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Mój poprzedni kierownik w pracy miał specyficz-
ne hobby. Zbierał małe dzbanki na mleko, są one ele-
mentem serwisów kawowych. W jego mieszkaniu na 
wszystkich półkach stały te dzbanuszki. Jego życie było  
w dużym stopniu podporządkowane temu hobby. Bar-
dzo dużo pieniędzy wydał, aby je zdobywać. Pochłania-
ło to cały jego wolny czas, angażowało myśli. 

Gdy chcemy kupić nowy samochód, to całe nasze myś- 
lenie koncentruje się na tym zagadnieniu. Kupienie samo- 
chodu pociąga za sobą duże koszty i dlatego chcemy się 
do tego dobrze przygotować. Gdy spacerujemy po uli-
cach, zwracamy większą uwagę na przejeżdżające samo-
chody, w Internecie przeglądamy rankingi jakości i gieł-
dy, zaglądamy do salonów, aby sprawdzić cenę i trendy     
w wyposażeniu, a gdy mamy zbyt mało środków, prze-
glądamy oferty kredytowe banków. Rozmawiamy z przy-
jaciółmi, sondujemy ich opinie na temat samochodów. 

Tak przygotowani decydujemy się na wybór i kupno. 
Zwróćmy uwagę, że przez jakiś czas cała nasza uwaga  
była skoncentrowana na celu, jaki chcemy osiągnąć. W pro- 
cesie zakupu nowego samochodu widać ogromną deter-
minację i zaangażowanie, aby spełnić swoje marzenie. 

A jak dużą determinację mamy w sprawie Chrystusa 
i wiary? 

Tu, w tej przypowieści mamy kolekcjonera pereł. Od 
kiedy perły są produkowane w kontrolowanych warun-
kach, straciły wiele na swojej wartości, stały się łatwiej 
dostępne. W czasach biblijnych perły pochodziły jedy-
nie z dna morza, wyławiane przez poławiaczy z nara-
żeniem życia. Poza tym musieli wyłowić wiele małż aż 
trafili na tę, która miała w sobie perłę. Przy braku sprzętu 
do nurkowania i rzadkości zjawiska tworzącego perły  
w organizmach małż, były one rzadkie i drogie. 

Ryszard Tyśnicki

Podobne jest 
Królestwo Niebios 

do kupca szukającego 
pięknych pereł, który  

gdy znalazł jedną perłę  
drogocenną, poszedł, sprzedał  

wszystko, co miał i ją kupił.
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Kościół, czyli nabożeństwo
Zbierając materiał do tematu głównego tego numeru Słowa Prawdy kilka razy 

zadawałem sobie pytanie, dlaczego właściwie w Biblii nie pojawia się słowo na-
bożeństwo. Może nie jest istotne? Może mylimy się, przyznając mu tak wielką 
wagę w naszym duchowym życiu? 

Odpowiedź przyszła kilka dni temu w rozmowie z pastorem Piotrem Zarem-
bą. Wypytując go o różne odkrycia, które nastąpiły przy okazji tłumaczenia No-
wego Testamentu podzielił się między innymi następująca myślą: „W Dziejach 
Apostolskich 19:32 czytamy o ‘zebraniu’. Słowo tu użyte to kościół – ekklesia. 
Kościół więc, to nie tyle ludzie, ale wydarzenie. Tak, jak w trakcie koncertu czy 
spektaklu, oczywiście ludzie są niezbędni, jak i odpowiednia sala. Ale dzieje się 
coś więcej. I to ‘coś więcej’ właśnie, wydarzenie, które następuje, to podstawowe 
znaczenie greckiego słowa ‘kościół’.” 

Innymi słowy, pierwsi chrześcijanie szli na kościół, podczas gdy my idziemy 
na nabożeństwo. Myślę, że wskazuje to na wyjątkowe znaczenie tego czasu: sta-
jemy się wtedy najpełniej, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, kościołem. Łą-
czymy się nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z naszą Głową, którą jest sam 
Zmartwychwstały Pan, Jednorodzony Syn Boży i nasz Brat, Jezus Chrystus. 

W temat nabożeństwa w tym numerze wprowadza nas zarówno kaza-
nie o modlitwie, w którym znajdziemy obszerną część poświęconą właśnie 
nabożeństwu, jak i dwa artykuły mówiące o niedosycie przeżywania Boga  
w jego trakcie. Jeden dotyczy okresu reformacji. Przybliża zasady, które wypra-
cowali nasi ojcowie w wierze („Reformacja a nabożeństwo”). Drugi dotyczy nas, 
współczesności. Wzywa do refleksji nad naszą postawą i sposobem przeżywania 
owego spotkania z Wszechmocnym Bogiem („Nabożeństwo. Kilka uwag filozofa-
chrześcijanina”).

Kazanie brata Tyśnickiego („Twoja perła”) również każe się zatrzymać  
i zastanowić. Co jest dla nas NAPRAWDĘ ważne? To pytanie niewygodne, ale ze 
względu na cześć naszego Pana chciejmy je sobie zadać i nie bać się odpowiedzi! 
Zachętą do odwagi niech będzie wywiad z siostrą Teresą Gutsche („Dziękuję za 
śmierć i zmartwychwstanie”), a do działania - wezwanie pastora Osieckiego do 
udziału w misji w Mukaczewie. 

Okazja 500 lecia urodzin jest powodem, dla którego brat Michael Bocheński 
prezentuje nam sylwetkę Jana Kalwina. Polecam – bardzo rzetelny artykuł! Nato-
miast brat Marcin Woźniak, z okazji kolejnej Konferencji Kreacjonistycznej daje 
nam możliwość zapoznania się z dyskusją naukowców toczącą się w istotnym 
dla nas obszarze początków świata. W końcu, zamieszczamy bardzo ciepły List 
do Boga, oraz wybór wiadomości ze świata. 

Panie, prowadź nas i strzeż! Daj nam przeżywać zarówno Twoją bliskość jak 
potęgę i chwałę, która przewyższa wszelkie poznanie! Daj nam pokorę i radość, 
wdzięczność i zapał, dla chwały Twojego wyjątkowego Imienia!

W imieniu 
Redakcji,

pastor 
Mateusz 
Wichary
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Człowiek ów był znawcą i kupcem pereł, czyli nimi 
handlował. Znał ich wartość i był gotowy do poświęce-
nia całego majątku, aby je zdobyć. Będąc fachowcem 
potrafił docenić wartość znaleziska. Wychodził z zało-
żenia, że warto inwestować w to, co najcenniejsze, co 
ma wartość nieprzeciętną. Warto dla tej najcenniejszej 
rzeczy ponieść stratę, aby ją pozyskać. 

Działania kupca były świadome i ukierunkowane. 
Szukał cennych pereł. Można oczywiście coś znaleźć 
przez przypadek, ale najczęściej zanim się znajdzie, 
należy włożyć dużo trudu w poszukiwania. Dla kupca 
z przypowieści szukanie było celem życia. Znalezisko 
ma tak ogromną wartość, że sprzedaje on wszystko, co 
ma, zamienia na tę jedyną perłę cały majątek, sprzedaje 
domy, pola, inne perły, aby posiąść tą jedną. Dla tej jed-
nej perły stał się ubogim, aby ją 
pozyskać. Wyzbył się wszystkie-
go, aby zdobyć coś, co mieści się  
w kieszeni, ale co ma dużą war-
tość, większą niż to, co posiadał 
do tej pory. 

Przypowieść ta stawia przed 
nami pytanie: Jaką wartość ma 
dla nas życie dla Jezusa i jego 
Królestwa? Czy oddamy mu swój 
czas rezygnując z czegokolwiek 
innego? Czy oddamy mu swoje 
życie wybierając męczeństwo? 
Czy oddamy mu swoje pienią-
dze? Czy jest coś, czego dla Nie-
go nigdy nie oddamy? 

Wiara wymaga ofiary, szu-
kania i oddania innych cennych 
rzeczy. Przypowieść ta pokazuje 
nam, jak wiele musi się zmienić 
w naszym życiu, aby królestwo 
Boże zagościło w nas. Wiara to nie medal dopięty do in-
nych medali na naszej piersi. Wiara to nie wartość, którą 
możemy dodać do innych wartości naszego życia. Wiara 
to nie polisa ubezpieczeniowa, którą mamy, ale nie jest 
ona nam potrzebna na co dzień, a jedynie wtedy, gdy 
wszystko inne zawiedzie. Wiara to wartość, która wkra-
cza do całego naszego systemu posiadania, która ma 
wpływ na naszą pracę, pieniądze, myślenie, życie. 

Obserwując nasz Kościół odnoszę wrażenie, że ta 
determinacja jest coraz mniejsza. Bardzo daleko nam 
do takiego zaangażowania. Obserwując różnego rodza-
ju zawirowania w zborach, konflikty, brak sukcesów 
ewangelizacyjnych, trudności ze zgromadzeniem w ka-
plicy zborowników poza niedzielą; zadaję sobie pytanie  
o głębię naszej wiary. 

Oczywiście deklaratywnie Bóg jest numer jeden  
w naszym życiu i wierze. Na liście priorytetów wpisuje-
my Go zawsze na pierwszym miejscu, gdyż nawet nie 
wypada na trzecim. Deklaratywnie wszystko jest w po-
rządku, czy jednak jest to prawdą? Czy faktycznie Jezus 
stanowi centrum naszego życia? Jak wysoką cenę jeste-
śmy w stanie zapłacić za wiarę? Czy oddajemy Jezuso-
wi nasze myśli, swój czas, swoje pieniądze? A może je-

steśmy gotowi oddać Mu swoje 
życie, tyle, że bez nich właśnie? 
Tylko co wtedy tak naprawdę 
oddajemy? Jakże wielu z nas 
zachowuje bierność wobec 
inicjatyw zborowych, jak wie-
lu z nas nie czyta listu napisa-
nego do nas przez Boga, czyli 
Pisma Świętego. Jakże często 
brakuje nam czasu na modlitwę 
a ofiarność w kościele spada  
i ogranicza możliwości dzia-
łania pomimo tego, że średnia 
zarobków w kraju rośnie. Nie 
mamy czasu na Boga, gdyż pra-
ca, rodzina, szkoła, koledzy ten 
czas nam wykradają.

Pytania te warto zadać sobie 
od czasu do czasu. Jak wiele 
jestem w stanie oddać dla Jezu-
sa? Gdy uczciwie na nie odpo-
wiemy, to może okazać się, że 

oto przyszedł w naszym życiu czas na pokutę. Że naszą 
perłą są samochody, rodzina, nowe mieszkanie, dzieci. 
Królestwo Boże walczy o 15 miejsce z wczasami w przy-
szłym roku. 

Jezus chce nam powiedzieć, że On pragnie w nas 
wszystkiego a nie jedynie resztek. Jezus pragnie stać 
się jedyną wartością. Jeśli chcemy być obywatelami te-
goż Królestwa, to jak ten kupiec musimy zaryzykować 
wszystkim. Jak wiele jesteś w stanie oddać za Królestwo 
Boże? 

WYWIAD

W podręcznikach psychologii jest na-
pisane, że większość ludzi zadaje to 
samo pytanie: „dlaczego ja?”. Ty rów-
nież pytałaś?

Człowiek wierzący może pytać Boga  
o wszystko.

Każdy ma w młodości taką wizję: że 
będzie smakował życie do późnej 
starości. Ten film kończy się sceną,  
w której trzymamy prawnuki na rę-
kach. W tym scenariuszu nie ma miej-
sca na śmierć w pełni życia. 

Oczywiście, a jeśli człowiek w dodat-
ku jest wierzący, to ma dodatkowo na-
dzieje, że za sprawą tej wiary będzie 
mu się wiodło jeszcze szczęśliwiej 
(śmiech). Ale jakoś nie pamiętam, że-
bym miała żal o tę chorobę. Na pew-
nym etapie swojego życia powierzyłam 
swoje życie Bogu i wszystko, co stało 
się później jest konsekwencją tego wy-
boru. Ja już wcześniej zostałam zahar-

towana. Wiedziałam, że nie wszystko 
mogę mieć, że życie jest ciężkie, że 
niemal zawsze jest w nim pod górkę. 
Ale, że ma sens. Jaki? Kiedyś się tego 
dowiem. Mam świadomość tego, że 
Bóg ma prawo do mojego życia. Może 
dać, ale jego prawem jest też nie dać. 
 

A uzdrowienie? Karty ewangelii są 
pełne takich opisów. 

Mogłam modlić się i prosić, żeby Bóg 
zabrał mi tego raka i prosiłam o uz-
drowienie. Ale odpowiedzi pozytyw-
nej nie było. Jeszcze w dniu operacji 
poprosiłam lekarza, żeby sprawdził, 
czy guz na pewno jest, bo wiem, że 
cud może się zdarzyć. Nie zdarzył 
się, więc mogłam spokojnie iść na 
operację. Od tego czasu minęło 
sześć lat, rak trzy razy się prze-
rzucał. Jeśli taki scenariusz Bóg 
dla mnie napisał, wie co robi. 

Rozmowa z Teresą Gutsche o jej 6-letniej walce z rakiem, 
o śmierci i zmartwychwstaniu. 

Rak jest ciosem dla całej rodziny. Jak 
rodzina przyjęła tę informację? 

Mój mąż bardzo to przeżył i mam wra-
żenie, że stres dopadł bardziej jego, 
niż mnie. Najpierw niepełnosprawne 
dziecko, później choroba nowotworo-
wa żony. Cóż, będzie musiał sam sobie  
z tym radzić. Po urodzeniu dziecka z po- 
rażeniem mózgowym, kiedy cały cię-
żar rehabilitacji spadł na mnie, przez 
trzy lata było mi bardzo ciężko. Leka-
rze rozpalali promyk nadziei, że reha-
bilitacja może pomóc, że może Kubuś 
będzie rozwijał się normalnie. Ten cały 
wysiłek zdał się na nic. Więc wreszcie 
powiedziałam sobie – koniec. Jeśli Bóg 
chciałby dać mi zdrowe dziecko, zro-
biłby to. Kubuś trafił do przedszkola, 
później do szkoły, ja pilnuję, żeby nie 
stała mu się krzywda, żeby miał poczu-

Czy faktycznie Jezus  
stanowi centrum naszego życia?
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cie bezpieczeństwa. Sprawił mi dużo 
radości, gdy nauczył się sygnalizować 
potrzeby fizjologiczne i ubierać bieli-
znę. To wielka rzecz.

Ale myślałaś pewnie, jak każda kobie-
ta: że pozostanie dziecko niepełno-
sprawne, że syn na studiach potrze-
buje twojego wsparcia, że mąż sobie  
z tym wszystkim poradzi...

Oczywiście, ale jeśli w planach Boga 
była moja choroba, to jest w nich rów-
nież los moich dzieci i męża po tym, 
jak mnie zabierze. A poza tym – czy ja 
jestem jedyna na świecie, która może 
się tym wszystkim zająć (śmiech)? Może 
pojawi się ktoś lepszy? Potrafię spoj-
rzeć  na siebie krytycznie – mogłabym 
być lepszą matką, mogłabym bardziej 
pomagać mężowi. A może Bóg uznał, 
że powinien ich moim odejściem do-
świadczyć, żeby ich czegoś nauczyć?
 

Rak piersi to szczególny przypadek. 
Uderza w kobiecość. 

Tracisz nie tylko pierś, ale i włosy, czy-
li to, co dla kobiety bardzo ważne, bo 
każda z nas lubi wyglądać ładnie. Ja  
w ciągu tych sześciu lat trzy razy tra-
ciłam włosy, więc nauczyłam się za-
krywać swoją chorobę przed innymi. 
Ostatnio już nie zwracam na to takiej 
uwagi jak wcześniej – bo przecież 
wielu ludzi choruje, czy oni wszyscy 
mają się wstydzić choroby? Ale z dru-
giej strony, życie po takiej operacji jest 
dziś całkiem dobre. Można sobie kupić 
specjalny strój kąpielowy, w którym się 
wcale nie wyróżniasz, głowę osłonić 
peruką, kupić dobrą protezę.
 

Nie miałaś kryzysu wiary? 

Na etapie choroby – nie. Miałam różne 
ciężkie etapy w życiu. Okres panieństwa 
wspominam świetnie – miałam mnóstwo 
czasu, robiłam co chciałam, jeździłam 
gdzie popadło, spotykałam się z ludźmi. 
Cieszyłam się Bogiem, żyłam nim i my-
ślałam, że zawsze będzie tak fajnie. Ale 
dziś widzę, że to było jedynie przygoto-
wanie do prawdziwego życia. Było mi 
bardzo ciężko, gdy musiałam za mężem 
przyjechać z Gdańska, zostawić tam ro-
dzinę, borykać się z niedostatkiem, gdy 
zbór dopiero powstawał. Wtedy mo-

dliłam się z prośbą o jakąś pomoc.  Bo  
przecież jest napisane: „Przyjdźcie do 
mnie wszyscy zapracowani i przeciąże-
ni, ja wam zapewnię wytchnienie”. Ale 
ta pomoc nie nadchodziła – rok, drugi, 
trzeci. Żadnego wytchnienia. Myślę, co 
jest? Ale ten werset ma dalszy ciąg, któ-
ry dziwnym trafem zawsze pomijałam: 
„Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie 
się ode mnie łagodności i pokory serca, 
a znajdziecie ukojenie dla swych dusz”. 
Wtedy zrozumiałam, że tej łagodności  
i pokory zabrakło.
 

Zdarza ci się rozmawiać z innymi cho-
rymi o chorobie? 

Nie unikam takich rozmów, ale też nie 
chcę się narzucać.  Większość powta-
rza oklepaną formułkę, że trzeba tylko 
wierzyć, że będzie dobrze, to będzie 
dobrze... Od jednego pana usłyszałam: 
„Kazali mi wierzyć, że będzie dobrze i 
co? Mam przerzuty”. Bo to jest wszystko 
czcza gadanina -  będzie dobrze, albo 
będzie źle. Nie ty człowieku o tym za-
decydujesz. Bóg daje życie i je odbiera.

Ta myśl na pewno pomaga. Ale gdy 
pojawia się ból, człowiekowi nie chce 
się myśleć o czymkolwiek. 

W tej chwili mam trzeci przerzut, leka-
rze ostrzegli, że leki, które zażywam są 
już ostatnimi – później będzie już tylko 
morfina. Ale w sensie fizycznym nie 
jest to jakiś dramat, na wcześniejszych 
etapach choroby miałam okazję ze-
tknąć się z morfiną, wiem, co mówię.  

Ból rzeczywiście potrafi zdominować 
wszystko. Były okresy, w których nie 
odbierałam żadnych telefonów, bo 
byłam tak skupiona na własnym bólu, 
że nie miałam siły skoncentrować  się 
na czymkolwiek innym. Gdy nie ma 
bólu, żyję jak zawsze. Oczywi-
ście, gdy masz siedem guzów 
w mózgu, musisz uważać 
na wszystko. Nie wolno 
ci wykonywać zbyt 
gwałtownych czyn-
ności, musisz mieć 
świadomość, że 
każde wyjście na 
ulicę może być 
ostatnie. Dlate-
go idąc odebrać 

Kubę z przystanku, modlę się o dobry 
powrót i dziękuję Bogu po powrocie, 
że szczęśliwie dotarliśmy. 

Robi się coraz cieplej. Posadziłaś ro-
śliny w ogródku? 

Nie, jeszcze trochę poczekam z sadze-
niem. Czasem rzeczywiście nachodziła 
mnie myśl – kobieto, przecież ty umie-
rasz, daj sobie spokój z ogródkiem. 
Ale nie, dopóki mogę, będę pracować  
w ogródku, choćby dlatego, żeby kie-
dyś służył innym. Kolega obiecał, że 
nauczy mnie właściwie przycinać 
krzewy. Chciałabym jeszcze opanować 
tę umiejętność, choć nie mam pojęcia 
czy mi to przyszłej wiosny będzie na 
coś potrzebne. 

W czasie, gdy rozwijała się twoja cho-
roba, tematem poważnej debaty uczy-
niono  eutanazję. Masz swoje zdanie 
w tej sprawie? 

Nie mam wątpliwości, że gdybym 
była osobą niewierzącą, poparłabym 
eutanazję. Wiem, co ból może zrobić 
z człowiekiem, do jakiego stanu go 
doprowadzić. Ale mam świadomość, 
że nie ja jestem twórcą życia i chcę 
o tym pamiętać również w ostatniej 
fazie choroby,  gdy będę mogła sama 
dawkować sobie morfinę. To są rze-
czy trudne, ale spójrz na to z drugiej 
strony – są różne nowotwory, niektóre 
rozwijają się niezauważone, a później 
atakują znienacka, zabijają szybko. Ja 
dziękuję Bogu, że w moim przypadku 
było inaczej, że miałam czas na przy-
gotowanie, poukładanie sobie spraw. 
Po drugim przerzucie znalazł się lek, 
który powstrzymał rozwój choroby na 
dwa lata i osiem miesięcy. To był czas, 

który świetnie spędziłam – nic mnie nie 
bolało, nie było skutków ubocznych. 

Cała Polska śledziła odchodzenie Zbi-
gniewa Religi. Ty również?

Tak. Współczułam, że dokonał inne-
go wyboru. Ale każdy może zrobić ze 
swoim życiem, co chce. Dziś Zbigniew 
Religa wie już wszystko. 

Napisałaś list do rodziny? Testament?

Myślałam o tym. Na razie spisałam 
mężowi wszystkie informacje na temat 
Kuby – co i gdzie załatwić. To jest mój 
obowiązek wobec nich.  

Kobiecie, której mąż na co dzień zaj-
muje się głoszeniem kazań, łatwiej 
przejść przez  doświadczenie kryzysu?

Były takie kazania męża, po których 
wychodziłam autentycznie poruszo-
na, które otworzyły mi oczy na spra-
wy, wobec których byłam wcześniej 
ślepa. Dziś już tak nie jest, głównie ze 
względu na to, że pewne sprawy wiem, 
pewnych rzeczy sama doświadczyłam. 
A kazania muszą być skierowane rów-
nież do tych, którzy jeszcze nie prze-
szli tej drogi. 

Trudno odejść, kiedy wszystko takie 
piękne: na drzewach pojawiają się li-
ście, niebie niebieskie, ptaki śpiewają, 
niebo błękitne...

Zawsze byłam wrażliwa na przyrodę, 
potrafiłam dostrzegać piękno świata, 
więc to nie tak, że dopiero teraz to za-
uważyłam. Może tylko bardziej potrafię 

się nią cieszyć niż wcześniej. Tyle, na ile 
mi to jeszcze jest to dane, na ile mam 
siłę. Chętnie pojeździłabym rowerem, 
gdybym jeszcze mogła. Przyglądam się 
ludziom zupełnie zdrowym i dziwię się, 
że nie korzystają z tych dobrodziejstw. 
Najbardziej dziwię się ludziom wierzą-
cym, że tak strasznie potrafią przejmo-
wać się drobiazgami, że oni również 
potrafią pędzić bez tchu.  Czasem trze-
ba zrobić sobie przerwę w życiu, za-
trzymać się, posmakować, dokładnie się 
przyjrzeć temu prezentowi, który dosta-
liśmy od Boga. Ale, uwierz mi, patrzę na 
ten piękny świat i nie mam żalu, że się  
z nim niedługo pożegnam. Wiem, że 
idę do lepszego świata. 

Rozmawiał: Adam Willma

Tekst za                 
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REPORTAŻ

Różnorodnie i rodzinnie
Przyjechaliśmy z wielu zborów z całej Polski. Wielu 

z nas poznało zupełnie nowych braci i siostry; wielu spo-
tkało dawno nie widzianych przyjaciół. 

Przekrój wiekowy też był pełny. Jedna z najstar-
szych uczestniczek pamiętała, jak z ganku w dawnej 
Wilii Betel było widać stację w Radości. Patrząc dzi-
siaj na potężne, wysokie lasy wokół ciężko w to uwie-
rzyć! Było sporo rodzin, młodzieży i dzieci. Najmłodsze  
w wózkach. 

Ogólnopolska majówka KChB 
Warszawa-Radość, w dniach 1-3 maja 2009 

Budujący czas
Szybko się ze sobą zmieszaliśmy. 

Było sporo zajęć i wykładów. Od 
warsztatów, jak zrobić indukcyjne 
studium biblijne po zajęcia z piecze-
nia chleba i dbania o własny kręgo-
słup (ten fizyczny). 

Wieczorami i w niedzielny pora-
nek na wspólnym nabożeństwie Bóg 
był dla nas bardzo łaskawy. Słowem 
Bożym usługiwało kilku braci, w bardzo poruszający 
sposób. Wspaniałym pomysłem okazały się świadectwa,  
o które poproszono ponad 20 (w sumie) osób. Różnorod-
ność Bożego działania w ich życiu dostarczyła nam wiele 
powodów do wdzięczności i poczucie duchowej wspól-
noty z osobami, które czasem widzieliśmy po raz pierw-
szy w życiu. Bóg jest ten sam w Twoim Zborze i Zborze 
po drugiej stronie 
Polski! Nie działa 
tylko na naszym 
podwórku. Było to 
bardzo odświeżają-
ce doświadczenie. 
Grupa muzyczna 
składała się z mło-

TAK 
BYŁO!  

dzieży chojnickiej, co 
bardzo zachęcało star-
szych braci i siostry. 

Dobre jedzenie
Jedzenia było w bród! Szczególnie kiełbasek na wspól-

nym pikniku, których można było zjeść do oporu. 

Było nas więcej!
Było nas prawie 200 osób – więcej niż przed rokiem 

w Wiśle. Radość pękała w szwach. Gdzie spotkamy się 
za rok? Mam nadzieję, że Rada Kościoła wymyśli jakiś 
sposób, by mogło przyjechać nas jeszcze więcej! Na co 
się zanosi, bo wyjechaliśmy pokrzepieni i zachęceni. 

Dziękujemy i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli, za rok!       

(red.)

W lipcu 2009 roku mija 500. rocznica urodzin 
jednego z największych protestanckich reformatorów, 
Jana Kalwina. Konferencje, wiele nowych książek, 
seminaria i dyskusje na blogach internetowych 
pomagają upamiętnić życie i służbę jednego  
z największych kaznodziejów Europy. 1  Kim był  
i dlaczego nadal jest tak ważny dla chrześcijan na 
całym świecie? Michael Bocheński pisze: 

Jan Kalwin (10 lipiec 1509 – 27 maj 1564) był wpływo-
wym teologiem francuskim i kaznodzieją w okresie reforma-
cji protestanckiej w szesnastym wieku. W 1523 roku Kalwin 
rozpoczął studia teologiczne w Paryżu, ale pod presją swe-
go ojca zmienił kierunek i zaczął studiować prawo. Dopiero 
po śmierci ojca w 1531 roku poczuł się wolny, aby pójść za 
swoim prawdziwym powołaniem. Wraz z tysiącami innych 
ludzi w latach 20-tych XVI w. Kalwin znalazł się pod wpły-
wem nowych haseł reformacyjnych Marcina Lutra i zerwał  
z Kościołem rzymskokatolickim. Przez resztę swego życia 
starał się tworzyć w Europie alternatywny Kościół i budować  
u jego podstaw nową teologię. 

Nawrócenie
W przedmowie do swego Komentarza do Księgi Psalmów  

Kalwin tak wspomina te czasy: „Przez nagłe nawrócenie Bóg 
ujarzmił mój umysł i uczynił go podatnym na uczenie się, co 
okazało się o wiele trudniejsze niż można byłoby się spodziewać 
we wcześniejszym okresie mego życia”. Ze względu na surowe 
prześladowanie protestantów we Francji w tym czasie, Kalwin 
udał się do Bazylei w Szwajcarii. I do końca życia pozostał  
w tym kraju. Oto, jak pewien historyk Kościoła przedstawia 
sytuację ówczesnego Kościoła w Konfederacji Szwajcarskiej: 
„Nie brakowało ludzi opowiadających o nadużyciach w Ko-
ściele i potrzebie jego reformy, ale nie było skutecznych środ-
ków do wprowadzenia niezbędnych zmian”. 2 

Służba (głównie) w Genewie
Długa służba Kalwina w Genewie dostarczyła nie tylko 

mechanizmów do tworzenia zmian w szwajcarskim Kościele 
i życiu społecznym, ale też dała nową teologię i nowy model 
życia kościelnego dla zachowania tych zmian.

Kalwin dopomógł w przewodzeniu protestanckiemu Ko-
ściołowi w Bazylei. W marcu 1536 roku opublikował pierwsze 
wydanie swego pierwszego dzieła Instytucje religii chrześci-
jańskiej, dzieła, do którego często wracał i które wiele razy 
w czasie całego swego życia poprawiał. Jego tematem była 

obrona prawdziwej wiary 
i wyjaśnienie doktrynal-
nych przekonań refor-
matorów. Kalwin pisał tę 
pracę jako pomoc kate-
chetyczną dla każdego, 
kto interesował się wiarą 
chrześcijańską. Ostatnie 
wydanie Instytucji ukaza-
ło się w 1559 roku. Wte-
dy składało się ono już  
z czterech ksiąg, zawiera-
jących osiemdziesiąt roz-
działów. Księga 1 mówiła 
o Bogu Stworzycielu, Księ-
ga 2 – o Chrystusie Od-
kupicielu, Księga 3 – o łas- 
ce Chrystusa przez Ducha Świętego, zaś Księga 4  była po-
święcona „Społeczności Chrystusa”, czyli Kościołowi. Insty-
tucje  rozpoczynają się od przedstawienia głównego przeko-
nania Kalwina, mianowicie iż wszelka mądrość ludzka składa 
się z dwóch części: poznania Boga i samego siebie. Przy czym 
prawdziwe poznanie siebie bez poznania Boga jest niemoż-
liwe. Poza Instytucjami Kalwin m.in. napisał komentarze do 
prawie wszystkich ksiąg biblijnych.3 

Na zaproszenie reformatora Williama Farela, od lipca 1536 
roku Kalwin zaczął pomagać w reformowaniu genewskiego 
Kościoła. Genewa była szwajcarskim miastem francuskoję-
zycznym. W chwili przybycia tam Kalwina, miasto to walczyło 
o swoją niezależność od władzy księcia Savoy i biskupa Ge-
newy, którzy usiłowali sprawować nad nim kontrolę. Kalwin 
uważał, że Genewa powinna stać się raczej protestancką teo-
kracją – miastem rządzonym przez biblijnie wierzących pasto-
rów i ich wiernych. Na początku jego zamiary reformowania 
Genewy spotkały się z niepowodzeniem i wraz z Farelem był 
zmuszony wyjechać do Strassburga, gdzie stał się pastorem 
zboru francuskich uciekinierów. Tam spotkał reformatora Mar-
tina Bucera, którego pomysł na zarządzanie Kościołem bardzo 
go zainteresował. Tam również w sierpniu 1540 roku ożenił 
się z Idelette de Bure, wdową, która miała już dwoje dzieci 
z poprzedniego małżeństwa. Dla wielu protestanckich pasto-
rów ożenek był wymownym symbolem odrzucenia katolickiej 
nauki o celibacie. Byli oni zakochaną parą! Ich małżeństwo 
okazało się stosunkowo krótkie, ale było szczęśliwe. W 1545 
roku Idelette zachorowała i 29 marca 1549 roku zmarła. Kal-
win już nie ożenił się po raz drugi. W liście do przyjaciela 
tak pisał o swoim smutku: „Straciłem najlepszego przyjaciela  

JAN KALWIN
500 ROCZNICA URODZIN 

Michael Bocheński
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w swoim życiu, który gdyby trzeba było, dzieliłby nie tylko 
moje ubóstwo, ale także moją śmierć. Była ona wiernym po-
mocnikiem w mojej służbie”.

Ze Strassburga Kalwin wspierał ruch reformacyjny w Ge-
newie, by w końcu we wrześniu 1541 roku wrócić tam i prze-
wodzić powstającemu protestanckiemu kościołowi. W czasie 
negocjacji odnośnie jego powrotu, napięcie między dwoma 
kościołami (w Genewie i Strassburgu) przypomina spieranie 
się dwóch klubów piłkarskich w sprawie transferu jednego ze 
swoich wybitnych graczy! W Genewie praktykował to, co dzi-
siaj nazwalibyśmy „nowym sposobem prowadzenia kościo-
ła”. Choć spotykał się z wielkim sprzeciwem prominentnych 
mieszkańców Genewy, wprowadził nowe sposoby kościelne-
go zarządzania i nowy porządek nabożeństwa. W 1542 roku 
Kalwin przyjął, a następnie opublikował książkę do nabożeń-
stwa, którą posługiwał się w Strassburgu, pod tytułem Modli-
twy i hymny kościelne. Wiedząc o sile muzyki wspierającej 
zwiastowanie, zachęcał do śpiewania hymnów i psalmów. 

Niezwykły kaznodzieja
W Genewie również stał się ucieleśnieniem kaznodziei 

Słowa, co stało się wzorem dla wielu późniejszych pokoleń 
kaznodziejów. W czasie jednego z przedmiotów (liturgika), ja-
kie w ostatnich latach wykładałem w WBST, zwracałem uwagę 

na fenomenalną służbę 
kaznodziejską Kalwina.  
Moi słuchacze i ja też, 
szeroko otwierali ze 
zdumienia oczy! Bio-
graf Kalwina T.H.L. 
Parker tak o tym mówi: 
„Możemy wyobrazić 
sobie, jak co niedzielę 
w latach 1549-1554 wy-
głasza sto osiemdzie- 
siąt dziewięć kazań  
w oparciu o tekst 
Dziejów Apostolskich,  
a w latach 1554-1558 
serię krótszych kazań 
na temat Listów Pawła, 
i sześćdziesiąt pięć ka-
zań na temat wzajem-
nej zgodności czterech 
Ewangelii (lata 1559-
64). W tym samym cza- 
sie (do 1550 r.) w dni 
powszednie głosił na 
temat księgi Jeremiasza 
i jego Trenów, na temat 
Proroków Mniejszych 

i Daniela (1550-52), sto 
dwadzieścia cztery kazania na temat Księgi Ezechiela (lata 
1552-54), sto pięćdziesiąt jeden razy głosił na temat Księgi 
Hioba (lata 1554-55), dwieście kazań na temat Piątej Księgi 
Mojżeszowej (lata 1555-56), trzysta czterdzieści dwa kazania 
na temat Księgi Izajasza (lata 1556-59), sto dwadzieścia trzy 
kazania na temat Pierwszej Księgi Mojżeszowej (lata 1559-61), 
krótką serię na temat Księgi Sędziów (1561 r.) i sto siedem ka-

zań na temat Pierwszej Księgi Samuelowej i wiele na temat 
Ksiąg Królewskich (lata 1563-64)” 4.  W czasie pobytu w Ge-
newie Kalwin wygłosił ponad dwa tysiące kazań. Wiele z nich 
zostało zachowanych i można je czytać w języku angielskim 
w internecie. 5 A zachowały się one dlatego, że w 1549 roku 
zawodowy pisarz Denis Raguenier, który nauczył się i rozwi-
nął system stenografii, został zobowiązany do ich zapisywania. 
Oto co Kalwin powiedział o profesjonalnym kaznodziejstwie: 
„Gdybym wszedł na kazalnicę i nie raczył spojrzeć na księgę, 
ale frywolnie pomyślał sobie: >>Ależ, gdy zacznę głosić, Bóg 
da mi, co mam powiedzieć<<, gdybym przyszedł tu bez trudu 
przeczytania lub pomyślenia o tym, co mam zwiastować, nie 
zastanawiał się nad tym, jak mam zastosować Pismo Święte do 
budowania słuchaczy, wtedy byłbym aroganckim parweniu-
szem”. Posłuchajcie tego ci, którzy macie uszy do słuchania!

Wpływ na Europę
Po liczniejszym napływie uciekinierów i nowych wy-

borach do rady miasta, oponenci Kalwina zostali pokonani, 
dlatego jego władza została wzmocniona. W ostatnich latach 
życia jego autorytet w Genewie był praktycznie niezaprze-
czalny. Genewa stała się miejscem ucieczki dla wielu prze-
śladowanych chrześcijan. Byli wśród nich Anglicy, którzy 
uciekali przed brutalnym prześladowaniem królowej Marii  
w Anglii, a wśród nich John Knox i William Whittingham, któ-
rzy później przenieśli kalwińską wizję reformy nauki, Kościoła 
i społeczeństwa do Szkocji i Anglii. Kalwin angażował się rów-
nież w misję w swojej ojczyźnie, Francji. Jego kościół wspierał 
wznoszenie budynków kościelnych, rozpowszechnianie lite-
ratury i przygotowanie liderów. W latach 1555-62 ponad stu 
misjonarzy zostało wysłanych do Francji, będących na pełnym 
utrzymaniu kościoła w Genewie! Warto o tym pamiętać, gdyż 
podobnie jak Luter, Kalwin był pod wpływem augustyńskiej 
tradycji, która przyjmowała naukę o predestynacji – tym, że 
to ostatecznie Bóg decyduje o wierze i nawróceniu, czyli rów-
nież o tym, kto znajdzie się w niebie, a kto w piekle. Choć 
niektórzy uważają takie rozumienie Biblii jako zniechęcające 
do ewangelizacji, misyjne działania Kalwina świadczą o tym, 
że może być dokładnie na odwrót! 

Kalwin tworzył też nowe modele edukacyjne w tym mie-
ście. 5 czerwca 1559 roku otworzył tam nową szkołę. Choć 
była to jedna instytucja, dzieliła się ona na dwie części: szko-
łę podstawową i akademię. Po pięciu latach uczęszczało do 
szkoły podstawowej 1200 uczniów i 300 do szkoły wyższej. 
Akademia ta później stała się Uniwersytetem Genewskim.

Ostatnie lata swego życia Kalwin będąc wysoko cenionym 
przywódcą protestanckim, poświęcił wspieraniu reformacji 
zarówno w Genewie jak i w całej Europie. Pomagając w po-
wstaniu Reformowanych Kościołów we Francji, Kalwin popie-
rał też rozwój reformowanej teologii w Niemczech, Holandii, 
Rzeczypospolitej Polskiej i na Litwie. Kalwinizm dotarł do Pol-
ski w latach 50-tych XVI w. w okresie Złotego Wieku. Znacz-
na część szlachty przyjęła przekonania Kalwina odnośnie 
zwiększenia wpływów społeczeństwa na władzę w miastach 
i wioskach jako środek do okazania swojej siły. Dwaj znani 
szlachcice (książę Radziwiłł i Jan Łaski) jak też późniejszy pol-
ski król Stefan Batory, aktywnie wspierali kalwinizm w swoim 
kraju. List Kalwina do ówczesnego króla Polski Zygmunta II, 

zachęcający go do wspierania ruchu 
reformacyjnego dobrze wyraża też 
jego wizję odnośnie misji w Europie: 
„Skoro ze zgubnej ciemności papie-
stwa wynurzyła się teraz w Polsce 
prawdziwa religia, skoro wielu po-
bożnych i mądrych ludzi odrzuciło 
zgubne przesądy i szczerze pragnie 
oddawać Bogu cześć, w imię Boże 
zwracam się do Waszej Królewskiej 
Mości, aby nade wszystko wywiązał 
się z tego obowiązku”.6 Kalwińska 
Biblia Brzeska z 1563 roku jest chy-
ba najlepszym dziedzictwem wpły-
wów kalwinistycznych w tym czasie 
w Polsce. Był to popularny rodzimy 
przekład. Jeden egzemplarz tej Biblii 

znajduje się w bibliotece WBST. Gdyby był to egzemplarz ory-
ginalny, nie mielibyśmy żadnych trudności finansowych! 

Wpływ na kolejne pokolenia
Spuścizna Kalwina w następnych wiekach też była boga-

ta. Jego niezwykłe oddanie zwiastowaniu Słowa było jednym  
z czynników nowego odkrywania siły zwiastowania. Przed-
miot homiletyki w seminariach na całym świecie nadal czer-
pie inspirację z ekspozycyjnego zwiastowania Kalwina w tych 
latach w Genewie. Jego Instytucje i teologia, leżące u podstaw 
tego zwiastowania pomogły stworzyć nurt teologii chrześci-
jańskiej, który jest wciąż podtrzymywany przez miliony ludzi 
i często określany jest jego imieniem, jako kalwinizm. Tysiące 
prezbiteriańskich i reformowanych kościołów sięgają swoimi 
korzeniami do Kalwina, jako pierwszego zwiastuna ich chrze-
ścijańskich przekonań. Kalwin cieszył się też wielkim powa-
żaniem i był otaczany miłością przez wielkich purytańskich 
pisarzy siedemnastego wieku. Jego przekonaniom i służbie  
w Genewie przypisuje się powstanie kapitalizmu – jak dowodził 
tego niemiecki socjolog Max Weber. Można też powiedzieć, 
że przyczynił się również do pojawienia się w europejskim  
i amerykańskim społeczeństwie wyraźniejszej koncepcji in-

dywidualizmu. A ekspe-
ryment Kalwina w chrześ- 
cijańskim sprawowaniu  
władzy w Genewie zapo-
czątkował praktykę repre- 
zentatywnej demokra-
cji we współczesnym 
świecie. Profesor Alister  
McGrath pochwala twór-

czą rolę Kalwina w pojawieniu się współczesnej nauki, gdyż 
jego Instytucje motywowały naukowe badania przyrody: 
„Przed naszymi oczami (stworzenie) znajduje się najpięk-
niejsza księga, w której wszystkie stworzone rzeczy, wielkie 
i małe, jak listy mówią nam o niewidzialnych sprawach Bo-
żych”. 7  

Kalwin miał też swoje słabe strony. Któż ich nie ma? Nigdy 
nie odszedł on od praktyki chrztu niemowląt i dosyć gwał-
townie sprzeciwiał się anabaptystom, którzy wtedy popierali  
w Europie chrzest wierzących.  Zła sława najmocniej przylgnę-
ła do Kalwina z powodu jego udziału w potępieniu i egzekucji 
radykalnego anabaptysty, Michała Serveta. Servet, Hiszpan  
z pochodzenia, był postacią niejednoznaczną. Z jednej strony 
był jednym z pierwszych zwolenników chrztu wierzących ale 
z drugiej, podobnie jak Bracia Polscy przy końcu tego wieku, 
Servet kwestionował niektóre ważne zasady chrześcijańskiej 
wiary, jak nauka o Trójcy. 

Śmierć
Na jesieni 1558 roku Kalwin zaczął gorączkować. Ponie-

waż obawiał się, że może umrzeć przed poprawieniem ostat-
niej wersji Instytucji, solidnie przyłożył się do pracy. Jej ostat-
nie wydanie zostało tak bardzo rozszerzone, że Kalwin uwa-
żał ją za swoje nowe dzieło. Początkowe dwadzieścia jeden 
rozdziałów zamieniło się w rozdziałów osiemdziesiąt! Zaraz 
po wyzdrowieniu w czasie wygłaszania kazań musiał pod-
nosić swój głos, co prowadzało go do silnego kaszlu. Z tego 
powodu pękały naczynia krwionośne w jego płucach, dlatego 
zaczął podupadać na zdrowiu. Ostatnie swoje kazanie Kalwin 
wygłosił 6 lutego 1564 roku. Zmarł 27 maja 1564 roku. Na po-
czątku jego ciało zostało wystawione na widok publiczny ale 
tak wielu ludzi chciało go zobaczyć, że reformatorzy obawiali 
się, aby nie zostać posądzonymi o tworzenie protestanckiego 
kultu nowego świętego! Dlatego następnego dnia pogrzebali 
je w nieznanym miejscu. 

Tłumaczył: Konstanty Wiazowski

Źródła:
• N.Davies, Heart of Europe – a short history of Poland 

(Oxford: University Press 1984). Rozdział V The Legacy of 
an Ancient Culture – Poland before 1795.  

• B. Gordon, The Swiss Reformation (Manchester: University 
Press, 2002).

• S. Lubieniecki, History of the Polish Reformation, Book Two 
1551-1562. 

• T.H.L Parker, John Calvin (Tring: Lion Publishing, 1977).
• Krótka biografia Kalwina patrz artykuł „Jan Kalwin” ency-

klopedia Wikipedia w internecie.  
      

Przypisy
1 Szczegóły odnośnie obchodów 500-lecia urodzin Kalwina można znaleźć na  

www.calvin500.com 
2 Bruce Gordon, The Swiss Reformation (Manchester: University Press, 2002), 26.
3 Niektóre pisma Kalwina są dostępne na stronie internetowej  Christian Classics Ethereal Library 

www.ccel.org 
4 T.H.L.Parker, John Calvin (Tring: Lion Publishing, 1975), 109.
5 Kazania Kalwina można czytać na www.reformedsermonarchives.com/calvintitle.htm
6 List datowany 24 grudnia 1555 r. Pełna treść listu znajduje się w G.H. Williams, (red.) Stanislas 

Lubieniecki: History of the Polish Reformation and nine related documents. (ET z polskiego; 
Minneapolis: Fortress Press, 1995). Księga druga 1551-1562, 117-9. 

7 Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction (Oxford: Blackwells, 1994), 141-3.
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W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus „opowiedział im 
przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie usta-
wać”(Łuk. 18:1). Jest to przypowieść o natarczywej wdowie, 
która tak nalegała na swego sędziego, aby ją bronił przed 
wrogiem, że w końcu się zgodził. Sędzia ten „nie bał się 
Boga i nie liczył się z ludźmi”, a jednak zdecydował się bro-
nić wdowy „z powodu jej natarczywości”. „O ileż bardziej 
łaskawy i miłosierny jest Bóg wobec swoich wybranych,” 
- mówi Jezus - „którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy 
będzie długo zwlekał? Mówię wam, że natychmiast weźmie 
ich w obronę”. 

A zatem przypowieść ta mówi o potrzebie modlitwy, sta-
łej i wytrwałej. Nie ma w życiu chrześcijanina ważniejszej 
sprawy od właściwego zrozumienia i regularnego zaanga-
żowania w wytrwałą modlitwę. Modlitwa to kontakt i spo-
łeczność z Bogiem. To nie tylko proszenie Boga, choć i ono 
należy do modlitwy. Nasz Pan w tej przypowieści mówi, że 
wierzący „zawsze powinni się modlić i nie przestawać”. Za-
uważmy, że w tym rozdziale Ewangelii Łukasza spotykamy 
się aż z pięcioma przykładami modlitwy: modląca się wdo-
wa (w. 3), modlący się faryzeusz (w. 10), modlący się celnik 
(w. 13), modlący się bogaty dostojnik (w. 18) i modlący się 
żebrak (w. 38).

1. Dlaczego mamy się modlić?
Na pytanie to może być wiele od-

powiedzi, ale ograniczmy je do tego, 
co wynika ze słowa „powinni”. „Za-
wsze powinni się modlić...”. Dlaczego 
jesteśmy do tego zobowiązani?

a) Ze względu na samych siebie. 
To dzięki wielkiemu miłosierdziu Bo-

żemu otrzymaliśmy nowe życie, doznaliśmy cudu nowego 
narodzenia i staliśmy się uczestnikami Bożej natury (2 P. 1:4). 
A to nowe życie w nas może być zachowane i podtrzymy-
wane tylko dzięki modlitwie! Tylko wtedy gdy modlimy się, 
nasze życie staje się takie, jakiego Bóg od nas oczekuje; tyl-
ko wtedy odkrywamy tajemnicę zwycięstwa nad grzechem i 
naszym ryczącym przeciwnikiem. Tylko wtedy nasza służba 
chrześcijańska będzie taka, jaka powinna być. Bez modlitwy 
nie możemy być takimi, jakimi Bóg chce nas widzieć.

b) Ze względu na innych. Jeżeli wiemy, jak się modlić, 
to modlitwa za innych jest naszą wspaniałą służbą. Jakże 
poważnie zaniedbujemy się, gdy nie modlimy się o innych! 
Prorok Samuel przemawiając do Izraelitów powiedział: „Da-
leki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez 
zaniechanie modlitwy za wami” (1Sam 12:23). Powiedział 
im to publicznie, że modli się za nich. Czy zawiadamiasz  
o tym tych, o których się modlisz? Zadzwoń, napisz, po-
wiedz, że modlisz się o nich, zapewnij ich o swojej mo-
dlitwie. Jak wiele w tym świecie jest zła i grzechu, smutku  
i cierpienia, jak wiele dusz potrzebujących zbawienia! Mó-
dlmy się o ludzi w potrzebie, nasze rodziny i przyjaciół.

c) Ze względu na Pana. W swoim Słowie Bóg dał nam 
wiele cennych obietnic (2 P.1:4), skłaniających nas do zaufa-
nia Mu i przyjmowania od Niego wszystkiego, co jest nie-

zbędne do naszego życia i służby. Mo-
glibyśmy powiedzieć, że Bóg dał nam 
książeczkę czekową, każdy jej czek 
jest podpisany przez samego Pana Je-
zusa Chrystusa (Jan 14:13), a przecież 
zasoby w niebiańskim banku są nie-
wyczerpane (Fil. 4:19). Czy nie powin-
niśmy deponować tych czeków, aby 

TEMAT NUMERU NABOŻEŃSTWO

MODLITWA
DLACZEGO, 
KIEDY I JAK? 

Konstanty Wiazowski

Nie ma w życiu chrześcijani-
na ważniejszej sprawy od  
właściwego zrozumienia  

i regularnego zaangażowania  
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uszanować obietnice naszego Pana? Czyż nie powinniśmy 
regularnie zwracać się do Niego w modlitwie i korzystać  
z Jego zasobów obfitej łaski i mocy?

2. Kiedy powinniśmy się modlić?
Nasz tekst mówi: zawsze! To znaczy: o każdym czasie  

i w każdej sytuacji. Ap. Paweł przypomina wierzącym  
w Efezie: „Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każ-
dym czasie” (6:18) oraz w Tesalonikach: „Nieustannie się 
módlcie” (1Tes.5:17). Jak to praktycznie zastosować? 

a) W ustalonym czasie. Wiele czynności wykonujemy 
codziennie według ustalonego zwyczaju. Jeżeli nie mamy 
takiego zwyczaju, to przyjmijmy taki zwyczaj modlitwy. Na 
przykład modlitwa z rana, wieczorem, przed posiłkiem. Kie-
dyś, dawno temu, w czasie wizyty w Związku Radzieckim 
zasiedliśmy z braćmi do stołu w pewnej restauracji. Przed 
przystąpieniem do posiłku wszyscy bracia wstali i jeden  
z nich, choć w restauracji było wielu ludzi, głośno się po-
modlił. Później, po zakończeniu przez wszystkich obiadu, 
wszyscy bracia znowu wstali i drugi z nich też głośno po-
dziękował Bogu za spożyty posiłek. Tak, tam się modlą dwa 
razy, raz przed posiłkiem i drugi raz po posiłku. Kiedyś sy-
nek zapytał swego taty: „Tatusiu, dlaczego w domu, w czasie 
modlitwy przed obiadem kładziesz ręce na stół, a w restau-
racji trzymasz je pod stołem?” Dobre pytanie, nieprawdaż? 
Jak powiedział pewien niemiecki duchowny, dzisiaj ludzie 
nie wstydzą się obnosić ze swoją nagością, ale nie mają od-
wagi pomodlić się przed posiłkiem w restauracji. Dawid mo-
dlił się wieczorem, rano i w południe (Ps.55,18), podobnie 
też trzy razy dziennie modlił się prorok Daniel (Dan. 6:11). 
Miej zwyczaje Boże!

b) Modlić się należy też wtedy, gdy nas Duch Święty 
do tego nakłania.  Paweł pisze o tym, że „Duch wspiera nas  
w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się 
modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami” (Rzym. 8:26). Uda-
jąc się na modlitwę otrzymujemy zapewnienie obecności 
Ducha Świętego, który pomaga nam w modlitwie, prowa-
dzi nas w niej i wspiera. Czasem wcale nie chodzi o słowa,  
a jedynie o wewnętrzne uciszenie się i skupienie. Mam na 
uwadze modlitwę osobistą, indywidualną, w zaciszu domo-
wym lub w czasie podróży czy przerwy w pracy. Bądź na to 
wrażliwy i tego prowadzenia nie lekceważ!

c) Modlić się należy w czasie szczególnych przeżyć. 
Takie chwile często pojawiają się w naszym życiu. Oto w 
Dziejach Apostolskich czytamy, że gdy Piotr przebywał w 
więzieniu, „Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga” 
(12:5). A Jakub pisze: „Cierpi ktoś z was? Niech się modli”, 
oraz „Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Usilnie się 
modlił, aby nie padał deszcz, i deszcz nie spadł na ziemię 

przez trzy lata i sześć miesięcy. I znowu się modlił, i z nie-
ba spadł deszcz” (5:13.17-18). Zwracaj uwagę na wydarzenia  
i powierzaj potrzebujących Bogu w modlitwie!

d) Jeżeli możemy, powinniśmy się modlić z innymi. Jest 
miejsce na cichą, osobistą modlitwę (Mat.6:6), ale jest też 
miejsce na modlitwę wspólną, publiczną. Jezus zapewnił: 
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam 
jestem pośród nich” (Mat.18:20). W Dziejach Apostolskich 
czytamy o tym, że Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modli-
twę o godzinie dziewiątej” (3:1). Brali udział w nabożeństwie 
modlitewnym. Pamiętajmy o tym, że w tradycji żydowskiej 
modlitwy zawsze były modlitwami wypowiadanymi na głos. 
To kieruje nas ku modlitwie na nabożeństwie. 

Na nabożeństwie
Głośna modlitwa na nabożeństwie to bardzo ważna 

jego część. Czasem zastanawiam się, dlaczego tak wielu 
wierzących ludzi nie otwiera ust, aby publicznie powiedzieć 

Bogu DZIĘKUJĘ! A może już nie umieją się modlić? Czyżby 
się wstydzili? Inni twierdzą, że czyjeś długie modlitwy roz-
praszają ich natchnienie i nie są już gotowi do modlitwy. 
Czyżby to natchnienie było takie płytkie? 

Jeżeli chodzi o głośne modlitwy na nabożeństwie, to 
trzeba przestrzegać trzech zasad: Módl się krótko i na temat. 
Po drugie, módl się tak, aby inni słyszeli twoją modlitwę.  
I po trzecie, nie przejmuj się tym, jak inni się modlą. Czasem 
najwięcej do powiedzenia w tej sprawie mają ci, którzy ni-
gdy lub bardzo rzadko modlą się publicznie. 

Publicznej modlitwy trzeba się uczyć. Trzeba ją wypo-
wiadać wyraźnie i głośno. Nie trzeba się przejmować tym, 
że w tym samym czasie ktoś inny się modli. Dobrze byłoby 
wypowiadać swoją modlitwę w pierwszej osobie liczby po-
jedynczej. Wtedy będzie ona krótsza i bardziej konkretna. 
Przy zakończeniu nabożeństwa warto podziękować Bogu za 
to, czego nauczyłem się i co wynoszę z tego nabożeństwa. 
Nieraz w modlitwach nie zauważam ani wpływu kazania, 
ani śpiewanych pieśni. Te modlitwy z zasady są te same  
w każdym miesiącu, przez lata i chyba przez całe życie. Czyż 
nie jest to tzw. „klepanie” wyuczonych na pamięć modlitw? 

Niektórzy, zamiast siadać w czasie nabożeństwa bliżej 
kazalnicy, jak kibice na stadionie obserwują uczestników 
nabożeństwa z góry, z balkonu. A tam nie ma śpiewników, 
więc nie śpiewają. Tam trudniej się modlić, bo gorsza jest 
słyszalność. A zatem czują się rzeczywiście jak kibice, bierni 
obserwatorzy nabożeństwa. Czyż nie lepiej byłoby usiąść tu 
na dole – tak dużo jest tu miejsca! I być prawdziwym uczest-
nikiem nabożeństwa? Oczywiście, wyjątkiem są rodzice  
z małymi dziećmi, to dla nich jest ten balkon przeznaczony. 

3. Jak powinniśmy się modlić?
W przeczytanym tekście mamy trzy przykłady. Zwróć-

my na nie uwagę.

a) Mamy się modlić tak jak celnik, 
a nie jak faryzeusz (wiersze 10-13).  
W swojej modlitwie nie musimy wymie-
niać swoich zasług. Nie pouczajmy też 
Boga, co ma zrobić. Raczej, jak celnik 
wyznaj Bogu swój grzech i niedosta-
tek. Celnik nie powiedział: Boże, okaż 
litość nam grzesznym, lecz: mnie grzesznemu. W naszych 
modlitwach powinno być więcej pokuty, więcej przyznawa-
nia się do własnej słabości i bezradności. Więcej ufności  
w zasługi Pana Jezusa, który oddał za nas swoje życie i dla-
tego teraz w swoich modlitwach możemy odważnie zbliżać 
się do świętego Boga. Jeżeli przychodzisz do Boga jak fary-
zeusz, On nigdy cię nie wysłucha, ale jeżeli przyjdziesz jak 
celnik, oto zapewnia, że zostaniesz wysłuchany!

b) Musimy modlić się wytrwale jak wdowa, zawsze  
i bez ustanku. Niestety, często czujemy się zmęczeni i zapo-
minamy o temacie swoich modlitw. Często też czujemy się 
zniechęceni, gdy Bóg natychmiast nie odpowiada na nasze 
modlitwy. Pan Jezus mówi: „Jeżeli człowiek zły, a takim był 
niesprawiedliwy sędzia,  lecz uległ prośbie biednej wdowy, to  
o ileż bardziej Bóg wysłucha modlitw swego ludu!” Bądźmy 
uparci!

c) Powinniśmy się modlić jak dziecko, z prostotą i ufno-
ścią. Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przycho-
dzić do Mnie i nie zabraniajcie im, bo do TAKICH JAK ONE 
należy Królestwo Boże. Zapewniam was: Kto nie przyjmie 
Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego” (wiersze 
16-17). Zawsze powinniśmy przychodzić do Boga tak jak 
dzieci do swego ojca, bo do TAKICH JAK ONE należy Króle-
stwo Boże. Modlitwa dziecka nie zawiera w sobie zawiłych 
i długich pochwał czy głośnych pokrzykiwań. Jest prosta  
i szczera. 

Drogi przyjacielu, oto niektóre wskazówki odnośnie 
modlitwy. Wskazówki dla mnie i dla ciebie. Proś Boga, aby 
uczył ciebie modlitwy. Modlitwy prostej, szczerej, krótkiej. 
Modlitwy cichej, w skupieniu, ale też modlitwy publicz-
nej, zarówno na nabożeństwie jak i w swoim domu przy 
gościach, a może i w cudzym domu, gdy zostaniesz o to 
przy jakiejś okazji poproszony. Ucz się wyraźnie i głośno 
dziękować Bogu za to, co posiadasz, za bogactwa duchowe 
i materialne. Otwieraj przed Nim nie tylko swoje serce, ale 
też i usta. Niech inni nie tylko wiedzą, ale też i słyszą twoją 
modlitwę. Twoja modlitwa będzie dla nich najlepszym kaza-
niem. Niech dobry Pan dopomoże nam rozmawiać z Nim, 
jak ze swoim dobrym przyjacielem i kochającym Ojcem.  

Zapraszam cię do krótkiej, szczerej modlitwy: Dobry 
Panie Boże, naucz mnie się modlić! Wiesz, jak anemicz-
na i słaba, niesystematyczna i płytka bywa moja modlitwa. 
Dopomóż mi Panie, chociaż od czasu do czasu, nie wsty-

dząc się nikogo, otwierać swoje usta 
w głośnej modlitwie na nabożeństwie. 
Dziękuję ci za tych, których modlitwy 
słyszałem na tym miejscu, pamiętam je 
do dziś i noszę je w swoim sercu. Nie 
pamiętam wielu głoszonych tu kazań, 
ale dobrze pamiętam te jakże głębokie 
i serdeczne modlitwy moich drogich 

sióstr i braci. Dobry Panie, naucz każdego z nas modlić się, 
wyznawać Ci swoje grzechy i słabości, prosić o większą ła-
skę przebaczenia i dziękować za każdy przeżyty dzień.  

Kazanie wygłoszone 19 lutego 2006 roku  
w Pierwszym Zborze Baptystycznym w Warszawie.

TEMAT NUMERU NABOŻEŃSTWO

„...sam Duch wstawia się za nami  
w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami” (Rzym. 8:26)

Ucz się wyraźnie i głośno  
dziękować Bogu za to,  

co posiadasz
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Patrząc na zmiany wprowadzone w XVI wieku można 
wskazać zasady wspólne, które charakteryzowały prote-
stanckie nabożeństwa. Chciałbym, byśmy omawiając je 
zastanowili się nad naszymi zborami. Zastanówmy się, czy 
nie potrzebujemy zrobić kolejnej Reformacji w oparciu  
o te same zasady? Pamiętajmy, że jak mówili nasi ojcowie 
w wierze, kościół reformacji to kościół ciągle się reformu-
jący (łac. semper reformanda). Każde pokolenie potrzebuje 
przejrzeć się w niezmiennych zasadach biblijnych. Nie po 
to, by przypatrzeć się sobie, odejść i zapomnieć, ale po to, 
by się zmienić. 

Chrystus w centrum nabożeństwa
W szczególności oznacza to usunięcie kultu świętych i Mat-
ki Boskiej, zarówno w sensie materialnym (wskazujących 
nań obrazów i posągów, jako obiektów czci w luteranizmie 
i w ogóle, w nurcie reformowanym i anabaptystycznym) jak 
i z treści kazań. Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem  

i jedynym, poprzez którego kontakt z Bogiem jest możliwy. 
W następujący sposób opisuje wprowadzone reformy Jan 
Kalwin:
„...zmieniliśmy stare formy, starając je odnowić ściśle we-
dług normy Słowa Bożego. Wszystkie nasze spory [z ko-
ściołem rzymskokatolickim - przyp.MW] co do nauki chrze-
ścijańskiej dotyczą: właściwego sposobu oddawania Bogu 
czci; podstawy zbawienia. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, to 
napominamy ludzi, by nie czcili Boga ozięble, ani niedbale. 
(...) Aby nikogo nie zniechęciły trudności towarzyszące przy-
chodzeniu do Boga ogłaszamy, że w Chrystusie mamy źró-
dło wszelkich błogosławieństw, z którego możemy czerpać 
wszystko, czego potrzebujemy. Nasze pisma i kazania po-
świadczają, jak często i gorliwie zalecamy prawdziwe upa-
miętanie się, nakłaniając ludzi do wyrzeczenia się własnej 
sprawiedliwości, cielesnych pragnień i siebie samych, aby 
doprowadzić wiernych do posłuszeństwa wyłącznie Bogu, 
by nie żyli już dłużej tylko dla siebie samych, a dla Boga.” 1

Czy Chrystus jest w centrum naszego nabożeństwa? Spójrz-
my na nie w świetle powyższych słów Kalwina. Kogo chce-
my wywyższyć? Komu się poddać? Na kogo zwrócić uwagę? 
Czy wychodzimy z nabożeństwa w głębokim przekonaniu, 
że spełnianie woli Chrystusowej jest dającym radość i speł-
nienie zadaniem, jedyną właściwą odpowiedzią na okaza-
ną nam łaskę? Jakie wrażenie pozostanie osobom nowym, 
wychodzącym z naszego nabożeństwa? Czy powiedzą: 
„Chrystus był w centrum wszystkiego, co się działo” - czy 
może coś innego? 

Słowo Boże w centrum nabożeństwa
„Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystu-
sowe” (Rz 10:17). Chrystus napomina swój Kościół swoim 

1   W: Świadome Chrześcijaństwo 4 (1), 2007, tłm. Jacek Sałacki, 4. 

Słowem: Zbawiciel i Jego 
wola muszą stać w centrum 
wspólnie, albo nie będzie 
w centrum żadnego z tych 
elementów. Dlatego po-
wrócono do języków naro-
dowych: by Chrystus fak-
tycznie mówił, przemawiał, 
dotykał. Dlatego porządki 
nabożeństw wprowadzane 
przez kościoły protestanc-
kie wyróżniały się obfitymi 
czytaniami z Pisma Święte-
go. Zamieniono tzw. lectio 
selecta (czytanie wybranych 
fragmentów) na korzyść lec-

tio continua (czytanie rozdział po rozdziale),  tak ze Stare-
go jak Nowego Testamentu, oprócz oczywiście czytanych  
i śpiewanych Psalmów. Podobnie kazania – zazwyczaj były 
to kazania ekspozycyjne, omawiające werset po wersecie 
całe księgi. 

Intencja była prosta: aby oddawać Bogu cześć w sposób, 
jaki Jemu się podoba (o co w chrześcijaństwie chodzi), 
człowiek musi znać i przyjmować Boże Słowo, Jego wolę. 
Przeniesiono akcent z tego, co zewnętrzne (liturgia, obrzę-
dy) na trafianie w serce, do którego, jak wierzono droga wie-
dzie poprzez bramy umysłu, który otwiera się na głoszone 
Słowo. Bardzo dobrze oddają to przekonanie słowa bapty-
stycznego Londyńskiego Wyznania Wiary: „Jedyny sposób 
oddawania czci prawdziwemu Bogu został wyznaczony 
przez Niego samego. W konsekwencji nie można oddawać 
Mu czci w sposób wymyślony przez ludzi albo pochodzący 
od szatana. Widzialne symbole Boga i wszelkie inne formy 
oddawania Mu czci, o których nie mówi Pismo Święte, są 
surowo zabronione.”2 

Wyznanie to wyraża pogląd obecny wśród purytan, a za-
początkowany w Genewie, iż dopuszczalnymi sposobami 
oddawania Bogu czci są wyłącznie te działania, które On 
nakazuje. Takie rozumienie czystości nabożeństwa okre-
ślano jako Regulative Principle (Zasada Regulacyjna). Luter 
natomiast uważał, iż dopuszczalne w oddawaniu czci jest 
wszystko, co nie jest przez Boga zakazane. Praktyczną róż-
nicę widać np. w wystroju kaplic luterańskich i reformowa-
nych. W luterańskich nie usunięto obrazów, gdyż zakazany 
w Biblii jest ich kult, a nie obecność w miejscach oddawania 
Bogu czci. W kaplicach reformowanych nie ma obrazów, 
gdyż nie są nakazane, a więc ich być nie powinno. Dzisiej-
sze kościoły baptystyczne swymi korzeniami sięgają tradycji 
refmormowanej, co widać właśnie w wystroju naszych ka-
plic. Do dziś wystrój typowych kaplic protestsanckich mówi 
2   Londyńskie Wyznanie Wiary z roku 1689, [b.m.w.] 1975, 55. 

bardzo wiele: w centrum stoi kazalnica, która skupia uwagę 
każdego, kto wchodzi. W tle pojawia się krzyż, jako jedyny 
obecny symbol, wyrażający wiarę w treść przesłania kazal-
nicy. Krzyż i kazalnica w centrum sali nabożeństw do dziś 
mówią o chrystocentryzmie i skupieniu na Słowie. 

Ile w trakcie nabożeństw czytacie Pisma? Jak ważne jest ka-
zanie – czyli: ile czasu proporcjonalnie do całości nabożeń-
stwa ono zajmuje? Co jest sednem nabożeństwa; punktem 
kulminacyjnym? Złem jest, jeśli ludzie lekceważą oddawa-
nie Bogu czci w modlitwie i pieśniach, czy Wieczerzę Pań-
ską. Ale złem jest również, kiedy uważamy, że Bóg nie ma 
nam nic, albo ma mało do powiedzenia przez Pismo Święte! 
To, co robimy zdradza nas bardziej niż słowa. Nasze działa-
nia dowodzą (bądź przeczą temu), że uznajemy pouczenie 
z Pisma Świętego za warunek czystego uwielbienia. Lub, że 
sami wiemy, jak to zrobić dobrze. 

Kiedyś usłyszałem słowa, które zapadły mi mocno w pa-
mięć i cały czas towarzyszą: uwielbienie to odpowiedź na 
Słowo. Nie da rady uwielbiać Boga, którego nie znamy. Nie 
da rady wywyższać Osoby, którą nie jesteśmy zaintereso-
wani. Nie da rady być posłusznym Mistrzowi, którego słowa 
lekceważymy. Nie da rady zachowywać Słów, które do nas 
nie docierają. Bez Słowa nasze uwielbienie odchodzi od 
Bożych wzorców. 

Prostota liturgii (formy) nabożeństwa
Średniowieczna msza była pełna różnorodnych rytuałów. 
Dla przykładu, chrzest rozpoczynał się w bramach kościo-
ła od egzorcyzmów nad osobą chrzczoną i wodą, namasz-
czenia wody, zanurzeniem świecy paschalnej w wodzie,  
i kilkunastu innych czynności. Tym rozbudowanym, opar-
tym na tradycji rytuałom reformatorzy przeciwstawili 
prostotę biblijnych nakazów, zarówno w odniesieniu do 
chrztu, Wieczerzy Pańskiej, jak i całości nabożeństwa. Na-
bożeństwo miało składać się z czytania Pisma, wykładu Pi-

TEMAT NUMERU NABOŻEŃSTWO

Dla XVI wiecznych Reformatorów odnowienie nabożeństwa w oparciu o Słowo Boże było niemniej 
ważne niż teologia. Reformacja w Zurychu zaczęła się właśnie od spraw kultu - w 1523 roku  
Urlyk Zwingli napisał pierwszą rozprawę dotycząca liturgii, a konkretnie usunięcia obrazów i posągów 
świętych z kościołów. W kwietniu 1525 roku zrezygnował z łacińskiej mszy zastępując ją prostym 
nabożeństwem w niemieckim języku. W 1526 roku Luter swym pismem Msza niemiecka i porządek 
nabożeństwa rozpoczął w tym samym duchu reformę w luteranizmie: wprowadzono język narodowy, 
centralną pozycję w nabożeństwie zyskało kazanie. 

Mateusz Wichary

Reformacja  
a  nabożeństwo
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sma, śpiewu (przede wszystkim tekstów z Pisma Świętego 
– Psalmów lub innych; nigdy solowego, o czym za chwilę), 
modlitwy, błogosławieństwa. 

Wśród reformatorów wielką niechęcią cieszyła się wszelka 
teatralność, napuszenie, ostentacja. Wierzyli, że Duch Boży 
nie używa środków wymyślonych przez ludzi. Kalwin wy-
jaśnia: 
„Wiem, jak trudno jest przekonać świat, że Bóg nie tylko 
odrzuca, ale też brzydzi się wszelkimi ludzkimi wymysłami 
w zakresie kultu. Ludzka pomysłowość w tym zakresie wy-
nika z wielu przyczyn. Stare przysłowie mówi, że każdy ceni 
sobie bardziej własne rzeczy, dlatego jesteśmy skłonni bar-
dziej cenić własne wymysły. Poza tym Paweł pisze, że ten 
fikcyjny kult często charakteryzuje się pewnymi oznakami 
mądrości [Kol 2:23]. A ponieważ z reguły charakteryzuje się 
miłym dla oczu zewnętrznym przepychem, dlatego bardziej 
odpowiada naszej cielesnej naturze niż mniej 
wystawna forma kultu, chociaż takiej wymaga 
i taką aprobuje sam Bóg. Prawdziwa cześć, to 
część oddawana sercem i umysłem, jednak 
ludzie zawsze wolą wymyślać zupełnie inną 
formę służenia Bogu: odprawianie cielesnych 
rytuałów religijnych. Czynią to, by uwolnić się 
od obowiązku poddawania Bogu swego umy-
słu. Uważają, że zewnętrzny przepych zwalnia 
ich z obowiązku poświęcania serca Bogu.”3

Mówiąc krótko, ceremonialność i „naszość” 
nabożeństwa schlebia, zdaniem Kalwina, cia-
łu. Wynalazki w sferze nabożeństwa nie są 
duchowe. Czytanie, kazanie, modlitwa, śpiew 
– to wszystko wygląda mizernie i słabo wobec 
napuszoności i pompy ceremonialnych nabo-
żeństw. I bardzo dobrze, mówią reformatorzy. 
Nasza siła i moc nie jest w tym, co cielesne 

3   O konieczności..., 9-10. 
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ale w tym, co duchowe. Duch Święty związał się z prosty-
mi środkami wpływu na człowieka i W TYM  tkwi ich siła, 
nie w ich widzialnej chwale. Bogu upodobało się zbawić 
wierzących przez głupie zwiastowanie (1Kor 1:21). Mowa 
o krzyżu jest co prawda głupstwem dla tych, którzy giną, 
jednak dla tych, których dotyka Duch Boży jest mocą Bożą 
(1:18). Paweł nie przemawiał przekonującymi słowy – wte-
dy efekt byłby ludzki. Wzięty z jego zdolności, mocy. Ale 
jemu nie o to chodziło. To niebiańska treść miała poruszyć 
ich serca: Jezus Chrystus ukrzyżowany, aby ich wiara była 
oparta na solidnym fundamencie mocy Bożej (2:2-3). 

Jak to jest z nami? Co stoi w centrum twego zboru? Gdzie 
jest kazalnica? Gdzie stół Pański? Co jest w centrum sali? 
Jaką informację przekazujesz osobie wchodzącej pierwszy 
raz na nabożeństwo? Co uważasz za atrakcyjne w nabo-
żeństwie? Czy próbujesz przez jego układ i „punkty progra-
mu” schlebiać ludziom, czy raczej chodzi Ci o zachęcanie 
ich do bojaźni Bożej, znalezienia siebie na nowo, na kola-
nach przed Bożym obliczem, w pokorze, radości i oddaniu? 
Czasem obawiam się, że brakuje nam wiary w skuteczność  
i atrakcyjność Bożej prostoty. Kiedy zamieniamy ją w blichtr 
teatralnych występów. Kiedy nudzi nam się to, co najważ-
niejsze – Słowo, modlitwa, Stół Pański. W pewnym sensie 
nie ma dla nas już wtedy nadziei – bo przecież skoro za-
kosztowaliśmy obecności Ducha Bożego, „Słowa Bożego, 
że jest dobre”, a szukamy innych „dopalaczy” to ozna-
cza, że toczy nas duchowa choroba. A Bóg przychodzi  
z mocą w prostocie mowy o krzyżu, szczerych modlitwach 
i pieśniach, łamaniu chleba. Nie potrzeba nam nic więcej -  
o tym i nas dzisiaj chcą przekonać reformatorzy. Mam na-
dzieję, że damy się przekonać.

dr Janusz Kucharczyk

Nabożeństwo.
Kilka uwag filozofa-chrześcijanina

Nie wiem jak Czytelnicy, ale ja popularną formą wielu 
współczesnych nabożeństw zauroczony nie jestem. Mam 
wrażenie, że są one jakoś dziwnie spłaszczone i na mój gust 
pozbawione głębi. Sądzę, że usunięto z nich to, co powin-
no być ich jądrem. Przestały bowiem być wyrazem pełne-
go czci doświadczenia Boga, a stały się rodzajem popular-
nej rozrywki, ciut tylko głębszej niż „Jak oni śpiewają” czy 
„Gwiazdy tańczą na lodzie.” Są sposobem na miłe spędze-
nie niedzielnego przedpołudnia,  trochę lepszym niż pójście 
do restauracji. Czasem towarzyszy im nieco ideologicznego 
nadęcia. Ale pozbawione są na ogół jakiejkolwiek metafizy-
ki czy mistycyzmu. W centrum zaś nie ma Boga, ale czło-
wiek. I mu ma być miło. I tyle. 

Problem
Najgorsze jest to, że zdaniem wielu ludzi wierzących 

tak właśnie ma być. Mówią przecież, że prawdziwe chrze-
ścijaństwo w przeciwieństwie do, na przykład katolicyzmu, 
nie jest religią. W religii, owszem jest tajemniczość, rytuał  
i podniosłość, ale nie u nas - powiadają. U nas jest prawdzi-
wa relacja z Bogiem. 

No właśnie... Słowo relacja jest tu adekwatnym termi-
nem. Co to bowiem znaczy, że mam z kimś dobre relacje? 
Ano to, że z tym kimś czasem pogadam, wypiję kawę. Bę-
dzie nam miło i fajnie. Sympatycznie będę się do tego kogoś 
uśmiechał i trochę poplotkuję. 

Czy na tym więc ma polegać owa prawdziwa relacja 
z Bogiem? Biblia przecież mówi o czymś zupełnie innym. 
Mówi o związku z Bogiem. Paweł pisze, że „już nie ja żyję, 
ale Chrystus we mnie!”. To nie jest jakaś niezobowiązująca 
relacja; to poddanie, pochłonięcie, przeznaczenie, doświad-
czenie obecności Boga, poczucie tajemnicy i świętości. To 
mistycyzm. To najgłębsze doświadczenie, jakie może spo-
tkać człowieka. W kontraście, owa współczesna relacja to 
zalatujący kawiarnianym klimatem banał. Jeżeli ona ma być 
prawdziwym chrześcijaństwem, to zdecydowanie wolę re-
ligię. 

Oczywiście, celowo tutaj prowokuję. Nie chodzi mi  
o powrót do obecnych w katolicyzmie, czy innych tradycjo-

nalistycznych religiach rytuałów. Zgadzam się, że są często 
sztuczne, nieszczere i w gruncie rzeczy nierzeczywiste. Je-
stem protestantem i zdecydowanie wolę protestancką bez-
pośredniość i skromność w  liturgii. I osobiste przeżywanie 
wiary. Bez teatru i nadęcia. Ale zapytajmy się szczerze: 
czy rzeczywiście nasza dzisiejsza forma nabożeństwa jest 
naprawdę konsekwentnie protestancka? Czy naprawdę ma 
biblijne podstawy? 

Sedno
Po co więc właściwie spotykamy się na nabożeństwie? 

Żeby z sobą pobyć, pośpiewać, posłuchać kazania? Dobrze. 
Ale to wszystko z kolei ma służyć czemu? Zdaje mi się cza-
sem, że nikt nad tym się nie zastanawia. Jest, bo jest. No,  
a co, ma nie być? Gdzieś w tę niedzielę trzeba w końcu iść, 
no nie? Przecież zawsze się gdzieś szło. 

Myślę, ze zabija nas rutyna. I bezmyślne przyzwycza-
jenia. Czy jednak na tym ma polegać owo prawdziwe spo-
tkanie z Bogiem i odczuwanie Jego bliskości? Czy nie ra-
czej na wybiciu nas z codzienności, na spojrzeniu na siebie  
z innej strony, zobaczeniu swojego życia w nowym świetle, 
na doświadczeniu realności swojego grzechu i zarazem siły 
Bożej miłości? „Ale my już jesteśmy nawróceni i całe nasze 
życie jest blisko Boga!” Tak? Naprawdę? Jakoś niespecjalnie 
to widać. Gdyby doświadczenie Boga było rzeczywiście 
doświadczeniem większej części z nas, inaczej wygląda-
łyby nasze kościoły i inaczej wyglądałby nasz kraj. Oczy-
wiście, nie podważam realności nawrócenia kogokolwiek. 
Nie mi o tym sądzić. Ale spójrzmy na to, co widać. Nasze 
nabożeństwa nie zawsze świadczą o tym, że w centrum na-
szego życia jest Bóg. Bywają raczej świadectwem tego, że  
w centrum naszego życia jest nasze jakże wypielęgnowane 
i wypieszczone JA, a Bóg jest tak miły, że pieści i pielęgnuje 
je jeszcze bardziej, aby było jeszcze bardzie dopieszczone  
i jeszcze bardziej wypielęgnowane. Bo przecież my jeste-
śmy najważniejsi. 

Otóż my w ogóle nie jesteśmy ważni. Ważny jest Bóg. 
Chrześcijaństwo jest teocentrycznym poglądem na świat. To 
Bóg ma być w centrum wszystkich aspektów naszego życia. 
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A człowiek ma być na głębokim marginesie. „Już nie ja żyję, 
tylko Chrystus we mnie.” Ja nie żyję, wszystko we mnie żyje 
przez Chrystusa. Wtedy dopiero będzie wszystko na swoim 
miejscu. 

Niestety, dzisiaj chrześcijaństwo jest poglądem przeważ-
nie antropocentrycznym. Teraz bowiem najważniejszy jest 
człowiek. To znaczy ja sam, żeby mi było miło (ja ozna-
cza każdego, kto to czyta). I to niezależnie od tego, czy ów 
ktoś określa się jako tradycjonalista, liberał, fundamentalista, 
konserwatysta, charyzmatyk czy ewangelikał. Wszystkie te 
ruchy obecnie skupiają się raczej na człowieku. A powinny 
na Bogu. I niestety na nabożeństwach to widać. Zagubiliśmy 
gdzieś teocentryczny charakter chrześcijaństwa. Nabożeń-
stwa są obecnie sposobem na miłe spędzenie czasu, nie na 
oddawanie Bogu czci.

Sacrum
Współczesne nabożeństwa ewangelikalne są na ogół 

(nie zawsze, oczywiście) pozbawione elementu sacrum 
(świętości, inności). O co mi chodzi? Otóż, są tak otwarte 
na nasze codzienne życie, że się niczym od niego nie róż-
nią. Oczywiście, to prawda, że wiara i doświadczenie Boga 
nie powinno dotyczyć tylko nabożeństwa, ale codziennego 
życia. Tak to zawsze protestantyzm, a i sama Biblia rozumie. 
Ale przecież to nie oznacza, że nasze doświadczenie Boga 
na nabożeństwie zupełnie ma się zlać z naszym codzien-
nym życiem! Przeciwnie, to raczej nasze codzienne życie 
powinno przemienić się poprzez doświadczanego na na-
bożeństwie Boga. Wszystko powinno być uświęcone. Tym-
czasem dzisiaj wszystko jest zeświecczone. Dokładnie na 
odwrót!

A to właśnie odpycha ludzi. Potrzeba sacrum jest naj-
głębszą duchową potrzebą człowieka. Oczywiście może 
zostać zaspokojona w sposób nienajlepszy, który może pro-
wadzić do przerostu formy nad treścią, czy stać się celem 
samym w sobie. Dlatego protestantyzm wypracował swój 
własny sposób wyrażania sacrum: oszczędny w formie, pe-
łen głębokiej prostoty. Posłuchajmy klasycznych protestanc-
kich hymnów, posłuchajmy muzyki Bacha, zapoznajmy się 
z treścią dawnych kazań, świadectw nawrócenia! Przebija 
przez nie mocne doświadczenie Boga, świadomość własne-
go grzechu, ale i doświadczenie łaski, Boża bojaźń i respekt 
przed tajemnicą Boga, do którego dzięki Chrystusowi może-
my podchodzić. Nabożeństwa i inne formy życia duchowe-
go były wyrazem przeżywania sacrum.  

Czym zaś owo sacrum jest? Według religioznawców, fe-
nomenologów religii i innych badaczy zagadnienia, jest do-
świadczeniem czegoś co określa się jako mysterium tremen-
dum et fascinosum, czyli tajemnicą budzącą bojaźń i lęk 
a zarazem przyciągającą, fascynującą. To podstawa każde-
go autentycznego doświadczenia religijnego. Niewątpliwie 

doświadczamy tej cechy Bożej w akcie nawrócenia, jeżeli 
był rzeczywisty. Czegoś podobnego doświadczamy w na-
turalnych i kulturowych zjawiskach natury estetycznej, kie-
dy piękno objawia nam coś z Boskiej natury. To coś, czego 
możemy doświadczyć obserwując nocne niebo; coś, czego 
doświadczamy obserwując wysokie góry, potężne rzeki, 
przerażające wybuchy wulkanów, monumentalność sekwoi, 
piękno lasów tropikalnych, raf koralowych, wielkich zwie-
rząt, ale też misterność tych zupełnie małych, oczarowują-
cych swym pięknem. A także coś, czego doświadczamy słu-
chając muzyki Bacha czy Haendla, chorału gregoriańskiego, 
obserwując gotyckie katedry, podziwiając malarstwo starych 
mistrzów, czytając wspaniałą poezję, czy przenikliwe teksty 
filozoficzne lub naukowe.  

O takim doświadczeniu Boga wspomina Biblia. Sacrum 
oznacza wszak to, co święte. Świętość to jeden z głównych 
atrybutów Boga. W Biblii oznacza ona całkowite oddziele-
nie od tego co zwyczajne i pospolite, absolutną doskonałość  
i całkowitą inność względem tego, czym żyjemy na co dzień. 
Doświadczenie Bożej świętości, to właśnie doświadczenie 
sacrum, tego, co zarazem przyciąga i budzi lęk. To przecież 
doświadczenie Mojżesza zarówno z góry Horeb jak i z góry 
Synaj. To coś, o czym opowiadają Psalmy. To doświadczenia 
wielkich izraelskich proroków czy Hioba, kiedy objawił mu 
się Bóg. To coś, czego doświadczali apostołowie w czasie 
przemienienia na górze. To coś, czego doświadczył Paweł  
w momencie nawrócenia. To zjawiska, które działy się  
w chwili śmierci Jezusa. To niepokojąca tajemnica, której 
doświadczenie sprawia, że nic już nie jest takie, jak było 
wcześniej. Biblia mówi, że nikt nie może zobaczyć Boga  
i przeżyć. I do takiego Boga w skrytości serca tęsknimy. 

Zastanówmy się, jaki obraz Boga pojawia się na naszych 
nabożeństwach? Czy to jest jeszcze ten sam Bóg? A może 
Bóg zwyczajny, sprowadzony do prostych, swojskich i mi-
łych spotkań, Bóg pozbawiony atrybutu świętości? Jeśli tak, 
to jest to jakiś inny Bóg, niż ten o którym mówi Biblia. To 
Jego słaba imitacja. 

Oczywiście mamy Jezusa, który tę tajemnicę złamał, 
który objawił nam naprawdę Boga. To prawda. Ale zdaje się, 
że zapominamy czasami przy tym, że i Jezus jest ostatecznie 
tajemnicą. Tak, Jezus jest człowiekiem, podobnym nam, ale 
i Bogiem, w całej Jego świętości. Podkreślając tylko Jego bli-
skość, mieszamy Jego ludzką naturę z boską, i tę boską spro-
wadzamy do tej ludzkiej. A przecież przyszedł On po to, by 
wyzwolić nas od samych siebie i doprowadzić do Boga! 

Nie chodzi mi o to, by epatować jakąś przerażającą wi-
zją Boga, który czyha na każde nasze potknięcie. Nie, nie 
chodzi tu o Boga moralistów: gniewnego sędziego, który  
z radością wysyła ludzi do piekła. Chodzi raczej o takie do-
świadczanie Boga, które wyrywa nas z codziennej rutyny 
i przenosi nasz umysł i emocje na wyższy poziom, do Sie-

bie. O Boga, który przekracza nasze pojmowanie. Który jest 
Bogiem łaski, ale zarazem nieskalanej świętości, całkowitej 
inności, oddzielenia. 

W dzisiejszych nabożeństwach owego oddzielenia, 
obecnego w klasycznych protestanckich nabożeństwach  
i w XIX-wiecznych ruchach ewangelikalnych nie widać już 
zbyt wiele. Zanika. Całkowite oddzielenie zostało zastą-
pione całkowitą tożsamością. Bóg jest całkiem taki jak my:  
i kawę z nami wypije, i ciastko zje. W ogóle jest ok.

Przyczyna nie taka znów święta 
Dlaczego? Dzisiejszy model nabożeństw powstał  

w XX-wiecznej kulturze amerykańskiej. Wyrasta z pragnienia 
przyciągnięcia do siebie jak największej liczby ludzi przez 
sprowadzenie Boga do poziomu zwyczajnego ludzkiego 
doświadczenia. Wyrasta z nacisku na przeżycia człowieka 
i doraźne działanie. Dopasowuje się więc do zwykłej, po-
spolitej, nie wymagającej żadnego wysiłku umysłu i uczuć 
wrażliwości. Do wrażliwości ukształtowanej przez kulturę 
pop, jedno z największych nieszczęść XX wieku. 

Opiera się na mentalności pragmatycznej. Prawdą jest 
to, co działa. Ale taki model jest fałszywy. Bo co to zna-
czy, że coś działa? Co ma właściwie działać i skąd poznam, 
że coś działa, jeżeli nie wiem uprzednio, jaka jest prawda  
o właściwym, pożądanym działaniu? Zagubiło się w tym 
modelu gdzieś odniesienie do samego Boga. W zamian ofe-
ruje nam się skupienie wyłącznie na człowieku i jego prze-
życiach. Ale bez odniesienia do oddzielonego od nas Boga, 
który tylko przez krzyż otworzył nam drogę do pojednania 
z nami i kierując nas do samego przeżycia, do działania  
w życiu, owo doświadczenie staje się bezprzedmiotowe. 
Doświadczenie Boga zastąpione zostało doświadczeniem 
życia, aż do zupełnego wyjałowienia treści. Bez odniesie-
nia do realnego Boga mamy tylko doświadczenie dostępne  
w codzienności. Ewangeliczną prostotę zastąpiono popkul-
turowym prostactwem. Współczesne modele nabożeństwa 
są klubowymi spotkaniami, w których nie ma miejsca na ja-
kąkolwiek formę sacrum. 

Prawda, banał i współczesna kultura
Cóż bowiem zostało nam z owego mysterium tremen-

dum et fascionosum? Tajemnicę zastąpiono zbanalizowanym 
stwierdzeniem, że Jezus Cię kocha. Wszystko, co o Bogu 
należy wiedzieć, to to, że jest tak bardzo cool, że naprawdę 
jest super i ok. Bojaźń wyparowała zupełnie. Czy została 
fascynacja Bogiem? Nie. To, co nas fascynuje, to raczej my 
sami, nasze własne życie. To, że możemy być spokojni i ro-
bić swoje. Tylko, gdzie dzisiejszemu przeżywaniu radości do 
tego, które słychać na przykład w muzyce Haendla? Gdzie 
ten pokój, jakiego doświadczał Luter, czy też ludzie nawra-
cający się w przebudzeniach XIX-wiecznych. Została tylko 

blada imitacja, jak tanie wino musujące wobec oryginalnego 
szampana Dom Perignon. 

I trzeba zauważyć, że jest to zgodne z trendem dzisiej-
szej kultury. Dzisiejsza kultura nie znosi tajemnicy, nie znosi 
sacrum. Zastępuje ją albo postmodernistycznym relatywi-
zmem albo scjentyzmem. Postmodernistyczny relatywizm 
to przekonanie, że świat jest tak tajemniczy, że nigdy prawdy 
o nim nie poznamy a jedynie poglądy na jego temat, które 
są wyłącznie wytworem ludzkiego umysłu i które mogą być 
różne. Alternatywą zaś jest scjentyzm - wiara w naukę, która 
jeżeli wszystkich tajemnic jeszcze nie wyjaśniła, to wkrótce 
wyjaśni. 

Jedna i druga postawa w centrum stawia ludzki umysł. 
Ewentualnie zastępuje się sacrum jego parodią w stylu new 
age, gdzie duchowe tradycje ludzkości sprowadzone są do 
tego, bym sobie robił dobrze. Niestety chrześcijanie, cho-
ciaż w wielu kwestiach często niepotrzebnie sprzeciwiają 
się współczesnej kulturze czy nauce, w tej akurat kwestii 
naśladują ją w zupełności. Ze współczesnego modelu na-
bożeństw gdzieś w połowie XX wieku wygnano sacrum  
i zastąpiono je klimatem, w którym jest tyle świętości, co  
w barze McDonalads i tyle duchowej głębi, co głębi smaku 
w hamburgerach, coca-coli i frytkach. Zamiast być atrakcyj-
ną przez swą inność alternatywą dla współczesnej kultury, 
doświadczeniem, gdzie zgłodniały duchowo może zaspoko-
ić pragnienie sacrum, powielamy jedynie schematy pozba-
wionej przeżywania tajemnicy kultury. I jeszcze jesteśmy  
z tego dumni, nazywając to coś relacją z Bogiem i prawdzi-
wym chrześcijaństwem. Ja się na to nie zgadzam!

Rozwiązanie 
Co proponuję w zamian? Pielęgnowanie atmosfery sku-

pienia i mistyczności, nie wykraczając poza biblijne, pro-
testanckie schematy oczywiście. Przywrócenie atmosfery 
świętości, niezwyczajności, nabożności, znów nie przez ja-
kieś czysto zewnętrzne znaki, ale przez nasze, wyrażane we 
wszystkim, co czynimy podczas nabożeństwa przekonanie, 
że doświadczenie Boga nas przerasta; że, choć po części 
znane, jest pełne tajemnicy i niepokoju. Wyższy poziom 
muzyczny, nawiązanie do protestanckiej tradycji muzycz-
nej, tworzenie także nowej muzyki, ale w opozycji do kultu-
ry pop. Zastąpienie pieśni o tym, że jest nam wesoło, bo Bóg 
nas kocha, pieśniami mówiącymi o świętości Boga. 

Aby nabożeństwo przekonywało nas o podstawowej, 
potrzebnej nam prawdzie, że świat nie kończy się na czub-
ku naszego nosa. Aby pozwalało nam odpocząć od siebie 
samych, kierowało poza siebie, ku Chrystusowi  i koncentro-
wało na myśli, że oto wielbiąc dzięki Niemu i w Nim Boga 
stoimy na progu wielkiej, przerastającej nas, ale i przyciąga-
jącej, Tajemnicy. 

TEMAT NUMERU NABOŻEŃSTWO
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„Big Bang – nasz stwórca?” – takie hasło 
przyświecało V Konferencji Kreacjonistycznej 

zorganizowanej przez Biblijne Towarzystwo 
Kreacjonistyczne, która odbyła się w dniach  

20 – 22 kwietnia w Poznaniu i Kaliszu.  
W bieżącym roku organizatorom udało się 

zaprosić znakomitego i wszechstronnego  
brytyjskiego naukowca – prof. Andy’ego  

McIntosha z Uniwersytetu w Leeds. 

Prof. Andy McIntosh jest matematykiem i fizykiem. Zajmu-
je się głównie termodynamiką i teorią spalania. Jego zain-
teresowania naukowe wychodzą jednak znacznie dalej  
i obejmują także biomimetykę (bionikę) – naukę zajmującą 
się śledzeniem i naśladowaniem „inżynierskich” rozwiązań 
w biosferze, jak też tematykę pochodzenia informacji i jej 
roli w naukach biologicznych. Jest autorem ponad stu prac 
naukowych i zdeklarowanym kreacjonistą młodoziemskim – 
opowiada się za teorią, że wiek ziemi liczy się nie w miliar-
dach, lecz zaledwie w tysiącach lat. W swych rozprawach 
dowodzi między innymi, że prawa termodynamiki przeczą 
teorii ewolucji. Prof. McIntosh gościł już wielokrotnie w na-
szym kraju. W ubiegłym roku na zaproszenie Biblijnego To-
warzystwa Kreacjonistycznego wygłosił kilka wykładów na 
Śląsku. Także w roku bieżącym spotkania z nim cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Nie były one jednak poświęcone 
Wielkiemu Wybuchowi – jak sugerować mogło hasło konfe-
rencji – lecz mowa była o faktach przeczących teorii ewolu-
cji. Tytuł głównego wykładu prof. McIntosha, wygłoszonego 
zarówno w Poznaniu jak i w Kaliszu brzmiał: „Ewolucja czy 
Stworzenie – przegląd dowodów”. 

Ewolucja czy stworzenie?
Wykładowca zaczął od stwierdzenia, że założenia ewolu-
cjonistów mogą prowadzić do absurdalnych wniosków (bę-
dących jednak logiczną konsekwencją 
tego, co głosi ewolucjonizm), jak np., 
że człowiek wyewoluował z... gazu (bo-
wiem to z pierwotnego gazu zdaniem 
ewolucjonistów uformowała się materia), 
i że starczy dać wodorowi dostatecznie 
dużo czasu – powiedzmy 10 miliardów 
lat – byśmy otrzymali człowieka. Przy-
pomniał, że teoria ewolucji opiera się na 

założeniu, że życie ewoluowało poprzez dobór naturalny, 
a równocześnie zaznaczył, że naukowcy- kreacjoniści nie 
zaprzeczają, że dobór naturalny zachodzi i że ma wpływ na 
to, co obserwujemy na świecie, ale nie jest to jednak „narzę-
dzie”, dzięki któremu powstają inne gatunki. 

Profesor zwrócił wreszcie uwagę, że teoria ewolucji jako filo-
zofia jest nie do pogodzenia z nauczaniem chrześcijańskim. 
„Nie da się zmieszać tych dwóch filozofii – one są diametral-
nie różne. Ludzie próbowali twierdzić, że Bóg stał za całym 
tym procesem ewolucyjnym, ale tak naprawdę to jest bardzo 
dziwny sposób myślenia, gdyż tym samym głosi się, że Bóg 
na początku wszystko stworzył, ale później zostawił to przy-
padkowi, by to dalej prowadził. Dużym problemem związa-
nym z tzw. „teistyczną ewolucją” jest to, że ona wprowadza 
śmierć na „scenę świata” zanim pojawił się człowiek. Biblia 
mówi, że powodem cierpienia i śmierci było to, że człowiek 
zbuntował się na samym początku przeciwko Stwórcy. Ale 
ewolucja głosi coś odwrotnego – że to śmierć była zawsze 
koniecznym czynnikiem, tym, co sprawia, że prostsze for-
my mogły rozwinąć się w formy wyższe. I w końcu w tym 
procesie wielokrotnych śmierci pojawia się człowiek – po 
milionach lat cierpienia i śmierci, tej przed adamicznej ka-
riery stworzeń.” Z wywodu można było wyciągnąć wnio-
sek, że albo wiara biblijna – albo ewolucja, i jeśli wierzymy  

w ewolucję, to Biblię i całą naszą teolo-
gię możemy wyrzucić do śmieci.

Przegląd dowodów
Po wprowadzeniu dotyczącym nie-
zgodności pomiędzy zapisem biblij-
nym a twierdzeniami ewolucjonistów, 
a także wątpliwości odnośnie funda-
mentów ewolucjonizmu prof. McIntosh 
przeszedł do prezentacji ukazującej, że 

mogło być zupełnie inaczej, niż głosi ewolucja. Oparł się 
przy tym na skamieniałościach, jako dowodach naukowych 
stwierdzając, że nie zaobserwowano jak dotąd żadnych 
zmian, które wskazywałyby na to, że życie na naszej plane-
cie ulega znaczniejszym zmianom w procesie ewolucji. I tak 
dowiódł, że czaszki żyraf kopalnych nie różnią się niczym 
od czaszek współczesnych zwierząt. Ptasie pióra, które po-
dobno(!) wyewoluowały z łusek dinozaurów (choć nie po-
twierdzają tego żadne dowody), nie zmieniły się pod wzglę-
dem konstrukcji od 30 milionów lat. Prof. McIntosh celowo 
stosował tradycyjne – ewolucjonistyczne – datowanie, choć 
się z nim absolutnie nie zgadza, gdyż to na nim są przecież 
w większości „wychowywani” ludzie, do których się zwraca 
i jest ono dla nich jedynym, jakie znają. 

Kolejnym przykładem, na jaki gość się powołał były moty-
le... Tak! Także motyle mamy w skamieniałościach, choć są 
tak delikatne – zwłaszcza ich skrzydła. Owady te nie zmie-
niły się od co najmniej 50 milionów lat! Dalej gość przed-
stawił jedną z najbardziej fascynujących ważek – ważkę 
równoskrzydłą. Ważki nie zmieniły się, jeśli chodzi o bu-
dowę ciała i skrzydeł od... 320 milionów lat. Różnica jest 
tylko w wielkości – egzemplarze kopalne mają rozpiętość 
skrzydeł do 1 metra! Na przestrzeni dziesiątków milionów 
lat nie zmieniły się też ośmiornice. Niedawno znaleziono in-
teresującą skamielinę tego stworzenia i nie różni się ona od 
współczesnych ośmiornic! Wreszcie mamy przypadek ryby 
coelacanth (zwanej inaczej latimeria) która miała być, jak 
niegdyś sądzono „formą pośrednią” pomiędzy rybami a pła-
zami. Jej najstarszą skamielinę datowano na 450 milionów 
lat wstecz. Aż do 1938 roku uważano, że wymarła ona ok. 
60 milionów lat temu – w tym jednak roku złowiono żywą 
latimerię u wybrzeży Madagaskaru. Okazała się ona być po 
prostu rybą, nie żadną formą pośrednią i nie różniła się ni-
czym od znanych nam okazów 
kopalnych! „Może ktoś powie: 
No tak, wybrałeś te, które ci pa-
sują. Ja wybrałem tylko kilka, 
ponieważ czas nie pozwala mi, 
abym omówił jeszcze więcej” 
– podsumował tą część swego 
wystąpienia prof. McIntosh.

No, ale przecież nie wszystkie 
zwierzęta dotrwały do naszych 
czasów. Jednymi z takich wła-
śnie są trylobity, którym wykła-
dowca poświęcił nieco uwagi. 

Były to stworzenia o bardzo ciekawej konstrukcji oczu,  
z soczewkami krystalicznymi zbudowanymi z naturalnego 
kalcytu. Soczewki te rozszczepiały obraz w ten sposób, że 
stawał się on podwójny, lecz reszta konstrukcji oka korygo-
wała go. Takie oko nie mogło powstać w procesie ewolucji! 
Trylobity pojawiły się w dziejach Ziemi „nagle”, nie mając 
żadnych przodków i są poważne argumenty przemawiają-
ce za tym, że nigdy nie były one zaangażowane w proces 
ewolucji! 

Wiele ciekawych rzeczy gość powiedział także o dinozau-
rach, zaznaczając na wstępie, że oczywiście kreacjoniści 
nie ignorują faktu, że te zwierzęta istniały i że znajduje-
my ich szczątki. „Interesującą rzeczą jest, że znajdowano 
szczątki zawierające nie rozłożoną jeszcze miękką tkankę. 
Mary Schweitzer w górach Montany znalazła kość udową 
tyranozaura, w której szpik miał jeszcze miękkie części.
(...) Dało się rozróżnić nawet naczynia krwionośne. To nie 
jest zbytnio nagłośnione, te dowody są raczej tłumione...” 
– stwierdził Profesor, dodając natychmiast, że te fakty nie 
pasują do teorii, że dinozaury żyły miliony lat temu. Zwrócił 
też uwagę zgromadzonych na wielce interesujący fakt, że na 
murach świątyni Angkor-Wat w Kambodży można znaleźć 
płaskorzeźbę zadziwiająco przypominającą stegozaura, na-
tomiast w Carlisle w Anglii na XV-wiecznej płycie nagrob-
nej znajdujemy wyobrażenie zwierzęcia wyglądającego jak 
apatozaur (choć oczywiście nikt nie sugeruje, by dinozaury 
żyły u schyłku średniowiecza – można jednak przypusz-
czać, że artysta wzorował się na znacznie wcześniejszych 
obrazach). „Oczywiście możemy argumentować, że ci lu-
dzie sobie po prostu wymyślili takie zwierzę, ale jeśli do-
damy do tego wielowiekową tradycję chińską, że były tam 
smoki, które ciągnęły wóz cesarski, to ja bym zasugerował, 
że te dwa przykłady nie mogły być produktem wyobraźni, 

bo obok nich zostały ukazane 
zwierzęta, które były wiernym 
odwzorowaniem realnie ist-
niejących stworzeń. Ludzie ci 
po prostu przedstawiali to, co 
widzieli!”

Wnioski
We wniosku końcowym prof. 
McIntosh zwrócił uwagę, że 
dobór naturalny, o którym 
mówią ewolucjoniści jest od-
powiednikiem sztucznej se-
lekcji – np. takiej, za pomocą 

WYDARZENIA

Jest to moje pierwsze spotkanie z kreacjonistą, 
który jest tak bardzo wykształconym człowiekiem. 
Jest to dla mnie nowe i pouczające doświadczenie. 
Ciekawie jest słuchać, jak tacy ludzie patrzą na 
pewne sprawy, jak oceniają pewne fakty. Postawiłem 
sobie dzięki tej konferencji wiele pytań, na które 
będę się starał odpowiedzieć. Jednak nie wydaje 
mi się, aby to, co zostało powiedziane, odwiodło 
mnie od moich wcześniejszych poglądów, które są 
bardziej ewolucjonistyczne.

Przemysław

Marcin Woźniak

Czy ludzie 
widzieli żywe 
dinozaury?

Spodziewałam się trochę innej 
tematyki, ale myślę, że warto 
było przyjść i posłuchać tego, 
co mówi ktoś mający inny punkt 
widzenia. Zastanowię się nad 
tym, o czym była mowa.

Marta
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Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Sopocie wraz z Biblijnym 
Stowarzyszeniem Misyjnym w Ustroniu 
serdecznie zaprasza do współpracy  
w 2009 r. w kolejnej akcji ewangeli-
zacyjno-charytatywnej na Ukrainie.  
W ostatnich latach takie posługi zosta-
ły zorganizowane wśród ludności rom-
skiej w mieście Mukaczewa w obwo-
dzie Zakarpackim. Warunki życiowe 
Romów w tych okolicach są nieludzkie 
i wielu z nich brakuje podstawowych 
środków do życia. Po wielu latach 
służby ewangelizacyjnej widać jednak, 
że poziom życia powoli się poprawia, 
szczególnie wśród tych, którzy oddali 
swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zo-
stali uwolnieni od mocy grzechu. Nale-
ży służyć Bogu!  

Akcja w tym roku, jak i w zeszłym 
planowana jest na dwóch etapach. 
Pierwszy etap dotyczy sortowania, 
przygotowania i przewiezienia odzie-
ży do punktu zbiorczego w Chrzano-
wie. Najlepiej jest pakować w kartony  
(a nie plastykowe worki) średniej i ma-
łej wielkości i napisać na wierzchu, 
jaka jest zawartość. Zbory, które są za-
interesowane mogą zgłosić swój udział 
w akcji telefonicznie pod numer (058-
550-1103, tj. KChB Sopot) a także zbie-
rać czystą, sortowaną i odpowiednio 
zapakowaną odzież. Paczki maja być 
sortowane na cztery rodzaje: męskie, 
damskie, dziecięce oraz buty. Każdy 
zbór biorący udział w tej akcji na koszt 
własny przywozi zebrane ubrania do 
Chrzanowa, do firmy brata Franciszka 
Długosza DUHABEX, ul. Szymanow-

skiego 2, Chrzanów-Pogorzyce, od 18 
do 22 września 2009r.   

Drugi etap działania polega na 
podróży misyjnej na Ukrainę podczas 
weekendu 2-4 października 2009r., 
żeby pomóc w dystrybucji artykułów 
po wioskach i zwiastować Boże Sło-
wo. Jeszcze raz, zbory biorące udział 
w dystrybucji robią to na własny koszt  
i należy wysłać większe auto z oczywi-
stych powodów.  

Zbory biorące udział w pierwszym 
etapie nie są zobowiązane do brania 
udziału w drugim, jak też odwrotnie. 
Zapraszamy do współpracy na niwie 
Pańskiej!

      Pastor Krzysztof Osiecki
      KCHB Sopot
   

której wyhodowano różne rasy psów 
i kotów. W wyniku doboru nie uzy-
skuje się nowego gatunku, lecz róż-
ne odmiany w obrębie tego samego 
gatunku, w dodatku tracąc część in-
formacji genetycznej. „Psy pozostają 
psami, koty kotami” – podsumował 
gość. Następnie zgromadzeni mieli 
okazję zadać profesorowi nurtujące 
ich pytania, a całość zamykała krótka 
ewangelizacja.

Wykłady w kaliskiej kawiarni „City 
Jungle” i w auli poznańskiej Akade-
mii Wychowania Fizycznego nie były 
jedynymi, jakie prof. Andy McIntosh 
wygłosił w tych dniach. Gość spotkał 
się ze studentami poznańskich uczel-
ni: Wydziału Fizyki Kwantowej Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, 
gdzie wygłosił wykład pt. „Design, 
Information and Thermodynamics”, 
oraz Politechniki, gdzie omówił te-
mat „Latanie - genialny projekt”. 
Spotkał się także z nauczycielami 
oraz uczniami i ich rodzicami z dzia-
łającej w Poznaniu chrześcijańskiej 
Szkoły Króla Dawida.

Choć tegoroczna konferencja nie 
była może tak bogata i różnorodna, 
jak ubiegłoroczna, to z pewnością 
przyniosła wiele ciekawych infor-
macji. Duże zainteresowanie, jakim 
się cieszyła jest z pewnością bardzo 
budujące. Organizatorzy mają prawo 
do satysfakcji. Już teraz rozpoczęły 
się prace nad kolejną konferencją, 
która odbędzie się za rok. Marzeniem 
jest, by była ona znacznie bogatsza 
niż dotychczasowe i by dotrzeć do 
jeszcze większej rzeszy Polaków  
z różnych miast – przede wszystkim 
z terenu Wielkopolski.

ŚWIADECTWO

                                                                         Ten Świat, 04 marca 2009 r.

 Panie! 

 Bardzo się cieszę, że mogę napisać do Ciebie ten list, choć długo nie 
wiedziałam, że mogę. Tak samo jak nie wiedziałam, że zawsze czekałeś na 
mnie. Przypomniałeś mi ostatnio różne zdarzenia i sytuacje z mojego życia  
o których wydawało mi się, że zapomniałam...

 Pamiętam jak wiele lat temu chodziłam na ćwiczenia jogi. Prowadząca 
mówiła, że nasze serca są jak kwiaty i zachęcała, by je otwierać. Moje jednak 
było zamknięte, dziś wiem dlaczego -  tam nie było Ciebie. 

 Parę lat później byłam na terapii. W pięknych warmińskich lasach 
byliśmy my – parę osób zagubionych, tak jak ja, w tym świecie, oraz terapeuta – specjalista 
bardzo znany w naszym kraju. Tam też nie mówiło się o Tobie ani nie było możliwości,  
by Cię poznać - mieliśmy poznawać i uwierzyć w samych siebie. Cieszę się, że nie poszłam  
tą drogą!

 Na pewno pamiętasz, bo sam mi to przypomniałeś, jak kilkadziesiąt lat temu siedziałam  
w kościele, przepełniona dojmującym smutkiem i modliłam się o to, byś sprawił abym 
przychodziła tu z miłości do Ciebie, a nie z poczucia obowiązku. I wysłuchałeś mojego 
westchnienia.

 Pamiętam wieczór, dużo później, kiedy z radością biegłam na spotkanie z Tobą – w tym 
samym kościele własnie rozpoczęły sie rekolekcje. Biegłam, bo byłam spóźniona, a nie chciałam 
stracić żadnego słowa, ponieważ wiedziałam, że będzie mówione o Tobie. Tak było, jednak 
pragnęłam usłyszeć więcej, ale nie wiedziałam gdzie... Coraz częściej modliłam się o to, byś dał 
się poznać i byś mnie nauczył kochać Ciebie. Wysłuchałeś mojej modlitwy, a to co wydarzyło 
się później przeszło moje najśmielsze oczekiwania. 

 Z zachwytem myślę o tym, co wydarzyło się między nami w ciągu ostatnich dwóch lat.  
Dzięki Tobie poznałam ludzi, od których sie dowiedziałam, że zostawiłeś dla mnie list.  
Jak mogłam dotąd o tym nie wiedzieć?! Jak to się 
stało, że dotychczas go nie przeczytałam?!  Bardzo 
chciałam nadrobić stracony czas, naprawić błąd. 
Przeczytałam każde słowo zapisane w Biblii...  
I czytam nadal i ciągle mi mało. Przepełnia mnie 
radość i wdzięczność za to, że mogę Cię poznawać. 
To co przeczytałam zmieniło mnie i moje spojrzenie 
na wszystko wokół. Dzięki Twoim słowom wiem, że 
jestem nie z tego świata.

 Dziękuje Ci Boże za łaskę i miłość, jaką mnie 
obdarzasz. Dzięki Ci Jezu za to, że poświęciłeś za 
mnie siebie samego. Nie zasłużyłam na to, ale ty 
nie patrzysz na zasługi. Dziękuje Ci Duchu Święty, 
mój pocieszycielu za pomoc. Jezu, nie znam lepszej 
nowiny niż ta, że żyjesz!

     Na zawsze Twoja

     Anna Starachowska

P.S. Ze wszystkimi ludźmi, z którymi mnie poznałeś, 
spotykam się nadal. Nieustannie rozmawiamy  
o Tobie.
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Wiadomości ze świata
Opracował: 
Konstanty Wiazowki
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Jordania - baptyści oczekują  
na prawne uznanie 

Otwarcie Ośrodka Chrztu 20 marca 
br. rozbudziło nadzieję jordańskich 
baptystów na prawne uznanie w tej 
monarchii. W październiku 2007 roku 
138 muzułmańskich duchownych, na-
ukowców i intelektualistów skierowało 
do światowych przywódców chrześci-
jańskich swoje Wspólne słowo, zapra-
szając ich do dialogu na temat świato-
wego pokoju. Po uroczystości otwarcia 
Ośrodka Chrztu odbyło się spotkanie 
delegacji baptystycznej z islamskimi 
dziennikarzami i naukowcami. Ewange-
likalna wspólnota jordańska, do której 
prócz baptystów należą nazareńczycy  
i zielonoświątkowcy, skierowała do 
Rady Kościołów tego kraju (utworzonej 
przez kościoły historyczne: katolików  
i prawosławnych) prośbę o członko-
stwo. Baptyści jordańscy, choć są nie-
liczną grupą wyznaniową (22 zbory, 
1350 członków), rozpoczęli tam swo-
ją działalność w 1951 roku. Sześć lat 
później powołali do życia Jordańską 
Konwencję Baptystyczną. Na początku  
wybudowali oni w Jordanii szpital, który 
później przekazano państwu. Jordańscy 
baptyści prowadzą dwie szkoły – jedną  
w Ammanie, a drugą w Ajloun. Do 
pierwszej z nich uczęszcza 1250 
uczniów, w tym ponad 500 do szkoły 
średniej. 40 procent to dzieci muzuł-
mańskie, zaś 5 procent – pochodzące  
z rodzin baptystycznych. Absolwentami 
tej szkoły są członkowie rodziny królew-
skiej. Od 2004 roku szkoła ta w zakre-
sie kształceniu nauczycieli współdziała 
z Uniwersytetem Samford w Stanach 
Zjednoczonych. Jest ona jedną z naj-
lepszych wśród dziesięciu szkół w Jor-
danii, otrzymała wiele krajowych i mię-
dzynarodowych nagród i wyróżnień.  

W Ammanie znajduje się też prowadzo-
na przez baptystów księgarnia.

Syria – zmaganie się  
z trudnościami 

Pierwszy zbór baptystyczny powstał  
w na południu Syrii w latach 1950-tych 
jako Amerykańska Misja Chrześcijań-
ska. W trzech miastach tego rejonu (Sal-
khadd, Chba i Swaida) zbudowano domy 
modlitwy, następnie powstał też dom 
modlitwy w Damaszku. W latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku zbo- 
ry w Homs i w Damszku liczyły nie- 
wielu członków. Ostatnio odczuwa się 
wyraźne duchowe ożywienie. Powstały 
prawie we wszystkich regionach kraju 
nowe zbory. Obecnie Kościół Baptystów 
 Syrii składa się z 10 zborów i pięciu oś- 
rodków: dwa zbory w Homs, trzy w Da-
maszku, dwa w Latakii oraz w Tartusie, 
w Hama i Aleppo, zaś ośrodki w róż-
nych wioskach. W 2008 roku w zborze 
baptystycznym w Homs ochrzczono 17 
osób. Głównym zadaniem baptystów 
syryjskich jest zwiastowanie ewangelii 
i nauczanie. Istnieje potrzeba wznosze-
nia budynków kościelnych, brakuje pra-
cowników w zborach. Dlatego w Homs 
powstał Instytut Teologiczny i grupy 
uczniostwa prawie w każdym zborze. 
W ciągu roku odbywa się pięć konfe-
rencji poświęconych studiom biblijnym 
i ewangelizacji. Tamtejsi baptyści mają 
dobre relacje z muzułmanami, którzy 
stanowią 90 procent ludności tego kra-
ju. Zbory baptystyczne rozpowszech-
niają Biblie, chrześcijańską literaturę, 
pomagają biednym, zarówno chrześci-
janom jak i muzułmanom. Mają też do-
bre relacje  z władzami, dlatego cieszą 
się względną wolnością. Przewodniczą-
cym Syryjskiej Konwencji Baptystycznej 
jest Da’as Haddad.

Egipt - baptyści oczekują na 
wypełnienie Bożej obietnicy 

Początki pracy baptystycznej w Egipcie 
sięgają 1931 roku. Wtedy to Egipcjanin 
Sedik Gergis, po zakończeniu semina-
rium teologicznego w Stanach Zjed-
nocznoych wrócił do swego kraju. Sa-
motnie odwiedzał wioski i prosił Pana 
o więcej pracowników. Obecnie działa 
tam tylko 15 zborów baptystycznych. 
Egipt posiada 78 milionów mieszkań-
ców, w tym prawie 10 milionów stano-
wią chrześcijanie, są to w większości 
prawosławni obrządku koptyjskiego. 
Baptyści zawsze mieli trudności w or-
ganizowaniu nowych zborów, do tego 
dochodziły obawy przed prześladowa-
niami. Teraz ich najważniejszym zada-
niem jest zakładanie nowych zborów. 
Egipt to mieszanka ras i grup etnicznych, 
które od tysiącleci żyją obok siebie.  
W Egipcie kształcą się islamscy „misjo-

BAPTYŚCI NA BLISKIM WSCHODZIE
(wg Baptist World 1/2009)

narze”, którzy idą na cały świat ze swo-
im islamskim poselstwem. „Ostatnio 
- jak mówi Mounir Sobhy Yacoub, pa-
stor pierwszego zboru baptystycznego  
w Kairze – Bóg pobłogosławił nas dział-
ką 16 akrów na budowę ośrodka edu-
kacyjnego. Mamy nadzieję, że ośro-
dek ten stanie się zwrotnym punktem  
w naszej misji. Nasze zbory długo były 
z dala od światowej wspólnoty bapty-
stycznej. Obecnie siedem z dziesięciu 
milionów Egipcjan nie ma dość miej-
sca w istniejących dotąd budynkach 
kościelnych, a ponadto wielu innych 
ludzi oczekuje od nas pomocy. Naszą 
modlitwą jest, aby przyszłe pokolenie 
baptystów zauważyło potrzebę wyj-
ścia ze swoich budynków na zewnątrz, 
mając na uwadze obietnicę: >>Objawi 
się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają  
w owym dniu Pana<<” (Izaj. 19,21). 

Irak – wielkie pole misyjne
Ruch baptystyczny w Iraku został za-
początkowany w 1986 roku przez li-
bańskiego pastora. Dopiero w 2004 
roku w Bagdadzie powstał pierwszy 
zbór baptystyczny. Praca misyjna jest 
prowadzona również na północy kraju. 
Baptystów w Bagdadzie zasmuca fakt, 
że coraz więcej ewangelikalnych chrze-
ścijan opuszcza ten kraj. W biuletynie z 
2004 roku czytamy: „tylko w ubiegłym 
roku wyjechało czterech ewangelikal-
nych pastorów”. Wiele zborów ogra-
niczyło swoją działalność, choć - jak 
czytamy w tym biuletynie - „ludzie 

w Iraku są spragnieni Słowa Bożego”. 
Mimo wielkich trudności Irak jest też 
wielkim polem misyjnym. W Bagda-
dzie w ubiegłym roku po raz pierwszy 
dokonano ataku na członka zboru, któ-
rego zastrzelono przed swoim domem. 
Jednak atak ten nie zniechęcił zboru. 
Nabożeństwa w tym zborze każdego 
dnia tygodnia nadal gromadzą od 400 
do 500 osób. Trzydzieści dziewięć 
osób uczestniczy w korespondencyj-
nym kursie teologicznym, trzy osoby 
studiuje w Arabskim Teologicznym Se-
minarium Baptystycznym w Bejrucie. 
Pragną one wrócić do pracy misyjnej 
w Iraku. Zbór baptystyczny zamierza 
otworzyć własne seminarium na pół-
nocy kraju, gdzie panuje względny 
spokój. Tamtejsze władze zamierza-
ją przekazać na ten cel działkę 4.000 
m. kw. w mieście Dahok, 400 km na 
północ od Bagdadu. Irak zamieszkuje 
450.000 chrześcijan. Dziewięćdziesiąt 
pięć procent 26,7 mln mieszkańców 
kraju stanowią muzułmanie.

Liban – ośrodek ruchu baptys-
tycznego na Bliskim Wschodzie

Ruch baptystyczny w Libanie został za-
początkowany w 1893 roku przez fo-
tografa Sa’eeda Jureidiniego, który wy-
jechał do Stanów Zjednoczonych, tam 
nawrócił się w zborze baptystycznym, 
potem wrócił do Libanu i rozpoczął 
pracę misyjną w Bejrucie. W 1895 roku 
przybyli do Libanu delegaci ze zboru 
w St. Louis (USA) ordynowali go na 

pastora, który wkrótce ochrzcił  
ośmiu nowo narodzonych wie-
rzących i założył w Bejrucie 
pierwszy zbór baptystyczny.  
W 1960 roku powstała w Bejru-
cie Szkoła Baptystyczna i Arab-
skie Baptystyczne Seminarium 
Teologiczne oraz wydawnictwo 
Dar Manhal Al Hayat (Źródło 
Życia). W 1998 roku Południo-
wa Konwencja Baptystów prze-
kazała te instytucje Libańskie-
mu Baptystycznemu Stowarzy-
szeniu Edukacji i Społecznego 
Rozwoju, które przewodzi w 
kształceniu pracowników misyj-
nych na całym Bliskim Wscho-
dzie. W tamtejszym seminarium 
kształcą się studenci z Maroka, 
Tunezji, Algierii, Sudanu, Egip-
tu, Syrii, Jordanii, Iraku, Libanu 
i innych krajów. Szkoła Bap-

tystyczna w Bejrucie daje wyjątkowe 
możliwości chrześcijańskiego świadec-
twa, ponieważ 92 procent jej uczniów 
(1300 osób) pochodzi ze środowisk nie-
chrześcijańskich. Co tydzień wszyscy  
uczniowie biorą udział w nabożeństwie  
i zajęciach biblijnych. Nabil K. Costa, 
dyrektor Stowarzyszenia, mówi: „Na-
uczyliśmy się  korzystać z wyzwań jako 
możliwości. Jako chrześcijańscy Ara-
bowie i jako baptyści jesteśmy mniej-
szością, ale naszym zadaniem jest być 
solą i światłem w Libanie i w całym 
arabskim świecie”. W Libanie działa 27 
zborów baptystycznych o łącznej licz-
bie 2000 ochrzczonych członków.

Palestyna – życie w ogniu 
doświadczeń

Baptystyczna praca misyjna rozpoczęła 
się w Palestynie w 1954 roku przez mi-
sjonarzy Południowej Konwencji Bap- 
tystów. Jej pierwszym ośrodkiem był zbór 
baptystyczny w Gazie, szpital i szko- 
ła pielęgniarek. W 1968 roku otwar-
to chrześcijańską bibliotekę. Trzy lata 
temu powstała szkoła chrześcijańska, 
do której uczęszcza 185 uczniów. 
Przychodnia dla kobiet została czaso-
wo zamknięta, ponieważ wiele rodzin 
baptystycznych ze względu na prześla-
dowanie zostało z Gazy ewakuowa-
nych na Zachodni Brzeg. Trwa jednak 
praca charytatywna. Ostatnia wojna, 
zakończona w styczniu tego roku, była 
najbardziej krwawa. Ponad 1375 miesz-
kańców Gazy straciło życie, a ponad 
5000 zostało rannych z powodu ataków 
izraelskich. Dom baptystyczny w Ga- 
zie też został uszkodzony. Członek 
zboru baptystycznego Rami Ayyad  
w październiku 2007 roku został za-
mordowany przez muzułmańskich eks-
tremistów. Sprawcy tego mordu nadal 
są na wolności. W zborze baptystycz-
nym w Gazie w małych grupach o pią-
tej po południu nadal odbywają się na-
bożeństwa. Pastor tego zboru, Hanna 
Masad prosi: „Oczekujemy na wasze 
modlitwy, stójcie przy nas. Chcemy 
być w Gazie, ponieważ Bóg powołał 
nas do okazywania Jego miłości na-
szym bliźnim. Jesteśmy inspirowani 
świadectwem Ramiego i jego wierno-
ścią. Wierzymy Słowu Bożemu i Jego 
obietnicy, że nigdy nie będziemy sami. 
Wierzymy też, że należymy do więk-
szej rodziny, rodziny Bożej na całym 
świecie – ciała Chrystusowego”.  

W Dolinie Jezreel
- fot. Hanna Cieślar
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Polecamy Polecamy Polecamy

Zachęcam do przeczytania książki, która już dawno 
temu utraciła miano nowości. Nie jest też wielce nowator-
ska a nawet nie promuje modnych trendów czy zachowań.  
A jednak mimo tylu pozornych braków jest niezwykle cen-
ną i ciekawą pozycją w biblioteczce.

Jeśli czytelniku szukasz zachęty do służby Bogu, jeśli masz  
czas i choć odrobinę zamiłowania do historii, to „Historia Zbo- 
rów Baptystycznych w Polsce do 1939 roku” autorstwa Krzysz-
tofa Bednarczyka jest idealną propozycją na spędzenie wolne-
go popołudnia. Jak wskazuje tytuł, treścią jest historia naszego 
kościoła. Jednak aby była ona jasna i pozwoliła zrozumieć sytu-
ację i zachowania ludzi, wzbogacono ją o krótki opis przebu-
dzenia na zachodzie Europy. Wymienieni zostali główni ojcowie  
wiary, dzięki którym powstał Kościół Baptystów i przedstawiony 
został opis ich służby. Przedstawiona jest również ogólna sytu- 
acja ludności polskiej pod zaborami. Ograniczenie wolności, bie-
da, niepewność jutra, brak edukacji – to już nieco nam nieznane  
aspekty życia, a jednak staja się niezwykle ważnymi powoda-
mi, by skłonić ludzi do szukania wartości ponadczasowych. 

Autor niezwykle rzetelnie i fachowo opisuje fakty, miejsca  
i ludzi, podaje daty, nazwiska i wskazuje na dokumenty. W tym  
wszystkim jednak nie tarci z oczu sedna sprawy – przebudze- 
nia, dzięki któremu ludzie szukali Boga. Niezwykle inspirujące 
jest, że służąc Bogu i społeczności wierzących, chrześcijanie 
gotowi byli poświęcić cały swój czas, zdrowie, możliwości fi- 

nansowe i umiejętno-
ści. Otwierali swoje 
serca i udostępniali  
domy dla służby Pa- 
nu. Wszystko po to,  
by osiągnąć cel: głosić 
ludziom zmartwych-
wstałego Jezusa.

Czy zdarza się 
nam tracić pracę ze 
względu na wiarę? 
Czy musimy uciekać 
wraz z całymi rodzi-
nami do innego kra-
ju, by szukać wolno-
ści religijnej? Dzięki 
Bogu nie! A może jest 
tak, że jeszcze nie?! 
Nasi bracia w wierze 
okazali się wiernymi 
w takich tarapatach  
i doświadczeniach. 
Nie jest to komiks  
z łatwymi historiami  
i dobrym zakończeniem. Bohaterami nie są supermani a jednak 
to prawdziwi bohaterowie wiary. Cechami, które nimi kierowały 
były to wierność, ofiarność, oddanie – obecnie wartości mocno 
zdewaluowane. K. Bednarczyk przeprowadził badania zborów 
w całej Polsce, więc w niezwykle systematyczny sposób opi-
suje Kościół we wszystkich regionach Polski. Poznać możemy 
rasy misyjne i powstające ich śladem zbory, kaznodziejów i ich 
prześladowania ale też błogosławieństwa, jakich doświadczali. 
Wiele miejsca autor poświęca pracom i służbom prowadzonym 
przez poszczególne zbory: powoływanie chórów, szkółek nie-
dzielnych, wydawnictw, sierocińców, domów starców. Baptyści 
nie tworzyli wyalienowanych grup ale za cel stawiali sobie służ-
bę wśród i dla ludzi, jako świadectwo miłości Boga.

Oczywiście w przedwojennej Polsce powstawały nie tylko 
zbory baptystyczne. Również do tego odnosi się autor w tej pu-
blikacji. Pokrótce opisuje wyznania wiary i działanie innych ko-
ściołów. Wskazuje na powstałe pomiędzy kościołami związki, 
unie i wspólnie podejmowane działania. Książka opatrzona jest 
fotografiami, załączony jest skorowidz nazwisk, miejscowości  
i bibliografia.

Drogi Czytelniku, niewiele jest już takich pozycji książ-
kowych. Niemodne i nie na czasie są tego typu publikacje  
a jednak znajdujemy w Liście do Hebrajczyków zachętę: „Pa-
miętajcie na wodzów waszych, którzy Wam głosili Słowo Boże, 
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” Herb. 
13,7. „Historia ...” jest doskonałym uzupełnieniem wydanego 
ostatnio przez Wydawnictwo SŁOWO PRAWDY albumu z oka-
zji 150-lecia baptyzmu na ziemiach polskich: „Jeden Pan, Jedna 
wiara, Jeden chrzest”. 

Joanna Wańkowicz

Krzysztof Bednarczyk

Historia Zborów Baptystów w Polsce do 1939 roku

Krzysztof Bednarczyk, Historia Zborów 
Baptystów w Polsce do 1939 roku, 

Warszawa 1997. 
Wydawnictwo SŁOWO PRAWDY, 

ISBN 83-86586-02-8, 
368 stron, oprawa twarda z obwolutą /miękka. 

RECENZJA

Izrael – baptyści w kraju Jezusa
W 1909 roku, pod wpływem dr Georga 
Truetta, Szukri Musa znalazł pragnienie 
swego serca i został na wyznanie wiary 
ochrzczony w Pierwszym Zborze Bap- 
tystycznym w Dallas (USA). Dwa lata 
później jako ordynowany pastor został 
wysłany do Safed nad Morzem Galilej-
skim. Wielu poruszyło jego świadectwo 
i 10 maja 1911 dokonano w Palestynie 
pierwszego chrztu. W 1926 roku po-
wstał zbór baptystyczny w Nazarecie, 
jest on nadal macierzystym zborem Sto-
warzyszenia Zborów Baptystycznych  
w Izraelu. Wojna w 1948 roku rozpro-
szyła tamtejszych baptystów. W 1949 
roku w Nazarecie powstała szkoła bap-
tystyczna, do dzisiaj uważana za naj-
lepszą szkołę w tym kraju. Wspólnotę 
baptystyczną w Izraelu tworzy 20 zbo-
rów w Galilei i centralnej części kraju. 
16 z nich jest narodowości arabskiej. 
Przewodniczącym Stowarzyszenia jest  
Bader Mansour, przewodniczy on rów- 
nież Ewangelikalnej Konwencji w Izra- 
elu, zrzeszającej wszystkie ewangeli-
kalne wspólnoty i większe organiza-
cje pozakościelne. Większość pasto-
rów pracuje zawodowo poza pracą 
w zborach. Wspólnota baptystyczna 
w Izraelu ostatnio przeżywa wyraźne 

się z zastępcą prezydenta miasta Izmir. 
Obiecał on otwarcie się na propono-
wane przez chrześcijan pielgrzymki do 
Efezu, Filadelfii, Laodycei, Pergamonu, 
Sardes, Tiatyry i Smyrny – wszystkie te 
miasta są położone w dzisiejszej Turcji. 
Są to też tereny dawnego Królestwa He-
tytów, podbojów Aleksandra Wielkie-
go, ważna część Cesarstwa rzymskiego 
i miejsce bogatych wykopalisk. Pastor 
protestanckiego zboru baptystycznego 
w Izmirze (34 ochrzczonych członków) 
Eltan Cevik popiera ten program. Za-
miast niepokojenia muzułmanów agre-
sywną ewangelizacją, napływ turystów 
chrześcijańskich może dobrze wpłynąć 
na zmianę duchowej atmosfery w Tur-
cji. Cevik wspiera ruch zborów domo-
wych i przewodniczy jednej z takich 
grup, znajdującej się osiem kilometrów 
od Izmiru. Współpracuje on z pasto-
rem mieszkającym nad Morzem Czar-
nym, który wywodzi się z innej tradycji 
chrześcijańskiej, ale bardziej odpowia-
da mu wiara i teologia baptystyczna. 
Może wkrótce oba te zbory utworzą 
stowarzyszenie, które stanie się ośrod-
kiem pracy misyjnej w tym kraju. Turcja 
może być przykładem tego, jak mała 
wspólnota chrześcijańska może żyć  
i rozwijać się we wrogim wobec niej 
otoczeniu.

ożywienie. Wiele rodzin otwiera swo-
je domy na studia biblijne. Ostatnio  
w Jordanie ochrzczono 35 nowo na-
wróconych. W Nazarecie w 2007 roku 
otwarto Ewangelikalne Seminarium Teo- 
logiczne, gdzie obecnie studiuje 30 
osób. Baptyści współpracują z Żydami  
Mesjanistycznymi, którzy też są tam prze-
śladowaną grupą. Wszystkim ewange- 
likalnym wierzącym w Izraelu przykro 
jest, gdy ich bracia i siostry z innych 
krajów, odwiedzając Ziemię Świętą, 
zupełnie ich ignorują. Dlatego proszą: 
„Nie przestawajcie kochać Żydów w Iz- 
raelu, ale kochajcie też tu arabskich 
chrześcijan. Znajdźcie w swoich ser-
cach miejsce dla obu stron”. Stowarzy-
szenie Zborów Baptystycznych w Izra-
elu przygotowuje się do uroczystych 
obchodów w 2011 roku stulecia ruchu 
baptystycznego na terenie Izraela.

Turcja -  początki misji 
baptystycznej

Rozpoczęła się ona w 1999 roku. Cho-
ciaż Turcja jest państwem świeckim, 
jest to kraj muzułmański, pełen rady-
kalnych elementów, które atakują i za-
bijają chrześcijan. W marcu tego roku 
sekretarz generalny Światowego Związ-
ku Baptystów, Neville Callam, spotkał 

W dniach 30.04-2.05.2009 r. odby-
ła się w Chełmie Konferencja Okręgu 
Lubelskiego. Hasło i temat przewodni 
konferencji brzmiał: „Z pasją dla Chry-
stusa”. Gościem specjalnym i głów-
nym mówcą był pastor Andrew Kane 
z Anglii. Swoje wykłady oparł na prze-
słaniu „Kazania na górze” z Ewangelii 
wg Mateusza. Słowem Bożym usłużyli 
również brat Mariusz Klimczak z miej-
scowego zboru i pastor Adam Grzywa-
czewski ze zboru w Żyrardowie. 

Poranny czas zajmowały społecz-
ności uwielbienia i Słowa, następnie 
intensywny czas wykładów, zaś wie-
czory były zarezerwowane na wspólne 
uwielbienie Pana pieśniami i modlitwą. 
Usługiwały grupy muzyczne ze zbo-

rów w Chełmie, Rudce i Puławach.  
W tym czasie pastor Andrew modlił się 
o indywidualne potrzeby zgromadzo-
nych i przekazywał słowa osobistego 
pocieszenia. 

Konferencja zgromadziła ok. 80 
osób ze zborów Okręgu Lubelskiego 
oraz zborów w Otwocku, Mińsku Ma-
zowieckim i Żyrardowie. Zbór chełm-
ski w roli gospodarza zaprezentował 
doskonałą organizację i poświęcenie 
się pracy na rzecz tego ważnego przed-
sięwzięcia. Wszyscy przyjezdni goście 
zostali przyjęci w bardzo dobrych wa-
runkach i uraczeni wyśmienitą kuchnią. 
Żywię nadzieję, że ten model wspólne-
go szukania Bożego oblicza w naszych 
bratnich zborach będzie powtórzony  

„Z pasją dla Chrystusa”
               Konferencja Okręgu Lubelskiego 

w przyszłym roku. A zachęceni treściwym 
i budującym programem uczestnicy przy-
będą ponownie, wraz ze swoimi bliskimi  
i przyjaciółmi.

Paweł Krzywicki

SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2009 • 29



Wczasy Seniora  
w Radości

12 – 22 lipca 2009 r.
Kierownikiem wczasów będzie prezb. Konstanty  

Wiazowski. Przyjazd planuje również grupa 7 seniorów 
ze zboru Travis Avenue Baptist Church z Fort Worth  

w Teksasie (USA), a wśród nich znani  
z poprzednich pobytów na Wczasach Seniora  

br. Charles i Barbara Layton.

Koszt udziału we wczasach wynosi 490 zł od osoby.

W programie:
rozważania biblijne, czas świadectw,  

modlitwy i wspólnego śpiewu, gimnastyka,  
zajęcia artystyczne, wycieczka do Warszawy,  

... i dużo wolnego czasu na spacery i rozmowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres:  
Kancelaria Rady Kościoła K.Ch.B.  

• ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa
lub rejestrować się telefonicznie w Kancelarii Kościoła:  

tel.: 022 624 27 83
Wczasy rozpoczną się obiadem w niedzielę 12 lipca,  

a zakończą śniadaniem 22 lipca.

  Podziel się
          swoim talentem!

Ilustracje i fotografie  

Twojego autorstwa 
 na łamach „Słowa Prawdy”!

Redakcja zaprasza do współpracy  
osoby z uzdolnieniami plastycznymi  
lub z pasją fotografowania! 

Ogólny zakres tematów: 
• ilustracje do historii i nauk biblijnych 

• chrześcijaństwo: np. czynności, symbole, skojarzenia
• fotoreportaże z wydarzeń kościelnych, koncertów, misji itp.
• człowiek: twarz, gesty, relacje, rozmowa, społeczność, życie 

rodzinne, czytanie, różne reakcje i emocje (sceny naturalne  
i wyreżyserowane). Prosimy ustalić zgodę na publikację wizerunku w „SP”.

• przyroda: piękno Bożego stworzenia, wędrowanie

Podstawowe wymagania: • ogólnie pojęta estetyka (kompozycję i kolorystykę  
możemy dopracować w redakcji) • dobra jakość techniczna, np. fotografie  
aparatem cyfrowym z matrycą conajmniej 4 megapiksele z ustawieniami  

najwyższej jakości kompresji jpg, natomiast ilustracje technikami plastycznymi  
prosimy zeskanować w rozdzielczości conajmniej 400 dpi lub sfotografować bez  
refleksów świetlnych.  W NAZWIE KAŻDEGO PLIKU prosimy zamieścić także 

 imię i nazwisko autora.  
ZGŁOSZENIA I PYTANIA - e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl  

(Szczegółowe informacje, porada i pomoc techniczna - Aneta Krzywicka)

 
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

 

KSIĘGARNIA BAPTYSTYCZNA  
WYDAWNICTWA SŁOWO PRAWDY 

www.slowoprawdy.pl

REKLAMY FIRM
prowadzonych przez chrześcijan

zgłoszenia  (w tytule wpisać REKLAMA) -   
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl

Prześlemy cennik i informację o modułach reklamowych
Bardzo atrakcyjne ceny!

ZAMÓW MIESIĘCZNIK „SŁOWO PRAWDY” 
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ BĄDŹ DRUKOWANEJ!

Prenumerata: Koszt wykupienia prenumeraty 12 miesięcznej  
wynosi 70 zł w wersji drukowanej lub 30 zł w wersji elektronicznej.

W przypadku prenumeraty zbiorowej (od 6 wspólnie  
wysyłanych drukowanych numerów SP) koszt jednej prenumeraty 

spada do 60 zł za 12 miesięcy. Warunkiem jest wysyłanie  
wspólne numerów na jeden wskazany adres.

Pojedynczy numer: Jeśli jesteś zainteresowany pojedynczym 
 numerem, zachęcamy do kupienia wersji elektronicznej (4zł)  

bądź kupienia wersji drukowanej za 9 zł (wraz z kosztami  
przesyłki krajowej) lub 15 zł (przesyłka zagraniczna).

JAK ZAMAWIAĆ?
1. Wpłać określoną kwotę na konto:

Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905

2. Skontaktuj się z nami:
Przy zamówieniu wersji elektronicznej (w pliku PDF) prosimy  
o kontakt e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl.  
Otrzymasz osobisty kod dostępu do pliku ze „Słowem Prawdy”.
Przy zamówieniu wersji drukowanej zamówienie można  
przesłać na adres mailowy: slowo.prawdy@baptysci.pl lub  
skorzystać z formularza i blankietu do wydruku do wpłaty  
na poczcie lub w banku.

KChB w radio i telewizji 2009 
Harmonogram nabożeństw radiowych Kościołów zrzeszonych w PRE na rok 2009: 2.08, 
niedziela – KChB • 20.09, niedziela – KChB • 20.12, IV Niedziela Adwentu – KChB • ROK 
2010 - 24.01., niedziela – nabożeństwo ekumeniczne.   Program cyklu: „Pięć minut nad Biblią” 
- Sobota, godz. 7.40, Polskie Radio Program II - rok 2009: 01.08. – KChB • 19.09. – KChB 
• 07.11. – KChB • 26.12. – KChB.   Program 10-minutowy z cyklu: „Kościoły w Polsce i na 
świecie” - Sobota, godz. 21.48, Polskie Radio Program I - rok 2009: 18.07. – KChB • 12.09. – 
KChB • 24.10. – KChB • 19.12. – KChB.   Programy w TVP program 2.: 28.07 – Codzienność 
uczniów Pana, godz. ok. 07.45 • 15.09 – godz. ok. 07.15 – temat w przygotowaniu • 17.11 
– godz. ok. 07.15 – temat w przygotowaniu. Programy telewizyjne z programu 2 są powtarzane 
w TV POLONIA w czwartki ok. godz. 16.00 (zainteresowanych proszę o sprawdzenie w progra-
mach TV, ponieważ terminy i godziny mogą ulec zmianom)



„Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania,  
do budowania ciała Chrystusowego…” (Ef 4,12)

Wyższe Baptystyczne 
Seminarium Teologiczne  

w Warszawie
serdecznie zaprasza

wszystkich zainteresowanych i chętnych do odbycia w roku akademickim 2009-2010
licencjackich studiów teologicznych:

•   w 3-letnim trybie stacjonarnym, 
•   w 4-letnim trybie niestacjonarnym (zaocznym)
•   oraz do 1-rocznych studiów w Instytucie Katechetycznym – zakończonych  
      uzyskaniem dyplomu uprawniającego do nauczania religii 

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych – 
wszystkie informacje na stronie internetowej WBST

www.wbst.edu.pl 

Do zobaczenia w Warszawie-Radości!


