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Tytułem wstępu

Proście i bierzcie
Ludzie patrząc na ten fragment często koncentrują się na frazie w imieniu moim – rozumianej jako rodzaj zaklęcia, formuły, która nadaje moc
modlitwie. Nie o to tu chodzi. Centrum tego wersetu jest jego zakończenie: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.
Kiedy Jezus mówił: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu
moim, da wam – nie chodziło Mu o to, abyśmy do naszych próśb modlitewnych wplatali frazę: prosimy o to w imieniu Jezusa. Ale abyśmy
zawsze pamiętali, że Jezus dał nam prawo przychodzenia do Boga jak
do naszego Ojca, który pragnie obdarowywać swoje dzieci. Aby ta
świadomość dodawała nam śmiałości. Nie jesteśmy petentami, którzy
cichym, niepewnym głosem, ze spuszczonym wzrokiem proszą o coś,
nie wierząc, że mogą to otrzymać. Bo kimże oni są, że chcieliby to
coś otrzymać?! Nie – my jesteśmy dziećmi, które przychodzą do kochającego je Ojca, wiedząc, że dzięki poświęceniu Jezusa odzyskały
swojego Ojca, przystęp do Niego.
Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim – to nie znaczy, że dotąd źle
się modliliście, bo używaliście złej formuły. Należy dodać: „w imieniu
Jezusa”. To znaczy, że dotąd być może w ogóle nie modliliście się z wiarą, wierząc, że macie prawo do tego, o co prosicie.
Właśnie o tym dalej mówi: proście, a weźmiecie, aby radość wasza
była zupełna. Dla Jezusa jest to naturalne następstwo trzech elementów:
proszenie, branie, radowanie się ze skutków. Spójrzmy na te słowa od
końca: będziecie mieli się z czego radować, jeśli weźmiecie to, o co prosiliście. Zadanie będzie ukończone, jeśli nastąpi jedność tych trzech elementów. Prosiliście, to weźcie; wzięliście – to się radujcie. Dla Jezusa
jest to pewna oczywistość. Tymczasem my jeśli w ogóle prosimy z wiarą

(bo nie jesteśmy pewni, czy mamy do tego prawo – a
mamy, bo proszenie w imieniu Jezusa ma nam o tym
przypominać), to bywa, że czekamy, że odpowiedź
spadnie na nas z nieba, diametralnie zmieniając naszą rzeczywistość bez jakiegokolwiek naszego udziału i zaangażowania. Zamiast wziąć odpowiedź, czyli
dowiedzieć się, co mamy zrobić, żeby nasz problem
mógł być rozwiązany (wiedząc też, że Bóg zrobił za
nas to, czego my nie bylibyśmy w stanie w danej sprawie zrobić).
I jeszcze jedno. Kiedy wzięliśmy – pocieszmy się
tym. Uradujmy się, bo wzięliśmy coś naprawdę dobrego. Nie bądźmy rozczarowani, gdyż myśleliśmy,
iż będzie lepsze. Widać przy pierwszym kontakcie ma
być właśnie takie, a później będzie cieszyć nas bardziej.
Niepewność, niewiara, brak radości, czy może brak
umiejętności cieszenia się – to są te uczucia, stany,
emocje, które diabeł próbuje nam podrzucić, aby nas
okraść z Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju.
Przychodźmy do naszego Ojca tak często, jak tego
potrzebujemy; rozmawiajmy z Nim o tym, jak się czujemy, co nas trapi i prośmy Go, aby uczył nas dostrzegać w nas i wokół nas to, czego dokonał. Jego dzieło.
Zmiany, których był autorem.
I aby nam pokazywał, co możemy zrobić, żeby tym skuteczniej móc się ze swoim problemem rozprawić. Bóg wcale nie
chce nas niańczyć przez całe
życie. On chce, abyśmy byli
w stanie niańczyć innych ludzi,
ale też wcale nie przez całe ich
życie.
Włodek Tasak

k

Uderzyła mnie ostatnio taka myśl: zbyt często modlimy się: daj, Panie!
Czy dlatego, że mamy tak duże potrzeby, czy może dlatego, że nie mamy
wiele więcej do powiedzenia, bo stopień naszej zażyłości z Ojcem jest
na razie niewielki?
Jaka zaś jest Boża odpowiedź?
Jezus powiedział: A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca
w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim;
proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna (J 16:23-24).
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Wiadomości ze świata

– mówi on – nie mamy żadnych innych
możliwości poza prośbą naszej światowej
społeczności o modlitwę za nas, gdyż nie
wiemy, czy dożyjemy jutrzejszego dnia”.
W grudniu 2007 roku bojówki hinduistyczne spaliły prawie 90 kościołów i 600
domów chrześcijan. W stanie Orissa znajduje się kilka wspólnot baptystycznych w
3500 zborach, liczących wspólnie prawie
pół miliona członków” (baptist-ru).

Kościół rzymskokatolicki nadal na wstecznym biegu

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

Białoruś – sytuacja
baptystów
Białoruś liczy ok. 10 mln mieszkańców.
Obecnie znajduje się tam ok. 300 zborów
baptystycznych i 40 placówek misyjnych
o łącznej liczbie prawie 14000 członków
i takiej samej liczbie dzieci i sympatyków. Każdego roku do Kościoła baptystycznego przyjmuje się kilka nowych
zborów. Nikołaj Sinkowiec, przewodniczący Rady Kościoła mówi: „Naszym
celem jest założenie zboru baptystycznego w każdym z 15 regionów, 40 miastach i 1500 dużych wioskach, gdzie nie
ma żadnego zboru. Nasza strategia misyjna przewiduje zakładanie ośrodków
misyjnych w głównych miastach tych regionów i zachęcanie dużych zborów do
pracy ewangelizacyjnej w małych miastach i wioskach”. Główną przeszkodą w
pracy misyjnej jest przyjęte tam w 2002
roku prawo wyznaniowe, które zabrania
odbywania nabożeństw w domach prywatnych. Jeden piątek w miesiącu białoruscy baptyści poświęcają modlitwie
z postem o duchowe przebudzenie ich
kraju. Mimo trudności – jak pisze w lipcu tego roku koordynator misyjny Europejskiej Federacji Baptystycznej (EFB)
Daniel Trusiewicz – w Borowlanach, na
przedmieściach Mińska powstaje nowy
zbór. Około 20 osób regularnie spotyka
się tam na niedzielne nabożeństwa. Inny
zbór powstaje w miasteczku Senno. Tam

misyjnie pracuje Paweł, który po ukończeniu Seminarium Baptystycznego w Mińsku
prawie 10 lat temu przeniósł się do tego miasta. Mając liczną rodzinę Paweł wziął kredyt
w banku i zaczął budować Dom Modlitwy,
dlatego mógł ten zbór zarejestrować. Liczy
on tylko 15 członków (ebf.org/imp).

Indie – surowe prześladowanie chrześcijan
W stanie Orissa, w wyniku zbrojnej napaści,
spalono ponad 600 kościołów, 4000 ludzi musiało opuścić swoje wioski, a przynajmniej 25
straciło życie. Stało się tak z powodu śmierci
hinduistycznego lidera Lakszmanandy Saraswati i czterech jego zwolenników 23 sierpnia br. Chociaż do ich śmierci przyznała się
maoistowska partyzantka, hinduiści obciążają
winą za ich śmierć chrześcijan. Już w niedzielę, 24 sierpnia kościoły, szkoły i domy chrześcijan zostały spalone lub splądrowane. Wielu
chrześcijan spłonęło żywcem lub było ściętych. 26 sierpnia sekretarz generalny Federacji Kościołów Baptystycznych Orissy powiedział: „Wszystkie chrześcijańskie wioski w
Kandamale opustoszały, a chrześcijanie, starzy i młodzi, chorzy i brzemienne matki ukrywają się w lasach, w ciągłym monsunowym
deszczu i bez jedzenia”. W miejscowości tej
ośmioro chrześcijan straciło życie i prawie
wszystkie domy chrześcijan zostały zniszczone. Również w rejonach Bałazor, Bargar
i Kalahandi odczuwa się wielkie napięcie.
Pastor Patra też prosi o modlitwę. „Obecnie
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Ks. Wacław Hryniewicz, wybitny teolog katolicki pisz: „Ekumenia powrotu
do Rzymu i rzymskiej koncepcji Kościoła należy do urojeń przeszłości. Najważniejszy jest wspólny zwrot w stronę
Chrystusa i Jego Ewangelii. Nie chodzi
o szukanie zwycięstwa jednej tradycji
kościelnej nad drugą. Chodzi o zwycięstwo Chrystusa i Świętego Ducha Bożego nad ludzkimi podziałami wewnątrz
jednego Kościoła... Szkodliwą iluzją
byłoby przekonanie, że inni muszą korygować swoją doktrynę, a nam pozostaje tylko czekać na ich nawrócenie...
To sam Chrystus jest fundamentem (por.
1 Kor 3:11) wiary i Kościoła jako „droga, prawda i życie” (J 14:6)... Błędnym
rozwiązaniem jest narzucanie innym
rzymskiej koncepcji Kościoła i ekumenii. Ekumenia jest wymianą darów i nawróceniem ku Chrystusowi wszystkich
Kościołów... Duch Boży działa również
w innych Kościołach. Żaden Kościół
nie może rościć sobie pretensji do monopolu na prawdę i zbawienie... Dokument watykańskiej Kongregacji („O
niektórych aspektach nauki o Kościele”
z 29.06.2007) ani słowem nie wspomina o tym, że Kościół może zaciemniać
prawdę wskutek swojej własnej winy,
nie wyłączając najwyższych instytucji
kościelnych... Widzę w tym stanowisku poważny regres, niekorzystny dla
przyszłych losów ekumenii. Sprzyja on
umocnieniu tradycyjnego samorozumienia Kościoła rzymskokatolickiego”
(Gazeta Wyborcza z 27-28.09. br).

Nepal – pierwsze święta
Bożego Narodzenia
W tym roku po raz pierwszy Boże Narodzenie będzie publicznym świętem. A
Kościoły pragną skorzystać z tej sytuacji,
by rozpowszechniać w tym czasie Pismo

Święte. Bóg dokonuje w tym kraju rzeczy
niezwykłych. Kościół tamtejszy przez
ostatnie 15 lat wzrósł z 30 tys. do 700
tys. wierzących. A to znaczy, że ponad
95 procent chrześcijan w Nepalu to nowo
nawróceni – dla nich Biblia jest bardzo
ważna. Piętnaście lat temu chrześcijanom
groziło więzienie. Obecnie Kościół cieszy
się wolnością, władze uznały nawet legalność Nepalskiego Towarzystwa Biblijnego. Rząd Nepalu ogłosił, że w tym roku
Boże Narodzenie po raz pierwszy będzie
obchodzone jako ogólnokrajowe święto.
Są to historyczne chwile dla nepalskich
chrześcijan. Zapotrzebowanie na Pismo
Święte jest ogromne. Nepal jest dwunastym najuboższym krajem świata, ludzie
są biedni, dlatego każdy egzemplarz Biblii musi być subsydiowany. Potrzebne są
Biblie dla niewidomych, Biblie z dużym
drukiem, nagrania tekstu biblijnego dla
nieumiejących czytać oraz pełny przekład
Biblii dla 5 milionów Tybetańczyków.
Dlatego Towarzystwo Biblijne zwraca się
z apelem o wsparcie tych projektów (biblesociety).

Słowacja – zakładanie
nowego zboru
Ostatnio Europejska Federacja Baptystyczna zaczęła wspierać zakładanie
nowych zborów na Słowacji. Baptyści
słowaccy są duchowymi spadkobiercami radykalnej reformacji. Pierwszy zbór
baptystyczny powstał tam w 1888 roku
w Kezmarku. Obecnie Kościół ten składa
się z 24 zborów i 22 placówek misyjnych.
Słowację zamieszkuje prawie 5 milionów
obywateli, włącznie z węgierską mniejszością, stanowiącą 10 procent ludności.
W latach ubiegłych ewangelizacja ograniczała się do spotkań w budynkach i
rozpowszechnienia religijnej literatury.
W miejscowości Nowe Zamky, położonej na południowym zachodzie kraju,
powstaje nowy zbór. W tym roku odbyło się tam wiele imprez. Od stycznia do
maja trwał kurs nauki języka angielskiego
zakończony angielskim weekendem. Misjonarz Pal tak o tym pisze: „Niektórzy
uczestnicy tego weekendu byli wzruszeni
do łez... Ludzie śpiewali pieśni chwały
w trzech językach – węgierskim, słowackim i angielskim. Członkowie zboru
rozprowadzali książkę Życie świadome
celu. Jedna z uczestniczek zgłosiła się do
chrztu”. W Nowych Zamkach regularnie
odbywają się niedzielne nabożeństwa i
spotkania biblijne w tygodniu. Znajduje

się tu tylko pięć członków zboru, ale sześć
dodatkowych rodzin regularnie uczestniczy
w nabożeństwach. Na placówce tej rozwija
się też służba wśród dzieci. Planuje się odwiedziny w szkołach. Pastor macierzystego
zboru w Popradzie zachęca swoich członków
do modlitewnego i finansowego wspierania
tej placówki (ebf.org/imp).

Światowy Związek Baptystyczny – doroczne
zgromadzenie
Miało ono miejsce w dniach od 20 do 25
lipca br. w Pradze. 414 delegatów z 63 krajów spotkało się w tym pięknym mieście, aby
wspólnie modlić się, rozważać nad ważnymi
sprawami i podejmować decyzje. Powołano
do życia Wydział Wolności i Sprawiedliwości. Będzie on zajmował się sprawami związanymi z prawami człowieka i wolności religijnej. Będzie wstawiał się za uwięzionych
chrześcijan, a szczególnie baptystów, z powodu fałszywych oskarżeń. Do zakresu jego
obowiązków będzie też należeć przekazywanie informacji na temat naruszania zasad
wolności i sprawiedliwości oraz reprezentowania Światowego Związku w Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Na Zgromadzeniu
w Pradze Dennis Dilip Datta z Bangladeszu
został uhonorowany dyplomem Praw Człowieka im. Janice i Dentona Lotza. Rozważano wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu
Światowego Związku. Chodzi o zredukowanie liczby członków w Komitecie Wykonawczym i liczby wiceprezydentów, powołanie
komitetu nominacyjnego oraz sporządzenie
zakresu obowiązków prezydenta Związku.
Sekretarz generalny Neville Callam, po raz
pierwszy od objęcia tego stanowiska we
wrześniu ub. r., zdał sprawozdanie ze swojej
działalności (bwanet.org.).

Ukraina – Tydzień Kościoła w rejonie
kijowskim
Rada Kościoła Baptystycznego Ukrainy
jeden tydzień w roku poświęca na odwiedziny jednego ze swoich rejonów (obłasti). W rejonie kijowskim znajduje się
167 zborów (w samym Kijowie - 30), stąd
trzeba było zwiększyć liczbę odwiedzających. Dlatego zaproszono prezbiterów z
innych rejonów, którzy z członkami Rady
włączyli się do odwiedzin. Było to wielką
radością i zbudowaniem dla wszystkich
zborów. Na sześciu regionalnych konferencjach Rada informowała o kierunkach
swego działania, odpowiadała na wiele
pytań. Jak powiedzieli członkowie Rady,

celem jej pracy jest: podniesienie życia
duchowego w zborach, wykonanie
Wielkiego Posłannictwa, organizowanie nowych zborów i służba
materialna. W czasie dziesięciu dni
ordynowano 10 pastorów i diakonów.
Jak powiedział brat M. M. Andraszko,
przewodniczący rejonu kijowskiego,
od siedmiu lat raz w tygodniu pastorzy
spotykają się na wspólną modlitwę.
Szkoła „Emaus” posiada ponad
300 studentów. W dwóch szkołach
odbywają się zajęcia biblijne. Dwie
rodziny są gotowe do wyjazdu na
nowe miejsca, aby organizować zbory
(Jewanhielśka Niwa 2/08).

Ukraina – Pierwszy
Kongres Młodzieży
Baptystycznej
26 sierpnia rozpoczął się w Odessie
Pierwszy Kongres Młodzieży Baptystycznej ze wszystkich poradzieckich republik.
Prawie trzy tysiące delegatów i gości z 15
krajów obradowało w ośrodku dziecięcym „Młoda gwardia”. Głównym hasłem
Kongresu były słowa: „Aby wszyscy byli
jedno... aby świat uwierzył”. Pierwszy
przewodniczący młodzieży baptystycznej
jeszcze w czasach radzieckich, Michaił
Nakoniecznyj, opowiedział o początakch
tego ruchu w 1989 r. Prezydent EFB,
Chorwat Toma Magda przekazał pozdrowienia od baptystów całej Europy. W
imieniu miejscowych władz pozdrowienia wspólnocie baptystycznej przekazała
Jarosława Rieznikowa, przewodnicząca
komitetu do spraw społeczno-religijnych
rejonu Odessy. W swoim przesłaniu do
Kongresu premier Julia Tymoszenko napisała: „Jesteście przodującą siłą w głoszeniu chrześcijańskich i ogólnoludzkich
wartości, które przez dzisiejszą młodzież
są lekceważone i poniżane. Łącząc wasze siły z siłami państwa, z Bożą pomocą
będziemy w stanie przywrócić społeczeństwu jego duchowy wymiar”. Wiaczesław
Nesteruk, przewodniczący Kościoła Baptystycznego na Ukrainie, powiedział: „Temat Kongresu jest bardzo aktualny. Jezus
Chrystus chce, abyśmy byli solą i trwali w
jedności. Byli jedno nie tyle w słowach,
lecz w życiu. Bóg chce być w jedności z
nami. Jeżeli tej jedności nie ma, trzeba się
zastanowić nad tym, co nas dzieli”. Grupy wierzących z różnych krajów weszły
na najwyższy szczyt Europy – górę Elbrus (5642 m) – i tam wznieśli modlitwę
o przebudzenie duchowe w Europie i na
całym świecie (baptist-ru).
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Jubileusz wielkiego ewangelisty
- dr Billy Graham skończył 90 lat!
Andrzej Seweryn
Nie ulega wątpliwości, że należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli baptyzmu w świecie i jest
najbardziej rozpoznawalnym światowej sławy ewangelistą. Jego pasjonujące życie i wieloletnia służba
zwiastowania Ewangelii stanowi inspirację oraz niedościgniony przykład uprawiania ewangelizacji w
skali globalnej, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków technicznych i medialnych. Jak nikt
inny w historii, przemawiał bezpośrednio do prawie
215 milionów ludzi w ponad 180 krajach i regionach
świata. Setki milionów innych ludzi oglądało liczne
transmisje i programy telewizyjne z jego udziałem,
a także filmy, programy video, przekazy satelitarne i
internetowe.
Stał się wybitnym ambasadorem Chrystusa na wszystkich kontynentach i „duchowym mężem stanu” – szanowanym przez wielkich tego świata. Pasję głoszenia
Dobrej Nowiny o zbawieniu ludziom zgubionym łączy
po dzień dzisiejszy z niekłamaną pokorą, bardzo bogobojnym i moralnym życiem oraz transparentną działalnością jego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego, które
skupia w swoich szeregach wielu wybitnych i oddanych
Bogu ewangelistów i misjonarzy. Dnia 7 listopada br. dr Billy Graham
– bo o nim mowa – ukończył 90 lat. Warto więc przybliżyć niezwykłą
sylwetkę drogiego również polskim baptystom - Dostojnego Jubilata.
Urodził się tuż przed zakończeniem I wojny światowej – dnia 7 listopada 1918 roku na farmie w Charlotte, w stanie Północna Karolina (USA).
Był synem Williama i Coffey Graham. Wzrastał w okresie Wielkiego
Kryzysu końca lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to nauczył się cenić wartość ciężkiej pracy swojej rodziny, przy czym znajdywał również czas na
lekturę książek z różnych dziedzin. W 1934 roku, mając 16 lat, usłyszał
Słowo Boże z ust wędrownego ewangelisty, który odwiedził Charlotte
i przeprowadził tam kilka spotkań przebudzeniowych. Młody Billy powierzył wtedy swoje życie Chrystusowi jako osobistemu Zbawicielowi i
na wyznanie wiary został ochrzczony.
Wkrótce potem rozpoczął swoją edukację teologiczną, której podstawy zdobył we Florida Bible Institute (obecnie Trinity College na
Florydzie). Następnie w 1943 roku ukończył Wheaton College, w stanie Illinois, i w tym samym roku poślubił koleżankę ze studiów, Ruth
McCue Bell – córkę chirurga i prezbiteriańskiego misjonarza pracującego w Chinach (o Ruth Graham można przeczytać w „Słowie Prawdy”
2007, nr 7-8, s. 13). Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę pastorską w zborze w Western Springs, w stanie Illinois (USA) należącym
do Południowej Konwencji Baptystycznej. Udzielał się również jako
ewangelista młodzieżowy w organizacji Youth for Christ („Młodzież
dla Chrystusa”). Potem zainicjował własne masowe kampanie ewangelizacyjne, które uczyniły go szeroko znanym kaznodzieją nie tylko
w USA, ale również poza granicami swojego kraju. Mottem swojej
służby uczynił słowa Pana Jezusa zapisane w Ew. Marka 16:15: Idąc
na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. W jednym
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z wywiadów powiedział: „Celem mojego życia jest
pomaganie ludziom w odnalezieniu ich osobistej relacji z Bogiem, która – jak wierzę – dzieje się poprzez poznanie Chrystusa”.
Pierwsza duża kampania ewangelizacyjna odbyła
się w 1949 roku w Los Angeles i miała trwać trzy
tygodnie, jednak dzięki wielkiemu zainteresowaniu
słuchaczy została przedłużona do ponad 8 tygodni,
przy czym nabożeństwa w wielkim namiocie rozbitym w centrum miasta odbywały się codziennie.
Tysiące ludzi powierzyło wtedy swoje życie Chrystusowi. Potem odbyły się podobne ewangelizacje
np. w Londynie (12 tygodni) czy w Nowym Jorku
(1957 r.), gdzie w słynnej hali sportowej Medison
Square Garden B. Graham zwiastował Dobrą Nowinę przez 16 tygodni bez przerwy. Kilkanaście
lat później bodaj największe audytorium – ponad 2
mln ludzi – słuchało go w czasie ewangelizacyjnego nabożeństwa pod gołym niebem w Seulu – stolicy Korei Południowej.
Niemal na początku swojej służby, bo w 1950
roku założył Stowarzyszenie Ewangelizacyjne
(Billy Graham Evangelistic Association) z siedzibą
w Minneapolis, w stanie Minnesota, które w 2003
roku zostało przeniesione do Charlotte, w Północnej Karolinie. Działalność Stowarzyszenia pozwalała rozwinąć tę służbę jeszcze bardziej. Powstała
cotygodniowa audycja radiowa „Godzina decyzji”,

r.), w której opisuje i podsumowuje swoją fascynującą ponad 60-letnią
służbę ewangelizacyjną prowadzoną na całym świecie.
Billy Graham jest również doktorem honoris causa wielu uczelni oraz
instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Przypomnę tylko, że dnia 6 stycznia 1981 roku otrzymał on także to zaszczytne honorowe wyróżnienie nadane mu przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, a uroczystość odbyła się w kościele
baptystycznym przy ulicy Waliców 25 w Warszawie. Był to już wtedy
27 z kolei doktorat honorowy nadany temu wybitnemu baptyście - tym
razem przez polską uczelnię teologiczną.
Trzeba również pamiętać, że choć był także zaciekle atakowany przez
licznych przeciwników, choćby z powodu jego ekumenicznego otwarcia, ewangelizowania krajów za tzw. „żelazną kurtyną”, niektórych
wypowiedzi politycznych czy wreszcie krytykowanej przez niektórych
prostoty jego kazań, to jednak został doceniony przez wiele autorytetów
świeckich i kościelnych. Był przyjmowany przez głowy wielu państw
i rządów, w tym przez papieża Jana Pawła II w Watykanie (12 stycznia
1981 r.). Otrzymał wiele prestiżowych odznaczeń, m.in. Złoty Medal
Kongresu – najwyższe cywilne odznaczenie amerykańskie (1996 r.),
Nagrodę Wolności Prezydenckiej Fundacji Ronalda Reagana (2000 r.)
czy honorowy tytuł szlachecki wraz z Komandorią Orderu Imperium
Brytyjskiego (2001 r.). Od 1951 roku Instytut Gallupa umieścił B. Grahama wśród 10 najbardziej podziwianych ludzi na świecie, zaś w latach
1969-1974 zajmował on drugie miejsce na tej prestiżowej liście. Prezydenci USA darzyli go wielkim zaufaniem, zapraszali na uroczystości, prosili o rady i słuchali jego przemówień, jako ewangelisty narodu
amerykańskiego.
Niezwykle trudno w krótkim artykule opisać dokonania tego wielkiego
męża Bożego. Pan Bóg obdarował go wspaniałą i oddaną żoną Ruth,
która odeszła do wieczności dnia 14 czerwca 2007 roku, a także trzema
córkami i dwoma synami oraz 19 wnukami i wieloma prawnukami. W
ostatnich latach, schorowany, od czasu do czasu prowadzi jeszcze ewangelizacje, które gromadzą dziesiątki tysięcy ludzi. Jego następcą jest jego
syn – również wybitny ewangelista – Franklin Graham. Także jego córka
Ann Graham Lotz jest wybitnym mówcą i nauczycielem Słowa Bożego,
które z wielką pasją głosi na wzór swojego niezwykłego ojca.
Na czym polega fenomen Billy’ego Grahama? Jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Ja podkreśliłbym jego wierność Bożemu powołaniu i niepoddanie się pokusom odegrania większej roli politycznej czy
przywódczej w świecie, na które był narażony. Dodałbym do tego jego
wielką pokorę, która nie pozwoliła mu zachłysnąć się popularnością,
odznaczeniami i honorami, z jakimi był przyjmowany przez wielkich
tego świata. Choć jest uważany za ewangelistę całego świata, kapelana
całego narodu amerykańskiego i przyjaciela światowych przywódców
politycznych i religijnych – pozostaje nadal skromnym i oddanym sługą Słowa Bożego. Jego zięć, Denton Lotz (były wieloletni sekretarz
generalny Światowego Związku Baptystycznego) tak pisał o B. Grahamie: „Gdy różni przywódcy religijni spierają się ze sobą lub zwalczają
innych, Billy Graham nie atakuje i nie potępia innych religii czy ich
przywódców. Nie wyraża się lekceważąco o innych tradycjach, lecz
jest pozytywny i zawsze wywyższa Chrystusa. Jest posłuszny Jego nakazowi, by okazywać sobie wzajemną miłość”.
A jeśli do tego dodać jego czyste i przejrzyste standardy moralne
oraz wierną miłość do swojej ukochanej żony – to wystarczy, by
stwierdzić, że w osobie B. Grahama Pan Bóg obdarował świat wielkim głosicielem Ewangelii, człowiekiem prawego serca, który jest
wciąż przykładem i wzorem dla całych pokoleń pastorów i ewangelistów. To honor dla nas, baptystów, że możemy mieć takiego Brata w
Chrystusie!
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emitowana co niedzielę na cały świat przez 900
stacji radiowych, następnie telewizyjne transmisje ewangelizacji B. Grahama, a potem jego syna
Franklina, emitowane 7 razy w roku przez 150 stacji telewizyjnych w USA i Kanadzie. Wiele czasopism chrześcijańskich na całym świecie przez
lata publikowało felietony ewangelizacyjne Grahama pt. „Moja odpowiedź”, w których udzielał
praktycznych porad duchowych i odpowiadał na
liczne pytania czytelników. Oficjalnym organem
Stowarzyszenia stało się czasopismo „Decision”
wydawane obecnie w nakładzie ponad 600 tys. egzemplarzy – dostępne po angielsku, niemiecku, w
języku Brailla (dla niewidomych) oraz na kasetach
video. Powstało również największe na świecie studio filmowe produkujące filmy ewangelizacyjne „Word Wide Pictures”. Nakręcono dotąd ponad 120
produkcji, które przetłumaczono na 38 języków dla
250 milionów ludzi.
Oprócz zakrojonej na szeroką skalę działalności
ewangelizacyjnej na wszystkich kontynentach, Billy Graham okazał się również wybitnym pisarzem
chrześcijańskim. Jest autorem 27 książek, które stały się bestsellerami i wywarły wielki wpływ na życie
duchowe milionów ludzi. Książka „Pokój z Bogiem”
(1953 r.) została wydana w nakładzie 2 mln egzemplarzy. Podobnie było z książkami: „Musicie się na
nowo narodzić” (1977 r.) czy „Aniołowie – tajni agenci Boga” (1975 r.) – książką, której 1 mln egzemplarzy sprzedano w 90 dni. W ciągu zaledwie 2 tygodni
sprzedano również 200 tys. egzemplarzy książki pt:
„Pokolenie Jezusa” (1971 r.). Jedną z ostatnich pozycji jest jego autobiografia pt. „Just As I Am” (1997
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Billy Graham w Polsce
– rok 1978
Konstanty Wiazowski

W listopadzie tego roku Billy Graham świętuje swoje 90. urodziny.
Życie tego człowieka było ciekawe i owocne. 30 lat temu odwiedził Polskę, głosił Słowo Boże w katolickich kościołach i spotykał się z przedstawicielami władz państwowych. Było to dla nas wszystkich wielkie i
radosne przeżycie. Cieszyliśmy się z możliwości osobistego spotkania z
wielkim ewangelistą i jego małżonką Ruth.
Właściwie już w 1966 roku nasz Kościół zapraszał Billy’ego Grahama
do Polski na jubileuszowe uroczystości chrześcijaństwa. Jednak było jeszcze za wcześnie i władze państwowe na to nie zezwoliły. Mimo to z tej
okazji wydaliśmy w języku polskim jego książkę „Pokój z Bogiem”. Choć
jej treść została poważnie okrojona przez ówczesną cenzurę, to jednak
była ona czymś niezwykłym na naszym wydawniczym rynku. Wiele razy
była przedrukowywana za granicą i nielegalnie sprowadzana do kraju.
Przygotowania do wizyty
Zanim nastąpiła oficjalna wizyta, dwaj przedstawiciele Ewangelizacyjnego Stowarzyszenia Billy’ego Grahama, Walter Smyth i Aleksander Haraszti, w styczniu i w kwietniu 1978 roku odwiedzili nasz kraj.
Toczyły się długie rozmowy z przedstawicielami władz państwowych,
Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiej Rady Ekuenicznej. W czasie
tej drugiej wizyty A. Haraszti powiedział: „Wiedziałem o Waszych mod-

litwach i nadziejach w ciągu ostatnich 12 lat. Kościół
Baptystów w Polsce jako pierwszy zaprosił Billy’ego
Grahama do socjalistycznego kraju... Brat Aleksander
Kircun (sen.) przy wielu okazjach widywał się i przypominał B. Grahamowi o tym zaproszeniu”.
Nasze Wydawnictwo „Słowo Prawdy” wydało specjalną broszurę „Ewangelista dr Billy Graham”, w
której przedstawiliśmy sylwetkę i pracę tego ewangelisty. Cały wrześniowy numer miesięcznika „Słowo
Prawdy” wypełniło 10 kazań Billy’ego Grahama. Zaś
w numerze październikowym zamieściliśmy fotografie i krótkie biogramy Billy’ego Grahama, jego żony
Ruth oraz współpracowników: Waltera i Ethel Smyth,
Grady’ego Wilsona, Thomasa Waltera Wilsona, Cliffa Borrowsa, Aleksandra Harasztiego, Billa Fasiga,
Myrtle Hall (solistki) i Johna Akersa.
Przebieg wizyty
Wizyta miała miejsce w dniach od 6 do 16 października 1978 roku. Rok wcześniej Billy Graham
odwiedził Węgry. To pozytywne opinie węgierskich

Na spotkaniu w Hotelu „Victoria”. Od lewej siedzą: John N. Akers, Aleksander Haraszti, Michał Stankiewicz, Billy Graham, Aleksander
Kircun (sen.), Piotr Dajludzionek i Walter Smyth.
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towarzyszy partyjnych ostatecznie przekonały nasze
władze do wyrażenia zgody na tę wizytę
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towarzyszy partyjnych ostatecznie przekonały nasze
władze do wyrażenia zgody na tę wizytę. A była ona,
jak na tamte czasy niezwykła. Szczególnie uroczyste
było spotkanie ewangelisty w naszej kaplicy z duchownymi z różnych Kościołów. Jakże było wtedy
nam ciasno! Billy Graham wygłosił bardzo proste
kazanie na temat potrzeby zwiastowania Ewangelii.
Najpierw opowiedział o swoim nawróceniu i powołaniu do służby ewangelizacyjnej, a następnie zwrócił
uwagę na takie problemy jak duchowa pustka, samotność, poczucie winy, obawa przed śmiercią i poczucie
niepewności. Zakończył słowami: „Ponieważ człowiek został stworzony przez Boga, dlatego bez Boga
nic nie jest w stanie go zadowolić. To właśnie prowadzi nas do ewangelizacji. Musimy iść, by powiedzieć
tym ludziom, w jaki sposób mogą znaleźć Chrystusa,
który zaspokoi ich serca, dusze i umysły”.
W czasie tej wizyty wraz ze swoim zespołem ewangelizacyjnym i towarzyszącymi osobami odwiedził
sześć polskich miast. Głosił Słowo Boże w kościołach
katolickich (Warszawa, Poznań, Katowice i Kraków),
w Kościele Ewangelicko-Reformowanym (Warszawa) i zborach baptystycznych (Białystok i Warszawa).
Wszystkie kościoły były przepełnione, ludzie chętnie
słuchali prostego i zrozumiałego zwiastowania o zbawieniu z łaski Bożej przez wiarę pokutującego grzesznika.
Na zakończenie tej niezapomnianej wizyty w hotelu
„Victoria” odbyło się specjalnie spotkanie tych szczególnych gości z przedstawicielami Kościoła Baptystycznego w Polsce. Można było wtedy spokojnie porozmawiać z ewangelistą i jego współpracownikami.
Wszyscy cieszyliśmy się z tego wielkiego wydarzenia
i wspólnie dziękowaliśmy Bogu za tak bogate przeżycia tych dziesięciu dni. Cieszyła się z tego chyba cała
Polska. Informowały o tym bowiem wszystkie środki masowego przekazu, i to w kraju, jak i za granicą.
Tym bardziej, że w ostatnim dniu wizyty, 16 października, Polak Karol Wojtyła został wybrany na papieża.
Czyżby wiadomość o ewangelizacji w Polsce dotarła
aż do Watykanu?
Z okazji 90-lecia urodzin naszego brata w Chrystusie,
ewangelisty i autora wielu książek, należy dziękować
Bogu za jego trud zwiastowania Ewangelii na całym
świecie. Służbę tę obecnie kontynuuje jego syn Franklin
Graham. To on przewodniczy teraz Ewangelizacyjnemu
Stowarzyszeniu Billy’ego Grahama, które obok służby
zwiastowania prowadzi też szeroką działalność charytatywną. Mottem tej pracy są słowa: „Nie wstydzę się
ewangelii, gdyż jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla
każdego wierzącego”.

Billy Graham wspomina
swoją wizytę w Polsce w roku 1978
Osoby, które prowadziły statystyki, powiedziały mi później, że w czasie naszego miesięcznego pobytu w Polsce ja sam zwiastowałem czterdzieści siedem
razy. Były to nie tylko kazania podczas długich nabożeństw w budynkach kościelnych, ale również przemówienia i pozdrowienia dla przywódców różnych
grup protestantów, katolików, prawosławnych i Żydów. Również przedstawiciele rządu i organizacji społecznych, przywódcy odpowiedzialni za edukację bądź
sprawy gospodarcze przychodzili na spotkania, aby posłuchać, co ma do powiedzenia jakiś tam amerykański duchowny. Zarówno pierwszy sekretarz Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak i wicepremier podejmowali mnie bardzo
serdecznie w trakcie prywatnych wizyt.
Moim tłumaczem był pastor Zdzisław Pawlik, jeden z przywódców
Kościoła Chrześcijan Baptystów, który świetnie mówił po angielsku i miał
wspaniałe poczucie humoru. Większość osób z naszego zespołu nie była w stanie wymówić jego imienia, tak więc powiedział im, aby mówili do niego Fred.
Pierwszym punktem naszej wizyty była Warszawa. Po zwiedzeniu
wielu miejsc o znaczeniu historycznym bądź kulturalnym, głosiliśmy Ewangelię w Kościele Chrześcijan Baptystów. Następnie udaliśmy się do Białegostoku
przy granicy ze Związkiem Radzieckim. W czasie drogi kierowca naszego wynajętego busa dał się złapać w pułapkę radarową na granicy jakiegoś małego
miasteczka, co sprawiło, że poczuliśmy się jak w domu! Głosiliśmy Ewangelię
w nowoczesnej kaplicy baptystów, zbudowanej na rozległej działce na obrzeżach
miasta. Mimo październikowego chłodu, tysiące osób gromadziło się zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz kaplicy, aby słuchać Ewangelii.
W drodze powrotnej do Warszawy nasz bus zatrzymał się na krótko w
haniebnym obozie koncentracyjnym w Treblince, jakieś 100 km od stolicy. Do
końca II wojny światowej stracono tutaj około 800 tysięcy żydowskich dzieci,
kobiet i mężczyzn. Była już ósma czy dziewiąta wieczorem, a więc za późno,
aby szukać przewodnika. Miejsce to pozostawało bez jakiegokolwiek oświetlenia i wydawało się całkowicie odcięte od świata, co potęgowało poczucie grozy
w obliczu tego, co miało tam miejsce. Przy świetle latarki czytaliśmy napisy na
pomniku u wejścia do obozu i przystanęliśmy na chwilę, aby modlić się o to, aby
takie miejsca już się nigdy nie powtórzyły.
W Poznaniu, w zachodniej Polsce, przemawiałem w dużej katedrze
Kościoła katolickiego. Mimo że okazjonalnie przemawiałem w kościołach katolickich (np. na pogrzebach) i nawet otrzymałem tytuł honorowy w Belmont
Abbey College w Północnej Karolinie w 1967 roku, to jednak po raz pierwszy
zostałem zaproszony do wygłoszenia pełnego kazania ewangelizacyjnego w
Kościele rzymskokatolickim.
Kilka dni później ponownie przemawiałem w kościele katolickim, tym
razem w olbrzymiej Katedrze Chrystusa Króla, w górniczym mieście Katowice w południowej Polsce. Masywna katedra była szczelnie wypełniona około
10 tys. ludzi stojącymi ramię przy ramieniu. Biskup Bednorz przedstawił mnie
zgromadzonym, po czym rozpocząłem zwiastowanie. Wskazując na współczesną rzeźbę krzyża wiszącą nad ołtarzem, głosiłem w oparciu o Biblię na temat
znaczenia Krzyża i wyjaśniałem, dlaczego śmierć Chrystusa na krzyżu oraz Jego
zmartwychwstanie stanowią centralną prawdę dla chrześcijan z różnych denominacji. Po zakończeniu ewangelizacji ze wspaniałych organ w tylnej części
katedry rozległy się dźwięki hymnu Reformacji Marcina Lutra – „Warownym
Grodem jest nasz Bóg”.
Jeśli chodzi o Kraków, to już wcześniej otrzymałem pozwolenie od
kardynała Karola Wojtyły, abym zwiastował w pełnym barokowego splendoru
kościele św. Anny. Miałem też w programie spotkanie z kardynałem Wojtyłą
przy herbacie. Kiedy jednak przyjechałem do Krakowa, kardynała nie zastałem.
Zupełnie nieoczekiwanie zmarł papież Jan Paweł I. Kardynał Wojtyła wyjechał
więc śpiesznie do Rzymu na spotkanie Kolegium Kardynałów, które miało wybrać nowego papieża. Później dowiedziałem się, że kiedy nasz samolot lądował
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Billy Graham

– ewangelista niezwyczajny
Tadeusz J. Zieliński
W potocznym odbiorze nazwa „ewangelista” kojarzy się z autorami czterech pierwszych ksiąg Nowego Testamentu. Jednak w tradycji amerykańskiego protestantyzmu, która usilnie oddziaływuje na
cały świat, pojęcie to odnosi się także do wyznawców Chrystusa,
upatrujących swoje powołanie w głoszeniu Ewangelii – samej istoty
orędzia chrześcijańskiego. Zadanie to wykonywali i wykonują na
różne sposoby: najczęściej poprzez organizowanie zgromadzeń poza
obiektami kościelnymi, na spotkaniach skupiających osoby różnych
wyznań lub bezwyznaniowe, względnie na specjalnych nabożeństwach
w siedzibach zborów i parafii, mających na celu przedstawienie ludziom
oferty przełomu duchowego. Historia ewangelistów i ewangelizacji w
Ameryce Północnej jest długa, sięga XVII wieku, i po dziś dzień nosi
piętno najwcześniejszych uwarunkowań obyczajowych społeczeństwa
amerykańskiego. Kiedy zasiedlano Dziki Zachód, religia stanowiła nierzadko
marginalną część życia kolonistów. Niewielki odsetek ludzi potrafił tam określić
swoją przynależność konfesyjną. W takiej sytuacji objazdowi ewangeliści
związani z kręgami kongregacjonalistów, baptystów, metodystów
czy innych wspólnot, a nierzadko nieidentyfikujący się z żadną z denominacji, zyskiwali duży posłuch między białymi (a potem i „kolorowymi”) Amerykanami pierwszych pokoleń. Pośród tysięcy ewangelistów, jacy pojawili się w Nowym Świecie, znajdowały się także
jednostki wyróżniające się elokwencją, zdolnościami organizacyjnymi,
wytrwałością i skalą oddziaływania. Obok pionierów tej tradycji, do
których zalicza się m. in. George’a Whitefielda (1714-1770), szczególne
znaczenie miały postaci z okresu późniejszego jak np. Reuben Archer
Torrey (1856-1928), Billy Sunday (1862-1935) czy Mordecai Ham
(1877-1961). W dwudziestym wieku ewangelistą najbardziej znanym,
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z jednej strony podziwianym, z drugiej zaś krytykowanym, stał się sędziwy dzisiaj, bo urodzony w
roku 1918, Billy Graham.
„Niech Billy idzie w górę”
W bogatej literaturze poświęconej fenomenowi
Billy’ego Grahama często pojawia się pytanie o przyczyny jego wyjątkowej pozycji, i to
nie tylko w środowisku amerykańskich działaczy
chrześcijańskich, w tym i ewangelistów, ale w świecie
religijnym – w skali globalnej – w ogóle. Wydaje się,
że za decydowały o tym dwa podstawowe czynniki:
jego uzdolnienia osobiste oraz kontekst kulturowo-polityczny, w jakim się znalazł. Graham jest w dużym stopniu
przykładem „self-made-man’a” – człowieka, który
sam siebie wykreował. W zakresie swych dokonań nie
nawiązywał do rodzinnych tradycji i zasobów, gdyż takowych nie było, nikt też nie zaaranżował początków
jego kariery. Pierwsze trzy dekady biografii Grahama
to typowy okres młodzieńczych poszukiwań miejsca w życiu. Jedno wszakże nie ulega w tym okresie
wątpliwości. Młody Billy Graham miał przemożne
pragnienie służby duszpasterskiej lub misyjnej. W
tym kierunku się kształcił i zdobywał doświadczenie,
wahając się, czy podjąć pracę pastorską czy pracę
podróżującego ewangelisty. Pierwszej skosztował na
krótko, drugiej poświęcił całe życie.

cytat Kontrowersje wokół poglądów i

postaw religijnych Billy’ego Grahama nasiliły się
zwłaszcza , gdy ewangelista zaczął angażować
w swoje przedsięwzięcia przedstawicieli
niekonserwatywnych Kościołów protestanckich

Decydujący przełom kształtujący karierę życiową
Grahama przyszedł krótko po II wojnie światowej.
Jako mówca ewangelizacyjny związany z organizacją
Youth for Christ (Młodzież dla Chrystusa), zapraszany był na coraz większe imprezy misyjne, podczas
których wygłaszał kazania do tłumnie zgromadzonych
słuchaczy. Biografowie ewangelisty stwierdzają, że po
zorganizowanej w 1949 roku kampanii ewangelizacyjnej
w Los Angeles (Los Angeles Crusade) znaczenie Grahama dynamicznie wzrasta, szybko staje się on postacią
znaną w skali całych Stanów Zjednoczonych. W opinii
obserwatorów w tym to punkcie osobiste uzdolnienia
niemającego jeszcze 40 lat pastora i ewangelisty stają
się tylko jednym z czynników jego przyspieszającej z
roku na rok kariery. Innym kluczowym czynnikiem jest
nadzwyczajna przychylność mediów i środowisk politycznych reprezentujących prawą (konserwatywną)
stronę sceny publicznej USA. Zdaniem komentatorów
przychylność ta była efektem wyraźnego zamysłu
upatrującego w młodym kaznodziei wiodącego propagatora tradycyjnego amerykańskiego stylu życia,
zwłaszcza tradycyjnych wartości rodzinnych i religijnych, sprzyjających zarazem wolnemu rynkowi i
kapitalizmowi, stanowiących zaporę przed rewolucją
obyczajową, a zwłaszcza przed napierającym w różnych
częściach świata stalinowskim komunizmem. W 1949 r.
magnat prasowy William Randolph Hearst miał polecić
podległej sobie prasie „wesprzeć Grahama” („to puff
Graham”). W erze mccartyzmu, kiedy pod symbolicznym
przewodnictwem senatora McCarthy’ego, prowadzono
szeroką kampanię przeciwko realnemu i wydumanemu zagrożeniu ze strony komunistów, Billy Graham
nawiązał bliskie kontakty w kręgach rządowych, zaczął
regularnie ukazywać się na czołowych kolumnach
gazet, jego audycje nadawane były regularnie w setkach
rozgłośni radiowych na terenie całego kraju.
Istota orędzia ewangelisty
Dobra prezencja, niski poruszający głos, wyraziste
orędzie, precyzyjnie i przystępnie opracowane kazania sprawiały, że Billy Graham miał wszelkie dane
po temu, by stać się wiodącą postacią w warunkach

religijnej „wolnej amerykanki”. Jednak od początku swej działalności
ewangelista potrafił ominąć wiele pułapek czyhających na przywódców
ewangelikalnej i fundamentalistycznej części chrześcijaństwa w USA.
Z jednej strony tak skontruował swoje przesłanie, iż mieściło się ono
w klasycznym modelu ewangelikalnej interpretacji Biblii i spuścizny
chrześcijaństwa, co na zawsze przesądziło zaszufladkowanie go
przez przedstawicieli innych obozów religijnych jako upartego,
choć pełnego ogłady i sprawnego socjotechnicznie, fundamentalistę.
Głosił bezbłędność Biblii, grzeszność każdego bez wyjątku człowieka
i grożące mu wieczne potępienie, jeśli nie przyjmie oferty Chrystusa, powszechną miłość Trójjedynego Boga, możliwość otrzymania
przez pokutującego grzesznika natychmiastowego zbawienia („instant salvation”), powodującego nową jakość życia i zapewniającego
życie wieczne po śmierci. Propagował wartości etyczne, akcentujące
znaczenie życia małżeńskiego i rodzinnego, rodzicielstwa, pracowitości
i patriotyzmu. Z drugiej strony, w działalności i kaznodziejstwie Grahama znalazły się elementy niemile widziane czy nawet budzące ostry
sprzeciw tradycjonalistycznych fundamentalistów protestanckich.
Ewangelizacja i ekumenizm
Kontrowersje wokół poglądów i postaw religijnych Billy’ego Grahama występujące w kręgu, z którego się wywodził, a więc z fundamentalizmu, nasiliły się zwłaszcza , gdy ewangelista zaczął angażować
w swoje przedsięwzięcia przedstawicieli niekonserwatywnych
Kościołów protestanckich. Stał przy tym na stanowisku, iż osoby
deklarujące chęć nawrócenia się do Chrystusa powinny pozostawać
w dotychczasowym środowisku religijnym. Stanowczo odrzucał na-

ciski, by „karty decyzji” („decision cards”) składane w trakcie ewangelizacji przez osoby reagujące pozytywnie na apel ewangelisty trafiały
wyłącznie do wspólnot fundamentalistycznych i ewangelikalnych.
Symbolicznym wyrazem niezadowolenia niektórych kręgów religijnych z tego rodzaju postawy Grahama było ostentacyjne zerwanie
z nim w 1957 roku (a więc ponad 50 lat temu!) przez ultrakonserwatystów w trakcie krucjaty w Nowym Jorku. W późniejszych latach słynny
kaznodzieja dostarczał tymże środowiskom dodatkowych powodów
do oburzenia: zapraszał do współorganizowania swoich kampanii
ewangelizacyjnych na całym świecie także Kościoły spoza protestanckiego kręgu, w tym Kościół katolicki oraz Kościoły prawosławne
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(„cooperative evangelism”). Pozytywnie wypowiadał się o papieżach,
wysoko cenił Jana Pawła II, uznając go jako wzór głosiciela Chrystusa,
wielokrotnie prowadził ewangelizacje w świątyniach katolickich (po raz
pierwszy nastąpiło to w 1978 r. na terenie Polski) i prawosławnych.
Przychylności radykałów z jego własnej denominacji (Południowa
Konwencja Baptystyczna – Southern Baptist Convention) nie mogło
mu przysporzyć sprzeciwienie się przez niego ogłoszonej tam
w pewnej chwili akcji nawracania Żydów na chrześcijaństwo. Kiedy
w 2004 r. potężna, kilkudziesięciomilionowa Południowa Konwencja
zrzekła się członkostwa w Światowym Aliansie Baptystycznym, organizacji zrzeszającej zdecydowaną większość baptystów, zarzucając
jej tendencje liberalne i ekumeniczne, Billy Graham wyraził swoje
zdecydowanie poparcie dla tej międzynarodowej instytucji. Znacząca
i często traktowana jako powód do chluby przynależność ewangelisty do środowiska baptystycznego nie była wolna od elementów
postrzeganych przez niektórych jako problematyczne. Baptystyczni
współwyznawcy Grahama musieli się bowiem zmierzyć z jego opinią,
iż chrzest niemowląt można uznać – obok chrztu osób świadomych - za
uprawnioną praktykę w Kościele.
Od fundamentalizmu do neoewangelikalizmu
Naszkicowane powyżej elementy teologiczne znacząco odróżniały
amerykańskiego kaznodzieję od większości ewangelikalistów pierwszej
połowy XX wieku. Wyjątkowa skala jego oddziaływania sprawiła, że
pociągnął on za sobą wiele osób gotowych do rewizji poglądów, które
uznane zostały przez nich za odstające od prawdy Ewangelii. W tym
procesie znalazł też szereg sojuszników (byli nimi m. in. intelektualiści
Carl Henry i Harold Ockenga), którzy podzielali z nim przekonanie,
iż konserwatywny protestantyzm amerykański potrzebuje odejścia od
modelu fundamentalistycznego do modelu odzwierciedlającego całość
Ewangelii, w tym jej elementy etyczne, zobowiązujące chrześcijan do
świadectwa poprzez czyny, do szanowania innych ludzi i do ofiarnej

służby na rzecz społeczeństwa. Zaistniały w tym zakresie przełom
określany jest mianem narodzin neoewangelikalizmu, czyli ewangelikalizmu w nowej postaci. Zaczął on się charakteryzować większym
niż dotychczas zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów
społecznych, gotowością do dialogu ekumenicznego oraz działaniami
na rzecz szerokiej obecności ewangelikalistów w świecie kultury i w
życiu akademickim. Rola Grahama w kształtowaniu współczesnego
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oblicza ewangelikalnego protestantyzmu w skali
globalnej była tak duża, że jawił się on - i chyba nadal
tak jest postrzegany - jako jego czołowy reprezentant, tak iż niektórzy nie wahali się określać go, dość
przecież niestosownie, mianem „papieża” ewangelikalizmu.
Ewangelista i polityka
Zaistnienie Billy’ego Grahama na płaszczyźnie
publicznej szło w parze z jego związkami ze światem
polityki. Tak też było przez kolejne dziesięciolecia.
Ewangelista utrzymywał ostentacyjne kontakty
z kolejnymi prezydentami USA, powoływał się nawet
na przyjaźń z niektórymi z nich, także z najbardziej
skompromitowanym jak Richard Nixon. Odgrywał
ważną rolę w polityce amerykańskiej, przy czym i w
tej sprawie nie trzymał się sztampowego obrazu. Choć
kojarzony z konserwatywną Partią Republikańską, Graham wcześnie sprzeciwiał się rasizmowi, czego symbolem było zapłacenie przezeń kaucji za zwolnienie
z aresztu pastora Martina Luthera Kinga jr., z którym
blisko się przyjaźnił. Kiedy w latach 80. rosła w
siłę sformowana przez kręgi fundamentalistycznoewangelikalne tzw. Religijna Prawica (Religious
Right), Billy Graham nie udzielił jej swojego poparcia. Ostatnie lata, a zwłaszcza okres prezydentury
George’a W. Busha pokazały, że był to ze strony
ewangelisty słuszny krok. Sukces Baracka Obamy w
wyborach z listopada 2008 r. stanowi symboliczne
przypieczętowanie klęski religijnych ultrakonserwatystów w ich staraniach o narzucenie społeczeństwu
amerykańskiemu elementów ich wizji religijnej przy
użyciu machiny państwowej. Okazuje się, że ewangelista nie był skłonny do posuwania się w promowaniu swej koncepcji obyczajowych tak daleko jak oni,
choć z drugiej strony nigdy nie był zwolennikiem rygorystycznego rozdziału Kościoła i państwa, czego
wyrazem była postulowanie przezeń utrzymania
obowiązkowej modlitwy w szkołach publicznych.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów
związku Grahama z polityką były jego podróże
ewangelizacyjne do krajów rządzonych przez dyktatury różnego autoramentu, w tym i do krajów komunistycznych. Zarzucano mu, że spotykając się
z przywódcami państw totalitarnych i autorytarnych
(np. z rumuńskim dyktatorem N. Ceausescu czy
koreańskim wodzem Kim Ir Senem), sankcjonuje
ich poczynania i jest przez nich wykorzystywany do
tworzenia iluzji, iż pod ich władzą istnieje wolność
religijna. Swoje postępowanie ewangelista uzasadniał
chęcią docierania z Ewangelią o Chrystusie w miejsca
dla niej zamknięte. Żartobliwie dodawał, iż choć przywódcy komunistyczni przekazują mu swoje orędzie, to
on im przekazuje swoje, co go w zupełności satysfakcjonuje. Komentatorzy dokonań Grahama zauważają
wszakże, iż obracający się w kręgach polityków USA
wysokiego szczebla ewangelista mógł niejednokrotnie
pełnić delikatną rolę przekaziciela istotnych komuni-

swoimi krytykami, stojąc na stanowisku, iż czyny
głośniej mówią niż słowa

katów między decydentami Wschodu i Zachodu w sytuacji, kiedy inne kanały dialogu nie były dostępne.
Trudno przykładowo uwierzyć, by dwie wizyty
Billy‘ego Grahama w Polsce, w tym przyznanie mu
doktoratu honoris causa Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (1981 r.), nie były przejawem pragmatycznej polityki dwóch ówczesnych
supermocarstw: USA i ZSRR, na styku których ewangelista pełnił jakąś tajemniczą rolę.
W poszukiwaniu etycznej integralności
Przez lata niezmordowanej aktywności
amerykański ewangelista zbudował szereg trwałych
instytucji, w których zatrudniał olbrzymi sztab
ludzi, efektywnie i inteligentnie pracujących na
jego sukces. W swej szeroko zakrojonej działalności
wykorzystywał środki marketingowe i inne instrumenty socjotechniczne umożliwiające utrzymywanie przezeń nieprzeciętnej jak na działacza religij-

nego skali oddziaływania. Przez stworzone przez Grahama organizacje
przepłynęły wielkie środki finansowe, zaś w ich strukturze utrzymanie
znaleźli członkowie jego rodziny, czego wyrazem jest zajęcie przez
Franklina Grahama, jednego z synów ewangelisty, miejsca po ojcu. Z
dorobku Grahama seniora korzysta także Anne Graham Lotz, córka kaznodziei, udzielająca się szeroko – łamiąc tabu w tym zakresie – jako
ewangelistka płci żeńskiej.
Wymienione okoliczności musiały rodzić głosy krytyków: Grahamowi
zarzucano m. in. religijne manipulanctwo, budowanie imperium finansowego i nepotyzm. W warunkach istniejącej w USA nieskrępowanej
wolności prasy i innych mediów żaden z zarzutów nie ujdzie dogłębnej
weryfikacji. Mimo to amerykański kaznodzieja uniknął klęski, jakiej
doznało wielu tzw. teleewangelistów, słusznie obśmianych np. w znanym
teledysku Phila Collinsa. Billy Graham utrzymał przez lata swój wysoki
prestiż społeczny i choć nie jest ulubieńcem wszystkich, to jednak budzi
zasadniczy respekt szerokich kręgów społecznych oraz reprezentantów
elit, w tym także bardzo od niego pod względem światopoglądowym
oddalonych. Zdaje się, że istotna w tym względzie była okoliczność,
iż ewangelista dbał o przejrzystość finansową swych przedsięwzięć
(oddzielenie dochodów osobistych od budżetu zarządzanych przezeń
instytucji, audyt zewnętrzny). Na dodatek Graham nie wdawał się w
dyskusję ze swoimi krytykami, stojąc na stanowisku, iż czyny głośniej
mówią niż słowa. Summa summarum przyjąć można, iż w tym wszystkim widoczne są realne starania duchownego o przyzwoitość, którą
przyszło mu niejednokrotnie głosić z kazalnicy.
Teraz, kiedy Billy Graham wkracza w dziesiątą dekadę życia, kiedy
jego charakterystyczny głos nie jest już obecny na stadionach, w halach
widowiskowych i w świątyniach, są powody, by mieć wciąż przekonanie,
iż jest to człowiek, który mimo swych potknięć i słabości całe życie
wytrwale chciał chodzić drogami mądrości. Wielu ludziom będzie się
długo jawił jako uparty świadek Ewangelii w trudnych czasach przełomu
tysiącleci.

k

cytat Graham nie wdawał się w dyskusję ze
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W maju 1982 roku Rosyjski Kościół Prawosławny planował zorganizowanie konferencji pokojowej o nazwie „Światowa konferencja pracowników religijnych na rzecz ratowania świętego daru życia przed katastrofą nuklearną”. Mimo tej dziwnej nazwy, wydarzenie to miało być
międzynarodową konferencją pokojową wspieraną przez Kościoły. Miało w niej uczestniczyć kilkuset przedstawicieli głównych religii świata,
tak więc nie tylko chrześcijanie.
(...)
Zaproszenie to wiązało się z poważnymi problemami. Nie było żadną
tajemnicą, że konferencje pokojowe w Europie Wschodniej były kiepsko zamaskowanymi pokazami sowieckiej propagandy. Ogólnie zakładano wtedy, że są one sterowane zza kulis przez władze. Ponadto prawie
zawsze przybierały politycznego i zdecydowanie antyamerykańskiego
tonu, popierając jednocześnie politykę radziecką w sposób jednomyślny i bezkrytyczny. Nie było żadnej gwarancji, że ta konferencja będzie
inna, mimo że to same Kościoły ją sponsorowały. Czy gdybym przyjął
zaproszenie, nie stałbym się bezwiednym narzędziem komunistycznej
propagandy?
Alexowi udało się z góry wynegocjować trzy ważne punkty.
Po pierwsze, jeśli miałbym tam pojechać, byłbym tylko obserwatorem, a nie pełnym delegatem. W ten sposób, gdyby konferencja
przyjęłaby na końcu jakieś proradzieckie deklaracje, nie byłbym ich sygnatariuszem.
Po drugie, nalegał, że jeśli miałbym wygłosić przemówienie,
musiałbym mieć pełną swobodę głoszenia ze Słowa Bożego na wybrany
przeze mnie temat. (Tytuł mojego wystąpienia brzmiał: „Wiara i pokój
chrześcijanina w epoce nuklearnej”.)
Po trzecie, po pewnych dyskusjach, oprócz przemówienia podczas konferencji, otrzymałbym pozwolenie na głoszenie w dwóch kościołach Moskwy, w prawosławnym i baptystycznym.
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Zgoda na te trzy postawione przez nas warunki dała mi jakieś poczucie ulgi. Niemniej jednak
nigdy nie miałem tak dużo wątpliwości odnośnie tego,
czy mam przyjąć zaproszenie. A jeśli pochodziło ono
nie od Boga, lecz od szatana, aby mnie skompromitować i przynieść ujmę Ewangelii? Przez kilka tygodni wraz z Ruth modliliśmy się i dyskutowali – nawet
jeszcze wtedy, kiedy przygotowywałem ostateczną
wersję mojego wystąpienia na konferencji.
Skontaktowałem się z byłym prezydentem
Richardem Nixonem, prosząc o radę odnośnie zaproszenia. Powtórzył to, co już inni też powiedzieli:
że komuniści z pewnością będą chcieli użyć mojego
przyjazdu do swoich celów propagandowych. Jednak
bez wahania zachęcił mnie do wyjazdu, w którym
zresztą bardzo nam pomógł.
(...)
Ambasador USA w Moskwie, Arthur Hartman, mocno sprzeciwił się mojemu udziałowi w konferencji.
Przekonany o tym, że władze radzieckie wykorzystają mój przyjazd do swoich celów propagandowych,
zgłosił swoje obiekcje zarówno Alexowi, jak i swoim
przełożonym w Waszyngtonie. Ja z kolei byłem przekonany, że moje głoszenie Chrystusa będzie mocniejsze niż ich propaganda. Jak mówi Biblia, „gdyż Ten,
który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest
na świecie” (1 J 4:4, BW).
„Być może komuniści w Związku Radzieckim będą
chcieli się mną posłużyć - powiedziałem jednemu z
przyjaciół - ale ja zamierzam posłużyć się nimi, aby

głosić Ewangelię”.
Na kilka tygodni przed naszym wyjazdem do Moskwy, będąc w Nowym Jorku w hotelu Essex na spotkaniu z kilkoma osobami w celu omówienia sytuacji,
zadzwonił do mnie wiceprezydent George Bush. Wyraził swoje obawy i przeczytał mi to, co powiedział
ambasador Hartman, jednakże nie polecił mi odwołania wizyty.
(...)
W piątek, 7 maja 1982 roku przybyliśmy do Moskwy, najpierw na zatłoczoną konferencję prasową,
gdzie zostaliśmy przywitani przez przedstawicieli
władz oraz przywódców Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz Kościołów protestanckich. Później,
kiedy schodziłem po schodach do czekających na nas
samochodów, pewien amerykański reporter, który
przyjechał specjalnie na to wydarzenie, wsunął mi do
ręki kartkę papieru. Była na niej lista „więźniów sumienia w Związku Radzieckim” i zażądał ode mnie,
abym publicznie przemówił w ich obronie. Widziałem
podobne listy już wcześniej; w istocie rzeczy miałem
jedną taką listę ze sobą.
Miałem nadzieję, że uda mi się podczas prywatnych
spotkań z wysoko postawionymi przedstawicielami
władz radzieckich wyrazić swoją troskę o tak zwane
tłumienie wolności religijnej. Tylko oni mogli zmienić sytuację. Wiedziałem też, że jeśli publicznie zaatakuję władze radzieckie za ich politykę, mogę stracić
jedyną szansę na prywatne spotkanie się z jedynymi
ludźmi – z przywódcami – którzy mogli spowodować
zmiany.
Później miałem sposobność przedłożenia mojej listy
wysokiemu rangą przedstawicielowi władz i wyrazić
swoje obawy o tych, którzy byli represjonowani ze
względu na wiarę. Przedstawiciele Kościołów, którzy
byli gospodarzami konferencji, zdecydowanie poparli
moje podejście, aby te sprawy załatwiać po cichu, za
kulisami. Niestety, wielu ludzi na Zachodzie nigdy nie
zrozumiało tej strategii.
Następnego wieczoru moi gospodarze zawieźli mnie
do trzech cerkwi prawosławnych, gdzie w sobotę wieczorem odbywały się nabożeństwa, abym mógł je
zwiedzić (ale nie głosić). Każda z nich była pełna ludzi stojących ciasno jeden przy drugim (w kościołach
prawosławnych nie ma ławek ani krzeseł). Powód,
dla którego były tak przepełnione był taki, że władze
mocno ograniczyły liczbę cerkwi. Byłem głęboko poruszony wspaniałą muzyką liturgiczną oraz pobożnością wiernych.
(...)
Następnego dnia, w niedzielę wstałem wcześnie
rano, gdyż miałem zwiastować w moskiewskim
Kościele baptystów - w tym samym, który odwiedziłem jako turysta w 1959 roku. Pierwotnie nabożeństwo było zaplanowane na popołudnie, ale kiedy rozniosła się wieść, że miałem tam usługiwać,
władze zaczęły obawiać się, że przyjdą tłumy i w
ostatniej chwili zmusiły kościół do zmiany pory nabożeństwa na wczesny poranek. Mimo to budynek
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Wiedziałem też, że jeśli publicznie zaatakuję władze
radzieckie za ich politykę, mogę stracić jedyną szansę na prywatne
spotkanie się z jedynymi ludźmi – z przywódcami – którzy mogli
spowodować zmiany

był wypełniony po brzegi, wszystkie nawy i ganki były pełne ludzi.
W czasie nabożeństwa stale jakieś grupki ludzi wychodziły na zewnątrz, aby umożliwić innym, choć na chwilę, wejście do środka.
Moim tłumaczem był jeden z pastorów kościoła, pastor Michail
Żydkow. Zarówno on, jak i Prezbiter Naczelny Kościoła baptystów
w Związku Radzieckim, pastor Aleksiej Byczkow spotkali się ze mną
na Węgrzech w 1977 roku i od tamtego czasu pilnie pracowali wraz
Kościołem prawosławnym i z władzami, aby uzyskać zgodę na zaproszenie nas do Moskwy.
W czasie mojego kazania – jak się później dowiedziałam
- pewna kobieta z grupy dysydentów rozwiesiła z balkonu transparent ze słowami protestu wobec władz radzieckich za sposób traktowania wierzących. W ciągu kilku sekund inni obecni w kościele
wyprowadzili ją na zewnątrz z obawy, że jej zachowanie spowoduje
utrudnienia w ich stosunkach z władzami. Później jacyś zagraniczni
dziennikarze zażądali ode mnie wyjaśnień, dlaczego nie przerwałem
na chwilę kazania i nie wyraziłem jakichś słów współczucia. Powiedziałem im, że nie zauważyłem transparentu i nie byłem świadomy
tego, że jakikolwiek incydent miał miejsce. Podejrzewam, że niektórzy z nich mi nie uwierzyli.
Pod zakończeniu kazania musiałem natychmiast przeciskać
się przez tłum, aby dostać się do samochodu, który miał mnie zawieść
do soboru Wniebowstąpienia Pańskiego, cerkwi patriarchy Kościoła
prawosławnego. Ponieważ szybko pędziliśmy na następne nabożeństwo – a byliśmy już spóźnieni, i nabożeństwo w cerkwi już się rozpoczęło – nie zauważyłem (o czym powiedziano mi później), że setki
ludzi, którym nie pozwolono zbliżyć się do budynku kościoła, stały
za barykadami ustawionymi wokół domów sąsiadujących z kościołem baptystów. Nikt nie zwrócił mi na nich uwagi. Żałowałem, że nie
mogłem tych ludzi przynajmniej pozdrowić.
Patriarcha Pimen przedstawił mnie mniej więcej w połowie
liturgii. Otoczony brodatymi duchownymi Kościoła prawosławnego,
ubranymi w czarne szaty, wstałem i spojrzałem na morze twarzy wpatrujących się we mnie. Stanąłem przed rozbudowanym pozłacanym
ikonostasem i zacząłem zwiastowanie. Na początku czułem się jakoś
nieswojo, gdyż nie było tam żadnego pulpitu, na którym mógłbym
położyć swoje notatki czy Biblię. Potem, po minucie lub dwóch od
chwili rozpoczęcia zwiastowania, ludzie zaczęli coś krzyczeć. Przez
chwilę obawiałem się, że zaczynała się jakaś demonstracja polityczna. Okazało się jednak, że słuchacze wołali na mojego tłumacza, aby
mówił głośniej, gdyż w olbrzymiej katedrze nie było sprawnego systemu do nagłośnienia. Po raz pierwszy zwiastowałem na nabożeństwie prawosławnym. I był to dla mnie wielki przywilej. Wytrwałość w wierze rosyjskich prawosławnych nawet w tych najgorszych
czasach pozostanie jednym z wielkich przykładów odwagi w historii

SŁOWO PRAWDY • Numer 9 | wrzesień 2008 • 1

Historia

Erazm z Rotterdamu i Luter - giganci Reformacji

Ich wpływ na tłumaczenie Biblii na języki Europy i świata
Jerzy Marcol

Nigdy się ze sobą nie spotkali. Obaj dostrzegali skażenie, jakie występowało w społeczeństwie i Kościele. Obaj chcieli reform. Obaj podjęli działania, aby one zaistniały. Popatrzmy na to, co ich łączyło, a co
podzieliło.
Upadek Konstantynopola a Reformacja
W maju 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol. Stolica cesarstwa
bizantyjskiego wpadła w ręce muzułmanów. Czy upadek Konstantynopola może mieć jakiś związek z Reformacją? Może, i to znaczący.
W Kościele zachodnim już od wieków używano łaciny. Obowiązującą
wersją Biblii była Wulgata, czyli przekład Hieronima na łacinę z początku V wieku. W Kościele wschodnim używano greki. W obliczu
zagrożenia inwazją turecką wielu uczonych, którzy znali grekę, uciekało na Zachód, przynosząc ze sobą wiedzę i księgi, które zostały tam
prawie zapomniane. Wkrótce wzrosło zainteresowanie poznawaniem
klasyki greckiej. Ponadto zaczęto studiować Nowy Testament w oryginalnej grece. Dostęp do tekstów greckich był jednak ograniczony, aż do
czasu, kiedy Erazm wydał Nowy Testament po grecku.
Nowy Testament Erazma z Rotterdamu
Bazylea, luty 1516. Po raz pierwszy w historii druku firma Froben
z Bazylei w Szwajcarii opublikowała Nowy Testament w oryginalnej
grece. Przygotowany przez holenderskiego uczonego Desideriusa Erazma tekst został wydrukowany w niesłychanie krótkim czasie sześciu
miesięcy. W przedmowie Erazm niezwykle poetycko wyraził swoje
pragnienia odnośnie Słowa Bożego:
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„Życzyłbym sobie,
aby każda niewiasta mogła czytać Ewangelie i listy
świętego Pawła.
Aby zostały przetłumaczone na każdy język
i były czytane i poznawane nie tylko przez Szkotów
i Irlandczyków,
ale również Turków i Saracenów...
Aby rolnik śpiewał teksty Pisma idąc za pługiem,
aby tkacz powtarzał wersety w rytm swego czółenka,
aby podróżny mógł rozważaniem opowieści Pism
łagodzić trudy swej drogi”.
Nowy Testament Erazma miał trzy kolumny. W jednej był tekst grecki, w drugiej jego tłumaczenie na
łacinę, zawierające korektę wielu błędów popełnionych przez Hieronima ponad 1000 lat wcześniej,
a w trzeciej jego uczone komentarze egzegetyczne.
Przyjrzymy się Erazmowi z Rotterdamu
Urodził się w w 1469 roku jako drugi syn z nieślubnego związku księdza Rogera Gerarda i Margarety,
córki lekarza. Kiedy był jeszcze małym chłopcem,
oboje jego rodzice zmarli, a Erazm wraz z bratem
zostali oddani na wychowanie do Braterstwa Wspólnoty Życia w Hertogenbosch w Holandii. Wspólnota

ta dążyła do pogłębienia życia duchowego i pod jej
wpływem Erazm stał się entuzjastą studiowania Biblii. W roku 1486 pod naciskiem opiekunów prawnych wstąpił do zakonu Augustynów w Steyn, gdzie
przez prawie siedem lat studiował między innymi
literaturę i myśl klasyczną. Jednak po ordynacji na
kapłana w 1492 roku opuszcza klasztor przyjmując
posadę łacińskiego sekretarza u wpływowego biskupa w Cambrai. W czasie spędzonym we Wspólnocie,
a potem w klasztorze nabrał biegłości w posługiwaniu się łaciną. W następnych latach Erazm przebywał
w różnych krajach, we Francji, Anglii, Włoszech,
Holandii, Belgii, pogłębiając studia nad literaturą
klasyczną zarówno łacińską, jak i grecką.
Pobyt w różnych miejscach pokazał mu korupcję
zarówno społeczeństwa, jak i Kościoła. Erazm nabrał przekonania, że potrzebne reformy mogą się
dokonać głównie na drodze edukacji. Aby chrześcijaństwo mogło wrócić do swego pierwotnego
kształtu, uważał, że ludzie muszą poznać, jakie ono
było. Dlatego w roku 1516 wydał Nowy Testament
po grecku wraz ze swoim przekładem na łacinę oraz
uwagami krytycznymi, które pomogły przyszłym reformatorom w zrozumieniu prawd biblijnych. Jego
przekład na łacinę ujawnił wiele błędów popełnionych przez Hieronima, które przyczyniły się do formułowania doktryny Kościoła. Jednym z nich było
tłumaczenie nakazu „metanoeite” (to greckie słowo
Hieronim przetłumaczył jako „czyńcie pokutę”). Ten
przekład stał się podstawą do nauki o pokucie jako
zewnętrznych aktach nakazanych przez spowiednika. Erazm zwrócił uwagę, że ten termin oznacza
przemianę osobowości, polegającą na odwróceniu
się od grzechu i nawróceniu się do Boga. (W protestanckich tłumaczeniach na język polski użyto
określenia „upamiętajcie się”. ) Wydaniem Nowego
Testamentu po grecku, swoim łacińskim przekładem
oraz swoimi późniejszymi pismami Erazm naraził
się niektórym dostojnikom Kościoła. Swoje dzieło,
jak na ironię, zadedykował on papieżowi Leonowi
X, który chętnie ten zaszczyt przyjął. Z wielkim entuzjazmem dzieło Erazma przyjął Marcin Luter, co
miało miejsce na rok przed przybiciem przez niego
95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze.

ne i tradycje w świetle nowo dostępnych tekstów biblijnych. Aby jednak Ewangelia mogła być poznana przez szersze kręgi społeczeństwa,
musieli się znaleźć tacy, którzy ośmieliliby się dokonać przekładu Słowa na języki narodowe. Jednym z nich był właśnie Luter, ale o tym
później.
Reakcja na dzieło Erazma z Rotterdamu
Jednak nie wszyscy byli zachwyceni. Wielu kwestionowało poglądy
Erazma, ostrzegając przed chaosem, który nastąpi, jeśli ludzie zaczną
czytać Biblię w swoim języku i samodzielnie myśleć. Osoba Erazma,
jak również wydany przez niego grecki NT i jego przekład na łacinę,
stały się obiektami ostrego ataku ze strony duchowieństwa. Wysuwano
między innymi takie zarzuty:
- „Jeśli ta księga będzie tolerowana, będzie to oznaczać koniec papiestwa...”.
- „Skorygował on Wulgatę i stawia się ponad świętym Hieronimem”.
- „Ta księga wzywa ludzi do upamiętania, zamiast do czynienia pokuty” (Mt 9:17).
- „Ten człowiek popełnił niewybaczalny grzech”.
- „Jest heretykiem, herezjarchą... Gęsią... Antychrystem”.
Nazwanie Erazma Gęsią było próbą skojarzenia go z Janem Husem
(„hus”, po czesku znaczy gęś), spalonym na Soborze w Konstancji
w 1415 roku. Kościół uznał go za heretyka, kiedy zaczął głosić, że
„Biblia jest ostatecznym autorytetem w sprawach wiary, przez który
papież jak i wszyscy chrześcijanie będą sądzeni, a papieżowi, który

Wydanie Nowego Testamentu przez Erazma
było częścią jego szerszego planu, a mianowicie
reformy Kościoła, aby rozwijać wśród jego przywódców, jak i ludu prawdziwie chrześcijański
charakter. Aby to mogło zaistnieć, ludzie potrzebowali dostępu do Słowa Bożego.
Jego Nowy Testament po grecku sprzedawał się dobrze, miał jednak ograniczony zasięg. Mogli się nim
posługiwać jedynie uczeni, którzy gorliwie pożerali
to dzieło, a które przywodziło ich bliżej oryginalnego znaczenia Pisma Świętego. W różnych częściach
Europy reegzaminowano przyjęte doktryny kościel-
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nie jest posłuszny Biblii, posłuszeństwo się nie należy”. Skojarzenie to
groziło Erazmowi stosem.
Praca i osoba Erazma doznały szyderstw ze strony ówczesnego duchowieństwa katolickiego. Jeden z apologetów katolickich powiedział
o jego pracy: „Erazm zniósł jajo, które potem wysiedział Luter”, a
inny: „Erazm zasadził, Luter podlewał, a wzrost dał diabeł”. To ostatnie szyderstwo było bluźnierczą parafrazą słów Pawła z 1 Kor 3:6: „Ja
zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg”.
W Anglii zorganizowano Ligę zwalczającą rozpowszechnianie Nowego Testamentu Erazma. Uniwersytet w Kolonii nazwał
Nowy Testament po grecku „matką wszelkich herezji. ... Ci, którzy będą go czytać, wkrótce staną się Żydami”. W Hiszpanii Erazm
został oskarżony o herezję. Paryska Sorbona paliła prace Erazma w tłumaczeniu Berquina, którego spalono na stosie w 1529.
Pomimo tego Erazm nigdy nie zerwał z Kościołem katolickim . Zmarł
w Bazylei w 1536 roku. Na jego pogrzebie nie zjawił się żaden duchowny katolicki.
Nawet po jego śmierci Kościół rzymski podejmował działania przeciwko dziełom Erazma. Papież Klemens VIII wydał bullę nakazującą
zniszczenie ksiąg i nauk Erazma. Prace Erazma spalono w Mediolanie,
w styczniu 1543 roku. Sobór Trydencki (1545-1564) uznał Erazma za
heretyka i zakazał rozpowszechniania jego ksiąg. Papież Paweł IV w
1559 umieścił Erazma w pierwszej kategorii zakazanych autorów, tzn.
wszystkie jego dzieła były zakazane.

Wpływ Erazma na Reformację
Erazm dostarczył Nowy Testament po grecku, który rozszedł się po całej Europie i spowodował zainteresowanie oryginałem; przygotowało to grunt pod
reformy zaproponowane przez innych. Zachęcał do
przekładania na języki powszechnie używane oraz do
czytania NT przez wszystkich, bez względu na pozycję społeczną.
Reformacja w Niemczech
Jednym z tych, który pragnienia Erazma zaczął
wprowadzać w życie, był młodszy o 14 lat Marcin
Luter. Również był Augustianinem. Na drodze poznawania Słowa oraz własnych obserwacji dostrzegał skażenie Kościoła. Na początku uważał, że było
ono rezultatem nieautoryzowanych działań ludzi
pazernych na władzę i chciwych pieniędzy, którzy
rościli sobie prawo do reprezentowania Kościoła
i wpływania na los ludzi po ich śmierci. Wśród ogółu panowało wtedy przekonanie, że list odpustowy
zapewnia odpuszczenie grzechów, a w przekonaniu
tym utwierdzali skwapliwie ludność sprzedawcy odpustów. W Niemczech sprzedawano odpusty, z których miała być sfinansowana budowa Bazyliki św.
Piotra w Rzymie. Odpusty były reklamowane jako
wielki skarb, którym dysponuje Kościół. Kiedy ludzie zaczęli szemrać przeciwko takim praktykom,
Luter postanowił bronić dobrego imienia papieża,
redagując swoje 95 tez, gdzie pisał między innymi:
50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież
wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów
odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił
katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być budowana
kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek.
51.Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociażby nawet
kościół św. Piotra miał być na ten cel sprzedany,
byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których
obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni
grosz.
Teza 62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej.
Teza 94. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją, przez
krzyż, śmierć i piekło.
Tezy przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze
[tak mówi legenda Reformacji; współcześni historycy kwestionują ten fakt – red.] 31 października 1517
roku. Data ta jest uważana za początek Reformacji.
Wkrótce okazało się, że swoimi tezami Luter pokrzyżował plany papieża Leona X, od którego wyszła sprawa sprzedaży odpustów. W ciągu krótkiego
czasu Luter z obrońcy papieża stał się jego śmiałym
adwersarzem. Z narażeniem życia miał odwagę pisać
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o tym, co w nauce i praktyce Kościoła było sprzeczne z nauczaniem Biblii, przez co szybko wszedł w
konflikt z papiestwem.
Na wieść o bulli i jej treści Luter odwołał się dnia 17
XI 1520 r. do soboru (miał nadzieję, że taki zostanie
zwołany w celu zniesienia nadużyć w Kościele) i opublikował bardzo ostre pisemko „Przeciwko ohydnej bulli
antychrysta” (Adversus execrabilem Antichristi bullam), gdzie po raz pierwszy dał wyraz swojemu poglądowi, że „papiestwo” (nie osoba papieża) to antychryst.
Na spalenie przez nuncjusza papieskiego Aleandra w
Leodium swoich pism, Luter odpowiedział spaleniem
dnia 10 XII 1520 r. bulli „Exsurge Domine” wraz z dekretami papieskimi i kodeksem prawa kanonicznego.
Wieść o tym wywołała potężne wrażenie. Wkrótce potem, dnia 30 I 1521 r. pojawiła się bulla ekskomunikacyjna „Decet Romanum pontificem...”.
Opinia Erazma z Rotterdamu o Lutrze
W obliczu konfliktu pomiędzy Lutrem a papieżem,
Elektor Saski Fryderyk Mądry radził się między innymi Erazma, na czym polegał grzech Lutra, że papież zagroził mu ekskomuniką. W grudniu 1520 roku
elektor otrzymał zaprawioną humorem odpowiedź
Erazma, który pisał:
„Luter dwojaki popełnił grzech, albowiem naruszył tiarę papieża i brzuchy mnichów. Cały spór wyniknął stąd, iż zakonnicy nauk nienawidzą, tudzież
lękają się, aby ich tyraństwu nie położono kresu.
Z czym innym wystąpili przeciwko Lutrowi, jak nie
wyłącznie z krzykiem, podstępem, oszczerstwami i
ohydnymi pismami? Im kto jest lepszy, im więcej
nauce ewangelii sprzyja, tym mniej się Lutrowi
sprzeciwia. Każdy poczciwy człowiek musiał się nad
srogością bulli [grożącej ekskomuniką] oburzyć.
Dzieło takie nie da się pogodzić z łagodnością umysłu, jaką się namiestnik Chrystusa odznaczać powi-

nien. Z liczby tylu uniwersytetów znalazły się tylko dwa, które naukę
Lutra potępiły, a to potępiły tylko, a nie udowodniły, że jest błędną.
[...] Świat prawdy ewangelicznej pragnie, a my byśmy zaiste na karę
zasłużyli, gdybyśmy pragnieniu temu opierać się mieli. Niechaj więc
poważni i rozsądni mężowie sprawę tę wezmą pod rozwagę, bo to i tak
godności papieża najlepiej odpowiada”.
Być może właśnie ta opinia Erazma przedstawiona elektorowi Fryderykowi Mądremu 5 grudnia 1520 r. miała wpływ na to, że postanowił
Lutra chronić. Zanim Luter opublikował pismo „O niewoli babilońskiej
Kościoła” (1520), Erazm miał dla niego wiele podziwu. W liście do
papieża Leona X nazwał go „potężną trąbą ewangelii prawdy”.
Sejm w Wormacji
Cesarz Karol V dał Lutrowi glejt żelazny, dzięki któremu mógł się
stawić na Sejmie w Wormacji, gdzie został wezwany w celu obrony
tego, co pisał i głosił. W dniu 18 kwietnia 1521, kiedy nie dano mu
żadnej możliwości obrony swoich poglądów, a jedyne pytanie, na które
miał odpowiedzieć, brzmiało: „odwołasz,
czy nie odwołasz swoje nauki”, wtedy
przyparty do muru Luter dał znamienitą
odpowiedź:
„Skoro Wasza Wysokość i wy czcigodni
panowie pragniecie prostej odpowiedzi,
odpowiem jasno i prosto.
Dopóki nie zostanę przekonany przez
Pismo Święte i proste rozumowanie
- nie akceptuję autorytetu papieży i soborów, gdyż przeczyli sobie nawzajem
- nie odwołam niczego.
Sumienie moje jest związane przez Słowo
Boże;
działać przeciw niemu ani nie jest bezpiecznie, ani wskazane;
dlatego odwołać nie mogę i nie chcę.
Oto stoję, inaczej nie mogę; niech mi
Bóg dopomoże”.

SŁOWO PRAWDY • Numer 9 | wrzesień 2008 • 1

wzruszała i zachwycała serce każdego czytelnika.
To było dzieło, mające znaczenie dla całego narodu,
była to księga ludowa - co więcej, było to Pismo
samego Boga. [...]
Tłumaczeniem Biblii przyczynił się Luter daleko
więcej do podniesienia pobożności chrześcijańskiej,
niż wszystkimi innymi pismami swymi. Tu sprawa
reformacji stałą znalazła podstawę. Biblia znajdująca się w ręku ludu oderwała serca od niepłodnych
nauk scholastyki i postawiła je u samego źródła
zbawienia. Nie dziw tedy, że dzieło Lutra z takim
zapałem witano. W krótkim czasie rozprzedano
wszystkie egzemplarze, tak iż już w grudniu nowe
wydanie sporządzić musiano. Aż do roku 1533
naliczono 58 wydań Nowego Testamentu według
przekładu Lutra”.
[...] Poprzez rozpowszechnienie Nowego Testamentu
wystąpiła reformacja ze świątyni szkoły i Kościoła,
i u domowego ogniska rodziny osiadła. To też skutki
były ogromne. Pismo Święte wyrwało wiarę pierwotnego Kościoła z zapomnienia, w którym przez tyle
wieków była pogrążoną, i usprawiedliwiło w oczach
narodu opór, który reformatorowie stawili Rzymowi.
Kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy, jak jeden z najzaciętszych wrogów Reformacji, Kolchleusz, poświadcza, z zapałem
Pismo Święte pochłaniali. Każdy zgoła miał Nowy
Testament w kieszeni i umiał go na pamięć; a każda
karta księgi świadczyła, że nauka Lutra Pismu Świętemu odpowiada”.

Luter na zamku w Wartburgu
Teraz Luter znalazł się już w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Aby
uchronić go przed porwaniem i skazaniem (na śmierć) przez papistów,
elektor sam zlecił uprowadzenie Lutra i schronienie go na jakiś czas
na zamku w Wartburgu, górującym nad Eisenach. Luter spędził tam
dziesięć miesięcy, od 4 V 1521 r. do 3 III 1522 r., wykorzystując ten
przymusowy pobyt w zaciszu na intensywną działalność literacką. Najważniejszym jego dziełem było przetłumaczenie Nowego Testamentu
z greckiego oryginału opublikowanego przez Erazma na niemiecki.
Pisał wtedy: „Ta jedna księga powinna zajmować
język, oczy, ręce, uszy i serca wszystkich ludzi”.
Po powrocie do Wittenbergi zabrał się Luter wraz
z Melanchtonem do uporządkowania rękopisu Nowego Testamentu, który przetłumaczył w Wartburgu, aby wydać go drukiem. Praca została wykonana
bardzo szybko i już 21 września 1522 ukazało się
pierwsze wydanie w dwóch tomach, liczące trzy
tysiące egzemplarzy. Tytuł księgi brzmiał: „Nowy
Testament. W języku niemieckim. Wittenberg”.
Wpływ przekładu na naród niemiecki
Merle d’Aubigné tak opisuje wpływ przetłumaczonego Słowa na naród niemiecki:
„Po raz pierwszy miał język niemiecki sposobność wdzięki swoje objawić. Prawda Boża, w
szatę macierzyńskiego języka ubrana, porywała,
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Debata o wolnej woli człowieka
Erazm i Luter zrobili bardzo wiele dla rozpowszechniania Pisma Świętego. Wiele mówi się o Lutrze i jego przekładzie na niemiecki, dużo mniej o Erazmie,
jego wydaniu tekstu greckiego i przekładzie na łacinę.
Dzieło Erazma dotarło do uczonych w Europie i pomogło wielu zrozumieć podstawowe prawdy biblijne,
przez co zapoczątkowało wielki ruch tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Jednak był temat, który rozdzielił te wybitne postacie, a mianowicie spojrzenie na

jedno w sprawach zasadniczych, że nie ma innego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które możemy być zbawieni (Dz 4:12). Obyśmy
tak jak Erazm i Luter przyczynili się do rozpowszechniania i poznawania
Słowa Bożego, ufając, że Duch Święty może oświecić umysł każdego
człowieka, aby przyprowadzić go do Jezusa i dać wzrost duchowy. Oby
sprawy drugorzędne nie rozdzieliły nas i nie osłabiły naszego oddziaływania na społeczeństwo, które potrzebuje prawdy Ewangelii.

k

naturę człowieka. W roku 1524 Erazm opublikował
dzieło „De libero arbitrio” (O wolnej woli), gdzie
bronił człowieczego wolnego wyboru w procesie
zbawienia. W odpowiedzi Luter napisał jedno z najważniejszych swoich teologicznych dzieł, „De servo
arbitrio” (O niewolnej woli). Temat ten na zawsze
poróżnił Erazma z Lutrem.
Czego możemy się od nich nauczyć?
Objętość tego artykułu nie pozwala na rozwinięcie
wielu wątków dotyczących życia Erazma i Lutra.
Obaj kochali Słowo Boże, obaj chcieli, aby Kościół wrócił do źródła, czyli do Biblii. Obaj wierzyli
w dzieło Jezusa na krzyżu. Różnili się w poglądach na
naturę ludzką. Obaj byli duchowymi gigantami swoich czasów, jednak nie we wszystkim się zgadzali.
Luter jest gloryfikowany przez protestantów, czasem demonizowany przez katolików. Erazm jest
pomniejszany, a nawet przemilczany przez protestantów, ze względu na konflikt z Lutrem odnośnie
ludzkiej woli; katolicy piszą o nim, że nigdy nie wyszedł z Kościoła, jednakże przemilczają jego pochodzenie i działania Kościoła przeciwko niemu. Erazm
jest przedstawiany jako wybitny humanista okresu
odrodzenia, jednak humaniści świeccy nie chcą za
bardzo uwypuklać jego głębokiej wiary w Jezusa
i jego wkładu w rozwój biblistyki.
Wokół nas są ludzie, którzy mają poglądy odmienne
od naszych w wielu sprawach. Obyśmy jednak byli

Życzenia z Japonii

z okazji 150-lecia polskiego baptyzmu
Pragnę przekazać Wam serdeczne gratulacje z okazji 150-lecia powstania Waszego Kościoła w Polsce.
W 1985 roku odwiedziłem baptystyczny zbór w Warszawie i jako członek Christian Peace Exchanege (Chrześcijańskiej Wymiany Pokojowej) z Japonii wziąłem udział w jego nabożeństwie. Nigdy nie zapomnę uprzejmości waszych ludzi w stosunku
do naszej grupy i postawy wiary wobec Boga nawet w tak trudnym położeniu, jakie było waszym udziałem w tamtym czasie.
Wasze miasto podczas II wojny światowej było całkowicie zniszczone, podobnie jak Nagasaki, które uległo zburzeniu w wyniku
zrzucenia na nie bomby atomowej. Teraz obydwa nasze miasta są odbudowane – i to nie tylko budynki, które się w nich znajdują,
ale także nasza wiara i nadzieja w Chrystusie.
Po powrocie z podróży do Polski postanowiłem poddać swoje życie Panu. Służę zborowi w Nagasaki od 1999 roku. Nasz zbór
ma ponad 112-letnią historię, która stawia go pośród najstarszych kościołów lokalnych w Japońskiej Unii Baptystycznej. W jej
skład wchodzi 330 zborów.

Moją wizją i modlitwą jest to, by nasz Kościół działał wspólnie
na rzecz pokoju Bożego wraz z Waszym Kościołem dla chwały Bożego Królestwa.
Modlę się, aby nasz Pan dalej błogosławił zborom w Polsce
Pastor YasushiTomono
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Świadectwo

Bóg mnie wysłuchał,
to niemożliwe!
Ewelina Kaczmarek

Po raz kolejny otworzyłam swoje
serce przed Bogiem i szczerze
prosiłam, żeby mnie nie zostawiał,
bo nie mam już sił. Byłam bardzo
zmęczona, ale spokojna. Głupio się
czułam, kiedy pomyślałam: co ja
zrobiłam. A jeśli stanę się taka jak on,
będą mnie wytykać palcami. Ale tak
bardzo potrzebowałam pomocy
Byliśmy zwyczajnym małżeństwem z dwójką dzieci: Wiktorią
i Oliwią. Mój mąż, Krzyś pierwszy poznał miłość Jezusa Chrystusa
i chciał mi ją pokazać. Ja jednak nie chciałam jej poznać. Było mi dobrze w tym świecie. Myślałam już, że wszystko mam i że moje życie
jest cudowne. Niczego nam nie brakowało. Nigdy też nie zastanawiałam się, czy jest Bóg i nie czułam pragnienia poznania Go. Krzysiek
jednak Go poznał i to tak nagle, że ja dopiero wtedy poczułam się
nieszczęśliwa. Myślałam sobie: co to za Bóg, skoro ja cierpię?! Nie
mogłam sobie z tym wszystkim poradzić. Krzyś lgnął do Niego całym
sercem, a ja... nie!
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Myślałam, że zwariował i czekałam, aż mu kiedyś
przejdzie. Czekałam, czekałam i czekałam. Ale doczekać się nie mogłam! Myślałam: sama sobie nie
poradzę, więc poszłam po pomoc do księdza. Najpierw do fary, tam proboszcz dał mi kontakt do księdza, który zajmował się takimi przypadkami. Proboszcz powiedział mi też, że mam działać szybko,
bo on zna takie małżeństwa, które z tego powodu
skończyły się rozwodem.
To mnie przybiło, ale jednocześnie skłoniło do szybkiego działania. Okazało się, że ten ksiądz mieszkał w
naszej gminie. Umówiłam się z nim i załamana opowiedziałam mu o wszystkim od początku do końca.
Zmartwił się i powiedział, żebym umówiła go z mężem. Krzysiek poszedł na spotkanie z nim, ale wrócił
rozbawiony. Według niego ksiądz mówił same bzdury. Nie wiedziałam, co mam dalej robić. Zaczęłam
trochę słuchać tego, co mówi na temat Boga, trochę
uczestniczyć w tym, w czym on. Poszłam z nim do
zboru. Pamiętam, że weszliśmy razem, ale szybko się
zorientowałam, że stoję sama, bo Krzyś poszedł do
przodu. Chwile posłuchałam, ale jak zaczęła się ta
sama piosenka trzeci raz z rzędu, to zaczęło mi się
trochę nudzić. A jak zobaczyłam modlących się ludzi,
pomyślałam: o nie, to chyba jakaś sekta, ja muszę mu
pomóc! Wyszłam stamtąd czekając na swojego męża.
Kiedy wyszedł, zdenerwowana stwierdziłam, że już
więcej nie chcę tu być. To wszystko było jakieś podejrzane. Pomyślałam: skoro jestem kochającą żoną, to
muszę coś z tym zrobić. Zaczęłam rozmawiać o tym z
rodzicami – chociaż oni sami widzieli, że z Krzysiem
coś się dzieje. Oczywiście każdy miał tę samą teorię,
że zwariował. Wszyscy w rodzinie stwierdzili, że
trzeba mu pomóc. Chcieliśmy wysłać go na leczenie.
A jeśli nie będzie chciał – to na przymusowe leczenie.
Jednak mój mąż miał taki spokój w sobie, że wszystkich doprowadzało to do szału. Wiedziałam, że tak
naprawdę wszyscy patrzyli na mnie, czekając, jaką
decyzję podejmę. Wszyscy mi współczuli, a ja czułam
się taka pokrzywdzona i biedna. Wciąż powracały te
same myśli: co to za Bóg?!
To były dla mnie ciężkie chwile, bo czułam się
strasznie samotna. Jak nigdy wcześniej. Myślałam:
co będzie z moim mężem. Chciałam mu pomóc. A on
tylko odpowiadał: przyjdź do Boga, bo On na ciebie
czeka i cię kocha. Jak on mnie może kochać – myślałam – skoro nigdy nie miałam tak złego życia, jak
właśnie teraz!

I WARSZTATY

dla osób zaangażowanych
w służbę muzyczną w zborach
5-7 grudnia 2008 r.
Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi, ul. Nawrot 27.
Warsztaty dla wokalistów, chórzystów i instrumentalistów.
Zajęcia będą prowadzone równolegle w kilku specjalnościach:
- dla osób śpiewających podczas nabożeństwa w zespołach uwielbieniowych,
- dla osób śpiewających w chórach,
- dla osób grających na instrumentach
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych muzyków.
W czasie warsztatów:
- wykład na temat istoty i roli muzyki w nabożeństwie,
- społeczność i wymiana doświadczeń,
- rozwijanie umiejętności technicznych śpiewu i gry na instrumentach,
- praca w zespole muzycznym,
- przygotowanie muzycznej oprawy niedzielnego nabożeństwa,
- możliwość spotkania liderów grup uwielbieniowych, dyrygentów
chórów

Plan warsztatów:
PIąTEK:
Godz. 18.00 – 20.00 – społeczność, wykład.
Spotkanie w grupach tematycznych, przygotowanie planu pracy na sobotę.
SOBOTA:
Godz. 10.00 – 19.00 – cztery sesje warsztatowe, prowadzone równolegle, dla poszczególnych specjalności.
Ostatnia sesja, będzie przygotowaniem oprawy muzycznej niedzielnego nabożeństwa.
NIEDZIELA:
Godz. 9.00 – rRozśpiewanie i przygotowanie do nabożeństwa.
Godz. 10.00 – nabożeństwo z czynnym udziałem wszystkich osób
uczestniczących w warsztatach..
Godz. 11.45 – podsumowanie warsztatów, zaplanowanie kolejnych
edycji, dyskusja.
Koszt udziału w warsztatach – 60 zł. (koszt wyżywienia i materiałów,
które będą wykorzystywane podczas warsztatów).
Noclegi – w budynku zborowym lub w domach zborowników.
Zgłoszenia (do 25 listopada 2008 r.) mailowo na adres: davidber@wp.pl
W zgłoszeniu proszę podać grupę warsztatową, w której uczestnik chce
wziąć udział. W przypadku chóru proszę podać głos, którym śpiewa.
Wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres davidber@wp.pl,
bądź telefonicznie - Dawid Ber +48 607 408 824
Zapraszam do udziału w warsztatach i doskonalenia swoich umiejętności muzycznych.
Dawid Ber
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Wszyscy nalegali, żebym zadzwoniła do lekarza. Miałam już nawet jego numer telefonu w ręku, ale jakoś nie
mogłam tego zrobić. Sumienie mi nie pozwalało. Z drugiej jednak strony wiedziałam, że jeśli nic nie zrobię, to
zaczną mnie oskarżać, że zła żona ze mnie. Zaczęłam
z moim mężem czasem chodzić do zboru. Poznawał
mnie z chrześcijanami i wciąż modlił się o mnie. Ja patrzyłam na to, co się dzieje i nie mogłam tego pojąć. Nie
wierzyłam w to. Myślałam, że ci ludzie popadają w coś,
jakby trans, i bałam się tego. Ja nigdy nie modliłam się
do Boga, nigdy z Nim nie rozmawiałam. Dla mnie po
prostu Go nie było. Wstydziłam się tego. Denerwowało
mnie to, krępowało. Dziwne to uczucie. Jednak coraz
bardziej interesowało mnie szczęście i radość tych ludzi. Chodziłam z Krzysiem do zboru, spotykaliśmy się
też z chrześcijanami. Sama z siebie chciałam się zmienić. Ale nie udawało mi się. Czasami myślałam, że ludzie modlący się są naiwni. Krzyś wciąż modlił się o
mnie z innymi nawróconymi ludźmi. A ja sądziłam, że
to głupie. Czasem nawet żartowałam sobie, że jak ja się
nawrócę, to będzie cud. Uważałam, że doskonale siebie
znam i myślałam: to nie dla mnie, to niemożliwe. I tak
mijał miesiąc za miesiącem, a ja powoli zaczęłam się
do tego stanu przyzwyczajać. Tyle że byłam coraz bardziej nieszczęśliwa. Zaczęliśmy się oddalać od siebie.
On był wierny Bogu i wciąż modlił się o mnie, choć
już między nami wszystko jakby wygasło. On szukał
Boga, a ja czułam, że my się gubimy. I tylko płakałam,
płakałam, płakałam... Mijał kolejny miesiąc i następny... Wreszcie zaczęłam wołać do Boga – we łzach, w
samotności, prosiłam, żeby mi pomógł, czemu mnie tak
zostawia?! Jeśli istnieje naprawdę, niech mi pokaże, że
też mnie kocha! Prosiłam, złościłam się, byłam pełna
goryczy i nienawiści, zmęczona tym wszystkim. Po raz
kolejny otworzyłam swoje serce przed Bogiem i szczerze prosiłam, żeby mnie nie zostawiał, bo nie mam już
sił. Byłam bardzo zmęczona, ale spokojna. Głupio się
czułam, kiedy pomyślałam: co ja zrobiłam. A jeśli stanę
się taka jak on, będą mnie wytykać palcami. Ale tak
bardzo potrzebowałam pomocy. Na drugi dzień Krzyś
przyszedł z pracy, usiadł i powiedział, że to już koniec.
Wystraszyłam się. Pomyślałam, że to koniec z Bogiem,
a w sercu nie chciałam tego. Przytulił mnie i powiedział, że teraz będzie już wszystko dobrze, że będziemy
razem. Stałam sztywna, nie wiedziałam, o co chodzi:
Bóg mnie wysłuchał, to niemożliwe! - pomyślałam. On
mnie też kocha?!
Tak zaczęła się moja droga z Bogiem. Poczułam się
z dnia na dzień coraz szczęśliwsza. Nagle zaczęło być
cudownie. Czułam, że Bóg opiekuje się mną. Czułam
Jego miłość. Bóg wysłuchiwał moich modlitw, szczerych, płynących z głębi serca. Pomagał mi, kiedy bardzo Go o to prosiłam. Gdy bardzo czegoś pragnęłam
– dawał mi to. Bóg jest miłością. Jest Wszechmogący. Jest wielki! Miłość Boga jest niesamowita. Nikt
nigdy mi takiej miłości nie okazał. Jest to ogromna
radość, której nie da się opisać słowami, bo nie ma
takich słów. Chcę poznawać Go coraz bardziej i trwać
w Nim na wieki!
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Drugi Zjazd CEL
Paweł Kugler

grzechów, ale je wyznawać, i to nie tylko Bogu, ale też drugiemu człowiekowi
(wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście
byli uzdrowieni – Jk 5:16).
Pastor Robert Miksa mówił o konieczności życia w świadomości prawdy
na temat Boga, natury świata i człowieka, ponieważ ludzie często posiadają nieprawdziwy obraz rzeczywistości, co z kolei wpływa na ich postępowanie. Natomiast prawdę możemy odkryć jedynie w Słowie Bożym.
Pastor Ireneusz Dawidowicz mówił o potrzebnie zwiastowania Ewan-
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gelii językiem i metodami, które są adekwatne w
naszej kulturze. Powodem, dla którego Ewangelia nie
dociera do ludzi, może być po prostu prezentowanie
jej w nieprzystępny sposób.
Pastor Wojciech Kowalewski mówił o cechach
duchowego przywódcy na przykładzie Jozuego, który
zdobywał doświadczenie u boku Mojżesza, natomiast pastor Leszek Wakuła mówił o cechach, które
powinien posiadać przywódca, aby mógł „poskromić
olbrzymów” - na przykładzie Dawida, który pokonał
Goliata.
Pastor Lech Kłodziński przedstawił multimedialny wykład na temat umiejętności dobrego słuchania
innych. Umiejętność ta wbrew pozorom jest jedną
z najważniejszych cech przywódcy. Pastor Dariusz
Chudzik przypomniał zasady i przedstawił praktyczne wskazówki związane z prowadzeniem domowych
grup biblijnych.
Gościem specjalnym był pastor Richard Blake, który
wraz z małżonką Stephanie przybyli z Dallas w USA.
Brat Richard również mówił o biblijnych zasadach
przywództwa, ze szczególnym naciskiem na potrzebę
trwania w relacji z Bogiem. Dr Mark Edworthy z
Krakowa mówił o strategicznej ewangelizacji, co też
ilustrował praktycznymi przykładami.
Jak widać z tej relacji, czas szkolenia był niezwykle
intensywny, a grono wykładowców
szerokie. Wykłady miały charakter interaktywny, to znaczy uczestnicy mogli dzielić się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
w mniejszych grupach i na szerszym forum. Wszyscy, zarówno
opiekunowie, jak i podopieczni,
mogli wnieść wiele cennych uwag do
dyskusji towarzyszącej omawianym
tematom. Niewątpliwie cieszy fakt,
że nasz Kościół dysponuje sporą
grupą młodych przywódców, którzy
chcą rozwijać swoje umiejętności.
Obok możliwości nabywania czy
odświeżania wiedzy zaletą programu CEL jest też możliwość
lepszego poznania innych liderów,
wymiany doświadczeń, planowania
przyszłych projektów misyjnych i wzajemnej modlitwy. Część budynku konferencyjnego była wydzielona
jako miejsce modlitwy o różne potrzeby uczestników.
Czas drugiego zjazdu CEL był bardzo inspirujący
tak dla podopiecznych, jak i dla mentorów. Kolejny
zjazd CEL – w marcu 2009 r.
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Jak powszechnie wiadomo, służba pastorska nie jest łatwa, a szczególnie
narażeni na zniechęcenie są początkujący pastorzy i liderzy, którzy podejmują
służbę po ukończeniu edukacji i nie mają zbyt dużego doświadczenia. Właśnie
z myślą o nich w naszym Kościele powstał program CEL (Centrum Edukacji
Liderów) funkcjonujący w oparciu o zasadę mentoringu indywidualnego.
W ramach programu CEL każdy z mentorów (opiekunów), do grona
których należą bardziej doświadczeni pastorzy, pomaga kilku podopiecznych. Spotkania podopiecznych z mentorami odbywają się na bieżąco,
natomiast dwa razy do roku mają miejsce zjazdy, w których biorą udział
wszyscy uczestnicy programu. W dniach 27 – 30 października 2008 r. w
Warszawie Radości odbył się drugi w tym roku zjazd uczestników programu, w którym uczestniczyło łącznie 35 osób, w tym 12 mentorów.
Czas szkolenia był niezwykle intensywny, zajęcia trwały od rana do
wieczora. Tematy dotyczyły wyzwań towarzyszących przywództwu. Oto
krótki przegląd programu.
Zjazd otworzył wykład pastora Daniela Trusiewicza na temat
integralności przywódcy. Tylko ten lider, którego życie pozostaje w
zgodzie z głoszoną przez siebie nauką, może na dłuższą metę wywierać
pozytywny wpływ na swoje otoczenie.
Pastor Gustaw Cieślar mówił o potrzebie posiadania wijzi w przywództwie. To właśnie na przywódcy spoczywa obowiązek odczytania woli
Bożej, zakomunikowania jej innym i zachęcenia do jej zrealizowania. Pastor Andrzej Seweryn dzielił się na podstawie swego doświadczenia, jak
można podołać wyzwaniom, które towarzyszą życiu pastorskiej rodziny.
Pastor Bogdan Zaborowski mówił o potrzebie „transparentności” przywódcy. Lider musi „chodzić w światłości”, nie może ukrywać swoich

Ps, czyli jak TGD
uwielbia Boga psalmami
Dorota Wojnar

Nie nam, lecz Twemu imieniu chwała! – te słowa są
esencją celu, jaki przyświeca muzykom TGD. W jaki
sposób wielbią Boga psalmami, usłyszymy 20 listopada
na ich nowej płycie
sterzem moim jest Bóg i nie brak mi niczego, nie będę szperał w
śmietnikach tego świata – słyszymy w piosence, do której muzykę
i tekst na podstawie psalmu 23 stworzył Piotr Nazaruk, kompozytor i dyrygent chóru.
- Czuję, że to nie są tylko piękne liryczne słowa, ale że za nimi stoi
wielka siła, która nie pozwoliła im zginąć przez tysiące lat – mówi
Olek Biernacki, chórzysta.
Chóralny fristajl
Na płycie razem z chórem zaśpiewali wyjątkowi soliści: ci, którzy już wielokrotnie współpracowali z TGD, ale i zupełnie nowe
postaci. W piosence „Strzała” opartej na psalmie 91 wystąpiła Natalia Niemen. W dwóch kompozycjach („Kto zaufał Ci” i „Wszystko, co mam) można usłyszeć Mate.o, który stworzył muzykę i
tekst do tych utworów. Swoimi wokalami porywają także Emilia
Nazaruk, Olga Szomańska-Radwan, Basia Włodarska, Agnieszka Stajkowska-Gorączkowska, Grzegorz Głuch i Michał Mielczarek. Dodatkowo TGD funduje słuchaczom wstęp do świata
hip-hopu. Kola, który – jak mówi – fristajluje dla Boga od 10 lat,
jest pewnego rodzaju nowinką, ale też doskonałym przykładem,
jak zdobywać dla Boga młodych ludzi. Oto namiastka jego stylu:
Ty dajesz mi życie obficie, Twe słowo cenniejsze niż miliardowe
czeki… wołam do Pana, odpowie mi na pewno, bo mój Bóg, to
nie pozłacane drewno…
Mają trafić pod strzechy
TGD przyzwyczaiło już nas do inspirującej muzyki i ciekawych
aranży. A z każdą kolejną płytą chór i instrumentaliści są coraz doskonalsi. Tym razem zespół muzyczny wystąpił w składzie: Paweł
Zarecki (instrumenty klawiszowe), Tomek Busławski (saksofon),
Łukasz Kupczyński (skrzypce, mandolina), Tomek Lipert (gitara
elektryczna), Piotrek Płecha (gitara basowa) i Sebastian Urban
(perkusja). Ponownie nie zawiedli, a dodatkowo udało im się połączyć twórczość na najwyższym poziomie z dość prostą formą. Stąd
zamysł, by psalmy TGD były śpiewane na nabożeństwach, jest
możliwy do zrealizowania.
Premiera płyty nastąpi 20 listopada. Po raz pierwszy nagranie
będzie dostępne także w formie dvd. Potem chór wyruszy w trasę
koncertową promującą krążek. Kto oczekiwał doskonałej muzyki i
tekstów poruszających serce, ten się nie zawiedzie. Banał? Nie dla
tych, którzy dzięki muzyce TGD po raz pierwszy słyszą Boże Słowo. I nie dla tych, którzy szukają oddechu w pędzącej na złamanie
karku codzienności.
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Są profesjonalni we wszystkim, co robią. Niezwykli instrumentaliści, nietuzinkowe wokale.
Tworzą muzykę na najwyższym poziomie, wyśpiewują proste, ale głębokie teksty. Ale nie to
jest najważniejsze: i dla nich, i dla tych, którzy
tłumnie przychodzą na ich koncerty, najważniejsze jest wielbienie Boga. I to TGD również robi na
najwyższym poziomie.
Siódmy album chóru nosi tytuł „Ps”.
- Nie chcieliśmy kopiować, bazować na tłumaczeniach i zapożyczeniach zza oceanu. Chcieliśmy zrobić coś naszego, pokazać, co nam w duszy gra – opowiada Paweł Zarecki, szef zespołu
instrumentalnego.
Wszystkie teksty piosenek bazują na biblijnych
psalmach. Jednak w wykonaniu TGD nabierają
nowego wymiaru. Nie są już tylko słowami króla
Dawida zapisanymi w archaicznej formie. Chór
wyśpiewuje psalmy używając do tego codziennego języka, często dodając własne treści. Pa-
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Relacja z Biblijnego Obozu
dla Dzieci w Świętajnie
Anna Kuźnik

W dniach 12 – 25 lipca 2008 roku Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży przy Radzie Kościoła Chrzecijan Baptystów zorganizowało obóz dla
dzieci szkolnych w Ośrodku Kolonijno-Katechetycznym w Świętajnie.
Program obozu stawiał przed jego realizatorami trzy główne cele:
- dzieci będące na obozie poznają wartości życia z Bogiem i doświadczają chrześcijańskich relacji międzyosobowych;
- rozpoznają, prezentują i rozwijają swoje zdolności i zaintertesowania;
- wypoczywają i bawią się w atmosferze akceptacji i miłości.
Pragnieniem autora programu było pomóc dzieciom zauważyć, że Boże
Królestwo jest pośród nas i tak, jak każde królestwo na ziemi posiada
swoją historię, prawo, a jego obywatele otrzymali konkretne obowiązki
i przywileje.
Każdego dnia przechadzaliśmy się inną „uliczką Bożego Królestwa”,
i im dalej wchodziliśmy, tym wyraźniej widzieliśmy fakt, iż życie i doświadczenia w Bożym Królestwie zdecydowanie różnią się od doświadczeń przeciętngo człowieka na ziemi.
I tak, na przykład:
Będąc na Uliczce Pereł dzieci dowiedziały się, jak bardzo ważne i bliskie
są dla Jezusa. Jezus nie tylko pozwalał im podejść do siebie, ale poświęcał
im czas, brał je w ramiona, tulił do siebie, błogosławił (Mk 10:13-16).
Tego dnia mogliśmy choć trochę zrozumieć, jaką wartość stanowimy
dla Jezusa, który „chociaż był Bogiem, nie upierał się przy tym, aby być
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równy Bogu (Flp 2:6 in.), ale wyrzekł się wszystkiego,
nawet własnego życia – W jakim celu? Aby zyskać życie człowieka. Dzieci mogły spojrzeć na siebie, jak na
drogocenną perłę nabytą przez Jazusa za ogromną cenę
(Mt 13:45-46).
Uliczka Pereł prowadziła do Uliczki Głoszących Ewangelię. Będąc na tej uliczce, jako dzieci Boże, poznaliśmy
swoje obowiązki: jesteśmy odpowiedzialni za Boże Królestwo na ziemi. Bóg obdarował nas darami, talentami w
jednym celu – aby pomnażać Jego majątek, aby wykorzystując to, czym nas obdarował, głosić Ewangelię i zapraszać ludzi do Bożego Królestwa.
W tym dniu dzieci na obozie mogły zaprezentować
swoje umiejętności i pomyśleć, jak je wykorzystać, aby
być Dobrym Sługą Króla (Mt 25:14-30).
Może się zdarzyć, że będziemy jak nieurodzajne
drzewo (Łk 13:6-9), bezużyteczni w Bożym Królestwie – co wtedy? O tym rozmawialiśmy kolejnego
dnia, przechodząc Uliczką Ogrodnika. Dziękowaliśmy Bogu za Jezusa Chrystusa – Ogrodnika, Dobrego
Pasterza, Arcykapłana, który wszedł do samego nieba,
aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga
(Hbr 9:24).
I tak każdego kolejnego dnia biegaliśmy uliczkami
Bożego Królestwa i doświadczaliśmy, nie tylko pod-

Na obóz zaprosiliśmy młodszą młodzież, która
pełniła rolę asystentów (Asów). Były to osoby, które do niedawna przyjeżdżały na obóz w charakterze
uczestników, a teraz znalazły się po drugiej stronie,
po stronie kadry obozowej. Z wdzięcznością Bogu
obserwowałam ich sużbę. Zdawałam sobie sprawę, że
nie musieli tutaj być. Mogli, podobnie jak większość
ich rówieśników, spędzać czas gdzieś na wędrówce
po górach, pływając na kajakach czy śpiąc do samego
południa. Tych ośmioro: Ania, Ewelina, Kasia, Marta, Daniel, Jonasz, Paweł i Wojtek zdecydowali się na
ciężką i odpowiedzialną pracę: wspomagali wycho-

wawców, myli naczynia w kuchni, prowadzili uwielbienie, społeczności poranne w grupach, zajęcia w kółkach zainteresowań, pracowali w sklepiku obozowym. Niejednokrotnie widziałam, jak prowadzą
poważną rozmowę udowadniając nieco młodszym kolegom, dlaczego
dyscyplina i posłuszeństwo Bogu opłaca się w życiu. Swoją służbą
i postawą wobec młodszych kolegów i starszych pracowników na
obozie byli rzeczywistym wzorem tego wszystkiego, o czym uczyliśmy się o Bożym Królestwie na ziemi. Patrząc na ich życie i dojrzewającą wiarę widziałam sens służby dzieciom w naszym Kościele!
Widziałam tych, których Bóg przygotowuje do kontynuacji dzieła
budowania Kościoła, aż Chrystus przyjdzie po swoją Oblubienicę.
Kochane Asy, trwajcie w Panu, i niech was nikt nie lekceważy z powodu waszego młodego wieku.
Obóz obfitowal w wiele atrakcji. Jak tylko pozwalała na to pogoda,
jeździliśmy nad jezioro, aby kąpać się pod czujnym okiem ratownika
– pani Agnieszki. Zwiedziliśmy Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie,
skąd przywieźliśmy niezapomniane wrażenia i mnóstwo zdjęć. Płynęliśmy statkiem po jeziorze i kupiliśmy pamiątki w Rucianem Nida.
W niedzielę zorganizowaliśmy wycieczkę do Szczytna, aby w tamtejszym Zborze wziąć udział w nabożeństwie, i zwiedzić piękne, historyczne miasto.
Codziennie też odbywały się zajęcia w kilku kółkach zainteresowań,
a na wieczornych społecznościach dzieci mogły zaimponować swoją pomysłowością i zaradnością, gdy prowadziły przygotowany przez siebie
program. Każdy dzień kończył się cyklicznym opowiadaniem powieści
„W gardzieli smoka”. Ciocia Gosia tak potrafiła słowami malować dynamiczne obrazy, że zastępowały nam one całe kino.
Kończąc relację z obozu w Świętajnie, pragnę badzo gorąco podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i urlop, aby służyć dzieciom.
Dziękuję siostrom pracującym w kuchni, nauczycielkom, wychowawcom, Bożence, która troszczyła się o nasze zdrowie, wszystkim Asom
oraz Gosi za współkierowanie obozem (to było cudowne doświadczenie – przepisy mówią, że kierownik jednoosobowo odpowiada za obóz,
a Jezus wysyłał do służby po dwoje). Na koniec wszyscy bardzo dziękujemy Gieni i Janowi Mroczkom za trwanie na posterunku w Ośrodku
w Świętajnie – dzięki Wam i Waszej pracy zawsze radośnie spędzamy
tam błogosławiony przez Boga czas.
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czas lekcji biblijnych, rzeczywistości życia w obecności
Boga.
W drugim tygodniu obozu, gdy znaleźliśmy się na
Uliczce Zacheusza, Jezus zapytał nas, podobnie jak Zacheusza, czy może wejść do „naszego domu”? Musieliśmy wtedy zdecydować, czy postąpić tak, jak bogaty
młodzieniec (Mt 19:16 in.) czy raczej wziąć przykład
z bogatego Zacheusza, który Jezusa uznał za najwyższą
wartość i nie zawachał się zaryzykować swojego majątku i statusu społecznego.
Tego dnia Duch Święty uwrażliwił serca kilkunastu
dzieci, które w szczerych modlitwach, świadome swojego wyboru, oddały życie Jezusowi i otrzymały zbawienie.
Chwała niech będzie Bogu za kolejny cud nowego życia!
Teraz trwam w modlitwie o te dzieci, aby po powrocie
do swoich domów i zborów znalazły odpowiednie warunki do duchowego rozwoju.
Powodów do radości podczas obozu było wiele.
Wspomnę o jeszcze jednym, aby oddać chwałę Bogu
i wzmocnić Kościół.
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Pamiętajmy naszych
poprzedników
Daniel Trusiewicz

Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo
Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi naśladujcie ich wiarę. Jezus
Chrystus wczoraj i dziś – ten sam i na wieki (Hbr 13:7-8 - Nowe Przymierze)
Cytowany wyżej tekst mówi o przemijaniu ludzi oraz o trwałości Chrystusa. Aby misja mogła trwać, ludzie powinni przekazywać sobie tę „pałeczkę” duchowej sztafety z rąk do rąk, z serca do serca.
W okresie minionych 150 lat historii ruchu baptystycznego na ziemiach
polskich przeminęło wiele pokoleń ludzkich. Jubileusz 150-lecia powinien przypominać nam, że Ewangelię głoszoną dziś zawdzięczamy tym,
którzy byli przed nami i ją nam przekazali.
Za początek baptyzmu polskiego przyjmuje się chrzest, który miał
miejsce 28 listopada 1858, gdy został ochrzczony Gotfryd Fryderyk
Alf (1831-1898) razem z grupą 25 innych katechumenów, i w efekcie
powstał pierwszy polski zbór baptystyczny w Adamowie, niedaleko
Pułtuska. Dlatego G. Alf jest powszechnie uznawany za pioniera ruchu
baptystycznego na ziemiach polskich. Był on wybitnym ewangelistą i
misjonarzem oraz założycielem wielu zborów.
Ten wiejski nauczyciel zaczął studiować Pismo Święte i po pewnym czasie
doszedł do wniosku, że chrzest nie powinien być udzielany niczego nieświadomym niemowlętom, ale ludziom świadomym swojej wiary. Dlatego Alf
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głosił Ewangelię z wielką pasją i poświęceniem doprowadzając w czasie swego życia do nawrócenia, a potem
także chrztu ponad 4 tys. osób, których ochrzcił osobiście. Działalność G. Alfa miała swoją cenę – był więziony aż 30 razy i spędził w więzieniach łącznie 278 dni.
Misja G. Alfa była prosta i jednoznaczna: „stał na
czele ruchu odnowy religijnej, którego założeniem
było dotarcie z Ewangelią do każdego, bez względu
na wyznanie czy pochodzenie społeczne. Wierzył, że
powinni oni usłyszeć Ewangelię, szczerze pokutować
i przyjąć Chrystusa przez wiarę”1.
Przy tej okazji trzeba wspomnieć, że Gotfryda Alfa
ochrzcił Wilhelm Weiss, pastor z Prus Wschodnich,
który był pod wpływem Johanna Gerharda Onckena. Misja Onckena zapoczątkowała także powstanie
pierwszego zboru baptystycznego we Wrocławiu.
W historii zboru wrocławskiego znajdujemy następujący zapis: „historia wrocławskiego baptyzmu roz-

Johann Gerhard Oncken (1800-1884) nazywany jest
nieraz ojcem baptystów niemieckich oraz apostołem
europejskich baptystów. Urodził się w luterańskiej
rodzinie i wykształcił się do wykonywania zawodu
kupca. Nawrócił się w Londynie w wieku 20 lat gdzie
podróżował w interesach. Ochrzcił się dnia 22 kwietnia
w 1834 w Hamburgu. Wraz z nim chrzest przyjęła jego
żona oraz 5 innych osób i w ten sposób powstał pierwszy zbór baptystyczny na terenie Niemiec.
Po powrocie z podróży po Wielkiej Brytanii do rodzinnych Niemiec Oncken stał się aktywnym działaczem Towarzystwa Biblijnego z siedzibą w Edynburgu. Od tego czasu przez pół wieku wywierał wielki
wpływ na Europę dzięki swoim licznym podróżom
misyjnym. Uważa się, że rozpowszechnił on ponad 2
mln egzemplarzy Biblii, ochrzcił tysiące ludzi i przyczynił się do założenia setek zborów w wielu krajach
europejskich, w tym także na terenie Polski.
Oncken, podobnie jak Alf, musiał pokonywać liczne
przeciwności w swojej pracy misyjnej. Wiadomo, że

jego wielkim oponentem był senator i jednocześnie zwierzchnik policji
Binder, który zwalczał baptystów wszelkimi sposobami. Pewnego razu
powiedział Onckenowi: „Dopóki jestem w stanie podnieść ten mały palec, dotąd będziesz czuć na sobie jego moc”. Na to Oncken odpowiedział:
„Obyś widział to samo, co ja. Ty widzisz jedynie swój mały palec, ale ja
widzę potężne ramię Boga. Dopóki to ramię porusza się, nie będziesz w
stanie mnie uciszyć”.3
Oncken do dziś dnia pozostaje znany z powiedzenia: „każdy baptysta
misjonarzem”.4
W czasie dorocznej konferencji Europejskiej Federacji Baptystycznej, odbywającej się w Lizbonie w dniach 24-28 września 2008 r.,
jej sekretarz generalny Tony Peck wypowiedział następujące słowa:
„niech to znane hasło Onckena: każdy baptysta misjonarzem ożyje
znowu w naszych czasach. Szczególnie, gdy baptyści z całego świata
przygotowują się do obchodów 400-lecia założenia pierwszego zboru baptystycznego w Amsterdamie oraz wspominają 175-lecie chrztu
Onckena w rzece Łabie. Uroczystości z tej okazji odbędą się w Amsterdamie w dniach 24-26 lipca 2009. Współcześni baptyści powinni
brać przykład ze swoich poprzedników wiary i naśladować ich zapał
misyjny, ponieważ dziś tak, jak i wtedy, ludzie potrzebują być pojednani z Bogiem”5.
Obyśmy i my świętując jubileusz 150-lecia ruchu baptystycznego na
ziemiach polskich mogli odnawiać w sobie tę samą pasję do dzielenia się
Ewangelią z innymi, która motywowała naszych poprzedników. Obyśmy
jednocześnie stali się poprzednikami wiary dla tych, którym przekażemy pałeczkę duchowej sztafety, zanim sami przeminiemy. Niech Jezus
Chrystus będzie przez to wielbiony.
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poczyna się w roku 1846. Pierwszym baptystą, który zaczął działać we Wrocławiu, był O. Friedmann.
Będąc nominalnym chrześcijaninem, poznał w 1842
roku zbór baptystów w Hamburgu i tam się nawrócił.
Następnie zaczęli dołączać do niego inni, ponieważ
w domu Friedmanna odbywały się nabożeństwa. 20
czerwca 1846 pięć osób zostało ochrzczonych przez
Onckena i tę datę uważa się za początek zboru. Jednym z nich był Wilhelm Weiss, który później stał się
pionierem bardzo owocnej pracy w Prusach Wschodnich”2. Jak wiadomo, to W. Weiss ochrzcił w roku
1858 G. Alfa wraz z grupą 25 innych osób. Widzimy
zatem, że pierwszy zbór baptystyczny we Wrocławiu
powstał pod wyraźnym wpływem misji Onckena.

1

Słowo Prawdy, 7-8, 2008 (str. 20)

2

50 lat Zboru Baptystycznegop we Wrocławiu we wspomnieniach… (str. 3)

3

I.Randall, Baptist beginnings (str 48)

4

Wikipedia online

5

EBPS – www.ebf.org
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Wczasy Seniora w Bielicach
w 2008 roku
Halina Kircun
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nia. Jesteśmy szczerze wdzięczni bratu Barnie za
to, czego i jak nas uczył.
Na zakończenie wczasów przybyli do nas braterstwo
Mirosław i Dorota Szachiewiczowie. Choć są znacznie młodsi od nas, odnieśliśmy wrażenie, że czuli się
wśród nas dobrze. Nam z nimi było bardzo dobrze.
Wdzięczni jesteśmy bratu Szachiewiczowi za zwiastowania na podstawie Psalmu 24, jakim się dzielił
z nami na nabożeństwie w niedzielę. Wszyscy byliśmy poruszeni i zbudowani.
Prócz wspaniałej strawy duchowej mieliśmy
w Bielicach, jak zwykle, wyśmienitą strawę dla ciała. Braterstwo Alicja i Zbigniew Biniędowie karmili
nas bardzo dobrze. Siostra Lidia Zachanowicz i brat
Andrzej Bogacz wspierali nasz śpiew grą na fisharmonii i mandolinie. Siostry Irena Raś i Jadwiga
Mizińska zajmowały się sprawami administracyjnymi, natomiast siostra Maria Majchrowska z Legnicy
dbała o naszą kondycję fizyczną, prowadząc poranną
gimnastykę.
Jednym słowem, w Bielicach było nam bardzo dobrze. Co prawda data następnych Wczasów Seniora nie
jest jeszcze ustalona, ale – jeśli Bóg pozwoli – chcemy
się znowu tam spotkać we wrześniu 2009 roku.
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Również w tym roku, w pierwszym tygodniu września mieliśmy przywilej i radość uczestniczenia we Wczasach Seniora w Bielicach. Jak
zwykle wybieraliśmy się na nie z wielkim entuzjazmem. Ciekawa rzecz,
chociaż większość z nas normalnie spotyka się ze sobą co najmniej raz w
tygodniu na nabożeństwie, to wspólny pobyt w Bielicach przybliża nas
do siebie nawzajem w szczególny sposób.
Wspólne spacery, rozmowy, gry, a nawet wspólna gimnastyka, nie mówiąc już o rozważaniu Słowa Bożego, śpiewie i modlitwie pozwalają
nam poznawać się coraz lepiej. I w ciągu tego jednego tygodnia czujemy
się dużo młodsi.
Tym razem do Bielic zjechało 34 wczasowiczów. Przybyliśmy głównie z Wrocławia i innych miejscowości Dolnego Śląska, ale bardzo
ucieszyły nas swą obecnością również osoby z Warszawy, Tarnowa
i Katowic.
Naszym duchowym opiekunem w tym roku był brat Igor Barna, pastor zboru w Świnoujściu. Dzielił się on z nami Słowem Bożym we
właściwy sobie, ciekawy, obrazowy i gawędziarski sposób. Tematem
jego rozważań było „Życie godne naszego powołania”. Brat Barna
przypomniał nam, że jesteśmy powołani do tego, by być dziećmi Bożymi, uczniami Jezusa oraz Jego sługami. Jesteśmy też powołani, by
być ludem świętym, kapłaństwem królewskim, kapłanami Nowego
Przymierza. Rozważania te zachęcały nas do przyglądania się sobie,
własnemu życiu i – jeśli trzeba – wprowadzaniu, z Bożą pomocą,
takich zmian, które czyniłyby nas godnymi tego wielkiego powoła-

Święto Żniw w Krowicy
Konstanty Wiazowski
jesteśmy wybawieni (8:20). Jeremiasz, prorok Boży, opłakuje sytuację
swego ludu. Tak samo ludzie wierzący, wybawieni, boleją nad duchowym stanem swoich krewnych i bliskich. Lud izraelski został uprowadzony do niewoli, ponieważ stale oczekiwał pomocy od Egiptu (patrzył
w niewłaściwym kierunku), chełpił się ze swego dziedzictwa religijnego,
stale prowokował Boga do gniewu (w. 19), nie był w stanie pokutować
(w. 5 i 12), gardził słowem Pana. Podobnie dzieje się z naszym polskim
narodem, dlatego powinniśmy modlić się o jego duchowe przebudzenie.
Brat Gustaw Cieślar, przewodniczący Rady Kościoła, w oparciu o
Psalm 103 mówił o potrzebie wdzięczności. Bóg nakazał Izraelitom, aby
w czasie Święta Namiotów dziękowali Mu za urodzaj, a również pamiętali o wyjściu z niewoli egipskiej. Amerykanie mają specjalny dzień
dziękczynienia, w czasie którego przypominają swoje początki na tym
kontynencie i dziękują Bogu za dostatek w swoich domach. W tym roku
– mówił – mamy szczególny powód do wdzięczności, ponieważ obchodzimy 150-lecie ruchu baptystycznego na ziemiach polskich. Przede
wszystkim powinniśmy pamiętać o wdzięczności za duchowe dobrodziejstwa Boże – On odpuszcza winy, leczy choroby, ratuje od zguby,
wieńczy łaską i litością, nasyca życie dobrem i odnawia naszą młodość
(ww. 3-5).
Materialne polepszenie życia nie zawsze przekłada się na jego wyższą
jakość. Historia Noemi i Rut to obraz naszej współczesnej emigracji za
chlebem, czego skutkiem jest 50 tysięcy tzw. eurosierot – pozostawionych w kraju i wychowywanych przez dziadków dzieci. Historia Rut
przypomina również o potrzebie troszczenia się o ubogich. Trzeba umieć
dzielić się z tymi, którzy mają mniej. Kiedyś życie było trudniejsze, ale
ludzie bardziej życzliwi. Sytuacje się zmieniają, ale Bóg jest ten sam.
Po końcowej modlitwie przekazano pozdrowienia z Krynicy, Przemyśla, Świnoujścia, Krakowa, Tarnowa, Woli Piotrowej, Wisłoczka. Zebrano też specjalną ofiarę wdzięczności, która w całości przekazano na
pracę ogólnokościelną.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zostali zaproszeni na wspólny
obiad w jadalni, przygotowany przez miejscowych zborowników. Naszą społeczność przedłużaliśmy więc przy suto zastawionych stołach, a
następnie na podwórku zborowym. Wspaniała słoneczna i ciepła pogoda wyraźnie przypominała nam słowa Psalmu: Błogosław, duszo moja,
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.
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W pierwszą niedzielę września w zborze krowickim
koło Lubaczowa miała miejsce niezwykła uroczystość
– Święto Żniw, podziękowanie Bogu za plony pól
i ogrodów, za dostatek w naszych domach. Podium
było udekorowane różnymi owocami i warzywami, a
w środku górował nad nimi ogromny bukiet z kłosów
żyta.
Nabożeństwo, czytaniem Psalmu 65, rozpoczął brat
Franciszek Furgała, przewodniczący tamtejszej społeczności zborowej. Po modlitwie powitał wszystkich
zebranych, gości z różnych zborów oraz wójta Gminy
Lubaczów – Wiesława Kapela, jego poprzednika na
tym stanowisku – Romana Krawczyka i radnego Gminy – Jana Potema.
W czasie uroczystości kilka razy śpiewał chór ze
zboru w Chełmie, natomiast Aneta Nowak powiedziała wiersz Babisa. Prezbiter okręgowy Ireneusz Skoczeń przeczytał tekst z 3 M 25:1-6, zwracając uwagę
na ważność siania i żniw. Później przekazywał małe
„ziarenka” w postaci małej broszurki pt. „Krok po
kroku”. Mówi ona o czterech krokach do pewności
zbawienia.
Ze specjalnym poselstwem wystąpił też wójt Wiesław Kapel. Przede wszystkim powitał na terenie
swojej gminy gości zamiejscowych. Dożynki – mówił
– to szczególne podziękowanie Bogu za urodzaj na
polach. Wszyscy na tę chwilę czekają. Trud ludzi jest
niezbędny, ale jeżeli Bóg tej pracy nie pobłogosławi,
może to być trud daremny. Wspomniał też o pomocy
Unii Europejskiej w postaci dopłat do gruntów rolnych
czy zalesionych. Wieś zmienia się, ale najważniejszą
rzeczą jest wdzięczność Bogu. Należy też dziękować
polskim rolnikom za ich ciężką pracę.
Brat Konstanty Wiazowski swoje wystąpienie rozpoczął od przeczytania tekstu z księgi proroka Jeremiasza: Przeminęło żniwo, skończyło się lata, a nie
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