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Tytułem wstępu

Włodek Tasak

Dobry Bóg pragnie obdarowywać swoje dzieci nadzieją. Te, które do-
świadczają w swoim życiu -  zdawałoby się - pustego i bezowocnego 
zmagania się z różnego rodzaju przeciwnościami, niepowodzeniami 
i rozczarowaniami, potrzebują jej szczególnie.  Każde trudne doświad-
czenie znajduje kiedyś swój kres i dobrze jest, kiedy na koniec możemy   
widzieć owoce naszej wiary i zaufania Bogu. 

Ale zwykle nie przychodzi to samo. Aby przyszło, musimy stoczyć o to 
trudną walkę. Nasza wiara musi przyjąć to wyzwanie. Zwykle, kiedy 
o coś się modlimy, chcielibyśmy, aby Bóg po prostu nam to przyniósł 
i przed nami położył. On tymczasem chce, abyśmy to zdobyli w walce. 
I doświadczyli smaku zwycięstwa: nad swoją niewiarą, zwątpieniem, 
wygodnictwem i paroma innymi specyficznymi dla danej sytuacji ce-
chami. 

Spójrzmy na słowa z Hbr 11:8-12: Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy 
został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, 
i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzo-
ziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami 
z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bo-
wiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twór-
cą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to 
mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, 
który dał obietnicę, Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumar-
łego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek 
na brzegu morskim, którego zliczyć nie można.

Pewnie czytając te historię, myśleliśmy sobie: Jaki to problem - uwie-
rzyć, skoro Bóg  powiedział i dał obietnicę… Ale Abraham wyszedł, nie 
wiedząc, dokąd idzie.

Musiał on zapłacić dość wysoką cenę za swoją wiarę 
i posłuszeństwo. Jego posłuszeństwo Bogu znaczyło 
rezygnację z pewnego „tu” na rzecz niepewnego „tam”. 
Søren Kierkegaard napisał o tej sytuacji: „Z wiarą po-
rzucił Abraham ziemię ojców swych i stał się obcym 
w Ziemi Obiecanej. Jedno pozostawił, jedno zabrał 
z sobą; zostawił za sobą swoje ziemskie rozumienie, 
a wiarę z sobą zabrał; wolałby nie porzucać swojej zie-
mi, ale rozumiał, że tego nie da się uniknąć”. 

A  przecież skutkiem wiary Abrahama jest inny prze-
bieg historii ludzkości. Skutkiem pozostania na miej-
scu byłby pewnie większy majątek, dobrobyt, spokój 
i przyjemność. Ale nic więcej.  Podobnie jest z nami. 
Bardzo podobnie. 

Dalej czytaliśmy:  Przeto też z jednego człowieka, 
i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu 
morskim, którego zliczyć nie można. Normalnie pa-
trząc na ten werset powiedzielibyśmy, że skutki wiary 
Abrahama sięgają poza czas trwania jego życia. I to 
jest całkowita prawda. Tym razem jednak chcę wska-
zać na coś innego: Przeto też z jednego człowieka, i to 
nieomal obumarłego – Abraham był człowiekiem sto-
jącym nad grobem, u kresu, a jednak dzięki wytrwa-
niu w wierze w wypełnienie się obietnicy (mimo że 
nie bez wpadek) doświadczył spełnienia. 

My też mniej lub bardziej stoimy nad grobem naszej 
wiary – w różnych naszych sytuacjach. Czekamy i nic. 
Różne okoliczności wzbudzają nasze nadzieje…  nadal 
nic. Później może już boimy się mieć nadzieję. Abra-
ham się nie bał. Doczekał się. Bóg dotrzymuje obietnic. 
Nie powołuje do wiary na darmo. Jeśli wzywa nas do 
wiary, to znaczy, że jego zamiarem jest pozwolić nam 
skosztować jej owoców. Do nas jednak należy wybór: 
wytrwamy czy zgorzkniejemy w rozczarowaniu. 

Skąd wiara czerpie swoją siłę? Ze znajomości Boga. 
Abraham wierzył Bogu, bo miał z Nim żywą relację. 
Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił 
swój namiot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. 
Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana (1 
M 12:8). Dzień, po dniu, poprzez codzienne wyda-
rzenia Bóg pokazywał mu, jaki jest. I przypominał 
mu swoją obietnicę (czytamy o tym w rozdziałach: 
12, 13, 15, 17 1 Księgi Mojżeszowej). Kiedy wiara 
człowieka spotyka się z wiernością Boga, powstaje 
szczególna harmonia, która sprawia, że tym łatwiej 
nam wierzyć, bo tym wyraźniej widzimy tego skutki. 
Ale pojawiają się też przeciw-
ności, które chcą zrujnować 
naszą wiarę. Wtedy musimy 
podjąć walkę. Przeciwstawić 
się im, nawet jeśli przysłonią 
nam całkowicie nadzieję. Ale 
podejmujemy tę walkę z uf-
nością. Powiada bowiem Pis-
mo: Każdy, kto w niego wierzy, 
nie będzie zawstydzony (Rz 
10:11).

Wiara w spotkaniu 
z wiernością
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Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski
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Zimbabwe – potrzeba 
modlitwy za ten kraj

Sobota 28 czerwca br. była dniem po-
wszechnej modlitwy za ten, rządzony 
przez dyktatora Mugabe, kraj. W tym 
dniu miały odbyć się wybory nowego 
prezydenta kraju. Bojówki panujące-
go prezydenta krwawo rozprawiały się 
z przeciwnikami. Opozycyjny kandydat 
Musaveni musiał ukrywać się w amba-
sadzie obcego państwa. Mike Rutter, 
pastor baptystyczny z Republiki Połu-
dniowej Afryki, będąc na pogrzebie swe-
go teścia w Zimbabwe, pisze, że miesz-
kaniec tego kraju zarabia średnio 100 
milionów tamtejszych dolarów, za które 
może kupić dwa bochenki chleba. Wielu 
wyjeżdża do pracy w sąsiednich krajach, 
aby utrzymać swoje rodziny. A jak radzi 
sobie Kościół? Jest zdrowy i aktywny. 
Ponieważ prąd jest często wyłączany, 
kupują – w sąsiednich krajach – gene-
ratory. Kto taki generator ma, przerzuca 
kabel do sąsiada, by ratować jego ubogo 
zaopatrzoną lodówkę czy zamrażarnik. 
Za chleb i wino do Wieczerzy Pańskiej 
trzeba zapłacić 80 milionów dolarów. 
W Harrare (stolicy kraju) regularnie spo-
tyka się na studia biblijne 350 kobiet. 
Choć odczuwa się wielki brak żywności, 
ludzie dzielą się tym, co sami posiadają. 
Wszystko to – pisze Rutter – przypomi-
na życie pierwszego Kościoła z Dziejów 
Apostolskich 2:44-45. W Zimbabwe 
działają cztery Kościoły baptystyczne 

o łącznej liczbie 129 tys. ochrzczonych 
członków. Kraj ten potrzebuje naszych 
modlitw (The Baptist Times z 26.06. br.). 

Rosja – prawosławni  
odbierają baptystom 
dom modlitwy

Jak donosi służba prasowa słowiańskiego 
ośrodka prasowego, prawosławni okręgu 
Lipiecka zamierzają pozbawić baptystów 
ich domu modlitwy, z którego korzystają 
oni od 1989 roku. Zbór baptystyczny w Li-
piecku liczy 100 ochrzczonych członków. 11 
sierpnia 1989 roku Zjazd Deputowanych 
Ludowych RFSR, uchwałą nr 921 przekazał 
baptystom zburzony budynek prawosławnej 
cerkwi. Wtedy Kościół prawosławny nie 
zgłaszał żadnych zastrzeżeń, aby zburzony 
budynek przekazać baptystom. Baptyści, 
kosztem 22 milionów rubli (według wartości 
z 27.12.1993 r.) odbudowali i przeznaczyli 
ten budynek na dom modlitwy. Już w 1993 
roku prawosławni powołali komisję, której 
celem było przejęcie budynku. Komisja do-
szła do wniosku, że baptyści w zamian za to 
powinni otrzymać działkę, a prawosławni 
mają zapłacić im za wybudowanie na niej 
domu modlitwy. Jednak władze Kościoła 
prawosławnego oficjalnie zakomunikowały, 
że odmawiają jakiejkolwiek wypłaty pienię-
dzy, a budynek odzyskają w inny sposób. Ro-
syjski Kościół Baptystyczny  zwrócił się do 
tamtejszego biskupa prawosławnego Nikona 
z oficjalną prośbą o rozpoczęcie rozmów na 
ten temat, ale żadnej odpowiedzi nie otrzy-

mał. Zamiast dialogu prawosławni żądają 
od gubernatora okręgu odebrania bapty-
stom tego budynku bez żadnej rekompen-
saty (baptist-ru).

Ukraina – 120-lecie 
„Domu Ewangelia”  
w Kijowie

Pierwszy zbór baptystów Kijowie świę-
tował 120-lecie swego istnienia. Pierw-
szymi filarami wiary byli w tym mieście 
Wintow, Szymański, Borecki, Morozow 
i inni. Ze względu na prześladowania 
pierwsze nabożeństwa odbywały się 
w piwnicach, na cmentarzach, na brze-
gach rzeki Dniepr. Zbór ten przeżywał 
burzliwe czasy rewolucji, wojen świato-
wych, prześladowań. Od 1993 roku jego 
siedzibą jest „Dom Jewangielija” przy 
ulicy Szczekawicka 2/8. Liczy on ponad 
2000 ochrzczonych członków. Jego pa-
stor Witalij Kozubowskij jednocześnie 
przewodniczy stowarzyszeniu wielkich 
zborów na Ukrainie. 5 pastorów i 30 
diakonów tworzy radę pastorską. Rada 
braterska współpracuje z radą pastorską. 
W zborze działają grupy modlitewne, 
studium biblijnego, Instytut Biblijny 
„Emmaus”, praca z głuchoniemymi, stu-
dentami, służba miłosierdzia i wiele in-
nych. Szkoła niedzielna posiada 11 klas, 
śpiewają cztery chóry, w tym dziecięcy 
i młodzieżowy. Orkiestra narodowych 
instrumentów służy nie tylko w kraju, 
ale też poza jego granicami. Realizowa-
ny tam program „Horyzont życia” obej-
muje zagadnienia związane ze sportem, 
muzyką, teatrem, rodziną – wszystkimi 
zagadnieniami współczesnego człowie-
ka. Pracę tę wspierają członkowie czte-
rech grup modlitewnych, które zbierają 
się każdej środy o 8 rano. Zbór ten ma 
swoje liczne placówki, był założycielem 
wielu innych zborów w Kijowie i na 
Ukrainie (Jewanhielśka Niwa 1/08). 

Rumunia – emigracja 
osłabia Kościół

Baptyści rumuńscy dokonują poważ-
nej reorganizacji swojej działalności. 
Potwierdziła to ich ostatnia konferencja 
w mieście Timisoara.  Dr Daniel Bunaciu, 
przewodniczący Rady Kościoła i dziekan 
baptystycznego wydziału na uniwersy-
tecie w Bukareszcie zakomunikował, że 
powstaną nowe wydziały: młodzieżowy, 
misyjny, biuro redakcyjne studiów biblij-
nych, program wspomagający młodych 
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ludzi. Dotąd 1700 zborów uważało, że 
takie sprawy należą do zakresu działań 
każdego z nich. Teraz zbory te oczekują 
więcej od biura Rady Kościoła. Powoła-
no zastępców przewodniczącego Rady, 
którzy do listopada tego roku opracują 
programy działania każdego wydziału. 
Emigrację Bunaciu uważa za główną 
troskę baptystów i całego społeczeństwa. 
Od czasu przystąpienia Rumunii do Unii 
Europejskiej, 10 proc. ludności wyjecha-
ło na Zachód w poszukiwaniu pracy. Na 
skutek tego wiele dzieci stało się „siero-
tami”, którymi opiekują się dziadkowie. 
Wyemigrowało też wielu baptystów. 
W ostatnich miesiącach powstało pięć ru-
muńskojęzycznych zborów we Włoszech 
i Hiszpanii. Innym zagrożeniem jest se-
kularyzacja i materializm, szczególnie 
w miastach. Chociaż 99 proc. mieszkań-
ców tego 21-milionowego kraju uważa 
się za prawosławnych, wielu Rumunów 
pragnie prowadzić zachodni styl życia. 
Na skutek tego rumuńscy baptyści prze-
żywają stagnację, liczba ich członków 
sięga 90 tys. Na konferencji niemieckich 
baptystów Bunaciu zapewnił, że teraz 
baptyści rumuńscy będą ściślej współ-
pracować z Europejską Federacją Bapty-
styczną (ebf.org).

Nabożeństwo  
poprawia zdrowie

Regularne uczęszczanie na nabożeństwo 
poprawia zdrowie. Według amerykańskie-
go profesora medycyny Dale’a A. Matthe-
wsa, uczestniczący w nabożeństwie mogą 
spodziewać się, że będą  żyć o siedem lat 
dłużej od tych, którzy w nim nie uczestni-
czą. W marcu br. był on jednym z mów-
ców na chrześcijańskiej konferencji me-
dycznej w Kassel, w Niemczech, w której 
wzięło udział 1100 uczestników. Matthew 
cytował dane z badań, które dowodziły, że 
chodzący do kościoła żyją średnio 82 lata, 
zaś ci którzy do niego nie chodzą – 75. Ba-
dania prowadzone w Izraelu dowodzą, że 
żyjący w religijnych kibucach żydowskich 
żyją dłużej od żyjących we wspólnotach 
świeckich. Matthew zalecał, aby lekarze 
brali pod uwagę religijność swoich pacjen-
tów, ponieważ ich wiara ma pozytywnych 
wpływ na ich fizyczne i umysłowe zdro-
wie. Wierzący mają poczucie celu w życiu. 
Są bardziej prospołeczni i mniej skłonni  
do takich używek jak tytoń, alkohol i nar-
kotyki. Lekarze powinni zachęcać swoich 
pacjentów do praktyk religijnych, radzi 
Matthews (idea 1-2/08).

Niemcy – spadek liczby 
członków i chrztów
Niemiecka Federacja Wolnych Ewange-

licznych Zborów w ubiegłym roku straci-
ła prawie 1000 członków – strata prawie 
1,1 proc. Teraz liczy ona 84098 członków. 
Liczba chrztów spadła do 1992 – spadek 
o 14,3 proc. Przewodniczący Federacji, dy-
rektor szpitala Emanuel Brandt z Hambur-
ga, wyraził głęboki smutek z tego powodu. 
„Te dane zmuszają nas do zwiększenia na-
szych ewangelizacyjnych wysiłków” – po-
wiedział. Friedrich Schneider wyjaśnił, że 
spadek ten został spowodowany wystąpie-
niem z Federacji dwóch zborów rosyjskich 
i kilka większych grup. Innymi przyczyna-
mi jest wielka fluktuacja w zborach innych 
narodowości. Zbory zbyt wiele sił i czasu 
poświęcają sprawom wewnętrznym, co ich 
osłabia. Natomiast wspólnota 132 zborów 
braterskich w Federacji zanotowała wzrost 
liczebny o 0,6 proc. i obecnie liczy 9113 
członków, choć ilość chrztów spadła tam 
o 22 proc. Sekretarz Federacji, Regina Cla-
as, wyraziła żal z powodu braku działań 
ewangelizacyjnych wielu zborów, które li-
czą tylko na przetrwanie. Erich Geldbach, 
specjalista od spraw ekumenicznych, ra-
dził, aby studenci teologii pobierali naukę 
tylko w seminarium baptystycznym w El-
stal. Ośrodek ten uroczyście obchodził 10-
lecie swojej działalności (ebf.org).

Austria – doroczna 
konferencja austria-
ckich baptystów

W czasie jej rozpoczęcia w Salzburgu od-
był się chrzest ośmiu byłych muzułmanów 
z Iranu i Afganistanu, którzy postanowili 
odtąd służyć Chrystusowi. Na zakończenie 
konferencji Aleksander i Miriam Strecker 
zostali jako misjonarze Europejskiej Misji 
Baptystycznej wysłani do Republiki Połu-
dniowej Afryki. Będą służyli tam jako na-
uczyciele pracowników młodzieżowych. 
W tym samym czasie zbór w Salzburgu 
świętował swoje 60. urodziny. Konferen-
cja zgromadziła 150 uczestników. Anita 
Ivanowicz ponownie została wybrana na 
stanowisko przewodniczącej. Jak wykaza-
ła statystyka, Kościół Baptystów w Austrii, 
składający się z 21 zborów, zmniejszył się 
o 22 osoby i obecnie liczy 1335 członków. 
Końcowe kazanie wygłosił  dr Bill Wagner, 
który w latach 60. i 70. pracował misyjnie 
w Salzburgu. Powiedział on, że wzrastają-
ca w Europie sekularyzacja powoduje wiele 
problemów. Duchowa skuteczność zależy 

od tego, czy chrześcijanie naprawdę róż-
nią się od świata. Nie jest dobrze, gdy pły-
ną oni z prądem tolerancji i pluralizmu, co 
w końcu prowadzi do ich zatonięcia (ebf.
org). 

USA – baptyści  
budują domy dla  
ofiar huraganu

Światowy Związek Baptystyczny 
(ŚZB) przyłączył się do Habitat for Hu-
manity w Lafayette w budowie sześciu 
domów w południowo-zachodniej Lu-
izjanie dla rodzin, które ucierpiały na 
skutek szalejącego we wrześniu 2005 
roku huraganu Rita. Ponad 250 wolonta-
riuszy od 20 kwietnia do 17 maja podjęło 
się pracy w ramach „BWA Blitz Build”, 
gdzie prawie jedna trzecia domów ule-
gła zniszczeniu, a ich mieszkańcy prze-
bywają w pomieszczeniach tymczaso-
wych. Suzette Bonin mieszkała ze swoją 
córką trzy mile od Zatoki Vermilion, gdy 
huragan zabrał wszystko, co posiada-
ły. Mieszkanie Allena i Shacira Savoy 
zostało zmiecione przez wiatr. Stracili 
wszystko i wraz z pięciorgiem dzieci 
zamieszkali w przyczepie kampingowej. 
Tak samo stało się z rodziną Gibsonów, 
zamieszkali w przyczepie, którą później 
zniszczyło tornado, więc przenieśli się na 
inne miejsce. Te i trzy dodatkowe rodzi-
ny otrzymają nowe domy, wybudowane 
przez wolontariuszy. ŚZB pokrył koszt 
trzech z tych domów, zaś inne – zbory 
baptystyczne w Północnej Karolinie, 
Virginii i Teksasie (bwa.org).

Gruzja – prośba o mod-
litwę 

Prezydent i sekretarz Światowego 
Związku Baptystów zaapelowali o mod-
litwę za ofiary konfliktu gruzińsko-ro-
syjskiego. W przybliżeniu 150 tys. osób 
musiało opuścić swoje domy. „Świato-
wy Związek Baptystyczny w praktyczny 
sposób już okazał swoją miłość poszko-
dowanym w tym konflikcie – powiedział 
jego sekretarz generalny Neville Callam. 
– Baptyści na całym świecie modlą się 
o pokój w Osetii i Abchazji. Arcybiskup 
Małchaz Songulaszwili, przewodniczą-
cy Kościoła Baptystycznego w Gruzji, 
zaapelował o pomoc w postaci namio-
tów, żywności, wody pitnej i środków 
medycznych. Wydział Pomocy ŚZB jak 
najszybciej przekazał na ten cel 40 tys. 
euro, w tym 20 tys. od niemieckich 

k



Ewangelizacja
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Nabożeństwo rozpoczął pastor zboru Marek Bu-
dziński, który zaraz przekazał rolę gospodarza w ręce 
członków Rady Kościoła. Prezb. Andrzej Seweryn 
przywitał znaczne grono szacownych gości z za-
granicy, przedstawicieli władz oraz reprezentantów 
innych Kościołów. Pierwszym spośród nich, który 
zabrał głos, był ks. Roman Indrzejczyk, reprezentu-
jący Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. Przekazał 
on słowa prezydenta Kaczyńskiego doceniającego  
wagę modlitw baptystów i ich  rozważania Pisma, 
które pomaga ludziom dobrze żyć. Po nim pastor 
Arkadiusz Kuczyński z Kościoła Zielonoświątko-
wego, pastor Andrzej Siciński z Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego, Prezbiter Naczelny Wspólnoty 
Kościołów Chrystusowych Andrzej Bajeński, Prezy-
dent Unii Baptystów Ukrainy Wiaczesław Nesteruk, 
prezb. Daniel Trusiewicz w imieniu Europejskiej 
Federacji Baptystycznej oraz prezb. Andrzej Nędzu-

Jubileuszowe nabożeństwa z okazji 
150-lecia baptyzmu na ziemiach polskich

W kaplicy I zboru baptystów w Warszawie przy ul. Waliców od wejścia czuło się odświętny nastrój, mimo że był to piątkowy 
wieczór. Sala wypełniona była niemal po brzegi – i co niecodzienne – w większości przez mężczyzn. Co więcej, znaczną 
część z nich stanowili pastorzy  Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, którzy zjechali w tych dniach do Warszawy. Rzadki to 
widok, bo i okazja ku temu była niezwykła. Wspomniane nabożeństwo odbyło się bowiem z okazji obchodów 150-lecia 
baptyzmu na ziemiach polskich.

siak w imieniu Aliansu Ewangelicznego w RP prze-
kazali okolicznościowe życzenia. Andrzej Seweryn 
przeczytał również fragment pisma, jakie wpłynęło 
od Tomasza Siemoniaka, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który 
napisał m.in.: „...przekazuję (...) wyrazy uznania  Rzą-
du Polskiego dla osiągnięć Kościoła, który od półtora 
wieku odgrywa doniosłą rolę w życiu społeczeństwa 
polskiego”.   

Głównym mówcą nabożeństwa  był Neville Callam, 
sekretarz generalny Światowego Związku Bapty-
stycznego. Głównym przesłaniem jego zwiastowania, 
zbudowanego w oparciu o słowa apostoła Pawła z Rz 
8:28, było przekazanie prawdy, iż nie jesteśmy sami 
w naszych trudnościach i doświadczanych przeciw-
nościach. Kiedy rzeczy nie układają się dobrze, Bóg 
potrafi nasze rozczarowania zamienić w swoją wolę. 
Ilustracją tej prawdy były świadectwa baptystycznych 
pastorów z Turcji i Azerbejdżanu, z którymi kazno-
dzieja rozmawiał podczas swoich podróży.  Doświad-
czali oni realnych prześladowań w swoich krajach, 
żyli w świadomości zagrożenia życia, a jednak potra-
fili cieszyć się z tego, że mogą dzielić się Ewangelią 
ze swoimi rodakami. 

W dalszej części nabożeństwa słowo okolicznościo-
we wygłosił przewodniczący Rady Kościoła prezb. 
Gustaw Cieślar. Przypominając historyczne zawiro-

Włodek Tasak

Przemawia Neville Callam. Tłumaczy go pastor 
Paweł Kugler. Zdj. z nabożeństwa sobotniego 
w Warszawie-Radości.

Dr. Dawid Ber dyryguje połączonymi chórami. 
Nabożeństwo w I zborze warszawskim.
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wania, które dotykały również polskich baptystów, 
pokazał, że warto zaufać Bogu, warto na Nim polegać, 
a także warto Mu dziękować za Jego wierność. Po-
dziękował również parafii Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego, która udostępniła baptystom podwoje 
swojego kościoła na obchody 100-lecia baptyzmu na 
ziemiach polskich, kiedy sami baptyści nie posiadali 
jeszcze własnej siedziby. 

Niezaprzeczalną ozdobą jubileuszowego nabożeń-
stwa był śpiew chóru, a właściwie połączonych chó-
rów zborów: warszawskiego, białostockiego, łódzkie-
go, chełmskiego i wrocławskiego. Jego dyrygentem 
był dr. Dawid Ber z Łodzi, który dał pokaz prawdzi-
wego mistrzostwa własnego i prowadzonych przez 
siebie chórzystów. 

Zwieńczeniem tego odświętnego nabożeństwa było 
wręczenie specjalnie przygotowanych na tę okazję 
medali, a właściwie ozdobnych glinianych tabliczek. 
Podczas piątkowego wieczoru w uznaniu zasług dla 
rozwoju Kościoła baptystycznego w Polsce pierwsze 
z nich otrzymali: Światowy Związek Baptystyczny, 
Europejska Federacja Baptystyczna,  Zjednoczenie 
Polskich Baptystów USA i Kanady, oraz indywidu-
alnie: prezb. prezb. Konstanty Wiazowski, Piotr Daj-

ludzionek, Grzegorz Bednarczyk, Andrzej 
Seweryn, prof. Albert Wardin i prezb. Jerzy 
Bołtniew. 

Dalszy ciąg obchodów jubileuszu 150-
lecia baptyzmu na ziemiach polskich miał 
miejsce następnego dnia w ośrodku kościel-
nym w Warszawie-Radości. W tamtejszej 
kaplicy, również podczas uroczystego nabo-
żeństwa, choć już w skromniejszej oprawie, 
kontynuowano wspominanie wielkich chwil 
baptystycznej historii i ważnych jej posta-
ci. Podczas tego nabożeństwa przemawiali 
m.in. Neville Callam, a także prof. Albert 
Wardin – cioteczny prawnuk Gotfryda F. 
Alfa, pioniera polskiego baptyzmu.  Konty-
nuowano również honorowanie szczególnie 
zasłużonych dla polskiego baptyzmu osób 

okolicznościowymi medalami (pełną listę zamieścimy w najbliższym 
numerze „Słowa Prawdy”). 

Z okazji jubileuszu ukazał się starannie wydany album Jeden Pan 
Jedna wiara Jeden chrzest. 150 klat baptyzmu na ziemiach polskich 
(red. Mateusz Wichary) dokumentujący półtora wieku baptystycznych 
dziejów. k

Nabożeństwo w I zborze warszawskim.

Nabożeństwo w ośrodku kościelnym 
w Warszawie-Radości.

Nabożeństwo w Warszawie-Radości. Medale 150-lecia 
otrzymują Ewa i Ryszard Gutkowscy. Wręczają je prezb. Piotr 
Dajludzionek i prezb. Gustaw Cieślar (z prawej).

Nabożeństwo w Warszawie-Radości. Medal 
150-lecia otrzymuje pastor Stefan Szmigiel.



Malezja.
W czerwcu 2008 jako rektor naszego seminarium w Warszawie zo-

stałem zaproszony do przeprowadzenia w seminarium baptystycznym 
w Penang kilku wykładów na temat historii i praktyki chrześcijańskiej 
misji. Jest to jeden z przedmiotów, które wykładam naszym studentom 
tutaj, w Radości. Różnica polegała tylko na tym, że materiał z całe-
go roku musiałem zmieścić w jednym intensywnym tygodniu! Byłem 
jednym z wielu wykładowców na XII Kursie Międzykulturowej Misji, 
prowadzonym na egzotycznej wyspie Penang, jednej z wielu wyspiar-
skich prowincji tego kraju. Wzięło w nim udział ponad 150 studentów 
z południowo-wschodniej Azji. Pochodzili oni między innymi z Chin, 
Korei, Wietnamu, Indonezji, Singapuru i Birmy, jak też z samej Malezji. 
Zaprosił mnie singapurski biznesmen Michael Tai, który odwiedził nas 
w WBST i którego miłość do Polski rośnie z każdym dniem.

Dr John Ong, Rektor tego Seminarium, pisze: „Malajskie Baptystyczne 
Seminarium Teologiczne (MBST), założone w 1954 roku, służy Kościo-
łowi Baptystycznemu w Malezji oraz całemu Kościołowi w tym kraju i na 
całym świecie. Jego program nauczania w dużej mierze koncentruje się na 
misji. Wszyscy jego studenci posiadają zdrową perspektywę chrześcijań-
skiej misji, uczestniczą w wyjazdach misyjnych i uczą się pomagać zbo-
rom koncentrować się na misji”. Kurs Międzykulturowej Misji, w którym 
brałem udział, odbywa się każdego roku w czerwcu i lipcu i jest otwarty 
dla wszystkich chrześcijan, którym leży na sercu misja.  MBST, realizując 
przygotowany przez US Centre of World Mission program  World Chri-
stian Foundations (WCF),  oferuje również kursy w niektórych miastach 
południowo-wschodniej Azji. Studenci kształcą się w zakresie misji na 
poziomie początkowym i zaawansowanym. Motto tego seminarium na-

Co się dzieje w świecie baptystycznego 
kształcenia teologicznego? W ostatnich 
miesiącach miałem możliwość się o tym 
dowiedzieć. W malezyjskim Penang, w czeskiej 
Pradze, w białoruskim Mińsku i tu w Warszawie.

wiązuje do słów znanego misjonarza angielskiego Wil-
liama Careya: „Oczekujcie wielkich rzeczy od Boga... 
przez teologiczne kształcenie”.

W czasie pobytu na tym kursie mogłem zwiedzić 
Kuala Lumpur, stolicę tego kraju, a też być świadkiem 
jej złożoności kulturowej i religijnej. Na jednej ulicy 
w Penang w odległości kilkunastu metrów znajdują się 
obok siebie: świątynia hinduistyczna, chiński ośrodek 
buddyjski, muzułmański meczet i anglikańska kate-
dra! Malezja jest krajem muzułmańskim, posiadają-
cym długą tradycję bliskiego współżycia ze sobą róż-
nych religii. Ze względu na zasoby ropy przeżywa ona 
również wyraźny rozwój ekonomiczny – przez wiele 
ostatnich lat osiągał on 8 procent!

Praga.
Wielu czytających te słowa zna Pragę – jedno z naj-

piękniejszych miast Europy. Znajduje się tam siedziba 
Europejskiej Federacji Baptystycznej, a obok Międzyna-
rodowe Baptystyczne Seminarium Teologiczne (MBST), 
specjalizujące się w dalszym kształceniu absolwentów 
szkół baptystycznych w Europie. MBST zostało zało-
żone w 1949 roku w Szwajcarii, by kształcić pracowni-
ków kościelnych ze środkowej i południowej Europy. Po 
upadku komunizmu przeniosło się ono do Pragi i jego 
odnowiona siedziba została otwarta w 1997 roku. Wielu 
absolwentów WBST udało się na dalsze studia do MBST, 
by uzyskać tam stopień magistra czy doktora.  Jak pisze 
rektor tego seminarium dr Keith Jones, MBST jest „wio-
dącym ośrodkiem wyższego kształcenia teologicznego 
dla baptystów i innych ewangelikalnych chrześcijan. 
MBST jest ważnym ośrodkiem teologicznego kształce-
nia, a jego pracownicy są zróżnicowani pod względem 
narodowościowym, kulturowym i wiekowym”. Brałem 
tam udział w Konferencji Nauczycieli  Baptystycznych 
Seminariów Teologicznych z całego świata. Jej tematem 
były słowa: „Sondowanie teologicznych możliwości: 
baptystyczne dzieje od Amsterdamu do jutra”.  

Oczekujcie wielkich rzeczy od Boga... 
przez teologiczne kształcenie
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Michael Bochenski



Dr Ian Randall z Spurgeon 
College w Londynie – który 
w marcu tego roku wykła-
dał w WBST – miał główny 
wykład na temat „Baptyści 
w Europie w XVI i XVII 
wieku”. Starał się wskazać 
na pięć głównych prze-
konań, które wyróżnia-
ły baptystów w Europie. 
Tymi głównymi cechami 
było czytanie Biblii, życie 
uczniostwa, budowanie 
wspólnoty, wpływanie na 
władzę (angażowanie się 
w działalność publiczną bez 
naruszania zasady oddzie-
lenia Kościoła od państwa) 
i opowiadanie dobrej nowi-
ny (ewangelizacja). Innymi 
tematami, rozważanymi 
w czasie czterech dni trwa-
nia spotkania, było formo-
wanie osobowości pastora, 
sprawozdania z różnych 
regionów o stanie teologicznego kształcenia na całym 
świecie, obecny kryzys ekologiczny, wykorzystywanie 
kobiet i dzieci, zmiana stylu nabożeństw w zborach, 
większe wykorzystanie sztuki, filmu i innych mediów 
w zwiastowaniu Ewangelii oraz rozwijaniu radykalnej 
duchowości, otwartej na świeże powiewy Ducha.  

Jedna z ciekawych uwag pochodzi od weterana tych 
konferencji, Trevora Edwardsa, rektora United The-
ological College of the West Indies, który w oparciu 
o swoją wiedzę na temat seminariów baptystycznych 
w świecie, powiedział: „Wiele seminariów  wal-
czy o przetrwanie. Zawodzą tradycyjne metody ich 
wspierania. Niektóre z nich przekształcają się, inne 
łączą ze sobą, a jeszcze inne są bliskie zamknięcia”. 
Trudności, jakie w ostatnich latach przeżywają pro-
testanckie seminaria w Polsce, nie są czymś wyjąt-
kowym! Bardzo dobrze było porozmawiać z rekto-
rami i wykładowcami wielu seminariów z naszego 
regionu. Postanowiliśmy o jeden dzień przedłużyć 
nasz pobyt, aby omówić sytuację naszych semina-
riów w obecnej Europie. Realizacja dwóch projek-
tów Unii Europejskiej przez WBST wzbudziła wiel-
kie zainteresowanie. Ciekawą dyskusję wzbudziła 
też relacja między Kościołami a seminariami. Nie-
które seminaria są finansowane przez swoje Koś-
cioły i państwa (np. Szwecja). Inne są finansowane 
wyłącznie przez swoje Kościoły – które powołują 
wszystkich nauczycieli, pokrywają wszelkie wydatki 
i zapewniają studentom stypendia (Niemcy). Inne są 
niezależnymi instytucjami, posiadającymi swoje bu-
dynki i wyposażenie, ale otrzymującymi stypendia 
od swoich Kościołów (Wielka Brytania). A jeszcze 
inne są międzywyznaniowe - kilka wyznań współ-
pracuje ze sobą w zakresie seminaryjnego kształce-

nia – nieraz są wspierane z zagranicy (np. Bułgaria).  Są też całkowicie 
zależne od swoich kościołów, które gwarantują im 50 procent budżetu 
(Hiszpania).  

Na koniec Konferencja przyjęła następującą deklarację:

Jako zgromadzenie baptystycznych nauczycieli teologicznych, otwar-
tych na Boże objawienie i oczekujących na nadejście w czasie i prze-
strzeni Bożego panowania, jesteśmy gotowi, aby:

1. Realizować przekonania i praktyki obecne w życiu pierwszych bap-
tystów: czytanie Biblii, prowadzenie podobnego im życia: budowania 
wspólnoty, oddziaływania na otoczenie i opowiadania dobrej nowiny.

2. Pozytywnie ustosunkowywać się do wielu naszych kultur i środo-
wisk, ich różnymi wartościami wzbogacając nasze baptystyczne życie. 

3. Popierać kształcenie teologiczne, stanowiące długofalowy proces 
nauczania zarówno studentów, jak i nauczycieli we współpracy ze zbo-
rami. 

4. Zachowywać świętość życia i aktywnie świadczyć o swojej wierze 
przez okazywanie szacunku i troski o Boże stworzenie.

5. Żałując swoich uchybień wstawiać się za tych, którzy są poniżani, 
doprowadzani do ubóstwa i marginalizowani.

6.  Przygotowywać liderów, którzy dopomogą swoim wspólnotom 
w prowadzeniu życia chrześcijańskiego, dzieleniu się Ewangelią i anga-
żowaniu się na rzecz sprawiedliwości, co będzie wyrazem ich chrześci-
jańskiej miłości.

7. Wielbić Trójjedynego Boga przez udział w nabożeństwie, pracy 
i świadectwie, ponieważ Pan Jezus Chrystus przez moc Ducha Świętego 
wzywa nas do włączenia się do Bożej misji na całym świecie.

Mińsk.
Kilka miesięcy temu spotkałem się z Leonidem Michowiczem, rekto-

rem Seminarium Baptystycznego na Białorusi. Zaprosił mnie do wygło-
szenia kilku wykładów z zakresu teologii pastoralnej i kazania w czasie 
nabożeństwa studenckiego. Seminarium Baptystyczne w Mińsku znaj-
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Budynek Seminarium  
Baptystycznego w Mińsku.



duje się w kompleksie budynków będących w posiada-
niu Kościoła Baptystów na Białorusi – poza Seminarium 
jest tam kaplica zborowa i siedziba zarządu Kościoła. 
Właściwie są tam dwa różne Seminaria: Wyższy Instytut 
Edukacyjny i Szkoła Biblijna. Nie od wszystkich ewan-
gelikalnych studentów na Białorusi oczekuje się stopni 
naukowych. Seminarium – jak cały Kościół Baptystycz-
ny – jest Bożym błogosławieństwem w trudnym kontek-
ście. Po wyraźnym wzroście w czasie dwóch ostatnich 
dekad, Kościół ten stanowi 291 zborów o łącznej liczbie 
prawie 14 tys. członków. Chwała Panu.

Inne jest również życie tamtejszego Seminarium. Jak 
wielu z was wie, wraz z Tadeuszem Zielińskim i z popar-
ciem Rady Seminarium, przez prawie dwa lata starałem 
się tworzyć w Radości wielowydziałowy uniwersytet 
ewangelikalny. Przykłady tego są w Ameryce (George-
town College, Kentucky) i w Europie (Regent’s Park 
College, Oxford). Jednak – jak widać – Rada Kościoła 
sprzeciwiła się tym zamiarom i postanowiła raczej prze-
kształcić Radość w mały ośrodek hotelowy. Rozumiem 
i szanuję tę decyzję, chociaż osobiście się z nią nie zga-
dzam! 

Jak wielu czytających te słowa wie, przy końcu tego 
roku robocza grupa zajmująca się przyszłością bapty-
stycznego seminarium i jego finansowaniem, przygotuje 

w tej sprawie własne wnioski, które przedstawi Radzie Kościoła. W lip-
cu znowu rozmawiałem z przewodniczącym Rady, Gustawem Cieśla-
rem, na temat tego, jak teraz i w przyszłości  Rada zamierza finansowo 
i praktycznie wspierać Seminarium. Poinformowałem go również o tym, 
że rok 2008-9 będzie ostatnim rokiem mojej pracy na stanowisku rekto-
ra. Decyzja ta da Radzie Kościoła wiele czasu na poszukiwanie nowe-
go rektora i wprowadzenie w życie wielu nowych propozycji. A zatem 
rozpoczął się okres poszukiwania nowego rektora Seminarium. Módlmy 
się o brata Gustawa i innych, którzy będą dokonywali tego ważnego 
wyboru. Módlmy się też o Seminarium i jego pracowników w tym przej-
ściowym okresie. Obecnie istnieją na świecie różne modele pracy semi-
narium baptystycznego. 1. Główna siedziba z ośrodkami w kraju, a na-
wet na kontynencie, z silnym akcentem misyjnym (Malezja). 2. Ośrodek 
naukowy, głęboko zakorzeniony w nasze ewangelikalne dziedzictwo, 
służący Kościołowi, ale zawsze otwarty na Boże działanie w naszym 
skomplikowanym świecie (Praga). 3. Seminarium, szkoła biblijna i sie-
dziba Kościoła w jednym miejscu (Mińsk). 4. Ewangelikalny uniwersy-
tet (Kentucky, Oxford).

Jakiego rodzaju seminarium chcą polscy baptyści w następnej dekadzie 
i w jaki sposób będzie ono finansowane? Mam nadzieję, że artykuł ten do-
pomoże w uświadomieniu sobie szerszego obrazu współczesnego semina-
rium baptystycznego i będzie wkładem do trwającej wśród nas debaty na 
temat przyszłości kształcenia teologicznego w naszym kraju (tłum. kw).

Michael Bochenski (Rektor Wyższego Seminarium  
Baptystycznego w Warszawie). 
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Budynek WBST w Warszawie-Radości.
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Chciałbym przybliżyć kilka zaledwie wydarzeń, 
które miały miejsce we wrześniu, i brał w nich  udział 
Kościół. Nie jest istotne, jakie są nazwy Kościołów, 
o których będzie dalej mowa, ważne jest, że dzieje się 
to w obrębie chrześcijaństwa, Kościoła światowego, 
którego częścią jesteśmy my. 

USA 
Obradująca w Salt Lake City Izba Biskupów Epi-

skopalnego Kościoła USA zgodziła się, by bp. Boba 
Duncana, zwierzchnika diecezji Pittsburgh usunąć 
z duchowieństwa. Decyzja podjęta została większoś-
cią 2/3 głosów. Bp Duncun, podobnie jak kilku innych 
hierarchów episkopalnych, zdecydowanie sprzeciwia-
li się liberalnym tendencjom w łonie ECUSA, których 
punktem kulminacyjnym była konsekracja aktywnego 
homoseksualisty Gene’a Robinsona na biskupa New 
Hampshire w 2003 roku. Duncan, który od 11 lat kie-

Jak to jest, że niektórzy walczą o utrzymanie biblijnej prawdy o pochodzeniu świata 
i człowieka, a Kościół, przeprasza ojca teorii ewolucji za swoje stanowisko jemu 
przeciwne? Tak, słusznie stwierdził Kościół Anglii: Ludzie i instytucje popełniają błędy 
- chrześcijanie i Kościoły nie są wyjątkami. Pozwolę sobie tylko zadać pytanie, którzy 
ludzie popełniają błędy i które to Kościoły? Te, które nie odstępują od Bożego Słowa, 
czy te, które nadążają za duchem czasów?

rował diecezją Pittsburgh, koordynuje prace Partnerstwa dla Wspólnej 
Sprawy, zgrupowania konserwatywnych anglikanów w Ameryce Pół-
nocnej. Bp Duncan ze swoją diecezją chciał odłączyć się od ECUSA 
i przyłączyć do bardziej konserwatywnych Kościołów Anglikańskich 
w Ameryce Łacińskiej. Większość episkopatu uznała, że działania bpa 
Duncuna w ciągu ostatnich kilku lat miały na celu zniszczenie jedności 
Kościoła. Decyzja hierarchów została podjęta dwa tygodnie przed syno-
dem diecezjalnym, który 4 października ma głosować nad porzuceniem 
struktur ECUSA.

Anglia
Dyrektor edukacyjny Royal Society Michael Reiss zrezygnował ze 

swojego stanowiska po tym, kiedy inni członkowie tego gremium wrogo 
zareagowali na jego wypowiedź, że nauczyciele nauk ścisłych powin-
ni traktować kreacjonizm nie jako błędne mniemanie, lecz pogląd na 
świat. Profesor Michael Reiss jest biologiem oraz duchownym Kościoła 
Anglii. Jego wypowiedź, by argumenty kreacjonistów były omawiane 
przez nauczycieli biologii w szkołach, rozzłościła wielu wpływowych 
członków Royal Society. Ich zdaniem profesor Reiss zrujnował reputa-
cję Towarzystwa. Poglądy Reissa za skandaliczne uznał między inny-
mi sir Richard Roberts, laureat Nagrody Nobla z medycyny w 1993 r. 
W rezultacie Royal Society wydało oświadczenie, że ostatnie komen-
tarze profesora Reissa w sprawie nauczania kreacjonizmu w szkołach, 
które wypowiadał jako dyrektor edukacyjny Towarzystwa, mogły zo-
stać fałszywie zinterpretowane. Dlatego Towarzystwo oraz profesor Re-
iss zgodzili się, że najlepszym krokiem jest rezygnacja tego ostatniego 
z zajmowanego stanowiska.

Anglia
 Karol Darwin otrzymał oficjalne przeprosiny od Kościoła Anglii za 

to, że ten 150 lat temu odrzucił jego teorię. Tekst przeprosin kierowa-
nych wprost do nieżyjącego od 126 lat autora „O pochodzeniu gatun-
ków” napisał wielebny dr Malcom Brown, dyrektor ds. misji i spraw 
publicznych w Kościele Anglii. Dr Brown stwierdził, że wiktoriańska 
hierarchia Kościoła Anglii potraktowała teorię Darwina tak, jak Kościół 
Rzymskokatolicki teorię Galileusza. Ludzie i instytucje popełniają błędy 
- chrześcijanie i Kościoły nie są wyjątkami.

Watykan
Na polecenie papieża Benedykta XVI, w obrzędach liturgii powinno 

się unikać starotestamentowego określenia Boga – Jahwe. Zastąpić je 
musi odpowiednik hebrajskiego słowa Adonai, czyli Pan. Informuje 
o tym specjalne rozporządzenie przesłane wszystkim konferencjom 

Kościół wobec wyzwań 
współczesności – co my na to?

Sergiusz Borecki

Abp Gene Robinson.
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episkopatu na świecie przez Prefekta watykańskiej Kongregacji, kar-
dynała Francisa Arinze. Stolica Apostolska podkreśla, iż zgodnie z he-
brajską tradycją imię Boga ma pozostać niewypowiedziane. „Jahwe” 
ma zniknąć z liturgii słowa, pieśni kościelnych, modlitw oraz z prze-
kładów biblijnych. Używany do tej pory, starotestamentowy tetragram 
JHWH zastąpiony zostanie odpowiednikiem hebrajskiego Adonai. 
W liturgii polskiej problemy ze zmianą określenia Boga nie wystą-
pią, ponieważ określa się Go mianem „Pan”. Ojciec Ronald Brassard 
z jednej z waszyngtońskich parafii ocenił decyzję papieża jako dobrą. 
Jego zdaniem Kościół katolicki nawiązaniem do Starego Testamentu 
potwierdza wielką wrażliwość do „braci Żydów”. Kardynał Arinze 
wyjaśnia, że tłumacze będą musieli traktować imię Boga „z największą 
wiernością i uszanowaniem”.

Co my na to?
Nie rościmy sobie prawa do tego, by być najlepszą denominacją, je-

dyną i nieomylną. Ale mamy niewzruszone pragnienie, by być częścią 
prawdziwego, świętego i czystego Kościoła Bożego. Stawiamy sobie za 
wzór Słowo Boże oraz święte i nienaganne życie Bożych kobiet i męż-
czyzn z całej historii zbawienia:

Dlatego i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy 
z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale 

w wyścigu, który jest przed nami (Hbr 12:1)

– i dlatego nie możemy być obojętni na tego rodzaju wydarzenia. 
Co my na to? Co biblijne zorientowani chrześcijanie, co ludzie odro-

dzeni w Duchu Świętym i co ludzie, dla których wartością jest Chrystus 
zmartwychwstały, powinni z takimi wiadomościami robić?

Cóż to się dzieje dzisiaj, kiedy wyklucza się z Kościoła człowieka, 
pasterza tego Kościoła, nie za grzech, ale za sprzeciw wobec grze-
chu? Sprawy zaszły zbyt daleko, skoro zachowanie w Biblii określone 
jako grzeszne (Rz 1:27; 1 Kor 6:9) uznaje się za poprawne, więcej 
nawet, adoruje się je. Cóż to się dzieje, że człowiek otwarcie i pub-
licznie sprzeciwiający się Bożym zasadom zostaje konsekrowany na 
biskupa, a potem rozwodzi się ze swoją żoną i wstępuje w związek 
z mężczyzną, w obecności swojej diecezji i swoich własnych dzieci? 
Kiedy inny biskup sprzeciwia się temu i robi to tak stanowczo, iż nie 
widząc możliwości pozostawania w strukturze swojego Kościoła za-
stanawia się nad przeniesieniem diecezji w struktury siostrzanego, ale 
konserwatywnego Kościoła w Ameryce Południowej, zostaje przez 
swoich współbraci pozbawiony urzędu. Cóż to się dzieje? Odstępstwo! 

Zapowiedziane przez apostołów odstępstwo. Po któ-
rej stronie staniemy? Powiecie być może: to daleko 
od nas, to nie w naszym kraju, to nas nie dotyczy... 
Dotyczy jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, do-
tyczy to Kościoła; po drugie będzie to naszym prob-
lemem już jutro.

Czy ze względu na tzw. dobro sprawy, toleran-
cję, nowoczesność, tzw. taki świat, poprzemy to lub 
przejdziemy wobec tych wydarzeń obojętnie? Myślę, 
że nie. Nasze stanowisko powinno być jasne – my 
trzymamy się prawdy Bożej. Kochamy grzesznika, 
ale grzech potępiamy. Pomagamy upadającemu, ale 
grzech i upadek usuwamy. 

Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; 
dobrze jest bowiem umacniać serce łaską (Hbr 13:9).

Cóż to się dzieje, kiedy wierzący człowiek, łączący 
w swojej osobie zainteresowanie zarówno naukami 
biologicznymi i posługę pasterską zarazem, otwar-
cie przyznaje, że światopogląd kreacjonistyczny nie 
jest godny potępienia z zasady? Człowiek ten zo-
staje napiętnowany, publicznie mówi się źle o nim 
i o jego przekonaniach, wyśmiewa się je i zmusza go 
do opuszczenia grona naukowców, z którym do tej 
pory pracował. Jako człowiek Kościoła, być może 
szukał w nim poparcia, ale co znalazł? Oto Kościół, 
który kiedyś otwarcie przeciwstawił się papiestwu, 
Kościół który pięknie wspierał rozpowszechnianie 
Słowa Bożego na całym świecie, który kiedyś prze-
ciwstawił się Darwinowi, dzisiaj publicznie prze-
prasza Darwina za swoje stanowisko. Jak to jest, 
że niektórzy walczą o utrzymanie biblijnej prawdy 
o pochodzeniu świata i człowieka, a Kościół, prze-
prasza ojca teorii ewolucji za swoje stanowisko jemu 

Karol Darwin
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przeciwne? Tak, słusznie stwierdził Kościół Anglii: 
Ludzie i instytucje popełniają błędy - chrześcijanie 
i Kościoły nie są wyjątkami. Pozwolę sobie tylko 
zadać pytanie, którzy ludzie popełniają błędy i któ-
re to Kościoły? Te, które nie odstępują od Bożego 
Słowa, czy te, które nadążają za duchem czasów? Co 
uznajemy za błąd, wierność Słowu czy nadążanie za 
nowinkami świata?

Domu Jakuba! Postępujmy w światłości Pana!
Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż 

pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarow-
ników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają 

umowy.
Ich ziemia jest pełna srebra i złota, tak że nie ma 

końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, tak 
że nie ma końca ich wozom wojennym.

Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu 
swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.

I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki:  
Ty im nie przebaczysz (Iz 2:5-9).

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro 
złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, 
a światłość w ciemność, zamieniają gorycz 

w słodycz, a słodycz w gorycz.
Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za 
mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!

(Iz 5:20-21).

Po której stronie staniemy? Jaką normę przyjmiemy 
i będziemy według niej żyć? Który to z bogów pozo-
stanie naszym jedynym Bogiem?

A właśnie! Kto jest twoim Bogiem? Jakie imię On 
nosi? Czy otaczasz je czcią, czy wstydzisz się go? 
Cóż to się dzieje, że Kościół w Watykanie wobec 
tych wszystkich dziwnych i niepokojących wydarzeń 
na świecie, wydarzeń w kulturze, gospodarce, poli-
tyce i religii postanawia nagle stanowczo przesiąść 
się z jahwizmu na adonaizm? A cóż to za powód - by 
kogoś tym imieniem nie urazić? Ja rozumiem, że dla 
tradycyjnych Żydów wymawianie imienia Bożego 
jest bluźnierstwem. Ale jest to bluźnierstwem dla 
nich, nie dla mnie, wyznawcy i naśladowcy Chry-
stusa, mojego Zbawiciela, którego imię brzmi: Jah-
we zbawia. Może niedługo ktoś oficjalnie zabroni 
używać także imienia Jezusa, gdyż uraża to muzuł-
manów, a krzyż naszego Pana jest dla nich obrazą 
i hańbą? Jak długo jeszcze chrześcijanie będą kryć 
się po kątach ze swoimi przekonaniami, jak długo 
będą uważać, by nikogo nie urazić tym, co mówią 
i wyznają? Jak długo będziemy przechodzić obojęt-
nie obok wypowiedzi, haseł, obrazów, filmów, mu-
zyki, billboardów lżących Chrystusa, lżących Biblię, 
lżących imię Boga naszego?

Tak powiesz synom izraelskim: JAHWE, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba 

posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą 
po wszystkie pokolenia 

(2 M 3:15).

Kardynał Arinze wyjaśnia, że tłumacze będą musieli traktować imię 
Boga „z największą wiernością i uszanowaniem”. A ja mówię nie! Nie 
tłumacze, ale wszystkie dzieci Boga, bo jest powiedziane:

Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, JAHWE,  
jestem Bogiem waszym (3 M 20:7).

Kochani moi, przyjaciele, siostry i bracia, co będzie dalej? Ktoś powie, 
że to wydarzenia bez znaczenia, że nic się nie stało i nic to nie zmieni? 
Wobec czego jeszcze przyjdzie nam stanąć? Jest powiedziane, że od-
stępstwo przyjdzie tak wielkie, jak nigdy jeszcze i że równocześnie na 
świecie będzie wiele zła i tragedii. Po której stronie staniemy, czego bę-
dziemy bronić publicznie i dla siebie samych w swoim własnym życiu?

Jozue usłyszał od Boga ważne ostrzeżenie: Tylko bądź mocny i bardzo 
mężny, aby ściśle czynić wszystko według prawa, jak ci Mojżesz, mój 
sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się 
wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz (Joz 1:7). Tak, dzisiaj jeszcze 
bardziej spełniają się te słowa niż wtedy. Gdyż dzisiaj, by je zachować 
i przestrzegać, potrzeba naprawdę odwagi. Dawniej chrześcijanie za za-
chowanie słów Chrystusa byli wyprowadzani na areny – dzisiaj chrześ-
cijanie świata zachodniego będą wykluczani ze środowiska, piętnowani, 
wyśmiewani i karani. 

Czy chętni i gotowi jesteśmy, by pilnować się i walczyć o wiarę o to, 
by wobec odstępstwa być blisko Boga? k



Kiedy pierwszy raz usłyszałam o czystości przedmałżeńskiej, pomyśla-
łam: „Racja, kocha to poczeka”. Teraz wydaje mi się to słaba argumen-
tacja. Wiem, że gdyby moja chęć poczekania z seksem do ślubu opierała 
się wyłącznie na sprawdzeniu miłości mojego mężczyzny, nic by z tego 
nie wyszło. Dlatego też, dziewczęta, by uzmysłowić nam wszystkim kon-
kretne zalety czystości, i praktyczne motywy oddania się w pełni dopiero 
po ślubie, postanowiłam podzielić się z Wami tym, dlaczego warto po-
czekać. 

Można by podawać, ile procent młodych ludzi zarażonych zostało wi-
rusem HIV, można by wspominać o organizacjach na rzecz czystości 
przedmałżeńskiej, można by cytować wnioski zagranicznych uczonych 
i wielkich duchownych. To wszystko byłoby przydatne, jednak dla nas 
ważne jest to, co tu i teraz, co dotyczy nas samych. 

Nie przeczytamy tu więc naukowych czy teologicznych zagadnień, 
słów lekarzy, którzy nigdy nie byli młodymi kobietami, ani statystyk 
mówiących o tym, kto w stolicy cierpi z powodu seksu przedmałżeń-
skiego. 

Rozmawiałam z wieloma dziewczętami na temat czystości przedmał-
żeńskiej. Nie są one święte. Nie pochodzą z idealnych rodzin. Są takie, 
jak każda z nas – mają problemy, słabości, stają na ich drodze czarują-

Dajmy to, czego same pragniemy. Podarujmy swojemu 
mężowi całą siebie. Nawet jeśli masz wiele pieniędzy, 
jesteś utalentowana, inteligentna, jesteś urodziwa, to 
każda z tych cech może należeć do wielu osób. Wszyscy 
będą korzystać z Twoich zalet, dóbr, ale seks jest czymś, 
czym nie możemy się dzielić

cy mężczyźni, przeżywają romantyczne chwile, mają 
przyjaciół, trudności w rodzinie. Każda jest inna. Łą-
czy ich jedno: postanowiły zachować czystość do ślu-
bu. Dla siebie. Dla swojego przyszłego męża… i dla 
Jezusa.

Nie jesteśmy dorosłe! 
Nie mówi o tym dwunastolatka. Mówią o tym dziew-

częta, które wiele już w życiu przebyły, które chodzą 
do szkół wyższych, które mają w domu wiele obo-
wiązków, są odpowiedzialne. Ale jednak uważają, 
że nie są na tyle dorosłe, by uprawiać seks. Bądźmy 
szczerzy, ciało kobiety dojrzewa od 12-16 roku życia, 
już wtedy możemy zajść w ciążę, więc myśląc biolo-
gicznie jesteśmy już gotowe na współżycie. Ale myśląc 
sercem i umysłem - nie. Nie jesteśmy dorosłe. Wciąż 
materialnie jesteśmy uzależnione od opiekunów, wciąż 
większość z nas mieszka z rodziną, wciąż chodzimy do 
szkół. Nie jesteśmy dorosłe, a seks jest dla dorosłych. 
Nie dlatego, że „to coś złego”, wręcz przeciwnie! Jest 
czymś tak wspaniałym, że warto wykorzystać to, kiedy 
będziemy już całkowicie odpowiedzialne, pewne. Mi-
łość fizyczna poczeka. W końcu, to cierpliwość czyni 
nas dorosłymi, prawda?

Chcę być wierna mężowi 
Chciałybyśmy stanąć kiedyś przed swoim mężem i po-

wiedzieć: „Byłam Ci wierna, także przed ślubem”. Roz-
mawiałam z wieloma chłopcami młodszymi i starszymi 
i jestem pewna, że jeśli dowiedzieliby się w przyszłości, 
że ich żona spała z ich najlepszym kumplem (nawet jeśli 
nie znała jeszcze swojego męża), to poczuliby się, jakby 
im ktoś odebrał kawałek ich miłości, kawałek ich ko-
biety. „Kawałek” brzmi jak porcja ciasta. Racja! Tylko, 
jeśli kobieta zacznie dzielić się na kawałki, to prawdo-
podobnie dla męża zostaną okruszki. Zachowanie wier-
ności swojemu przyszłemu mężowi jest wielką oznaką 
prawdziwej miłości. Nie zdradzić swojego męża, zanim 
jeszcze się z nim zwiąże - niesamowite.

Wspólne oczekiwania i wyzwania jednoczą 
Nie chodzicie wspólnie do szkoły. Nie pracujecie ra-

zem. Macie niewiele wspólnych hobby, ale... tyle Was 
przecież łączy. Ty i Twój chłopak. A co może zdawać 
się dziwne, czystość przedmałżeńska łączy! Spotkałam 
się z wieloma przypadkami kobiet, które mówią, że ko-
chają się ze swoim partnerem, bo to ich do siebie zbliża. 
Nie zaprzeczę - nie mam takiego prawa. Wiem jednak, 
o ile bardziej jednoczy wspólne oczekiwanie, wyzwanie. 
Można wspólnie trwać w tym, wspierać się, można do-
radzać sobie, kiedy wstrzemięźliwość jest ciężka, można 
wzajemnie się upominać. A przede wszystkim, macie 
więcej czasu na rozmowy, zabawy, dzielenie się zaintere-
sowaniami. Jedna z dziewcząt powiedziała: „Nic tak nie 
zbliża, jak wspólne dążenie do celu, wspólne wytrwanie 
w czymś trudnym”. Bądźmy szczerzy - to jest trudne. 
Nie jest łatwo powstrzymać swoich emocji, hormonów, 
uczuć, chęci bliższego złączenia. Ale jeśli trwamy w tym 
cierpliwie z naszym partnerem, jeśli wspieramy się, 

Dlaczego
czekamy?
Agata Frys
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wspólnie oczekujemy dnia ślubu, to możemy naprawdę 
wiedzieć, że gramy w jednej drużynie! Że mamy wspar-
cie! Że mamy jeden cel!

Upewniam się o naszej miłości! 
Wracamy do tego, o czym pisałam wcześniej. Jeśli 

chcesz podjąć to wyzwanie i jesteś gotowa poczekać 
do ślubu z seksem, to znaczy, że naprawdę Ci na nim 
zależy! Nie tylko na jego ciele, na przyjemnościach 
fizycznych, ale przede wszystkim na nim, jako na oso-
bie duchowej. Bo to duch jest najważniejszy! Piękno 
przeminie. Atrakcyjność przeminie. Sprawność fi-
zyczna przeminie, ale wciąż będzie miłość. Jeśli je-
steś gotowa wytrwać do małżeństwa, jest to oznaką 
naprawdę silnej więzi, trwałego uczucia i cierpliwo-
ści. A przecież jak mówi Paweł w liście do Koryn-
tian: miłość cierpliwa jest. To samo tyczy się Twojego 
partnera. Mężczyźni są bardzo podatni na kobiece 
wdzięki, są wzrokowcami, ich hormony bardziej dają 
o sobie znać. Nie spotkałam wielu takich, którzy cze-
kaliby do ślubu. Jednak zachowanie tych, którym się 
udało, jest pełne podziwu. Świadczy nie tylko o ich 
cierpliwości, ale i o uczuciu. Chłopak, który potrafi 
poświęcić własne przyjemności, własne korzyści dla 
swojej dziewczyny, będzie i umiał poświęcać się jej 
jako mąż. Nie polecam jednak traktować czystości 
przedmałżeńskiej jako filtr, czy próba mężczyzny. 
Czystość przedmałżeńska powinna być skarbem, a nie 
castingiem na męża.

Chcę oddać mężowi wszystko 
Ślub to sprawa nieodwracalna. Związek to coś, co może 

się skończyć. Najwspanialsze, co możemy dać swojemu 
mężowi w dniu ślubu, to czyste serce i ciało. Całą siebie. 
Każdą naszą myśl, każdą chwilę, każdy skrawek naszego 

ciała. Będzie jedynym, któremu oddasz siebie całą. Nie chcemy rozdrabniać 
tego, co najcenniejsze, chcemy, by otrzymała to jedna osoba. W nienaruszo-
nym stanie. Czyste. Nieużywane. Świeże. Ciężko być zadowolonym, kie-
dy otrzyma się brudne naczynie, przeżutą gumę miętową. Dajmy to, czego 
same pragniemy. Podarujmy swojemu mężowi całą siebie. Nawet jeśli masz 
wiele pieniędzy, jesteś utalentowana, inteligentna, jesteś urodziwa, to każda 
z tych cech może należeć do wielu osób. Wszyscy będą korzystać z Twoich 
zalet, dóbr, ale seks jest czymś, czym nie możemy się dzielić. Gwarantuję, 
że przez całe życie będziesz dumna z siebie, iż podarowałaś mężowi wszyst-
ko, co miałaś. W pełni i z chęcią. Uwierz - on to doceni.

Szanuję siebie, wymagam tego od innych 
Każda z nas ma wielką wartość. Chcemy, by inni nas szanowali, do-

ceniali, by uważali nas za godnych. Jak to zrobić? Trzeba samemu się 
szanować. Jeśli w tym roku uprawiam seks z jednym chłopcem, a gdy 
związek się skończy, po roku robię to z drugim, potem z kolejnymi, to 
czy nie jest tak, że nie szanuję swojego ciała? Oddaję się komuś, w kim 
„się zakochałam”. Jeśli ktoś idzie do łóżka z mężczyzną, który nie bę-
dzie do końca w jej życiu, czy nie oznacza to, że naprawdę nisko się 
ceni. Często słyszę: „Te dziewczyny, które ciągle uprawiają seks z in-
nym, myślą, że są najważniejsze”. To nieprawda! Te z nas, które tak 
robią, są często zakompleksione, nie są pewne swojej wartości; myślą, 
że ich ciało i dziewictwo jest niewiele warte, myślą, że to największe, 
co mogą zaoferować mężczyźnie, że to klucz, który otworzy serce chło-
paka. Jeżeli zachowujemy się właśnie tak, to inni to widzą. Uwierzcie 
- inni to widzą. Wtedy i tym, którzy są wokół nas, przychodzi do głowy, 
że nie mamy do siebie szacunku. Jak to wykorzystują? Biorąc dla siebie, 
co najprzyjemniejsze. Nie trudno jest uwieść kobietę, a gdy mężczyzna 
widzi, że nie szanuje ona swojego ciała, zapewne sam, nie szanując jej 
przez to, skorzysta, a potem ją opuści. Chyba że będzie dawała mu dużo 
satysfakcji, wtedy ją przytrzyma na trochę dłużej. Chcemy być szanowa-
ne przez innych? Szanujmy same siebie. Wiedzmy, jakim skarbem jest 
nasze dziewictwo i podarujmy siebie tylko mężczyźnie, z którym NA 
PEWNO spędzimy resztę życia.

Bóg wie, co jest dla nas dobre!
Prawdopodobnie, kiedy czytasz ten artykuł, zastanawiasz się: „Skąd 

mam brać tyle siły, by czekać?”. Z Bożej miłości! Tym, co łączy te 
dziewczęta, które postanowiły zachować czystość, jest także oddanie 
życia Chrystusowi. Bóg nie odwodzi nas od seksu. Nigdy nie uznał, że 
miłość fizyczna to grzech. Wręcz przeciwnie! Ewangelia Marka cytuje 
słowa Jezusa: I będą Ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. A więc seks? Świetnie! Ale wtedy, kiedy Pan uzna to za 
korzystne dla nas. A chrześcijaństwo, wzorując się na Chrystusie, mówi 
nam wprost, iż Bóg chce, byśmy czekali do ślubu, byśmy całkowicie 
oddali się tylko mężowi. To, co mówi nam Ojciec, nie jest nieuzasad-
nionym przykazem, ale troską o nasze dobro. Tak więc zapewniam Cię, 
Droga Czytelniczko, że jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to wytrwasz 
w swojej czystości aż do ślubu, a w dniu zawarcia małżeństwa będziesz 
mogła wraz z mężem dzielić się darem, który jest Wasz i tylko Wasz. 

 Jest jeszcze wiele powodów, dla których warto zachować czystość przed-
małżeńską. Mogę być pewna, że i Tobie do głowy przychodzi wiele z nich. 
Może uznajesz, że skoro już uprawiałaś seks z chłopakiem, to nie możesz 
być czysta? Nic z tych rzeczy! To Bóg czyni nas czystymi i oddając swoje 
życie Jemu, wyznając Mu swoje grzechy stajemy się oczyszczeni (Jeżeli 
wyznajemy nasze grzechy, to On jest tak wierny i sprawiedliwy, że odpuści 
nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości - 1 J 1:8.9). Możemy od 
nowa odzyskać dziewiczość. Nasza decyzja może sprawić, iż oddamy się 
w pełni swojemu mężowi, kiedy przyjdzie na to czas.
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A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. [...] A posia-
ny między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata 
i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje (Mt 13:7:22). 

Z doświadczenia kościelnego wynika jedna smutna prawda – wielu po 
przyjściu do Kościoła po jakimś czasie znika, odchodzi. Rodzi to pytanie 
o powody tego smutnego faktu. Odpowiedź na to pytanie tkwi w przypo-
wieściach Jezusowych. Przypowieść o siewcy pokazuje nam przyczyny 
sukcesu i klęski wiary. Płytkie otwarcie się na Boga, a też nie dość sku-
teczne rozprawienie się z naszymi słabościami prowadzą do słabnięcia 
wiary, a w rezultacie odpadnięcie od Chrystusa. 

Każdy, kto ma ogród przy domu wie, jak wielki problem stanowią 
niepożądane rośliny. Brak naszej reakcji skutkuje ponadnormatywnym 
rozrostem chwastów, które w efekcie końcowym zniszczą nasze upra-
wy. Walka z niepożądanymi roślinami wydaje się „walką z wiatrakami”, 
ciągłe plewienie, ciągłe dbanie o rośliny pożyteczne wymaga od nas sa-

Na naszej zborowej liście członkowskiej jest wiele 
skreślonych osób, które odeszły i zaginęły w tym 
świecie. Niektórzy prowadzą własny biznes, niektórzy 
są za granicą, nawet  dobrze im się powodzi, ale 
wieczność gdzieś po drodze się zgubiła. Wśród nich są 
dawni liderzy, dawni członkowie rady zboru, aktywiści, 
osoby, które kiedyś dawno temu coś wspaniałego 
zrobili dla Boga, ale chwasty ich z tej ścieżki rozwoju 
wyeliminowały

mozaparcia i poświęcenia. Co ciekawe, niepożądane 
rośliny rosną bez tej troski, bez nawożenia, bez pie-
lęgnowania i robią to dobrze, skutecznie i szybko. Ten 
obraz Jezus wykorzystał, aby nas czegoś nauczyć.

Chrześcijanin jest taką kruchą „roślinką”, narażoną 
na przeróżne niebezpieczeństwa płynące z wewnątrz 
nas i z zewnętrznego świata. Z jednej strony jest to 
zagrożenie grzechem, a z drugiej strony naszej wierze 
zagraża przeniesienie akcentów z Boga na różne inne 
ważne dla nas i pozytywne sprawy. Największego za-
grożenia nie stanowi pokusa grzechu – z tym potra-
fimy sobie poradzić – ale jest nim proces powolnego 
nasiąkania naszego życia czymś, co nie jest Boże i co 
nie prowadzi do rozwoju wiary. Zagrożenie pojawia 
się niezauważalnie i w wielu przypadkach do końca 
trzyma nas w nieświadomości. Tak jak chwasty poja-
wiające się obok pożytecznych roślin, z początku są 
niepozorne, małe i słabe. Jednak brak reakcji z naszej 
strony dość szybko zmienia obraz tej rzeczywistości, 
zaczynają dominować, a często też przybierają atrak-
cyjne formy. Przykładem tego mogą być osty – są 
piękne, ale szkodliwe dla roślin użytecznych. Wielu 
decyduje się pozostawić osta ze względu na jego pięk-
no, choć to pozostawienie wyrządza szkodę uprawom 
przez nas pielęgnowanym. 

W przypadku wiary tymi ostami są nie tylko grze-
chy, ale też rzeczy z pozoru pozytywne i neutralne 
etycznie, choć szkodzące wierze i w efekcie końco-

Zaniedbany
ogród

Ryszard Tyśnicki
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wym trudno uznać je za obojętne dla naszego ży-
cia. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która 
coraz rzadziej pojawia się w Kościele. Powód tego 
to praca w niedziele. Z początku widywałem ją spo-
radycznie, jednak z czasem potrzeba przychodze-
nia zanikła. Gdy ma wolną niedzielę, to już nie ma 
w niej potrzeby przyjścia. Pozytywna rzecz, jaką 
jest praca, zabiła w niej potrzebę utrzymania relacji 
ze zborem. W jej sytuacji wydawało się, iż nie ma 
innej opcji niż przyjęcie tej pracy. Panujące bezro-
bocie, trudności ze znalezieniem zatrudnienia i po-
trzeby rodzinne leżały u podstaw jej decyzji. Praca 
jest czymś pozytywnym, jednak skutkiem ubocz-
nym tej decyzji było osłabnięcie relacji ze zborem 
i wierzącymi. Gdy ten stan nie zostanie przerwa-
ny, może się okazać, że zniknie też potrzeba wiary, 
przecież można dobrze żyć bez Boga. 

Można to zjawisko nazwać procesem drobnych 
kompromisów. Nic nieznaczące ustępstwo prowa-
dzi do następnego kompromisu i jeszcze jednego 
i jeszcze … Gdzieś na końcu tego procesu wiara, 
Bóg, Kościół jest już tak odległy, że prawie niewi-
doczny na horyzoncie życia. Któregoś dnia budzimy 
się i Bóg jest już dla nas nieważny, nieistotny, a na-
sze ideały, zainteresowania są dalekie od miejsca, 
w jakim jeszcze niedawno byliśmy. W sposób dla 
nas niedostrzegalny wiara została zagłuszona przez 
pozornie słuszne aktywności. W zasadzie nic odra-

żającego w życiu nie zrobiliśmy, zdobyliśmy wykształcenie, mamy 
rodzinę, dobrą pracę, rozwijamy swoje hobby, wychowujemy dzieci. 
To wszystko jest „dobrym” elementem naszego życia. Jest tylko jedno 
„ale”, Bóg przestał być dla nas ważny, zapomnieliśmy już drogi do 
zboru, a w moim Kościele czujemy się obco, nie mamy znajomych, 
czujemy się źle. Nasze sumienie jest uspokojone – przecież nie ro-
bię niczego złego, przecież mam obowiązki i zobowiązania, przecież 
moje życie jest etyczne, jestem szanowany itp. To wszystko prawda, 
ale w tym życiu nie ma już miejsca dla Boga i wiary. 

Brak czasu na relację ze zborem prowadzi do powstania teorii, że do 
budownia wiary nie jest mi potrzebny Kościół. Chrześcijaństwo moż-
na praktykować jedynie indywidualnie, bez uczestnictwa w życiu zbo-
ru. Do tego dojść mogą urazy, zranienia, nielubiani liderzy w zborze. 
Wszystko niejako usprawiedliwia naszą indywidualną ścieżkę wiary. 
Praktyka jednak pokazuje, że tego rodzaju teorie to tylko samouspra-
wiedliwianie się, gdyż ten indywidualny proces kształtowania wiary to 
fikcja, a chwasty rosną i rosną. 

Ten mechanizm sprawia, że co roku ludzie odchodzą od wiary i zboru. 
Nasz Kościół co roku chrzci więcej osób niż jest tych, którzy umierają, 
ale w zestawieniach statystycznych takiego wzrostu nie widać. To smut-
ne zjawisko dotyka wiele zborów; ludzie przychodzą i odchodzą, jedni 
są krótko, drudzy trochę dłużej, ale niewielu zostaje na stałe w Kościele. 
Nie tyle jest to efekt złego duszpasterstwa, ile raczej problem istniejący 
po stronie odchodzących. Oczywiście w każdym zborze można dużo po-
prawić w programach wzrostu duchowego, jednak to, co w każdym tego 
typu projekcie jest najważniejsze, to chęć uczestniczenia. Bez akceptacji 
programu przez samych zainteresowanych nie będzie efektu końcowego 
w postaci wzrostu duchowego, zaangażowania, rozwoju. 
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W dużej mierze to, gdzie jestem, zależy ode mnie samego. Oczywiście 
mogę być zgorszony Kościołem, mogę nosić urazy do niego itp., jednak 
moja kondycja duchowa zadecyduje o moim trwaniu, czy odejściu. Bar-
dzo często zgorszenie zborem jest jedynie pretekstem usprawiedliwiają-
cym odejście, a nie realnym jego powodem. Lubimy żyć w zakłamaniu 
i niewielu ma odwagę powiedzieć: „Bóg jest dla mnie nieważny, więc 
odchodzę”, łatwiej jest stwierdzić: „ten Kościół nie dorasta do moich 
oczekiwań”. 

Jak wyeliminować to niekorzystne zjawisko? Podobnie, jak robią 
to ogrodnicy w ogrodzie. Pielęgnować musimy troskliwie to, co dla 
nas jest najważniejsze. Musimy inwestować w życie wiary. Bez tego 
zaangażowania nasza wiara nie będzie się rozwijała. Skoro Bóg jest 
dla nas najważniejszy, to powinno to znaleźć odniesienie w programie 
dnia codziennego. Być może w niedzielę zarobię lepiej, ale czy cena 
jest warta utraty więzi ze zborem? Być może w telewizji jest ciekawy 
program, ale czy warty jest on utraty mojego cichego czasu z Bogiem. 
Być może ta dziewczyna jest mądra i piękna, ale czy Bóg przyznaje 
się do tego związku? Być może mój biznes przynosi dobre dochody, 
ale czy mam jeszcze czas dla Boga? Takich alternatyw mamy w życiu 
wiele, codziennie coś musimy wybierać. Czy jednak zawsze jest to 
wybór tego, co Boże? 

Dotykamy tutaj dość istotnego elementu priorytetów i procesu wzrostu 
duchowego. Brak Bożego programu w tych dwóch dziedzinach jest po-
wodem wspomnianych powyżej trudności. Wielu chrześcijan zaniedbu-
je podstawowy element swojej wiary, czyli proces wzrostu duchowego. 
W wierze jest tak jak w biznesie. Aby firma się rozwijała, bez ustanku 

właściciel musi w nią inwestować i dążyć do rozwo-
ju i wzrostu. Stwierdzenie: „Osiągnąłem już jakiś 
poziom i on mi wystarczy na lata jest równoznaczne 
z bankructwem. Nie można w swoim duchowym roz-
woju zatrzymać się w miejscu, gdyż zawsze równa się 
to upadkowi. Wiara wymaga pielęgnacji, tak jak naj-
piękniejszy kwiat w ogrodzie. Moja babcia posadziła 
w swoim ogrodzie niezmiernie barwne i różnorodne 
tulipany, jednak nieumiejętnie z nimi się obchodziła 
i po paru latach wszystkie utraciły swoje barwy, stały 
się żółte. Podobnie z naszą wiarą – ustawiczne inwe-
stowanie w duchowy rozwój jest koniecznością. Za-
trzymanie się w tym procesie prowadzi do upadku, do 
osłabnięcia w wierze. 

Drugim takim niezmiernie ważnym czynnikiem 
są priorytety. Zawsze mamy czas na to, co dla nas 
najważniejsze. W kategorii wiary, gdy Bóg nie bę-
dzie numerem jeden, gdy Bóg nie znajdzie się na 
samym szczycie naszego systemu wartości, to znaj-
dzie się wkrótce na samym dole drabiny ważności. 
Obserwuję wielu, którzy postawili w swoim życiu 
na coś innego niż na Boga, po paru latach zaniedbu-
ją społeczność zborową, ofiarność, modlitwę i czy-
tanie Słowa. Po jakimś czasie stają się zwykłymi 
świeckimi ludźmi, nominalnymi chrześcijanami. 
Wracają do punktu wyjścia, do stanu, w którym być 
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może wiara w Boga nadal istnieje, ale wiara bierna 
i niezaangażowana. 

Staje się tak, gdyż niezauważane chwasty muszą 
rosnąć, a gdy zabraknie czasu i sposobności, aby je 
wyplenić, to muszą zadusić naszą wiarę, muszą zdo-
minować nasze życie. W pewnym zaś momencie nie 
będziemy w stanie pozbyć się chwastów, gdyż tak jak 
osty wydadzą nam się całkiem ładne, choć szkodliwe. 
Zrobi nam się żal tych elementów życia doczesnego, 
które będziemy musieli uporządkować, stanie nam 
się żal dobrych dochodów, z których być może trzeba 
będzie zrezygnować i wtedy chwasty życia dostaną 
pełne przyzwolenie na rozwój. A wiara, jak to w życiu 
bywa, zostanie zagłuszona przez to, co nie ma osta-
tecznej wartości, ale stanie się nam bliższe. 

Umiłowanie świata i ułuda bogactwa to dwaj naj-
groźniejsi przeciwnicy wiary. To elementy, które 
– gdy raz zostaną zasiane w sercu człowieka – będą 
rosły i rosły, chyba że w porę dostrzeżemy niebezpie-
czeństwo i z nimi się rozprawimy. Na świecie jest tyle 
pięknych rzeczy, nasze potrzeby materialne są coraz 
większe, a wiara może przecież poczekać, aż zrobię 
to lub tamto, kupię te lub inne dobra. A chwasty so-
bie spokojnie rosną i rosną, i coraz bardziej zasłaniają 
nam niebo, Bóg, zbór, aż w którymś momencie stanie-
my się świeckimi, niewierzącymi ludźmi, i to wbrew 

zwolennikom teorii o nieutracalności zbawienia. 
Na naszej zborowej liście członkowskiej jest wiele skreślonych osób, 

które odeszły i zaginęły w tym świecie. Niektórzy prowadzą włas-
ny biznes, niektórzy są za granicą, nawet dobrze im się powodzi, ale 
wieczność gdzieś po drodze się zgubiła. Wśród nich są dawni liderzy, 
dawni członkowie rady zboru, aktywiści, osoby, które kiedyś dawno 
temu, coś wspaniałego zrobili dla Boga, ale chwasty ich z tej ścieżki 
rozwoju wyeliminowały. Drobne kompromisy, odsunięcie spraw wiary 
na krótki czas z powodu studiów, wyjazdu za granicę, pracy czy bi-
znesu skutecznie zadusiły w nich potrzebę Boga, duchowego rozwoju 
i relacji z wierzącymi. 

Co należy zrobić? To jest pytanie w zasadzie do każdego z nas: czy już 
dostrzegasz te elementy, które zachwaszczają twoje życie? Może warto 
w tym momencie rozpocząć od oczyszczenia swojego życia, Bóg czeka 
na twoją decyzję powrotu, k

W numerze 7-8 „Słowa prawdy” wkradł się niezamierzony błąd na 
str. 31. Tekst napisany przed wielu laty przez Aleksandra Kircuna za-
tytułowany „O zborze warszawskim w latach okupacji 1939-1945”, 
zilustrowany został zdjęciem opatrzonym podpisem: „Spotkanie 
młodych członków zboru w 1942 roku”. W istocie nie byli to jednak 
członkowie zboru warszawskiego, jak można by się spodziewać, ale 
łódzkiego. Przepraszamy.

SPROSTOWANIE
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Bardzo krótka historia muzyki gospel
Muzyka gospel, choć zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku, ko-

rzeniami sięga jeszcze około 100 lat wcześniej. Jej historia zaczęła się od 
przebudzenia duchowego, jakie nastąpiło wśród czarnoskórych niewol-
ników, do którego doszło dzięki ich uczestnictwu w tzw. „camp meeting 
revivals”, gdzie gromadzili się na nabożeństwach, sprowadzeni przez 
swych białych panów. Określenie „gospel” bierze się od słów „God 
spell” („Bóg powiedział”) i odnosi się bardzo konkretnie do Ewangelii. 
Z jednej strony pieśni gospel wywodzą się z tradycyjnych hymnów koś-
cielnych, z drugiej zaś czerpią z bogactwa kulturowego Afroameryka-
nów. Na to, co określamy potocznie jako gospel, składają się różne style 
muzyczne: klasyczne i  najbardziej tradycyjne pieśni negro spirituals, 
jubilers, responsorialne song-sermons (pieśni-kazania)... 

Bardziej współczesny gospel zrodził się w pierwszej połowie XX wieku 
z połączenia tradycyjnego stylu negro spirituals z bluesem. Najzupełniej 
słusznie za jego „ojca” uważa się pastora  Thomasa Andrew Dorseya - 
kompozytora wielu znanych standardów muzyki gospel, jak np. „(There 
will be) Peace in the Valley” czy „Take my Hand, Precious Lord”. Był 
on człowiekiem odpowiedzialnym za muzykę w Pilgrim Baptist Church 
w Chicago i właśnie tam zrodziła się muzyka gospel. Ten nowy styl 
muzykowania nie od razu zyskał sobie popularność wśród chrześcijan. 
Początkowo nazwano go nawet „muzyką diabelską”. Wkrótce jednak 
opanował on „czarne Kościoły” Ameryki; pojawiało się coraz więcej 
artystów, którzy właśnie w tych rytmach wielbili Boga.

W ciągu minionych 80 lat muzyka gospel bardzo ewoluowała – po-
jawiały się nowomodne brzmienia, np. elementy jazzu (wielu jazzme-
nów przed pół wiekiem, czy więcej, grało także gospel – np. Louis 
Armstrong). Niemal w każdej dekadzie gospel był inny. Po drodze, na 

Muzyka gospel idzie przez świat 
niczym burza, niosąc w sobie ogień 
Słowa Bożego. Idzie falą, a ta fala 
wciąż przybiera, uderzając w coraz 
więcej ludzkich serc. Siłą tej fali jest 
Duch Boży, ale napędzają ją też 
znakomici artyści, których Duch 
ten napełnia. Jednym z nich jest 
Kirk Franklin – obecnie największa 
„gwiazda” muzyki gospel na 
świecie i jeden z najważniejszych 
artystów sceny muzycznej w USA. 
11 września po raz pierwszy 
wystąpił on w Europie Wschodniej 
– w Warszawie, w amfiteatrze Parku 
Sowińskiego

przestrzeni lat, także „dał życie” muzyce soul i (po 
części) rock’n’rollowi. Obecnie gospel też jest inny 
niż kiedyś – splata się ze współczesnymi brzmienia-
mi, jak pop, country, reggae, rap... Często używa się 
określenia „contemporary gospel” – „współczesny 
gospel” – by odróżnić go od klasyki. I ten właśnie 
nurt współczesnego gospelu reprezentują tacy artyści, 
jak Biskup T.D. Jakes, The Winans, Deitrick Haddon, 
Hezekiah Walker, Fred Hammond, czy wreszcie Kirk 
Franklin.

Artysta i jego misja
Kirk Franklin urodził się w 1970 roku w Forth Worth 

(Teksas, USA). Jego matka porzuciła go, gdy miał za-
ledwie trzy lata. Ojca nigdy nie poznał. Zaopiekowała 
się nim cioteczna babka, Gertruda Franklin. Wycho-
wywał się w bardzo skromnych warunkach, lecz bab-
ka była pełna miłości i poświęcenia. Kirk w wieku 4 
lat mógł pobierać lekcje muzyki, na opłacenie których 
zarabiała ona zbierając aluminiowe puszki. Będąc 
gorliwą chrześcijanką dbała ona też o to, by mały 
Kirk każdej niedzieli był na nabożeństwie. Już jako 
małe dziecko, nie osiągnąwszy nawet wieku przed-
szkolnego, zaczął śpiewać w chórze rodzimego zboru 
(Mt. Rose Baptist Church w Forth Worth), a mając lat 
11 objął w nim kierownictwo i był odpowiedzialny 
za całą posługę muzyczną w Kościele. Był to chór, 
w którym śpiewali dorośli ludzie – wielu miało wię-
cej niż 60 lat – a poddawali się bez sprzeciwu prowa-
dzeniu przez dziecko, które uczyło ich, jak powinni 
śpiewać!

Jako dyrektor chóru, Kirk zaczął na poważnie kom-
ponować pieśni i pisać ich teksty. W wieku 19 lat 
- w prostych, domowych warunkach – nagrał kase-
tę demo i udał się z nią do Miltona Bigghama, szefa 
wytwórni Savoy Music Group. Ten, usłyszawszy na-

Nie koncert,  
lecz nabożeństwo!

Kirk Franklin  
w Warszawie
Marcin Woźniak
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granie, omal z wrażenia nie spadł z fotela i powierzył 
Kirkowi, nowicjuszowi, pracę nad debiutanckim al-
bumem DFW Mass Choir. W 1992 roku Kirk stwo-
rzył zespół „The Family”, z którym występował aż do 
rozpoczęcia kariery solowej w roku 2000. Wkrótce 
rozpoczął współpracę z niewielką i raczkująca wów-
czas wytwórnią specjalizującą się w muzyce gospel 
– GospoCentric. Jego debiutancka płyta rozeszła się 
w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, co wcześ-
niej nie udało się żadnemu artyście gospel! Ogromny 
sukces i podbój rynku amerykańskiego i światowego 
przez GospoCentric to w dużej mierze jego zasługa. 
Współpracuje z tą wytwórnią do dzisiaj. W roku 1998 
wspólnie wydali płytę „NuNation Project”, której na-
kład przekroczył półtora miliona egzemplarzy.

Kirk jest obecnie jednym z najwybitniejszych ame-
rykańskich kompozytorów chrześcijańskich. Muzyka, 
którą tworzy, łączy w sobie brzemienia gospel, soul, 
hip-hop i r&b (rythm and blues). Jego utwory to od-
powiedzi na potrzeby współczesnego odbiorcy muzyki 
– łączą w sobie cenne przesłanie Ewangelii z mocnym 
rytmem, niezwykłymi kompozycjami muzycznymi, 
wieloma stylami muzyki, oraz niesamowitymi soli-
stami światowej sławy. Kirk śpiewał już z takimi ar-
tystami, jak: Bono, Stevie Wonder, R. Kelly, U2, Mary 
Mary, Fred Hammond, Richard Smallwood, Donnie 
McClurkin, Papa San, , Tonéx, Jackie Velazquez, Shir-
ley Caesar, Yolanda Adams, czy Bishop T.D. Jakes. 

Jego płyty rozeszły się po całym świecie w łącznym nakładzie kilkuna-
stu milionów egzemplarzy. Wszystkie jego płyty mają bardzo osobisty 
charakter. Obok typowych pieśni uwielbienia śpiewa o współczesnych 
problemach, w kontekście swoich własnych trudnych doświadczeń 
z dzieciństwa, o Bogu, który stał się centrum jego życia, o codziennych 
problemach, z którymi spotyka się każdy z nas. W swoich utworach nie-
sie pełne nadziei przesłanie o Bogu, który uwalnia, pomaga, troszczy 
się, rozjaśnia dzień, odsuwa troski i zmienia życie. Za swoją twórczość 
otrzymał wiele prestiżowych nagród. Jest pięciokrotnym laureatem 
nagrody Grammy. Ma w kolekcji także tak cenne nagrody, jak: Dove, 
Stellar i BET Award. Jest mocno zaangażowany w działalność charyta-
tywną, a także pomaga zaistnieć na rynku muzycznym młodym artystom 
sceny gospel.

 Wielkie uwielbienie
Kirk Franklin jest bez wątpienia największym artystą chrześcijań-

skim, jaki odwiedził dotąd Polskę. Bez cienia przesady jego koncert 
określono mianem największego wydarzenia w historii muzyki chrześ-
cijańskiej w Polsce. Z pewnością stał się on też jednym z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych w naszym kraju w roku bieżącym. 
Zorganizowanie jego przyjazdu było możliwe dzięki organizatorom 
niemieckiego festiwalu Gospel Kirchentag, którzy zaprosili go do 
siebie, a - by obniżyć koszty przedsięwzięcia - zaproponowali sąsied-
nim krajom organizację kolejnych koncertów. Koncert w Warszawie 
kończył 9-dniową trasę po Europie. Dla pasjonatów muzyki gospel 11 
września 2008 roku stał się prawdziwym świętem, na które przybyli 
z całej Polski. Wielu z nich już na długo przed rozpoczęciem koncertu 
czekało u bram amfiteatru. Wreszcie nastała godz. 20.00 - na scenie 
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pojawił się poznański chór Gospel Joy (występujący jako tzw. „sup-
port”). Chór szalał na estradzie przez około godzinę, dając wspaniały, 
żywiołowy, „energetyczny” koncert, ale także dzieląc się świadectwem 
wiary, życia z Chrystusem.

Ale to była tylko przystawka. Gdy po nich na scenie pojawił się Kirk 
Franklin - przy burzy braw - rozpoczęła się prawdziwa gospelowa uczta. 
Tak, jak podczas prawdziwej uczty na stół „wjeżdżają” kolejne dania - 
a co jedno, to smaczniejsze – tak i podczas koncertu Kirka pojawiały się 
różnorodne, najsmaczniejsze „muzyczne kąski”. Kirk Franklin nie za-
wiódł swoich fanów i zaśpiewał wszystko to, co ma najlepszego w reper-
tuarze - przebój za przebojem. Zgromadzeni wielbili Boga wraz z nim 
tańcem i śpiewem. Kirk był wyraźnie zdziwiony tym, że jego pieśni są 
tak dobrze znane w naszym kraju. Po pierwszych kilkudziesięciu minu-
tach zaczął się prawdziwy „koncert życzeń” - artysta spytał publiczno-
ści, co chcą usłyszeć, a on im to zagra i zaśpiewa. Amfiteatr zamienił się 
niemal w „czarny Kościół”, jak na amerykańskich filmach. Ławki były 
zbędne - bo jak tu usiedzieć, gdy nogi 
chcą skakać i tańczyć? Zresztą Kirk 
sam zachęcał do wyrażania uwielbie-
nia tańcem już na początku koncertu: 
„Chcę, żebyście tańczyli tak, jakby-
ście tracili zmysły. Powinniśmy cie-
szyć się wolnością, cieszyć się tym, 
że Bóg nas kocha...” 

Kirk Franklin jest artystą bardzo eks-
presyjnym. Uwielbiając Pana biega, 
skacze jak akrobata, rzuca się w pub-
liczność, wybiega do ludzi. Jego ener-
gia oszałamia, a on sam usuwa wszel-
kie bariery, chce być jak najbliżej, 
i widać jak ważna jest dla niego rela-
cja z publicznością – prawdziwa i tak 
bezpośrednia, na jaką tylko można 
sobie pozwolić. Wychodził do fanów, 
wskakiwał na głośniki basowe stojące 
pomiędzy publicznością a sceną. Na-
prawdę rzadko można wziąć udział 
w tak bardzo dynamicznym uwielbie-

niu. Bez cienia przesady można powiedzieć, że Kirk 
Franklin to żywy dynamit a nie człowiek! On „zaraża” 
swą muzyką i swą energią. Puls uwielbienia, jaki ma 
on w sobie na estradzie, nadzwyczaj łatwo udziela się 
publiczności.

Człowiek żywej wiary
Kirk Franklin to nie tylko światowej klasy muzyk 

i wokalista, ale przede wszystkim misjonarz, ewan-
gelizator. Poprzez muzykę mówił o swoim życiu, 
o Bogu, o tym, co Pan dla niego uczynił i co może 
uczynić dla każdego człowieka. Ale był też czas na 
świadectwo i słowa zachęty: „Mam siostrę, która 
jest młodsza ode mnie, a która spędziła trzynaście lat 
w więzieniu przez narkotyki i prostytucję. Jej babcia 
była w więzieniu w tym samym czasie, gdy ona była 
w więzieniu. Nasz dziadek był w więzieniu w tym sa-
mym czasie, kiedy jej ojciec był w więzieniu. Kiedy 
miałem cztery lata, zostałem adoptowany. Mój ojciec 
mnie nie chciał, matka mnie nie chciała. Mówię wam 
to wszystko, żeby wam pokazać, że wasze życie nie 
jest jedynym, w którym przechodzi się przez trudny 
czas. Nie myśl sobie, że ludzie, którzy tutaj stoją, 
nie przechodzą przez trudny czas. Ale jeśli Bóg nas 
przez to przeprowadził, to może to samo uczynić i dla 
twojego życia...” – mówił już na początku koncertu. 
Zachęcał, by całe zło i wszelkie przykrości, jakich do-
świadczamy, zostawić za sobą i powierzyć Bogu. Za-
prosił też do nawiązania żywej relacji z Chrystusem, 
prowadząc modlitwie obejmującej wyznanie wiary 
i prośbę o przebaczenie grzechów.

Tak naprawdę cały koncert był wielkim nabożeń-
stwem! Był modlitwą – wielkim, wspaniałym i peł-
nym prawdziwego żaru uwielbieniem! Można było 
poczuć, jak mocno Bóg działa przez posługę Kirka. 
Niejeden spośród słuchaczy po prostu zaczął płakać. 
Niewątpliwie dla wielu było to spotkanie nie tylko 
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z Kirkiem Franklinem, ale przede wszystkim z Bo-
giem. I jeśli były łzy w oczach, to był to zapewne 
skutek dotknięcia przez Ducha Świętego, duchowego 
poruszenia. Gdy po jednej z pieśni Kirk zaintonował 
śpiew „Hallelujah! Hallelujah!” - według melodii do-
brze znanej u nas w Polsce - publiczność włączyła się 
i pod sklepienie namiotu amfiteatru popłynął śpiew 
z setek gardeł. Piękny, melodyjny, dźwięczny... Kirk 
Franklin osłupiał, zdołał tylko powiedzieć: „wow!” 
i ukląkł, modląc się na scenie. Ten modlitewny klimat 
utrzymywał się aż do samego końca koncertu. A gdy 
nadszedł czas pożegnania, zgromadzeni usłyszeli sło-
wa: „God bless you, Poland!” i dowiedzieli się, że 
pragnieniem artysty jest, by wrócić do Polski za rok.

Andrzej Górski, organizator przedsięwzięcia, mówi 
o wielkiej pokorze Kirka Franklina, który nie robi 
z siebie gwiazdy. W jego opinii jest normalnym, życz-
liwym człowiekiem, który chętnie obcuje z ludźmi, 
rozmawia i jest bardzo ciepły, serdeczny. „Miałem 
okazję go poznać i widzę, że jest to człowiek, który 
naprawdę żyje wiarą, żyje Bogiem” – mówi.

Gospelowa rodzinka
Gdy pojawiła się okazja zaproszenia Kirka Fran-

klina, organizatorzy postanowili nie ograniczać się 
do tego jednego koncertu, lecz kilkudniową imprezę 
„festiwalową”. 

Zazwyczaj najważniejsze wydarzenie wieńczy festi-
wal – tym razem zaś rozpoczęło. Dzień po koncercie 

Kirka Franklina w sali koncertowej kościoła księży michalitów na war-
szawskim Bemowie odbył się „rodzinny” koncert chórów zorganizowa-
ny przez internetowy serwis Rodzina Gospel. W jego ramach zaprezen-
towały się chóry Gospel Joy (Poznań), Shema (Rzepin), Sienna Gospel 
Choir (Warszawa), Soul Connection (Warszawa) i Sound’n’Grace (War-
szawa), a także... „Ojciec Redaktor” serwisu Rodzina Gospel, który 
oprócz prowadzenia najlepszego serwisu gospelowego w Polsce sam też 
chętnie śpiewa – i to jak!

Kolejne dwa dni – sobota i niedziela – były czasem warsztatów go-
spel, które poprowadził Brian Fentress z USA. Wzięło w nich udział 
około 240 śpiewaków nie tylko z Warszawy, ale także z całej Polski. 
Uczyli się oni dziesięciu pieśni, które na koniec, w niedzielny wieczór, 
mieli okazję zaprezentować publiczności podczas galowego koncer-
tu, w którym – jako solista – wziął udział popularny polski wokalista, 
Mietek Szcześniak. „Te warsztaty były jednymi z najlepszych, jakie 
prowadziłem. To było niesamowite. Chór był fenomenalny, zespół 
także... Obecność Pana była niesamowita!” – podsumował Brian po 
zakończeniu warsztatów.

Tych kilka dni było okazją, by doświadczyć piękna muzyki, modlić 
się, uwielbiać Boga, uczyć jak czynić uwielbienie pięknym, ale też by 
pogłębiać rodzinne relacje. Sympatycy muzyki gospel są bowiem nie-
mal jak rodzina – łączy ich pasja i przyjaźń. Był więc to „zjazd rodzin-
ny” – rodziny, która jest już duża, a wciąż i wciąż się powiększa. Fala 
gospel unosi wciąż kolejnych ludzi. W tej rodzinie nie jest ważne to, 
jak kto śpiewa, czy jest gwiazdą czy nie, jakie ma możliwości wokalne 
– ważne jest to, by być razem, modlić się i śpiewem chwalić Boga. Ta 
muzyka jest nośnikiem Ewangelii i wielu ludzi – także w naszym kraju 
– przyprowadziła przed tron Pana i pomogła uwierzyć. I to chyba jeden 
z największych jej walorów...
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„Wyprzedzisz nas w drodze do domu, Velma. Jutro będziesz już w ra-
mionach Jezusa” - powiedziałem jej przez telefon, zaledwie kilka godzin 
przed egzekucją, dokonaną na niej poprzez wstrzyknięcie trucizny.

„Chwała Panu!” - odparła pewnym głosem.
Velma Barfield była narkomanką i - jak sama przyznała - z zimną krwią 

otruła czworo ludzi, w tym swoją matkę. Teraz, po długotrwałym ocze-
kiwaniu i wyczerpaniu wszelkich możliwości apelacji, po sześciu latach 
w celi śmierci, miała być pierwszą kobietą straconą od dwudziestu lat. 

Chociaż nigdy nie spotkaliśmy jej osobiście, nie była nam obca. Od 
pewnego czasu razem z Ruth prowadziliśmy z nią korespondencję i roz-
mawialiśmy z nią telefonicznie. W więzieniu w Raleigh, w Północnej 
Karolinie, często odwiedzała ją nasza córka, Anne. Na życzenie Velmy, 
Anne miała być obecna przy egzekucji. 

Velma uwierzyła w Chrystusa i przebaczenie grzechów i stała się ak-
tywną i oddaną chrześcijanką krótko po swym aresztowaniu. Wierzyła, 
że Bóg przebaczył jej wszystkie grzechy. Pozostało jej jedynie zapłacić 
społeczeństwu najwyższą cenę. 

Nie lekceważyła swoich czynów. Wiedziała, że popełniła okropne 
zbrodnie. Nie lekceważyła również Bożego przebaczenia, gdyż ceną za 
nie była śmierć Jezusa na krzyżu. Wiedziała jednak, że przez tę śmierć 
Bóg okazał swoją miłość do grzeszników, nawet tak upadłych jak ona.

„Jeśli miałabym możliwość wyboru między życiem na zewnątrz [poza 
więzieniem], ale bez mojego Pana, lub z Nim w celi śmierci - powtarzała 
nam - wybrałabym celę śmierci”.

Zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią Velma zakończyła, na prośbę 
Ruth, pisanie historii swojego życia, pełnego udręki, narkotyków, gnie-
wu, przygnębienia, przemocy, a w końcu - łaski Bożej. 

„Chcę opowiedzieć swoją historię, aby ludzie mogli zrozumieć, co Bóg 
może uczynić w życiu ohydnego i zdesperowanego człowieka - napi-
sała. - Rozumiem, co czuł apostoł Paweł, gdy nazwał się największym 
z grzeszników”.

Ruth odpisała jej: „Bóg zamienił twoją celę w nie-
zwykłą mównicę. Ludzie słuchają tego, co masz do 
powiedzenia z powodu miejsca, w jakim się znajdu-
jesz. Bóg zatrzyma cię tam, dopóki ma tam dla ciebie 
służbę”.

Ostatniego dnia jej życia, zanim wziąłem słuchawkę 
w Montreat, by z nią porozmawiać, upewniłem się, 
że na biurku przed sobą mam otwartą Biblię. Wie-
działem, że będzie chciała, abym przeczytał jej kilka 
fragmentów. 

Następnego dnia, cicho poruszając ustami w modli-
twie, spokojnie udała się na swoją śmierć.

Miesiąc później, razem z Anne wprosiliśmy się na 
specjalne nabożeństwo do Zakładu Poprawczego dla 
Kobiet w Północnej Karolinie. Obecni byli praktycz-
nie wszyscy więźniowie i strażnicy. Zwiastowałem 
z Jana 3:16, wskazując na Velmę Barfield jako przy-
kład tego, co Bóg może uczynić życiu osoby, która 
zaufała Chrystusowi. Więzienie, powiedziałem, jest 
dla chrześcijanina jednym z najcięższych miejsc do 
życia. Życie człowieka jest pod nieustanną obserwa-
cją, a wielu współwięźniów jest sceptycznie nasta-
wionych do rzekomego nawrócenia. Jednakże Velma 
poprzez swoje życie zademonstrowała miłość Chry-
stusa, a wszyscy obecni na nabożeństwie o tym wie-
dzieli.

Kiedy przedstawiłem zaproszenie do oddania swego 
życia Bogu, odpowiedziało na nie około dwustu osób, 
w tym wielu strażników.

Kiedy tam byliśmy, odwiedziliśmy również celę, 
w której pod największym nadzorem Velma ocze-

Billy Graham
Pół wieku wśród przyjaciół

Spotykałem się z bardzo wieloma przywódcami 
z różnych dziedzin – polityki, religii, biznesu, 
edukacji, rozrywki czy sportu. Richard Nixon 
powiedział kiedyś w wywiadzie, że poznałem 
o wiele więcej przywódców międzynarodowych 
niż on. Jednak dziewięćdziesiąt osiem procent 
życia spędziłem z ludźmi, którzy nigdy nie stali 
się osobami publicznymi.
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kiwała na egzekucję. Strażnik powiedział nam: „Od 
śmierci Velmy nie mogłem zdobyć się, aby tu wejść. 
W noc przed  egzekucją była najszczęśliwszą i naj-
bardziej rozradowaną osobą, jaką kiedykolwiek spot-
kałem”.

Dlaczego rozdział poświęcony przyjaciołom, jakich 
mieliśmy na przestrzeni pół wieku, zaczynam od Vel-
my Barfield?

Po pierwsze, jej życie odzwierciedlało esencję wia-
ry chrześcijańskiej: Boże przebaczenie poprzez Jezu-
sa dostępne jest dla każdego, niezależnie od tego, co 
czynił wcześniej.

Drugim powodem jest podkreślenie, że większa 
część naszej służby nie była skierowana jedynie do 
ludzi sławnych, czy to z przemysłu rozrywkowego, 
środowiska finansowego czy politycznego. Przez 
wszystkie lata spotkałem tylu sławnych i bogatych 
ludzi, że nie sposób ich wszystkich wymienić, czy na-
wet zapamiętać. Prezydenci i królowie nie byli jednak 
typowymi ludźmi, z jakimi się kontaktowałem. Velma 
oczywiście również nie jest typowa. Dziewięćdziesiąt 
osiem procent życia spędziłem z ludźmi, którzy nigdy 
stali się osobami publicznymi. 

Szczerze mówiąc, niechętnie mówię o tych dwóch 
procentach. Nie chcę jednak być oskarżonym o pomi-
janie pewnych nazwisk. Spotykałem się z bardzo  wie-
loma przywódcami z różnych dziedzin – polityki, re-
ligii, biznesu, edukacji, rozrywki czy sportu. Richard 
Nixon powiedział kiedyś w wywiadzie, że poznałem 
o wiele więcej przywódców międzynarodowych niż 
on. 

Nie wiem, czy było to prawdą w tamtym okresie, 
ale taki wniosek był chyba nieunikniony. Media na-
tychmiast zwracały na mnie uwagę, rejestrując to, że 
grałem w golfa z prezydentem, czy odwiedzałem pre-
miera, czy to, że widziano mnie ze znaną postacią te-
lewizyjną lub sportową, W rzeczywistości jednak był 
to zaledwie ułamek mojego życia. Być może imponu-
jący wydaje się fakt, że dwanaście razy widzieliśmy 
się z Jej Wysokością Królową Elżbietą II, ale te dwa-
naście razy miały miejsce na przestrzeni czterdziestu 
lat. 

Może się wydawać, że skupiam się tylko na kilku 
przyjaźniach, a to dlatego, że niektórych z tych przy-
wódców poznałem poprzez swoją służbę pastoralną, 
a innych po prostu jako przyjaciół. Pomimo że ludzie 
publiczni zazwyczaj uczą się ukrywać swoje myśli 
prywatne, to jednak mają oni te same problemy osobi-
ste i pytania jak my. Czasami tacy ludzie, wiedząc, że 
zachowam te rozmowy w tajemnicy, swobodnie roz-
mawiali ze mną o swoich sprawach osobistych. Nie-
którzy z nich mieli poważne wady charakteru, i kiedy 
to odkrywałem, próbowałem zrobić wszystko, co by-
łem w stanie, prywatnie i jako pastor, aby wyjaśnić im 
stanowisko Biblii odnośnie standardów moralnych. 

Jeśli niektórzy czytelnicy są zawiedzeni,  że nie 
umieściłem tu szczegółów i kulis najpikantniej-
szych plotek, to niech tak będzie. Nawet pod naj-
większym naciskiem nie wyjawiałem tego, co dzia-

ło się w czasie prywatnych spotkań; odpowiadałem tylko wielkimi 
ogólnikami.

Po rozmowie z arcybiskupem Paryża, kardynałem Lustigerem, pewien 
reporter domagał się, abym mu powiedział, o czym rozmawiamy. Po-
wiedziałem, że może założyć, że rozmawialiśmy o religii. Pomimo usil-
nych nalegań to było wszystko, co ode mnie usłyszał. Biblia mówi jasno: 
„Nie wydawaj cudzej tajemnicy” (Prz 25:9). 

Nigdy nie udaję się do ważnych ludzi, ani nikogo innego, bez uświa-
domienia sobie na nowo faktu, że jestem przede wszystkim ambasado-
rem Króla królów i Pana panów. Od chwili przekroczenia progu, myślę 
o tym, jak skierować rozmowę na sprawy  Ewangelii. Możemy najpierw 
mówić o jakichś sprawach marginalnych, ale zawsze myślę o tym, jak 
mogę świadczyć tym ludziom o Chrystusie i Jego przesłaniu nadziei. 
Staram się być szczególnie wrażliwy na ich pozycję i ich punkt widze-
nia, ale prawie nigdy nie wychodzę choćby bez podjęcia próby wyjaś-
nienia Ewangelii, chyba że Bóg wyraźnie przekonuje mnie, że nie jest 
to właściwa pora dla tej osoby. Nikt mnie nigdy nie wyśmiał ani też nie 
odmówił wysłuchania mnie.

Pewnego razu, jeszcze na początku naszej służby, nie zrobiłem tego. 
Odwiedzałem pewnego bardzo wpływowego biznesmena. Być może 
onieśmielał mnie albo bałem się, że wywołam dystans między nami, je-
śli zrobię na nim wrażenie kogoś zbyt religijnego. W każdym razie nie 
powiedziałem mu prawie niczego o Jezusie Chrystusie. Później byłem 
tak zawiedziony sobą, że wróciłem do hotelu i na kolanach prosiłem 
Boga o przebaczenie. Błagałem go o jeszcze jedną szansę, ale nie mia-
łem żadnych powodów ku temu, aby spodziewać się, że ponownie spot-
kam się z tym człowiekiem.

Nieoczekiwanie, kilka tygodni później, ten sam biznesmen poprosił 
o spotkanie ze mną. W czasie tej rozmowy miałem naturalną sposobność 
bardzo jednoznacznego zaprezentowania Ewangelii. Cały ten incydent 
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sprawił, iż powziąłem postanowienie, że nigdy więcej nie będę wahał się 
dzielić moją wiarą w Chrystusa z innymi.

Czego nauczyłem się z kontaktów z przywódcami powszechnie szano-
wanymi w swoich środowiskach politycznych, rozrywkowych, sporto-
wych czy finansowych?

Na myśl przychodzi mi pięć rzeczy.
Po pierwsze, przywództwo niesie ze sobą specjalne brzemię odpowie-

dzialności i nacisków. Życie lubianych gwiazd czy wpływowych polity-
ków wydawać się może wspaniałe i ekscytujące, ale rzadko bywa takie 
w rzeczywistości. 

W latach 1955–1960 spotykałem się z wieloma głowami państw, po-
cząwszy od premiera Japonii, skończywszy na premierze Izraela. (W cza-
sie naszej służby międzynarodowej, przez te wszystkie lata, kontynuo-
wałem spotkania z przywódcami, włączając w to praktycznie każdego 
premiera Japonii i kanclerza Niemiec.) Prawie bez wyjątków, obciążeni 
swoją odpowiedzialnością polityczną, przyszłość świata widzieli bardzo 
pesymistycznie.

Kilka lat temu rozmawiałem z pewnym prominentnym przywódcą, 
który był tak zniechęcony światem i wszystkimi okolicznościami, z ja-
kimi się borykał, że stanął na krawędzi samobójstwa. Próbowałem go 
pocieszyć i zwrócić jego spojrzenie poza jego problemy, wskazując na 
Boga. Wydawało się, że znalazł w tych słowach otuchę.

Po drugie, przywództwo może przynieść ze sobą samotność. Wiele lat 
temu byłem w Białym Domu na przyjęciu na cześć szacha Iranu. W cza-
sie przedstawiania gości pozdrowił mnie serdecznie i zaprosił mnie do 
siebie, do Iranu. W 1972 roku, po spotkaniach w Nagaland, w Indiach, 
powiadomiliśmy go o naszym przejeździe do Teheranu. W czasie nasze-
go pobytu zaprosił mnie na kolację. Kiedy przybyłem, oglądał nagrane 
na wideo wiadomości z poprzedniego dnia. Siedział samotnie w wielkiej 
sali. Kiedy wyłączył telewizor, mogłem zobaczyć samotność i izolację 
wypisaną na jego twarzy.

Kiedy w latach pięćdziesiątych mieszkałem w Nowym Jorku, okazjo-
nalnie wymykałem się na modlitwę do Daga Hammerskjőld, sekretarza 
generalnego ONZ. Był troskliwym, chociaż samotnym człowiekiem usi-
łującym, również z powodu swoich chrześcijańskich przekonań, uczynić 
coś dla pokoju na świecie.

Po trzecie, ludzie na wpływowych stanowiskach często wykorzystywa-
ni są przez innych dla swoich własnych egoistycznych celów. W rezulta-
cie uczą się oni trzymać na baczności. Zawsze tak jest. Często z rozmy-
słem rezygnowałem z wcześniejszych planów, aby uniknąć podejrzeń, 
że dążę do spotkań tylko z powodu czegoś, co dana osoba mogłaby dla 
mnie zrobić.

Było to szczególnie prawdziwe w moim stosunku do znajomych mi 
ludzi biznesu. Pewnego wieczoru byłem gościem miliardera przemy-
słowego, Rossa Perrota. Był on członkiem Kościoła Prezbiteriańskiego 
Highland Park w Dallas, w którym pastorem był mój szwagier Clayton 
Bell. Był jednym z najbystrzejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotka-
łem.

„Ross - powiedziałem w czasie pogawędki - chcę ci teraz coś wyjaśnić. 
Nigdy nie poproszę cię o żadne pieniądze. Nie chcę, aby nasza przyjaźń 
opierała się na pieniądzach”.

„Jeszcze nikt mi tak nie powiedział - odparł. - Zawsze przychodzili 
tylko po pieniądze”.

Innym, niezwykle bogatym Teksańczykiem, jakiego dość dobrze po-
znałem, był miliarder naftowy H. L. Hunt. Od czasu do czasu wychodził 
z inicjatywą wsparcia finansowego dla różnych naszych specjalnych 
projektów. Jego  priorytety były jednak różne od moich. Pokazałem 
mu projekt naszego pawilonu na Światowych Targach w Nowym Jorku 
(New Jork World’s Fair), kiedy zaczął nabierać on kształtów. 

„Panie Hunt - powiedziałem mu - to jest dla pana 
wspaniała okazja do zainwestowania w Królestwo 
Boże”. 

„Czemu zamiast tego nie zrobicie czegoś przeciwko 
komunizmowi - zapytał. - Zapłaciłbym za to”. 

„Nie – odpowiedziałem. - To ma być jedynie pro-
ewangelizacyjne dzieło. W tym pawilonie głosić bę-
dziemy jedynie Ewangelię”.

Był bardzo rozczarowany i nigdy nie dał nam żad-
nych pieniędzy na ten projekt.

Po czwarte, ludzie publiczni, nawet jeśli nie chcą 
być w ten sposób postrzegani, często uważani są za 
wzorce do naśladowania.

Pewien prominentny człowiek z branży medialnej 
był w tym samym hotelu, co ja w Zachodniej Wirgi-
nii.  Byliśmy przyjaciółmi od lat, ale w czasie tego 
spotkania, jak sam powiedział, był na bezdrożu. Jak 
wspominał później: „Byłem na krawędzi zniszczenia 
własnego życia osobistego”. Częściowo jego problem 
spowodowany był buntem przeciwko byciu przywód-
cą i przykładem dla innych. Cały czas powtarzał: „Nie 
chcę być liderem”.

W końcu powiedziałem mu: „Nieważne, czy chcesz 
nim być, czy nie. Jesteś nim. Jedyną rzeczą, jaką mu-
simy ustalić przed świtem jest to, czy będziesz przy-
wódcą dobrym, czy złym”.

Kiedy rozmawialiśmy i modliliśmy się, na nowo od-
dał swoją wolę Chrystusowi.

Pewien znany w całym kraju dziennikarz, prowa-
dzący w telewizji program talk-show, zaprosił mnie 
do regularnego udziału w jego programie. Wkrótce po 
tym, w czasie jego programu, zadał mi wprost pytanie 
na temat moralności seksualnej. Odpowiedziałem mu, 
na podstawie Biblii, tak jasno, jak tylko byłem w sta-
nie. Później dowiedziałem się, że w tym czasie wdał 
się w romans pozamałżeński. Już nigdy więcej nie za-
prosił mnie ponownie do swego programu. 

W naszym społeczeństwie szczególną uwagą cieszą 
się znane postaci sportowe i rozrywkowe. Za Chry-
stusem wypowiedzieli się między innymi tacy spor-

Cliff Richard
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towcy, jak gwiazda tenisa, Michael Chang, zawodowi 
gracze w golfa – Gary Player i Bernhard Langer czy 
trener futbolu Tom Landry. Oni, a także wielu innych 
w przeciągu lat nie tylko zostali moimi przyjaciółmi, 
ale też angażowali się w nasze ewangelizacje i różne 
projekty satelitarne na całym świecie.

Kiedy Muhammad Ali, były mistrz bokserski wagi 
ciężkiej,  przyjechał odwiedzić nas w Montreat, nie 
mógł zrozumieć faktu, że nie mieszkamy w rezydencji 
z umundurowaną służbą i że nie mieliśmy prywatne-
go szofera. Był również niezwykle zaskoczony, gdy 
pojechałem po niego na lotnisko naszym dziesięcio-
letnim automobilem. 

Podpisałem dla niego Biblię. Przyjął ją wdzięcznie, 
ale kiedy spojrzał na moje nieczytelne bazgroły, spy-
tał T.W. „Co tu jest napisane?”.

„Tu jest napisane: Niech Bóg ci błogosławi,  i mój 
podpis, Billy Graham”.

Ali dał mi księgę ponownie.
„Może mógłbyś pod tym napisać swoje imię druko-

wanymi literami? Chcę, aby ludzie wiedzieli, że to ty, 
kiedy będę im ją pokazywał”.

Uśmiechnąłem się i podpisałem się jeszcze raz dru-
kowanymi literami. 

Pewną znaną postacią z branży rozrywkowej, której 
przyjaźń razem z Ruth bardzo sobie ceniliśmy, jest 
piosenkarz country Johny Cash oraz jego żona June 
Carter Cash. Johny wygrał prawie wszystkie możliwe 
nagrody w swojej branży, a jego charakterystyczny 
głos jest podziwiany na całym świecie. Kilka lat temu 
Johny i June zaczęli śpiewać na naszych ewangeliza-
cjach. Ich obecność i świadectwo o Chrystusie przy-
ciągnęło niezliczone tłumy ludzi, którzy w innych 
okolicznościach nigdy by nie przyszli.

Wielokrotnie nasze rodziny wspólnie się śmiały 
i wspólnie płakały, dzieląc się wzajemnie swoimi prob-
lemami w czasach bólu i choroby. Często bywaliśmy 
gośćmi w swoich domach i wielokrotnie spędzaliśmy 

wspólnie wakacje. Nie mamy lepszych przyjaciół niż Johny i June.
Podobnie, wielokrotnie na naszych ewangelizacjach wystąpił, dzieląc 

się swoim świadectwem, brytyjski gwiazdor muzyki pop, Cliff Richard. 
Nigdy nie zapomnę pewnego skromnego obiadu w Londynie, na któ-
ry zaprosiłem około dwunastu ludzi. Jednym z gości był były premier, 
sir Alec Douglas-Home. Obecny był również Cliff Richard oraz pewna 
ważna osoba z rodu królewskiego wraz z mężem. Większość rozmów 
dotyczyła chrześcijaństwa, a w szczególności boskości Jezusa Chrystu-
sa. Jeden z gości nie mógł tego zaakceptować. Był on zaangażowany 
w sektę na pograniczu chrześcijaństwa i zaprzeczał pełnej boskości Je-
zusa. Tego wieczoru Cliff wykazał się znakomitą znajomością Biblii 
i teologii, aktywnie dyskutując nad stanowiskiem Biblii na ten temat. Ja 
nie mówiłem wiele, ale byłem wdzięczny za gotowość Cliffa do opowie-
dzenia się za Chrystusem.

Po piąte, wielu przywódców organizacji świeckich nie poświęca zbyt 
wielu myśli Bogu. Są zbyt pochłonięci tym światem zamiast tym, który 
ma nadejść. Czasami jednak spotykam przywódców bardzo wrażliwych 
duchowo. Jednym z nich był prezydent Kostaryki, Figueres, którego 
spotkałem w roku 1958. 

„Dla mnie problem tego świata wydaje się prosty - powiedział mi. - Je-
stem katolikiem, ale zgadzam się z panem, że problem tego świata leży 
tutaj - i wskazał na swoje serce. - Nie rozwiążemy problemów świata, 
dopóki nie uczynimy czegoś z ludzkim sercem”.

Jeszcze lepiej wspominam kanclerza Niemiec, Konrada Adenauera. 
Pewnego razu, gdy zwiastowałem w Niemczech, zaprosił mnie do swo-
jego biura. Podano kawę, ale zanim zdążyłem wypić pierwszy łyk, za-
czął mówić.

„Młody człowieku, czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa?”.

„Z całą pewnością tak” - odparłem.
„Ja też. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nie byłoby dla ludzkości 

żadnej nadziei. Kiedy zakończę swoją kadencję, resztę życia spędzę na 
badaniu i opisywaniu zmartwychwstania Jezusa. Jest to najważniejsze 
wydarzenie w historii ludzkości”.

Prezentowany tekst jest fragmentem autobiografii Billy’ego Grahama 
„Just as I Am”, która pod tytułem „Billy Graham – taki, jaki jestem” uka-
że się niedługo w języku polskim wydana przez Fundację IHTHYS. k

Lata 60. XX wieku - banner zapraszający na ewangelizację  
Billy’ego Grahama w Los Angeles.
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W Lipsku, pomiędzy 30 lipca a 3 sierpnia odbyła się ogólnoświatowa 
konferencja młodzieży baptystycznej. Polska miała sporą, bo aż 20-oso-
bową reprezentację, głównie ze zborów z Giżycka, Łodzi i Warszawy. 

Mieliśmy błogosławioną podróż. Natychmiast po wjechaniu na par-
king ośrodka konferencyjnego w Lipsku zobaczyliśmy grupy z innych 
miast, ubranych w nasze rozpoznawcze koszulki z obozu „Ignite”. 

Zaskoczył mnie rozmach konferencji: ogromny ośrodek, masa atrakcji 
oraz ludzie…7 tysięcy młodych ludzi z całego świata, zebranych, by 
„zanurkować głębiej” w relację z Jezusem. To robi naprawdę kolosalne 
wrażenie! Podczas pierwszego wieczoru w czasie uwielbienia wyczyty-

DIVE DEEEPER
wano nazwy 89 krajów, z których przyjechali uczestni-
cy. Okazało się, że były tam na przykład grupy z Indii 
(ok. 100 osób), Meksyku, Japonii, Ameryki, Kanady, 
a także całej Afryki, Europy i Ameryki Południowej. 

Uwielbienie było też pewnego rodzaju manifestacją 
globalizmu i wpływu „Hillsonga” na chrześcijańską 
społeczność, ale to wspaniale, że oprócz pieśni  „naro-
dowych” są też takie, które mogą być śpiewane przez 
tak międzynarodową grupę w różnych językach, ale 
jednym głosem.

Przez następne dwa dni zostaliśmy wrzuceni w wir 
aktywności, które – oprócz dobrej zabawy – miały 
jeden cel – zbliżenie nas do Chrystusa. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy od spotkania, na które składało 
się uwielbienie oraz występy zespołów lub chórów 
z różnych krajów oraz krótkie rozważanie na temat, 
któremu podporządkowany był cały dzień. Najbar-
dziej podobał mi się taki mały akcent – codziennie 
ktoś inny modlił się i czytał tekst Słowa Bożego 
w swoim ojczystym języku. Mieliśmy okazję słu-

15. Światowa Konferencja Młodzieży 
Baptystycznej

ANDRZEJ CIEŚLAR: Na „dive deeper” urzekły 
mnie nowe pieśni. Cieszę się z okazji poznania no-
wych osób oddanych Bogu z różnych stron świata 
oraz nawiązania z nimi kontaktu, co może zaowo-
cować w przyszłości jakąś współpracą.
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chać m.in. chorwackiego, japońskiego, afrikaans 
i hiszpańskiego. 

Następnie mieliśmy godzinne spotkania w małych 
grupach. Cała konferencja została podzielona na 20-
osobowe grupy, które z założenia miały być jak naj-
bardziej różnorodne etnicznie, co nie do końca się 
niestety udało.  

Codziennie mieliśmy warsztaty, codziennie ponad 
20 nowych propozycji dyskusji, wykładów oraz sportu 
i rozrywek. Muszę przyznać, że ciężko mi było wybrać 
się na warsztaty, ponieważ organizatorzy naprawdę 
dobrze zadbali o rozrywkę. Na wielkim placu znajdo-
wało się pięć namiotów z atrakcjami: trzy małe base-
niki, trampoliny, „ludzkie piłkarzyki” oraz przeróżne 
nadmuchiwane obiekty do zabawy, np. wyścigów na 
bungee lub iście gladiatorskich walk. Mimo to udało 
mi się na tyle skupić uwagę, by być na 2 warsztatach, 
z czego jedno spotkanie było dla mnie niezwykle cen-
ne. Było to spotkanie liderów młodzieżowych z róż-
nych stron świata, który dzielili się swoimi sukcesami 
oraz modlili się wzajemnie o swoje potrzeby. 

W tym samym czasie panowie z naszej grupy, sprzy-
mierzeni z Belgami, Włochami i jednym zawodnikiem 
z Ghany, stworzyli zespół „international friendship” 
i zajeli czwarte miejsce w piłce nożnej.

Wspólna zabawa trwała do godz. 24. Ostatnie cztery 
godziny były wypełnione koncertami chyba wszyst-
kich większych nurtów muzycznych ze wszystkich 
stron świata. 

Program wieczorny również był bardzo ciekawy. Słowem dzielili się 
młodzi mówcy: Shane Claiborne z USA, który dzielił się swoim do-
świadczeniem pracy z Matką Teresą z Kalkuty; Zach Hunter, 16-letni 
aktywista z dwiema książkami na koncie, któremu leży na sercu sprawa 
zakończenia niewolnictwa na świecie; Denise Vasconcelos, która została 
w tym roku prezydentem młodzieżowego związku baptystów na świe-
cie, oraz Asha Sanchu, która opowiadała o swojej pracy w Indiach na 
rzecz kobiet pracujących na ulicy. 

Trzeba powiedzieć, że świadectwo każdej z tych osób było doprawdy 
wstrząsające.

 Każdy z nas nawiązał przyjaźnie z ludźmi z całego świata. 
Rzeczywiście jesteśmy jedno w Chrystusie, ta konferencja była tego 
żywą manifestacją. Myślę, że wywarła spory wpływ na nasze postrzega-
nie świata i była dla nas zachęceniem. 

Następna konferencja już za cztery lata, tym razem w Meksyku. Czas 
więc już chyba zacząć zbierać pieniądze…

Zosia Kozłowska

OLA MIKSA: Najbardziej podobała mi się atmo-
sfera na „Dive Deeperze”, czuć było Bożą miłość 
między ludźmi – nawet sobie nie znanymi. To za-
wsze jest coś, co mnie osobiście zwala z nóg. Mo-
głabym też napisać o cud worship bandzie, ale co 
do uwielbienia mam pewne zastrzeżenia. Brzydko 
mówiąc, nie podobało mi się to, że wszystko, łącz-
nie z godzinami i minutami pracy Ducha Świętego, 
było tak sucho zaplanowane, mimo iż bardzo chcia-
łam, nie byłam w stanie „wpasować się” w tłum i tą 
przeplatankę: śpiew-filmik-śpiew-mim-śpiew-chór-
chór-śpiew-usiąść... no ale to są odczucia nielicz-
nych, dla większości był to czas szczerej wolności 
w uwielbianiu Boga.

k
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Obóz w Radości – na początku pomyślałam, że to dziwny pomysł – ani 
to góry, ani morze. Kto by chciał pojechać na obóz, który się odbywa  
pod Warszawą, a jego jedyną atrakcją jest las. Można by to było nadro-
bić tylko bardzo dobrym programem.

I tak rzeczywiście było – program był przygotowany i dopięty na 
ostatni guzik. Cały obóz miał charakter wzrostowy i wszystkie tematy 
spotkań kręciły się wokół słowa ignite. Mówiliśmy o rozpalaniu ognia 
Bożego, jego podtrzymywaniu i rozdmuchiwaniu.  

Rano  mieliśmy cichy czas i grupki biblijne przeplatane tematycznie 
dobranymi grami plenerowymi. Mieliśmy też możliwość praktycznego 
dzielenia się naszą wiarą z lokalną społecznością. Podzieleni na grupy 
albo sprzątaliśmy okoliczny las, albo dzieliliśmy się Ewangelią na dwor-
cu i pod centrum handlowym. 

Wieczorami, po społecznościach mieliśmy czas na różnego typu atrak-
cje: grę w świecące frisbee albo karaoke. 

Najbardziej niesamowity był chyba ostatni dzień. Po południu odbyła 
się Mega Sztafeta: biegaliśmy ze związanymi nogami, wysypywano na 
nas mąkę, piliśmy spienioną Colę i robiliśmy pompki w cztery osoby. 
To wszystko poprzedzały prezentacje grup z okrzykami i prezentacja-
mi choreograficznymi – jednym słowem „full wypas”. To jednak było 
jeszcze nic w porównaniu z tym, co czekało na nas później. Do tego 
wieczoru prowadziły nas krok po kroku wszystkie spotkania. Nie było 
to typowe wezwanie „podnieś rękę, wyjdź do przodu”, było to doświad-
czenie modlitewne. Mieliśmy na kartkach zadania podawane wzdłuż 
rzędów. Po kolei, każdy w wolności i przy dźwiękach cichej muzyki, 
mógł przeczytać fragment z Biblii albo pomodlić się modlitwą dzięk-
czynną, uwielbieniową.... Dwie godziny minęły jak kilka sekund, dla 
mnie było to przede wszystkim niesamowite doświadczenie stania przed 
tronem naszego Pana i odczuwania niesamowitego pokoju. Następnie 

osoby, które miały taką potrzebę, mogły zostać w sali 
i modlić się, porozmawiać z kimś lub podjąć decy-
zję oddania życia Bogu. Modliliśmy się, płakaliśmy 
i cieszyliśmy się z podjętych decyzji jeszcze długie 
godziny. Był to niesamowity czas, czas z Bogiem, 
czas poznawania Go i wzrostu duchowego. 

 Zosia Kozłowska

znaczy rozpalać

Katie Roberts: Wow! Ignite było niesamowitym, 
zmieniającym życie doświadczeniem! Przez Chry-
stusa Amerykanie i Polacy mogli budować relacje 
i chwalić Boga razem, mimo bariery językowej. 
To było coś zupełnie innego niż jakikolwiek event, 
w którym brałam udział. Poznałam ludzi, z którymi 
zaprzyjaźniłam się i „urosłam” w PANU.

 
Magda Wiącek: Najfajniejszy obóz, najfajniejsi 

Amerykanie, super czas!

Piotrek Socha (lider): Ignite do dla mnie przede 
wszystkim wspaniałe doświadczenie. Szczególne 
wrażenie zrobił na mnie wieczór „prayer experi-
ence”, podczas którego pięćdziesiąt bardzo różnych 
na co dzień osób mogło spotkać się, modlić się 
o siebie i doświadczać Pana.  

Wiktoria Czerwińska: Ignite to jak na razie naj-
lepszy obóz, na jakim byłam. Był to wspaniały czas 
zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi z Polski i USA.

Ignite
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Świadectwo

Mam na imię Marzena i pragnę się podzielić tym, 
jak Bóg przez Ewagelię zmienił moje dawniej bez-
adziejne życie. 

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, 
jest Ona bowiem mocą Bożą ku zbaweniu każdego kto 
wierzy (Rz 1:16).

Gdy byłam dzieckiem, w naszym domu rodzinnym 
brakowało nieraz różych rzeczy materialnych, ale 
szczególnie brakowało prawdziwej miłości, ciepła, 
porozumienia i bezpieczeństwa. Tata miał problemy 
z alkohlem - bił mamę i nas. Często trzeba było ucie-
kać w środku nocy i dobrze się przed nim ukryć, gdy 
był pijany. To był bardzo trudny czas. Brakowało mi 
motywacji do nauki. Chciałam uciec od tej okropnej 
rzeczywistości. Byłam zagubiona - nie podobało mi 
się to wszystko. Zazdrościłam moim szkolnym kole-
żankom, których ojcowie dbali o rodzinę. W marze-
niach myślałam o „lepszym jutrze”. Nie miałam z kim 
o tym poważnie porozmawiać. Pamiętam, jak nieraz 
klękałam w kącie na klatce schodowej i usiłowałam 
rozmawiać z Bogiem, którego nie znałam. Nie miałam 
pojęcia, że Bóg jest żywy, że ukochał świat, że intere-
suje się mną osobiście, że mnie kocha i pragnie mego 
dobra. Wręcz przeciwnie - myślałam, że jest bardzo 
surowy, odległy i wiele wymaga.Tak myślałam, bo do-
rośli Go tak przedstawiali, a też dlatego że z własnym 
tatą miałam złe relacje. W wieku nastoletnim narastał 
we mne żal i nienawiść do ojca i po ukończeniu 18 lat 
rozpoczęłam samodzielne życie.Wcześnie rozpoczę-
łam pracę zawodową i wyszłam za mąż. Miałam swoją 
upragnioną rodzinę i sporo znajomych, ale to wszyst-
ko nie uleczyło mojego poranionego serca. Szybko się 
przekonałam, że życie dorosłych jest bardziej skom-
plikowane, niż mi się wydawało; miałam wiele pytań 
bez odpowiedzi i małe dzieci, które chciałam dobrze 
wychować, choć nie bardzo wiedziałam, jak to zrobić. 
W tym czasie umarła moja mama, która wołała o ratu-
nek do Pana Jezusa; ciężko zachorował też tata. Moje 
serce doznało jeszcze większego bólu. Obwiniając 
o to wszystko ojca, nie chciałam mu w ogóle poma-
gać. Czyniłam to sporadycznie. Dobrze, że trwało to 
krótko. Bóg wkroczył w moje życie widząc, z czym 
się borykam. Miałam wtedy już 27 lat i był to wielki 
przełom. Wtedy pierwszy raz dowiedziałam się o Jego 
wielkiej, wiecznej miłości. To była prawdziwa rewo-
lucja. Moja ciocia, która poznała Pana Jezusa jako 
swojego Zbawiciela, modliła się, odwiedzała każdego 
z rodziny osobiście i opowiadałam o swoim Zbawi-
cielu. Podarowała mi Słowo Boże. Nareszcie nastała 
chwila szczerej rozmowy, na którą czekałam wiele lat. 
Długo rozmawiałyśmy. Czytałam w Biblii, co Bóg dla 

Spełnione marzenie
Marzena Kaczmarek

mnie uczynił i że wszyscy zgrzeszyli (Rz 3:23-24). Zrozumiałam z łaski 
Bożej, że problem tkwi w moim sercu, a jest nim każdy grzech i że ten 
sam problem mieli moi rodzice i jest on powszechny. Dzięki niech będą 
Panu Jezusowi, że dał na to doskonale rozwiązanie, dostępne dla każ-
dego, kto tylko zechce je przyjąć. Wtedy uczyniłam ten najważniejszy 
krok. Nie chciałam już brnąć w przeszłości i tkwić w grzechach ginąc, 
lecz poprosiłam Pana Jezusa o przebaczenie i oczyszczenie i zaprosi-
łam, by zamieszkał w moim sercu i był moim Panem. Czytając werset 
z Ewangelii Jana 3:16,  w miejsce słowa „każdy” wstawiłam swoje imię. 
Doznałam wielkiej radości i pokoju, jakiego wcześniej nie znałam. Roz-
poczęłam nowe życie. Wszystko stare przeminęło, a nowe zaczęło się 
rozwijać. Dzisiaj wiem, że mogę z radością patrzeć w przyszłość, którą 
przygotowuje Pan Jezus. Jako Jego dziecko, jestem w Nim ukryta, a On 
jest moim najlepszym przyjacielem i doradcą. On mnie uczy przez swoje 
Słowo, jak kochać Boga i ludzi i daje zwycięstwo w różnych problemach, 
bo Jego telefon nigdy nie jest zajęty, a przy tym też jest bezpłatny. On mi 
pomógł pojednać się z moim tatą, który też prosił Go przed odejściem 
do wieczności o zbawienie. Potem modliłam się zgodnie z obietnicą 
w Dziejach Apostolskich 16:31 o zbawienie dla innych z mojej rodziny 
i Bóg mnie wysłuchał, i kolejne osoby przyjęły Zbawiciela do swojego 
serca. Dzisiaj moją pasją jest jeszcze głębsze poznawanie Pana Jezusa 
i dzielenie się Nim z innymi. Dlatego zachęcam Ciebie, kimkolwiek je-
steś, przyjdź do Zbawiciela ze szczerym wyznaniem i proś, a otrzymasz 
życie wieczne i nowe serce, które będzie pragnęło podobać się Bogu tak, 
jak mówi Księga Ezechiela 36:25-27 i 2 Kor 5:17...

Kto zważa na Słowo, zajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy 
(Ps 16:20).

To jest prawdziwy sens i cel życia. Uwielbienie i chwała za wszystko 
niech będzie Bogu w imieniu Pana Jezusa. k
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