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Kalendarz wydarzeń:

10 - 14 kwiecień  –  Obóz Wielkanocny
1 - 3 maj  –  Ogólnokościelna majówka pod hasłem  
„Ja i dom mój służyć będziemy Panu”, organizowana  
przez służby i duszpasterstwa KChB oraz Zbór w Radości
9 - 10 maj  –  Przegląd chórów
11 - 12 maj  –  Konferencja Pastorska i Liderów Służb  
Kościelnych 
20 - 27 czerwiec  –  Obóz Sportowo-językowy
12 - 22 lipiec  –  Wczasy Seniora
24 lipca - 2 sierpnia  –  Obóz Anglojęzyczny Come Together 
31 grudzień - 2 styczeń  –  Konferencja Noworoczna

Zapraszamy do Radości w 2009 roku

Niniejszy numer Słowa Prawdy poświęcamy przede 
wszystkim ekumenii. Temat niby znany... ale czy na 
pewno? Zachęcamy do sprawdzenia. 

Zacząć można od samego terminu – patrz artykuł Co 
znaczy słowo ekumenia? - wypowiadanego przez niektórych 
z niesprecyzowaną niechęcią a przez innych z bezkrytycznym 
aplauzem. Jego historia jest naprawdę ciekawa! Dla wielu 
odkrywcze może być przyjrzenie się roli kościoła katolickiego 
w ekumenii (Czy ruch ekumeniczny to ruch katolicki?). Jak  
z niego wynika, katolicka sympatia do ekumenii może okazać 
się jedynie epizodem w raczej wstrzemięźliwej postawie tego 
kościoła do osób rozumiejących chrześcijaństwo inaczej, niż 
jedynie rzymsko-katolicko. Kolejna „cegiełka” w tym temacie to 
krótkie studium biblijne na temat ekumenii: Biblia a ekumenia.  
Z kolei pastor Andrzej Seweryn odpowie nam na postawione 
wprost pytanie: Jak rozumieć ekumenię?, a pastor Paweł 
Krzywicki podzieli się praktycznymi wskazówkami, jak 
zachować się w obliczu różnych poglądów (Gdy wierzący 
mają odmienne zdania).

Oprócz tego polecamy kazanie pastora Henryka Dedo 
(Światło), krótki kurs ewangelizowania (Jak opowiadać o swoim 
nawróceniu), kilka ciekawych wiadomości ze świata i kraju  
(w tym o wizycie pastora Gustawa Cieślara u Prezydenta 
RP), oraz przegląd nowości wydawniczych Wydawnictwa 
Słowo Prawdy. Szczególnie polecamy uwadze kupon dla 
Naszych Czytelników, zachęcający do zakupienia dla siebie, 
bądź znajomych czy rodziny Albumu Jubileuszowego  
w wyjątkowo korzystnej cenie, oraz uwadze rodziców najnowszą 
książkę wydaną przez nasze Wydawnictwo – Udane Biblijne 
Rodzicielstwo cenionego autora, pastora Johna MacArthura. 

Rozpoczynamy również cykl prezentacji Zborów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych nowych, często nieznanych, 
o kilku lub kilkunastoletniej historii. W tym numerze jest to 
Zbór w Puławach. Poznajmy go, a poznawszy, błogosławmy!

Oddajemy niniejszy numer z dużym poślizgiem. Spowodo-
wany on został zawirowaniem po odejściu z funkcji Redaktora 
Naczelnego pastora Włodka Tasaka. Pragniemy poinformować, 
że Redakcja jest w procesie tworzenia się i jak w skarbcu biblij-
nym, jest tu miejsce na stare i nowe rzeczy. Mamy nadzieję, że 
z pożytkiem dla Was, Szanowni Czytelnicy, oraz dla większej 
chwały naszego wielkiego i kochającego Pana, Króla i Brata, 
Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wie-
ków, Amen!

 
                                  W imieniu Kolegium Redakcyjnego,

                                    Pastor Mateusz Wichary

OD REDAKCJI

Głównym tematem tegorocznej majówki jest zaangażowanie rodzin i osób 
samotnych w praktyczną służbę kościoła:

Jak zorganizować i poprowadzić zborową szkołę biblijną. Grupy domowe • 
jako integralna część szkoły biblijnej.  Swoimi doświadczeniami w tej 
dziedzinie podzielą się Tony Show  
i Carol Story ze zboru Morningside Baptist Church  
w Południowej Karolinie oraz doświadczeni liderzy z kraju.

Elementy indywidualnej formacji duchowej: modlitwa, studiowanie • 
Słowa Bożego i post.  Wykłady poprowadzi pastor Gustaw Cieślar.

Inspirujące wieczory z Dobrą Nowiną •  prowadzone przez pastora 
Henryka Skrzypkowskiego.

Przewidziany jest specjalny program dla młodzieży. W czasie trwania 
seminariów zapewniona zostanie opieka dla dzieci.

W programie majówki znajdą się dodatkowe atrakcje, takie jak: Nordic 
walking, pieczenie chleba, wspólne grilowanie, turniej tenisowy, turniej 
siatkówki.

Majówka rozpocznie się piątkowym obiadem (1 maja), a zakończy 
niedzielnym nabożeństwem i wspólnym obiadem (3 maja).  
Istnieje możliwość przyjazdu w czwartek 30 kwietnia wieczorem po 
wcześniejszym uzgodnieniu.

Koszt udziału w majówce: 
100 zł  od osoby dorosłej
50 zł  dla dzieci w wieku do 12 lat 
bez opłat  dla dzieci w wieku do 3 lat 

Rejestracja i przedpłata:   
w Kancelarii Rady Kościoła do dnia 10 kwietnia 2009 r.:
tel. 022 624 27 83, e-mail: kancelaria@baptyści.pl
adres: ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa

Dla osób rejestrujących się po terminie  
opłata wzrasta do 120 zł.

Przedpłaty w wysokości min. 50% kwoty od każdej 
osoby prosimy dokonywać na konto Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w RP:
ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905
Tytułem: Majówka Radość 2009

Wszelkie pytania prosimy kierować do s. Magdy Czerwińskiej  
w Kancelarii Rady Kościoła.

Gospodarzami spotkania są Jacek i Alina Woźniak  
z Duszpasterstwa Rodzin.

„Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” Joz. 24:15

 Zapraszamy na ogólnopolską majówkę  
Kościoła Chrześcijan Baptystów

Warszawa-Radość, 1-3 maja 2009
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I. KAŻDY CZŁOWIEK JEST BEZNADZIEJNIE 
ZGUBIONY W ŚWIECIE POGRĄŻONYM  

W GRZECHU I DLATEGO POTRZEBUJE RATUNKU

Biblia powiada: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały 
Bożej.” „Zapłatą za grzech jest śmierć.” Pamiętamy, jak prom 
kosmiczny COLUMBIA w trakcie wchodzenia w atmosferę 
ziemską uległ katastrofie? Zginęło siedmiu członków załogi. 
Komisja powołana przez NASA do zbadania przyczyn 
katastrofy stwierdziła, że źródło problemu powstało przy 
starcie promu. Mała uszczelka odpadła od zbiornika 
paliwa – ważyła mniej niż 0,5 kilograma i uderzyła w dolną 
część lewego skrzydła, delikatnie uszkadzając powłokę 
ceramiczną. Na skutek tego uszkodzenia powłoka nie 
wytrzymała temperatury powstającej przy wchodzeniu  
w atmosferę ziemi. W ciągu następnych 15 dni i 22 godzin, 
siedmiu członków załogi wypełniało swoją misję nie 
wiedząc, że są skazani na katastrofę od momentu startu. 
Wydawało się, że wszystko idzie bez żadnych problemów. 
Nie widzieli małego uszkodzenia powłoki skrzydła. Nie 
wiedzieli, że potrzebują ratunku. A przecież tak desperacko 
go potrzebowali. Gdy inżynierowie NASA dyskutowali nad 
wielkością uszkodzenia – dyrektor lotu przesłał wiadomość 
załodze COLUMBII, że nie ma żadnych powodów do 
zmartwień z powodu tak małego uszkodzenia. 

Najbardziej mądre, najbardziej doświadczone osoby 
mówiły: wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kon-
trolą, nie ma powodu do zmartwień. A w rzeczywistości – 
załoga nie miała szans na przeżycie. Nie wiedzieli o tym 
– ale ratunek był ich największą, najpilniejszą potrzebą. Jed-
nak nawet gdyby załoga o tym wiedziała, to i tak nie mogła 

uczynić nic, by się uratować. Nie mieli wyposażenia, ani 
doświadczenia, aby wyjść w przestrzeń i dokonać naprawy. 
Ponadto, żaden materiał, którym dysponowali nie był odpo-
wiedni do dokonania naprawy. 

Historia siedmiu astronautów, przebywających na tym 
fatalnym promie, jest ilustracją duchowego stanu ludzko-
ści. Gdy grzech po raz pierwszy wtargnął do życia Adama 
i Ewy – wydawał się rzeczą bez większego znaczenia. Ale 
cała ludzkość, całe stworzenie, zostało zainfekowane. Bi-

blia mówi: „Całe stworzenie 
zostało poddane przekleń-
stwu.” Grzech Adama i Ewy 
oddzielił ludzkość od Boga. 
Każdy mieszkaniec Ziemi 
jest nim zarażony. To dlate-
go umieramy. Gdy dodasz do 
tego fakt, że każdy z nas do-

kłada swój własny grzech i bunt – to okazuje się, że nie 
tylko nie polepszamy swojej sytuacji, ale ją pogarszamy. 
I nie ma dla nas żadnej nadziei z wyjątkiem ingerencji 
Boskiego wybawcy. Każdego dnia uczymy się, pracuje-
my, studiujemy, przeżywamy swoje radości i smutki – ale 
wszystko to dzieje się na planecie dotkniętej zniszczeniem 
i przeznaczonej na zagładę. Posłuchajmy Biblii: „Bo jak  
w dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wy-
dawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spo-
strzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie  
i z przyjściem Syna Człowieczego” (Mat. 24:38-39).

 Dziś słyszymy polityków, światowych przywódców, 
którzy mówią: wszystko jest w porządku, wszystko jest 
pod kontrolą. Wspólnie rozwiążemy stojące przed nami 

problemy. Dzięki procesowi globalizacji i wspólnemu 
działaniu rozwiążemy wszelkie zagrażające nam kryzysy.  
A co Biblia powiada? „Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, 
a żywioły rozpalone w ogniu przeminą” (2 Piotra 3:10). Nie 
możemy uratować samych siebie! Nasze próby samoocale-
nia są podobne do zaklejania uszkodzonego skrzydła wa-
hadłowca taśmą klejącą. Niczego sensownego nie możemy 
uczynić, aby naprawić zniszczenia, jakie powoduje grzech. 
Pismo mówi, cytuję: „Jesteśmy oddzieleni od Chrystusa, bez 
nadziei i bez Boga na świecie” (Ef. 2:12). Rzymski poeta Ho-
racy dał następującą wskazówkę młodym poetom piszącym 
tragedie: 
„Nie przywołujcie Boga na scenę, chyba że problem może 
być rozwiązany jedynie przez Boga.” Ci młodzi poeci przy 
byle okazji sięgali w swoich utworach do ingerencji bogów. 
Tutaj mamy problem człowieka, który może być rozwiązany 
JEDYNIE przez Boga. Człowiek jest oddzielony od Boga 
przez grzech; żadne ludzkie wysiłki nie mogą uratować, 
zbawić człowieka. Jesteśmy skazani na śmierć; człowiek nie 
może sam sobie przynieść nadziei.  

II. TERAZ POWIEMY O DRUGIEJ BARDZO  
WAŻNEJ RZECZY - JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM, 

KTÓRY PRZYSZEDŁ BY NAS URATOWAĆ

„Oto panna pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię 
Immanuel, co znaczy: Bóg z nami!” (Mat.1:23). To nie 
było tak, że Stwórca Wszechświata spojrzał na betlejemską 
stajnię i powiedział – O! Jaki wspaniały chłopiec się 
urodził, zaadoptuję go, dam mu szczególną moc  
i pozwolę mu umrzeć za grzechy świata. NIE! Bóg Ojciec 

patrząc na całą nędzę i beznadzieję ludzkości powiedział: 
Pójdę i uratuję tych ludzi. Sam Bóg Syn przyszedł do nas. 
Ludzie mówią: Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem, to 
Jego uczniowie przesadzali z tym, co o Nim mówili. Ale 
Jezus jasno stwierdzał, że był Bogiem: „Zanim Abraham się 
urodził, ja już byłem. Jeśli widzisz mnie, to widzisz Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 8:58; 10:30). Apostoł Jan 
(5:18) donosi: „Dlatego 
Żydzi tym usilniej starali 
się o to, aby Go zabić, 
bo nie tylko łamał sabat, 
lecz także Boga nazywał 
własnym Ojcem i siebie 
czynił równym Bogu.” Jeżeli ja zacznę mówić, że jestem 
Albertem Einsteinem, który przyjął nowe wcielenie – to 
powiesz – dowiedz tego, powiedz mi coś na temat teorii 
względności. Od razu odkryjesz, że kłamię. Jeśli powiem, 
że jestem nowym wcieleniem Elvisa Presleya – to każesz 
mi zaśpiewać i poruszać się trochę, wówczas momentalnie 
poznasz, że nie jestem Presleyem. Jezus ogłaszał, że jest 
Bogiem. Tak mówił do uczniów: „Gdy Mnie widzicie, to 
widzicie Ojca.” Swoje słowa potwierdził czyniąc rzeczy, 
których dokonać może jedynie wszechmogący Bóg. 
Urodził się z Marii dziewicy w ponad naturalny sposób. 
Żył bezgrzesznym, doskonałym życiem. Nikt nie mógł 
udowodnić Mu grzechu. Mówił takie prawdy, jakich nikt 
nigdy nie mówił. Dokonywał cudów, którym nie można było 
zaprzeczyć. Chodził po wodzie, uciszał burze, wzbudzał 
z martwych, wypowiadał o sobie niezwykłe proroctwa, że 
zostanie wydany w ręce złych ludzi, będzie ukrzyżowany,  
a po trzech dnia wstanie z martwych. Takich rzeczy nie mógł 
i nie może dokonać nikt, z wyjątkiem wszechmogącego 

Gdybym zapytał, jaki prezent chcielibyśmy dostać – to niewielu z nas powiedziałoby: 
chcę kogoś, kto mnie uratuje. Niewielu z nas odczuwa potrzebę bycia uwolnionym, 
uratowanym. Są takie prezenty, które chcemy, ale są i takie, których potrzebujemy.  
I często nie wiemy, czego potrzebujemy, zanim nie dojrzejemy.  
Mały chłopiec zwykle nie chce niczego innego, jak tylko zabawek, ale może  
potrzebuje nowego ubrania i butów bardziej niż kolejnej gry komputerowej? Często  
nie odczuwamy konieczności bycia uratowanym przez Boga, choć w rzeczywistości 
jest to naszą największą potrzebą. Dlaczego? Są tego trzy powody.

Henryk Dedo
KAZANIE

Wydawało się, że 
wszystko idzie bez 

żadnych problemów. 
Nie widzieli małego 

uszkodzenia  
powłoki skrzydła.

Jezus ogłaszał, 
że jest Bogiem. 

fot. stock.xchng
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Może jest inne 
wyjście z tej 

sytuacji?

Co oznacza PODDANIE?

Jak myślisz, czy Bóg, Stwórca świata, w którym 
możesz żyć, On, który każdego dnia, każdej godziny, 
każdej minuty, każdej sekundy podtrzymuje twoje życie, 
czy TAKI BÓG nie powinien być centralną postacią  
w Twoim życiu?! PODDANIE to zmiana NASTAWIENIA. 
To zmiana TWOJEJ POSTAWY. To postawa, przez 
którą uznajesz, że Jezus jest Bogiem. Tu nie chodzi 
o zainteresowanie sprawami religii i chodzenie do 
kościoła. To kwestia naszego STYLU ŻYCIA, naszego 
ZACHOWANIA, naszych WYBORÓW – one powinny 
pokazywać, iż BÓG JEZUS CHRYSTUS jest dla nas 
NAJWAŻNIEJSZY. Dopóki nie jesteśmy chętni uczynić 
tych dwu rzeczy – jest niemożliwym, zgodnie ze słowami 
Biblii, by zostało nam okazane przebaczenie. Zdarzyło 
się jakiś czas temu, że do wielkiego, mieszczącego 
7 tysięcy osób audytorium, wleciał ptak. Co zrobić  
z takim stworzeniem miotającym się w wielkiej auli? Nie 
zastrzelono go, nie rozsypano zatrutego ziarna, gdyż nie 
chodziło o to, by go zabić, ale pomóc mu się uwolnić. 
Zaciemniono więc całe audytorium, pozostawiając jedynie 
małe światło w oknie, na trzecim rzędzie balkonów – ptak 
poleciał w kierunku światła. Jezus powiedział: „Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził 
w ciemności, ale będzie miał światło życia”! Jeśli zostałeś 
uwięziony w ciemności grzechu i buntu, jeśli lecisz wraz 
z planetą w wieczność bez Boga, bez żadnej nadziei na 
ocalenie – to mam dla CIEBIE niezwykłą WIADOMOŚĆ – 
Wszechmogący Bóg przyszedł na Ziemię w osobie Jezusa 
Chrystusa, by cię uratować! Twój świat jest ciemny, ale 
zachęcam Cię byś przyszedł do ŚWIATŁA.

UWIERZ JEZUSOWI.

ODWRÓĆ SIĘ OD GRZECHU. 

UCZYŃ JEZUSA NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĄ 
SWOJEGO ŻYCIA. ■

Boga. Zmartwychwstanie Chrystusa to najgłośniejszy krzyk 
Boga, potwierdzający wszystko, co mówi o Nim Pismo! Co 
jeszcze mógł zrobić Jezus, by udowodnić Tobie, że On jest 
Emmanuelem, Bogiem z nami?

III. JEZUS JEST NAZYWANY ZBAWICIELEM,  
GDYŻ MA MOC NAS ZBAWIĆ

Wyobraźmy sobie, że inżynierowie z NASA, od 
razu po starcie właściwie ocenili skalę problemu promu 
COLUMBIA. Wysyłają drugi prom kosmiczny z odważną 
i przeszkoloną załogą. Jeden z astronautów wychodzi  
w przestrzeń kosmiczną, dociera do Columbii – załoga już 
wie, że pozostając na swoim promie skazuje się na śmierć. 
Astronauta z ratunkowego promu dociera do włazu Kolumbii, 
otwiera go i mówi – wychodźcie za mną! Czy możesz sobie 
wyobrazić, aby ta siedmioosobowa załoga pytała: „Czy 
nie ma innego wyjścia z tej sytuacji? Czy nie jest to zbyt 
dogmatyczne i nietolerancyjne twierdzenie, że jest to dla 
nas jedyna droga ratunku?”. Apostoł Jan (3:17-20) mówi: „Bo 
nie posłał Bóg Syna na świat, 
aby sądził świat, lecz aby świat 
był przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego nie będzie 
sądzony, kto zaś nie wierzy, 
już jest osądzony, dlatego że 
nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” Bóg 
przyszedł na naszą planetę, by nas ocalić. Jezus puka do 
drzwi Twojego serca i powiada: „Pójdź za Mną.” Jezus 
uczynił coś więcej, niż tylko to, że zaryzykował własnym 
życiem – On ofiarował swoje życie na krzyżu tak, aby Bóg 
Ojciec mógł uwolnić nas od przekleństwa grzechu, śmierci 
i aby mógł nam PRZEBACZYĆ! Prorok Izajasz mówi: „Lecz 
On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. 
Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami 
jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy 
z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za 
winę nas wszystkich.” Dzięki śmierci Jezusa jest dla mnie 
szansa, by Bóg mi PRZEBACZYŁ!!

Co musisz uczynić, by otrzymać przebaczenie? 

•  Jezus mówi, że: MUSIMY BYĆ GOTOWI  

ODWRÓCIĆ SIĘ OD WSZYSTKIEGO,  

O CZYM WIEMY, ŻE JEST ZŁE W NASZYM ŻYCIU  

(Gotowy = chętny!)

•  Druga rzecz konieczna do otrzymania przebaczenia to: 

PODDANIE SWOJEGO ŻYCIA JEZUSOWI.

Henryk Dedo, fot. ze zbiorów autora

Wielu chrześcijan cytuje fragment o „oddawaniu 
cesarzowi, co cesarskie” jako poparcie (lub przynajmniej 
przyzwolenie) na kolejny proponowany przez państwo 
podatek, niezależnie od jego przeznaczenia i wielkości. 
Takie sytuacje sprawiły, że jako chrześcijański pastor 
zapragnąłem pomóc wszystkim, którzy cytują Biblię, 
rozumieć ją najlepiej, jak to tylko możliwe. 

Jestem zmęczony postrzeganiem Mt 22:15-22 (lub 
jego odpowiedników w Mk 12:13-17 i Łk 20:20-26) jako 
chrześcijańskiego źródła poparcia dla współczesnych 
państw. Spójrzmy wspólnie na ów fragment, a następnie 
postaram się wyjaśnić jak najlepiej potrafię, czego on 
właściwie uczy:

„Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go 
usidlić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz  
z Herodianami, którzy powiedzieli: 

– Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej  
w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie 
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto: Jak ci 
się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie?

A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: 
– Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę 

podatkową; a oni przynieśli mu denar. 
I rzecze im: 
– Czyja to podobizna i czyj napis?
Powiadają: 
– Cesarza. 
Wtedy mówi do nich: 
– Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co 

Bożego, Bogu. 
A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go  

i odeszli.”

Typowa interpretacja tego tekstu wygląda mniej więcej 
następująco: „Jezus tutaj nakazuje płacić podatki na państwo, 
nawet całkowicie antychrześcijańskie. I mówi nam, że takie 
posłuszeństwo względem władz państwowych nie kłóci 
się z posłuszeństwem Bogu.” Ta interpretacja, niezależnie 
od faktu, iż prowadzi wprost do bezkrytycznego poparcia 
dla wszelkiego rodzaju podatków, pomija istotne aspekty 
sytuacji, w której wypowiadał się Jezus. 

Zacznijmy od politycznego i religijnego kontekstu tej 
historii. Jezus żył i nauczał w okupowanej przez Rzymian 
Judei pierwszego wieku. Imperium Rzymskie, choć silne, 
zbierało jedynie małą część informacji o swych obywatelach 
w porównaniu do ogromu informacji posiadanych 
przez współczesne zachodnie państwa. Nie oferowało 
również programów opieki społecznej porównywalnych 
choćby w małym stopniu do tych, które spotykamy  
w typowych demokracjach naszej zachodnio-europejskiej 
cywilizacji. Omawiany incydent najprawdopodobniej 
miał miejsce albo w Świątyni albo w jej pobliżu, podczas 
nauczania Jezusa do tłumów w okresie ostatniego tygodnia 
Jego ziemskiej służby. Mateusz, Marek i Łukasz, wszyscy 
umieszczają tę historię krótko po „oczyszczeniu świątyni” 
przez wyrzucenie zeń wekslarzy i handlarzy. 

W Mateusza 21:13 Jezus wyjaśnia swój atak na 
handlarzy walutą cytatem z Izajasza 56:7 („Napisano: Dom 
mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście 
zeń jaskinię zbójców”). Innymi słowy, poczuł się obrażony 
ulokowaniem straganów na dziedzińcu pogan, jedynym 
obszarze Świątyni, w którym wolno było nie-Żydom czcić 
Boga. Zagniewał go również zbójecki kurs wymiany walut. 
Handlarze walutą wymieniali rzymskie monety na specjalne 
monety świątynne z przyczyn, które wkrótce omówimy. Na 
razie powiedzmy jedynie, iż nie było to żadną niespodzianką, 
iż przeciwnicy Jezusa zapytali go o to, jakie monety uznaje 
za możliwe do zaakceptowania. 

Ekonomiczne i fiskalne wątki historii również nie są 
bez znaczenia. Według dr Johna MacArthura, adwersarze 
Jezusa mieli na myśli określony imperialny podatek; 
podatek pogłowny o ustalonej kwocie jednego denara, który 
przeznaczony był na utrzymywanie legionów okupujących 
Judeę. Legiony były czymś więcej niż jedynie siłami 
porządkowymi – były również wykorzystywane do budów, 
utrzymywania dobrego stanu dróg, słowem, były również 
rzymskimi „służbami publicznymi.” Niemniej, MacArthur 
opisuje ów podatek jako „najbardziej znienawidzony, 
ponieważ implikował, że lud jest własnością Rzymu, 
podczas gdy Żydzi postrzegali siebie i swój naród jako 
własność Boga” (MacArthur: 1434nn). 

„Cesarskie cesarzowi”

                  w kontekście

Christopher Bavis

ROZWAŻANIA
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Denar był prawdopodobnie równowartością jednego 
dnia pracy robotnika. Na każdym denarze widniała 
wtedy twarz i podpis Cesarza Tyberiusza, siedzącego 
na swym cesarskim tronie w kapłańskich szatach. Podpis 
zawierał tytuł „Syn Boży” (Carson: 933), a sam cesarz był 
czczony jako bóg w wielu częściach cesarstwa. Nic więc 
dziwnego, że współcześni Jezusowi Żydzi uważali monetę 
za bluźnierczą, i w związku z tym nieodpowiednią do 
użycia w Świątyni. Stąd potrzeba „wekslarzy”, którzy 
wymieniali bałwochwalcze denary na specjalne monety 
świątynne, zanim czciciele zakupili zwierzę na ofiarę  
i przechodzili na dziedziniec Żydów. 

Bałwochwalcze denary wkrótce stały sie skażone w inny 
sposób: monety, na które wskazywał Jezus i które uznał za 
odpowiednie, by płacić nimi podatki cesarzowi były w 99% 
czystym srebrem, ale nie na długo. Neron (54-68 r.) był 
pierwszym rzymskim cesarzem, który psuł denara, podczas 
gdy Trajan (98-117 r.) dodawał stopniowo coraz więcej 
miedzi. Według Encyklopedii Brytyjskiej denar Septyniusza 
Sewera (193-211r.) miał już tylko 40% srebra. Do czasu, gdy 
Zachodnie Cesarstwo zostało schrystianizowane za czasów 
Konstantyna w 312 roku, denar wyszedł z obiegu. 

W jaki sposób wyglądała sytuacja bezpieczeństwa  
w chwili, gdy Jezus wypowiadał swe słowa o oddawaniu 

cesarzowi tego, co cesar-
skie? Kompleks świą-

tynny był bezpo-
średnio podda- 

ny garnizonowi 
stacjonującemu 
w pobliskiej 
fortecy Anto-
nia. Garnizon 
ów w trakcie 
świąt Paschy 
był postawio-

ny w podwyż-
szonej gotowości 

bojowej, ze wzglę-
du na tysiące pielgrzy-

mów spływających do Jerozoli-
my z wszystkich zakątków cesarstwa. Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, święto Paschy było prawdopodobnie naj-
gorszym okresem w całym roku dla rzymskich żołnierzy  
w Jerozolimie, co może tłumaczyć, dlaczego odpowiedź  
Jezusa mogła być dla Niego bardzo brzemienna w skutki. 

W tym miejscu widać wyraźnie, iż pytanie o podatki  
w istocie było bardzo niebezpieczne i podchwytliwe, oraz iż 
przeciwnicy Jezusa rozmyślnie zadali je w formie zamkniętego 
pytania. Każda odpowiedź była pułapką. Wrogowie Jezusa 
oczekiwali na „tak” lub „nie”, ponieważ wiedzieli, że obie 

prowadziły do Jego zniszczenia. „Tak” oddzieliłoby Jezusa 
od pobożnych Żydów; mogłoby również stać się przyczyną 
nakłonienia tłumów do linczu. „Nie” dałoby oponentom 
powód dla zaprowadzenia Go przed rzymski sąd, pod 
zarzutem nakłaniania do buntu. Za to groziła śmierć i Piłat 
by się nie zawahał wydać takiego wyroku, szczególnie ze 
względu na fakt, iż w 6 r. niejaki galilejczyk Judasz wywołał 
bunt podatkowy przeciw Rzymowi (Chilton: 426).

Jezus odmawia swym wrogom tego, czego od Nie-
go chcieli. Jego odpowiedź należy nazwać zgodnie  
z tym, czym była: sprytną odpowiedzią na sprytne pytanie. 
Więcej: kontekst tej odpowiedzi powinien nas hamować  
w traktowaniu jej jako uzasadnienia dla wszelkich działań 
współczesnych organizmów państwowych. Czy to ozna-
cza, że Jezus kłamał? Nie, po prostu zatroszczył się o to, by 
wyrazić swoje zdanie w formie, której przeciwnicy nie byli 
w stanie użyć przeciw Niemu. 

Na przykład, nakazując swym przeciwnikom przy-
nieść denar z obrazem cesarza i jego podpisem, Jezus 
uniknął skojarzenia siebie samego z rzymską monetą  
i religijnymi przekonaniami, z jakimi się łączyła. Jego sło-
wa w gruncie rzeczy można postrzegać jako potwierdzenie 
faktu, iż denar nie był właściwą monetą by płacić nią Bogu  
(w świątyni). Pozostawiają one cesarza i chwałę Rzymu 
ograniczoną, poza obszarem Świątyni, bez lub ze zniko-
mym poparciem ze strony Jezusa. W końcu, Jezus mógł 
użyć działania swych oponentów by zasugerować zebra-
nym, iż zapłacili oni pogłowne. Dlatego nie byli skłonni 
zadać kolejnego pytania, na które odpowiedź przydałaby 
się i nam dzisiaj, mianowicie: Co właściwie Jezus uważa za 
„cesarskie”? 

Z pewnością odpowiedź ta okazała się bardzo fortun-
na dla Jezusa; jest niestety mniej szczęśliwa dla współ-
czesnych chrześcijan, którzy często zakładają, że Jezus 
nie daje odpowiedzi na to istotne pytanie. Odpowiedź 
na nie pozostawiają zazwyczaj swemu lokalnemu cesa-
rzowi, z takim skutkiem, iż każdemu z nich pozwalają 
na tworzenie własnych zasad, o ile nie zmusza chrze-
ścijan do czczenia siebie samego lub jakiegoś rywali-
zującego bóstwa w sposób zarezerwowany dla Boga. 
Nic dziwnego, że niewielu z rządzących ma coś prze-
ciwko, gdy chrześcijanie odwołują się do tego cytatu. 
Ja jednak uważam, że Jezus określił tu własność cesarza  
i zaoferował dowód w ukazanym tłumowi denarze. 

Cóż więc Jezus wskazuje, jako należące do cesarza, któ-
ry próbuje z Bogiem walczyć o cześć i wierność? Mówiąc  
językiem ekonomii najwięcej, co popierający państwo 
chrześcijanie mogą wyciągnąć z tej historii, to uzasadnie-
nie dla podatku liniowego, ograniczonego do jednocyfro-
wej kwoty procentu od rocznego dochodu robotnika. Co 

więcej, pieniądze te były spożytkowane dla potrzeb lokal-
nej władzy, utrzymywania lokalnie bezpieczeństwa i stanu 
dróg. Nie przeznaczano ich np. na rozbudowane między-
narodowe agencje, dofinansowywanie upadających przed-
siębiorstw czy spłatę niefrasobliwie zaciągniętych długów. 
Ale skoro Jezus swą odpowiedzią zamknął bramę Świątyni 
przed Cesarzem, nawet owo poparcie jest ostatecznie dys-
kusyjne. 

Mówiąc z perspektywy etycznej, Jezus odmawia czegoś 
znacznie ważniejszego, niż monety dla siebie czy Ojca. 
Jego odpowiedź to odmowa zależności od monety państwo-
wej, bitej przez oszukujące mennice, w służbie fałszywych 
bóstw. Nawet dzisiaj działanie państwowych pieniędzy 
opiera się na groźbie użycia siły przez państwo, przemocy 
na masową skalę. Nic więc dziwnego, że Jezus, Książę Po-
koju, odrzucił uczestniczenie w tym systemie, kiedy miał ku 
temu okazję. ■

Książka „Udane biblijne 
rodzicielstwo” jest rzadką po-
zycją na naszym rynku, któ-
ra uczy, jak należy pobożnie 
wychowywać dzieci. John 
MacArthur jest cenionym auto-
rem książek, mówcą na tematy 
związane z rodziną i wycho-
waniem dzieci. Świat bardzo 
skutecznie próbuje dziś „sprze-
dać” nam swój pomysł na ro-
dzinę, wychowanie. Kto z nas 
nie widział wielkiego bilbor-

du: „Kocham, nie biję”? Ostatnia propozycja naszego rządu,  
w świetle której zwykły klaps staje się przestępstwem dowo-
dzi, że świat chce nas usilnie nauczyć, jak powinniśmy wycho-
wywać nasze dzieci.

Książka ta całkowicie od tego rodzaju pomysłów odstaje. 
Autor pokazuje nam, jak ważna jest rola rodziców. Jak to, cze-
go uczymy nasze dzieci, będzie miało wpływ na następne po-
kolenia. Porównuje naszą sytuację do pustyni, na której nie ma 
cienia: wędrowcy są narażeni na ogromny upał. Czy zasadzi-
my drzewa, które ochronią nasze dzieci w trakcie ich przyszłej 
wędrówki? Czy raczej będą szły po pustyni w śmiercionośnym 
skwarze? Dzisiejsze czasy są niebezpieczne dla rodziny. Z każ-
dej strony jest atakowana. Autor ilustruje ogromne dążenie do 
osłabienia rodziny, poprzez różne inicjatywy ruchów obrony 
praw kobiet, dzieci, homoseksualistów. Pojęcie grzechu jest 
dziś pomijane, wręcz zapomniane.  Autor kładzie wielki nacisk 
na grzeszność naszych dzieci. Pokazuje, że najważniejszą na-
uką, jaką powinny wynieść z domu, nie jest dobre zachowanie 
przy stole, ale potrzeba odrodzenia. Uczenie dzieci woli Bożej 
oraz nauki o grzechu i zbawieniu. Przez kolejne rozdziały po-
kazuje, jak ważne jest uczenie dzieci mądrości pochodzącej 
od Boga.

Na podstawie Przypowieści Salomona pokazuje w sposób 
prosty a zarazem konkretny, jak powinniśmy uczyć mądrości. 
Czym Boża mądrość się charakteryzuje i jakie są jej główne 

cechy. Jak rodzice powinni zastosować przykazanie zawarte 
w Liście Pawła do Efezjan 6:4: „A wy, ojcowie, nie pobudzaj-
cie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując 
karcenie i napominanie pańskie.” Autor pokazuje, czym może 
być pobudzanie do gniewu i jak destrukcyjne potrafi być. Ale 
wskazuje też, jak ważne jest napominanie i karcenie, i to nawet 
rózgą. 

Ostatnie dwa rozdziały autor poświęca roli ojca i matki. 
Choć nie wiem, czy nie powinny być raczej zatytułowane: 
rola żony i męża. Na podstawie 5 rozdziału Listu św. Pawła 
do Efezjan dokonuje analizy i charakterystyki męża i żony.  
Słyszałam wiele kazań i wykładów na temat tego rozdziału, ale 
muszę przyznać, że John MacArthur robi to w tak swobodny,  
a przy tym pełen mądrości sposób, że temat staje się wyjątko-
wo klarowny i oczywisty.

Przez całą książkę przewija się myśl, że wychowanie dzie-
ci jest czymś zaszczytnym. Nie jest pułapką, w którą wpadli-
śmy i teraz musimy jakoś to przeżyć. Raczej jest to wyjątkowo 
ważne zadanie, które otrzymaliśmy od Boga. Jest to poważna  
i odpowiedzialna praca, bynajmniej nie prosta.

Nie wiem, czy nie powinnam była od tego zacząć, ale to 
nie jest książka w stylu „5 zasad, które nauczą twoje dziecko 
posłuszeństwa”. To nie jest pozycja dla osób, które oczekują 
szybkich odpowiedzi, aby uzdrowić ich więź z dziećmi. To 
książka, która uczy Bożych zasad wychowania dzieci, ale nam 
pozostawia wysiłek zastosowania ich w sposób mądry i odpo-
wiedni wobec konkretnego dziecka, wobec jego unikalnych 
potrzeb, słabości i mocnych stron. To książka, w której autor 
opiera się na Biblii i stamtąd czerpie inspiracje, a nie podpiera 
się bełkotem psychologicznym. W końcu to książka, która nie 
boi się stanąć w kontrze do modnych odpowiedzi tego świata  
i wskazuje, że wiele z nich ostatecznie prowadzi do destruk-
cji.

Polecam tę pozycję wszystkim rodzicom małych i dużych 
dzieci. A także przyszłym matkom i ojcom. Nigdy nie jest za 
późno, aby zacząć myśleć nad wychowaniem. A lepiej zacząć 
jak najszybciej. ■

Beata Wichary

Przekazywanie Bożej mądrości

Polecamy  Polecamy  Polecamy

Niniejszy artykuł jest skróconą wersją angielskiego oryginału: Ch. Bavis, Caesar and God in Context,  
www.lewrockwell.com, stan na 10.02.2009 r., na której znajduje się również bibliografia.  
Tłumaczenie M.Wichary, za zgodą twórców strony. 
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Przy głównej drodze z Płońska do Ciechanowa 
w województwie mazowieckim znajduje się wieś Kicin. 
W historii polskiego baptyzmu jest to bardzo ważna 
miejscowość. Już w 1858 roku baptyści z Adamowa 
organizowali w Kicinie nabożeństwa domowe. W czerwcu 
1860 roku Alf, pionier nowego ruchu przebudzeniowego, 
po raz pierwszy przybył do Kicina, a już 25 sierpnia tego 
roku udzielił tam chrztu grupie wierzących. W 1861 roku 
powstał w Kicinie drugi po Adamowie zbór baptystyczny 
na ziemiach polskich. Po wielu staraniach otrzymano 
zezwolenie carskich władz na budowę pierwszego 
w Polsce baptystycznego Domu Modlitwy. Był to drewniany 
budynek, wzniesiony w 1868 roku. Gotfryd Alf przez 
35 lat prowadził tam misyjną i duszpasterską działalność. 
Z powodu trudności ekonomicznych i religijnych wielu 
członków tego zboru wyemigrowało, potem nadeszły trudne 
czasy pierwszej wojny światowej. Jednak w wolnej Polsce 
zbór w Kicinie zaczął żyć na nowo. W 1928 roku pobudował 
nowy, murowany Dom Modlitwy. Przy końcu 1937 roku 
liczył on 217 ochrzczonych członków.

Po drugiej wojnie światowej zbór baptystyczny w Kicinie 
przestał istnieć. Pozostał Dom Modlitwy, niemy świadek 
chwalebnej historii. Znajduje się on niedaleko wspomnianej 
drogi, na otwartej przestrzeni, dobrze widoczny wszystkim 
tędy przejeżdżającym. Brat Klimkiewicz, dojeżdżający 
z Ciechanowa do zboru w Warszawie nieraz pytał: „Bracie, 
czy staramy się o odzyskanie naszej baptystyczne kaplicy 
w Kicinie? Gdy tędy jadę autobusem i na nią patrzę, za 
każdym razem nawiedza mnie smutek, bo oto nasz dom 
modlitwy stoi pusty”. W budynku kościelnym tymczasem 
mieściła się szkoła podstawowa. 

Opinie lokalnej prasy
W tygodniku ciechanowskim EXTRA z 25 listopada ub. 

r. pojawił się artykuł Marka Piekarskiego pt. Czy baptyści 
powrócą do Kicina? Czytamy tam: „Kilka miesięcy temu, 
z przyczyn ekonomicznych, władze gminy Ojrzeń zlikwido-
wały szkołę w Kicinie. Na sesję Rady Gminy, która odbyła się 
19 listopada przygotowano projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż nieruchomości po byłej szkole. Tym-
czasem o obiekt upomnieli się jego prawowici właściciele.

Budynek, w którym znajdowała się szkoła miał pierwotnie 
charakter sakralny. Stanowił kaplicę baptystycznego zboru. 
Kicin jest ważną częścią historii polskiego baptyzmu. To wła-
śnie tam prowadził swą działalność pionier tego ruchu religij-
nego na ziemiach polskich – pastor Gotfryd Fryderyk Alf.

W 1874 roku zbór w Kicinie, łącznie z placówkami, miał 
już osiem szkółek niedzielnych z prawie dwiema setkami 
dzieci oraz jedenastu nauczycieli. Na świąteczne uroczysto-
ści, takie jak dożynki, przybywało nawet po 1000 osób...

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Kościół zło-
żył wniosek o zwrot nieruchomości w Kicinie. Postępowanie 
przed Międzykościelną Komisją  Regulacyjną trwa do chwili 

obecnej. Gmina Ojrzeń była o fakcie złożenia wniosku po-
wiadomiona, a ówczesny wójt Wojciech Rykowski pismem 
z dn. 21 stycznia 1997 roku potwierdził, że obiekt, w którym 
znajduje się szkoła pełnił wcześniej funkcję kaplicy”.

W Tygodniku Ciechanowskim z 2-go grudnia 2008 zo-
stał zamieszczony artykuł Stefana Żagiela pt. Baptyści wra-
cają do Kicina. Pisze on: „Po drugiej stronie szosy, wiodącej 
z Ciechanowa do Płońska, znajdują się pozostałości cmenta-
rza baptystów. W zaroślach można znaleźć jeszcze pozosta-
łości nagrobków, odczytać jakieś napisy – zwykle niemieckie. 
Odnalazł je pastor Budziński, penetrujący cmentarz, który 
również baptyści chcą odzyskać. Wchodzi on jednak w skład 
własności Skarbu Państwa, gmina Ojrzeń i jej samorząd nic 
do niego nie mają. Natomiast szkoła i działka, na której stoi, 
została skomunizowana w 1996 roku i jako taka znajduje się 
w gestii samorządu. 

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Kicinie była przed-
miotem sporów wójta Zdzisława Mierzejewskiego i radnych 
z mieszkańcami wsi. W końcu jednak niż demograficzny 
i racje ekonomiczne wzięły górę nad racjami społecznymi – 
od września br. szkoła formalnie przestała istnieć, dzieci nie 
przyszły na rozpoczęcie roku szkolnego. Budynek stoi pusty. 
Jeszcze w oknach widać firanki. Ale już nieużywane boisko 
zaczęła zarastać trawa...

Samorząd gminy podszedł do wniosku Kościoła Chrześci-
jan Baptystów poważnie. Na sesji 19 listopada bez oporów 
zdjęto z porządku obrad punkt o przetargu na sprzedaż bu-
dynku po szkole w Kicinie. Wójt Mierzejewski wysłał do war-
szawskiego zboru pismo, w którym przewiduje możliwość 

bezprzetargowego zbycia nieruchomości... Baptyści powinni 
wrócić do Kicina bez kłopotów. Jakie będzie wzajemne przy-
witanie po ponad 60 latach?” 

W trzeciej gazecie ciechanowskiej Czas Ciechanowa 
z 11 grudnia ub. r. również mogliśmy przeczytać przy-
chylną opinię o baptystach. W artykule Żródło baptyzmu 
w Kicinie, Lucjan Zamkiewicz napisał: „Na naszych oczach 
historia jednej z najpiękniejszych idei łączenia ludzi różnych 

narodów i przekonań w dziele chwalenia Boga i służenia 
ludziom, odtwarza się właśnie w tych dniach i tygodniach 
w podciechanowskiej gminie Ojrzeń...

Zapowiadany powrót baptystów do Kicina i odtworze-
nie tam centrum życia religijnego i społecznego, stać się 
może, obok naszych centrów romantyzmu i pozytywizmu 
w Opinogórze i Gołotczyźnie, kolejną perełką w sferze życia 
duchowego na ziemi ciechanowskiej. To taki kolejny akt kul-
turowy, który może skupić na nas uwagę mediów krajowych 
i zagranicznych, i stać się kolejnym powodem, dla którego 
coraz więcej ludzi ze świata będzie odwiedzać z zaintereso-
waniem nasz region...

Oto w okolicach Powstania Styczniowego, w najtrudniej-
szym dla Polaków w zaborze rosyjskim czasie, pojawiła się 
i zagościła na naszej ziemi idea wielkiego braterstwa  ludzi 
i Boga. Trudny to był czas i trudne warunki. A jednak rzecz 
się dokonała i wypełniła, jakby była przeznaczona wtedy dla 
naszej ziemi. Liderem tego spełnienia stał się pastor Gotfryd 
Fryderyk Alf”.  

Trzy lokalne pisma tego regionu wydają jednoznaczną, 
pozytywną opinię o działalności baptystów na tym terenie 
i przyznają, że budynek byłej szkoły w Kicinie wraz z przy-
legającą do niego działką i cmentarzem po drugiej stronie 
drogi, był własnością tamtejszego zboru baptystów i musi  
wrócić do Kościoła Baptystów. To przychylne wobec bapty-
stów stanowisko tworzy dobrą atmosferę wokół tej sprawy 
i gwarantuje jej pozytywne załatwienie.

Co dalej z Domem Modlitwy w Kicinie? 
W dniu 10 grudnia ub. r. przedstawiciele Pierwszego 

Zboru w Warszawie, pod przewodnictwem pastora Mar-
ka Budzińskiego spotkali się z Radą Gminy Ojrzeń, na tere-
nie której znajduje się Kicin. Przekazano wszystkim radnym 

pozdrowienie od naszego Kościoła, książkę R. Tomaszew-
skiego z historią zboru w Kicinie i inne materiały. Zebrani 
dowiedzieli się też o głównych zasadach naszej wiary i na-
szej oświatowej i społecznej działalności. O spotkaniu tym 
w tygodniku EXTRA z 6 stycznia br. Marek Piekarski, po 
przytoczeniu wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, doda-
je: „Głos zabrał także Zdzisław Mierzejwski, Wójt Gminy 
Ojrzeń. – Z punktu widzenia władz samorządowych najlep-
szą płaszczyzną do przekazania nieruchomości byłoby roz-

strzygnięcie Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej. Jesteśmy 
jednak gotowi do rozmów, jeśli okaże się, że procedury ad-
ministracyjne byłyby zbyt długotrwałe – stwierdził wójt Mie-
rzejewski”.  

W drodze powrotnej zwiedziliśmy nasz dawny Dom Mo-
dlitwy w Kicinie. Pracownik gminy otwierał nam wszystkie 
pomieszczenia, w których tak niedawno mieściła się szkoła 
podstawowa. Dawny budynek został wewnątrz podzielony 
na parter i piętro. Z boku budynku dobudowano salę gimna-
styczną, która łatwo pomieściłaby 100 osób. Za budynkiem 
została dobudowana kotłownia z wystającą wysoko rurą ko-
minową.

A wewnątrz na parterze i na piętrze w środku jest kory-
tarz, a po obu jego stronach sale lekcyjne, pokój nauczyciel-
ski z miękkimi fotelami, biblioteka z resztą książek, toalety, 
szatnie i wiele towarzyszących pomieszczeń. Zauważyliśmy 
jednak brak kuchni. W szatni wisi wiele worków z kapciami 
młodszych uczniów. Widać i czuć, że jeszcze w tym roku 
był tu ruch i gwar. Na zewnątrz zarośnięte trawą boisko, na 
którym już od lat nie bawiły się dzieci.

Ostatnia modernizacja przyczyniła się do tego, że budy-
nek stracił charakter sakralny – zniknął dwuspadowy dach, 
półokrągłe u góry okna zastąpiono prostokątnymi. Z boku 
została dobudowana sala gimnastyczna, a za budynkiem – 
kotłownia. Ogólnie jednak budynek jest w dobrym stanie 
i w środku jest czysty i przytulny.

Władze gminy zapytują: jak wykorzystamy tę nierucho-
mość? Szkoła, przedszkole, dom opieki czy ośrodek młodzie-
żowy? Czy ktoś podjąłby się zorganizować tu coś potrzeb-
nego i użytecznego dla tutejszych mieszkańców? Wsie Kicin 
i leżąca obok niej Wola Wodzyńska, to rozrzucone na więk-
szych obszarach gospodarstwa rolne. Trzy kilometry od Kici-
na, na trasie do Ciechanowa, znajduje się gminne miasteczko 
Ojrzeń, w którym nie ma żadnego kościoła. 

Omawiana nieruchomość nie została jeszcze nam przeka-
zana, ale postawione wyżej pytania już są aktualne. Czy wró-
cimy z ewangelią na tereny i do budynku, gdzie nasi bracia 
i siostry tak żarliwie się modlili, śpiewali uwielbiające Boga 
pieśni i tak dotkliwie z tego powodu cierpieli? Mieszkańcy 
tych miejscowości są nam przychyli i oczekują na porusze-
nie w tej okolicy. Prośmy Boga o Jego przewodnictwo w tej 
sprawie i o ludzi gotowych do wskrzeszenia tam działalności 
misyjnej. ■
                                           

Wracamy do Kicina?

Drugi, murowany Dom Modlitwy zboru w Kicinie, 
otwarty 9. czerwca 1929 roku.

Pierwszy, drewniany Dom Modlitwy zboru  w Kicinie, 
otwarty 25. marca 1923 roku.

Obecny wygląd budynku kościelnego w Kicinie. Z lewej strony 
widoczna jest przybudówka sali gimnastycznej, a z prawej – 
kotłowni i pomieszczeń gospodarczych. 

Konstanty 
Wiazowski
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Choć słowo ekumenia w jednych ustach 
jest pochwałą, w innych najgorszą obelgą, 
bardzo rzadko jest precyzyjnie rozumiane. 
Co ono właściwie znaczy? Za komentarz 
niech posłużą nam słowa największego 
specjalisty od zagadnień ekumenii 
w Polsce, prof. Karola Karskiego 
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

„Słowo to ma za sobą długą historię i wielokrotną zmianę 
znaczeń. Pierwszym, który prześledził jego dzieje był 
Willem Adolf Hooft (1900-1985), były sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów. Jego zdaniem słowo ekumenia 
siedmiokrotnie zmieniało znaczenie, przy czym równolegle 
używano go w co najmniej dwóch znaczeniach. I tak 
słowem tym określano:

całą zamieszkałą ziemię,• 
coś, co należy do Cesarstwa Rzymskiego • 
lub je reprezentuje,
coś, co należy do Kościoła jako całości • 
lub go reprezentuje,
coś, co ogólnie posiada charakter kościelny,• 
misyjne zadania Kościoła w świecie,• 
stosunki między większą liczbą Kościołów • 
lub między chrześcijanami różnych wyznań,
postawę duchową, w której wyraża się wiedza • 
o jedności chrześcijańskiej i jej pragnienie.

Pierwotnie słowo to wyrażało treści świeckie. 
W V w.p. n. Chr. posługiwał się nim Herodot, a później 
Demostenes i Arystoteles dla określenia zamieszkałej 
ziemi (w przeciwieństwie do niezamieszkałej). Przez 
długi czas utrzymuje się owo geograficzne znaczenie, ale 
w okresie hellenizacji i powstania Imperium Macedońskiego, 
a potem Rzymskiego, „oikumene” zaczyna wyrażać pojęcia 
kulturowe i polityczne, oznaczając odtąd cywilizowany 
świat, czyli – w ówczesnym rozumieniu – świat cywilizacji 
hellenistycznej. Gdy Rzymianie zawładnęli Bliskim 
Wschodem, tym samym słowem zaczęto określać zarówno 
potężne Imperium Romanum, jak i całą zamieszkałą ziemię. 
W tej epoce słowo „oikumene” określało z jednej strony 
świat, z drugiej zaś zawierało już ideę jednolitej cywilizacji 
hellenistycznej, rozwijającej się pod patronatem Imperium 
Rzymskiego. Cesarz Neron nazwał siebie „dobrym bogiem 
ekumenii”, względnie „zbawcą i dobroczyńcą ekumenii” 
a Marek Aureliusz był „dobrodziejem i zbawcą całej 
ekumenii”.

Wyraz „oikumene” pojawia się  często w Septuagincie, 
tj. w greckim przekładzie Starego Testamentu, zwłaszcza
w Psalmach (np. 24:1; 50:12; 93:1; 98:7,9) i oznacza 
zamieszkałą ziemię. (...) Nowy Testament używa tego słowa 
w trojakim znaczeniu:

geograficznym – dla określenia zamieszka-1. 
łej ziemi (Łk 4:5; 21:6; Rzym 10:18; Hebr 1:6; 
Mt 24:14; DzAp 11:28; Obj 3:10; 16:14) lub 
ludzi, którzy ją zamieszkują, czyli ludzkości (DzAp 
17:31; 19:27; Obj 12:9);
politycznym – dla określenia Cesarstwa Rzymskie-2. 
go (Łk 2:1; DzAp 24:5) i jego mieszkańców (DzAp 
17:6);

eschatologicznym – dla określenia świata 3. 
(„oikumene”), który ma nadejść (Hebr 2:5).

(...) Od II stulecia toruje sobie drogę nowe rozumienie 
interesującego nas słowa. Przyczynił się do tego fakt zwia-
stowania Ewangelii w „oikumene” (świecie). Ekumenia, 
w którą przeniknęła Ewangelia, nie jest już ekumenią 
w dawnym świeckim rozumieniu, lecz staje się nową war-
tością. Od II stulecia pojęcia Kościół i ekumenia są ze sobą 
ściśle związane. (...) Na skutek głoszenia i słuchania Ewan-
gelii świat chrześcijański zaczyna być pojmowany jako je-
dynie realnie istniejący świat, a słowo ekumeniczny stop-
niowo zaczyna oznaczać „coś, co należy do Kościoła lub 
go reprezentuje”. 

Od czasów Konstantyna Wielkiego (ok. 280-337) 
przesuwa się nieco akcent znaczeniowy słowa: poję-
ciem ekumenia zaczyna się określać coś, „co posiada 
w Kościele powszechną moc obowiązującą”. (...) Zacie-
ra się ostre rozróżnienie między Kościołem a państwem. 
„W ten sposób słowo ekumenia oznaczać zaczyna impe-
rium chrześcijańskie, cały świat chrześcijański, i to za-
równo w jego aspekcie świeckim jak i świętym”. Jest więc 
rzeczą zrozumiałą, że zwoływane przez cesarza sobory są 
ekumeniczne zarówno w sensie politycznym jak i w tym, że 
dotyczą całego Kościoła. (...)

Od IV do VI wieku przez ekumenię zaczyna się 
rozumieć nie tyle uniwersalną reprezentację [czyli: fakt, iż 
przedstawiciele wszystkich kościołów są obecni – przyp. 
MW], ile raczej uniwersalną moc obowiązującą [czyli: iż 
jest to coś, czego muszą przestrzegać wszyscy –  przyp. 
MW], gdyż powszechnie zaczyna obowiązywać to, 
w co „zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli”. (...)To ro-
zumienie ekumenii jest aktualne do dzisiaj w Kościołach 
wschodnich. (...)

Co znaczy słowo 
           „ekumenia”?

„oikumene”

TEMAT NUMERU CZY BAĆ SIĘ EKUMENII?
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Biblia a ekumenia

Słowo ekumenia uzyskuje nowe znaczenie w XVI stuleciu. Moż-
na się o tym przekonać studiując luterańskie pisma wyznaniowe. Gdy 
w 1580 r. wydano tzw. Księgę Konkordii, wówczas w jej łacińskiej wer-
sji umieszczono na wstępie wszystkie trzy starokościelne wyznania wiary 
(apostolskie, nicejskie i atanazjańskie), opatrując je mianem ekumenicz-
nych. Uważano bowiem, iż reprezentują one „ideę całkowicie zgodną 
z myślami Lutra: ideę jedności Kościoła”, przy czym Reformacja rozumiana 
jest jako „odnowa i oczyszczenie tego jednego Kościoła”. (...)

W XVII stuleciu nowe znaczenie omawianemu pojęciu dał Mi-
kołaj Zinzendorf (zm. 1760), rozumiejąc je jako uniwersalny Kościół 
chrześcijański. (...) W odniesieniu do rozłamów kościelnych słowo eku-
meniczny zaczyna oznaczać stosunki między chrześcijanami róż-
nych wyznań, których celem jest wzajemne zrozumienie i wzmoc-
nienie świadomości, że mimo granic wyznaniowych i narodowych 
istnieje między chrześcijanami wspólnota. Na początku XX wie-
ku nie od razu przyjęło się takie rozumienie.  Przez pewien czas poję-
ciem konkurencyjnym dla słowa ekumeniczny było wyrażenie wszech-
rześcijański. (...) Dopiero Natan Söderblom (866-1931), arcybiskup 
Uppsali, nadał słowu ekumenia ów sens, jaki posiada ono dzisiaj, 
a mianowicie: wyrażenie postawy duchowej świadczącej o głębokiej wiedzy 
z zakresu fundamentalnej jedności Kościołów chrześcijańskich.”

Fragmenty z: K. Karski, Dążenia ekumeniczne 
we współczesnym świecie, Warszawa 1986, 5-12

Podkreślania i opracowanie M. Wichary
 

Najbardziej znany i eksploatowany fragment Biblii 
w kontekście ekumenii to słowa Jezusa z arcykapłańskiej 
modlitwy w Ewangelii Jana 17:21: „aby wszyscy byli jedno.” 
W kontekście jest to prośba o jedność wszystkich uczniów 
Jezusa, których zostawia na ziemi z tymi, którzy „przez ich 
słowo uwierzą we mnie” (w. 20). Wzorcem owej jedności 
ma być jedność Syna z Ojcem: „jak Ty Ojcze we mnie a Ja 
w tobie”, a funkcją ewangelizacja świata: „aby świat uwierzył, 
że Ty mnie posłałeś” (w. 21). Jest to więc jedność oparta 
o wspólną, Chrystusową wiarę. 

Istnieje w Nowym Testamencie wiele wezwań do 
jedności, jednomyślności, zgody, pojednania, wyrozu-
miałości i miłości (np. Rzymian 13:8; Efezjan 4:1-6; Fili-
pian 1:27; Kolosan 3:12-15; 1Piotra 3:8; 1Jana 4:7). Wszyst-
kie one jednak dotyczą zachowania jedności w zborze. 
1 Koryntian 11:16: „a jeśli się komuś wydaje, ze może się 

upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju 
nie mamy ani też zbory Boże” dowodzi, że istniały napię-
cia między zasadami przyjętymi w różnych zborach już  na 
samym początku Kościoła. A także, iż Paweł dążył do wza-
jemnego ich uznania - swoistej ekumenii zasad obyczajo-
wych. Ten sam list mówi o podziale na „Pawłowych,  Apol-
losowych, Kefasowych i Chrystusowych” (1:12), co może być 
paralelą do dzisiejszych różnic w teologii czy nawet stylu 
nabożeństw. Skoro podziały te miały miejsce w Zborze ko-
rynckim, nauka tego fragmentu to nakaz jedności wśród bra-
ci w wierze niezależnie od tego rodzaju różnic. 

Największym wyzwaniem przed pierwszym Kościołem 
był podział na wierzących pochodzenia żydowskiego i po-
gańskiego. Wielkim traktatem o jedności jest List do Rzy-
mian, który jako jej  podstawę wskazuje nie co innego, jak 
jedną, wspólną „ewangelię Chrystusową”, która  odpowiada 

     Biblia a ekumenia na wspólny problem – grzech (patrz Rz 3:9) oraz jest „mocą 
Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda 
a potem Greka” (Rz 1:16). Podobnie w Liście do Efezjan Pa-
weł przypomina, iż „z dwojga” (Żydów i pogan) „jedność 
powstała”, bowiem Chrystus „zburzył w ciele swoim [czyli 
Kościele] stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni” 
(2:14). W dalszej części Listu przypomina o wspólnym funda-
mencie wszystkich wierzących w Chrystusa niezależnie od 
doczesnych różnic: „Jedno ciało, jeden Duch... Jeden Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, 
który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszyst-
kich” (4:4-6). W części praktycznej List do Rzymian wzywa 
do jedności na postawie Ewangelii, pomimo pozostałych 
różnic: „Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś ja-
rzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie 
je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem 
Bóg go przyjął” (14:2-3). Zachęcając ów zbór do pomocy 
w krucjacie misyjnej do barbarzyńskiej Hiszpanii (15:28) za-
chęca do praktycznego okazania wyjścia poza własną kul-
turę i cywilizacyjną tożsamość. 

Trudno w Biblii znaleźć podstawy do dialogu między-
religijnego, poza łonem wyznawców Chrystusa. Z pewno-
ścią naśladowanie Chrystusa oznacza miłość do nieprzy-
jaciół (Mt 4:44) i bycie bliźnim wszystkim potrzebującym, 
niezależnie od przekonań religijnych czy wszelkich innych 
(Przypowieść o miłosiernym Samarytanienie: Łk 10:29-37). 
Paweł również zachęca wszystkich chrześcijan: „o ile to od 
was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rz 12:18). 
Mamy więc być życzliwi i wyrozumiali dla wszystkich. Ale 
z drugiej strony, w kontekście uczestnictwa w nabożeństwach 
pogańskich świątyń Paweł nakazuje: „najmilsi moi, uciekaj-
cie od bałwochwalstwa” (1Kor 10:14). Biblia uczy również 
o nienawiści do świata, rozumianej jako wewnętrznej nie-
chęci do wartości, ogólnie przez ludzi poza Kościołem przyj-
mowanych, skażonych grzechem i nie poddawanych Bogu 
(1 J 2:15-17). Ostrzega również, by chronić swą chrześcijań-
ską tożsamość przed zanieczyszczeniem synkretyzmem. 
Zostawia nam słowa wezwania, by „być w świecie ale nie ze 
świata” (Jana 17:14-15) i aby zachowywać siebie niesplamio-
nym przez świat (Jak 1:27). 

Mateusz Wichary
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Wokół ekumenizmu narosło przez lata wiele nieporo-
zumień, powstało wiele stereotypów i skrajnych poglądów, 
które zaciemniają obraz i zamiast zbliżać do siebie chrze-
ścijan różnych tradycji – dalej dzielą i niepokoją. Już sam 
fakt, że to słowo występuje w Biblii, może niejednego zasko-
czyć i zbulwersować. Greckim słowem oikumene określano 
w Septuagincie (greckim przekładzie Starego Testamentu) 
całą zamieszkałą ziemię (np. Psalm 24,1 czy 50,12). Nato-
miast w Nowym Testamencie tego słowa używano w sensie 
geograficznym na określenie całej zamieszkałej ziemi (np. 
Łk 4,5; Rz 10,18), albo w sensie politycznym jako synonim 
Cesarstwa Rzymskiego (Łk 2,1; Dz. 24,5), czy wreszcie w sen-
sie eschatologicznym jako określenie świata, który ma nadejść 
(Hbr. 2,5). Później w historii Kościoła powszechnego sło-
wem oikumene zaczęto określać wszystko, co należało 
do Kościoła jako całości, czyli jego wspólne dziedzictwo. 
Pierwsze sobory Kościoła nazywane były między innymi 
z tego powodu soborami ekumenicznymi.

Wielu ludzi nie wie również, że początki ekumeni-
zmu jako działań międzywyznaniowych sięgają dopie-
ro początków XX wieku, kiedy to na polach misyjnych 
w Afryce, obu Amerykach, Azji, Polinezji i innych egzotycz-
nych dla Europy częściach świata misjonarze różnych Ko-
ściołów chrześcijańskich – w obliczu wspólnych zagrożeń 
i trudności – zaczęli ze sobą spotykać się, rozmawiać, mo-
dlić i wręcz wspólnie działać. Szczególnie na polu chary-
tatywnym, niosąc pomoc tubylcom, zakładając szpitale 
i szkoły chrześcijańskie. Przez całe po-
przednie wieki panowała niechęć czy 
wręcz wrogość dzieląca poszczególne 
tradycje i nurty chrześcijaństwa. Nad-
szedł jednak czas, kiedy świadectwo 
misyjne i wspólna martyrologia misjona-
rzy różnych Kościołów chrześcijańskich 
zbliżyły chrześcijan do siebie. 

Nie przypadkiem więc doszło do pierwszych mię-
dzynarodowych i międzywyznaniowych konferencji, 
które zapoczątkowały współczesny ruch ekumeniczny, 
przy czym warto tutaj zwrócić uwagę na ich wymowne 
nazwy. Pierwszą była Ekumeniczna Konferencja Misyj-
na w Nowym Jorku (1900 r.), następnie Światowa Kon-
ferencja Misyjna w Edynburgu (1910 r.). Potem odbyła się 
w Sztokholmie Światowa Konferencja do Spraw Prak-
tycznego Chrześcijaństwa (1925 r.), zaś dwa lata póź-
niej w Lozannie – Światowa Konferencja do Spraw Wiary 
i Ustroju Kościelnego. Najpierw zaczęła łączyć chrześcijan 
misja i praktyczna pomoc niesiona niechrześcijanom, a do-
piero potem rozpoczął się oficjalny dialog na temat różnych 
doktryn czy ustrojów kościelnych.

Wymienione gremia starały się wtedy wypracować 
współczesną definicję ekumenizmu, którą dziś należy 
rozumieć w pierwszym rzędzie jako postawę duchową 
chrześcijanina, wyrażającą się w gotowości do dialo-
gu, rozmowy, spotkania i chęci poznania chrześcijanina 
o innej tradycji czy duchowości. Warto w tym miejscu 
wyraźnie podkreślić, że Kościół Rzymskokatolicki dystan-
sował się wyraźnie od inicjatyw ekumenicznych pierw-
szej połowy XX wieku, włączając się w ten nurt dopiero 
w wyniku obrad Soboru Watykańskiego II i przyjętego dnia 
21 listopada 1964 roku Dekretu o ekumenizmie. Ten waż-
ny dokument zachęcał katolików do pilnego uczestnicze-
nia w dziele ekumenicznym, nawoływał do porozumie-

nia, współpracy, dialogu, wspólnego 
działania oraz wspólnej modlitwy 
z innymi chrześcijanami. Wszystko to 
miało służyć przełamywaniu nieufno-
ści, bliższemu poznaniu, współpracy 
i przywróceniu jedności.

    Jak rozumieć 
ekumenię?

misjonarze różnych Kościołów 
chrześcijańskich – w obliczu 

wspólnych zagrożeń i trudności 
– zaczęli ze sobą spotykać się, 

rozmawiać, modlić i wręcz 
wspólnie działać 

dr Andrzej Seweryn
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Trzeba również pamiętać, że ekumenizm istnieje  
w przynajmniej trzech wymiarach: 

ekumenizm duchowy – łączący różnych chrześcijan 
przede wszystkim w modlitwie, okazywaniu szacunku 
i uczeniu się od siebie nawzajem; 

następnie ekumenizm naukowy (doktrynalny) – polega-
jący na dialogu teologicznym prowadzonym przez teo-
logów różnych nurtów chrześcijaństwa; 

a także ekumenizm praktyczny – wyrażający się we 
wzajemnym współdziałaniu na polu charytatywnym czy 
w działalności społeczno-wychowawczej.

Nasz kraj – z racji dominującej roli Kościoła Rzym-
skokatolickiego a mimo to wielowyznaniowy – ma swoją 
trudną wielowiekową historię, jeśli chodzi o relacje mię-
dzy różnymi Kościołami. Jednakże dopiero trudny okres 
II wojny światowej, a po jej zakończeniu nowy ustrój 
polityczny, wymusił na grupie przywódców mniejszo-
ściowych Kościołów chrześcijańskich pragnienie ekume-
nicznego zbliżenia i współdziałania. Pod koniec 1942 
roku powstała Tymczasowa Rada Ekumeniczna, którą 
utworzyli luteranie, reformowani, metodyści, mariawici  
i polskokatolicy, zaś dnia 15 listopada 1946 roku 
oficjalnie ukonstytuowała się Chrześcijańska Rada 
Ekumeniczna (później zwana Polską Radą Eku-
meniczną – PRE), złożona z 12 Kościołów chrze-
ścijańskich w Polsce. Wśród członków-założycie-
li tej organizacji międzywyznaniowej znalazł się 
również Polski Kościół Ewangelicznych Chrześci-
jan Baptystów, którego oficjalnymi przedstawicielami byli 
prezbiterzy: Aleksander Kircun i Stanisław Krakiewicz. Za-
częto organizować konferencje i obozy młodzieżowe, odby-

ły się trzy konferencje teologiczne, w czasie których podjęto 
dialog doktrynalny na temat chrztu i Wieczerzy Pańskiej 
(eucharystii). Zaczęto corocznie organizować Ekumeniczne 
Tygodnie Biblijne i nabożeństwa w ramach Tygodnia Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. Powstał również Komitet Od-
budowy Kościelnej, który koordynował dystrybucję darów 
i pomocy materialnej z Zachodu kierowaną do wszystkich 
środowisk kościelnych. Ponadto powołano komisje: ewan-
gelizacyjno-misyjną, młodzieży, kobiet oraz wydawniczą. 
Uczestniczący w działalności Polskiej Rady Ekumenicznej 
przedstawiciele Kościoła Baptystycznego, przede wszyst-
kim prezbiterzy: Aleksander Kircun, Stefan Andres, Zdzisław 
Pawlik, a nieco później Michał Stankiewicz, Krzysztof Bed-
narczyk, Adam Piasecki czy Stefan Rogaczewski – wykazali 
się otwartością ekumeniczną i gotowością do dialogu oraz 
współpracy na tych płaszczyznach, które szczególnie ich in-
teresowały. Były to przede wszystkim: działalność ewangeli-
zacyjna, wydawnicza (szczególnie druk i dystrybucja Pisma 
Świętego oraz literatury chrześcijańskiej) i charytatywna.  
W tych dziedzinach nasi liderzy kościelni wyraźnie zazna-
czyli swoją obecność, co uczyniło z nich wiarygodnych  
i szanowanych partnerów ekumenicznych. 

Z całym przekonaniem pragnę podkreślić, że 
nasi Bracia – aktywni działacze ekumeniczni – ni-

gdy nie zatracili swojej baptystycznej toż-
samości, nie szli (z wyjątkiem pierwszych 
i zaprzestanych szybko prób interkomunii  
w latach 1950-1951) na żadne doktrynalne kom-
promisy czy ustępstwa. Bronili biblijnych prze-
konań, dawali temu wyraz na konferencjach teo-
logicznych i spotkaniach innych gremiów. Głosi-

li odważnie i systematycznie ewangelię na nabożeństwach 
ekumenicznych jako uznani kaznodzieje Słowa Bożego. 
Prezb. Aleksander Kircun – bodaj najbardziej szanowany 

ekumenista baptystyczny – prowadził bezprecedensowe 
ewangelizacje ekumeniczne w parafiach różnych Kościołów 
w Polsce. Bez szczerego zaangażowania i otwartości ekume-
nicznej naszych przedstawicieli nie doszłoby zapewne do 
wielkiej krucjaty ewangelizacyjnej dr. Billy Grahama w paź-
dzierniku 1978 roku, do której baptyści – jako strona zapra-
szająca i główny organizator – zaprosili wszystkie Kościoły 
zrzeszone w PRE oraz Kościół Rzymskokatolicki, a ten także 
otworzył podwoje wielkich katedr w Warszawie, Katowicach  
i Krakowie dla głoszenia ewangelii w protestanckim, biblij-
nym stylu. Prezbiter Krzysztof Bednarczyk swoją aktywną 
obecność w ekumenii określił kiedyś znamiennymi słowa-
mi: „Jestem tam dla świadectwa ewangelii”.

Otwartość na innych chrześcijan jest nie tylko cechą 
zdeklarowanych ekumenistów (których niestety coraz mniej 
we wszystkich Kościołach), ale powinna być 
cechą ludzi prawdziwie, biblijnie wierzą-
cych. Wszak Pan Jezus uczył nas, kto jest na-
szym bliźnim, uczył nienawiści do grzechu  
a jednocześnie miłości do każdego człowie-
ka (nawet wroga). Tymczasem wielu chrześci-
jan nadal nosi w sercu wrogość, nienawiść, 
niechęć i pogardę do innych chrześcijan, 
traktując swój Kościół jako „jedynozbawczą 
wiarę”. Jest to grzech pychy i zarozumialstwa 
obcy duchowi Nowego Testamentu. Wielu 
– żywiąc niechęć do Kościoła Rzymskokato-
lickiego – przenosi ją na Polską Radę Ekumeniczną nie wie-
dząc o tym, że ten Kościół nigdy nie był i nie jest członkiem 
Polskiej Rady Ekumenicznej, choć posiada oczywiście Ko-
misję do Spraw Ekumenizmu przy Episkopacie Polski i sta-
ra się współpracować z Polską Radą Ekumeniczną w różny 
sposób.

Są i tacy, którzy twierdzą, że członkostwo naszego Ko-
ścioła w PRE jest naszym przekleństwem, ale jakoś nie widzę, 
żeby środowiska antyekumeniczne doznawały szczególnego 
błogosławieństwa od Boga. Wręcz przeciwnie – dystansując 
się od innych chrześcijan, zachowują się jak ekskluzywne  
i zamknięte sekty, o których krążą kuriozalne opinie, a po-
tem ci sami wierzący są zszokowani i zgorszeni, kiedy ludzie 
w rozmowach czy dziennikarze w artykułach prasowych 
określają ich mianem „sekciarzy”. 

Jeszcze jedno. Ludzie prawdziwie, biblijnie wierzący  
i mający w sobie Ducha Chrystusowego, mają bardzo wiele 
do zaoferowania innym chrześcijanom. Kiedy otwieramy się 
na innych, zapraszamy ich na okolicznościowe nabożeństwa, 
spotkania i rozmowy – zwykle są pod silnym wrażeniem 
szczerej pobożności, osobistej relacji ludzi z Bogiem, umi-

łowania Słowa Bożego, przyjaznej atmosfery  
i naszych otwartych serc. To otwiera drogę 
do nieagresywnego świadectwa, dzielenia 
się swoją wiarą i życiem z Bogiem, a po-
tem pozwala naszym pastorom głosić Słowo 
Boże w środowiskach innych Kościołów. 

 
„Jedność w różnorodności” – to sens idei 

współczesnego ekumenizmu, który dotyczy 
nie tylko otwartości na inne Kościoły, ale 
dla nas oznacza także współpracę z innymi 
środowiskami ewangelikalnymi. Tymczasem 

i na tym polu jesteśmy słabi – choć to przecież nasi bracia 
i siostry w Chrystusie, którzy wierzą tak samo jak my. Czy 
jesteśmy dostatecznie otwarci i pokorni względem nich?  
A powinniśmy tacy być – bo takie serce miał nasz Pan Jezus 
Chrystus! ■

                          

„Jestem tam 
dla świadectwa 

ewangelii”

Ludzie prawdziwie, 
biblijnie wierzący  

i mający w sobie Ducha 
Chrystusowego, 

mają bardzo wiele do 
zaoferowania innym 

chrześcijanom.

TEMAT NUMERU CZY BAĆ SIĘ EKUMENII?

fot. D. Adenine

18 • SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń-luty 2009 SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń-luty 2009 • 19



TEMAT NUMERU CZY BAĆ SIĘ EKUMENII?

Wśród polskich protestantów działania ekumenicz-
ne często rozumiane są jako kompromis wiary. Zazwy-
czaj wskazywanym powodem jest udział w nich ko-
ścioła katolickiego. Jaki jest faktyczny wkład katolików  
w ruch ekumeniczny? Czy rzeczywiście uczestnictwo  
w ruchu ekumenicznym oznacza, jak wielu uważa, zgo-
dę na uznawanie kościoła katolickiego jako kościoła  
w tym samym sensie co kościół baptystów czy inne pro-
testanckie kościoły opierające się na Ewangelii? Istnieje 
wiele obiegowych mitów i przekonań, ze względu na któ-
re zasadne jest przedstawienie roli kościoła katolickiego  
w kreowaniu chrześcijańskiej ekumenii. 

Autorem pierwszych dokumentów papieskich odnoszą-
cych się do kwestii jedności był Leon XIII. W 1894 roku wy-
dał on Pismo Apostolskie Praeclara gratulationis, w którym 
zwrócił się do Kościołów prawosławnych z prośbą o „zbli-
żenie i łączność”. Motywem jego działania była „miłość do 
Boga i troska o wspólne zbawienie”. Zdaniem Leona XIII 
niewielkie różnice istniejące między Kościołem Wschod-
nim i Zachodnim powinny sprzyjać nawiązaniu wzajemnej 
więzi. W powyższym dokumencie papież zwracał się rów-
nież do protestantów, nawołując ich do powrotu na łono 
Kościoła katolickiego, który nazywał matką kościołów. 

Znaczącym wydarzeniem w rozwoju ruchu ekumenicz-
nego była zorganizowana przez środowiska protestanckie 
Światowa Konferencja Misyjna w Edynburgu w 1910 roku, 
która odbyła się za pontyfikatu Piusa X. Uczestniczyli  
w niej przedstawiciele towarzystw misyjnych wywodzących 
się z różnych Kościołów. Niestety konferencja odbyła się bez 
udziału delegatów Kościoła katolickiego. 

Po pierwszej wojnie światowej, która poważnie zahamo-
wała rozwój idei ekumenicznych, podjęto na nowo działania 
budujące jedność chrześcijańskiego świata. Zaproszono do 
współudziału niemalże wszystkie Kościoły chrześcijańskie.  
W 1919 roku wysłano również delegację do Watykanu. Jed-
nak spotkanie z papieżem Benedyktem XV nie przyniosło 
oczekiwanych rezultatów. Odrzucił on także zaproszenie 
do udziału w I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw 
Praktycznego Chrześcijaństwa, która odbyła się kilka lat 
później w 1925 roku w Sztokholmie. Jego zdaniem jedyną 

możliwością osiągnięcia jedności był powrót odłączonych 
wyznań do katolicyzmu. 

Nieprzejednane stanowisko papiestwa wobec dążeń 
ruchów ekumenicznych nie zmieniło się za pontyfikatu 
następnego papieża Piusa XI. Uwidoczniło się ono przed  
I Światową Konferencją Kościołów Wiara i Ustrój Kościoła  
w Lozannie (1927 r.). Święte Oficjum zakazało wtedy ka-
tolikom uczestniczenia w zgromadzeniach ekumenicznych 
organizowanych przez chrześcijan innych wyznań. Swoim 
poglądom Pius XI dał wyraz w Encyklice Mortalium animos. 
Skrytykował w niej ruch ekumeniczny. Stwierdził, że „ucznio-
wie Chrystusa mogą być związani ze sobą tylko przez jed-
ność wiary stanowiącej najdoskonalszy węzeł”. Dla papieża 
jedność możliwa była tylko z tymi, którzy bez wyjątku uzna-
ją wszystkie dogmaty zdefiniowane przez Rzym, ze względu 
na to, iż opierają się one na autorytecie Chrystusa. Encyklika 
wyjaśniła, że udział Stolicy Apostolskiej w podobnych kon-
ferencjach byłby uznaniem fałszywej religii chrześcijańskiej. 
Nie widząc innej drogi do zjednoczenia wszystkich chrze-
ścijan, Pius XI nawoływał odłączonych braci do powrotu na 
łono jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

W 1948 roku Święte Oficjum nie pozwoliło katolikom 
na udział w Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Ko-
ściołów w Amsterdamie. Watykan opublikował wówczas 
Monitum cum compertum, w którym powołał się na kanon 
zabraniający uczestnictwa w mieszanych zebraniach bez 
zgody Stolicy Apostolskiej. Rok później doszło w Paryżu 
do nieoficjalnego spotkania współpracowników Światowej 
Rady Kościołów z przedstawicielami Kościoła Rzymskoka-
tolickiego. Tematem rozmów była potrzeba uściślenia celów 
i sposobów działania Światowej Rady Kościołów. Dla kato-
lików stało się jasne, że ich udział w ruchu ekumenicznym 
przyczyni się do nawiązania stosunków z innymi Kościoła-
mi. Jeszcze tego samego roku Stolica Apostolska wydała In-
strukcję Ecclesia catholica. Po raz pierwszy papież zgodził 
się, choć z pewnymi ograniczeniami, na udział katolików 
we wspólnych modlitwach z chrześcijanami innych wyznań. 
Odtąd wierni Kościoła katolickiego mogli także brać udział 
w międzywyznaniowych spotkaniach poświęconych pro-
blemom społecznym.

Kiedy wydawało się, że Watykan stał się bardziej otwar-
ty na współpracę z innymi wyznaniami, Pius XII wydał  
w 1950 roku encyklikę Humani generis. Ostrzegał w niej 
przed nową teologią, potępiał „fałszywy irenizm” oraz wy-
raził sprzeciw wobec akceptacji poglądów różniących się 
od papieskiego nauczania. Ogłoszenie przez niego, kilka lat 
później dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Pan-
ny pogłębiło istniejące różnice między katolikami a innymi 
kościołami.

Do Soboru Watykańskiego II rozumienie przez Sto-
licę Apostolską jedności z innymi chrześcijanami wyra-
ża encyklika Mystici corporis Christi. Pius XII zwrócił się  
w niej do niekatolików słowami: „Zapraszamy z najwięk-
szą miłością - wszystkich ich w ogóle i każdego z osobna, 
iżby sami ochoczo poszli za wewnętrznym popędem łaski 
Bożej i usiłowali wyrwać się ze stanu, który nie może im 
dać żadnej pewności, kiedy chodzi o własne zbawienie. 
Wprawdzie nieświadoma jakaś tęsknota i pragnienie kierują 
ich do mistycznego Ciała Odkupiciela, atoli brak im tylu  
i tak wielkich niebieskich darów i pomocy, jakich zażywać 
mogą tylko w Kościele katolickim. Niechże tedy wejdą do 
jedności katolickiej (…) z otwartymi rękoma czekamy na 
nich, przyjdą bowiem nie do obcego, lecz do własnego oj-
cowskiego domu”.

Sobór Watykański II 
Wybór papieża Jana XXIII nie wróżył zmian w polity-

ce ekumenicznej Watykanu. Jego wypowiedzi potwierdza-
ły kontynuację dotychczasowej linii rozumienia jedności.  
W 1959 roku papież nieoczekiwanie zapowiedział zwołanie 
„soboru ekumenicznego”. Jednak mieli w nim uczestniczyć 
tylko biskupi katoliccy. Celem soboru miała być odnowa Ko-
ścioła Katolickiego. Chociaż papież nadal jedność pojmo-
wał jako powrót innych wyznań do Stolicy Apostolskiej, to 
organizacja soboru ożywiła publiczne dyskusje na ten temat. 
Jednak wkrótce zrodził się pomysł zaproszenia niekatolic-
kich obserwatorów. Stopniowej zmianie zaczął ulegać rów-
nież stosunek Kościoła Rzymskokatolickiego do Światowej 
Rady Kościołów. W 1961 roku, w III Ogólnym Zgromadze-
niu Światowej Rady Kościołów w New Delhi mogli wziąć 
udział katoliccy przedstawiciele. Stało się to możliwe dzięki 
papieżowi, który zmienił decyzję Świętego Oficjum.

Do udziału w posiedzeniach II Soboru Watykańskiego 
zostali zaproszeni reprezentanci Światowej Rady Kościołów 
oraz przedstawiciele Kościołów wschodnich, prawosławne-
go i anglikańskiego.  Sobór przerwała nieoczekiwana śmierć 
Jana XXIII. Następny papież Paweł VI wznowił obrady.  
W pierwszej wydanej przez niego Encyklice Ecclesiam suam 
stwierdził, że do istoty Kościoła należy prowadzenie dialogu 
z ludzkością, między innymi poprzez utrzymywanie więzi  

z braćmi odłączonymi. Na zakończenie Soboru zostały przy-
jęte trzy istotne dla ruchu ekumenicznego dokumenty: Kon-
stytucja Dogmatyczna o Kościele, Dekret o Ekumenizmie  
i Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich. Z ich treści 
wynika, że jedynym rzeczywistym Kościołem Chrystusowym 
jest Kościół Rzymskokatolicki. Fakt ten nie wyklucza istnie-
nia poza tym Kościołem „licznych pierwiastków uświęcenia  
i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowe-
go nakłaniają do jedności katolickiej”. Ponadto przyzna-
no, że ruch ekumeniczny jest działaniem Ducha Świętego,  
a jednoczącą katolików i niekatolików więzią jest wspól-
na modlitwa. Określono też znaczenie chrztu w innym 
Kościele jako niedoskonałą formę włączenia do wspólnoty  
z Kościołem Chrystusowym. W Dekrecie o ekumenizmie za-
warto prośbę do innych wyznań o wybaczenie „wykroczeń 
przeciwko jedności”. Dokument ten zachęcał katolików do 
uczestniczenia w działaniach budujących jedność.

Ważnym wydarzeniem związanym z II Soborem Wa-
tykańskim było spotkanie Pawła VI z patriarchą Konstanty-
nopola Athenagorasem w Jerozolimie w 1964 roku. Ogło-
szono wtedy w Watykanie i w Konstantynopolu zniesienie 
ekskomuniki z 1054 roku. 

Po soborze
Efektem posoborowych przemian było zaangażowanie 

się całego Kościoła katolickiego w budowanie więzi z in-
nymi chrześcijanami, a nie jedynie wyznaczonych do tego 
grup. Często w sposób spontaniczny podejmowano różne 
inicjatywy ekumeniczne. Nawiązywano współpracę na 
płaszczyźnie dialogu dwustronnego. Rozwój ruchu ekume-
nicznego zaczął przebiegać w wielu różnych kierunkach.

Po pewnym czasie wzajemne stosunki zaczęły wy-
kazywać znamiona kryzysu. Szczególne ich ochłodzenie 
spowodowało opublikowanie przez Kongregację Doktry-
ny Wiary dokumentu Misterium ecclesiae w 1973 roku. 
Stwierdzał on, że tylko Kościół Rzymskokatolicki jest 
jedynym niepodzielnym Kościołem posiadającym ca-
łość prawdy objawionej przez Boga. Podkreślał również 
ważność dogmatu o nieomylności papieża. Po II Soborze 
Watykańskim powstawały konferencje episkopalne odpo-
wiedzialne za nawiązanie bezpośredniej współpracy z re-
gionalnymi konferencjami ekumenicznymi. Dzięki temu 
doszło do utworzenia Wspólnego Komitetu dla Konferen-
cji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopal-
nych w Europie. W tym czasie Watykański Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan utrzymywał stałe kontakty  
z krajowymi radami ekumenicznymi. Wydany przez niego 
dokument Współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie regio-
nalnej i krajowej określił, że rady te służą wyrażaniu i pogłę-
biania jedności pomiędzy chrześcijanami.

Czy ruch ekumeniczny
to ruch katolicki? 

Sławomir Biliński
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Okazało się również, że lepsze rezultaty w przezwy-
ciężaniu różnic przynosi dialog dwustronny. Łatwiej jest 
bowiem porozumieć się w bezpośredniej rozmowie z jed-
nym Kościołem niż z wieloma. Dlatego też od połowy lat 
sześćdziesiątych ruch ekumeniczny przybierał często postać 
rozmów dwustronnych między Kościołem Rzymskokatolic-
kim, a innymi wyznaniami. Toczą się one nadal na trzech 
płaszczyznach: światowej, regionalnej i krajowej.

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II
Jan Paweł II już w swoim pierwszym orędziu zapewnił, 

że będzie kontynuował dialog ekumeniczny usuwając prze-
szkody stojące na drodze ku „doskonałej jedności”. Pontyfi-
kat tego papieża jest dowodem na to, iż rzeczywiście pozo-
stał wierny tej deklaracji. Jan Paweł II dużą uwagę przywią-
zywał do bezpośrednich kontaktów z ludźmi odmiennych 
wyznań. Dlatego też osobiście odwiedzał i przyjmował 
zwierzchników innych Kościołów. 

Ut unum sint
W 1995 roku Jan Paweł II podsumował trzydziestolet-

nie (po Vaticanum Secundum) zaangażowanie się Kościoła 
Rzymskokatolickiego w dzieło budowania jedności ogłasza-
jąc encyklikę Ut unum sint. Jej wydanie spotkało się z od-
zewem w piśmiennictwie protestanckim, ponieważ papież 
skierował ją nie tylko do swoich wiernych, ale również do 
innych chrześcijan. Przyznał w niej, że ruch ekumeniczny 
powstał dzięki Kościołom protestanckim i prawosławnym. 
Przypomniał o licznych swoich spotkaniach z przedstawicie-
lami niemalże wszystkich Kościołów, do których dochodziło 
czy to w czasie papieskich podróży, czy też w Watykanie. 
Podsumował, że utworzone przez Rzym komisje do spraw 
dialogu doszły do porozumienia w wielu istotnych kwestiach 
teologicznych. Zauważył też fakt, że ustalenia te nie znaj-
dują zastosowania w praktyce. Niestety nie odpowiedział 
na pytanie, w jaki sposób Kościół zamierza rozwiązać ten 
problem. Watykan nie ułatwiał zadania doktrynalnym komi-
sjom dwustronnym, które miały prawo oczekiwać, że owoc 
ich wieloletniej pracy przyczyni się do zbliżenia Kościołów 
chrześcijańskich.

Powołując się na Dz 15:28 w encyklice tej Jan Paweł II 
stwierdził, że nie należy narzucać innych obowiązków prócz 
tych, które są konieczne. Jednak poglądy katolików i prote-
stantów na to, co konieczne, a co wystarczające do tego, 
by Kościoły mogły tworzyć wspólnotę znacznie się różnią. 
Zdaniem Karola Karskiego na ustaleniu tych zagadnień po-
lega problem współczesnej ekumenii. Encyklika powtórzyła 
za postanowieniami Soboru Watykańskiego II, że jedynie 
Kościół katolicki posiada wszystkie elementy uświęcenia  
i prawdy, natomiast inne Kościoły mają je tylko w pewnym 

zakresie. Jan Paweł II w swym dokumencie przyznał, że ła-
twiej nawiązać łączność z Kościołami prawosławnymi niż 
protestanckimi Wspólnotami kościelnymi. Jego zdaniem 
wspólnoty chrześcijańskie powinny dążyć do całkowitej 
jedności, przez którą rozumie przyjęcie tej pełni, jaka jest 
udziałem Kościoła katolickiego. Dlatego też konieczna jest 
zgodność w sprawie znaczenia Eucharystii, relacji między 
Pismem Świętym a tradycją, prymatu papieża, znaczenia 
święceń oraz roli Marii.

Mimo dążeń do budowania jedności chrześcijan, 
jedyną gwarancję jej osiągnięcia Jan Paweł II widział  
w swoim urzędzie. Zdając sobie sprawę, że prymat papieża 
jest najpoważniejszą przeszkodą w dążeniach ekumenicz-
nych, zadeklarował dyskusję nad jego kształtem. Ta otwar-
tość najwyraźniej nie oznaczała, że był gotowy uszczuplić 
swoja władzę. Najpoważniejszym problemem dla protestan-
tów jest akceptacja prymatu jurysdykcyjnego i nieomylności 
biskupa Rzymu. Nieliczne Kościoły, które są gotowe uznać 
honorowy prymat papieski nie godzą się na jego zwierzch-
nictwo w obecnej formie.

Wspólna deklaracja w sprawie  
nauki o usprawiedliwieniu

Dokumentem będącym efektem trwającego dziesiątki 
lat dialogu katolicko- luterańskiego była Wspólna deklaracja  
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu podpisana w 1999 
roku. Zdawała się ona uzgadniać stanowiska obu stron 
przyznających, że usprawiedliwienie jest aktem Bożej łaski 
i jest przyjmowane przez człowieka przez wiarę. Jednak 
istniały rozbieżności dotyczące określenia konsekwencji tej 
nauki w życiu jednostki i funkcjonowaniu całego Kościoła. 
Faktem jest, że deklaracja ta nie przyniosła dotychczas 
znaczących zmian w stosunkach katolicko-luterańskich. 

Dominus Jesus
Deklaracja Dominus Jesus wydana przez kierowaną 

przez kard. J. Ratzingera Kongregację Nauki Wiary i za-
twierdzona przez Jana Pawła II, wywołała oburzenie nie-
malże we wszystkich Kościołach protestanckich. Niektórzy 
ewangeliccy ekumeniści uważają, że spowodowała ona  
w ich środowisku nie tylko zamieszanie, ale i zahamowanie 
działań zmierzających do jedności z katolikami. 

Dominus Jesus zawierał przekonanie o istnieniu tylko 
jednego Kościoła Chrystusowego, który urzeczywistnia się 
w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i bi-
skupów pozostających w łączności z nim. Dokument stwier-
dzał, że jedynie ten Kościół jest w posiadaniu wszystkich 
środków zbawienia. Nie od rzeczy zdają się być i takie opi-
nie protestantów, że dialog ekumeniczny jest dla Kościoła 
Rzymskokatolickiego częścią misji ewangelizacyjnej, której 

celem jest głoszenie konieczności powrotu innych Kościołów 
na łono tego jedynego prawdziwego. Autorzy protestanc-
cy zauważają, że Deklaracja Dominus Jesus jest niezgodna  
z duchem Dekretu o ekumenizmie wydanym przez Sobór Wa-
tykański II, który stwierdza, że: „Sposób formułowania wiary 
katolickiej żadną miarą nie powinien stać się przeszkodą w dia-
logu z braćmi”.

Teraźniejszość i perspektywy
Między stanowiskiem doktrynalnym Watykanu a eku-

menicznymi działaniami można zauważyć napięcie, jeśli nie 
sprzeczność.  Wspólnie odprawiane nabożeństwa przez Jana 
Pawła II z udziałem duchownych różnych konfesji, prowadze-
nie przez Rzym rozmów ze zwierzchnikami wielu Kościołów 
rozbudzały nadzieje na możliwość istnienia jedności w róż-
norodności. Wspomniana deklaracja mocno nadwerężyła te 
oczekiwania.

Wybór nowego papieża Benedykta XVI wiąże się  
z obawami protestantów, co do dalszego rozwoju dialogu eku-
menicznego. Spodziewają się oni, że nie zmieni on sposobu 
sprawowania swojego urzędu i pozostanie wierny doktrynie 
Kościoła wyrażonej w deklaracji Dominus Jesus. Ostatnio pod-
jęta decyzja papieża Benedykta XVI, by czterech ekskomuni-
kowanych w 1988 roku biskupów Bractwa Św. Piusa przyjąć 
na powrót na łono Kościoła potwierdza te obawy. Wydaje się, 
że zapoczątkowana przez II Sobór 
Watykański postawa autentycznej 
otwartości w łonie kościoła rzymsko-
katolickiego dla innego rozumienia 
chrześcijaństwa niż własne, nie znaj-
duje już przychylności wśród jego 
najwyższych władz. 

Wnioski
Historia stosunku Kościoła kato-

lickiego do działań ekumenicznych 
świadczy raczej o nieufności i nie-
chęci do owych działań, niż ich po-
parciu. Jedynym okresem, w którym 
katolicka ekumenia była odgórnie 
kształtowana jako postawa auten-
tycznej otwartości (zresztą nie tylko 
na kościoły chrześcijańskie, ale rów-
nież i Islam oraz judaizm, co stawia 
pod znakiem zapytania realizację Je-
zusowego nakazu, aby być jedno jak 
On jest jedno z Ojcem) był pontyfikat 
Jana Pawła II do wydalania deklaracji 
Dominius Jesus. 

Ekumenia jest więc dzieckiem przede wszystkim pro-
testanckim, w którym zawsze obecne było typowo prote-
stanckie, przyjmowanie za podstawowe przekonanie, iż 
jedność zawsze objawia się w różnorodności a nie unifor-
mizacji. Różnorodność jest bogactwem, nie ubóstwem, 
o ile zasadza się na jedynym danym przez Boga funda-
mencie, którym jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia, a nie 
papiestwo. Faktem jest, że działania ekumeniczne często 
dyskusji o owym fundamencie starają się unikać. Fak-
tem jest, że czasem ekumenia zamiast postawy radości 
z różnorodności wydaje się raczej wysiłkiem rozwadnia-
nia czy lekceważenia zróżnicowania. Pomija się podsta-
wowe dla naszej tożsamości pytania i problemy. Ale nie 
wolno wylewać dziecka z kąpielą. Kształt ekumenii zale-
ży od osób, które w niej uczestniczą. Fałszywe czy ob-
łudne działania ekumeniczne nie mogą rzucać cienia na 
autentyczne poszukiwanie w innych tradycjach tego, co 
pochodzi od Boga; otwartości na to, że Bóg może działać 
gdzie indziej; pragnienia zrozumienia innych wyznawców 
Chrystusa, które przecież nie musi przesądzać o ostatecz-
nym rozpoznaniu jedności. W tym wszystkim otwartości 
na inność uczyć się katolicy mogli właśnie od kościołów 
protestanckich. Obecne nieprzychylne ekumenii zmiany 
postawy katolickiej powinny nas raczej zachęcić do od-
ważniejszego składania świadectwa, niż naśladowania jej 
w zamknięciu się na samych siebie. ■

TEMAT NUMERU CZY BAĆ SIĘ EKUMENII?

Schody w Muzeum Watykańskim, fot. W. Gibb
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Zdarza się, że chrześcijanie różnią się w swoich 
opiniach. Dzielą ich różnice zdań i ścierają się 
poglądami. Większość ludzi woli raczej walczyć  
o swoje racje, niż próbować zrozumieć punkt 
widzenia drugiej osoby. Każdy ma prawo do własnego 
zdania, jak i swobodnego przedstawiania swoich 
racji. To właśnie protestantyzm zrodził instytucję 
polemiki. Musimy jednak zachowywać mądrość,  
w jaki sposób propagować własne opinie, zachowując 
zrozumienie dla drugiej strony. 

Właściwe rozumienie to podchodzenie do 
spraw z odpowiedniego punktu widzenia. Źli lu-

dzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szu-
kają Pana, rozumieją wszystko (Prz. 28,5). Od-

powiedni punkt widzenia dla chrześcijanina 
to Boży punkt widzenia. A patrząc z Jego 
strony zwycięstwo ideowe nie zawsze oka-
że się zwycięstwem duchowym. Paweł pisze  
w Liście do Rzymian, że lepiej czasem 

przemilczeć drugorzędne spory, by po-
zostać w dobrej relacji niosącej miłość  
(Rz. 14,1). Bo to miłość wzajemna mię-
dzy wierzącymi jest gwarantem budowa-
nia się w dom duchowy. Poznanie nady-

ma, ale miłość buduje (1 Kor. 8,1).
 

Bóg dał nam przykazania, którymi się kie-
rujemy. Są one jak światła latarni morskich. 
Pływając według ich wskazówek, docieramy 
do obiecanych, egzotycznych portów. Ale 
też wpływamy na wody, których Biblia nie 
objaśnia jednoznacznie, lub wyraźnie daje 
nam swobodę w obieraniu kursu. Mówi-
my wtedy o wolności Chrystusowej, w któ-

rej chodzimy. Sztuką jest rozróżnić, czym mamy się  
w danej chwili kierować: precyzyjnym przykazaniem 
czy Bożym prawem miłości. Przykazanie obligu-
je nas do zastosowania się do jednego wzoru i daje 
nam obietnicę jednoznacznego wyniku przynoszą-
cego błogosławieństwo. W kwestiach nie objętych  
przykazaniem możemy korzystać z wolności doko-
nywania wyboru. Aby sprawę utrudnić – jedni chrze-
ścijanie mówią: „to jest przykazanie dla nas”, a inni 
mogą stwierdzić: „to nas nie obowiązuje”. Jak się wte-
dy zachować? 

Osobiście stosuję prosty test, który poma-
ga mi rozsądzić, czy dana kwestia dotyczy spraw  
pierwszorzędnych, czy tych mniej istotnych. Za-
daję sobie pytanie: czy ta nauka lub postępowanie  
determinuje moje zbawienie? Czy „to” jest konieczne, 
aby otrzymać i sprawować dar życia wiecznego za-
chowując pewność mojego przeznaczenia po śmier-
ci? Paweł uczył Tymoteusza, aby z jednaj strony starał 
się usilnie być pracownikiem, który wykłada należycie 
słowo prawdy, z drugiej, aby głupich i niedorzecznych 
rozpraw unikał, wiedząc, że wywołują spory (2 Tym. 
2,15,23-26). Ludzie potrafią się upierać przy naprawdę 
błahych rzeczach, podnosząc je do rangi „być albo nie 
być”. Pewien kaznodzieja przekonywał, że nie można 
podobać się Bogu, jeśli spożywa się pokarmy z uduszo-
nych zwierząt (Dz. 15,20). Cóż, Paweł pisze, żebyśmy 
nie wnikali w pochodzenie pokarmów i jedli wszystko, 
wszak nie wiemy, czy jakieś zwierzę zostało w rzeźni 
uduszone (w domyśle – zawiera krew). A ryby?! Otóż 
ów kaznodzieja stał na stanowisku, że jedząc ryby nie 
wejdziesz do Królestwa Bożego! Nie pozwalajmy so-
bie nigdy, by umniejszano potężną moc ofiary nasze-
go Pana Jezusa na krzyżu, dla wydumanych praktyk  
będących przeszkodą w czerpaniu Bożej łaski. 

Spory o przekonania  
rodzą się też na podłożu różnic  
w sprawowaniu pobożności. Podstawo-
we różnice między wierzącymi wynikają z róż- 
nicy darów, powołań oraz metod ich realizowania.  
„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są 
posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby dzia-
łania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we 
wszystkich” (1 Kor. 12,4-6). Różnice między chrze-
ścijanami mogą też objawiać się na tle doświadczeń 
życia w wierze. Naświetla nam to fragment Listu do 
Hebrajczyków (11,32-38). Jedni bohaterowie wiary 
„otrzymali obietnice”, „zamknęli paszcze lwom”, 
„zgasili moc ognia”, „zmusili do ucieczki obce woj-
ska”, „kobiety otrzymały zmarłych przez wskrze-
szenie”. Drudzy zaś „zostali zamęczeni na śmierć”, 
„doznali szyderstw, biczowania i więzienia”, „byli 
kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani 
mieczem, błąkali się wyzuci ze wszystkiego, uciska-
ni, poniewierani”. Obie grupy przedstawiają rów-
nie oddanych Bogu ludzi. Obie grupy otrzymują 
chlubne świadectwo o swojej wierze. Ale dzisiejszy 
Kościół woli się podzielić. „Jesteśmy prawdziwym 
kościołem, bo odnosimy same sukcesy” – „Jesteśmy 
prawdziwym kościołem, bo umartwiamy się i sta-
wiamy na wierność”. Wobec takiego myślenia nale-
żałoby przypuszczać, że Jezus i Jan Chrzciciel cho-
dziliby do innych kościołów (Łk 7,31-34). A jednak 
obu coś łączyło: kierowali się mądrością od Boga  
(Łk 7,35).

Korzystając z Bożej mądrości dojdziemy do 
wniosku, że każdy człowiek ma dla Pana tę samą 
wartość. Czy trzymasz w ręku nowiutką stuzłotów-
kę z bankomatu, czy właśnie uprałeś ją w kiesze-
ni spodni i jest mocno sfatygowana, ma dla ciebie 
tę samą wartość – i to nie ty ją ustalasz. Podobnie 
akceptowanie ludzi takimi jacy są jest kluczem do 
tego, by patrzeć na nich tak, jak widzi ich Bóg. To 
podstawa, by im służyć szczerze i z oddaniem. 

Co może 
zyskać Kościół przez 
akceptację? Czy znajdo-
wałeś się kiedyś w grupie, gdzie 
nie byłeś akceptowany? Jak się czułeś? Czy 
byłeś gotowy, by poświęcić się na jej rzecz? Ja-
kub przedstawia Kościół, w którym uzdrowienia  
i wysłuchane modlitwy są na porządku dziennym: 
„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie 
się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele 
może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jak. 5,16). 
Warunkiem jest tu, na przykad, wyznawanie so-
bie wzajemnie grzechów. Czy jest to możliwe 
bez poczucia akceptacji?

Gdy więc masz odmienne zdanie od 
wierzącego z innego Kościoła, czy brata ze 
Zboru, zbadaj swoje nastawienie. Czy twoja 
miłość ma coś wspólnego z miłością Boga do 
ciebie i innego człowieka?  Skup swoją uwa-
gę na osobie a nie na dzielącym was proble-
mie. Rozróżnij między wymogiem Bożego 
Słowa (przykazaniem) a wolnością. Upewnij 
się, czy twoje własne poglądy potwierdza  
Pismo. Zbadaj, jak istotne jest dane zagad-
nienie – czy warto spierać się o coś, co nie 
wpłynie na wasze zbawienie. Pozwól dru-
giej stronie swobodnie wyrazić swój pogląd.                
A swoją wolność ogranicz miłością, by nie 
stać się powodem czyjegoś upadku. ■

Praktyczna ekumenia

czyli

gdy wierzący mają
 odmienne zdania

Paweł Krzywicki
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Przynajmniej 12 nigeryjskich bap-
tystów straciło życie, a pięć bapty-
stycznych Domów Modlitwy zostało 
spalonych w czasie rozruchów spo-
wodowanych listopadowymi wybo- 
rami. Motunrayo Adegbilero, prze-
wodnicząca Baptystycznej Unii Kobiet 
Afrykańskich poinformowała Świa-
towy Związek Baptystyczny, że „ko-
ścioły są palone, a chrześcijanie 
zabijani w stolicy Nigerii, poło-
żonej na płaskowyżu Jos”. Pła-
skowyż ten znajduje się w centralnej 
Nigerii między muzułmańską północą  
a chrześcijańskim południem. Na-
pięcia między chrześcijanami a mu-
zułmanami pojawiają się dość często  
w tym największym (prawie150 milio-
nów mieszkańców) afrykańskim kra-
ju. Miejscowe wybory odbyły się w Jos 
28-29 listopada ub. r., w których zwy-
cięstwo odnieśli kandydaci wspierani 
przez chrześcijan. Jak pisze Adegbilero, 
śmierć poniosło prawie 400 osób i to 
zarówno chrześcijan jak i muzułmanów. 

Wiadomości ze świata

Wiele tysięcy zostało rannych i wypę-
dzonych z domów. Jak donosi Baptist 
Press, „wiele kościołów, meczetów, biur  
i domów zostało spalonych w Jos. Jeden 
zbór baptystyczny stracił pięciu swoich 
członków, w tym jednego diakona”. 
Inne zbory baptystyczne dają schro-
nienie pozbawionym dachu nad głową. 
Baptystyczne rodziny dają schronienie 
studentom, którzy mieszkali przy wyż-
szej szkole baptystycznej. Jos to miasto 
o prawie 500.000 mieszkańców. Już  
w 2001 roku były tam zamieszki między 
chrześcijanami a muzułmanami. Wtedy 
w ciągu dziesięciu dni (7-17 wrzesień) po-
nad 1000 osób straciło życie. Zaś w 1999 
roku w czasie niepokojów religijnych  
w Nigerii zginęło ponad 10.000 osób. 
W Nigerii znajduje się największa afry-
kańska społeczność baptystyczna. Ni-
geryjska Konwencja Baptystów liczy  
2,5 miliona członków w 9.300 zbo-
rach, zaś Baptystyczna Konwencja  
Mambila posiada prawie 23.000 człon-
ków w 255 zborach (bwaonet. org).

Ukraina –  
krótka historia jednego 
zboru baptystycznego 
To zbór „Przemienienia Pańskiego”  
w pobliżu Kijowa. Przewodniczy mu 
prezbiter Piotr Marczenko. Na począt-
ku był on przewodniczącym młodzieży 
przy pierwszym zborze w Kijowie. Gdy 
po ewangelizacji powstało tam 10 grup 
domowych, zajął się jedną z nich. Do-
brze pamięta, gdy na spotkanie domo-
we przychodziło dwie lub trzy osoby. 
Ale nie zrażał się. Zapraszał wszystkich 
na nabożeństwa, zorganizował chrze-
ścijańską bibliotekę, zachęcał do czy-
tania Biblii, rozpoczął zajęcia z dzieć-
mi. Za swój początek zbór ten uważa 
dzień 11. lipca 1992 roku, gdy odbył 
się tam chrzest 21 osób. Obecnie zbór 
ten liczy 375 ochrzczonych członków,  
z których 95 procent to nawróceni  
w ostatnich szesnastu latach. 80 procent 
z nich to ludzie do lat 50. Czterdzieści 
procent rodziców przyszło do poznania 
prawdy przez swoje dzieci. Szkoła nie-
dziela liczy 120 uczniów. Raz w miesią-
cu nabożeństwo niedzielne prowadzi 
młodzież. Zbór prowadzi szeroką dzia-
łalność społeczną. Na czele zboru stoi 
czterech pastorów, którzy służą inwa-
lidom, chorym, taksówkami przywożą 
ludzi na nabożeństwa i odwożą ich do 
domów. Zbór jest czuły na potrzeby 
bliźnich. Tu działa również teatr kukieł-
kowy, który odwiedza różne miejsco-
wości. Działają grupy modlitewne, dwa 
chóry, grupy muzyczne. Wybudowany  
w 2007 roku Dom Modlitwy jest już za 
mały. W okresie ostatnich 16 lat zbór 
ten założył sześć nowych zborów (Je-
wanhelśka Niwa, 3/08).  

Niemcy – pierwszy ewangelikalny uniwersytet 
Ewangelikalna instytucja teologiczna w Niemczech otrzymała status uniwersyte-
tu. Wolna Akademia Teologiczna w Giessen niedaleko Frankfurtu jest pierwszym 
uznanym przez państwo ewangelikalnym uniwersytetem. Status ten został jej 
nadany przez władze federalne Hesji, na terenie której ona się znajduje. Uczelnia 
ta powstała w 1974 roku. Uważa się tam Biblię za nieomylne Słowo Boże. Obecnie 
zatrudnia ona 15 stacjonarnych wykładowców i posiada 150 studentów. Jej dyrek-
torem jest teolog baptystyczny Helge Stadelmann. Akademia ta wypełni biblijną 
próżnię teologiczną w Niemczech, bowiem na większości uniwersytetów i szkół 
wykłada się teologię liberalną. Na terenie Niemiec, Austrii i niemieckojęzycznej 
Szwajcarii działa około 50 ewangelikalnych szkół biblijnych i seminariów teolo-
gicznych, w których studiuje prawie 3000 osób (idea, 3-4/08). 

Nigeria – baptyści ofiarami rozruchów religijnych 

Turcja – Biblia przełamuje stereotypy
„Mimo nasilającej się opozycji wobec chrześcijaństwa, w Turcji sprzeda-
je się coraz więcej Biblii. Tureckie Towarzystwo Biblijne w tym roku (2008) 
sprzedało ponad 20.tys. egzemplarzy całego Pisma Świętego i ponad 40 tys. 
Nowego Testamentu. Po raz pierwszy wprowadzono Biblię do sprzedaży  
w księgarniach, gdyż dotąd Biblię można było kupić wyłącznie w dwóch księ-
garniach Towarzystwa. Również Kościół Rzymskokatolicki zaplanował na ten 
rok rozprowadzenie 2 tys. egzemplarzy tureckiej wersji Biblii. Mimo podpa-
leń drukarń, ataków na chrześcijan, a nawet kilku zabójstw na tle religijnym, 
do jakich doszło nad Bosforem w ubiegłym roku oraz „napiętnowania” chrze-
ścijaństwa jako głównego „elementu zachodniego imperializmu”, Towarzy-
stwo rozpoczęło kampanię uświadamiającą społeczeństwo tureckie, że Biblia  
w dużej mierze dotyczy wydarzeń, jakie rozegrały się na terenach należących obec-
nie do Turcji. Nie jest więc obcym importem z „wrogiego Zachodu”, jak próbują to 
przedstawić radykalni islamiści” (Znaki Czasu, 12/08).

Ukraina – realizacja planu 125 
W dniach od 28 lipca do 31 sierpnia ub. r. baptyści ukraińscy realizowali pro-
jekt 125 – ewangelizacje w 125 miastach, gdzie nie ma żadnego zboru ewange-
licznego (patrz „Słowo Prawdy”4/08, str.5). W czasie trwania tej ewangeliza-
cji założono 48 zborów. Ewangelizacji tej przewodniczył Wiaczesław Neste-
ruk, przewodniczący Rady Kościoła Baptystycznego na Ukrainie. Została ona 
przedłużona do października i była wspierana przez baptystów amerykań-
skich. Misyjna organizacja Południowej Konwencji Baptystów przysłała ludzi  
z 13 swoich zborów oraz ewangelistę Dona Bettsa. 35 zespołów ewangelizowało  
w różnych miastach i zborach. Prawie 4000 osób podjęło decyzję naśladowania 
Chrystusa. Przedsięwzięcie to było częścią obliczonego na dwa lata „projektu 125”, 
którego celem jest założenie w 125 miejscowościach nowych zborów baptystycz-
nych.  A zatem do końca obecnego roku pozostaje jeszcze powołanie do życia  
77 nowych zborów. Prawie 60 procent z 46 milionów mieszkańców Ukrainy 
należy do Kościoła Prawosławnego, 11 procent to katolicy, a 3 procent to pro-
testanci. Prawie dwa miliony liczą tam muzułmanie. Niemal 2.400 zborów  
o łącznej liczbie 135.000 członków należy do Kościoła Baptystycznego tego kraju 
(bwaonet.org.).  

Holandia  
– 400-lecie  
ruchu baptystycznego 

Na początku siedemnastego stulecia 
uciekinierzy przed prześladowania-
mi religijnymi z Anglii zgromadzili się 
w Amsterdamie w bocznym pokoju 
przy piekarni, aby  modlić się i wspól-
nie czytać Biblię. W 1609 roku część  
z nich doszła do takich przekonań,  
jakie posiadają współcześni baptyści,  
a mianowicie, że Kościół ma się składać 
z ludzi wierzących, że nie ma on być 
kontrolowany przez państwo i że na-
leży praktykować chrzest wierzących.  
Z tych małych początków baptyści roz-
przestrzenili się w Anglii, Ameryce Pół-
nocnej i w Europie, by stać się ruchem 
religijnym na całym świecie. 
Europejscy baptyści będą świętować 
tę rocznicę w Amsterdamie w dniach 
24-26 lipca 2009 roku we wspaniałym 
otoczeniu Ośrodka RAI w Amsterda-
mie. Będą nie tylko zastanawiać się nad 
swoimi początkami, ale też szukać Bo-
żego powołania na przyszłość. Tak jak 
ta pierwsza mała grupa w 1609 roku, 
jako wierzący chrześcijanie będą stać 
przed wyzwaniem, aby odważyć się być 
innymi w tym zeświecczonym społe-
czeństwie. 
Amsterdam 400 będzie dobrą moż-
liwością dla europejskich bapty-
stów, aby po raz pierwszy po 1994 
roku znowu spotkać się ze sobą. 
Na uroczystość tę zostali zaprosze-
ni ciekawi mówcy, którzy w oparciu  
o przeszłość będą wskazywali na wizję 
przyszłości. Wszystko to będzie odby-
wało się w kontekście dziękczynnego 
nabożeństwa z bogactwem jego euro-
pejskiej tradycji. Wiele czasu zostanie 
poświęcone na nieformalne rozmowy, 
wzajemnie uczenie się na temat misji, 
wolności religijnej, praw człowieka, 
edukacji teologicznej i historii bapty-
stów. Szczególnie zapraszane są młode 
małżeństwa z dziećmi w wieku do 12 lat 
(bwaonet.org). 

Opracował: 
Konstanty Wiazowki

fot. C. Martins
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Światowy Związek Baptystów (ŚZB) 
20. marca tego roku będzie przewodni-
czyć uroczystości oficjalnego otwarcia 
Ośrodka Chrztu w Jordanii. Znajduje się 
on na brzegu Jordanu, w pobliżu miej-
sca znanego jako Betania za Jordanem, 
gdzie Jan Chrzciciel dokonał chrztu 
Jezusa. „Otwarcie Ośrodka Chrztu jest 
odpowiedzią na naszą modlitwę i dlate-
go wyrażamy głęboką wdzięczność kró-
lowi Abullachowi za podarowanie tego 
Ośrodka jako miejsca chrześcijańskie-
go nabożeństwa i pielgrzymek. Mam 
nadzieję, że wielu baptystów i innych 
ewangelikalnych chrześcijan jako piel-
grzymi odwiedzi to miejsce, a niektórzy 
będą mogli wyznać swoją wiarę w Jezu-
sa Chrystusa w wodach chrztu” - napisał 
Dawid Coffey, prezydent ŚZB. Coffey  
i sekretarz generalny ŚZB Neville Callam  
wraz z przedstawicielami wspólnot bap-
tystycznych na Bliskim Wschodzie, przy 
udziale dygnitarzy jordańskich będą 
przewodniczyli uroczystemu otwarciu 
Ośrodka. Przy wejściu do niego zosta-
nie umieszczona tabliczka z napisem: 
„Miejsce chrztu Jezusa Chrystusa szcze-
gólnie wita zagranicznych pielgrzymów 

Światowy Związek Baptystów przez swój Wydział Pomocy pomaga oso-

bom cierpiącym w Gazie. Zespół Ratunkowy Węgierskich Baptystów już od  

31. grudnia 2008 przebywa w Kairze, niosąc pomoc medyczną uciekinierom  

z Gazy. Wydział Pomocy przeznaczył na ten cel 10.000 USD. Później Zespół Ratun-

kowy przeniósł się do egipskiego miasta El Arisz, położonego o 40 kilometrów od 

granicy z Gazą. Prowadzi on też inne działania, włącznie z programem psychologicz-

nym dla dzieci ze zbombardowanego miasta Sderot na południu Izraela. Jak donoszą 

wiadomości z 8 stycznia, od rozpoczęcia działań wojennych 27 grudnia ub. r., ponad 

600 Palestyńczyków straciło życie. Po stronie izraelskiej zginęło siedmiu żołnierzy  

i troje cywilów. Zbór baptystyczny w Gazie, jedyny zbór w Palestynie, został poważ-

nie uszkodzony. Wszystkie okna w budynku wyleciały, gdy pocisk izraelski trafił bu-

dynek milicyjny po drugiej stronie ulicy. Baptyści w Gazie stale cierpieli. W czerwcu 

2007 rywalizujące grupy: Hamas, który opanował parlament i Fatach panujący na Za-

chodnim Brzegu, opanowały budynek zborowy. To samo stało się w lutym tego roku.  

W październiku 2007 r. został bestialsko zamordowany Rami Ayiad, kierownik Pa-

lestyńskiego Towarzystwa Biblijnego. Pastor zboru baptystycznego, Hanna Massad 

wraz z rodziną oraz sześć innych rodzin ze zboru, przenieśli się z Gazy na Zachodni 

Brzeg. Światowy Związek Baptystów zachęca do modlitwy i materialnego wspiera-

nia ofiar tego konfliktu w Gazie i Izraelu (bwanet.org). 

z członkowskich Kościołów Światowego 
Związku Baptystów”. Ośrodek będzie 
zarządzany przez specjalnie powołany 
Komitet Ośrodka Chrztu w Jordanii 
i budynków innych denominacji. Bę-
dzie on dostępny wszystkim tradycjom 
chrześcijańskim, które praktykują 
chrzest wierzących przez zanurzenie. 
Teren pod Ośrodek Chrztu został poda-
rowany przez króla Jordanii Abdullacha 
II we wrześniu 2007 roku w czasie wizy-
ty Coffey’a w tym kraju. W rozmowach  
z królem brali udział były przewodni-
czący Kościoła Baptystów w Jordanii 
Nabeeh Abbassi i Nabil Costa, dyrek-
tor Libańskiego Stowarzyszenia Bapty-
stycznego. Ośrodek Chrztu „jest prze-
jawem uznania dla chrześcijańskiej 
obecności w tym regionie”- powiedział 
Costa. Po uroczystości otwarcia od-
będzie się konferencja biblijna arab-
skich przywódców baptystycznych na 
Bliskim Wschodzie. Jordańską Kon-
wencję Baptystów stanowi 20 zborów  
o łącznej liczbie 1200 członków. Do ŚZB 
na Bliskim Wschodzie należą 83 zbory 
baptystyczne liczące 5.450 członków 
(bwaonet.org.) 

Jordania – bliskie otwarcie Ośrodka Chrztu 

45 milionów ludzi niewidomych 
Niewidomi stanowią prawie 45 milionów ludzi na świecie. 37 milionów cier-
pi na ślepotę z powodu choroby, a 8 milionów z powodu braku urządzeń wspo-
magających wzrok, twierdzi niemiecka chrześcijańska agencja Christoffel Mis-
sion dla Niewidomych. Najczęstszym powodem ślepoty jest katarakta. Prawie 
połowa niewidomych cierpi na tę chorobę. Zasłonięcie soczewek może być wy-
leczone przez zwykłą operację nawet po latach pełnej ślepoty. Innymi przyczy-
nami ślepoty, szczególnie w biednych krajach, jest niedobór witamin i brak hi-
gieny. Ślepocie w biednych krajach zwykle towarzyszy ubóstwo, brak społecznej 
pomocy i zatrudnienia. Prawie 90 % niewidomych dzieci w biednych krajach 
nie może chodzić do szkoły. Christoffel Mission jest największą chrześcijań-
ską agencją, zaangażowaną w zapobieganie i leczenie ślepoty w rozwijających 
się krajach. Została ona założona przez pastora Ernsta Christoffela (1876-1955)  
i obecnie wspomaga 20 milionów ludzi w 110 krajach (idea, 3-4/08). 

Niemcy – luteranie  
krytykują papieża
Niemieckie kościoły luterańskie kry-
tykują papieża Benedykta XVI, który 
ogłosił odpust w związku z przypada-
jącą na ten rok 2000 rocznicą urodzin 
apostoła Pawła. Johannes Friedrich, 
przewodniczący biskup Zjednoczonego 
Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego 
w Niemczech na generalnym synodzie 
w październiku ub. r. określił tę decyzję 
papieża jako „niefortunną”. Według dok-
tryny Kościoła Rzymskokatolickiego 
odpusty mają uwolnić od kary za grzech 
jeszcze za życia na ziemi lub w czyśćcu. 
W XVI wieku Marcin Luter (1483-1546) 
sprzeciwił się sprzedaży odpustów,  

Rosja ogranicza  
wolność religijną
Jak donosi Forum 18 News Service,  
w październiku 2008 ogłoszono w Ro-
sji listę organizacji religijnych, które 
jakoby nie dostarczyły Ministerstwu 
Sprawiedliwości sprawozdań ze swojej 
działalności i zostaną zamknięte. Na 
liście tej znajdują się organizacje staro-
obrzędowców, nestorian, muzułmanów, 
buddystów, katolików, protestantów  
i armeńskiego kościoła apostolskiego. 
Ponad połowa wszystkich organiza-
cji ogólnokrajowych w Rosji należy do 
Kościoła Prawosławnego, ale żadna  
z nich nie znajduje się na likwidacyjnej 
liście. Wszystkie one zostały zawczasu 
powiadomione o dostarczeniu swoich 
sprawozdań. Konstytucja Rosji z 1993 
roku zapewnia wszystkim religijnym 
organizacjom równe prawa (Evangeli-
cal Times, 1/09). ■

Anglia – zamykane  
kościoły anglikańskie
W następnych 25 latach dalsze kościoły 
brytyjskie będą zamykane, stąd władze 
zastanawiają się nad zdobywaniem do-
datkowych funduszy na przekształce-
nie budynków kościelnych na ośrodki 

działalności społecznej. Przewiduje 
się, że do 2030 roku liczba kościołów 
brytyjskich spadnie o jedną piątą,  
z obecnych 48.500 do 39.200. Teraz 
każdego roku brakuje 80 milionów 
funtów angielskich na naprawę wielu 
parafialnych kościołów. 
Zamykanie kościołów może też skoń-
czyć się tak, jak zdarzyło się to ostat-
nio prawosławnemu kościołowi  
w Rosji. Jeden z prawosławnych bu-
dynków kościelnych po prostu znikł! 
Oficjalne władze tego kościoła w cen-
tralnej Rosji powiedziały, że jeden  
z opuszczonych i przygotowywanych 
do użytku kościołów, został skradzio-
ny przez mieszkańców pobliskich 
wiosek. Dwupiętrowy budynek Ko-
ścioła Zmartwychwstania, w koń-
cu lipca ub. r. jeszcze stał. Jednak 
już na początku października ludzie  
z pobliskiej wioski Komarowo, na pół-
nocny-wschód od Moskwy, rozebrali go 
cegła po cegle i sprzedali tamtejszemu 
przedsiębiorcy budowlanemu (Evange-
lical Times, 1/09). 

z których dochód był przeznaczony na 
budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. 
Zjednoczony Ewangelicki Kościół Lute-
rański w Niemczech składa się z ośmiu 
regionalnych kościołów, liczących łącz-
nie 10 milionów wiernych. Friedrich 
poparł w tej sprawie biskupa Webera, 
przedstawiciela do kontaktów z katoli-
kami, który też zaniepokoił się powro-
tem do praktyk odpustowych. Dość ta-
jemnicze wydaje mu się to, że Watykan 
proponuje „pełny odpust” na początku 
obchodów upamiętniających apostoła 
Pawła. Gdyby koncentrował się on na 
poselstwie usprawiedliwienia z wiary, 
mogłoby to posłużyć za pomost między 
katolikami a kościołami Reformacji 
(idea, 3-4/08).

Autonomia Palestyńska – kryzys w Gazie
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Pan Jezus zapowiedział nam, że rolą każdego, kto na-
zywa się uczniem Chrystusa jest składanie świadectwa 
o swoim nawróceniu. Wyraził to w mocnych słowach, 
nie poddających w wątpliwość Jego woli: „...będziecie 
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,  
i aż po krańce ziemi” (Dz. 1,8). To było ostatnie przykazanie, 
ostatnie słowa Jezusa do ludzi, skierowane z ziemi. Ostatnia 
wola „odchodzącego”. To ostatnie przykazanie staje się na-
szym pierwszorzędnym zadaniem. Znamy wszyscy Dobrą 
Nowinę o zbawieniu człowieka przez Chrystusa. Ale czy 
potrafimy ją przekazać jako najbliżsi świadkowie tego, co 
zaistniało w naszym życiu? 

Nasze świadectwo ma wielką moc. Ale świadek jest 
bezużyteczny, gdy milczy. Może wolelibyśmy, aby zamiast 
naszej usługi ludziom, Bóg zesłał wprost z nieba hufce aniel-
skie, które rozeszłyby się po ziemi głosząc ewangelię. Ale 
tego nie zrobi. Ponieważ aniołom brakuje czegoś, czego 
tylko my, ludzie, mogliśmy doświadczyć. Po prostu anioły 
nie znają łaski Bożej. Nigdy jej nie potrzebowały i nie do-
świadczyły przebaczenia i wyrwania z wiecznej śmierci, 
mocą ofiary Jezusa. Anioły zwiastowałyby o czymś, czego 
tak naprawdę nie znają. Ale my znamy smak łaski i każdy  
z nas posiada jako świadek swoją własną historię przebacze-
nia Jezusowego. Możemy więc mówić o tym autorytatywnie 
– bo coś przeżyliśmy, coś poznaliśmy i tym żyjemy. 

Świadectwo o Dobrej Nowinie to twoja osobista opo-
wieść w czterech częściach. Na owe części składają się: 
PRZEŻYCIE, WYJAŚNIENIE, EFEKT i ZAPROSZENIE. To in-
tegralne elementy, które powinny występować razem, aby  
z mocą trafiły do serca słuchacza. 

PRZEŻYCIE
Musisz potrafić przekazać w zrozumiały sposób to, czego 

doświadczyłeś. Jakim byłeś człowiekiem, co przeżywałeś, 
jak odbierałeś świat. Bez ukazania swoich przeżyć, pozostałe 
elementy świadectwa okażą się pozbawione życia i czysto 
teoretyczne. W tej części opowiedz swoje życie sprzed 
nawrócenia. I nie musisz koloryzować, by przyciągnąć uwagę 
słuchacza. Uważamy zwykle, że tylko ludzie z „mocnym” 

świadectwem mogą docierać do innych z ewangelią. Że 
jak nie byłeś narkomanem i łajdakiem, to nie masz nic 
do zaoferowania swoim świadectwem. Ale ten medal ma 
dwie strony. Ktoś „porządny” po wysłuchaniu takiej historii 
może stwierdzić: „on rzeczywiście potrzebował Boga, 
ale ja nie mam takich problemów ze sobą”. Jeśli w swoim 
świadectwie nawrócenia opowiesz komuś podobnemu 
do siebie: „byłem przeciętnym facetem, pracowałem  
w fabryce, mieszkałem z matką a moje życie było puste...” – 
on stwierdzi – u mnie jest tak samo, więc może i mi Jezus da 
wyzwolenie z poczucia winy i nada życiu wartość!

Kolejnym krokiem w opowiedzeniu swojego przeżycia 
nawrócenia jest przedstawienie, w jaki sposób się nawróci-
łeś. Co się faktycznie wtedy działo. Tutaj bądź bardzo do-
kładny. Twój słuchacz będzie najbardziej zainteresowany tą 
częścią. Wytłumacz mu akt poddania się Chrystusowi tak 
dokładnie, by sam potrafił zrobić to samo. Przedstaw, co 
zrobiłeś, jak się modliłeś, o co Boga prosiłeś. 

WYJAŚNIENIE
Drugim etapem świadectwa jest wyjaśnienie tego, skąd 

pochodzi pewność zbawienia i co się w trakcie nawrócenia 
wydarzyło w sferze duchowej. Aby się nie pogubić  
w kwestiach teologicznych, proponuję użyć prostego 
schematu wyjaśniania nauki o zbawieniu, którą ilustruje 
następujący ciąg haseł: BÓG – CZŁOWIEK – GRZECH – 
JEZUS – WIARA – PEWNOŚĆ. 

Chodzi o to, by twój słuchacz wiedział, że to, co 
przeżyłeś nie było tylko subiektywnym wrażeniem, ale 
miało uzasadnienie w obietnicach Bożych zawartych  
w Biblii.

EFEKT
Na tym etapie przedstawiasz, jaki wpływ wywołało  

w twoim życiu nawrócenie do Jezusa. Jak On wpłynął na 
to, kim jesteś dzisiaj. Opowiedz, co zyskałeś dzięki wierze. 
Bądź realistyczny. Nie uduchawiaj, że oto teraz „jesteś za-
wsze szczęśliwym chwalcą Pana oglądającym znaki i cuda”. 
Podkreśl raczej, że mimo borykania się z problemami, masz 
Kogoś, na czyją pomoc możesz zawsze liczyć, a świat nie 
odbiera ci poczucia bezpieczeństwa. Wspaniałym efektem 
przyjęcia łaski Bożej jest to, że teraz masz relację z Jezusem, 
który jest zawsze z tobą i ci wybacza.

ZAPROSZENIE
Twój rozmówca wie już, w jakim celu i w jaki sposób 

przyjąć Chrystusa oraz czego oczekiwać. Jednak twoje 
świadczenie będzie jałowe, jeśli nie usłyszy propozycji, by 
sam również zdecydował się ukorzyć przed Bogiem. Zaproś 
go do tego i postaw w sytuacji dokonania wyboru. Nie jesteś 
odpowiedzialny za to, by został zbawiony. Ale rozstając 
się z tobą powinien mieć świadomość, że coś przyjął lub 
odrzucił. 

PRZYKŁAD PAWŁA
Podobnym schematem w składaniu świadectwa 

kierował się apostoł Paweł, gdy pewnie setki razy składał 
świadectwo nawrócenia. Zwróć uwagę na fragment Dziejów 
Apostolskich, rozdział 22, wersety od 1 do 21:

wersety 1-3: Wprowadzenie – zwrócenie się do • 
słuchaczy; zachęta do posłuchania; przedstawienie 
się.

wersety 3-5: Wcześniejsze życie Pawła – jego • 
wychowanie; pragnienia i cele; problemy; jego 
postępowanie.

wersety 6-16: Nawrócenie Pawła – gdzie i kiedy; • 
co się wydarzyło; w jaki sposób Bóg do niego 
przemówił; modlitwa i chrzest.

wersety 17-21: Nowe życie Pawła – co się zmieniło; • 
życie z Panem; prowadzenie; nowe pragnienia  
i cele.

BŁĘDY
Istnieją też elementy, które mogą twoje świadectwo 

uczynić niezrozumiałym dla słuchacza i należy się ich 
wystrzegać. Oto one:

 
Przesadna skromność – uznanie, że nie mam nic 
interesującego do powiedzenia. A przecież sam Bóg 
zadziałał w twojej decyzji zaakceptowania misji Jego Syna 
na ziemi. Zdobyłeś najcenniejszy dar możliwy do uzyskania 
w twoim życiu. Dopingowali cię w tym aniołowie i całe 
niebo radowało się z twojego porzucenia grzechów!

Przesada i naciąganie faktów – chcąc uczynić świadectwo 
bardziej interesującym, pozbawiasz je przejrzystości. 
Rzeczy ważne zostają przesłonięte przez „sensacyjne”.

Za dużo treści – gdy starasz się zawrzeć w kilkuminutowej 
wypowiedzi wszystkie znane ci kwestie teologiczne. Twoje 
opowiadanie przedłuża się do znudzenia słuchacza i jest 
pozbawione życia.

Powtórzenia – z braku przemyślenia porządku oraz tego, co 
chcesz wyrazić, powtarzasz kilkakrotnie to, co najbardziej 
utkwiło ci w pamięci. Brakuje wszystkich czterech części 
świadectwa, przez co staje się ono mniej użyteczne.  

Rzeczy nieistotne – nie podawaj nieważnych szczegółów. 
Bez znaczenia jest to, jaka np. była tego dnia pogoda.

Żargon – używanie zwrotów i słów, które dla osób spoza 
kręgów kościelnych są niezrozumiałe. Już samo słowo 
„świadectwo” nie kojarzy się ludziom z ewangelią,  
a raczej z dokumentem, jak np. świadectwo dojrzałości 
czy chrztu. Poniżej przedstawiam zbiór autentycznych 
zwrotów żargonowych użytych podczas dzielenia się 
świadectwem nawrócenia, które jeśli są używane, wymagają 
wyjaśnienia:

Usłyszałam świadectwo...• 
Wśród ludzi, którzy narodzili się na nowo...• 
Nie nawrócone, jeszcze nie pokutujące i nie • 
skruszone serce...
...serce, które utuczyłem przeróżnymi • 
pożądliwościami.
...oczyścić się ze wszystkich kompromisów...• 
W końcu nawróciłem się.• 
Uwielbienie było...• 
...oddałam życie Jezusowi...• 
...z łaski otrzymałem życie wieczne...• 
...zaczął nam zwiastować.• 
...mówiąc o łasce; łaskę zbawienia...• 
...powiedzieliśmy Bogu TAK.• 
...przyjęłam do serca Chrystusa.• 

Mam nadzieję, że podane zasady pomogą wielu z nas  
w przygotowaniu się do osobistej ewangelizacji. Bądźmy też 
w tym elastyczni i poddani prowadzeniu Ducha Świętego. 
Czasem człowiek, w duchowym głodzie jest przygotowany 
do podjęcia decyzji i wystarczy upewnić go, że miłość Jezu-
sa skierowana jest też do niego. Czasem wystarczy zaprosić, 
by zbierać żniwo, zostawiając wyjaśnienia na później. 

Życzę obfitych łowów Bożą siecią na szerokich wodach 
niezbawionych dusz! ■

Paweł Krzywicki
EWANGELIZACJA
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POZNAJEMY ZBORY

Do sali konferencyjnej Puławskiego Ośrodka Kultury 
wchodzi małżeństwo. On w jednej ręce niesie załadowaną 
teczkę, w drugiej rozkładany pulpit. Na ramieniu w szarej 
torbie zapakowana cała zborowa kawiarnia. Ona za rękę 
prowadzi czteroletniego chłopca, zrzuca z siebie pozostałe 
tobołki. Jest godzina 10.15. Mężczyzna odkłada cały ten 
„obrzędowy” dobytek. Wiesza kurtkę na wieszaku i razem 
zaczynają rozstawiać krzesła. Dwudzieste czwarte... 
dwudzieste piąte... wystarczy. Następnie wychodzi, by 
otworzyć sąsiednią salę dla matek z dziećmi. Póki nikogo nie 
ma, zaczyna się modlić o nabożeństwo, spacerując od ściany 
do okien. Narożna, przeszklona część daje widok na budynki 
i alejki centrum miasta. Pastor podnosi ręce, błogosławi 
„cztery strony świata”, myśli o parze, która żwawym krokiem 
przecina opustoszały w niedzielny poranek deptak. Zbyt 
zimno, by posiedzieć na ławce przy fontannie. Latem do tych 
ławek zapełnionych ludźmi młodymi i starymi, docierały 
słowa i pieśni ulicznych ewangelizacji. 

Wreszcie przychodzą inni, którzy również mają 
swoje obowiązki. Przynoszą sprzęt nagłaśniający, książki 
biblioteczne, napoje i ciastka. Wszystko, co będzie potrzebne 
w odpowiednim czasie. O wpół do jedenastej powinni 
stawić się muzycy. Ale to nie jest pewne. Chodzą w wolności 
ducha a nie według zegarka. Rozpoczęcie modlitwy przed 
nabożeństwem opóźnia się. Gdy już się zejdą, wyjmują 
swoje instrumenty, tajemne notatki, z zapałem stroją gitary 
pochłonięci tym, że za kilkanaście minut będą przedstawiać 
Bogu efekt piątkowej wieczornej próby. 

Pastor Paweł wraca do sali zgromadzenia, wita już 
przybyłych. Zanim rozpocznie modlitwę z grupą uwielbienia, 
woli stanąć z tyłu przy wejściu. Obserwuje, kto przyszedł  
z jakim nastrojem, komu trzeba osobiście usłużyć. Teraz 
może także przywitać każdego wchodzącego. Powoli narasta 
gwar. Po niektórych można by sądzić, że nie widzieli się 
rok, a przecież ostatnio spotkali się trzy dni temu na grupie 
domowej!

Dzisiaj wszystkie krzesła nie zostaną zajęte. Gdy 
zaczynali, była tylko jedna rodzina, potem druga. Przyłączali 
się nowi, w mieszkaniu brakowało już miejsca. Jako 
placówka zboru w Mińsku Mazowieckim wynajęli salę 
wykładową szkoły nauki jazdy, na dwie godziny. Potem 
Paweł, jako misjonarz przeprowadził się z żoną do Puław, 
by koordynować działania społeczności i doprowadzić 
do założenia zboru. W czerwcu 2004 roku stanowili 

wystarczającą liczebnie wspólnotę, by zarejestrować zbór. 
Potem liczba członków wzrosła do 30-tu. Niestety, gdy 
Rada Zboru wprowadziła wymogi dla członków Zboru, 
nie wszyscy chcieli je przyjąć. Mimo tego, dziś większość  
z nich pozostała nadal przyjaciółmi zboru. 

Nabożeństwo Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Puławach nie odbiega od ogólnych standardów 
ewangelicznych wspólnot. To, co cieszy, to chęć i potrzeba 
liderów, by pełny zakres kompetencji w prowadzeniu 
kościoła oddawać Duchowi Świętemu – posłanemu dla 
ożywiania wierzących. Pastor słucha głośnej modlitwy liderki 
uwielbienia myśląc: ta dziewczyna idzie do przodu, to inna 
osoba niż w zeszłym roku... Nowa siostra uczestnicząca 
w życiu zboru składa świadectwo o tym, jak jej koledzy  
z uczelni w Kazimierzu są ciekawi, jaki jest Bóg. Trzeba 
będzie się nimi zainteresować, to dobry grunt do skorzystania 
z ewangelizacyjnego kursu Filip. Dla pastora każda owca  
z entuzjazmem, to chodzący potencjał możliwości. Każdy 
wzrost, najmniejszy sukces jest pielęgnowany i „okładany 
nawozem”. Tak, jesteśmy typowym zborem, ale pełnym 
nieprzeciętnych ludzi. To daje nadzieję, że jeszcze 
„namieszamy” w duchowym i ludzkim świecie! 

Po końcowych ogłoszeniach czas na kawę i ciastka. 
Znów gwar, wszyscy są siebie ciekawi. Pastor najbardziej 
lubi tę ciągłość niedzielnego nabożeństwa. Rozpoczyna się 
już powitaniem w drzwiach, trwa przez pieśni i kazanie, 
wzmaga się w modlitwach, by w końcu przenieść się w kąt 

do stolika z czajnikiem i kubkami. Tego ducha wspólnoty 
wynoszą później wszyscy pod ciepłymi płaszczami, 
wychodząc kolejno lub w grupkach. Nabożeństwo i wtedy 
się nie kończy. Zmieniają się tylko tematy i scenografia. Życie 
próbuje nas z coraz to innej strony, czy gorliwie szukamy 
Bożej woli. 

Ile jeszcze takich namaszczonych spotkań? Co nas czeka 
za dwa czy dziesięć lat? Będziemy tymi samymi ludźmi, 
lecz nie takimi samymi. Otoczą nas nowe twarze, pochłoną 
kolejne wyzwania. Puławy czekają na ewangelię. Gdy Bóg 
przypomina to pastorowi Pawłowi, on pokutuje... daj nam 
Panie jeszcze jeden rok łaski, trzeba się śpieszyć... czas 
ucieka, wieczność czeka! Kościół taki, jakim go widzimy 
dzisiaj, przeminie. Pozostaną dzieła wieczne. Czuwajmy, 
aby i od tej strony Puławy zachowane zostały jako piękne 
miasto. ■

Paweł Krzywicki

Dwadzieścia pięć krzeseł
czyli przedstawiamy Zbór KChB w Puławach

Historia Ani:
  

Życie człowieka jest krótkie, płytkie, bezsensowne, ulot-
ne, zdradliwe, fałszywe, okrutne... Jest to życie większo-
ści ludzi na tym świecie. Życie, od którego uciekłam ja,  
a którego poczułam tylko przedsmak 
i na moje szczęście nie dokończyłam 
próbować dalej.  
Moi rodzice byli praktykującymi ka-
tolikami. Od początku mego istnie-
nia wpajano mi zasady wiary chrze-
ścijańskiej, które miały być filarem 
mojego życia. Co niedzielę mama 
goniła brata i mnie do kościoła. Po-
czątkowo brałam udział we mszy, 
ale z wiekiem zaczęłam się nudzić 
całą liturgią, doktrynami i wielkim 
rygorem. Także tym, że oddawanie 
czci Bogu było za każdym razem 
takie samo. Bóg był dla mnie czymś 
bardzo odległym, czego tak napraw-
dę nie znałam i nie rozumiałam.  
Miałam wujka, który był protestantem. Tak naprawdę nie 
bardzo obchodziło mnie, kim on jest. Do czasu, gdy zaczął 
opowiadać o Bogu w moim domu. Przez rok przedstawiał 
ewangelię mojej rodzinie. Aż nastąpił przełom. Moi rodzi-
ce uwierzyli, uwierzyli w Boga, o którego istnieniu wie-
dzieli, ale nie wiedzieli, jaki ten Bóg dokładnie jest. Oddali 
w pełni swoje życie Jezusowi, by Ten kierował ich dro-
gami. Zauważyłam, że odkąd Jezus jest Panem ich życia, 
są ludźmi odważnymi, pełnymi miłości i przekonania, że 
Bóg rozwiąże ich dotychczasowe problemy i troski. Bardzo 
mnie to dotknęło...

  
Po jakimś czasie, po dość długim rozważaniu uwierzyłam 
w Boga, w Jego miłość i oddałam w modlitwie swoje ży-
cie Jezusowi. Po tym fakcie nareszcie odczułam, że jestem 
Bożym dzieckiem, że Jezus jest przy mnie każdego dnia  
i że jest PRAWDZIWYM Bogiem, do którego mają dostęp 
zwykli ludzie. Nie tylko księża i zakonnice. W tym samym 
czasie nawrócił się mój brat, a później moje dwie babcie.  

Teraz, gdy patrzę wstecz, widzę jak wiele rzeczy daje mi 
Bóg, jak dużo błogosławieństwa dostaję od Niego każdego 
dnia. Bóg uchronił mnie od alkoholizmu i narkomanii, na 
które szczególnie byłam narażona. Gdyby nie On, nie są-
dzę, żebym była takim człowiekiem, jakim jestem dziś.

Historia Waldka:  

Zawsze myślałem, że jestem blisko Boga. Myliłem się. 
Myliłem się bardzo.  

Odkąd sięgam pamięcią, moje dorosłe życie zawsze wy-
glądało tak samo: imprezy, towarzystwo. Dni, miesią-
ce i lata spędzone w piwiarni. W momentach pijackich 
uniesień wołałem jednak do Boga, bo gdzieś, kiedyś sły-
szałem, że wystarczy szczerze i uporczywie prosić a On 
przyjdzie i zamieszka w Tobie. Czasami więc wołałem: 
Jezu przyjdź, mam w swoim sercu miejsce dla Ciebie  
i bardzo tego pragnę. Ale na drugi dzień było dokładnie tak 
samo – trochę pracy, knajpa, telewizor, sen... Bałem się, że 
coś przegapię, coś stracę albo coś złego mi się przytrafi.
 
Ale On mnie usłyszał. Mimo, że rozmawiałem z Nim 
przeważnie po „kilku głębszych”, to On traktował mnie 
poważnie i nie lekceważył mojego nawoływania. A póź-
niej już wszystko zmieniło się bardzo szybko – znajomość  
z Ulą, chrzest przez zanurzenie w stawie, gdzie wyznałem 
pełne oddanie Jezusowi, wzmacnianie się we Wspólnocie 
chrześcijan. „To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało 
się nowe”, jak pisze apostoł Paweł. Bóg pobłogosławił nas 
synkiem Tymciem. Nawet palenie odstawiłem bezbole-
śnie. 

Już się nie boję.

ZAPRASZAMY
do opisania Waszego zboru!

Mile widziane zaprezentowanie  
nabożeństwa, spotania młodzieżowego, 
ewangelizacji, obozów lub dodatkowych  
działalności. Prosimy też o świadectwa  

nawrócenia i świadectwa Bożego działania. 
Prosimy o dołączenie zdjęć!!!

e-mail: slowoprawdy@baptysci.pl
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INFORMACJE

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa 
w Kaplicy Prezydenckiej, a uczestniczyli 
w niej przedstawiciele Archidiecezji War-
szawskiej, Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego, Polskiego Towarzystwa Biblij-
nego, Diecezji Warszawsko-Praskiej, Sto-
warzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” 
oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Ra-
dzie Ekumenicznej, w której skład wchodzą 
obecnie: Kościół Chrześcijan Baptystów  

Spotkanie odbyło się 15 stycznia w Centrum Luterańskim Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Przybyli na 
nie wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej oraz członkowie Zarządu Rady: prezbiter  
Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Janusz Ja-
gucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki 
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Ko-
ściół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Ko-
ściół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński, bp Włodzimierz  
M. Jaworski (obaj z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów), me-
tropolita Sawa oraz abp Jeremiasz (obaj z Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego). Obecni byli także hierarchowie 
rzymskokatoliccy, przedstawiciele gminy żydowskiej, oddziałów 
i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, nauki, mediów, politycy, 
a także wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych 
w dialog i ruch ekumeniczny. Rząd reprezentował Tomasz Sie-
moniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W imieniu prezydenta obecny był jego kapelan 
ks. Roman Indrzejczyk.

Gości przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jere-
miasz z Kościoła Prawosławnego. Zwrócił uwagę na to, iż w mi-
nionym roku miało miejsce wiele niepokojących wydarzeń na 
świecie: konflikty zbrojne, napięcia społeczne. Ale mówił też 
o pozytywnych procesach społecznych – coraz bardziej prze-
strzegane są prawa człowieka, a także mniejszości wyznanio-
wych czy narodowych. Obecny czas nazwał pomyślnym dla 
Kościołów członkowskich PRE.

Poszukiwanie porozumienia ponad wszelkimi podziałami  
i różnicami jest jednym z najważniejszych zadań współcze-
snego świata w imię pokoju, ochrony całego stworzenia i troski  
o godność każdego człowieka – powiedział prezes Pol-
skiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz. Prezes PRE w kil-
ku słowach przedstawił inicjatywy, jakie podejmuje Rada. 

ProChrist to różnorodna muzyka, 
inspirujące obrazy i poruszające 
rozmowy, w centrum których  
znajduje się Słowo Boże.
Osiem wieczorów ProChrist  
to także próba zatrzymania się, 
spojrzenia w siebie, ale i budowanie 
więzi z  innymi ludźmi – w kontrze 
dla szybkiego tempa życia, licznym 
obowiązkom, trudnym relacjom.

Każdego dnia inny temat:
Poniedziałek, 30 marca Ryzyko  
Komu jeszcze mogę zaufać?
Wtorek, 31 marca Zaproszenie  
Czy tracimy najlepsze?
Środa, 1 kwietnia Tęsknota  
Czy można udowodnić istnienie Boga?
Czwartek, 2 kwietnia Ukrzyżowanie 
Jak Bóg może do tego dopuścić?
Piątek, 3 kwietnia Przeżycie  
Czy może się wydarzyć niemożliwe?
Sobota, 4 kwietnia Zdziwienie  
Jak można zacząć życie od początku?
Niedziela, 5 kwietnia Odwrotność  
Ile może być zmian?
Poniedziałek, 6 kwietnia Relacja  
Jakie związki w życiu są ważne?

Warszawa, 22 stycznia 2009 r. 

Ekumeniczna modlitwa w Pałacu Prezydenckim

w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski  
w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 
w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany 
w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół 
Starokatolicki Mariawitów w RP  oraz Pol-
ski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.  
 
Prezydent przybył do Kaplicy wraz 
z Małżonką oraz Szefem Kancelarii 
Prezydenta RP Piotrem Kownackim.  
 

Po modlitwie Lech Kaczyński w krótkim 
wystąpieniu w Sali Obrazowej podkre-
ślił, że tożsamość religijna człowieka 
jest bardzo istotnym elementem jego 
osobowości. Dominacja katolicyzmu 
nie oznacza, że Polska nie jest krajem 
wielu wyznań, i to nie tylko chrześcijań-
skich. – Łączy nas wspólne dobro – po-
wiedział Prezydent, zwracając uwagę, 
że owym dobrem jest nie tylko Rzecz-
pospolita, ale również pokój na świecie.  
 
Lech Kaczyński życzył zgromadzonym 
wytrwałości w kontynuowaniu pracy nad 
jednoczeniem chrześcijan. Arcybiskup Je-
remiasz, Prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej wyraził wdzięczność za zorganizo-
wanie spotkania już po raz trzeci i za to, 
że obecność różnych kościołów w Polsce 
jest zauważana. ■

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne
Podczas nabożeństw w ramach zbliżającego się Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zbierane będą ofia-
ry na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Indiach. 
Wkrótce ukaże się ekumeniczna publikacja katechetyczna  
„W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Pol-
sce mówią o sobie”, w której Kościoły zrzeszone w PRE oraz 
Kościół Rzymskokatolicki dokonują autoprezentacji. Podczas 
grudniowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu obecni 
byli przedstawiciele Światowej Rady Kościołów oraz Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Rada utrzymuje również międzynarodo-
we kontakty ekumeniczne, realizuje np. projekt „Pojednanie  
w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Pol-
sce i w Niemczech”. Abp Jeremiasz wyraził niezadowolenie  
z nikłej obecności Kościołów członkowskich PRE w mediach 
publicznych – programy ekumeniczne w TVP nadawane są 
bowiem wcześnie rano, a niektóre audycje radiowe późnym 
wieczorem.

Głos zabrał również prymas Polski kard. Józef Glemp. Tomasz 
Siemoniak z MSWiA przekazał życzenia noworoczne dla Ko-
ściołów od premiera Donalda Tuska. Wyraził też gotowość do 
współpracy z Polską Radą Ekumeniczną. Odczytane zostały 
także życzenia od władz Polskiego Radia.

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością siedmiu Kościo-
łów w niej zrzeszonych. Została utworzona w 1946 r. Działa 
na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej 
oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między 
Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: orga-
nizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wy-
miany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (chary-
tatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje  
z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różno-
rodne projekty. Członkiem stowarzyszonym Rady jest również 
Towarzystwo Biblijne w Polsce.■
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KUPON DLA PRENUMERATORÓW 

NA ZAKUP ALBUMU „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” 
W CENIE 50% (40 PLN)!

 
......................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko)

 
.........................................................................................................................

 
......................................................................................................................... 

(adres)

 
Aby otrzymać Album w cenie promocyjnej dla prenumeratorów 

miesięcznika „Słowo Prawdy” należy podpisać niniejszy kupon, wyciąć 
i przesłać na adres Redakcji Wydawnictwa Słowo Prawdy 

(ul. Poznańska 34, 87-100 Toruń) oraz przesłać na konto Wydawnictwa 
40 zł wraz z kosztami przesyłki (5 zł dla prenumeratorów krajowych 
i 15 zł zagranicznych) do 1 czerwca br. z dopiskiem: PROMOCJA DLA 

PRENUMERATORÓW wraz z Imieniem i Nazwiskiem. 
 

Numer konta: 82 1050 1054 1000 0023 2670 9819
 

Wydawnictwo SŁOWO PRAWDY
Kościół Chrześcijan Baptystów • ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa

 

JEDEN PAN, 
JEDNA WIARA, 
JEDEN CHRZEST. 
150 LAT 
BAPTYZMU 
NA ZIEMIACH 
POLSKICH. 

red. Mateusz Wichary, Wydawnictwo 
Słowo Prawdy, Warszawa 2008. Oprawa twarda, 
144 s., kolor.
 
„Ten wyjątkowy album przygotowany z okazji 
150-lecia ruchu baptystycznego w Polsce przypo-
mina nam wszystkim o tym, co było. Pismo Święte 
zachęca Bożych wybranych: Zachowaj w pamię-
ci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził Cię 
(5 Mojż. 8:2). Zgromadzone w tym albumie fotogra-
fi e będą nam w tym pomagały. (...) Wpatrując się 
w twarze naszych poprzedników wiary, którzy żyli 
w jakże odmiennych i o wiele trudniejszych czasach, 
dziękujmy za nich Bogu. Za ich oddanie Jezusowi 
Chrystusowi i wytrwałość w wierze. Pamiętajmy 
o tym, że „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
i na wieki” (Hebr.13:8). Ta sama moc, którą ich 
kiedyś obdarzał, jest nam dostępna w Jezusie 
Chrystusie i dzisiaj.”

- z Przedmowy „Obowiązek pamiętania o przeszło-
ści”, prezb. Konstantego Wiazowskiego 
CENA: 80 PLN

UDANE BIBLIJNE 
RODZICIELSTWO. 
WYCHOWANIE DZIECI 
Z TROSKĄ, WSPÓŁCZUCIEM 
I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. 

John MacArthur, 
Wydawnictwo Słowo 
Prawdy, Warszawa 2009, 
oprawa miękka, s. 200. 
 
Książka jednego z najbardziej szanowanych pa-
storów w USA, prowadzącego kilkunastotysięcz-
ny zbór w Sun Walley w Kalifornii, wiernego ojca 
i męża, autora prawie stu publikacji, w tym cie-
szącej się wielką popularnością MacArthur Study 
Bible, czyli Biblią z komentarzami.
 
„...wielu autorów krąży wokół utartych schema-
tów, kurczowo trzymając się zasad psychologii, 
z których nie wszystkie się sprawdzają. Tymcza-
sem jest pewne źródło, najwłaściwsze, by z niego 
czerpać - Biblia. John MacArthur poszedł właśnie 
tą drogą, dzięki czemu jego książka jest cenna.” 
- Zbigniew Kłapa, Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
„Miłość Edukacja Dojrzałość” 
CENA 19,90 PLN 

KSIĘGARNIA BAPTYSTYCZNA 
WYDAWNICTWA SŁOWO PRAWDY 

www.slowoprawdy.pl
 

POLECAMY:

• Biblie

• Komentarze, świadectwa i książki historyczne

Książki Wydawnictwa Słowo Prawdy dostępne są:
 
- w internetowej księgarni Wydawnictwa: www.slowoprawdy.pl
- w Kancelarii Kościoła, ul. Waliców 25, Warszawa
- w Redakcji Wydawnictwa, ul. Poznańska 34 Toruń. 

KORZYSTNE OBNIŻKI DLA ODBIORCÓW ZE ZBORÓW! 
Prosimy o kontakt: slowoprawdy@gmail.com
 


