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miesięcznik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
prawdy

Możesz czynić dobro! • Nikt nie powinien być samotnym ogrodnikiem

gru
dzień

 2
0

0
8

  •
  ISSN

 0
2

3
9

-4
4

1
3

gru
dzień

 2
0

0
8

  •
  ISSN

 0
2

3
9

-4
4

1
3

Narodziny Mesjasza
     w Ewangelii Mateusza



 

Spis treści

6    Narodziny Mesjasza 
w Ewangelii Mateusza 
Konstanty Wiazowski 

9    Możesz czynić dobro! 
Sergiusz Borecki

12  Nikt nie powinien być 
samotnym ogrodnikiem
Włodek Tasak

17  Krótka historia chóru 
zborowego w Bielsku  
Podlaskim 

Anatol Piotrowski

18  Pozostał mi tylko strach...
ja jednak zaufałem Bogu 

Karol

20  Byłem księdzem, jestem 
pastorem

Andrzej Burzyński

21  Piekna opowieść 
Konstanty Wiazowski 

22  Kościół baptystów 
w potrzebie 

Sebastian Zima 

26  Ordynacja Marka 
Kamińskiego w Olsztynie  
        Agnieszka Szyszkowska 

28 Wyprawa misyjna na litwę 
Piotr Wiazowski

30  Dolnośląskie obchody  
150-lecia Koscioła baptystów  
w Polsce 

Ryszard Tyśnicki

Działy
3    Tytułem wstępu
4     Wiadomości

 słowoprawdy
grudzień 2008 rocznik 83, numer 12

k

Ofiara za prenumeratę roczną: 65 zł. Ofiara za numer pojedynczy: 6 zł.
Ofiary za pismo prosimy kierować na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów:  

ING Bank Śląski 20105010541000002317496905.
Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści  

i tytule nadesłanych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Projekt okładki: Marcin Dudek. Opracowanie graficzne: Marcin Dudek.

Druk i oprawa: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa. 
Numer zamknięto: 09.12.2008 r.

miesięcznik Słowo Prawdy – Organ prasowy Kościoła chrześcijan Baptystów w RP
Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXIII: 2008 r. Nr 12 (grudzień) ISSN 0239-4413

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Seweryn, Włodzimierz Tasak (Redaktor  Naczelny), Ryszard Tyśnicki,  
Konstanty Wiazowski, Tadeusz J. Zieliński.

Adres Redakcji i Administracji: ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, tel/fax: (0-22) 624-27-83,  
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl

Zdjęcie na okładce (dolne) od lewej: Piotr Dajludzio-
nek, Paweł Kugler, Neville Callam, Andrzej Seweryn, 
Gustaw Cieślar (stoi), Grzegorz Bednarczyk, Kon-
stanty Wiazowski



Tytułem wstępu

Włodek Tasak

SŁOWO PRAWDY • Numer 12 | grudzień 2008 • �

Czas się pożegnać

To bardzo dziwne uczucie, kiedy mam napisać ostat-
ni tekst rozpoczynający kolejny numer „Słowa Praw-
dy”. Szczególnie po dziesięciu latach. W tym czasie 
powstało ich ponad sto. A ten ma być pożegnalny. 

Nie chcę pisać niczego podsumowującego, bo i jak to 
zrobić w odniesieniu do dziesięciolecia? Chcę podzię-
kować. Wszystkim tym, od których przez te wszystkie 
lata usłyszałem wiele słów zachęty i uznania. Także 
tym, którzy w tym samym czasie powstrzymali się 
od słów krytyki i potępienia (wiem, że nie byłem nie-
omylny i doskonały). Wielkie słowa wdzięczności na-
leżą się tym wszystkim wiernym Czytelnikom, którzy 
towarzyszyli mi przez te wszystkie lata i nawet jeśli 
nie okazywali mi tego, to przez sam fakt kupowania 
tego miesięcznika dostarczali mi otuchy i wiary, że 
moja praca oraz praca wszystkich tych, których zaraz 
wymienię, nie szła na marne. 

Aby „Słowo Prawdy” mogło się ukazywać, potrze-
ba było całej rzeszy ludzi, którzy dzielnie na to pra-
cowali. Nie chcę nikogo urazić przyjętą kolejnością, 
ale pragnę zacząć od mojej żony, Bożeny. Formalnie 
zajmowała się przez te wszystkie lata korektą, co 
komuś może wydawać się zajęciem mało ważnym 
(komuś, kto nie wie, jak bardzo liczne teksty, które 

otrzymywałem, różniły się językowo od tych, które później 
ukazywały się drukiem). Jednak jej faktyczna rola była nie do 
przecenienia – kiedy doradzała mi, zachęcała mnie, a również 
podtrzymywała na duchu w licznych przeciwnościach towa-
rzyszących mi w tej pracy. 

Dziękuję członkom kolegium redakcyjnego: braciom An-
drzejowi Sewerynowi, Ryszardowi Tyśnickiemu, Konstantemu 
Wiazowskiemu, Tadeuszowi J. Zielińskiemu. Napisali w tym 
czasie dziesiątki tekstów, wierne trwając przy tej pracy od po-
czątku do końca – prawdziwi pasjonaci słowa pisanego. „Słowo 
Prawdy” przemawiało nie tylko przez tekst, ale również przez 
obraz. Było to możliwe dzięki pracy Adama Fiedorowicza, 
który zaprojektował kilkadziesiąt okładek, a także Matthew 
Farleya, który sprawił, że makieta naszego miesięcznika dogo-
niła standard czasopism o budżecie wielokrotnie wyższym niż 
„Słowa Prawdy”. Ich wkład w kształt i jakość „Słowa Prawdy” 
był wprost nieoceniony.  Przy tej okazji godzi się wymieć rów-
nież Wojciecha Traczyka, który zaprojektował pierwszy layout 
„Słowa Prawdy”, a także Bogusława Kupisińskiego, który za-
projektował kilkanaście okładek.

Dalej chciałbym wymienić Danusię Marcyniak, która przez 
pierwsze kilka lat mojej kadencji zajmowała się składem. Jej 
mąż, Tomek Marcyniak wydrukował wszystkie 110 nakładów 
„Słowa Prawdy” - około 150 tysięcy egzemplarzy naszego 
miesięcznika. Siostra Zuzanna Stankiewicz, nie bacząc na 
swój wiek niemal wszystkie wyekspediowała na cały świat 
(w ostatnich latach z pomocą paru osób).  

Całej rzeszy autorów w ciągu tych dziesięciu lat nie sposób 
zliczyć. Nie da się ich więc też wymienić. Żałuję jedynie, że 

wśród nich tak niewielu było pastorów, którzy woleli - jak widać -  po-
przestać na słowie mówionym. Podziękowanie należy się również całe-
mu zastępowi ludzi, którzy w swoich zborach wiernie przez lata zajmo-
wali się dystrybucją „Słowa Prawdy” wśród swoich sióstr i braci. 

Cieszę się, że przez 10 lat dane mi było wykonywać tę pracę – nieła-
twą, czasem niewdzięczną, dającą niemal równie wiele satysfakcji, co 
frustracji.  Z powodu opóźnień, przeoczonych błędów czy różnego ro-
dzaju ograniczeń. Z czasem jednak to, co trudne, zamieni się w barwną 
anegdotę, a mnie pozostanie radość z dzielenia się z tysiącami czytelni-
ków tym, co najlepszego miałem im do zaoferowania z mojego doświad-
czenia życia z Bogiem, jak również świadectw i doświadczeń innych, 
które mogłem przygotować do druku.

Chociaż nakład „Słowa Prawdy” w ostatnich la-
tach wciąż się zmniejszał (taki dziś jest niestety 
los wszystkich produktów, które nie są wspierane 
przez kosztowny marketing), ma ono wciąż setki 
wiernych czytelników w Polsce i wśród Polonii 
baptystycznej na przynajmniej trzech kontynen-
tach. 

Wierzę, że „Słowo Prawdy”, które ma już 83 lata, 
pod nowym kierownictwem będzie się dalej roz-
wijać i dostarczać pociechy, zachęty oraz inspiracji 
jeszcze wielu czytelnikom przez wiele lat. k



Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski
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Katarzy – średniowiecz-
ny ruch ewangeliczny

„Nazywali ich również albigensami, po-
nieważ jednym z ich ośrodków było mia-
sto Albi, oraz tkaczami, gdyż w XII wieku 
działali jako księża-robotnicy – żyli z pracy 
własnych rąk, zajmując się głównie tka-
ctwem. W rzeczywistości oni sami nazy-
wali siebie zwyczajnie i skromnie „dobry-
mi chrześcijanami” lub „dobrymi ludźmi”. 
XII wiek obfitował w wiele zadziwiają-
cych wydarzeń. Wtedy właśnie wymyślo-
no czyściec. Kościół katolicki przestał być 
Kościołem ubogich i stał się wielką potęgą 
świata doczesnego. Gwelfowie i gibelini, 
stronnicy odpowiednio papieża i cesarza, 
walczyli o władzę nad światem, papież In-
nocenty III ogłosił „pełnię władzy Stolicy 
Apostolskiej nad monarchami”, a siebie na-
zwał „wodzem Europy”. Kościół katolicki 
był wówczas bogaty, wystawny i autokra-
tyczny – wielu chrześcijan zaczęło źle się 
w nim czuć... W owej epoce religia przeni-
kała wszystkie sfery życia i ateizm był nie 
do pomyślenia. Dlatego cały ruch, którego 
bohaterami byli prowansalscy mieszczanie 
i szlachta, musiał mieć podłoże religijne. 
Rewolucję tę uosabiali zadziwiająco po-
stępowi jak na owe czasy katarzy. Byli to 
bardzo racjonalni heretycy. Przetłumaczy-
li Pismo Święte na języki romańskie, aby 
wszyscy mogli je przeczytać... Przeciwko 
nim – oksytańskim duchownym, wieśnia-
kom, mieszczanom i szlachcie feudalnej 
– Innocenty II zorganizował w 1209 roku 

krucjatę. Wówczas to po raz pierwszy pa-
pież ogłosił, że zabijanie chrześcijan może 
w oczach Boga zasługiwać na pochwałę, a na-
wet hojną nagrodę. Tuż po rozpoczęciu walk 
w 1209 roku siły papieskie dokonały rzezi ca-
łej ludności Béziers, mordując około 20 tys. 
osób, wśród nich kobiety i dzieci. Rozkaz wy-
szedł od Arnauda Amaury’ego, opata Citeaux 
i legata papieskiego. – Zabijajcie wszystkich. 
Bóg pozna swoich – powiedział. Po masakrze 
napisał radośnie w swoim raporcie: „Zemsta 
boża zdziałała cuda, zabiliśmy wszystkich”. 
Potem zaczęło się masowe palenie na stosie 
„dobrych chrześcijan”. Na przykład w 1211 
roku w Lavaur spalono 400 osób – wydarzenie 
to przeszło do historii jako największy płoną-
cy stos w średniowieczu... Wojna zakończyła 
się w 1229 roku miażdzącym zwycięstwem 
krzyżowców, ale nie wystarczyło to Kościo-
łowi. W 1231 papież Grzegorz IX stworzył 
inkwizycję” ( Forum z 8-14.09.br.). 

Miasta pilnie czekają 
na ewangelizację

Po raz pierwszy w historii więcej ludzi 
mieszka dzisiaj w miastach niż poza nimi. 
Na początku XX wieku większość ludzi 
mieszkała poza miastami i uprawiała zie-
mię. Do 2005 roku w miastach mieszkało 
3,18 mld ludzi, co stanowiło 49 procent za-
ludnienia ziemi. Jak poradzą sobie miasta 
z zaopatrzeniem w wodę, żywność, miesz-
kaniami, energią, służbą zdrowia i edukacją? 
20 miast ma już ponad 10 milionów miesz-
kańców. W Chinach w czasie ostatnich 10 lat 

200 milionów ludzi przeniosło się z tere-
nów wiejskich do miast. Każdej sekundy 
dwie osoby przechodzą ze wsi do miasta. 
Do 2030 roku połowa mieszkańców Azji 
i Afryki  zamieszka w miastach. W la-
tach 2000-2030 przyrost ludności w mia-
stach krajów rozwijających się wyniesie 
88 procent. A oto 10 miast o największej 
liczbie mieszkańców (dane z 2006 roku): 
Mexico City – 22.968.205 osób, Bombaj – 
20.870.764, San Paulo – 20.218.868, Delhi 
– 15.048.000, Tokio – 35.197.000, Szang-
haj – 14.503.000, Kalkuta – 14.277.000, 
Dżakarta  – 13.215.000, Buenos Aires  – 
12.550.000 i Dhaka – 12.430.000. Dlatego 
wielki wysiłek ewangelikalnych Kościo-
łów kieruje się teraz na ewangelizację lud-
ności miejskiej (To the ends of the earth, 
jesień 08).

Rumunia – ewangeliza-
cja Franklina Grahama

Prawie 90 procent mieszkańców tego 
kraju opowiada się za prawosławiem, 
a tylko około 3 procent stanowią pro-
testanci. W dniach 4-6 lipca tego roku 
w mieście Timisoara z udziałem Fran-
klina Grahama odbył się tam festiwal 
nadziei. To w tym mieście w grudniu 
1989 roku wybuchły zamieszki, któ-
re doprowadziły do obalenia reżymu 
Ceausescu. Znajduje się tu tylko 29 
ewangelikanych zborów, ale ta mała 
liczba nie powstrzymała wierzących, 
aby pracować i modlić się na rzecz fe-
stiwalu. Gdy 23 lata temu Billy Graham 
odwiedził Rumunię, mógł głosić Ewan-
gelię tylko w kościołach. Teraz Franklin 
zwiastował na stadionie piłkarskim, któ-
ry ma 32 tys. miejsc siedzących. Caius 
Bodi, pastor małego zboru baptystycz-
nego (37 członków) w miejscowości 
Teremia Mare, odległej o godzinę jazdy 
od Timisoary, zapraszał swoich sąsia-
dów na ewangelizację. Wynajął osiem 
autobusów, którymi 230 mieszkańców 
jego miejscowości udało się na wie-
czorne nabożeństwo ewangelizacyjne. 
40 z nich podjęło decyzję powierzenia 
swego życia Chrystusowi. Ponad 3900 
osób pozytywnie odpowiedziało na 
wezwanie do zaufania Jezusowi Chry-
stusowi. Remus Runcan, pastor Zboru 
Maranata, powiedział, że jego 94-oso-
bowy zbór powiększył się o 69 nowych 
wierzących. Baptystyczny Zbór Betania 
zwykle odwiedza około 350 osób, ale 
6 lipca obecnych tam było ponad 450 
osób (Decision, 9/08). 
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Brazylia - ewangelizacja 
przez program telewi-
zyjny „Moja nadzieja”

W 1974 roku Billy Graham ewangelizo-
wał tam na największym stadionie Maraca-
na, z udziałem 200 tys. słuchaczy. Właśnie 
wtedy Joanna się nawróciła. Obecnie prze-
wodniczy Wydziałowi Życia i Misji  Meto-
dystycznego Kościoła Brazylii. W dniach 
6-8 listopada tego roku nadzorowała ewan-
gelizację „Moja Nadzieja”. Ponad 53 tys. 
zborów różnych wyznań brało udział w tym 
przedsięwzięciu. Jego celem jest dotarcie 
do całego narodu – piątego w świecie pod 
względem liczby mieszkańców – z posel-
stwem nadziei w Chrystusie. Chrześcijanie 
biorą udział w strategii „Mateusz i przyjacie-
le”, która polega na zapraszaniu do swoich 
domów sąsiadów i przyjaciół na program 
telewizyjny Billy’ego i Franklina Graha-
mów. Korzystanie z domów jako środków 
ewangelizacyjnych było ważną metodą 
ewangelizacyjną w pierwotnym Kościele. 
Narodowe biuro „Mojej Nadziei” zostało 
otwarte w San Paulo w sierpniu 2007 roku. 
Ponad 1000 koordynatorów z różnych de-
nominacji przeszło specjalny kurs. Jedną 
z głównych cech tego programu jest jego 
międzywyznaniowy charakter. Ponad 500 
tys. domów otworzyło się na zwiastowanie 
Ewangelii  i ponad 5 milionów ludzi zostało 
zaproszonych do obejrzenia tego programu 
telewizyjnego. Bóg zmienił serce Joanny 34 
lata temu, aby teraz inne serca w czasie trzy-
dniowej ewangelizacji mogły doznać tego 
samego. Socrates de Oliveira, sekretarz bra-
zylijskiej konwencji baptystów powiedział: 
„Będziemy mieli w naszym kraju najwięk-
sze żniwo w historii” (Decision, 10/08).

Rumunia – ewangeliza-
cja wśród Romów

Moise Marian ma 43 lata, jest ojcem sześ-
cioletniego synka. W 1988 roku oddał swo-
je życie Jezusowi. Wtedy Bóg powołał go 
do pracy wśród swoich rodaków – Romów. 
Po ukończeniu seminarium w 2001 roku we 
współpracy z Kościołem Baptystycznym 
Rumunii zaczął głosić Ewangelię Romom 
i zakładać nowe zbory. Dotąd założył 20 
takich zborów. W wywiadzie powiedział: 
„Każdego roku organizujemy tygodniową 
ewangelizację w 10 wioskach. W 1998 roku 
Bóg położył mi na serce założenie takiego 
zboru w Bukareszcie i zwiastowanie Ewan-
gelii na ulicach. Romowie nie mają przy-
szłości, nie mają ojczyzny, nie mają wy-

kształcenia. Muszą oni mieć zbór, bo zbór to 
szkoła przygotowująca do nieba. Założyliśmy 
małą szkołę dla romskich dzieci.  Chciałbym, 
aby była ona uznana przez państwo. Romska 
młodzież nie ma dobrych wzorów do naślado-
wania... Bóg ma swój cel dla tej grupy etnicz-
nej. Módlcie się o mnie, aby Bóg wspomagał 
mnie w tej pracy” (infoSERVE, 5/08).

Mołdawia – zakładanie 
nowych zborów

Setki rodzimych misjonarzy zakładają w Moł-
dawii nowe zbory baptystyczne. Kościół bapty-
styczny tego kraju realizuje program zakłada-
nia ponad 40 nowych zborów, z których wiele 
wspiera Europejska Federacja Baptystyczna. 
Mołdawia ma 4,5 miliona mieszkańców, z któ-
rych 2/3 posługuje się językiem rumuńskim, 
reszta to Ukraińcy, Rosjanie, Gagauzi (Turcy), 
Żydzi i Romowie. Jest to najbiedniejszy kraj eu-
ropejski: 80 proc. ludzi żyje na skraju ubóstwa. 
Prawie milion Mołdawian mieszka w krajach 
poradzieckich i zachodnich. To kraj prawo-
sławny. Baptyści w latach 1990-2008 podwoili 
swój stan liczebny, który teraz wynosi 21 tys. 
ochrzczonych członków. Ludzie są tam otwarci 
na Ewangelię, praca misyjna nie jest ogranicza-
na. Misjonarz Edward raz w tygodniu spotyka 
się w Kiszyniowie z prawie 100 osobami w bu-
dynku rosyjskiego kościoła. W tej części miasta 
liczącej prawie 100 tys. mieszkańców nie ma 
żadnego rumuńskiego zboru baptystycznego. 
Edward zorganizował sześć domowych grup 
studium biblijnego, jedna z nich spotyka się 
w restauracji McDonald’s! Każdego wtorku 
Edward spotyka się z prowadzącymi grup, któ-
re spotykają się w środę. W każdą sobotę nowy 
zbór organizuje zajęcia dla dzieci w wieku 7-
12 lat. Natomiast Aleksiej pracuje w położonej 
w górach wsi Rumiancewo.  Tamtejszy zbór 
liczy 25 członków. Ostatnio zbór zakupił po-
kołchozowy budynek biurowy, który potrzebu-
je remontu. Edward, Aleksiej i inni misjonarze 
potrzebują naszych modlitw (listopad/IMP).

Afryka – nowy kościół 
szybko się rozwija

Wspólnota Zborów Chrześcijańskich 
w Afryce (WZCA) została w lipcu 2007 roku 
przyjęta do Światowego Związku Baptystycz-
nego (ŚZB). W czasie 12 miesięcy zanotowała 
ona niezwykły wzrost. Jej zbory znajdują się 
na terenie czterech państw: Ruandy, Burundi, 
Ugandy i wschodniej części Demokratycznej 
Republiki Konga. W lipcu tego roku przy-
wódcy tego Kościoła spotkali się w Kigali, 
stolicy Ruandy. W czasie jednego roku na 
terenie Rundy liczba zborów tego Kościoła 

wzrosła z 115 do 149,  przez co liczba jego 
członków zwiększyła się z 30015 do 43700. 
Dotąd kościół ten miał 63 zbory na wscho-
dzie Konga, 17 w Ugandzie i 4 w Burundi, 
ale nie wspomniano, ile jest ich po roku. 
Centrala Kościoła znajduje się w Kigali, 
na terenie Rwandy, posiada ona pięć szkół 
średnich (ok. 3000 uczniów), dwie szko-
ły podstawowe i 28 przedszkoli. 24 grupy 
kobiet i młodzieży w pięciu prowincjach 
Ruandy opiekują się ofiarami HIV/AIDS. 
Wydział pomocy ŚZB w ramach pilnej po-
mocy przekazał 15 tys. USD na budowę da-
chu Chrześcijańskiej Szkoły w Muvumba, 
jednej z pięciu średnich szkół tego Kościo-
ła. Kościół ten powstał w Ruandzie w 1989 
roku, a prawne uznanie otrzymał w 1992 
roku. Jego sekretarz generalny Enoch B. 
Dusingizimana jest członkiem Zarządu 
ŚZB (bwanet.org). 

Demokratyczna Repub-
lika Kongo – konflikty 
nadal trwają

Ostatni konflikt pod koniec października 
br. w tym kraju sprawił, że 250 tys. osób 
straciło dach nad głową. W prowincji Pół-
nocny Kivu grupa rebeliantów Narodowe-
go Kongresu do Obrony Ludu zajęła tereny 
w pobliżu Goma, jej stolicy. Przywódcy 
trzech grup baptystycznych we wspólnym 
liście do ŚZB 5 listopada napisali: „My, 
Unia Zborów Baptystycznych w Kongo-
Goma, Społeczność Zborów Baptystycz-
nych Wschodniego Konga, Stowarzyszenie 
Ewangelicznych Zborów Baptystycznych 
w Kongo (...) postanowiliśmy poinformo-
wać was o kryzysie w Północnym Kivu. 
Sytuacja jest krytyczna, ponieważ wokół 
Goma trwają walki. Życie ludzi jest w nie-
bezpieczeństwie, ponieważ nie mają oni 
z czego żyć...”. W liście mówi się o gwał-
tach na kobietach i zmuszaniu dzieci do 
przyłączenia się do rebeliantów. Rodzice są 
zabijani, jeżeli się temu sprzeciwiają. Mło-
dy syn jednego pastora dwa miesiące temu 
został wcielony do tej grupy. Ludzie naj-
bardziej potrzebują tam żywności, środków 
medycznych, kocy, schronienia i pociechy. 
W odpowiedzi na to Wydział Pomocy ŚZB 
skierował międzynarodowy apel w imieniu 
poszkodowanych, prosząc o przyjście im 
z pomocą. Tereny te we wrześniu 2007 były 
miejscem zaciętych walk, które pozbawiły 
setki tysięcy ludzi dachu nad głową, w tym 
wielu baptystów. Walki w latach 1998-2003 
doprowadziły do śmierci prawie cztery mi-
liony ludzi, a wiele milionów pozbawiły 
domów (bwanet.org)



W okresie Pamiątki narodzenia Jezusa Chrystusa często czytamy pierw-
sze rozdziały Ewangelii Mateusza lub Łukasza. Jakże barwnie przedsta-
wiają ci ewangeliści panującą wtedy sytuację i okoliczności narodzenia 
Jezusa. Zechciejmy zatem zwrócić swoją uwagę na dwa pierwsze roz-
działy Ewangelii Mateusza. O ile Łukasz chciał przybliżyć tę sytuację 
chrześcijanom pochodzenia pogańskiego lub samym poganom, to Mate-
usz chciał trafić ze swoim poselstwem do Żydów. U Mateusza Jezus jest 
synem Dawida i Abrahama, u Łukasza – synem Adama (Łk 3:23).

Dlatego w pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii chce tak zainte-
resować postacią Jezusa swoich żydowskich czytelników, aby przeczy-
tali oni dalszą relację o Jego życiu. Prawie cały materiał w tych dwóch 
rozdziałach należy wyłącznie do tego ewangelisty, który powołując się 
na Stary Testament przekonuje, że Jezus jest długo oczekiwanym Me-
sjaszem. 

Mateusz zaczyna swoją Ewangelię nazywając Jezusa Chrystusem, czyli 
Mesjaszem, Bożym Pomazańcem (1:1). Następnie śledzi Jego rodowód 
od Abrahama i  przez Dawida, głównych postaci żydowskich dziejów 
i otrzymanych przez nich obietnic. Fascynacja rodowodami odradza się 
i dzisiaj, każdy szuka swoich korzeni, szuka w internecie spokrewnio-
nych ze sobą osób, buduje swoje rodzinne drzewo. Stary Testament do-
wodzi, że było to główną troską Żydów, a to z bardzo prostej przyczyny. 
Prawo do posiadania ziemi mieli tylko ci, którzy mogli tego dowieść 
swoim pochodzeniem. Według Prawa Mojżeszowego ziemia nie mogła 
być sprzedawana, lecz jako dziedzictwo przechodziła na następne poko-
lenia, stąd koniecznie trzeba było znać swoje pochodzenie. W kulturze, 
gdzie w większości wszystko przechowuje się w pamięci, taka wiedza 
jest niezbędna.

Już od samego początku Ewangelii Mateusz przekonuje swoich czytel-
ników, że Jezus jest zapowiedzianym przez Stary Testament Mesjaszem. 
Pięć razy w dwóch pierwszych rozdziałach przytacza starotestamentowe 
wypowiedzi odnośnie narodzenia i wczesnego życia Mesjasza (1:23; 

2:6.15.28.23). W przekonaniu Mateusza nadprzy-
rodzone poczęcie, miejsce narodzenia, ucieczka do 
Egiptu, mordowanie przez Heroda dzieci w Betleje-
mie i jego okolicy oraz życie Jezusa w małym gali-
lejskim miasteczku Nazarecie zostały dokładnie zapo-
wiedziane w Starym Testamencie i jest to dowodem  
tego, że jest On Mesjaszem. Mimo to już pierwsze 
rozdziały Ewangelii wskazują, że Jezus nie jest takim 
Mesjaszem, na jakiego Żydzi oczekiwali.

Mesjasz Mateusza nie jest taką postacią, na jaką 
wszyscy oczekiwali. Owszem, pochodził On od Abra-
hama, ale to Józef, Jego przybrany ojciec był potom-
kiem wielkiego patriarchy. To dzięki wielkiej wierze, 
wierze podobnej do wiary swego praojca Abrahama, 
Józef zgadza się przyjąć Marię za swoją żonę, adop-
tuje jej Dziecko i uważa je za swoje. Następnie Me-
sjasz Mateusza ucieka przed gniewem Heroda do 
Egiptu. Może wraz z rodzicami utrzymywał się tam 
przez dłuższy czas dzięki darom, ofiarowanym Mu 
przez mędrców? Potem wraca do małego miasteczka 
Nazaretu, po którym nic dobrego nie można się było 
spodziewać (J 1:45). 

 A zatem Mesjasz Ewangelii Mateusza to osoba 
o boskim pochodzeniu, ale też bardzo ludzka. Dla 
ówczesnych Żydów było to czymś zaskakującym 
i niewiarygodnym. Czyż Mesjasz mógł uciekać przed 
jakimś władcą tego świata? W Bożym wyzwolicie-
lu pokora i niejasność miesza się z mocą i światłoś-
cią. Czy naprawdę taki ma być Mesjasz? Większość 
przytoczonych przez Mateusza tekstów wydaje się 
dosyć  niejasna. Ale świadczy to raczej o uczciwym 
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podejściu Mateusza i wiarygodności jego relacji, tak 
bardzo różniącej się od powszechnych wyobrażeń po-
staci Mesjasza. Ponadto z wyjątkiem proroctwa Mi-
cheasza, mówiącego o miejscu narodzenia Mesjasza, 
Mateusz nie przytacza czysto mesjańskich tekstów, by 
dowieść, że Jezus jest Chrystusem. Przynajmniej pod 
czterema względami Jezus w Ewangelii Mateusza nie 
odpowiada oczekiwaniom ówczesnych Żydów.

1. Mateusz mówi o nadprzyrodzonym poczę-
ciu Jezusa (1:18). Twierdzenie to przez wieki było 
bardzo podważane, krytykowane i wyśmiewane, ale 
Mateusz bardzo zdecydowanie wypowiada się na ten 
temat. W jakiś tajemniczy sposób Święty Duch Boży 
zapłodnił łono Marii. Później jej Dziecko normalnie 
rozwijało się w jej łonie i w tak samo naturalny spo-
sób przyszło na świat. Mateusz wyraźnie mówi o tym, 
że Maria została „brzemienna z Ducha Świętego” 
lub jak mówi Łukasz: Jezus był „owocem jej łona” 
(1:42). Józef został przekonany o dziewiczym poczę-
ciu Jezusa nie przez ślepe zaufanie Marii, lecz przez 
nadprzyrodzone objawienie, które otrzymał od anioła 
w czasie snu. Józef wiedział, że u Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych (Mt 19:26 i Łk 1:37). 

Mateusz twierdzi również, choć nie wymienia jego 
imienia, że prorok Izajasz też zapowiadał narodzenie 
Mesjasza z panny. Interpretacja Iz 7:14 jest dosyć 
trudna, jednak oczywistym jest fakt, że chodzi tam 
o dziewicze poczęcie. Zasadniczym znaczeniem okre-
ślenia Izajasza jest młoda, niezamężna kobieta. Na-
rodzenie jej dziecka miało być cudownym znakiem 

Bożym dla Izraela. Takie narodzenie jako znak to naprawdę wydarzenie 
niezwykłe. Dziewicze poczęcie bardziej spełnia to zadanie niż jakiś nie-
moralny czyn.

2. Misja tego mesjańskiego dziecka jest o wiele większa niż oczeki-
wano. Niebo nadaje Mu imię Jezus, co określa Jego wielką rolę i jest po-
wodem przyjścia na ten świat. Cieszymy się z tego, że nie jest On jakimś 
ziemskim, politycznym wyzwolicielem, ale tym, który „zbawi swój lud 
od grzechów” (1:21). Cały Nowy Testament świadczy o tym, że  wyzwo-
lenie to jest całkowite. Jezus powiedział: „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
rzeczywiście będziecie wolni” (J 8:36). Ludzie potrzebują uwolnić się 
od winy za grzech, wyjść z niewoli grzechu i pozbyć się jego obecności 
w swoim życiu, ponieważ grzech zawsze oddzielał ich od Boga.

Ta niebiańska zapowiedź roli Jezusa w wyzwoleniu człowieka z grzechu, 
przejawi się we wspaniałej nauce i nadprzyrodzonej służbie Jezusa, o któ-
rej Mateusz opowie w dalszych rozdziałach swojej Ewangelii. Mówiąc 
o swojej śmierci, Jezus jest świadomy swojego wielkiego dzieła w tym 
świecie. Narodził się, aby w tak niezwykły sposób umrzeć i przez to od-
wrócić widmo śmierci od tych, których anioł nazwał „Jego ludem”.

Czytając te pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza zadajemy sobie 
pytanie: A kto jest tym ludem, za którego Chrystus umiera? W Jego ro-
dowodzie znajdują się tacy grzesznicy jak Juda i Dawid, którzy dopuścili 
się grzechu cudzołóstwa. W rodowodzie Józefa znalazła się też poganka, 
Moabitka Rut i takie wątpliwe postacie jak Tamar (w. 3), Rachab (w. 5) 
i Betszeba, żona Uriasza Hetyty (w. 6).  Po narodzeniu Jezusa zjawiają 
się pogańscy magowie, astrologowie, badający gwiazdy i odczytujący 
z nich ludzkie losy. Przyszli i „padli na twarz, oddając Mu (Jezusowi) 
pokłon” (2:11). Mówi to o szerokim zakresie Jego zbawczego dzieła. 
Później Jan Chrzciciel nazwie Go Barankiem Bożym, „który gładzi 
grzech świata” (Jan 1: 29). Mimo żydowskiego charakteru tej Ewangelii 
Mesjasz należał do wszystkich narodów!
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3. Mateusz mówi o boskim pochodzeniu Mesjasza. Jest to postać 
tajemnicza, to Bóg i człowiek w jednej osobie. Wskazują na to już same 
określenia tego Dziecka. Anioł nazwał je Jezusem, co znaczy „Pan 
zbawia”. Potem Mateusz  przytacza Jego imię, nadane Mu przez Boga 
w proroctwie Izajasza: Emmanuel, co znaczy „Bóg z nami”. Chociaż 
są to bardzo wzniosłe imiona, same nie świadczą one jeszcze o bosko-
ści tego Dziecka. Jedynie wskazują, że Dziecko to jest znakiem Bożego 
przyjścia w mocy, aby dokonać wyzwolenia i zamieszkać wśród swego 
ludu. Anioł ogłasza, że samo Dziecko zbawi swój lud od grzechu, co bar-
dzo wyraźnie mówi o tym, że to sam Bóg przychodzi, aby nas zbawić.

Nic zatem dziwnego, że narodzeniu tego Dziecka towarzyszą tak 
niezwykłe, nadprzyrodzone wydarzenia. Nie wiadomo, czy Syn Boży 
mógłby wziąć na siebie ludzką naturę bez narodzenia się z dziewicy. 
Jeżeli jednak Bóg pragnął stać się człowiekiem, to takie Jego niezwykłe 
zstąpienie na ten świat jest bardzo odpowiednie. Takiemu wydarzeniu 
w naturalny sposób mogą towarzyszyć niezwykłe zjawiska na niebie 
(2:2) czy pokłon mędrców i ich bogate dary (2:11). Nic zatem dziwne-
go, że Stary Testament tak wiele miał do powiedzenia o samym fakcie 
przyjścia Boga na ten świat w ludzkiej postaci  i towarzyszących temu 
wydarzeniu okolicznościach. 

Zanim zastanowimy się nad ostatnią sprawą, zwróćmy uwagę na to, że 
Mateusz stale nazywa narodzonego w Betlejemie Dzieckiem. Gwiazda 
zatrzymała się nad miejscem, „gdzie było Dziecko” (2:9), mędrcy zo-
baczyli Dziecko (2:11), Pan powiedział: weź Dziecko, bo Herod czyha 
na Dziecko (2:13), Józef wziął Dziecko (2:14), anioł powiedział: weź 
Dziecko i wracaj... bo umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecka (2:20) 
i wrócił Józef z Dzieckiem i Jego matką (2:21). Na pierwszym miejscy 
zawsze jest Dziecko. To ono było głównym bohaterem tych wydarzeń. 

Maria i Józef byli tylko ich tłem, postaciami drugo-
rzędnymi. Wszystko to mówi o tym, że narodzony był 
naprawdę i w pełni ludzki. I jeszcze jedno. Chrystus 
był jedną osobowością. Mesjasz to nie mieszanina 
dwóch, boskiej i ludzkiej, osobowości.  Jest On Sy-
nem Bożym, dla którego Duch Święty przygotował 
w łonie panny ludzką naturę. A więc Pan chwały stał 
się człowiekiem, narodził się jako Dziecko, a jed-
nocześnie pozostał prawdziwym Bogiem. Żył tu na 
ziemi jako człowiek, korzystając z mocy Bożej tylko 
wtedy, gdy pozwalała na to wola Ojca. Jak trudno jest 
człowiekowi opanować skłonność do władzy, boga-
ctwa i publicznego pokazania się – a Jezus? Jest to 
niezwykła tajemnica objawienia Boga w ludzkim cie-
le. Odpowiada to wszystkiemu temu, o czym mówi tu 
nam Mateusz o Jezusie Chrystusie.

4. Mateusz twierdzi, że Jezus jest nowym Izrae-
lem. Powołując się na słowa proroka Ozeasza, mó-
wiącego o wyjście Izraela z Egiptu, Mateusz uważa je 
za proroctwo odnoszące się do Mesjasza (2:15). Jest 
On tym, który zajmuje nasze miejsce w Bożym przy-
mierzu,  czego nie mógł dotrzymać starożytny Izrael. 
Stąd Jezus jest nie tylko tym, który nam współczuje, 
ale wypełnia Boże prawo we wszystkich dziedzinach, 
w których Jego lud przymierza zawiódł. Dalsza część 
Ewangelii Mateusza przekonuje nas o tym, że On wy-
pełnił to zadanie. Tylko wtedy mógł w pełni oddać się 
Bogu na ofiarę za nasze grzechy, gdy raz na zawsze 
złożył na krzyżu swoją ofiarę za nas. Nie możemy wąt-
pić w skuteczność tej ofiary, ponieważ Ojciec wzbudził 
Go z martwych i posadził na tronie w niebie.

Choć pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Mateusza 
mówią wiele, nie wyjaśniają nam wszystkiego odnośnie 
tajemnicy wcielenia. Jednak czytane uważnie wskazu-
ją, kim był Syn Marii i dlaczego się narodził. Wszystko 
to pobudza nas do czytania dalszej części tej Ewangelii. 
W okresie tych świąt postanówmy to czynić.

W Nim, w Jezusie, jesteśmy uczestnikami nowego przy-
mierza między Bogiem a Jego ludem, o ile jesteśmy Jego 
ludem. Zakon został nadany po to, aby dowieść, że jest 
on niewykonalny: 
„Będziesz miłował 
Boga z całego ser-
ca swego, z całej 
swojej siły i z całej 
swojej duszy...” 
Chrystus go wy-
pełnił i ci, którzy 
wyszli „z Egiptu” 
i są w Nim, uczest-
niczą w nowym 
przymierzu. Trze-
ba więc dziękować 
Bogu za zstąpienie 
na ziemię w posta-
ci Jezusa i wypeł-
nienie za nas praw 
zakonu. k
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Możesz czynić dobro!

Łukasz opisuje pewną historię – dla nas niezwykłą, 
a dla pierwotnego Kościoła był to chleb powszedni. 
Powszedni nie dlatego, że dla apostołów i tamtejsze-
go Kościoła nie wydarzyło się nic szczególnego, ale 
dlatego, że nikt nie spodziewał się czegoś niezwykłe-
go w zwykłych czynnościach. Oto bowiem widzimy 
dwóch apostołów, którzy robią to, co zazwyczaj – idą 
do świątyni na czas modlitwy.

Okazuje się, że historia pierwszego Kościoła to 
spójna historia ludzi, których codzienne i pozornie 

zwyczajne przypadki budują  niezwykłą historię całego Kościoła opi-
saną w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie nie wspominają 
nam o żadnych wielkich strategiach Kościoła, nie opowiadają o po-
siedzeniach apostolskich, o uchwałach i dyrektywach rozwoju zboru. 
A jednak historia idzie naprzód i ciągle dzieje się coś nowego i ma to 
daleko idące następstwa, łącznie z tym, że dzisiaj te sytuacje rozważa-
my. Wszystko, co tam się działo, nie miało miejsca na skutek jakiegoś 
planowania, uzgodnień z posiedzeń apostolskich, ale wyrastało z po-
zornie mało znaczących i pozornie przypadkowych wydarzeń prywat-
nych osób z Kościoła. Dzisiaj nie powinno być inaczej. Nasz fragment 
wcale nie uczy nas, że mamy uzdrawiać przy drzwiach Kościoła, ale 
zupełnie czego innego. Duch Święty polecił zapisać tę historię, aby 
nauczyć nas, że życie Kościoła się rozwija, że świadectwo jest wyda-
wane, że ludzie zostają ubłogosławieni, dzięki kilku prostym zasadom 
stosowanym w życiu. Jedna z nich mówi: Co mam, to ci daję.

Nasz fragment mówi nam o człowieku, który będąc bezwładnym od 
urodzenia, codziennie prosił o jałmużnę przy bramie świątyni zwanej 
Bramą Piękną. Było to celowe działanie, ponieważ wielu szanujących 
się wiernych spośród Izraela poczytywało sobie dawanie jałmużny za 
honor i zasługę (Mt  6:1-4, Dz 10:1-2). Dlatego kładziono tego człowie-

Sergiusz Borecki

Kazanie

Piotr, świadomy swojej pozycji 
w Chrystusie, nie myśli o sobie jako 
o kimś, kto niewiele może, bo nie jest 
bogaty w sposób ludzki. Apostoł Piotr 
jest świadomy swojego potencjału jako 
chrześcijanina, potencjału, który daje 
mu wiara w Chrystusa. On wie, że ma 
i wie, że może
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ka u wejścia do świątyni - to dobre miejsce na składanie datków i ofiar, 
w atmosferze religijnego uniesienia lub pokory modlitewnej.

Tam, na tego biednego człowieka natknęli się Piotr i Jan. Szli na mod-
litwę do świątyni na godzinę dziewiątą (trzecia po południu), w czasie 
ofiary popołudniowej. Mieli w zwyczaju chodzić do świątyni i zgroma-
dzać się tam na modlitwę z innymi. Nie byli ludźmi bogatymi. Piotr 
zostawił swój rybacki interes daleko w Galilei i poświęcił się Ewangelii. 
Mógł jednak drobną monetę rzucić żebrakowi.

A jednak tego nie zrobił. Wiedział, że ma w posiadaniu coś więcej, co 
może dać temu człowiekowi. Wiedział, że nawet jeśli miałby pienią-
dze, to posiada coś daleko więcej. Czy my dzisiaj jesteśmy świadomi 
prawdziwego swojego bogactwa i potencjału? Piotr, będąc człowie-
kiem, który niewiele posiadał, był zarazem świadomy tego, że jest 
nieskończenie bogaty. Jest przecież chrześcijaninem, jest ubogacony 
mocą Chrystusa, ma to, czego nie mają najbogatsi i najbardziej religij-
ni ludzie w Jerozolimie. I to może dać temu biedakowi. Co on takiego 
miał? 

Wartość wszystkiego, co masz ty i ja, zależy wyłącznie od tego, kto 
za tym stoi. Jeśli stoi za tym Jezus z Nazaretu, to twoje bogactwo jest 
nieskończone, a to, co możesz dać i uczynić innym w tym imieniu, jest 
nieskończenie skuteczne.

Jako chrześcijanin mam potencjał – „co mam, to daję”

Piotr uczy nas bardzo prostej rzeczy. Świadomy swojej pozycji w Chry-
stusie, nie myśli o sobie jako o kimś, kto niewiele może, bo nie jest bo-
gaty w sposób ludzki. Apostoł Piotr jest świadomy swojego potencjału 
jako chrześcijanina, potencjału, który daje mu wiara w Chrystusa. On 
wie, że ma i wie, że może. Czy sytuacja uzdrawiania przy bramach stała 
się standardem dla pierwotnego Kościoła? Nie! Ale postawa: co mam, 
to ci daję; co mogę, to robię – stała się kołem zamachowym dla tego 
zboru. Albowiem umacniani i wspomagani przez moc Ducha Świętego 
wychodzili z tym, co mieli, z możliwościami, jakie mieli, z wiarą, jaką 
mieli, i podejmowali działanie.

Piotr nie skupia się na tym, czego nie ma. Nie usprawiedliwia się, że 
niewiele może, nie martwi się, że nie może dać wiele srebrników, nie 
żałuje, że nie może prowadzić służby charytatywnej. Piotr skupia się na 
tym, co ma i co może. Akurat w tym momencie Duch Święty dał mu siłę 
i odwagę, by sięgnąć po cud dla tego człowieka. Ale wcale nie znaczy to, 
że musiał to zrobić. On miał bowiem serce już przygotowane, że zrobi 
to, co może i da to, co ma, gdyż jest ubogacony Chrystusem – a Chrystus 
to wykorzystał i uczynił cud. Dzisiaj może być tak samo.

Piotr nie składa obietnic temu biednemu człowiekowi, lecz działa. 
Nie obiecuje mu wielkich rzeczy na wieczór, na jutro itd. Spotkałem 
się kiedyś z pewnym człowiekiem, było to ponad dwa lata temu. Wró-
cił z zagranicy, trochę podreperował swój budżet. Jest człowiekiem 
wierzącym i czuł potrzebę wspierania kogoś. Obiecał więc innemu 
człowiekowi, że co miesiąc będzie wspierał go sumą 50 złotych. Wsa-
dził 50 zł do koperty i składając tę obietnicę dał mu ją. Jak myślicie, ile 
pieniędzy otrzymał przez te dwa lata? Niestety ta pięćdziesiątka była 
pierwszą i ostatnią.  Piotr nie składa wielkiej obietnicy, tylko daje to, 
co ma. Robi to już, teraz.

Zadajmy sobie ważne pytanie. Odpowiedź na nie może wiele zmienić 
w naszym chrześcijańskim życiu i w życiu Kościoła. 

• Coś mamy, każdy z nas – co to jest? 

• Jakie jest moje bogactwo? 
• Jaki jest mój potencjał? 
• Co Bóg mi ofiarował w życiu? 
• Czy jestem świadomy tego, co posiadam i co 

mogę?

Dawniej chrześcijan rozpoznawano nie przez to, 
jak się im powodzi, ale przez to, jakie dobro wy-
świadczają lokalnej społeczności i sobie nawzajem. 
Zaczyna się od prostych rzeczy, prostej pomocy. 
Wiele wielkich i szacownych uniwersytetów, szpi-
tali i instytucji na początku było niewielką służbą 
jakiegoś wierzącego człowieka, który był świado-
my swojego bogactwa w Chrystusie i swoich możli-
wości. Byli to ludzie, którzy zwyczajnie zrozumie-
li tę prostą zasadę: co mam, to ci daję w imieniu 
Chrystusa.

Służba, usługiwanie jest jednym z celów powołania 
Kościoła. Usługiwanie w imieniu Chrystusa jest też 
jednym z przejawów życia zdrowego zboru. To są 
proste rzeczy. Aby służyć, wystarczy mieć świado-
mość, że dzięki Jezusowi z Nazaretu naprawdę mogę 
i mam co dać. Choćby niewiele, choćby trochę, ale 
chcę, wiem, że mogę i robię to.

Taki rodzaj służby każdy z nas może prowadzić i bę-
dzie to wielki element Bożej służby Kościoła. Te nie-
wielkie, codzienne, niepozorne rzeczy, które możemy 
zrobić, sposoby i środki, którymi możemy usłużyć, 
jeśli są czynione w imieniu Chrystusa, Pana Kościoła, 
Bóg może obrócić w wielkie wydarzenia i precedensy 
chrześcijańskiego życia – tak jak chęć udzielenia po-
mocy przy Pięknej Bramie.

Możesz usługiwać, możesz czynić dobro, możesz 
wyświadczać pomoc. Jak? Poprzez postawę: co mam, 
to daję; co mogę, to robię; jak potrafię, tak pomagam. 
Postawę tę możemy prezentować wszędzie Na przy-
kład w domu,który jest największym polem do popi-
su. Co możesz, co masz, co potrafisz – zrobić, dać, jak 
pomóc - dziecku, żonie, rodzicowi?

A w pracy? A na ulicy? Tu mamy wiele sposo-
bów usłużenia i naprawdę niewiele musimy mieć, 
by usłużyć, by wyświadczyć dobro. Niekoniecz-
nie musi to być jałmużna, choć i ona jest dobra. 
Ale czasem cenniejsze jest danie tego, co mamy, 
udzielenie tego, co mamy naprawdę cennego, niż 
wyciagnięcie dwuzłotówki z kieszeni. Pamiętam 
kiedyś takie zdarzenie, kiedy byłem z żoną w KFC 
i przyszła tam babuleńka i czekała, aż ktoś nie doje. 
Wtedy podchodziła i zbierała resztki jedzenia. Moja 
żona wstała i kupiła jej jedzenie, cały zestaw. Dała 
to, co miała. Jaka była wdzięczność tej babci. Albo 
kiedyś szedłem do metra i patrzę przed siebie, a tam 
jakaś starsza babcia kucnęła, opierając się plecami 
o filar budynku. Skuliła się i tak siedzi. Ludzie ją 
mijają i nic. Podszedłem do niej i zagadnąłem ją. 
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Powiedziała, żebym się nie przejmował, że musi 
trochę odpocząć. Cała się trzęsła i ciężko oddycha-
ła przymykając oczy. Powiedziałem jej, że posie-
dzę z nią trochę. Usiadłem koło niej na chodniku. 
Wzięła mnie za rękę i siedziała tak w milczeniu. 
Kiedy trochę ochłonęła, spytałem, czy coś dzisiaj 
jadła. A ona mówi, że nie, bo nie ma pieniędzy, ale 
że da sobie radę. Dałem jej pieniądze. Kiedy potem 
szedłem dalej swoją drogą, zrozumiałem, że proste 
sytuacje pomagają odkryć możliwości, jakie w nas 
są, potencjał do usługiwania innym. Potencjał ten 
zaszczepił w nas Chrystus, a dzisiaj nasze domy, 
Kościół i ulice stwarzają nam natomiast możliwo-
ści do  urzeczywistniana tego potencjału w imieniu 

Chrystusa. Co mogę, to robię; co mamy, to dawajmy; jak potrafimy, 
tak usługujmy.

Co możemy dzisiaj komuś dać – materialnie, fizycznie i duchowo? 
Możemy usłużyć, pomóc, wesprzeć tym, co mamy i możemy: chwilką 
czasu, dwuzłotówką, biletem tramwajowym, podzielić się jedzeniem. 
Wielu powie, że to robią i bez Chrystusa i wiary. I chwała im za to. Ale 
my róbmy to w imieniu Jezusa z Nazaretu, a On wykorzysta to ze swoją 
mocą. I pamiętajmy – to proste i niepozorne historie zwykłych wierzą-
cych utkały wielką i niezwykłą historię Kościoła.

Jaki był skutek tego działania Piotra? Efektów było kilka, ale jednym 
z pierwszych było to, że człowiek ten poszedł z nimi do świątyni chwalić 
Boga...
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Kilka lat temu przygotowywałem kolejny program naszego Kościo-
ła dla Redakcji Ekumenicznej TVP 2. Jednym z uczestników owego 
programu był profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który 
powiedział, że sekty tym między innymi różnią się od ortodoksyjnych 
Kościołów, że swą główną uwagę poświęcają zdobywaniu nowych 
członków, przy jednoczesnym  zaniedbywaniu ludzi, którzy już do nich 
należą. Był to fragment dłuższej myśli, która w żadnym wypadku nie 
była skierowana przeciw Kościołom ewangelicznym. Choć prawdę mó-
wiąc, da się w jego słowach zauważyć dość wyraźną analogię do pew-
nych praktyk naszego środowiska.  Być może zupełnie niezamierzoną 
przez wspomnianego teologa. 

To, że Kościół (nie tylko nasz) traci ludzi, którzy się wcześniej do nie-
go przyłączyli, jest zjawiskiem oczywistym i widocznym gołym okiem 
dla każdego, kto ma zmysł obserwacji. Warto jednak zadać sobie pyta-
nie, dlaczego tak się dzieje, nie poprzestając jednak na  odpowiedziach, 
do których się przyzwyczailiśmy. Słowa, które piszę, nie są polemiką 
z tekstem Ryszarda Tyśnickiego „Zaniedbany ogród” zamieszczonym 
w październikowym numerze „Słowa Prawdy”. Moją intencją jest bo-
wiem pokazanie tego problemu z innego punktu widzenia, który powi-
nien tamten uzupełnić, a nie próbować go obalać. Nazwijmy to dwugło-
sem na temat odchodzenia ludzi z Kościoła. 

Gdyby nasze zbory nie traciły ludzi, którzy są skreślani lub wyłączani, 
liczyłyby dziś często kilkakrotnie więcej członków, niż mają ich w isto-
cie. A gdyby jeszcze nie traciły dzieci swoich członków, które niestety 
często nigdy nie stały się członkami Kościoła swoich rodziców, te liczby 
jeszcze wzrosłyby w sposób znaczący. Na pewno w jakiejś mierze prob-
lem ten można przerzucić na ludzi, którzy odeszli: „świat ich pociągnął”, 
nie uporali się ze swoimi grzechami, nie chcieli zadbać o swój rozwój 
duchowy. A jednak zbyt wielu ludzi poznałem w swoim życiu i podczas 
swojej służby pastorskiej, którzy odeszli ze swoich zborów wcale nie 
z powodu swojego kulawego życia duchowego. A nawet jeśli – to nie 

Nikt nie powinien być 
samotnym ogrodnikiem

...nie wszystkie „owce” giną jedynie z własnej winy. 
Zbyt wiele jest takich, którym nikt nie wyruszył na 

ratunek. Często wystarczyło przeoczyć czas, kiedy ktoś 
potrzebował zauważenia, więc...  niezauważenie się 

oddalał. Coraz dalej i  coraz bardziej bezpowrotnie

dlatego, że byli krnąbrni i nie chcieli przyjąć pomocy. 
Oni się na tę pomoc po prostu często nie doczekali. 

Czasem mam wrażenie, że pastorzy i różni liderzy 
zborowi patrzą na ludzi w swoich zborach, jak na ar-
mię, której potrzebują do realizacji swoich (Bożych?) 
celów. Członkowie zboru dzielą się wtedy na kilka ka-
tegorii: liderzy służb i ...ofiarności, aktywni działacze, 
na których można zawsze liczyć, wierni słuchacze, 
oraz ci, którzy z różnych względów odstają od tych 
wcześniej wymienionych. Z reguły nie jest to podział 
uświadomiony i nazwany. On istnieje jedynie gdzieś 
w podświadomości, ale daje znać o sobie w różnych 
sytuacjach. Najczęściej podczas kazań, w których się 
tych „niedomagających” piętnuje – słusznie bądź nie. 
Ale także podczas bezpośrednich kontaktów, które 
z tymi ludźmi będą rzadsze (a przecież to oni bardziej 
ich potrzebują, niż ci, „co się dobrze mają”), bo wy-
magają od duszpasterza więcej poświęcenia, troski i... 
umiejętności. 

Dlaczego przytoczyłem na początku wypowiedź 
owego teologa? Dlatego, że mam niepokojące wraże-
nie, iż  gdybyśmy chociaż połowę tej energii, którą 
wkładamy w naszych zborach w pozyskiwanie no-
wych zbawionych ludzi, poświęcali trosce o życie 
tych, którzy  już wcześniej swego zbawienia doświad-
czyli (lub przynajmniej tak nam się wydawało), a któ-
rzy są w naszych zborach, nasz Kościół byłby znacz-
nie liczniejszy i duchowo silniejszy. A dzięki temu 
i łatwiej byłoby mu trafiać do ludzi, którzy potrzebują 
ratunku czy choćby uporządkowania w swoim życiu.  

Pisałem już o tym nie raz, że ludzie doskonale po-
trafią rozeznać, czy nasze zainteresowanie nimi jest 
„osobiste” czy „zadaniowe”. To pierwsze dotyczy 
człowieka, który jest wyjątkowy, ma swoje uczucia, 
potrzeby, pragnienia i emocje. To drugie – odnosi się 
do ludzi, którzy są dla nas jedynie „grzesznikami”, 
którzy potrzebują „przejść ze śmierci do żywota”. 
Nieważne kim są, jakie są ich marzenia i troski – liczą 
się jedynie ich grzechy i życie wieczne. To doczes-
ne jest właściwie bezwartościowe w perspektywie 

Włodek Tasak
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wieczności. Oni mają się nawrócić, przyjąć chrzest 
i duchowo wzrastać. Nawet jeśli trochę przerysowu-
ję ten typ naszego podejścia do nich, to wcale go nie 
wymyślam. 

Ludzie odchodzą z wielu bardzo różnych po-
wodów.

Szkoda, że nie mamy już tak dokładnych statystyk 
podsumowujących co roku stan liczebny Kościoła, 
które przed laty przygotowywał brat Ryszard Gut-
kowski, będący wówczas Sekretarzem Rady Kościoła. 
Wówczas co roku było wiadomo, ilu ludzi przybyło do 
Kościoła przez chrzest, przez przejście z innych zbo-
rów oraz z innych Kościołów. I odwrotnie – ilu ubyło 
– przez śmierć, skreślenie, wyłączenie, przejście do in-
nych zborów i Kościołów.  Oczywiście było wiadomo 
tylko z tych zborów, które sumienne owe zestawienia 
przygotowywały. Później zrezygnowano z tych dokład-
nych statystyk, nie mogąc się doprosić braci pastorów 
i przewodniczących poszczególnych zborów o wy-
pełnianie ich raz w roku. A nie mieli oni (i nie mają) 
zborów liczących tysiące ludzi, ani nawet setki. Ten 
maleńki przykład pokazuje mi jednak, że nie jesteśmy 
staranni w sprawowaniu służby, choćby była to całko-
wicie „nieduchowa” służba administracyjna. 

I w ten sposób dochodzimy do ważnego, aczkolwiek 
bardzo niemiłego punktu naszego problemu związa-
nego z pytaniem, dlaczego ludzie opuszczają zbory? 
Oczywiście nie istnieje jedna prosta odpowiedź na to 
pytanie, bowiem przyczyn może być wiele. Od zu-
pełnie indywidualnych, jednostkowych przypadków, 
po sytuacje będące wynikiem schorzenia lub zespołu 
schorzeń zbiorowości lub jednostki. Skoro problemem 
jednostki zajął się Ryszard Tyśnicki w swoim tekście, 
ja spróbuję się przyjrzeć dolegliwościom zborowym. 
Dobrze jest, jeśli Kościół (rozumiany jako zbiorowość 
ludzi, a nie formalna instytucja) zdaje sobie sprawę 
z własnych słabości i ułomności, zamiast jedyną winę 
widzieć poza swoim gronem. 

Dla większej przejrzystości podzieliłem je na pięć 
grup. 

Grupa pierwsza: lękliwość i zachowawczość 
społeczności

Dramatem Kościoła jest to, że pierwsi odchodzą nie 
tylko ci, którzy osłabli i nie mają siły, by trwać. Razem 
z nimi, a często nawet przed nimi odchodzą ci, którzy 
są ich przeciwieństwem – najsilniejsi, najdynamicz-
niejsi, z największym głodem poszukiwania Boga. Oni 
rwą się do poszukiwań, do zmian, do działania. Tym-
czasem zbór, niczym wielki parowiec, płynie swoim 
kursem, który wcale nie jest łatwo zmienić. Jest to sta-
tek duży, więc by nie wejść na mieliznę lub podwodne 
rafy, woli płynąć tym samym kursem co zawsze. Zbór 
jest jak człowiek z przypowieści Jezusa, który zakopał 
swoje talenty w obawie przed ich utratą. To dziwny 
i nie bardzo zrozumiały paradoks, ale Kościół jest jedną 

z najbardziej lękliwych instytucji swoich czasów. Wybierając więc to, co 
znane, a więc i bezpieczne, często traci tych, którzy szukają tego, co nowe, 
świeże, będące wyzwaniem, nieodkrytym lądem. Często zostają natomiast 
ci, którzy cenią sobie spokój, stabilność, poczucie bezpieczeństwa. To jed-
nak nie są ludzie, którzy będą tworzyć. Oni mogą najwyżej stać na straży. 
W ten sposób zbory zamieniają się w muzea. Owszem, miejsca szacow-
ne, pełne skarbów, ważnych pamiątek przeszłości, ale pozbawione życia, 
śmiechu, energii. Muzea się odwiedza, ale się w nich nie mieszka. Muze-
um jest skarbcem, ale nie jest domem. 

Grupa druga: nijakość nabożeństwa

W latach 80. ubiegłego wieku nasze zbory pozytywnie odróżniały się 
od typowych parafii katolickich autentycznością przeżywania spotka-
nia z Bogiem, wyrażaną w modlitwach, śpiewie, świadectwach, kaza-
niach. Dziś to, co było świeże i nowatorskie 30 lat temu, stało się już 
pewną zastałą formą  Człowiek z gitarą i piosenki rzucane za pomocą 
epidiaskopu na ścianę na nikim nie robią już wrażenia – przeciwnie, 
trącą myszką. Tymczasem przynajmniej dla części członków zboru na-
bożeństwo ma być miejscem, gdzie nie może się wkraść rutyna, marazm 
i formalizm. Śpiew może prowadzić nawet jeden człowiek z gitarą, pod 
warunkiem jednak, że za każdym razem przyniesie ze sobą coś, co jest 
niepowtarzalne, unikalne i pełne emocji wyjątkowych dla tego, szcze-
gólnego nabożeństwa. Nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze musi to 
być pragnieniem prowadzącego nabożeństwo czy uwielbienie. Nie cho-
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dzi o sztuczne wywoływanie entuzjazmu, ale o entuzjastyczną walkę 
z marazmem i sztucznością. Jeśli nabożeństwo, z jakichś względów staje 
się formalne i pozbawione emocji, wówczas powinno się przynajmniej 
ratować wysokim poziomem oprawy muzycznej i plastycznej (bylejakie 
wnętrze i podarte śpiewniki, albo niedbale przygotowane teksty do rzut-
nika wcale nie pomagają w szukaniu Boga). Nie wszyscy lubią koncerty 
rockowe, tak jak nie wszyscy chadzają do filharmonii. Ale jak pierw-
szych zniechęci beznamiętność wykonawców, tak drugich odrzuci niski 
poziom artystyczny. Nabożeństwo nie mające ani jednego, ani drugiego 
może przyciągnąć tylko miłośników uporządkowanego życia i wiernych 
do końca. To cenni ludzie, ale podobnie jak w przypadku pierwszej gru-
py – wnoszą głównie swoją obecność

Grupa trzecia -  nauczanie ponad głowami

Kolejnym powodem, jaki może popchnąć ludzi do opuszczenia zboru, 
jest słaby poziom nauczania. Przed laty baptyści w Polsce słynęli z do-
brego nauczania, kazań mocno osadzonych w Biblii. Czy tak jest nadal? 
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zdarzyło mi się być na nabożeń-
stwach w kilku różnych zborach, różnych wyznań i muszę przyznać, że 
to raczej tam dokonał się postęp.

Wiem, że poziom kaznodziejstwa to temat ogromy – i drażliwy. Wspo-
mnę tylko kilka najistotniejszych w poruszanym kontekście problemów. 
Nie recenzując własnych kolegów-pastorów, wymienię elementy skła-
dające się na jakość kazania, które dla słuchaczy, w moim subiektyw-
nym odczuciu, są ważne. 

Temat kazania nie może być ważny jedynie dla kaznodziei. Oczy-
wiście są takie, które chodzący z Bogiem pastor dostrzeże, nawet 

jako jedyny w swoim zborze. Ale niestety może 
być też tak, że pastor dobiera tematy do swoich 
zainteresowań czy zagadnień, w których czuje się 
pewniej, pomijając inne, zajęcie się którymi było-
by dla  niego sporym wyzwaniem – i duchowym, 
i merytorycznym. W rezultacie mamy kaznodzieję 
zachwyconego swoim nauczaniem i słuchaczy zie-
wających w ławkach. 

Temat kazania nie może być potraktowany ogól-
nikowo i banalnie. To trudne zadanie, bo Biblia jest 
zestawem zamkniętych tekstów i do słów Jezusa czy 
Pawła nie da się dodać nowych historii. Ja wierzę 
jednak w natchnienie Ducha Świętego, który potrafi 
kaznodzieję wyczulonego na głos Boży  poprowadzić 
ku świeżemu, współczesnemu potraktowaniu starej 
przypowieści, bez naruszania ortodoksyjnej teologii. 

Świat się zmienia bardzo szybko, a wraz z nim ży-
cie ludzi, ich zachowania, postawy, oczekiwania, 
aspiracje. Nie możemy nauczać na przykład na temat 
Kościoła, jakby ludzie ciągle pracowali osiem godzin, 
od siódmej do piętnastej. Jeśli nabożeństwo niewiele 
wnosi do ich życia, nie dziwmy się tak bardzo, jeśli 
w niedzielę zdarzy im się wybrać wyjazd za miasto 
w miejsce pójścia na nabożeństwo. To mi się wcale 
nie podoba, ale czasy, w których żyję, też mi się nie 
podobają.

Kaznodzieja nie może żyć w wieży z kości słoniowej. 
Jego tryb życia jest inny, jego ambicje są inne, a co za 
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tym idzie życiowe priorytety i to, co nazwie życiowym 
sukcesem również.  Jeśli nie będzie potrafił wczuć się 
w położenie kogoś, kto codziennie rano wstaje do pra-
cy, tam pracuje w dużym stresie i wraca wykończony 
do domu, marząc o wolnym weekendzie – jego kazania 
mogą płynąć ponad głowami słuchaczy. 

Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy 
ludzie przychodzą na nabożeństwo odpocząć po 
trudach tygodnia, by odebrać tam zachętę i doznać 
wzmocnienia przed następnym ciężkim tygodniem, 
a na miejscu słyszą wyrzuty, że nie są misyjni i entu-
zjastycznie nastawieni do uwielbienia Boga. 

Czy nam się to podoba, czy nie zbór stał się czymś 
w rodzaju instytucji usługowej, mającej swoim klien-
tom zapewnić dobry poziom duchowych i estetycznych 
przeżyć. Jeśli nie zapewni, prędzej czy później odejdą. 

Grupa czwarta – spragnieni empatii

Żyjemy w czasach bardzo rozluźnionych więzi 
międzyludzkich. Młodzi ludzie najchętniej kontak-
tują się ze sobą za pośrednictwem internetu czy te-
lefonów komórkowych. Starsi ludzie często cierpią 
z powodu zapracowania i zabiegania ich dzieci, nie 
mających dla nich dość czasu (często nie mają go na-
wet dla własnych dzieci). W tej sytuacji to Kościół, 
zbór mógłby, a nawet powinien być oazą dawnego 
porządku społecznego, gdzie ludzie ze sobą rozma-
wiają twarzą w twarz, spotykają się, lubią ze sobą 
spędzać czas. Wiele zborów  (częściej na Zachodzie)  
zrozumiało to i przeorientowało swoją strukturę 
działania, skupiając się na zaspokajaniu tego rodza-
ju potrzeb ludzi – zarówno własnych członków, jak 
i tych, którym chcą wyjść naprzeciw (tak w XXI 
wieku w krajach rozwiniętych często wygląda mi-
sja). Zyskują zbory organizujące nowoczesne spot-

kania dla kobiet i mężczyzn (czy paintball może być 
chrześcijański? - a czemu nie?), wychodzące z ofertą 
dla młodzieży, wykraczającą poza samo studiowa-
nie Biblii, organizujące zajęcia dla młodych matek 
z dziećmi. To wszystko jest bardzo wymagające i nie 
każdy zbór jest w stanie podołać takim wyzwaniom. 
Ale nawet w mniejszej skali, jeśli postawimy na re-
lacje, wyjście do człowieka z jego prostą potrzebą 
bycia dostrzeżonym i wysłuchanym, tylko na tym 
zyskamy. 

Z drugiej strony, zbór, który ma do zaoferowania je-
dynie formalne nabożeństwo i powierzchowność wię-

zi międzyludzkich, nie ma większych szans nie tylko na przyciągnięcie 
ludzi, ale nawet na zatrzymanie tych, których ma.

Dlaczego przypowieść Jezusa o dobrym pasterzu, który pozostawia 99 
owiec i wyrusza na poszukiwanie tej jednej zgubionej, lubimy odnosić 
jedynie do ludzi niezbawionych? Dla mnie jest ona kwintesencją tego, 
czym jest Kościół. Miejscem, w którym wszyscy mają prawo czuć się 
bezpiecznie. Wiedząc, że jak się zgubią, ktoś wyruszy na ich poszukiwa-
nie. Nie chcę powiedzieć, że nigdy się tak nie dzieje. Z pewnością się 
dzieje i wśród naszych duszpasterzy jest bardzo wielu takich „dobrych 
pasterzy”. A jednak nie wszystkie „owce” giną jedynie z własnej winy. 
Zbyt wiele jest takich, którym nikt nie wyruszył na ratunek. Często wy-
starczyło przeoczyć czas, kiedy ktoś potrzebował zauważenia, więc...  
niezauważenie się oddalał. Coraz dalej i coraz bardziej bezpowrotnie. 
Człowiek jest istotą przewrotną. Nie lubi, kiedy krępuje się jego wol-
ność, chcąc ingerować w jego życie. Ale wcale nie chce być też pozo-
stawiony swemu losowi, z poczuciem otrzymania pełnej wolności doko-
nywania wyborów. Wcale nie jest łatwo znaleźć równowagę pomiędzy 
jednym a drugim w traktowaniu swoich sióstr i braci. 

Czasem wystarczy zwyczajny telefon do kogoś, kogo od dawna nie 
było w zborze. Jednak nie z przyganą, ale z troską i zainteresowa-
niem. Pastorzy się tego boją, nie chcą bowiem być posądzani o chęć 
kontrolowania cudzego życia. Ludzie jednak lubią wiedzieć, że ko-
muś na nich zależy, że ktoś dostrzegł ich nieobecność, a ich brak 
sprawia różnicę. Ludzie lubią czuć się potrzebni. Jeśli wiedzą, że nie 
są – łatwo mogą zacząć się oddalać, aż zbór całkowicie zniknie im 
z pola widzenia.  

Grupa piąta – wrogowie bałaganu

Ostatnia grupa akurat może jest najmniejsza, ale i o nią warto powal-
czyć. To ludzie, którzy cierpią z powodu bylejakości organizacji życia 

Dobrze jest, jeśli Kościół 
zdaje sobie sprawę 
z własnych słabości 
i ułomności, zamiast jedyną 
winę widzieć poza swoim 
gronem
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zboru. Jeśli zmieniają się godziny czy miejsca spotkań, a informacja nie 
została starannie wszystkim przekazana; jeśli nabożeństwo notorycznie 
zaczyna się z dużym opóźnieniem; jeśli podczas jego trwania widać cha-
os, bo prowadzący zapomniał się umówić z grającym czy nauczającym 
– to wszystko zniechęca ludzi, którzy  sami są uporządkowani w swoim 
życiu i cenią to u innych. A są nawet tacy, którzy choć są bałaganiarzami, 
nie znoszą tego u innych, chcąc doświadczyć błogosławieństwa porząd-
ku poza swoim własnym życiem. 

Oczywiście są zbory, które stawiają na luz i spontaniczność w miejsce 
sztywnych form. Wcale nie jest jednak łatwo o połączenie tych cech 
z długofalową atmosferą świeżości i autentyczności, łatwo bowiem 
wchodzą one w reakcję z „radosną improwizacją”, która na dłuższą metę 
jest uciążliwa i zniechęcająca. 

Grupa szósta - nadprogramowa 

Miało być pięć grup - skąd więc szósta? Niestety jest jeszcze jeden 
problem, o którym wolelibyśmy najszybciej zapominać. To ludzie 
w różny sposób skrzywdzeni, zranieni i odepchnięci. Kościół jest 
miejscem spotykania się przeróżnych charakterów ludzkich: tych naj-
lepszych, ale również i mniej szlachetnych. Niestety czasem zdarza 
się i tak, że odchodzą ci pierwsi, a zostają drudzy, co nieraz pozostaje 
ze sobą w ścisłym związku. Ludzkie ułomności, pomyłki, pochopne 
osądy, brak wrażliwości i wyczucia mogą prowadzić do sytuacji, kie-
dy ktoś zostanie zraniony, potraktowany niesprawiedliwie czy ze zbyt 
małą skłonnością do wybaczenia. Te sytuacje są tak różne, że trudno 
tu o uogólnione recepty postępowania. Poza jedną: bądźmy wyczuleni 
na to, co mówimy, bo możemy być przez kogoś opacznie zrozumiani, 
co dla tej osoby może być powodem poważnego problemu. Nie mierz-
my więc wrażliwości innych grubością własnej skóry, bo możemy się 
bardzo od nich różnić. 

Co będzie dalej? 

Nie mam żadnej przyjemności w pisaniu tych wszyst-
kich niemiłych rzeczy. Nie robię tego z jakąś satys-
fakcją, a tym bardziej z poczuciem wyższości, bo sam 
wiele z tych błędów popełniałem. Piszę je w trosce 
o to, żeby ten niepokojący trend opuszczania Kościoła 
nie narastał. Dziś z braku odpowiednich instrumentów 
(choćby wspomniane statystyki) nawet nie potrafimy 
go oszacować. Choć gołym okiem widać, że problem 
istnieje. Dawniej, kiedy było to jeszcze możliwe, pisa-
łem (SP 6/2000), że ruch z innych Kościołów do nasze-
go i odwrotnie jest właściwie jednakowy. Tyle samo, 
ile tracimy – zyskujemy. Dziś wcale nie byłbym taki 
pewny, że jest tak nadal. Raczej  przeciwnie – są zbory 
innych wyznań, w których można spotkać całe kolonie 
byłych baptystów. I wcale nie są to ludzie konflikto-
wi, o trudnym charakterze, postawach roszczeniowych 
i tym podobnych cechach. Z reguły są to ludzi, którzy 
– napiszę to wprost – żyjący w wolnorynkowej Polsce 
wybrali produkt lepszej, ich zdaniem, jakości. 

Dawniej mogliśmy liczyć na dość dużą wierność 
członków Kościoła swemu wyznaniu. Ludzie prze-
noszący się do innego miasta w pierwszej kolejności 
szukali tam zboru baptystycznego.  Dziś młodzi ludzie 
przyjeżdżający do dużego miasta na studia lub do pracy 
często nawet nie sprawdzają, jak jest w miejscowych 
zborach baptystycznych, od razu wybierając inne Koś-
cioły. Dlaczego tak się dzieje? Poszukajmy odpowiedzi 
na to pytanie. Tylko nie bądźmy zbyt prędcy w dyskre-
dytowaniu ich cnót chrześcijańskich.
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Krótka historia chóru zborowego  

w Bielsku Podlaskim
Jedną z form służby Bogu i ludziom w zborze w Bielsku Podlaskim 

jest śpiew chóru zborowego. Powstał on decyzją konferencji zboru dnia 
29.01.1984 roku. Zgłosiły się 23 osoby chętne do nauki śpiewu. Na 
początku śpiewano przy akompaniamencie gitary brata Romana Czar-
neckiego. W 1985 roku naukę śpiewu na głosy prowadziły siostry Ela 
Czarnecka i Izabela Piotrowska. Chór w tym czasie śpiewał bez dyry-
genta. W 1986 roku naukę śpiewu prowadziły Izabela Piotrowska i  Irena 
Łukianiuk, która również rozpoczęła na miarę swoich zdolności dyrygo-
wać chórem. Dzięki łasce Bożej oraz  wytrwałości siostry Ireny Łukia-
niuk  chór jest prowadzony prze nią do chwili obecnej. Siostra Izabela 
Piotrowska od 1993 do 2005 roku zorganizowała i prowadziła chórek 
dziecięcy, a sama nadal śpiewała w chórze zborowym. Wiele z tych dzie-
ci zasiliło chór zborowy, a niektóre z nich śpiewają do dziś. Chór w mia-
rę systematycznie usługuje na nabożeństwach i uroczystościach zboro-
wych, a także pozytywnie odpowiada na każde zaproszenie sąsiednich 
zborów. Między innymi usługiwaliśmy w zborach w Orli, Dubiczach 
Cerkiewnych, Narwi, Hajnówce, Narewce, Białowieży. Wyjeżdżał mi-
syjnie do Michałowa (usługa w Gminnym Ośrodku Kultury), do ośrod-
ka Kościoła prawosławnego w Kosińce, śpiewał w Kościele katolickim 
w Narwi, usługiwał dla Polonii na Łotwie, bierze udział w przeglądach 
kolęd w Bielskim Domu Kultury, itp. Chór stara się wykorzystać każdą 
okazję, aby śpiewem zaświadczyć o miłości Bożej do ludzi, a szcze-
gólnie na uroczystościach pogrzebowych, gdzie ludzie mają szczególny 
czas, aby zastanowić się nad swoim życiem.

Bóg sprawił, że w maju 2008 roku nagraliśmy płytę pt. „Bogu na chwa-
łę” pod dyrekcją s. Ireny Łukianiuk i akompaniamencie brata Marka 
Piotrowskiego. Polecamy tę płytę tym, którzy lubią śpiew chóralny. Pły-

ta może być też prezentem dla znajomych (jako forma 
ewangelizacji). Zdajemy sobie sprawę, że to, co zro-
biliśmy, nie jest doskonałe pod wieloma względami, 
ale wielką radość sprawia zaangażowanie wszystkich, 
którzy przyczynili się do wykonania tej pracy. Może 
to będzie również zachętą do zorganizowania chóru 
w innych zborach, czego serdecznie życzymy!

Szczegóły nabycia płyty oraz fragmenty utworów 
znajdziecie na stronie internetowej naszego Zboru 
www.baptysci.net

Anatol Piotrowski

Chwalić będę Pana, pókim żyw
Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
(Ps 146:2)
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Świadectwo
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Pozostał mi tylko strach...  
ja jednak zaufałem Bogu

Mam na imię Karol, mam 34 lata i pochodzę z Warszawy. Na początku 
chcę powiedzieć, że to wielka łaska i wyróżnienie dla mnie, że mogę 
opowiedzieć Wam wszystkim, którzy będziecie to czytać, jak wielki jest 
Bóg, jak rzeczywisty i cudowny w moim życiu i w życiu moich bli-
skich.

Jakiś czas temu (w listopadzie 2006 roku) moje świadectwo ukazało 
się ma łamach „Słowa Prawdy” i była to historia mojego nawrócenia, 
momentu, w którym Jezus z Nazaretu realnie wkroczył w moje życie, 
całkowicie je przemieniając. Pokrótce o tym napiszę, by kontynuacja 
tamtego świadectwa tworzyła spójną całość.

Otóż, jak już wspomniałem, pochodzę z Warszawy, tu się urodzi-
łem i wychowałem. Już jako młody człowiek, mieszkający na jednym 
z warszawskich blokowisk, zacząłem ulegać mojemu złemu spojrzeniu 
na to, co działo się wokół mnie i krok po kroku wchodziłem coraz dalej 
i głębiej na złą drogę. Mając silne poczucie wyjątkowości, nie mogłem 
się pogodzić z biedą i szarością w moim życiu, upatrując swej szansy 

w – jak mi się wtedy wydawało – lekkiej i łatwej 
drodze kradzieży i przestępstw, mających wyrwać 
mnie z tego, w czym żyłem. Zaczynałem od kradzie-
ży radia z samochodów, później samochodów i tak 
moje złe postępowanie i złe wybory zniewoliły moje 
życie. W wieku 18 lat przyszło pierwsze więzienie, 
następnie – wyrok za napad z bronią w ręku. Brną-
łem dalej w kierunku, jaki obrałem, aż do momentu, 
gdy jako 30-letni człowiek siedziałem w więzieniu 
za kierowanie grupą przestępczą i handel narkotyka-
mi.  Nim trafiłem do więzienia, miałem własny dom 
z basenem w willowej części Warszawy i można po-
wiedzieć żyłem bardzo dostatnie. Jednak  co dzień 
towarzyszył mi strach i cierpienie – strach przed 
tym, że coś mi się stanie, i cierpienie, które sam 
wyswobadzałem wobec ludzi wokół mnie i które do 

Pastor Robert Blank chrzci Karola
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mnie wracało. Dużo mógłbym o tym pisać, jednak 
przejdę do sedna.

Kiedy trafiłem do więzienia po raz ostatni, byłem 
człowiekiem bardzo mocno zdemoralizowanym, 
przesiąkniętym do szpiku kości wartościami świata, 
w którym żyłem i poruszałem się. Wtedy to zaczęła się 
moja droga do zbawienia. Od samego początku poby-
tu za kratkami powoli, acz systematycznie zaczynałem 
wszystko tracić. To, co stanowiło o mojej wartości: 
poczucie finansowego bezpieczeństwa i wszystko, na 
czym opierałem swoje istnienie, zaczęło sypać się jak 
domek z kart. Byłem całkowicie bezsilny wobec tej 
sytuacji i z dnia na dzień coraz głębiej pogrążałem się 
w poczuciu beznadziejności i strachu, który ogarniał 
mnie zewsząd. To był bardzo trudny czas. Wpadłem 
w taką depresję i stany lękowe, że nie da się tego opi-
sać, ponadto myślałem też o samobójstwie. Kiedy już 
wszystkie dobra materialne straciłem, pozostał tylko 
strach i poczucie, że przegrałem swoje życie, że nie 
ma już dla mnie ratunku. W takim stanie spędziłem 
kilka lat, aż do chwili, gdy coś jakby we mnie pękło. 
Postanowiłem, że spróbuję od nowa i zacznę budować 
wszystko od początku, choć nie miałem zielonego po-
jęcia, jak to zrobić. 

Wtedy na mojej drodze Bóg postawił człowieka 
o imieniu Marcin. Opowiedział mi o Jezusie z Na-
zaretu w sposób zupełnie inny, niż dotąd słyszałem. 
To było tak niesamowite, że zapragnąłem przeczy-
tać Ewangelię, by skonfrontować to, o czym mówił 
Marcin z tym, co mówi Biblia. Kiedy zacząłem czy-
tać Słowo Boże, całkowicie zmieniło się moje życie. 
Uwierzyłem, że Bóg jest realny i bliski każdemu, kto 
Go wzywa. I któregoś dnia leżąc pod celą z Biblią, 
czytając Ewangelię Mateusza 11:28 zawołałem: Jeśli 
to wszystko prawda, co mówi o  Tobie Twoje Słowo, 
to ratuj moje życie; jeśli jesteś prawdziwy, to zmiłuj 
się nade mną, bo ja nie chcę tak żyć. Poczułem w jed-
nej chwili, jakby ktoś zdjął ze mnie ogromny ciężar, 
poczułem taką miłość, że łzy popłynęły mi z oczu, 
a w sercu  odczułem ogromną radość i spokój. W jed-
nej chwili moje życie ukazało mi się proste i przyjem-
ne – dobre. To doświadczenie żywej obecności Boga 
na zawsze zmieniło moje życie.

Kilka miesięcy po moim nawróceniu kierownik 
ochrony więzienia wezwał mnie na rozmowę i po-
wiedział, że wszyscy z kadry pracowniczej, którzy 
mają ze mną kontakt, zauważyli ogromną zmianę 
w moim zachowaniu; wiedzą, że się nawróciłem, ale 
tak naprawdę chcą mnie prosić, abym poszedł na od-
dział więzienny dla osób chorych psychicznie. Moja 
rola polegała na tym, abym siedząc razem z nimi w 
celi, pilnował ich, by nie zrobili sobie nic złego. Po-
modliłem się o to, a potem postanowiłem tam pójść. 
Dziś pośród tych chorych ludzi są prawdziwie nawró-
ceni, chodzą regularnie do Kościoła Zielonoświąt-
kowego i spotykają się w celach, by wielbić Boga 
i czytać Biblię. To wielki cud. Kiedy wychodziłem 
z więzienia, mieliśmy spotkanie modlitewne i wyob-
raźcie sobie, że w więzieniu kilkunastu ludzi łącznie 

ze mną żegnało się płacząc i ściskając jak najbliższa rodzina Dziś po 
1,5 roku od tamtych chwil mam głęboką miłość dla tych wspaniałych 
Bożych dzieci.

Po wielu latach wróciłem do domu, w którym się wychowywałem 
i od razu rozpocząłem walkę o mój dom na modlitwach i postach. Za-
mieszkałem z tatą, mamą i młodszym bratem. Kilka miesięcy później, 
dosłownie na moich rękach zmarł  tata – miał trzeci zawał i wszyscy 
byliśmy w domu.  Wtedy jeszcze mocniej przylgnąłem do Jezusa, pro-
sząc o zbawienie moich bliskich. Dziś wszyscy są nawróceni, wyszli 
z Kościoła historycznego i wielbią Boga zgodnie z zasadami biblijny-
mi. Moja mama mając 60 lat przyjęła chrzest wiary, brat i od niedawna 
moja bratowa wzięli ślub w Kościele chrześcijańskim. Kolejnym świa-
dectwem Bożej Łaski jest to, że tak naprawdę po raz pierwszy w moim 
życiu mam uczciwą, normalną pracę – wraz z bratem prowadzimy firmę 
produkującą reklamy, i Bóg bardzo nam błogosławi. Dodam, że mam 
ogromną satysfakcję i radość, że mogę uczciwie pracować i błogosławić 
innym i sobie z pracy moich rąk. Poszedłem też do szkoły, by nadrobić 
braki w edukacji i zaocznie kończę liceum. Mam zamiar zdać maturę 
i iść na studia. To bardzo budujące dla mnie, że po tylu latach życia, 
jakie prowadziłem, Jezus sprawił, że w klasie jestem jednym z najlep-
szych uczniów. Dziękuję Bogu za to, że niemalże co dzień widzę cuda 
Jego Łaski. Największym jednak świadectwem żywej obecności Jezusa 
i Jego błogosławieństwa jest odnowienie  relacji z moją 11-letnią có-
reczką i jej mamą. Córeczka nie znała mnie, ponieważ kiedy była mała, 
ja poszedłem do więzienia, a z jej mamą już dużo wcześniej rozstaliśmy 
się, raniąc bardzo głęboko. Po moim wyjściu miałem potężne pragnie-
nie, by przeprosić je obie i ogłosić im Ewangelię. Dziś chodzimy razem 
do kościoła, planujemy ślub, a moja ukochana córeczka mówi do mnie, 
że mnie kocha i nazywa tatą. To naprawdę nie do uwierzenia dla ludzi, 
którzy znają nasze życie i widzą to, co jest teraz. Ja jednak zaufałem 
Bogu, który jest rzeczywisty, wszechmogący i może wszystko, jeśli tyl-
ko z wiarą przyjdziemy do Niego.  Jemu chwała i cześć na wieki.

Kończąc to bardzo skrócone świadectwo, błogosławię każdą osobę, 
brata i siostrę, którzy będą je czytać.  Niech wiara w Boga, który JEST, 
pomoże każdemu prowadzić zwycięskie życie, na Jego Chwałę. 

Niech Was Bóg błogosławi.
Wasz brat w Jezusie, Karol

Przyjedź w góry…
Przyjedź do Wisły…

Przyjedź do „Oazy”…
	

„Oaza” jest dobrym miejscem na:
• wypoczynek tel.661 647 586

• obozy 507 358  586
• konferencje (033) 855 39 21

• szkolenia

Więcej...www.oaza.wislanet.pl

email:	oaza@hot.pl	

Kościół Chrześcijan Baptystów „Oaza” w Wiśle



Byłem księdzem,
jestem pastorem

Mając 26 lat zostałem księdzem katolickim, a mając 33 lata zostałem 
pastorem. Dlaczego? Najlepiej będzie zacząć od początku... 

Wyrosłem w normalnej rodzinie, miałem rodziców, brata, kolegów. 
Miałem też wielką pasję, od 15 do18 roku życia moją wielką pasją były  
sztuki walki Wschodu, ćwiczyłem karate około 2-3 godzin dziennie. 
Jednak w swoim wnętrzu, w swoim sercu doświadczałem pustki. Nie 
rozumiałem, skąd ta pustka się bierze, przecież miałem wszystko, cze-
go potrzebuje człowiek, żeby być szczęśliwym. Nie rozumiejąc, skąd to 
się bierze i co z tym zrobić, próbowałem różnych rzeczy. Aż po trzech 
latach moja pustka dorosła do takiego momentu, że postanowiłem, że 
popełnię samobójstwo. Nieraz porównuje tę pustkę do jedzenia niedo-
solonej zupy. Jak jesz taką zupę, która nie ma smaku, to odechciewa ci 
się jeść. Ale jak żyjesz i niby wszystko masz, co sprawia, że powinieneś 
być zadowolony, a czujesz pustkę w środku, to odechciewa ci się żyć. 
I mi się odechciało. Bardzo poważnie zastanawiałem się nad popełnie-
niem samobójstwa. Myślałem, żeby to zrobić w taki sposób, żeby mnie 
nie odratowali, bo brata mojego kolegi kiedyś odratowali i wszyscy się 
o tym dowiedzieli i zrobiła się afera. 

Po trzech latach uporczywych zmagań, kiedy już byłem bliski po-
pełnienia samobójstwa, przyszło mi do głowy, że może Bóg mi pomo-
że. Zawsze wierzyłem w Boga, codziennie wieczorem się modliłem, 
w niedzielę chodziłem do kościoła, ale nie myślałem, że Bóg może 

mi pomóc. Owszem, słyszałem, że Jezus dwa tysią-
ce lat temu pomagał ludziom, słyszałem, że pomaga 
dziś  świętym, ale teraz Jezusa nie ma tu na ziemi, 
ja święty nie jestem, więc jak Bóg może mi pomóc? 
Ale w tej rozpaczy zacząłem wołać do Boga. Klęka-
łem wieczorem i mówiłem coś w tym stylu: „Boże, 
zmień coś w moim życiu”. Nie mówiłem jakichś re-
gułek, mówiłem to, co wypływało z mojego serca. 
Nie wiedziałem, co Bóg mógłby zrobić, ale wiedzia-
łem, że chcę, aby On coś zmienił. I gdzieś po trzech 
miesiącach takiego wołania, klęknąłem do modlitwy 
i doświadczyłem tego, że Bóg jest moim Ojcem, 
który mnie kocha. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
przyszła mi do głowy taka wspaniała myśl: O, Bóg 
jest moim Ojcem, który mnie kocha. Chcę powie-
dzieć, że po prostu wtedy tego doświadczyłem. Gdy-
bym miał opisać to doświadczenie, to jest tak, kiedy 
jesteś blisko osoby, która cię kocha, i ty czujesz się 
przez tę osobę kochany. To było takie doświadcze-
nie, tylko razy milion, razy nieskończoność potęż-
niejsze doświadczenie bycia kochanym przez Boga. 
Od tamtego doświadczenia minęło 17 lat. Mogę za-
świadczyć to z całym przekonaniem, od tamtego cza-
su moje życie nabrało celu i sensu, bo nawiązałem 
osobistą relację z Bogiem. Nie chcę powiedzieć, że 
zawsze czułem się, jak w tamtym momencie. Przeży-
łem cztery operacje, było też wiele trudnych i boles-
nych wydarzeń w moim życiu, wiele też radosnych 
i wspaniałych oczywiście, ale wszystko to nie zabiło 
tej prawdy, że Bóg jest tym, który mnie kocha. Na-
wiązanie relacji z Bogiem na trwałe uzupełniło moją 
największą pustkę w życiu, poczucie bezsensu. 

Pół roku po tym doświadczeniu Boga zacząłem 
uczęszczać na spotkania modlitewne katolickiej Od-
nowy w Duchu Świętym. Tam przeżyłem chrzest 
w Duchu Świętym z biblijnym znakiem mówienia in-
nymi językami. Po skończeniu szkoły średniej poszed-
łem do Wyższego Seminarium Duchownego i w 1997 
roku zostałem wyświęcony. Przez cały czas bycia kle-
rykiem, a później księdzem byłem bardzo aktywnie 
zaangażowany w katolicką odnowę charyzmatyczną. 
Moim mottem życiowym stały się słowa Jezusa: Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, 
węże będą brać do rąk i jeśli co zatrutego wypiją, nie 
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będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
odzyskają zdrowie (Mk 16:15–18).  Widziałem ludzi, 
którzy są uwalniani od demonów satanizmu, uzależ-
nienia od narkotyków, od nie dających się zwalczyć 
lęków. Miałem łaskę być świadkiem, jak kobieta nie-
widoma na jedno oko odzyskała wzrok, człowiek głu-
chy od 50  lat odzyskał  słuch, kobieta mająca nowo-
twór piersi została w jednym momencie uzdrowiona. 
Wiele znaków i cudów widziałem posługując w gru-
pach Odnowy w Duchu Świętym. 

Dlaczego więc odszedłem z Kościoła katolickiego? 
Głównym powodem była niezgodność wielu nauczań 
katolickich z tym, co mówi Biblia. Główny fragment 
biblijny, przez który Bóg do mnie przemówił  w tej 
sprawie brzmiał: Ten lud czci Mnie wargami, lecz 
sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście 
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji 
(Mk 7: 6-8). Jakie są te ludzkie tradycje wprowadzone 
przez Kościół katolicki? Główne z nich to:

● ustna Tradycja jako źródło Objawienia;
● kult innych osób poza Bogiem (Marii, świętych);
● chrzest dzieci;
● czyściec i modlitwy za zmarłych;
● obowiązkowy celibat dla duchownych;
● wprowadzenie obowiązku wyznania grzechów ka-

płanowi.

Dlaczego jestem teraz protestantem? Ponieważ jest 
to bardziej biblijne i zgodne z tym, w co naprawdę 
wierzę, a więc:

● Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; sakra-
menty nie dają zbawienia;

● Słowo Boże to jedyne źródło wiedzy o Bogu;
● Kościół to ludzie wierzący w Jezusa i dopasowują-

cy się do standartów biblijnych, a nie ustalający dog-
maty i dopasowujący do nich Biblię.

Dlaczego zostałem pastorem? Nie dlatego, że „że-
brać się wstydzę, a kopać nie umiem” (Łk 16:3:), 
ale ponieważ jestem pewien mojego powołania do 
służby. Po swoim odejściu z Kościoła katolickiego 
postanowiłem, że dam sobie rok szabatowy i przez 
ten rok pracowałem jako woluntariusz w Chrześcijań-
skim Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Janowicach 
Wielkich. Podczas mojego tam pobytu skontaktowali 
się ze mną liderzy grupy Odnowy w Duchu Świętym 
w Głogowie i chcieli rozmawiać o tym, dlaczego 
odszedłem. Z czasem zaczęliśmy się spotykać coraz 
częściej na modlitwie i studiowaniu Słowa Bożego 
i w naszych sercach zrodziło się pragnienie założenia 
kościoła w Głogowie. Z czasem zaczęli się nawracać 
też inni ludzie i w kwietniu 2006 roku zarejestrowa-
liśmy naszą głogowską grupę w Kościele Chrześcijan 
Wiary Ewangelicznej. W czasie zakładania kościoła 
w Głogowie poznałem moją obecną żonę Bożeną, 
z którą pobraliśmy się w 2006 roku, a od trzech  mie-
sięcy mamy wspaniałego synka Pawełka.

Wszystkim, którzy chcieliby nawiązać ze mną jakiś 
kontakt, podaję adres mailowy: burza77@wp.pl
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Piękna opowieść
Ostatnio, nakładem Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, ukazała się nowa 

pozycja książkowa pt. „Poszukiwali miasta”. Jej autorką jest Lidia 
Buksbazen, żona Wiktora Buksbazena, absolwenta na Wydziale Te-
ologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszego dy-
rektora amerykańskiej organizacji „Friends of Israel”. Jest on autorem 
wydanej w języku polskim książki pt. „Ewangelia zawarta w świę-
tach Izraela” (2005). Lidia, przyszła żona Wiktora, przedstawia dzieje 
swojej ortodoksyjnej rodziny żydowskiej Glaserów. Jej matka Jenta 
wyszła za mąż za syna bogatego przedsiębiorcy, Beniamina. Ponieważ 
była biedna, a on bogaty, wynikły z tego niemałe kłopoty.

To jej mąż Beniamin kiedyś otrzymał Nowy Testament i zaczął go 
czytać. „Kiedy doszedł do Kazania na Górze, oczy wypełniły mu łzy. 
Otwierał się przed nim nowy świat miłości, piękna i świętości nie-
porównywalnej z niczym i przekraczającej wszystko, co dotąd czytał 
czy słyszał. Skończył Ewangelie i czytał dalsze księgi Nowego Testa-
mentu. Duch Boży zaczął powoli działać w jego sercu. Beniamin czuł, 
że ten zadziwiający człowiek z Nazaretu coraz bardzie go pociąga. 
Niewątpliwie był Bożym człowiekiem. Im dłużej czytał Nowy Testa-
ment, tym bardziej był przekonany o grzeszności swego życia i o tym, 
że potrzebuje Mesjasza”.

Później uwierzyła w Mesjasza również jego żona Jenta. Wywołane tą 
sytuacją trudności rodzinne, zmuszają młodych małżonków do opusz-
czenia domu. Później Beniamin gorliwie zwiastuje Żydom Mesjasza 
w Gdańsku, potem w Ameryce. Perypetie rodzinne, tułaczka wojenna, 
spotkanie Lidii z Wiktorem i śmierć Jenty w Londynie kończy tę nie-
zwykłą opowieść. 

 Pozycję tę można nabyć pisząc na adres: Wspólnota „Drzewo Oliw-
ne”, 00-441 Warszawa, ul. Zagórna 10, lok. 6. Cena 22 zł.



Pismo Święte przedstawia nam Boga, który jak najbardziej jest zainte-
resowany naszymi potrzebami. Te potrzeby powinny być znane nie tylko 
Bogu, ale i innym ludziom. Potrzeby własne, potrzeby Zboru, Kościo-
ła czy misyjnej organizacji. Jednak aby móc mówić o potrzebie, trze-
ba spełnić pewien podstawowy warunek. Trzeba ją najpierw zauważyć 
i określić. Czasami to, co się zauważa, nie jest zbyt przyjemne i wygod-
ne, ale dla dobra sytuacji konieczne. W ostatnim czasie wyraźniej niż 
zwykle dostrzegam jedną z pilnych potrzeb Kościoła baptystów w Pol-
sce. To potrzeba, która wymaga naszych modlitw i Bożej ingerencji.

Na początku chciałbym, abyśmy zadali sobie kilka pytań, które już 
znacznie wcześniej zadałem sobie samemu. 

Jako Kościół posiadamy Wyższe Baptystyczne Se-
minarium Teologiczne i odpowiednie budynki, ale nie 
stać nas na ich utrzymanie, a studentów chętnych do 
kontynuowania nauki brak. Dlaczego tak jest? Udało 
nam się odzyskać dużą część majątku pobaptystycz-
nego, ale nie stać nas na wypełnienie go nowymi ludź-
mi. Dlaczego tak jest? Posiadamy budynki kościelne, 
które nie są pełne i czasami trudno finansowo je utrzy-
mać. Dlaczego tak jest? Duża liczba zborów nie po-
siada pastora i przez to słabiej się rozwija. Dlaczego 
tak jest? Od dłuższego czasu Kościołowi Chrześcijan 
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Baptystów trudno przekroczyć liczbę 5000 wierzą-
cych na 38 milionów Polaków. Dlaczego tak jest? 

Czasami słyszę, jak ktoś mówi: „bo nam, baptystom 
nie chodzi o liczby, ale jesteśmy wierni Słowu i dbamy 
o jakość, a nie o ilość”. Brzmi to dobrze, ale moje serce 
się niepokoi za każdym razem, gdy czytam Dzieje Apo-
stolskie, bo tam wymienione są liczby i jakoś trudno mi 
uwierzyć, że apostołowie nie dbali o ilość. 

Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzcze-
ni i tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy 
osób (Dz 2:41, Nowe Przymierze).

Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to 
Słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodzi-
ła do około pięciu tysięcy (Dz 4:4).

Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli 
Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet  (Dz 
5:14).

W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła… (Dz 6:1).
W ten sposób Słowo Boga krzewiło się i liczba ucz-

niów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rze-
sza kapłanów dawała posłuch wierze (Dz 6:7).

Pan ich w tym wspomagał, bo rzeczywiście duża 
liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego 
(Dz 11:21).

Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana 
(Dz 11:24).

Widzisz bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło… (Dz 
21:20).

Kiedy czytam te wersety, za każdym razem czuję w sercu smutek sły-
sząc, jak ktoś w naszym Kościele mówi: nam nie chodzi o liczby; i mówi 
to osoba, która nie angażuje się ewangelizacyjnie. 

Patrząc na Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce trudno jedno-
znacznie powiedzieć, że się nie rozwijamy, ponieważ niektórzy widzą 
wielkie sukcesy. Kiedy jednak postawimy sobie pytania, które zadałem 
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na początku, to pojawia się jakiś niesmak, żeby nie powiedzieć jakieś 
przygnębienie. Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce w 2007 roku 
wzrósł zaledwie o 6 osób! Są to oficjalne statystyki naszego Kościoła. 
Patrząc na ten wzrost zastanawiam się w sercu, czy mam się cieszyć 
i świętować, czy płakać? Jak te wyniki skomentowałby nasz pionier 
Gotfryd Alf? Ciekaw jestem, co ma do powiedzenia nasz Pan Jezus, jak 
według Niego wypełniamy wielki nakaz misyjny? 

Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcij-
cie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (Mt 28:19).

Może stawiam zbyt ciężkie pytania, może dla wielu będę zbyt krytycz-
ny, a może pozbawiam nas wewnątrz-baptystycznej radości i samozado-
wolenia, że nigdy nie było tak pięknie jak jest obecnie. Powoli odnoszę 
wrażenie, że przywykliśmy do polskiego baptyzmu, do małych zborów, 
do naszych problemów, które ciągną się latami i już pogodziliśmy się 
z myślą, że nic się nie zmieni. Widocznie taka jest wola Boża, że tysiące 
miast w naszym kraju nie słyszały Dobrej Nowiny. Trudno, tak musi 
być... 

Może niektórzy się smucą, że jest nas tak mało, ale zawsze można się 
pocieszyć, że jesteśmy wierni w małym i mamy dobrą jakość, prawda? 
Ja osobiście należę do tego grona pastorów, która wierzy, że wysoka ja-

kość baptyzmu zawsze ma przełożenie na szybki roz-
wój Kościoła i wzrost liczebny. Wierzę głęboko w to, 
czego nauczał nasz Pan, że nie da się ukryć światła, bo 
ma ono mocno świecić dla innych. Jeśli ktoś chodzi 
w światłości, ten jest wysokiej jakości baptystą i bę-
dzie na siebie zwracał uwagę osób niewierzących, oni 
zaś będą się nawracali, a więc jakość to również ilość. 
Pytam się zatem siebie samego, gdzie ta jakość, skoro 
jako Kościół wzrośliśmy o zaledwie 6 osób? 

Jestem pastorem nowego zboru, który zaczął po-
wstawać w lipcu 2001 roku, a rejestrował się w marcu 
2003 roku. Obecnie mamy 46 członków i około 15 
sympatyków. Braliśmy udział w założeniu dwóch no-
wych zborów w Puławach i w Radomiu, a obecnie za-
czynamy zakładać kolejny zbór w Siedlcach. W 2008 
roku tylko w naszym zborze ochrzciliśmy 9 osób. 
Można się więc rozwijać i skutecznie łączyć jakość 
z ilością. Znam kilka zborów wysokiej jakości, które 
się rozwijają i zakładają nowe zbory. 
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Odnoszę wrażenie, że w naszym Kościele wiele 
spraw postawiliśmy na głowie. Jak to jest, że mamy 
seminarium, do którego nie ma chętnych, że mamy 
budynki, na które nas nie stać, że brakuje nam pa-
storów, a mimo to nie zastanawiamy się, komu ma 
to wszystko służyć? Zawsze wydawało mi się, że se-
minarium jest dla studentów, a budynki dla wierzą-
cych, dla ludzi. Niestety nie widzę pasji w Kościele, 
aby ewangelizować tych ludzi. Zawsze wydawało mi 
się, że tam, gdzie duża liczba ludzi, tam duże zasoby 
finansowe, które mają pomóc utrzymać seminarium 
i budynki, które dzięki temu będą jeszcze lepiej służyć 
ludziom. Słyszę, że nam nie chodzi o ilość, ale o ja-
kość, ale jednocześnie widzę, że chcemy mieć semi-
narium i budynki, na które z prostej przyczyny nas nie 
stać. Pytam więc siebie: dla kogo to seminarium, dla 
kogo budynki, skoro nam chodzi o jakość oderwaną 
od ilości? Zastanawiam się, o co nam, jako baptystom, 
w tym wszystkim chodzi? Jakie mamy cele? Do czego 
zdążamy? Czy do przyjścia Jezusa chcemy zachować jedynie to, co mamy? Gdzie podział się duch misyjności, z którego sły-

nął nasz Kościół za czasów Alfa i później? 

Dlaczego o tym piszę? Czy tylko po to, aby ponarzekać? Nie! Absolutnie 
nie chodzi mi o narzekanie i stworzenie nieprzyjaznego klimatu. Jestem 
realistą, który stara się patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat faktów, 
ale żyję też nadzieją na zmianę, która przyjdzie z góry, od naszego Pana. 
Wierzę, że Jezus ma dobre myśli o naszym Kościele, chce nas zmieniać 
i błogosławić. Piszę o tym, by spróbować odpowiedzieć na pytanie: co jest 
największą potrzebą Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce? Myślę, że 
jest nią stały przypływ nowych wierzących i planowy program zakładania 
nowych zborów. Dlatego nie zamierzam bezczynnie siedzieć i cieszyć się 
z tego, co jest obecnie. Nie chcę być dumnym pastorem zadowalającym 
się jedynie owocami naszego zboru. Zależy mi na całym Kościele. Oto 
powód tego artykułu. Chcę dołożyć starań, aby powstało jak najwięcej 
nowych zborów, zwłaszcza tam, gdzie ich nie ma. 

Oprócz tego, że jestem pastorem, pracuję również w organizacji mi-
syjnej, która szkoli i przygotowuje nowych misjonarzy, zakłada nowe 
zbory. Od czerwca 2009 będziemy szkolili nową grupę misjonarzy 
i szukam trzech chętnych osób, które gotowe są zostawić wszystko 
i pójść za Bożym powołaniem w swoim sercu. Szukam wierzących 
mężczyzn i kobiet, którzy nie boją się trudów i przeciwności, którzy 
z miłości dla ginących ludzi są gotowi na wyrzeczenia dla Jezusa. Ko-
chani, potrzebujemy misjonarzy! Nie do Afryki czy do Azji, gdzie jest 
potężne przebudzenie. Potrzebujemy misjonarzy dla Polski, w której 
sami klepiemy duchową biedę. Wierzę, że są mężczyźni, są kobiety, do 
których przemawia Pan i powołuje do misji. Właśnie do tych osób się 
zwracam. Jeśli wiesz, że Bóg powołuje cię do Polski i chcesz, aby nasz 
kraj przeżył przebudzenie, to nie zwlekaj, nie hamuj Boga, nie targuj 
się z Nim o czas, pieniądze… Po prostu zadzwoń. Do końca kwietnia 
potrzebuję skompletować grupę misjonarzy. Chcemy zakładać nowe 
zbory! Mamy na myśli konkretne miasta i możemy to wesprzeć finan-
sowo. Dla czyjej chwały? Nie naszej ani waszej, lecz chwały naszego 
Pana, który trzyma nas tutaj właśnie po to, aby to poprzez Kościół 
zwierzchnościom i władzom na okręgach niebieskich stała się jawna 
wszelka i różnorodna mądrość Boża (Ef 3:10).

Pastor Sebastian Zima w Mińsku Mazowieckim 
Telefon 508 249 731 email: zima_s@op.pl
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Dnia 16.11.2008 członek naszego zboru, brat Marek Kamiński został 
uroczyście ordynowany na pastora. W uroczystości tej wzięły udział trzy 
zaprzyjaźnione ze sobą zbory: Kościół Chrześcijan Baptystów, WKCh 
Społeczność Chrześcijańska, Kościół Zielonoświątkowy. Uroczystość 
rozpoczął brat Marcin Zwoliński Psalmem 133, a brat Piotr Tatar  wraz 
z grupą uwielbieniową poprowadzili śpiew.

Następnie brat Marek Kamiński podzielił się z nami swoim świade-
ctwem:

 
„Kiedy rozpoczynałem studia w Wyższym Baptystycznym Semina-

rium Teologicznym w 2000 roku, nie myślałem o tym, że kiedykolwiek 
będę pastorem. Choć nawróciłem się w 1991 roku i przez okres pra-
wie dziesięciu lat służyłem najpierw w Kościele Wolnych Chrześcijan 
w Mławie, następnie w Kościele Chrześcijan Baptystów w Olsztynku, 
nie widziałem w sobie duszpasterza. Nauczyciela tak, ewangelistę rów-
nież. Duszpasterza – nie. 

Praktycznie od pierwszego dnia, kiedy Chrystus stał się moim Panem 
i Nauczycielem, byłem ewangelistą. Pan wykorzystywał mnie – wtedy 
jeszcze młodego i niedoświadczonego ucznia – do swoich celów, naj-
pierw do ewangelizacji. Pamiętam dni, kiedy odwiedzałem ludzi i roz-
ważaliśmy Słowo do późnych godzin, czasami do rana. 

Kiedy Pan powołał więcej ludzi z okolic mojego miejsca zamieszkania, 
stałem się liderem tej grupy głównie z tego powodu, że byłem najdłużej 
wierzący – starszy w wierze od niektórych tylko o kilka dni. Uczęszcza-
liśmy do zboru KWCh w Mławie, ale praktycznie codziennie spotykali-
śmy się na rozważanie Słowa Pańskiego. Razem przeżywaliśmy radości 
i prześladowania. Ból i cierpienie bliskich, którzy nie rozumieli naszej 
decyzji pójścia za Chrystusem.

W 1992 roku w październiku rozpocząłem studia w Olsztynie. Tam 
także, wraz z poznanym bratem w Chrystusie, zaczęliśmy organizować 
spotkania biblijne dla studentów. Podczas tych spotkań nawróciła się 

Ordynacja Marka Kamińskiego  
w Olsztynie

moja przyszła żona – Hanka. Ponieważ z Olsztyna 
było daleko do Mławy, zacząłem uczęszczać do Zbo-
ru Chrześcijan Baptystów do Olsztynka. Tam uczest-
niczyłem aktywnie w nabożeństwach i spotkaniach 
biblijnych grając na gitarze i usługując Słowem. Na 
początku były to krótkie rozważania, potem przero-
dziły się one w cotygodniowe kazania. W Olsztynku 
w 1993 roku przyjęła chrzest moja żona i odbył się 
nasz ślub.

Po studiach zacząłem pracę w Warszawie. Miesz-
kaliśmy w Piastowie koło Warszawy, a uczęszczali-
śmy do najbliższego zboru – znów Kościoła Wolnych 
Chrześcijan w Pruszkowie.

Agnieszka
Szyszkowska

Hanna i Marek Kamińscy

Od lewej: Marek Kamiński, Andrzej Seweryn, Zbigniew Miksa
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W 2000 roku wróciliśmy do Olsztyna. Przez okres 
pół roku jeździliśmy jeszcze do Olsztynka, jednak 
od października zaczęliśmy brać udział w nabożeń-
stwach w nowo powstałej placówce kętrzyńskiego 
KCHB w Olsztynie. W październiku tego roku, po za-
chęceniu przez brata Gustawa Cieślara, rozpocząłem 
studia w WBST w Warszawie.

Przez okres mojego życia chrześcijańskiego, prak-
tycznie zawsze byłem ewangelistą i nauczycielem. 
Jednak, jak napisałem wcześniej, nie rozpoczynałem 
studiów z powodu poczucia powołania do służby 
w zborze w roli pastora. Gdy ktoś zapytał mnie, po co 
zacząłem Seminarium, mówiłem, że chcę trochę bar-
dziej poznać historię Izraela i chrześcijaństwa, oraz 
może dowiedzieć się paru ciekawostek. Uważałem, 
że niewiele się nauczę w Seminarium. Według mnie 
znałem Biblię dosyć dobrze i nie potrzebowałem już 
nauczycieli do jej poznawania. W swoim przekonaniu 
utwierdziłem się po pierwszych dwóch wykładach – 
z „Katechetyki” (uważałem, że dzieci muszą dorosnąć 
i wybrać, a katechetyka to narzucanie dzieciom życia 

z Bogiem), oraz z „Wstępu do Starego Testamentu” (teoria Wellhausena 
była dla mnie absurdem, dla którego nie warto tracić czasu). Pamiętam, 
że trzeci wykład – „Wstęp do Pisma Świętego” ogromnie mnie zaskoczył 
i pokazał moje braki. Pomyślałem, że chyba jednak czegoś się nauczę.

Dopiero po studiach widzę, jak bardzo potrzebne mi było Seminarium. 
Oprócz przekazania mi wiedzy, nauczyło mnie miłości, pokory, sza-
cunku i tolerancji w stosunku do innych chrześcijan, a też pokazało, że 
oprócz nauczania bardzo ważna jest troska o innych i duszpasterstwo.

Przez ostatnie siedem lat jestem członkiem Zboru KChB w Olsztynie. 
Uczestniczyłem w jego usamodzielnianiu się i tworzeniu pierwszych 
struktur. Podczas wybierania pierwszej Rady Zborowej członkowie zbo-
ru obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi obowiązki Przewodniczą-
cego Rady Zboru. Od stycznia 2003 roku byłem wikariuszem Zboru, 
a od maja 2004 Zbór powierzył mi również służbę pełniącego obowiązki 
pastora.

W 2005 roku zakończyłem wikariat i zdałem egzamin kościelny, zaś 
w 2007 obroniłem pracę licencjacką na WBST. W czerwcu olsztyński 
zbór powołał mnie na pastora, a w listopadzie odbyło się nabożeństwo 
połączone z ordynacją pastorską”.

 
Po wysłuchaniu opowieści o drodze przyszłego pastora, kazaniem 

usłużył brat Andrzej Seweryn z Kętrzyna. Przewodnią myślą brata w ka-
zaniu był fragment z Księgi Jozuego 22:1-5. 

Po wysłuchaniu Słowa Bożego rozpoczęła się oficjalna część uroczy-
stości. Błogosławieństwa bratu Markowi  i jego żonie Hannie udzielił 
brat  Andrzej Seweryn oraz brat Zbigniew Miksa z Giżycka. 

Pastorzy  uczestniczących zborów  przekazali  życzenia  wytrwania 
w podjętej służbie. 

Wielką  niespodzianką były wyśpiewane życzenia z Psalmu 128. przez 
nasze siostry ze zboru. Wszyscy obecni byli bardzo wzruszeni, a najbar-
dziej Marek i Hania. 

Po oficjalnej  części  rozpoczęło się składnie życzeń przez pozostałe 
osoby. Towarzyszyło temu wiele uścisków i  wzruszeń.

Zatem uroczyście oświadczamy, że od dnia 16.11.2008 Kościół Chrześ-
cijan Baptystów w Olsztynie ma pastora. 

Werset z  2 Tm 2:15 przeważał w składanych pisemnych i ustnych 
życzeniach: Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako 
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo 
prawdy. k
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Wyprawa misyjna  
na Litwę Piotr Wiazowski

Wraz z Romanem Baranowskim w maju tego roku udałem się do zboru 
baptystycznego w Kownie na Litwie. Byliśmy częścią większego pro-
gramu ewangelizacyjnego Narody Narodom. W sobotę 24-tego maja 
zostaliśmy zaproszeni, aby nauczać o Duchu Świętym i Jego darach. 
W spotkaniu wzięli udział pastorzy różnych denominacji w tym mieście. 
Naszą tłumaczką była młoda dziewczyna Julia. Nawróciła się ona dwa 
lata wcześniej na skutek świadectwa córki pastora i była jedyną wierzącą 
osobą w swojej rodzinie. 

Następnego dnia na skutek naszego zwiastowania w zborze cztery 
osoby postanowiło powierzyć swoje życie Chrystusowi. Była wśród 
nich Galina, matka naszej tłumaczki. Od czasu swego nawrócenia Julia 
modliła się o swoich rodziców i siostrę. Gdy teraz jej matka podniosła 
rękę na znak decyzji oddania się Chrystusowi, Julia przyznała, że ugię-
ły się pod nią nogi, gdyż w odpowiedzi na swoje modlitwy zobaczyła 

Boże działanie. Galina poprosiła mnie o modlitwę za 
swego męża i drugą córkę, Wiktorię. 

Rozmawiałem i modliłem się z Galiną i nowo nawró-
conymi. Wyjaśniłem im, czego dokonał Bóg w ich ser-
cach, gdy zaprosili Go do swego życia. Jakże radośnie 
przeżywał tę chwilę cały zbór baptystyczny w Kaunas. 
Później pełni radości wraz pastorem Władimirem Sere-
dą i jego małżonką z udaliśmy się na wspólny posiłek 

W czasie pobytu na Litwie gościliśmy w domu Ka-
zimierza i Oliwii, którzy zapewnili nam noclegi i po-
siłki. Niech dobry Bóg wynagrodzi im tę służbę. Przy 
okazji przywieźliśmy z Polski zborowi nieco prowian-
tu i odzieży. Szczególnie dziękuję siostrze Walentynie 

Pastor Roman Baranowski z nowo nawróconymi w Kownie
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Alimowskiej ze zboru w Narwi za dostarczenie nam 
dobrej używanej odzieży.

Służba w więzieniu

W poniedziałek 26. maja udaliśmy się 30 km od Kau-
nas do tamtejszego więzienia. Przy wejściu zostaliśmy 
tam sprawdzeni dokładniej niż na jakimkolwiek lotni-
sku. Jedna część więzienia jest przeznaczona dla więź-
niów z krótszymi wyrokami, a druga dla skazanych na 
15 lat i wyżej. Na Litwie nie wykonuje się kary śmierci.

Stojąc przed grupą około 35 więźniów, przyglądałem 
się datom urodzenia na identyfikatorach tych, którzy 
stali w pierwszym szeregu. Ośmiu z nich urodziło się 
w 1988 roku. Wtedy nagle uświadomiłem sobie, że 
moja starsza córka Ania urodziła się w tym samym 
roku. Ci stojący tutaj byli niespełna 20 letnimi młody-
mi ludźmi, kiedyś życie miało dla nich sens, mieli po 

co żyć. A teraz? Co za strata!
Znaleźli się tutaj głównie z powodem narkotyków i przestępstw. Po-

czucie bezpieczeństwa człowieka wierzącego tak wyraźnie pojawiło się 
w moich myślach. Wtedy uświadomiłem sobie jak cenne są dzieci dla 
Ojca miłości, wszechmocnego Boga. Jak bezpieczni jesteśmy w Jego 
ręku. Ale czułem też współczucie dla tych młodych więźniów.

Gdy z Romanem i Władimirem dzieliliśmy się z nimi ewangelią Jezusa 
Chrystusa i możliwością nowego życia, na wezwanie do pokuty i przy-
jęcia Chrystusa prawie wszyscy podnieśli swoją rękę.  Niektórzy płaka-
li. Modliliśmy się za nich, wręczyliśmy im Biblie, rozdaliśmy traktaty. 
Władimir, kapelan więzienny zaprosił ich do swego więziennego biura 
za herbatę i kawę, gdzie mogliśmy więcej opowiedzieć im o nowym 
życiu w Chrystusie, o sensie i celu nowego życia. 

Z więźniami u kapelana Władimira Seredy

Po posiłku udaliśmy się do drugiej części więzienia, gdzie spotkaliśmy 
się z grupą ponad 40 więźniów. Jeden z więźniów otworzył swoje serce. 
Miał 31 lat i za tydzień miał opuścić ten karny zakład. Był narkomanem, 
ale przez półtora roku przebywania w więzieniu nie zażywał żadnych 
narkotyków. Teraz bał się spotkać na wolności swoich dawnych przyja-
ciół. Jak przyznał, czuł za swoimi plecami wszystkich demonów. Prosił 
o modlitwę za siebie, co też uczyniliśmy.

Pozwolono nam wziąć ze sobą biblijne traktaty w języku litewskim, 
dlatego dzieliliśmy się nimi z więźniami. Modlimy się o to, aby dru-
kowane Słowo Boże w czasie jego czytania mogło poruszyć ich serca 
i umysły. Módlmy się o tych, którzy otworzyli swoje serca Chrystusowi. 
Drogi czytelniku, proszę Cię o modlitwę za mnie i za tych, którzy głoszą 
Słowo, aby kiedy otwieramy swe usta była nam dana moc do zwiastowa-
nia ewangelii, która jedynie może otworzyć drzwi więzienia, przemienić 
ludzkie serce i dać nowe życie pełne znaczenia, szczęścia i satysfakcji  
jakie można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie. k

Pastor Piotr Wiazowski z nowo nawróconymi Litwinami

Pastor Piotr Wiazowski podczas spotkania 
z więźniami w Kownie
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Dolnośląskie obchody 
150 –lecia Kościoła 
baptystów w Polsce

W dniach 15-16 listopada 2008 roku w pierwszym zborze we Wrocła-
wiu odbyły się okręgowe obchody 150-lecia Kościoła baptystycznego na 
ziemiach polskich. W sobotę odbyła się uroczysta konferencja okręgowa 
z udziałem przedstawicieli zborów i zaproszonych gości. W uroczystości 
uczestniczyła delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej i Przymierza Pa-
storów, jak również brat Przewodniczący Rady Kościoła Gustaw Cieślar 
z małżonką. Całą uroczystość prowadził brat Daniel Trusiewicz pełniący 
między innymi funkcję Przewodniczącego Rady Okręgu. 

Uroczystość sobotnią rozpoczął brat Aleksander Kircun od słowa za-
chęty do modlitwy dziękczynnej za minione 150 lat historii. Zwrócił 
szczególną swoją uwagę na trudne początki pracy kościelnej w począt-
kowych latach po wojennych, gdy na Dolnym Śląsku od nowa kształto-
wało się życie społeczne. 

Wykład „Misja baptystyczna, wizja inspirowana dziedzictwem” wy-
głosił brat Włodek Tasak. W wykładzie ukazał cztery jakże różne okre-
sy rozwoju Kościoła i uwarunkowań jego funkcjonowania. Początki to 
czasy rozbiorów, gdy w każdym z nich dominował inny system poli-
tyczny i prawny. Były to czasy pionierskie, gdzie najczęściej niewy-
kształceni, ale głęboko umotywowani bracia i siostry rozpoczęli dzieło 
ewangelizacji. W tym okresie Kościół nasz rozwijał się głównie wśród 
niemieckojęzycznych mieszkańców naszego kraju, pochodzących 
z Kościoła Ewangelickiego. Z czasem do zborów zaczęli dołączać bap-
tyści polskojęzyczni i inni Słowianie tworzący wtedy społeczeństwo 

naszego kraju. Sam Golfryd Alf był ewangelickim 
nauczycielem, który przyjął chrzest w roku 1858. 
Drugi etap rozwoju przypada na czasy międzywo-
jenne i jest wpisany w trudny czas budowania nie-
podległości porozbiorowej. Po zakończeniu I wojny 
światowej na terenie Polski działają dwie unie bap-
tystyczne: niemiecka i słowiańska. Ta pierwsza liczy 
7500 członków, druga 4500, pod koniec tego okresu 
ich liczebność rośnie. 

Wybuch kolejnej wojny zmienia tę rzeczywistość, 
w wyniku trudnego czasu, a następnie zmiany granic 
Polski Kościół nasz traci wielu członków, którzy zna-
leźli się poza granicami nowej Polski. Czasy komuni-
styczne są kolejnym wyzwaniem dla Kościoła. Jest to 
też już historia polskiego Dolnego Śląska, gdy powoli 
organizują się nasze zbory. Okres powojenny, z po-
wodów politycznych i społecznych jest niełatwy dla  
zborów. Upadek zaś komunizmu wprowadza nasz 
Kościół w nową rzeczywistość stanowiącą nowe wy-
zwanie dla pracy misyjnej. 

Następnie brat Pastor Gustaw Cieślar wręczył pa-
miątkowe tabliczki braciom szczególnie zasłużonym. 
Otrzymali je bracia: Wincenty Winniczek, Stefan Za-

Ryszard Tyśnicki Za kazalnicą prezb. Włodek Tasak
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chanowicz, Bronisław Zachanowicz oraz zbór w Wet-
ter od lat współpracujący ze zborem wrocławskim. 

Nasz okręg otrzymał życzenia od zaprzyjaźnionego 
zboru w niemieckim Wetter, od Polskiej Rady Ekume-
nicznej przekazał życzenia ks. Krzysztof Wolnica, od 
Przymierza Pastorów brat Edward Pawłowski; otrzy-
maliśmy też życzenia listownie. 

W kolejnej części siostra Ruth Kowalczyk przed-
stawiła nam sylwetki pastorów dolnośląskich, którzy 
odeszli już do wieczności. Bracia Stefan Bednarczyk, 
Michał Popko, Mackiewicz Jan jun., Krzysztof Bed-
narczyk, Jan Piotrowski i Świrydziuk Włodzimierz 
byli oddanymi w służbie dla Boga braćmi, którzy od-
cisnęli trwałe pietno na zborach, w których służyli. 

W przerwie obiadowej był czas na zwiedzanie wy-
stawy dotyczącej minionych lat. Mogliśmy zobaczyć 
wiele pamiątek z okresu powojennego, a też przypo-
mnieć sobie wydarzenia, jakie miały miejsce. Pokaza-
no zdjęcia wszystkich przywódców zboru wrocław-
skiego, fotografie z różnych wydarzeń, jakie miały 
miejsce w naszym mieście. 

W drugiej części obyła się uroczysta sesja Konfe-
rencji Okręgu, na której mogliśmy usłyszeć o pracy 
ewangelizacyjnej prowadzonej w Opolu i Oławie. Na 
koniec tej części głos zabrał brat Gustaw Cieślar, kie-
rując do zborów w okręgu słowa zachęty do dalszej 
pracy i misji. 

W ostatniej części naszej sobotniej uroczystości mo-
gliśmy uczestniczyć w pięknym wieczorze muzyczno- 

poetyckim prowadzonym przez zbór w Głogowie. Usłyszeliśmy wiersze 
napisane przez siostrę Ewelinę Tołopiło. 

Następnego dnia odbyło się wspólne nabożeństwo wrocławskich zbo-
rów i ich placówek. Ponownie mogliśmy wysłuchać kazania wygłoszo-
nego przez brata Włodka Tasaka, a słowo okolicznościowe wygłosił 
też brat Gustaw Cieślar. Na koniec nabożeństwa każdy z wrocławskich 
zborów poprzez swoich przywódców przekazał życzenia wrocławskiej 
wspólnocie baptystycznej na następne lata. 

Szczególne podziękowania należą się bratu Danielowi Trusiewiczowi, 
który zainicjował dolnośląskie obchody i zorganizował komitet organi-
zacyjny, który włożył ogromny wysiłek w przygotowania. k




