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I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, 
między twoim potomstwem, a jej potomstwem; ono 
zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Rdz 3:15

Jest coś takiego w psychice człowieka, że każda kara 
jest dla niego zbyt dotkliwa, a nagroda za mała. Tak naj-
częściej odczytujemy karę za grzech pierwszych ludzi. Za 
zerwanie zakazanego owocu Bóg srodze ich każe. Czy 
rzeczywiście jednak tak srodze? 

Za niczym nie dający się usprawiedliwić bunt prze-
ciw Stwórcy powinien On przecież wymierzyć przeraża-
jącą karę Adamowi i Ewie – ludziom, których natura nie 
była dotąd zniekształcona grzechem. Tymczasem to, co 
znajdujemy w opisie kary jest zaledwie „namiastką” sądu 
– bóle porodowe dla kobiety, mozół pracy rolniczej dla 
mężczyzny... A co zdumiewa najbardziej, to dodanie do 
tej „okrutnej” kary zapowiedzi nadejścia Wybawiciela! 
Bracia i siostry, Boża łaska zawsze zaskakuje!

Dobra nieprzyjaźń
Nie za często Pan Bóg ogłasza w Piśmie Świętym nie-

przyjaźń. Jeśli już takową ustanawia, to z definicji może-
my ją uznać za DOBRĄ! Pan Bóg w cytowanym werse-
cie wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy szatanem i kobietą 
oraz nim i jej potomstwem. Nie znamy zbyt dobrze historii 
szatana, więc nie ma sensu wiele miejsca jej poświęcać. 
Trwająca dyskusja pomiędzy teologami Starego Testamen-
tu a dogmatykami o właściwą interpretację fragmentów 
z Izajasza 14 i Ezechiela 28 trwa. Pierwsi widzą w nich 
raczej opis królów tamtych czasów, drudzy przyczyny  
i skutki buntu diabła. Ani jedni ani drudzy nie stwierdzają 
niczego definitywnego. 

Załóżmy jednak, iż rzeczywiście szatan był swego 
czasu wysoko postawionym aniołem, który miał ambicje, 
by stać się największym bytem we wszechświecie i obiek-
tem uwielbienia całego stworzenia. Jeśli tak było, to nawet 
kiedy pociągnął za sobą część aniołów, celu nie osiągnął. 
Teraz, z nowo stworzoną rasą ludzką nadarza się okazja 
drugiego podejścia do realizacji swoich ambicji i pragnień. 
Gdyby diabeł odciągnął ludzi od wielbienia Boga oraz 
zdobył ich przywiązanie i uwielbienie, cel by osiągnął. 
Jednak, dzięki interwencji Boga to drugie podejście rów-
nież się złemu nie powiodło!

Zauważmy, iż słowa wersetu 15-tego są kierowane 
do szatana. Nie jest czymś nowym, iż szatan nienawidzi 
człowieka. Nowością jest raczej to, iż Ewa i jej potomstwo 
będą od tej chwili odwzajemniać tę nienawiść. Ważką 
kwestią pozostaje ustalenie stron ustanowionej przez Boga 
nieprzyjaźni. Jakby na to nie patrzeć, 
szatan raczej nie płodzi mło-
dych „diabląt”! 
Nie czy-
tamy 

Stworzenie człowieka  
stało się dla diabła drugą  
okazją, by wygrać  
z Bogiem

Adrian Stróżek
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Bóg misji      Bóg misji
Często, kiedy modlę się w trakcie niedzielnego nabożeństwa, Bóg uświa-

damia mi jedność z milionami chrześcijan wołających do Niego w setkach 
tysięcy innych Jego zborów. Jest to wspaniały stan. Podnosi na duchu, 
rozpala, zachęca do wdzięczności. Te wszystkie języki, kultury, miejsca, 
problemy, radości, smutki, sytuacje polityczne, różnice, spaja oparcie na tej 
samej prawdzie Słowa Bożego, to samo uwielbienie dla Pana i Zbawiciela, 
to samo doświadczenie miłości Ojca i obecności Ducha! 

To nie przypadek, że tak się dzieje. Nasz Bóg jest Bogiem misji! Ten 
numer świadczy o tym w szczególny sposób. Po pierwsze, przez dwa artykuły 
autorstwa pastora Pawła Kuglera, przybliżające misję –  zarówno spisaną  
i objaśnioną na kartach Jego Słowa (Biblia o misji), jak i tą obecną przez 2000 
lat istnienia Kościoła (Aż po krańce ziemi). Przybliżamy również działanie 
jedynej polskiej ewangelikalnej organizacji misyjnej (Misja i stare okulary), 
która wskazuje praktyczne sposoby, jak do tego Bożego dzieła możemy 
przyłożyć swoją rękę. Do tematu głównego nawiązuje również artykuł  
o działaniach Sprzeciwu – grupy młodych chrześcijan z różnych kościołów 
pragnących dzielić się ewangelią ze swymi rówieśnikami tam, gdzie można 
ich spotkać. Podobnie pierwszy z serii wywiad z pastorem Piotrem Zarembą 
o dziele jego życia – pracy nad przekładem Pisma Świętego. Pamiętajmy, że 
misja bez Przesłania jest niemożliwa!

Wracamy do prezentacji zborów: przedstawiamy II Zbór w Gdańsku! 
Pastor Adrian Stróżek uczy nas widzieć łaskę nawet w historii o Upadku 
(Boża łaska zawsze zaskakuje), a świadectwa i historia Zboru uczą, jak łaska 
ta jest obecna w życiu tego Zboru. Chwała Bogu! Równie zachęcająca jest 
relacja wraz z świadectwami z zakończenia roku w WBST i  wiadomości ze 
świata. Na koniec – Boże Last minute!

Uznaliśmy również, że warto zastanawiać się w chrześcijański sposób 
nad obecnym kryzysem, który dotyka przecież i nas. Zachęcam do pisania 
dalszych artykułów! Jest to temat, w którym możemy mieć różne poglądy, 
a z pewnością mądrość w tych sprawach jest nam teraz potrzebna. W tym 
numerze przedstawiamy artykuł o sprawie dla większości z nas bliskiej – 
czyli kredytach. Tym, którzy je wzięli, już raczej nie pomoże. Ale może 
powstrzyma przed kolejnymi? Chciejmy się zatrzymać i zastanowić, czy 
w tej bardzo wymiernie wpływającej na nas sprawie powinniśmy biernie 
naśladować świat. Tym bardziej, że w Biblii znajdujemy wiele rad i wska-
zówek dotyczących finansów! Niezależnie od wniosków, zachęcam do 
uczciwej refleksji.

Odpoczynek, odprężenie niech będą dla nas obrazem naszego zbawienia. 
List do Hebrajczyków przypomina, że istnieje doskonały odpoczynek  
w dokonanym dziele Jezusa Chrystusa: „kto bowiem wszedł do odpocznienia 
Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich” (4:10). Dlatego 
„starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia!” Czytelniku, nie leż 
do góry brzuchem, jeśli jeszcze go nie odnalazłeś! Duchu Święty, daj nam 
zapał, wierność i mądrość, by nadchodzące miesiące nas do Ojca przez Syna 
przybliżyły, a nie oddaliły, Amen.  

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary
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również o kolejnych falach buntu aniołów, które można by 
potraktować jako „potomstwo” upadłego. 

Zanim jednak wskażemy strony nieprzyjaźni, warto 
wrócić do Bożej łaskawości, która nieprzyjaźń tę ustano-
wiła, jako do tematu przewodniego kazania. Czy nie jest 
tak, że popełniamy grzech, ponieważ sprawia on nam 
przyjemność – lub przynajmniej tę przyjemność obiecuje? 
To nie przyjemności chcemy uniknąć, lecz negatywnych 
konsekwencji grzechu. A zatem, człowiek chciałby – gdy-
by nie nieprzyjemne konsekwencje - całkowicie się zatra-
cić i zniszczyć w tej „przyjemności”. Jak narkoman, który 
chętnie zaćpałby się na śmierć. Grzeszna natura człowieka 
powoduje, iż mu to w ogóle nie przeszkadza, że idzie do 
piekła – byle doszedł tam „szczęśliwy”. Tylko i wyłącz-
nie Boża łaska sprawia to, że grzech jest czymś przykrym; 
że istnieje antagonizm pomiędzy nami i szatanem, oraz 
że jesteśmy w stanie usłyszeć Boży głos pełen miłości – 
nawet w najgorszej życiowej nędzy. Boża łaska zawsze 
zaskakuje!

Kto pozostaje w nieprzyjaźni?
Wróćmy teraz do pytania, pomiędzy kim Bóg ustano-

wił tę nieprzyjaźń. Bezpośrednio oczywiście między Ewą  
i szatanem. Ale w dalszej kolejno-
ści? Skoro, jak stwierdziliśmy sza-
tan nie płodzi małych „szatanków”, 
które rodziłyby się w nieprzyjaźni 
do potomków Ewy, to kim są ci po-
tomkowie? 

Otóż ostatecznym potomkiem Ewy, a jednocześnie 
wrogiem/ nieprzyjacielem szatana jest Jezus Chrystus. 
Jednak, pomiędzy Ewą i Panem Jezusem widzimy jeszcze 
wielu ludzi, którzy na mocy Bożego postanowienia po-
zostają wobec innych w nieprzyjaźni. Mamy pobożnych 
potomków Adama i Ewy, którzy pozostają pod Bożym 
wpływem, a z drugiej strony bezbożnych potomków tych 
samych pierwszych rodziców, którzy pozostają pod wpły-
wem szatana. O tym mówi nam bardzo wyraźnie kontekst 
księgi Genesis i tak też odczytywali to pierwsi słuchacze 
tej Księgi. W tych słowach odkrywamy przyczynę antyse-
mityzmu, ten sam język spotykamy również w Objawieniu 
12:1-5. Szatan chciał zniszczyć Izrael, by tym sposobem 
zniszczyć miejsce pojawienia się Chrystusa. Na szczęście 
Bóg ustanowił błogosławioną nieprzyjaźń między tymi, 

Tylko Boża  
łaska sprawia,  
że grzech jest 
czymś przykrym

którzy pragną dobra i tymi, którzy pragną zła. Izrael wy-
pełnił swoje najważniejsze zadanie, Jezus Chrystus przy-
szedł na ziemię. Dlatego też możemy powiedzieć, że Boża 
łaska zawsze zaskakuje! 

Nierozłączne sprawiedliwość i łaska
W omawianym wersecie, który jest jednocześnie 

pierwszym mesjańskim proroctwem, zawarta jest jeszcze 
jedna ważna prawda. Bóg jest zarówno Sprawiedliwy  
i Usprawiedliwiający. Pan Jezus zaznał zapowiedzianego 
„ukąszenia” w postaci nienawiści ze strony przywódców 
religijnych, odrzucenia i wyśmiania przez tłumy, ubiczo-
wania i w końcu krzyżowej śmierci w męczarniach. A jed-
nak było to tylko zranienie, a nie porażka. Trzeciego dnia 
tryumfalnie powstał z martwych! Szatan zachował się tak, 
jakby zapomniał o proroctwie z Rodzaju 3:15. Nie wiemy 
oczywiście, co myślał, gdy Jezus umierał na krzyżu, ale 
jeśli do tego dążył, musiał uznać to za swoje zwycięstwo. 
Gdyby pamiętał nasz dzisiejszy przewodni werset, lepiej 
byłoby dla niego utrzymać Pana Jezusa przy życiu. A tak - 
przez śmierć krzyżową – tylko zranił/ ukąsił obiecanego 
potomka Ewy, lecz Ten zmiażdżył mu głowę – a to już była 
jego pełna zagłada!

Przez krzyż stało się to możliwe i oczywiste, że Pan 
Bóg może być jednocześnie Sprawiedliwy i usprawie-
dliwiać bezbożnych. Bez krzyża na upadłego w grzech 
człowieka mogły czekać tylko kara i sąd. Czymś zdumie-
wającym jest fakt, że Boży Syn zajął miejsce grzeszników, 
biorąc na siebie naszą karę (Kol. 2:13-15).

Pierwsze Mesjańskie proroctwo, które spotykamy  
w Piśmie Świętym, jest zapowiedzią ZWYCIĘSTWA.  
A właściwie dwóch zwycięstw. Pierwsze zwycięstwo, to 
oczywiście to, które już odniósł Jezus Chrystus na krzyżu. 
Drugie jest doświadczeniem tych, którzy poszli za Panem 
Jezusem. Kiedy jesteśmy oddani Bogu i walczymy w Jego 
mocy (Obj.12:11), Boża łaska zawsze zaskakuje! Zamiast 
surowego sądu – człowiek otrzymał zapowiedź Wyba-
wiciela. Zamiast opuszczenia – ustanowienie dobrej nie-
przyjaźni wobec zła. Święty i Sprawiedliwy Bóg okazał się 
jednocześnie Bogiem Uspra-
wiedliwiającym! Od samego 
początku, do samego końca, 
Amen.

Sprawiedliwy Bóg 
okazał się Bogiem 
Usprawiedliwiającym

14 czerwca br. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teo-

logiczne w Warszawie zakończyło kolejny rok swojej dzia-

łalności. Uroczystość ta była szczególna również ze wzglę-

du na fakt, iż żegnaliśmy kończącego kadencję Rektora, 

pastora Michaela I. Bochenskiego. Rektor po czteroletniej 

służbie w Polsce wraca do pracy duszpasterskiej oraz na-

ukowej w Wielkiej Brytanii. Z rąk Przewodniczącego Rady 

Kościoła, prezb. Gustawa Cieślara Rektor otrzymał od-

znaczenie „150 lat baptyzmu w Polsce” za osobisty wkład  

w dzieło baptystycznej edukacji teologicznej w Polsce.

W tym roku akademickim 8 osób ukończyło studia i jed-

nocześnie otrzymało tytuły licencjata teologii baptystycznej, 

zaś kolejne 15 osób przygotowuje się do złożenia egzaminów 

we wrześniu br. Absolwenci odebrali dyplomy oraz gratula-

cje z rąk Rektora Michaela Bochenskiego oraz przewodni-

czącego Rady Nadzorczej Seminarium - prezb. Konstantego 

Wiazowskiego. 

Podczas uroczystego nabożeństwa kończącego rok akade-

micki kazanie wygłosił Rektor, mówiąc o potrzebie uczenia się  

z historii chrześcijaństwa. Nawiązywał do trudnej sytuacji 

Anabaptystów, prześladowań i brutalnych morderstw za 

wiarę, pokazując jednocześnie, że ich wytrwałość dała pod-

waliny pod dzisiejszą wiarę i budowanie Kościoła Jezusa 

Chrystusa na całym świecie. 

Zespół pracowników Seminarium zmienia się, urząd rek-

tora od 1 lipca br. obejmuje obecny dziekan dr Andrzej Se-

weryn. Studenci oraz wykładowcy są pełni wiary, że kolejne 

lata działania Seminarium będą co najmniej równie owocne, 

jak dotychczas. Seminarium nadal będzie kształcić studen-

tów i przygotowywać „świętych do dzieła posługiwania, do 

budowania ciała Chrystusowego” (Efez. 4:12)

Okres nauki w WBST był dla mnie wspania-
łym czasem poznawania Boga nie tylko wiarą 
i duchem, ale przede wszystkim umysłem po-
przez naukę. Nauczyłem się nie tylko patrzeć 
na sprawy chrześcijańskiego życia w sposób 
dojrzalszy i z perspektywy dziedzictwa teo-
logicznego, ale także poznałem ludzi pełnych 
pasji dla Boga, zarówno wykładowców, jak  
i studentów. Polecam studia teologiczne każ-
demu wierzącemu, ponieważ dają one szer-
szy obraz życia z Bogiem i wbrew opinii są 
bardzo praktyczne oraz pomagają odkryć 
swoje uzdolnienia i uwolnić się do służby 
dla Królestwa Bożego.

Tomasz Bogowski,  
tegoroczny  
absolwent

Studia w WBST uporządkowały podstawy mojej wiary 
oraz poszerzyły horyzonty poznawania Boga, a także 
stały się bodźcem do dalszego, samodzielnego studio-
wania Bożego Słowa. Dzięki nim mogłam obszernie za-
poznać się z korzeniami mojego Kościoła, co uważam 
za istotne przy określaniu swojej religijnej tożsamości. 
Studia w WBST dały mi także możliwość budowania 

nowych relacji z inny-
mi chrześcijanami. 

Emilia Jarczyńska,  
IV rok

Pójdźmy razem za 
Chrystusem! WBST 
w tym pomaga! 
Przybliża Pismo 
Święte i zmusza do 
zastanowienia się nad wiarą. Dla mnie po rozpo-
częciu studiów na pewno zmienił się pogląd na 
samą teologię, pojęcia i prawdy wiary; przede 
wszystkim odkrywam całą głębię i bogactwo wia-
ry. Jest to ciągły wzrost w poznaniu Chrystusa!

Daniel Sularz, I rok

Kolejny rok za nami
Zakończenie roku akademickiego 
2008/2009 w WBST

Tomasz Bogowski

AKTUALNOŚCI
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Skąd wzięły się idee składające się na „trzecią kulturę”? Roz-
wijały się one powoli w drugiej połowie XX wieku, od lat 
70-tych stawały się coraz bardziej popularne, by w latach 
90-tych ostatecznie opanować kulturę popularną i zacząć 
kształtować klimat intelektualny po 11 września 2001. Atak, 
jaki wtedy miał miejsce wykorzystano w racjonalistycznej 
propagandzie antyreligijnej, wypierając z tej roli postmoder-
nizm i new age. I oto żyjemy dziś w epoce „trzeciej kultury”, 

dla której wzorcem jest renesans, oświecenie i pozytywizm. 
Ideałem jest zaś podziw dla nauki i rozumu połączony  
z przekonaniem, że nauka potrafi wyjaśnić wszystko. Jesz-
cze do niedawna żywa era irracjonalizmu i relatywizmu 
skończyła się definitywnie. 

Nazwa „ruch trzeciej kultury” sięga korzeniami lat 50-tych 
XX wieku, kiedy ukazała się książka C.P. 
Snowa „Dwie kultury.” Opisuje w niej dwa 
różne sposoby myślenia ludzi wykształco-
nych: kulturę naukową (przedstawicieli nauk 
ścisłych) oraz kulturę humanistyczną (repre-
zentowaną przez przedstawicieli nauk spo-
łecznych, filozofii, literatury i sztuki). We-
dług Snowa te dwa typy myślenia tworzyły 
zupełnie różne światy. I tak przez większą 
część XX wieku było. Idee żywe w kręgu 
nauk ścisłych nie były modne w kręgach 
artystycznych i humanistycznych i odwrotnie. Jako całość 
kultura była podzielona na specjalistów od ciała (naukowcy 
ściśli) i ludzkiej duszy (humaniści). O tym stanie pisali chrze-
ścijańscy apologeci tamtych czasów, jak na przykład Fran-
cis Schaeffer mówiąc o skoku, jaki zachodzi między nauką  
a sztuką. 

Stan taki jednak nie mógł trwać długo, podział był sztucz-
ny i musiał upaść. Najpierw do ataku ruszyli ludzie, którym 
obcy był światopogląd naukowy. Tak rozwinęły się: post-
modernizm i new age. Postmodernizm chciał zakopać ten 
sztuczny podział przez uznanie nauki za rodzaj poezji lub 

Już nie wątpi się  
w istnienie prawdy. 

Największymi wrogami 
chrześcijaństwa są nowi 

ateiści, którzy w imię 
nauki, jedynie słusznej 

prawdy i rozumu, atakują 
z misjonarskim zapałem 

każdą religię

mitologii, w który można wierzyć lub nie, którą mogą zaj-
mować się humaniści. New age zaś połączył naukę z cu-
dami i okultyzmem tak, by nauka ścisła była bliska wierze  
w horoskopy i UFO. 

Na to zareagowali przedstawiciele nauk ścisłych. Oni też 
czuli, że tak człowieka dzielić nie można. Człowiekiem 
przecież zajmują się również nauki ścisłe i przyrodnicze.  

W końcu człowiek, tak jak wszystko wokół, składa się z ato-
mów i jest częścią Wszechświata. W jego ciele zachodzą  
reakcje chemiczne, które mają wpływ nie tylko na nasze 
zdrowie, ale też na nasz nastrój, uczucia i osobowość. Czło-
wiek jest istotą żywą, tak jak rośliny i zwierzęta, do niektó-
rych jest nawet bardzo podobny. A wytwory techniki są tak 
samo częścią kultury jak dzieła sztuki. 

Tak więc, przedstawiciele nauk ścisłych też 
chcieli wypowiadać się na temat tego, po 
co żyjemy i co tak naprawdę się w życiu li-
czy. A to, co mieli do powiedzenia, spodo-
bało się przynajmniej niektórym humani-
stom znudzonym dotychczasowymi moda-
mi. I tak, powoli, zaczęli pojawiać się biolo-
dzy piszący o naturze ludzkiej, sensie życia, 
wartościach, miłości i Bogu; badacze mó-
zgu stawiający pytania o świadomość, 

uczucia, osobowość, istotę poznania i przeżyć z Bogiem; fi-
zycy zadający pytania o ostateczny sens i źródło istnienia 
tego świata, informatycy zastanawiający się nad naturą my-
ślenia i dalszą historią ludzkości z perspektywy ewolucji 
technologicznej. Pojawili się również filozofowie, psycholo-
dzy, antropolodzy czy socjolodzy, którzy przyjęli punkt wi-
dzenia biologów, fizyków czy informatyków. Tak powstawa-
ła „trzecia kultura”, która nie chce być ani „pierwszą kulturą” 
zamkniętych w swych sterylnych laboratoriach badaczy, ani 
„drugą kulturą” humanistów niezainteresowanych naukami 
ścisłymi. Chce raczej być „trzecią kulturą”, kulturą przyrod-
ników będących zarazem humanistami. 

Na pytania, czy Bóg istnieje, 
dziś odpowiadają nie 

humaniści czy hinduistyczni 
guru, ale biolodzy i fizycy

Jeszcze nie tak dawno, w latach 90-tych ide-
alna - według mediów i popkultury - kobieta 

ma rodzinę, ale zarazem robi karierę rywalizu-
jąc z mężczyznami. Ideałem mężczyzny zaś 
jest delikatny i subtelny metroseksualista1. 

Świat się zmienił
Teraz ideał kobiety to Doda, Jola Rutowicz, Paris Hil-
ton i Christina Aguillera, które epatują przede wszyst-
kim swą fizycznością. Idealny mężczyzna wygląda 
dzisiaj zaś jak np. Mariusz Pudzianowski. Kiedy kilka-
naście lat temu ludzie popełniali jakiś występek, tłu-
maczyli go przez to, czego zostali nauczeni lub z ja-
kiej pochodzą rodziny, albo - jeżeli interesowali się 
psychologią - przyczynę widzieli w błędach wycho-
wawczych matki, braku ojca, itp. Teraz okazuje się, 
że przyczyną wielu występków jest 
wytworzony przez ewolucję gen ska-
zujący np. na niewierność, agresję czy 
uzależnienia. Wtedy, gdy ktoś chciał 

1 metroseksualizm: zjawisko społeczne, styl życia upowszechniany 
wśród młodych mężczyzn przez współczesną kulturę masową, w 
którym szczególną rolę odgrywa skupienie na własnej cielesności, 
podążanie za modą, korzystanie z najnowszych zdobyczy kosme-
tyki, przywiązywanie wagi do własnej atrakcyjności – cechy do-
tychczas kojarzone z kobiecością.

Dzisiaj słyszymy 
inne wyjaśnienia

wiedzieć, jaki jest naprawdę świat, jak można się zbawić 
i co będzie na końcu świata, czytał książki jakiegoś guru 
i proroków new age. Od nich dowiadywał się, że wystar-
czy odkryć energię swojego wnętrza i zacząć myśleć po-
zytywnie, a wszystkie problemy rozpłyną się jak mgiełka 
iluzji. Wyobrażenia o przyszłości świata kształtowała wi-
zja ery wodnika, a nieśmiertelność gwarantować miały 
kolejne wcielenia. Dzisiaj słyszymy inne wyjaśnienia. 
Słyszymy, że nasz charakter i uczucia to efekt działania 
chemicznych substancji w mózgu, które powstały w trak-
cie ewolucji. Rozwiązania tajemnic wszechświata szuka 
się w pracach fizyków piszących o jakichś kosmicznych 
strunach, wszechświatach równoległych i zastanawiają-
cych się, czy świat jest zgrany na płytę CD. Dzisiejsi „pro-
rocy” mówią o bliskim już czasie, kiedy zaczniemy się 
pobierać z uczuciowymi robotami, staniemy się cyborga-
mi, a nasze mózgi zeskakuje się na dysk.

Jeszcze niedawno w pismach chrześcijań-
skich można było znaleźć artykuły twier-
dzące, że wiara w naukę, świecki humanizm 

już się skończyły. Teraz, aby dotrzeć do nowoczesnej 
kultury, powinniśmy zamiast odwoływać się do rozumu 
odwoływać się do emocji (najlepiej pozytywnych) i zja-
wisk nadprzyrodzonych. Zamiast „twardej” apologetyki, 
tworzyć np. piosenki (najlepiej lekkie, łatwe i przyjemne). 
Kilka lat temu słyszałem na wykładzie, że dziś prawdzi-
wych ateistów już nie ma, są tylko agnostycy i wątpiący. 
Największymi wrogami chrześcijaństwa byli politycznie 
poprawni publicyści i politycy, którzy atakowali nas za 
to, że śmiemy głosić wyższość religii chrześcijańskiej nad 
innymi i wierzymy w to, że coś jest prawdą dla wszyst-
kich. 

Świat się zmienił. Dzisiaj o postmodernizmie, który 
wszystko rozwadniał i płynął leniwie z prądem tolerancji 
dla wszystkich i wszystkiego, już się nie mówi. Już nie 
wątpi się w istnienie prawdy. Wyzwaniem dla chrześci-
jaństwa jest przede wszystkim nauka. Największymi wro-
gami chrześcijaństwa są czytelnicy książki R. Dawkinsa 
„Bóg urojony” i portalu „racjonalista.pl”: nowi ateiści, 
którzy w imię nauki, jedynie słusznej prawdy i rozumu 
atakują z misjonarskim zapałem każdą religię.

Skąd to się wzięło?
Jeżeli zauważasz wyżej opisane trendy, to może zasta-
nawiałeś się, co wywołało tę drastyczną zmianę? Tak jak 
dawniej jedna epoka, jak barok czy romantyzm prze-
chodziły w inną, tak i dziś następuje na naszych oczach 
podobna zmiana. Owa nowa tendencja to ideologiczna 
moda, która sama siebie określa jako „trzecia kultura”. 
Nazwa powszechnie się do tej pory jeszcze nie przyjęła, 
ale to co się pod nią kryje - jak najbardziej tak. 

APOLOGETYKA

– nowe wyzwanie dla chrześcijaństwa

Ruch 
”
trzeciej kultury”

dr Janusz Kucharczyk
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Nazwa, grupa i jej misja
Nazwę „trzecia kultura” zaproponował John Brockmann, 
agent literacki, organizator witryny internetowej Edge. 
Jego współpracownikami są między innymi psycholog 
ewolucyjny Steven Pinker, zoolog Richard Dawkins, filo-
zof Daniel Dennett, publicysta naukowy i polityczny Matt 
Ridley i inni. Są to nazwiska, które ukazują się w prasie, 
kiedy mowa o nowych odkryciach w nauce, o głośnych 
książkach. Warto wiedzieć, że tworzą jedno wpływowe, 
wspierające się środowisko, które kształtuje sposób my-
ślenia współczesnego pokolenia. Tworzą idee przemawia-
jące do wyobraźni, a odwołujące się do osiągnięć nauk 
ścisłych i opartych na nich naukach humanistycznych. 

Jaki jest tego skutek? Otóż, na pytania skąd się wzięło to 
wszystko co nas otacza, czy Bóg istnieje, czy człowiek 
ma duszę - dziś odpowiadają nie humaniści czy hindu-
istyczni guru, ale biolodzy i fizycy. Na pytania o to, jak 
działa nasza osobowość, jakie są nasze uczucia i życie, 
odpowiada dziś psychologia oparta na teorii ewolucji  
i badaniach mózgu. Tak więc obecnie rolę metafizyki peł-
ni fizyka i biologia ewolucyjna, antropologii zaś - psycho-
logia ewolucyjna i neurokognitywistyka. Poglądy te czę-
sto powiązane są z agresywnym ateizmem: ludzkości wy-
starczy nauka, która odpowie na każde pytanie. Wszelkie 
inne spojrzenia są fałszywe, zabobonne i szkodliwe. 

Wyzwanie
Chrześcijanin musi reagować na różne mody i style.  
W tej chwili wyzwaniem numer jeden dla nas jest wła-
śnie „trzecia kultura”. Wiedza na temat głównych idei 
tego ruchu wśród chrześcijan jest niewielka. Może dla-
tego robimy niewiele lub nic - poza wypowiadaniem lub 
pisaniem usypiających naszą czujność banałów, jak: „Nie 
ma konfliktu między nauką a wiarą”, „Prawdziwa nauka 
potwierdza wiarę”, „Chrystus Cię kocha. Uwierz w to 
przyjmując Go sercem (i za dużo nie myśl)”. Mówimy tak 
i od razu czujemy się lepiej. Warto jednak zrobić coś wię-
cej, jeśli chcemy, aby kolejne pokolenia polegały na Biblii 
i wierze w Chrystusa raczej niż na ateizmie i ślepej wierze  
w naukę. 
 
   

Dr J. Kucharczyk, wykładowca WBST, będzie  
głównym mówcą na tegorocznych  

VI Warsztatach Apologetycznych, zorganizowanych 
w budynku zboru KChB w Krynicy Górskiej,  
w dniach 19.-25 lipca br. Tematem będzie:  

„Ruch trzeciej kultury” – dzisiejszym  
wyzwaniem dla chrześcijan. 

 Szczegóły: Zbigniew Sobczak, pastor I zboru KChB  
w Krakowie (zzsob@poczta.onet.pl).

Ale czemu?
To pierwsze pytanie, które pada po zetknięciu się z nazwą naszej inicjatywy. 
Nie ukrywam, że jest to zamierzone. Od razu mamy możliwość odpowiedzi na 
tak postawione pytanie. Sprzeciw złu! - można powiedzieć w dwóch słowach. 
Sprzeciw grzechowi, choć to słowo jest dziś tak bardzo niepopularne. Tym 
trudniej jest sprzeciwiać się grzechowi, im bardziej wysublimowane formy 
przyjmuje, a mam wrażenie, że tak jest. Może nikt z nas nie kradnie, ale co  
z jazdą „na gapę” autobusem czy ze ściąganiem nielegalnego oprogramowania  
i muzyki? Może nie żyjemy w cudzołóstwie, ale co z pornografią i pożądliwością? 
Może nie mordujemy, ale co z obmawianiem, złością i nieprzebaczeniem?  
O tym chcemy mówić i z tym walczyć.

Czym jestesmy?
Nie jesteśmy organizacją, agendą, kolejnym projektem. Sprzeciw! to raczej 
ruch, inicjatywa oddolna. Pewnego dnia grupa przyjaciół zainspirowana przede 
wszystkim codziennym życiem z Bogiem a także pięknem sztuki i brakiem 
moralnego kręgosłupa u wielu młodych ludzi, postanowiła coś z tym zrobić. 
Nasze początki silnie związane są ze SLOT Art Festiwalem, który zadziałał 
na nas inspirująco a ludzie, którzy go organizują pomogli postawić pierwsze 
kroki w działaniu. Wynikiem tych doświadczeń był pierwszy festiwal w 2004 
r. W programie weekendowego wydarzenia znalazły się koncerty, wystawy, 
warsztaty, wykłady i naprawdę dobre rozmowy. Potem poszło już z górki - 
do tej pory udało nam się zorganizować już 6 wydarzeń kulturalnych oraz 
współuczestniczyć w kilkudziesięciu. 

Jak dzialamy?
Poza organizacją festiwali prowadzimy warsztaty artystyczne, 
robimy happeningi, projekty teatralne, akcje charytatywne, 
działania propagandowe. Nie ograniczamy się w konkretnych 
formach, staramy się raczej pokazywać chrześcijańskie życie 
jako pasjonujące i pełne treści. We wszystkich wydarzeniach 
artystycznych podstawą jest relacja z Bogiem i wskazanie na 
Tego, który daje talent a także na możliwość przelania naszych 
doświadczeń na materiał, którym może być papier, gips, tkanina, 
płótno czy instrument. Szczególnie leży nam na sercu młodzież 
zamknięta w subkulturach, do których często już nikt nie chce 
iść z Ewangelią. Bardzo inspiruje nas działalność chociażby Davida Pierce’a  
i kapeli No Longer Music. W czasie przerwy pomiędzy konkretnymi działaniami 
prowadzimy także portal internetowy: www.sprzeciw.org, który pełni funkcję 
ewangelizacyjną a także informacyjną. Prowadzimy również szkolenia dla osób 
chcących ewangelizować przez kulturę albo poprawić jakość swojego życia  
z Bogiem (np. szkolenia dla mężczyzn czy warsztaty dla kobiet).

Zapraszamy do zapoznawania się z naszą ofertą, kontaktu z nami i wspierania 
naszych działań. Więcej informacji na stronie www!
         Tomek Bogowski
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Tak łatwo powiedzieć: 

„Sprzeciw!”
Ktoś powiedział, że 
łatwo jest przeciwstawić 
się złu a trudniej jest 
czynić dobro. W naszych 
działaniach przyświeca nam 
motto, którym są biblijne 
słowa z Rzym. 12,21: Nie 
daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj. 
Dobrem może być wszystko, 
co wypływa z naszej 
relacji z Bogiem i z Jego 
inspiracji. Człowiek 
jest kreatywny bo został 
stworzony na podobieństwo 
Boga. Przede wszystkim 
jesteśmy grupą przyjaciół 
i to bardzo mocno nas spaja 
dając siłę do podejmowania 
wyzwań codzienności nie 
tylko dla siebie ale  
i dla innych.

Grzesiek Gołoś (założyciel i były szef inicjaty-
wy): SPRZECIW! to przede wszystkim misja, idea 
i ruch. Powstał z potrzeby chwili, a trwa nie-
przerwanie od kilku lat. Naszą wizją było, jest 
i będzie wywieranie wpływu na ludzi i zachę-
canie ich do wartościowego życia, pokazywanie 

chrześcijaństwa  
w alternatywny sposób 
oraz promowanie radykal-
nego życia z Bogiem. Dla 
mnie osobiście SPRZECIW! 
jest jak własne dziecko. 
Z początku go prowadzi-
łem, uczyłem, pokazywa-
łem, motywowałem. Dziś, 
kiedy już „wydoroślał” 
przyglądam się bardziej 
z boku, ale wciąż służę 
doświadczeniem, wspar-

ciem i pomocą. Cieszą mnie sukcesy, a bolą po-
rażki. Całe szczęście tych pierwszych wciąż jest 
o wiele więcej niż tych drugich. Wiele rzeczy 
udało nam się wspólnie zrobić. Za nami festi-
wale, koncerty, spektakle, warsztaty, wykła-
dy, trochę nieprzespanych nocy, morze wypitych 
kaw, nocne i dzienne przyjaciół rozmowy, mo-
dlitwy z akcentem na „dziękujemy” i „prosimy”, 
a przede wszystkim świadectwa ludzi, którzy 
przeżyli coś z Bogiem i zainspirowani Nim idą 
przez życie. Co przed nami? Czas pokaże... Ale 
wierzę, że jeszcze „będzie przepięknie, jeszcze 
będzie wspaniale”. Z Nim, w Nim i dla Niego! 
Bo SPRZECIW! to pozytywny bunt, który przekra-
cza mury i niesie nadzieję, tam gdzie jej nie 
ma, wskazując na Chrystusa, jako jedyną Drogę, 
Prawdę i Życie. I tego będziemy się trzymać!

,

,
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TEMAT NUMERU MISJA I EWANGELIZACJA

Jak na przestrzeni wieków rozwijał się Boży plan 
dotarcia do wszystkich narodów z Dobrą Nowiną? 
Gdzie w nim obecnie się znajdujemy? Jak był 
rozumiany w różnych wiekach? Które działania  
moga dla nas być wzorcem,które przestrogą?  
Przyjrzyjmy się historii misji chrześcijańskiej. 

Część I.  
MISJA W IMPERIUM RZYMSKIM 

W pierwszych wiekach nastąpił niezwykły, dynamiczny rozwój 
chrześcijaństwa. Należy pamiętać, że Cesarstwo Rzymskie było 
wielokulturowe. Od samego początku musiały być pokonywa-
ne bariery narodowościowe. Chrześcijaństwo było fenomenem, 
ponieważ, w przeciwieństwie do innych religii Imperium, było 
przyjmowane przez różne narodowości. Sprzyjającą okoliczno-
ścią była wewnętrzna jednolitość Imperium: dobry system dróg 
(handel, wojsko), zagwarantowane prawem bezpieczeństwo, 
powszechne użycie języka greckiego oraz obecność synagog – 
punktów wyjściowych ewangelizacji. 

Udział w rozpowszechnianiu Słowa mieli anonimowi wędrow-
ni ewangeliści. Ich świadectwo było potwierdzane przez odróż-
niające się czystością życie, a niekiedy męczeństwo. Niemałą 
rolę pełnili apologeci – chrześcijaństwo w przeciwieństwie do 
innych religii bazowało na faktach i mogło być intelektualnie 
bronione, co nie było bez znaczenia dla wykształconych elit. 
Szacuje się, że do 312 r. około 10% stanowili chrześcijanie.  
W niektórych ośrodkach nawet 50%.

Chrześcijaństwo rozwija się w Cesarstwie i w 312 r. staje się re-
ligią oficjalnie popieraną. Przełom konstantyński miał ogromny 
wpływ na zmianę profilu chrześcijaństwa i co za tym idzie, na 
misję. Niektórzy uważają, że przyjęcie chrześcijaństwa jako ofi-
cjalnej religii cesarstwa było polityczną koniecznością. Cesar-
stwo obejmowało wiele narodowości. Przekształciło tradycyjne 
lokalne miasta-państwa (polis) w wielkie uniwersalne imperium 
dla wszystkich. Ludzie w wielkim imperium potrzebowali łą-
czącego elementu określającego ich zanikającą tożsamość. 
Chrześcijaństwo doskonale się do tego nadawało, ponieważ nie 
miało u podstaw żadnego nacjonalizmu, żadnego kultu lokal-
nego. Nawet nie była to religia Żydów, którzy w większości je 
odrzucili. Chrześcijaństwo było religijnym fenomenem, ponie-
waż było wyznawane przez ludzi różnych narodowości. 

W momencie, kiedy Rzym przyjmuje oficjalnie chrześcijań-
stwo, zmienia się jego charakter. Do Kościoła napływają rzesze 

Aż po  krańce ziemi
Historia misji chrześcijańskiej

Paweł Kugler

nominalnie wierzących chrześcijan, którzy wnoszą do niego 
swoje pogańskie praktyki. Ostyga zapał ewangelizacyjny i mi-
syjny wewnątrz Imperium, ponieważ nauka Kościoła była już 
oficjalnie uznana. Nie czyniono specjalnych wysiłków do po-
zyskania dla chrześcijaństwa ościennych narodów (barbarzyń-
ców), chociaż dzięki pracy niewielu misjonarzy, świadectwu 
zwykłych obywateli, kontaktom handlowym i militarnym Sło-
wo Boże również powoli do nich przenikało. 

Chrześcijaństwo odtąd nie jest już niezależną religią. Będzie 
utożsamiana z panowaniem Rzymu. Powoduje to prześladowa-
nie chrześcijan w krajach przyległych do Rzymu, które pozo-
stają w konflikcie z Cesarstwem (Arabia, Iran, Afryka). W ten 
sposób tworzy się tam przestrzeń dla przyjęcia alternatywne-
go Islamu. Utożsamienie chrześcijaństwa z Cesarstwem było 
utrudnieniem dla misji w krajach walczących z potęgą Rzymu, 
zwłaszcza na południu i wschodzie. Na północy stało się ina-
czej, dzięki wieloletniemu przenikaniu kultury i wartości impe-
rium do krajów barbarzyńskich, wśród których Rzym stanowił 
swojego rodzaju „ideał”. 

Część II. MISJA W ŚREDNIOWIECZU

W 410 roku, chrześcijaństwo od 30 lat jest jedyną dozwolo-
ną religią Cesarstwa. Wtedy Rzym zdobywają barbarzyńcy. 
Chrześcijanie są zdezorientowani upadkiem odwiecznej ostoi 
cywilizacji: jeśli Rzym upadł, co się ostoi (Hieronim)? Poganie 
tłumaczą wydarzenia gniewem bogów rzymskich. 

Święty Augustyn
Chrześcijańskie wyjaśnienie dostarcza Augustyn: jego monumen- 
talne dzieło Miasto Boże ma ogromny wpływ na myślenie elit  
i staje się podstawą funkcjonowania państwa i Kościoła przez całe  
średniowiecze, a nawet reformację, aż do oświecenia (XIX w.).

Augustyn mówi, że niezależnie od biegu historii zawsze istnieją 
dwa miasta: miasto Boże i miasto ziemskie. Nawet jeśli Rzym 
upadł, miasto Boże nadal trwa: tworzy je lud Boży. Miasto 
ziemskie to ziemski, niedoskonały porządek rzeczy, ziemskie 
rządy. Augustyn nie idealizował ziemskiego porządku, ale też 
nie odrzucał go jako całkowicie złego. Natomiast uznawał wła-
dzę miasta Bożego za wyższą od władzy miasta ziemskiego. 
Augustyn nie odniósł miasta Bożego do żadnego ziemskiego 
porządku, ale wzrastający z czasem w siłę Kościół Rzymsko-
katolicki zaczął odnosić ten termin do siebie. Przez całe śre-
dniowiecze będą istniały dwa silne ośrodki władzy: władza  
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ziemska, w postaci cesarza i chrześcijańskich władców oraz 
władza duchowa, w postaci papieża i hierarchii Kościoła. Będą 
między nimi ciągłe tarcia, jednak będą one sobie nawzajem po-
trzebne. Państwo zapewnia Kościołowi bezpieczeństwo i wspar-
cie. Kościół zapewnia państwu duchowe błogosławieństwo. Ten 
model relacji władze-kościół wywodzi się od Augustyna.

Instytucjonalizacja i sakramentalizm
Niestety, na skutek przełomu konstanstyńskiego i nauk Augu-
styna następuje wzrost znaczenia Kościoła jako instytucji. To 
Kościół jako jedyny prawowierny spadkobierca Chrystusa dys-
ponuje środkami zbawienia. Pojawia się przekonanie, że poza 
Kościołem Rzymskokatolickim nie ma zbawienia. Zbawienie 
zależy od przynależności i poddaniu się Kościołowi, a nie od 
wiary w Chrystusa. Augustyn twierdził, że Kościół jest świę-
ty i ma autorytet nawet jeśli jego słudzy dopuszczają się po-
ważnych grzechów. Powoli dochodzi też do instrumentalnego 
traktowania sakramentów. O ile Augustyn kładł jeszcze nacisk 
na solidne przygotowanie kandydata do chrztu, o tyle jego na-
stępcom wystarczyło tylko proste poddanie się rytuałowi, bez 
zrozumienia jego znaczenia. 

Ma to ogromny wpływ na misję. Nie chodzi już o to, by do-
prowadzać pogan do żywej wiary przez głoszenie Ewangelii. 
Raczej chodzi o doprowadzenie ich do poddania się pod du-
chową władzę Kościoła Rzymskokatolickiego. Ustanowienie  
i trwanie instytucji, a nie ratowanie ludzi ze wszystkich naro-
dów, staje się motorem działania Kościoła. Kościół nie intere-
suje się autentycznością wiary. Raczej zależy mu na wcieleniu 
w swoje szeregi wszystkich poddanych. Udzielane sakramenty 
gwarantują udział w zbawieniu w praktyce niezależnie od wia-
ry i nawet bez zrozumienia i zaakceptowania jej prawd.

Misja i polityka
Ponieważ istniało tak silne powiązanie władzy świeckiej i ko-
ścielnej, zadanie misyjne stało się już nie dziełem Kościoła, 
ale chrześcijańskiego władcy. W okresie do X wieku ekspan-
sja chrześcijaństwa w Europie była ściśle związana z polityką. 
Wysyłani misjonarze nie tylko zaszczepiali chrześcijaństwo, ale 
również starali się uzależnić dany naród od swojego władcy i od 
Rzymu. Nic dziwnego, że pogańscy władcy się opierali. Wysiłki 

misjonarzy kierowane były głównie w celu pozyskania elit kraju 
pogańskiego. W ślad za nimi chrzczone były całe narody. 

Przywódcy pogańskich ludów decydowali się na przyjęcie 
chrześcijaństwa ze względów czysto politycznych. Prawo mię-
dzynarodowe było łagodniejsze dla chrześcijan niż dla „nie-
ochrzczonych istot”. Chrześcijańskie państwa były silniejsze 
i miały niepodważalny pretekst do najazdów: zaszczepianie 
wiary. Kiedy władca przyjmował chrześcijaństwo pretekst ten 
automatycznie zanikał. 

Augustyn stworzył również chrześcijańskie podstawy do prowa-
dzenia wojen. Wojna to wielkie zło, ale niekiedy jest usprawie-
dliwiona, np. w obronie własnej (tzw. wojna sprawiedliwa). Cho- 
ciaż prowadzenie wojen misyjnych nie było praktykowane, to 
niekiedy dochodziło jednak do najazdów krajów chrześcijań- 
skich na kraje pogańskie (np. najazd Karola na Saksonów). 
Wówczas dochodziło do konwersji i chrztów na siłę, zgodnie  
z przekonaniem, że lepiej kogoś przymusić do wiary, niż żeby był 
potępiony. Stosowano również perswazję wobec heretyków  
i Żydów. 

Synkretyzm
Takie podejście do misji prowadziło do synkretyzmu. Praktyki 
pogańskie zostały odziane w chrześcijańskie szaty (np. pogań-
skie święta zamienione na chrześcijańskie, kult świętych zamiast 
kultu legendarnych bohaterów narodowych). Powstaje w efek-
cie chrześcijaństwo nominalne, a nawet kryptopogaństwo (treści 
pogańskie zachowują moc, odziane w chrześcijańską oprawę). 

Monastycyzm
Chrześcijański monastycyzm miał swoje korzenie w Egipcie, ale 
idea szybko przeniosła się do Europy. Jego ideą było odcięcie 
się od pokus świata i dążenie do osiągnięcia świętości. Jednak  
w praktyce mnisi często nie izolowali się od świata, ale stano-
wili dla niego bardzo dobry przykład. Klasztory były wzorem 
wysokiej moralności. W niespokojnych czasach średniowiecza,  
w obliczu wojen, głodu i zarazy, klasztor stanowił ostoję pokoju. 
W klasztorach przetrwało rzymskie umiłowanie porządku i dys-
cypliny. Mnisi zajmowali się pożytecznymi pracami, jak uprawa 
roli, budowa dróg i mostów. Ponadto klasztory kładły nacisk na 
edukację i pomogły zachować starożytną wiedzę, w tym Pismo 
Święte. Początkowo klasztory nie miały celów misyjnych, ale 
później, dzięki nim właśnie, do wielu miejsc dotarła Ewangelia. 

Tereny zdobyte dla chrześcijaństwa
Największy rozwój chrześcijaństwa nastąpił w Europie. Do 
około X w. Europa była terenem po którym wędrowały i osie-
dlały się liczne ludy przybyłe ze wschodu (Wizygoci, Ostrogo-
ci, Frankowie, Anglo-Saksoni, Wandalowie, Wikingowie, Huno- 
wie, Słowianie, Bałtowie). Najazdy pogan często niszczyły to, 
co udało się wcześniej zbudować. Kościół Rzymski był w fazie 
formowania i umacniania swoich struktur.

Poza Europą chrześcijaństwo dociera i zakorzenia się w Arme-
nii i Etiopii. Ewangelia dociera również do Azji środkowej i Chin 
(VII w.) dzięki kościołowi nestoriańskiemu. W X w. kościół ten 
zanika, z przyczyn zarówno wewnętrznych (kompromisy, zla-
icyzowanie) jak i zewnętrznych (najazd Dżingis-Hana). Chrze-

ścijaństwo zostaje wyparte z Afryki Północnej przez Islam. Na 
skutek krucjat chrześcijaństwo dociera na Bliski Wschód, gdzie 
jednak pozostaje słabe. 

Ocena
Na ile obraz ten pasuje do pojęcia misji w Nowym Testamencie? 
Od czasów Konstantyna Kościół znajduje się w zupełnie nowej 
pozycji: z prześladowanej mniejszości staje się akceptowaną  
i wpływową siłą. Takiej sytuacji nie ma opisanej w Nowym Te-
stamencie. Przed liderami Kościoła stanęło bardzo trudne zada-
nie określenia kursu Kościoła. Jak Kościół ma się ostać w obli-
czu herezji, najazdów i mas ludzkich pukających do jego drzwi? 
Przyjęto, że rozwiązaniem będą silne struktury na wzór rzymski. 
Popełniono wiele błędów, choć z drugiej strony, chrześcijaństwo 
dociera do nowych ludów. Tylko, jaka była jakość tego chrześci-
jaństwa? Czy ludzie byli prawdziwie odrodzeni duchowo?

Z perspektywy protestanckiej można wskazać następujące bu-
dzące wątpliwości cechy owego stanu rzeczy: Nadmierne za-
angażowanie Kościoła w sprawy polityczne i vice versa (chęć 
władzy); przyjmowanie do Kościoła nieodrodzonych duchowo 
ludzi; głoszenie jednozbawczości Kościoła Rzymskokatolic-
kiego; w zbawieniu kładzenie nacisk na rolę Kościoła a nie na 
Chrystusa; Sakramentalizm – rytuały bez wiary i brak wyjaśnia-
nia Słowa; synkretyzm – bezkrytyczne wcielanie niebezpiecz-
nych praktyk pogańskich; używanie siły do nawracania; wciela-
nie wszystkich na siłę do Kościoła.

Kolonializm
Europa stała się miejscem, gdzie zakorzeniła się chrześcijańska 
kultura. Była wówczas wyspą, wokół której panował Islam. Nikt 
w Europie nie interesował się tym, co jest dalej, aż do czasu 
wielkich odkryć geograficznych. W przededniu tych odkryć 
chrześcijańskie kraje nie są najwyżej rozwinięte cywilizacyj-
nie na świecie, chociaż mają duży potencjał rozwoju. Ma to 
ogromne znaczenie dla misji. Europejczyk odtąd będzie miał 
zawsze cywilizacyjną przewagę nad innymi ludźmi.

U schyłku średniowiecza następują odkrycia geograficzne i roz-
poczyna się epoka kolonialna. Królowie są obowiązani nawra-
cać swoich nowych poddanych na chrześcijaństwo. Wzmocnili 
oni swoją duchową władzę na tyle, że stają się zagrożeniem 
dla samego Papieża. Dlatego Papież nakazuje wycofać obec-
nych misjonarzy podległych królom i osadza stacje misjona-
rzami nowo powstałego towarzystwa Jezuitów, które podlega 
bezpośrednio Papieżowi. Odtąd Jezuici będą najważniejszym 
narzędziem misyjnym Kościoła Katolickiego.

Kolonializm będzie miał ogromny wpływ na misję. Głównym 
motorem napędowym było czerpanie zysków z handlu i wy-
korzystywania gospodarczego kolonii, które stały niżej cywili-
zacyjnie. W początkowej fazie panuje jeszcze paradygmat śre-
dniowiecza i Kościół idzie ręka w rękę z państwem. Dopiero w 
epoce oświecenia sytuacja ulega zmianie i misjonarze działają 
niezależnie.

Dalsza cząść artykułu na stronie 18.

Tabgha, Mozaika bizantyjska
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Zanim to jednak nastąpiło, kolejnym etapem była

Misja Izraela
Izrael nie otrzymał zadania wysyłania misjonarzy celem 

głoszenia Boga Jahwe wszystkim narodom. Miał raczej być 
świadectwem Bożym - mieszkać w swoim kraju i wypełniać 
Boże przykazania. Izrael leżał pośród wielkich cywilizacji. 
Dzięki temu inne narody mogły usłyszeć o Bogu. Zarów-
no błogosławieństwo Izraela jak i jego przekleństwo było 
dla narodów znakiem Bożej obecności (V M 28, 10-13 vs.  
V M 29, 23-27).

Izrael ma jednak pozycję szczególną, pozycję kapłana 
(pośrednika) do Boga dla innych narodów. Mogą one poznać 
Boga tylko dzięki Izraelowi: „Jeżeli pilnie słuchać będziecie 
głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo 
moja jest całą ziemia. A wy będziecie mi królestwem ka-
płańskim i narodem świętym (...)” (II M 19, 5-6).

Z drugiej strony, Stary Testament wskazuje na to, że Bóg 
docelowo planuje błogosławić wszystkie narody, a nie tylko 
Izraela. Świadczą o tym liczne fragmenty, w których poga-
nie już poznają Boga dzięki świadectwu Izraela, jak również 
zapowiedzi przyszłego pełnego błogosławieństwa narodów.  
I tak Świątynia ma być przeznaczona też dla pogan (I Król.  
8, 41-43). Pojawiają się „zwykli” ale niezwykle wplecieni  
w historię zbawienia ludzie: Rachab z Jerycha, która wyzna-
je: „Pan, Bóg wasz jest Bogiem” (Joz. 2, 11); Rut Moabitka, 
mówiąca do Izraelskiej teściowej: „Bóg twój – Bóg mój” (Rut 
1,16); czy Naaman Syryjczyk: 
„nie ma na całej ziemi Boga jak 
tylko w Izraelu” (II Król 5, 15). Po-
jawia się Królowa Saby (I Król 10, 
9) i inni królowie – goście Salo-
mona (I Król 4, 34); pojawia się 
nawrócony król Nebukadnesar (Dan 3, 32-33; 4, 23, 31-34) 
czy pokutujący Król Niniwy (Jon. 3, 5-6). Wiele Psalmów 
(np. 22, 28; 46, 10; 57, 9; 67, 2; 67, 4; 72, 11.17; 86, 9; 117, 
1) wysyła sygnały nadchodzącej chwały dla Boga spośród 
wszystkich narodów.

Tak więc misja Izraela nie była ostatecznym wypełnie-
niem obietnicy danej Abrahamowi, ale etapem przygotowa-
nia do prawdziwego błogosławieństwa narodów w Jezusie 
Chrystusie. Nie było jeszcze objawienia Ewangelii. „Nawró-
cenie” pogan w tym okresie polegało na wyznaniu przez 
nich, że Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. W ten spo-
sób różne narody zwracały większą uwagę na Izraela, przez 
co były lepiej przygotowane na przyjęcie Mesjasza, który 
miał przyjść przez Izraela. Natomiast Psalmy i proroctwa już 
wprost przepowiadały nadchodzące błogosławieństwo dla 
wszystkich narodów. 

Misja Jezusa Chrystusa
Już wydarzenia towarzyszące narodzeniu Jezusa świad-

czą o uniwersalności Jego misji. W błogosławieństwie Sy-
meona zostaje nazwany „światłością, która oświeca pogan” 
(Łuk 2, 32). Kolejny wyjątkowy znak to wizyta mędrców 
(Mat 2, 1-12), magów, pogańskich dostojników, którzy chcą 
oddać cześć Jezusowi. 

Również przesłanie Jana Chrzciciela towarzyszące po-
czątkowi służby Jezusa świadczy o uniwersalności misji 
Chrystusa. Jan każe Izraelitom przyjmować chrzest, co było 
wymagane dla prozelitów z innych narodów (Łuk 3, 3). Tym 
samym Jan zrównuje niewierzących Żydów z Poganami.  
W Łuk 3, 8 Jan mówiąc o kamieniach, nawiązuje do zatwar-
działych Pogan, którzy mogą jednak okazać się lepsi od 
Izraela.

A jak sam Jezus Chrystus ro-
zumiał swoje powołanie? Czy 
przyszedł jedynie do „owiec 
z domu Izraela” i dopiero po 
zmartwychwstaniu nagle posyła uczniów do wszystkich na-
rodów? Raczej widzimy w życiu Jezusa stopniowe przygo-
towywanie uczniów do globalnej misji do Pogan. Widać to  
w mesjańskim tytule, służbie na rzecz Pogan, a w szczegól-
ności w wypowiedziach poprzedzających Jego odejście.

Tytuł „Syn Człowieczy”
Jezus znał Pisma i celowo odnosił niektóre fragmenty  

i sformułowania do siebie, chcąc wywołać wśród słuchaczy 
precyzyjne skojarzenia. Tytuł „syn człowieczy” był używa-
ny wyłącznie przez Jezusa w odniesieniu do siebie (ponad 
40 razy). Tytuł pochodzi ze Starego Testamentu i za czasów 
Jezusa funkcjonował wśród Żydów jako tytuł mesjański. Eze-
chiel używa tego tytułu prawie 90 razy w odniesieniu do 
siebie. Uważa się, że chciał przez to podkreślić swoje czło-
wieczeństwo i uniżenie wobec Boga. Hebrajskie ben ada-
moznacza tyle co „syn ludzki” albo „przedstawiciel ludzko-
ści”. Wkrótce stał się tytułem Mesjasza.

Ale równie istotny dla tego tytułu jest prorok Daniel. Kie-
dy Jezus mówił o sobie „syn człowieczy” to miał bez wąt-
pienia na myśli niebiańską postać z Dan. 7, 13-14. Fragment 
jest napisany w języku aramejskim, a syn człowieczy to bar 
enosz. Znaczenie jest podobne do ben adam, chociaż enosz 
oznacza ludzkość, a nie pojedynczego człowieka. Postaci 
tej przypisywano boską doskonałość, choć oznaczała czło-
wieka. Daniel 7, 14 mówi o tym, że synowi człowieczemu 
służą wszystkie narody.

Co z tego wynika dla misji? Jezus używając tytułu „syn 
człowieczy” utożsamia się z całą ludzkością, a nie tylko  
z Izraelem (nie mówił o sobie: syn Izraela ani syn Dawi-
da – choć bywał tak nazywany). Wskazuje na to zarówno 
znacznie słowa syn człowieczy w języku oryginalnym (re-
prezentant całej ludzkości), jak i kontekst użycia u proroków 
(błogosławieństwo wszystkich narodów).

Służba Jezusa Chrystusa
Od początku Nowego Testamentu widać, że Jezus miał  

w perspektywie wszystkie narody, a nie tylko Izraela. Plan rzą-
dzenia wszystkimi narodami widać już przy kuszeniu (Mat. 
4, 8-9), gdzie diabeł namawia Jezusa by poszedł na skróty,  
a nie przez krzyż. W swoim pierwszym kazaniu w Naza-
recie Jezus podaje przykład pogan, którym okazana była 
łaska, gdy Izrael odrzucał proroków (Łuk. 4, 16-30). Cho-
ciaż priorytetem Jezusa wyraźnie był Izrael, była to jedynie 
kwestia przyjętej strategii. Jezus miał w zanadrzu dotarcie 
do wszystkich ludów. Jezus wysłał 12 uczniów i polecił im: 

Synowi  
Człowieczemu służą 

wszystkie narody

Definicja misji nie jest prostym zadaniem. Termin 
misja nie pojawia się w Biblii, chociaż koncepcja 
misji jest widoczna. W centrum misji stoi bez-
sprzecznie ewangelizacja, ale to termin szerszy.  
Jak więc zdefiniować misję?

Biblijne podstawy działań misyjnych
Najbardziej znany fragment wskazujący uzasadnienie dla 

działań misyjnych to Ewangelia Mateusza 28:18-20: „A Jezus 
przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszel-
ka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przy-
kazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata.”

Zwróćmy uwagę na zawarte w nim nakazy:
Idźcie (dosłownie: idąc) – to jakiś ruch, podróż. Spełnienie 

słów Jezusa łączy się więc ze zmianą 
geograficzną i kulturową. 

Czyńcie uczniami – to nakaz wy-
siłku przekazywania prawdy, warto-
ści. Celem misji jest doprowadzenie 
ludzi do dojrzałej wiary, a nie tylko 
ewangelizacja. Chrzczenie, ale i nauczanie wszystkiego, co 
Jezus przykazał. W praktyce: budowanie Kościoła.

Wszystkie narody (ludy) – to przedsięwzięcie o globalnym 
charakterze. Misja nie jest ukończona, jeśli pozostała choć-
by jedna niezewangelizowana grupa etniczna.

Misję więc możemy określić następująco: to całokształt 
pracy służącej zaszczepieniu chrześcijaństwa w obcej kul-
turze. wysiłek związany z geograficzną i kulturową zmianą, 
którego efektem są nowe kościoły, czyli uczniowie Jezu-
sa, zdolni do realizacji wszystkiego, co Pan przykazał, we 
wszystkich narodach. 

Misja od samego początku
Misja jest Bożym planem od początku Biblii. Spójrzmy na 

historię biblijną z perspektywy misyjnej. Dzięki temu zoba-

Misja w praktyce: 
budowanie Kościoła
w każdym narodzie

czymy, że cała Biblia a nie pojedyncze wersety uzasadnia 
działalność misyjną.

Po pierwsze, zwróćmy uwagę na Upadek – to przyczy-
na, dla której misja jest potrzebna. Zaraz po nim spotykamy 
zapowiedź ratunku, który ma charakter globalny, ponieważ 
jest to obietnica wypowiedziana w obecności ludzkości  
(I M 3, 15). Kiedy patrzymy na wydarzenia związane z bu-
dowaniem wieży Babel widzimy, że powstają różne kultury  
(z powodu grzechu – separacja jest Bożym ratunkiem przed 
eskalacją zła). Różne języki są skutkiem tego Bożego działa-
nia (por. I M 11, 1 i I M. 11, 7).

Misja a przymierze z Abrahamem
Kiedy czytamy treść Bożej odla Abrahama (I M 12) okazu-

je się, że będzie on narzędziem błogosławieństwa nie tylko 
dla Izraela, ale również wszystkich narodów: 

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklina-
jących cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione 
wszystkie plemiona ziemi.” (I M 12, 3). Bóg potwierdza swój 
plan w kontekście ratunku dla Lota (I M 18, 18), po ofiarowa-

niu Izaaka (I M 22, 16-18), względem Izaaka samego 
(I M 26, 4) i Jakuba (I M 28, 14). Błogosławieństwo 
narodów to nie jest więc jakaś mało istotna myśl, ale 
myśl centralna przymierza. Bóg chce przez Abrahama 
błogosławić wszystkie narody!

 W tym przymierzu widzimy Bożą alternatywę dla 
wieży Babel. Narody przez nią właśnie budowały sobie 
„imię” bez Boga. Tutaj Bóg daje Abramowi obietnicę „imie-
nia”. Widoczny jest kontrast między panowaniem człowieka 
bez Boga dla chwały człowieka (Babel), a panowaniem Boga 
na rzecz człowieka dla chwały Boga.

Błogosławieństwo miało się zrealizować w przyszłości 
(Abraham nie był posłany na misję). Czy Abraham wiedział, 
jak zostanie ono zrealizowane? Raczej nie. Rozumienie tego, 
na czym polega błogosławieństwo rosło w czasie. Dzisiaj ro-
zumiemy, że chodziło o Chrystusa (Gal. 3, 16): „Otóż, obiet-
nice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie 
mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I po-
tomkowi twemu, a tym jest Chrystus.” Chrystusie i poprzez 
Chrystusa obiecane Abrahamowi błogosławieństwo dotyka 
narody. On jest spełnieniem tego przymierza!

 i będą w tobie 
błogosławione 

wszystkie  
plemiona ziemi

Biblia
 o misji

Paweł Kugler
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„Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan 
nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły  
z domu Izraela.” (Mat. 10, 5-6). Liczba 12 symbolizuje Izra-
ela. Później Jezus posyła 70, którzy nie otrzymują tego za-
kazu (Łuk. 10, 1). Liczba ta może symbolizować wszystkie 
narody, bo rabini uważali, że to liczba narodów (I Mo 10). 
Oznaczałoby to, że najpierw Ewangelia ma być zwiastowa-
na Żydom, a potem poganom.

Ewangelie podają wiele przykładów służby Jezusa na 
rzecz Samarytan i pogan: to trędowaty Samarytanin (Łuk. 17, 
12-19), który jako jedyny podziękował (uwierzył); to Sama-
rytanka (Jan 4), która usłyszała, że Boga nie będzie się czcić 
w Jerozolimie, ale w „Duchu i prawdzie”. Ona również stała 
się misjonarką! To miłosierny Samarytanin (Łuk. 10, 29-37), 
który pokazał, że pół-poganin też jest bliźnim. To niegościn-
ni Samarytanie (Łuk. 9, 51-56), którym Jezus okazuje łaskę. 
To sługa rzymskiego setnika (Mat. 8, 5-13), którego wiara 
sprowokowała Jezusa do wypowiedzi o tym, że do Króle-
stwa zamiast Izraela wejdą poganie (Mat. 8, 10-12). To córka 
Greczynki (Mar. 7, 24-30). Jezus dał tu do zrozumienia, że 
Jego ziemska służba wśród pogan była ograniczona, chociaż 
fragment można interpretować jako próbę uzmysłowienia 
uczniom, że poganie mają równe prawo do łaski. To proś-
ba Greków (Jana 12, 20-36). Prośba 
nastąpiła bezpośrednio po wjeździe 
Jezusa do Jerozolimy, które było 
wypełnieniem proroctwa Zacharia-

sza. Mowa w nim również o przyniesieniu pokoju narodom 
(Zach. 9, 9-10). Prośba Greków prowokuje Jezusa do decyzji 
pójścia na krzyż: „nadeszła godzina” (Jana 12, 23). Głębokie 
zainteresowanie Greków (pobożnych – przybyli się modlić) 
dowodzi, że świat jest gotów na dzieło odkupienia: „A gdy 
ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie 
pociągnę” (Jana 12, 32). Z kontekstu wynika, że ci „wszyscy” 
to nie tylko Żydzi, ale właśnie i Grecy.

To również opętany Gedareńczyk (Mat. 8, 28-34), który 
stał się misjonarzem, przygotowującym swój lud na przyjęcie 
Chrystusa. Wypędzenie kupców z świątynnego dziedzińca 
pogan (Mar. 11, 17) wyraża troskę o nich: „Czyż nie jest na-
pisane: Dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany 
domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców.” 
Zapowiada również odebranie Królestwa Izraelowi i danie go 
innemu narodowi: (Mat. 21, 43):  „Dlatego powiadam wam, 
że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, 
który będzie wydawał jego owoce.” Jezus zapowiada misję 
o światowym zasięgu (Mat. 26, 13): „Zaprawdę powiadam 
wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana 
ta ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co 
ona uczyniła.”; oraz „I będzie głoszona ta ewangelia o Kró-
lestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom,  
i wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24, 14).

Dlaczego Jezus przyszedł  
najpierw do Izraela? 
Jezus działa jeszcze w warunkach Starego Przymierza. 

Stąd Jego koncentracja na Izraelu, umiłowanym i wybra-
nym ludzie, jak to zawsze miało miejsce w Starym Testa-
mencie. Bóg najpierw powiedział do Abrahama „będę Ci 
błogosławił”, a dopiero potem „będą w tobie błogosławione 
wszystkie plemiona ziemi” (Gen 12, 2-3). Dopiero po Golgo-
cie następuje pełne otwarcie na wszystkie narody. Poza tym 
uczniom potrzebny był okres przygotowawczy na wielką 
zmianę, którą będzie otwarcie Boga na pogan. Widać to np. 
w słowach: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale 
teraz znieść nie możecie” (Jana 16, 12). 

Wielkie posłannictwo i jego realizacja 
w czasach Nowego Testamentu
Wielkie posłannictwo zawiera już wyraźny nakaz głosze- 

nia Chrystusa wszystkim ludom  (Mat. 28, 18-20; Łuk. 24, 46-49;  
Dz. 1, 8). Pojawia się wyraźny nacisk na głoszenie świadectwa 
dla wszystkich narodów (kontrast względem zadania Izraela  
a nawet służby Jezusa, które były skierowane do Izraela). Po-
jawia się dokładnie podana treść zwiastowania (bardziej kon-
kretna od treści przesłania Izraela i Jezusa Chrystusa – fakty  
o Nim i wezwanie do nawrócenia) oraz nacisk na głoszenie, 
a nie na pójście (to, że będą szli, jest założone z góry).

Pięćdziesiątnica
Pięćdziesiątnica była ściśle powiązana z zadaniem misji, 

w dwóch aspektach. Po pierwsze, zesłanie Ducha umożliwia 
misję w sensie udzielenia mocy (odwagi i przekonania) do 
głoszenia Ewangelii (Dzieje 1, 8; Łuk. 24, 49; odwaga Piotra). 
Po drugie, okoliczności Pięćdziesiątnicy wskazują na otwar-
cie Boga na pogan (Dzieje 2, 1-13). I tak (w. 5.9-11) świadka-

mi byli nabożni Żydzi ze wszystkich ludów (ethnos) a także 
poganie (Kreteńczycy i Arabowie). Uczniowie mówili zro-
zumiale w innych językach o Bożych dziełach (w. 6-8). Jest 
to wydarzenie komplementarne do wieży Babel, gdzie Bóg  
w nadprzyrodzony sposób pomieszał język ludzki. Można 
je porównać następująco:

Babel: ludzka inicjatywa służąca jedności ludzi bez Boga 
i dla chwały ludzi.

Pięćdziesiątnica: Boża inicjatywa służąca jedności ludzi 
w Bogu i na chwałę Bożą.

Języki nie zostały dane po to, by wprowadzać uducho-
wioną atmosferę, ale były znakiem dla Żydów, że Bóg przy-
jął pogan (1 Kor 14, 21-22). Wspólne uwielbienie Boga łączy 
różnorodne języki, które są skutkiem nieposłuszeństwa od 
czasów wieży Babel; to proroczy znak jedności duchowej 
ale i różnorodności kulturowej i etnicznej powstającego 
właśnie Kościoła. Również fakt, że Nowy Testament został 
spisany w greckim języku, a nie hebrajskim, jest wymowny  
i świadczy o otwartości Boga na pogan.

Realizacja Wielkiego Posłannictwa  
w Nowym Testamencie
Duch Święty zstępował początkowo tylko na Żydów. 

Wkrótce jednak, na skutek zwiastowania, zstąpił też na Sa-
marytan (Dzieje 8, 14-17) i pogan (Dzieje 10, 44-46). Zbór 
w Jerozolimie poznał, że „i poganom dał Bóg upamiętanie 
ku żywotowi” (Dzieje 11, 18). Apostoł Paweł został wyraźnie 
powołany do pogan i Żydów (Dzieje 9, 15). Jego praktyką 
opisaną w Dziejach Apostolskich i Listach było zwiastowanie 
Ewangelii najpierw Żydom, a potem poganom (Rzym. 1 ,16).  
Paweł twierdził, że obecność pogan w Kościele (zgromadze-
niu ludu Bożego) była Bożą tajemnicą (czyli ukrytym przed 
ludźmi w przeszłości planem Boga), która jemu została od-
słonięta (Ef. 3, 3-12; Kol. 1, 26-27).

Perspektywa na przyszłość
Dzieje Apostolskie kończą się w nieoczekiwany, ale wy-

mowny sposób. Paweł dociera do Rzymu – stolicy pogań-
skiego świata. Większość Żydów odrzuca jego zwiastowanie, 
wskutek czego Paweł zwraca się do pogan. Można z tego 
zakończenia wnioskować, że rozpoczyna się epoka zwiasto-
wania Ewangelii poganom.

Wypowiedzi Jezusa Chrystusa i apostołów wskazują na 
to, że taki stan rzeczy będzie utrzymywał się do czasów 
końca. Ewangelia będzie głoszona 
wszystkim narodom. Można mieć 
również nadzieję, że w czasach osta-
tecznych nawróci się cały Izrael. 

Schemat można zarysować nastę-
pująco:

- Odrzucenie Chrystusa przez więk-
szość Izraela, chociaż resztka została 
wierna: Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale 
wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak na-
pisano; Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, 
które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiej-
szego (Rzym. 11, 7-8). Oraz: Podobnie i obecnie pozostała 
resztka według wyboru łaski (Rzym. 11, 5).

Zatwardziałość 
przyszła na  

część Izraela  
aż do czasu,  
gdy poganie  
w pełni wejdą

- Nawrócenie ludzi ze wszystkich narodów (grup etnicz-
nych): I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej 
ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadej-
dzie koniec (Mat. 24, 14). Oraz: I zaśpiewali nową pieśń tej 
treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, po-
nieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją lu-
dzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu (Obj. 5, 9; 

7, 9; ...). Również Rzymian rozdziały 9-11, w szczególności 
fragment Rzym 11, 11-25: A żebyście nie mieli zbyt wysokie-
go o sobie mniemania, chcę wam, 
bracia, odsłonić tę tajemnicę: za-
twardziałość przyszła na część 
Izraela aż do czasu, gdy poganie 
w pełni wejdą (11, 25).

- Nawrócenie całego Izraela:  
I w ten sposób będzie zbawio-
ny cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel  
i odwróci bezbożność od Jakuba (Rzym. 11, 26).

- Misja wg Biblii zostanie ukończona, kiedy Ewangelia do-
trze do wszystkich narodów i do Izraela. Dzisiaj widzimy, że 
jesteśmy już coraz bliżej tego celu!

Podsumowanie
Boże Słowo jako całość daje nam podstawę do prowa-

dzenia misji. Nawet jeśli władze niektórych krajów sprzeci-
wiają się przyjęciu misjonarzy, nawet jeśli sprzeciwiają się 
temu świeccy naukowcy wyznający równość wszystkich 
systemów religijnych, Biblia stanowi wyższy autorytet. Biblia 
daje nam prawo do głoszenia Ewangelii na całym świecie!

Biblijnie rozumiany cel misji polega na dotarciu z Ewange-
lią i założenie Kościoła we wszystkich narodach, kulturach, 
językach występujących na Ziemi. Nie jest to cel sam w so-
bie, ale u jego podstaw leży przyniesienie Bogu należnej 
Mu chwały spośród wszystkich ludów Ziemi. John Piper po-
wiedział, że misje istnieją, ponieważ Bóg wciąż nie odbiera 
należnej sobie chwały od wszystkich ludów świata. Kiedy 
Bóg otrzyma należną Mu chwałę, misje ustaną; w Niebie nie 
będzie już misji. Do tego czasu misja jest pragnieniem i za-
daniem Kościoła, który chce przynieść swemu Zbawicielowi 
i Bogu chwałę i uwielbienie!

Biblia daje nam 
prawo do głoszenia 
Ewangelii na całym 

świecie

Najpierw 
Ewangelia ma 

być zwiastowana 
Żydom, a potem 

poganom
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Część III.  
MISJA W CZASIE REFORMACJI

Reformacja przyniosła rewolucyjne zmiany dla sprawy misji. 
Stało się tak dzięki przywróceniu zdrowych podstaw teolo-
gicznych. Przede wszystkim zbawienie z łaski przez wiarę 
stało się centralną prawdą Kościoła. Dostrzeżono grzeszność 
człowieka jako jego całkowite skażenie i oddzielenie od 
Boga. Kładziono nacisk na osobiste doświadczenie zbawie-
nia i Boga, a nie traktowanie Go jako nieuchwytną koncep-
cję i przedmiot spekulacji. Pismo Święte wyparło sakrament  
z centralnej pozycji w Kościele.

Problemy z rozpoczęciem misji
Reformacja nie zapoczątkowała jednak od razu dynamiczne-
go rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa. Dopiero 200 lat po 
reformacji rozpoczynają się misje protestanckie na dużą ska-
lę. Dlaczego? Misji protestanci nie prowadzili od początku  
z następujących powodów:

•  Powszechnie uważano, że Wielkie Posłannictwo nie było już 
wiążące. Było ono skierowane wyłącznie do Apostołów i zos- 
tało już przez nich wykonane. 

•  Reformatorzy byli zaprzątnięci walką o reformowanie Ko-
ścioła we własnych krajach, prowadzono zawzięte dyspu-
ty teologiczne, co pochłaniało dużo energii. Niekiedy była 
to kwestia „być albo nie być” reformowanego Kościoła.

Brak było bezpośredniego kontaktu z poganami. Kraje, w któ-
rych rozwijał się protestantyzm, nie miały w owych czasach 
zamorskich kolonii. 

Z wyjątkiem anabaptystów wierzono w związek Kościoła  
z państwem i uważano, że misja może być prowadzona jedynie 
tam, gdzie sięga dane państwo, i wyłącznie z jego pomocą. 
Dlatego jedynym krajem zewangelizowanym wówczas przez 
Luteran była Laponia, znajdująca się w granicach Szwecji.

Reformatorzy powrócili natomiast do biblijnych podstaw pro-
wadzenia misji. Misja nie będzie już dłużej definiowana jako 
rozbudowa instytucji Kościoła, ale jako głoszenie Ewangelii  
i budowanie kościołów na niej opartych. To Ewangelia definiuje 
misję. Odrzucono również przemoc jako metodę prowadzenia 
misji.

Anabaptyści
Wśród grup protestanckich wyróżniali się radykalni anabap-
tyści, którzy stanowczo odrzucili powiązanie Kościoła z pań-
stwem. Zdecydowanie twierdzili, że Wielkie Posłannictwo jest 
nadal dla kościoła wiążące, a przedmiotem misji są nie tylko 
poganie, ale też nominalni chrześcijanie, którzy nie przeżyli 
prawdziwego nawrócenia. Prawdziwy Kościół nie obejmuje 
wszystkich ludzi mieszkających na danym obszarze (jak twier-
dzili reformatorzy skrzydła tzw. Reformacji urzędowej), ale je-
dynie świadomie wierzące jednostki. Powszechne kapłaństwo 
umożliwiało w praktyce zaangażowanie się w pracę misyjną 
wszystkich członków zborów. Dla kaznodziejów nie miały też 
znaczenia ograniczenia terytorialne – mogli podróżować i usłu-
giwać wszędzie, co nie było przyjęte w innych wyznaniach.

Część IV. MISJA OD XVII WIEKU  
DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Kościoły reformowane, które rozwijały się w Szwajcarii, Ho-
landii i Wielkiej Brytanii, przejmą prym w protestanckiej misji. 
Sprawa ta była dla nich istotniejsza niż w kręgach luterańskich, 
z przynajmniej 2 powodów:

•  Teologiczny. Kalwin od początku kładł silny nacisk na Bożą 
suwerenność, która nie ograniczała się tylko do sfery du-
chowej. Chrystus powinien być czony na ziemi przez swój 
Kościół i wierne Jemu państwo. Pogląd ten optymistycznie 
zakładał rozszerzanie się wpływu Ewangelii wraz z rozsze-
rzaniem się wpływu państw teokratycznych (takie właśnie 
były pobudki Ojców Założycieli, którzy poprzez swe ko-
lonie zakładali fundamenty przyszłych Stanów Zjednoczo-
nych). Zdecydowanie kontrastował z pesymizmem Lutra, 
który oczekiwał tylko zmian na gorsze.

•  Geograficzny. Rosło znaczenie Anglii i Holandii jako krajów 
kolonialnych. Tym samym pojawiało się praktyczne pytanie: 
co robić z poganami? W koloniach angielskich (w Ameryce) 
pojawiają się pierwsi misjonarze, którzy starają się rozciągnąć 
program „państwa Bożego” na Indian (J. Eliot i inni). Starają 
się cywilizować Indian, i odłączają nawróconych od resz-
ty społeczności indiańskiej. Każą im się uczyć angielskiego  
i żyć w sposób „cywilizowany”. Te działania osłabiały wpływ 
ewangelii na Indian niechętnych przyjmowaniu Zachodniej 
kultury. Pozytywnym zjawiskiem było szkolenie indiańskich 

kaznodziei i tłumaczenie pisma na język indiański. Takie ro-
zumienie misji trwa aż do czasu Wielkiego Przebudzenia. 

Pietyzm i Morawianie
W 200 lat od rozpoczęcia reformacji, w Niemczech pojawia 
się ruch pietystyczny. Odrzucał zimną ortodoksję i formalizm 
kościelny na rzecz osobistego, głębokiego doświadczenia ła-
ski Bożej. Ważna była świętość życia i głoszenie Ewangelii, 
zaangażowanie całym sobą w życie dla Boga. Z drugiej stro-
ny, subiektywne doświadczenie stało się w nim ważniejsze niż 
obiektywna prawda. 

Ruch ten był ważny jako pierwszy protestancki ruch misyjny. 
Morawianie (jedna z społeczności pietystycznych) byli pierw-
szymi, którzy na dużą skalę wprowadzili w czyn Wielkie Po-
słannictwo. W ciągu trzech dekad społeczność licząca około 
1000 członków wysłała misjonarzy do 28 terytoriów zamor-
skich. Byli to często prości ludzie gorąco oddani sprawie gło-
szenia Ewangelii. W swoim oddaniu stanowili pierwszy pro-
testancki odpowiednik katolickiego monastycyzmu. Nowości 
zasygnalizowane przez Morawian to:

•  Woluntariat – podstawą przyszłych organizacji misyjnych, 
nowego wymiaru Kościoła;

•  Holistyczne podejście – strona fizyczna jest też istotna;

•  Wrażliwość kulturowa - otwartość na formę, jaką Kościół 
przyjmie w innej kulturze;

•  Utrzymywanie się samemu, (w przyszłości tzw. Tent-making).

Racjonalizm
Od XVIII wieku racjonalizm przynosi wielkie zmiany w myśle-
niu Zachodu. Ma to ogromny wpływ na misję. Dzisiejsze ro-
zumienie i działania misyjne są ukształtowane głównie przez 
tą epokę. 

Rozum jest ostatecznym punktem odniesienia („Myślę więc 
jestem h). Wiara w rozum prowadzi do rozwoju nauki. Obiek-
tywna nauka staje się jedynym wiarygodnym źródłem prawdy  
i poznania. Nauka bazuje na obserwacji, eksperymencie i logi-
ce. Liczą się fakty, które są niezależne od subiektywnych opi-
nii. Odrzucona jest opatrzność i celowość w biegu historii (Bóg 
czuwa nad wszystkim) na rzecz bezosobowej zasady przyczy-
na-skutek. Następuje zwrot od Boga ku naturze. Człowiek jest 
jej częścią i od niej – a nie od Boga – wywodzi swoje istnie-
nie. Panuje przekonanie, że tak ludzkość jak i zwykły człowiek 
może sam kształtować swój los. Nie jest już zdany na niezna-
ne, nadprzyrodzone siły, ale sam ma siłę i zdolności pewnie 
kroczyć w przyszłość. Może bowiem, uzbrojony w zdobycze 
nauki, podporządkować sobie cały świat. Świat i historia zmie-
rzają ku lepszemu. Zabobon i ciemnota (wszelkie odwołania 
do nadprzyrodzoności) pozostają w tyle. Śmierć, poczęcie, na-
rodziny, kościół – wszystko traci swój duchowy wymiar. Zostają 
jedynie zjawiskami biologicznymi i społecznymi. W centrum 
świata staje człowiek. Najważniejszy jest jego rozwój, wolność 
i niezależność. 

Religia jest zepchnięta do sfery subiektywnej, ponieważ nie 
bazuje na faktach. Odtąd wiara staje się rzeczą prywatną,  

a ateizm staje się filozofią publiczną. Na Zachodzie Kościół 
traci swoją moc oddziaływania na społeczeństwo. Proces ten 
następuje jednak w różny sposób w różnych krajach. We Fran-
cji – w sposób dramatyczny, podczas Rewolucji Francuskiej.  
W Anglii przebiega łagodniej, a rozpoczyna się Kartą Praw 
(1689) ograniczającą rolę króla. O ile na kontynencie, np.  
w Niemczech, racjonalizm przeniknął do elit Kościoła, parali-
żując tym samym ruch pietystyczny, który kładł nacisk na su-
biektywne doświadczenie, o tyle w Anglii zachowano większy 
dystans wobec skrajnego racjonalizmu. Z tego względu warunki 
stały się odpowiednie dla Wielkiego Przebudzenia Ewangelicz-
nego.

I i II Przebudzenie Ewangeliczne
Właśnie pierwsze i drugie przebudzenie miało decydujący 
wpływ na rozwój misji do postaci znanej nam dzisiaj. W pierw-
szym przebudzeniu stworzone i rozpowszechnione zostały 
podstawy teoretyczne misji. Rozprawiono się z niewłaściwym 
myśleniem o Wielkim Posłannictwie. Zaczęto zwracać większą 
uwagą na Bożą łaskę niż na Bożą suwerenność. Racjonalizm  
i martwy deizm hamuje jednak rozwój Kościoła. Drugie prze-
budzenie było już związane z wprowadzaniem idei w czyn. 
„Misja wisiała w powietrzu”. W pierwszej połowie XIX wieku 
misja zamorska stała się dogmatem kościoła protestanckiego. 
To myślenie było obecne zarówno w Ameryce jak i w Anglii 
– przyszłych dwóch potęgach misyjnych. Kościół też nie prze-
stawał rosnąć w tych krajach. 
 

Towarzystwa misyjne
Na przełomie XVIII i XIX wieku powstaje idea towarzystw mi-
syjnych. Wiele z założonych w XIX wieku towarzystw istnieje 
do dziś. Rozpowszechnia się idea „woluntaryzmu”. Wygląda 
ona następująco: nie ma co oglądać się na powolne kościoły. 
Pojedynczy chrześcijanie z różnych wyznań mogą przecież łą-
czyć się samorzutnie dla działań misyjnych. Za ojca współcze-
snych misji i pomysłodawcę towarzystw misyjnych uważa się 
Williama Carreya. Kiedy zasugerował starszym duchownym, 
że trzeba zająć się ewangelizacją pogan, usłyszał: Chłopcze, 
jeśli Bóg zechce to nawróci pogan bez twojej i naszej pomocy.  
W tych słowach przebrzmiewa przekonanie, że suwerenny Bóg 
nie chce w misji używać Kościoła. Carrey rozumiał to inaczej: 
suwerenny Bóg chce działać poprzez swój lud, który winien jest 
Mu posłuszeństwo, a nie wykręty. Carrey zakłada towarzystwo 
misyjne z osobami, które zaraził swoją wizją i rusza do Indii.  
W 25 lat po jego wyjeździe istniało już 12 podobnych towa-
rzystw, zarówno w Ameryce jak i w Europie – zmiana pojmo-
wania roli Kościoła w misji stała się faktem. 

3 epoki nowożytnej misji
Można wyróżnić 3 zasadnicze epoki we współczesnych mi-
sjach. Narodzeniu każdej z nich towarzyszył sprzeciw, z powo-
du innych przekonań i praktyk Kościoła.

1. Misja na wybrzeżach lądów (William Carrey). Tu dominuje 
Europa. Zasługą tej epoki było dopracowanie strategii wycofy-

Aż po krańce ziemi
Historia misji chrześcijańskiej - części III i IV.

www.bethelks.edu
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wania misjonarzy po założeniu Kościoła. Praca została uzna-
na nawet za zakończoną w 1910 r.

2. Misja w środku terytorium (Hudson Taylor) – tu dominuje 
Ameryka. Niestety, w początkowej fazie istnienia nie korzy-
stano z doświadczeń zdobytych za czasów pierwszej epoki.  
W 1940 praca została uznana za zakończoną.

3. Misja do nie zewangelizowanych grup etnicznych (Came-
ron Townsend). Zaczynają dominować kraje „nawrócone”  
w XX wieku – obok europejskich i Amerykańskich pojawiają się  
w coraz większej liczbie misjonarze z Ameryki Łacińskiej, 
Korei. To etap, który trwa do dziś.

Wnioski
Misja była najbardziej dynamiczna, kiedy spełnione były 
dwa warunki. Po pierwsze, właściwe zrozumienie ewangelii 
i misji (czynnik obiektywny). Nasz światopogląd wyznacza 
granice misji. Po drugie, gorąca wiara i posłuszeństwo Bogu 
(czynnik subiektywny). Właściwy światopogląd bez osobi-
stego zaangażowania i poświęcenia jest bezużyteczny. 

Nie inaczej wygląda sytuacja i dzisiaj. Czy mamy wizję two-
rzenia nowych kościołów, czy nasze marzenia zamykają się 
na zachowaniu własnego zboru w istnieniu? Czy postrzega-
my misję jako nakaz dla naszego zboru? Pamiętajmy! „Kto 
sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie 
też żąć będzie” (2 Kor 9,6)! 
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BSM jest organizacją misyjną założoną w 1995 roku, 
zrzeszającą wyznawców Jezusa Chrystusa z różnych 
kościołów, którzy pragną realizować nakaz misyjny Pana 
Jezusa, aby zanieść Ewangelię do wszystkich narodów. 
Kim jesteśmy, jak powstaliśmy, po co istniejemy i jak 
działamy? Jak można z nami współpracować? Postaram 
się na te wszystkie pytania i kilka innych równie ważnych, 
odpowiedzieć. 

Powstanie 
Podzielę się tutaj osobistym świadectwem. Wiosną 1990 
roku brałem udział w konferencji w Woltersdorf koło Berlina, 
jeszcze w NRD, gdzie spotkałem dyrektora niemieckiego 
oddziału Misji im. Wycliffe’a. Od momentu nawrócenia się  
w roku 1980 zawsze marzyłem o tym, aby zostać misjonarzem 
i pomyślałem, że oto po 10 latach nadarzyła się okazja, aby 
coś w tym kierunku zrobić. Zaprosiłem go do Polski na serię 
spotkań w różnych kościołach. Często po prezentacji pracy 
misyjnej podchodzili do nas młodzi ludzie i pytali: „co mam 
zrobić, aby zostać misjonarzem?”, albo: „czy jest w Polsce 
jakaś organizacja, która pomaga w wyjeździe na misję?”. 
Spotykaliśmy też starszych ludzi, którzy mówili, że mod- 
lili się przez wiele lat, aby Polacy mogli wyjeżdżać na misję.

 
Powoli Pan Bóg otwierał moje oczy na potrzebę założenia  
w Polsce organizacji misyjnej. Nie tylko mnie. We Wrocławiu, 
przy Biblijnym Seminarium Teologicznym była grupa ludzi 
skupiona wokół Andrzeja Horyzy i Malcoma Clegga, która 
chciała rozpocząć działania misyjne w byłym Związku 
Radzieckim. Praca taka była już nieformalnie rozpoczęta, 
pierwsi misjonarze byli już na misji, ale trzeba było nadać jej 
charakter organizacyjny. 
Zjednoczyliśmy siły i w czerwcu 1995 roku odbyło się spo-
tkanie założycielskie BSM. Na siedzibę wybrano miasto 
Ustroń. Rejestracji dokonano w Sądzie w Bielsku Białej.  
W październiku, po rejestracji Zarządu  
i Statutu BSM mogliśmy oficjalnie roz-
począć działalność. 
Na początku BSM przyjęło dwa ki-
erunki działania:1)Współpraca z misją 
im. Wycliffe’a, która polegała na po-
szukiwaniu ludzi i środków do służby 
tłumaczenia Biblii, oraz organizacji alfa-
betyzacji i edukacji. 2) Misja na Wschód - 
praca ewangelizacyjna w byłym ZSRR. 
Statut BSM jest na tyle szeroki, że zakłada powstanie no-
wych kierunków działań ewangelizacyjno- misyjnych. I tak 
w roku 2000 rozpoczęliśmy misję do Romów na Ukrainie,  
a w 2007 przy BSM utworzono polski oddział misji Opera-
tion Mobilization (OM), z siedzibą w Kutnie. 

Misja i Wizja 
Obecnie prawie każda organizacja stara się sformulować 
swoją wizję i misję. Część Zarządu związana z Misją Tłuma-
czy Biblii im. Wycliffe’a, podczas pracy nad Planem Strate-

gicznego Działania sformułowała wizję i misję dla polskiego 
oddziału Misji Wycliffe’a. Misja oddziału Wycliffe’a BSM to 
oddawanie Bogu chwały poprzez jednoczenie i angażowa-
nie polskich chrześcijan do służby przełamywania barier 
oddzielających ludzi od Słowa Bożego. Chcemy dołożyć 
wszelkich starań, aby każdy kościół/ zbór w Polsce oraz 
zbory polskie w różnych częściach świata były zaangażowa-
ne w realizację Wizji Roku 2025, przez regularną modlitwę  
o misjonarzy i narody bez dostępu do Słowa, przez rekrutację 
do misji czy przez wsparcie finansowe dla pracy misyjnej. 
Wiąże się ona z realizacją Wiyji Roku 2025 (Vision 2025), 
przyjętej na Światowej Konferencji Misji Wycliffe’a w 1999 
roku, wzywającej kościoły na całym świecie do tego, aby do 
roku 2025 rozpocząć tłumaczenie Słowa Bożego na każdy 
język, który jeszcze potrzebuje przekładu. 

Na czym polega przełamywanie barier?
Nośnikiem informacji objawiającej Boga i jego zbawczy plan 
względem każdego człowieka jest Biblia. Jeśli ludzie mają 
poznać zbawienie, muszą mieć dostęp do czystego źródła 
informacji o nim. Jest jednak wiele barier, które oddzielają 
ludzi od poznania Boga. Naszą służbę moglibyśmy nazwać 
przełamywaniem barier oddzielających ich od poznania 
Boga.
O jakie bariery tutaj chodzi? Podstawowymi barierami są: 
Brak przekładu Biblii – Spośród 6900 języków na świecie 

tylko niecałe 2500 ma dostęp do informacji o Jezusie. 
Analfabetyzm – około 1,2 miliarda dorosłych ludzi na świe-
cie nie umie czytać. 
Uprzedzenia, błędne i fałszywe wyobrażenia o Biblii.  
Z tymi mamy do czynienia na co dzień. Mimo, że Pismo 
Święte jest dostępne w naszym języku od wielu wieków  
a edukacja jest dobrem powszechnym, niestety bardzo nie-
wielka część Polaków czyta je w miarę regularnie. Próbując 
ich do tego zachęcić napotykamy na różne bariery uprze-
dzeń i fałszywych wyobrażeń. 
 
MisjaTłumaczy Biblii im. Wycliffe’a skupia się na przełamy-
waniu dwóch pierwszych barier, poprzez dokonywanie 
przekładu na języki, które jeszcze nie mają dostępu do 
Słowa Bożego i na organizacji szkolnictwa wśród grup etnic-
znych, których języki często nie mają jeszcze formy pisanej. 
Te działania idą w parze. Zanim rozpocznie się przekład 
na jakiś język, trzeba go zanalizować od strony fonetyki, 
słownictwa, gramatyki, wymyślić alfabet, zredagować el-
ementarz, zorganizować edukację, a wszystko po to, aby 
ludzie mogli czytać przetłumaczone dla nich Słowo Boże 
i aby Pan Bóg mógł się nim posłużyć, by zmienić ich życie 
poprzez poznanie Jezusa.

Gdzie jesteśmy globalnie w usuwaniu tych podstawowych 
barier?  

Jerzy Marcol

Misja i stare okulary
Czyli o Biblijnym Stowarzyszeniu Misyjnym, polskiej, ewangelicznej organizacji misyjnej, słów kilka

przełamujemy  
bariery  

oddzielające  
ludzi od  

poznania Boga

Chakazja, jedno z miejsc oddawania czci duchomWydawanie okularów w wiosce Gat w maju 2009
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Rola polskich chrześcijan
Jest to wyzwanie podjęte również przez chrześcijan  
w Polsce! Od momentu powstania BSM, misjonarze związani 
z naszą organizacją dokonali przekładu Nowego Testamentu 
na język tamasheq, którym mówią Tuaregowie w Mali, oraz 
na jeden z języków na Syberii. Ten drugi jeszcze nie został 
wydany. Nadal zbieramy środki na jego wydanie i rozpow-
szechnianie. Bardzo zaawansowany jest też przekład NT na 
jeden z języków w Papui Nowej Gwinei, który pod opiekę 
wzięło BSM. 
Jedna z naszych misjonarek pracuje w Etiopii, gdzie pomaga 
w organizacji edukacji podstawowej w regionie, gdzie jest 
ponad 20 języków. Na kilka z nich tłumaczony jest Nowy 
Testament, ale jeśli ma być on czytany i używany, trzeba 
ludzi nauczyć czytać i pisać. Organizacja edukacji sama 
w sobie jest bardzo skuteczną formą 
ewangelizacji – ludzie uczą się czytać 
z myślą o tym, aby korzystać z tłuma-
czonego dla nich Słowa Bożego!
W ostatnich kilku latach mieliśmy 
problem ze znalezieniem osób, które 
chciałyby rozpocząć przygotowania związane z wyjazdem 
na misję. Z drugiej strony, zaczęliśmy otrzymywać sporo 
darów finansowych. Kilka lat temu rozesłałem emailem 
zapytanie – w jakim kraju powinniśmy się zaangażować, 
jeśli mielibyśmy ku temu środki. W odpowiedziach bardzo 
często przewijała się Etiopia. Dodatkowo nasza misjonarka 
w Etiopii zaczęła opisywać nam lokalnych ludzi, którzy mieli 
pragnienie zaangażowania się do służby, ale nie mieli na to 
wsparcia. Łącząc te czynniki, zarząd doszedł do wniosku, 
aby nadwyżki wsparcia finansowego przeznaczyć na po-
moc lokalnym misjonarzom w Etiopii, aby zachęcić ich do 
służby tłumaczenia. W chwili obecnej wspieramy sześciu 
Etioczyków zaangażowanych w przekład na trzy języki  
w południowej Etiopii. Ponadto, chcemy dostarczyć środki 
finansowe potrzebne na zakup komputerów, czy wybudo-
wanie biura tłumaczeń. 

Organizacja edukacji – przełamywanie bariery biedy
W wielu regionach świata organizacja edukacji wiąże się 
z przełamywaniem bariery biedy, która ma różne oblicza. 
Przykładem może być tutaj nasza służba wśród Romów na 
Ukrainie. Wiele dzieci romskich nie chodzi do szkoły z pow-
odu braku butów lub braku odpowiedniej odzieży. Do tego 
dochodzą fatalne warunki higieniczne i zdrowotne, które 
mają związek z brakiem dostępu do czystej wody. Studnie, 
z których czerpana jest woda są płytkie i skażone bliskością 
latryn. Zdarza się, że kręgi studzienne są wykonane z az-
bestu. Z tego powodu bardzo powszechne są choroby 
przewodu pokarmowego, a u dzieci częste biegunki. Aby 
uzdolnić dzieci romskie do chodzenia do szkoły, nie wys-
tarczy wybudować szkoły, załatwić nauczycieli czy kupić 
zeszyty i książki. Trzeba jeszcze je ubrać, nakarmić, dać 
lekarstwa i dostęp do zdrowej wody. 

Podczas naszych podróży na Ukrainę nasze samochody 
często były wypełnione workami z odzieżą. Z tego powodu 
traciliśmy dużo czasu na granicach, a efekty były niewielkie. 
Po kilku takich doświadczeniach pastor Krzysztof Osiecki 
(ze Zboru Baptystów w Sopocie) wpadł na pomysł, aby 
zorganizować wielkie zbiórki odzieży i przetransportować je 
na Ukrainę tirem. Z pomocą w tym projekcie przyszedł brat 
Franciszek Długosz ze Zboru Baptystów w Chrzanowie, który 
już dwukrotnie udostępnił swoje środki transportu. W tym 
roku we wrześniu akcja znowu będzie przeprowadzona. 
Jednak ważny jest nie tylko transport odzieży. Zamiarem 
organizatorów jest, aby rozwożeniu odzieży po wioskach 
towarzyszyły ewangelizacje. Do tego potrzebni są ludzie, 
którzy chcieliby pojechać na kilka dni na Ukrainę. Szczegóły 
tej akcji będą na stronie internetowej BSM. 
Warto z wdzięcznością Bogu dodać, że dzięki pomocy z Pol-
ski, udało się wybudować dwa Domy Modlitwy, w których 
działają też szkoły romskie. Ponadto rozpoczęto program 
edukacji, który działał łącznie w 5 wioskach, choć w ostat-
nim roku – z powodu braku nauczycieli - tylko w dwóch. 

Każdy człowiek na ziemi będzie mógł 
przeczytać słowa: Każdy, kto wzywa 
imienia Pańskiego, zbawiony będzie, 

za 140 lat
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Poznaj misję i pomóż misji!
Zadnie, jakie stawia sobie BSM to uświadamianie Pola-
kom potrzeb misyjnych w świecie. Bardzo efektywnym 
narzędziem w promowaniu misji jest nasze czasopismo 
Idźcie!. Publikujemy w nim bieżące informacje o misji oraz 
artykuły pisane przez naszych, polskich misjonarzy. Gdyby 
ktoś chciał zaprenumerować Idźcie!, prosimy o kontakt z bi-
urem BSM. 
Czynimy to również poprzez odwiedziny w zborach z wy-
kładami i prezentacjami na temat pracy misyjnej. Jeśli ja-
kiś zbór chciałby zaprosić przedstawiciela BSM, prosimy  
o kontakt z naszym biurem. Chętnie przedstawimy potrzeby 
i praktyczne kroki, przez które każdy Zbór może dołożyć 
swą rękę do dzieła światowej misji! Przykładem mogą być 
np. okulary. Jedną z barier dla czytania Pisma Świętego jest 
bowiem słaby wzrok. Romowie na Ukrainie czy Tuaregowie 
w Mali nie mają dostępu do opieki okulistycznej. Z tego po-
wodu zbieramy okulary, aby je przekazać tym, którzy mogą 
ich potrzebować. W tej służbie pomaga nam zaprzyjaźniony 
okulista, który rozprowadził na Ukrainie już ponad 600 par 
okularów. Jeśli ktoś ma stare okulary, prosimy je przesłać do 
BSM. Przekażemy je dalej, na Ukrainę albo do Afryki. 

Zapraszamy Ciebie do współpracy! Poznaj misję i pomóż 
misji! „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, 
należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, 
który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest 
dawać aniżeli brać” (Dz 20:35)

Więcej o nas na stronie www.bsm.org.pl 
Jerzy Marcol jest Dyrektorem  
Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. 

Trzeba je ubrać  
i dać dostęp do 
zdrowej wody

Stan tłumaczenia Biblii – grudzień 2008 
Według ostatnio opublikowanych statystyk, liczba języków 
świata wynosi 6909. Całe Pismo Święte jest dostępne  
w 451 językach, cały Nowy Testament w 1185. Fragmen-
ty Nowego Testamentu w 843, co oznacza, że dostęp do 
Słowa - choćby fragmentów - posiada 2479 języków. War-
to tutaj zaznaczyć, że tempo tłumaczenia niesamowicie 
wzrasta. Przed Reformacją Słowo Boże było dostępne  
w 35 językach. Na początku XIX wieku w 68 językach, na 
początku XX wieku w 522 językach. Około roku 1950 pier-
wsze 1000 języków miało dostęp do poselstwa o Jezusie. 
Obecnie ewangelia jest dostępna w prawie 2500 języków.  
Oznacza to, że od 
1950 roku została 
ona zaniesiona do 
większej liczby ję- 
zyków niż przez 
cały poprzedni ok- 
res historii. 

Wyzwanie
W roku 1999 powstał już wspomniany projekt nazwany 
Wizją Roku 2025 (Vision 2025). Analizując i ekstrapolując 
wykres tempa przekładów Pisma Świętego na języki świata 
liderzy Misji Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a doszli do prze-
konania, że gdyby zachować tempo rozpoczynania nowych 
projektów, jakie było w latach 80-tych i 90-tych XX w., Słowo 
Boże zostałoby zaniesione do wszystkich języków, które 
potrzebują przekładu, około roku 2150. W międzyczasie 
w wielu narodach wymarłoby wiele pokoleń ludzi, którzy 
nigdy nie mieliby szansy usłyszenia ewangelii.
Dlatego podjęto wysiłki, aby zmobilizować kościoły na 
całym świecie, by przyłożyły ręce do misyjnego pługa tak, 
by do roku 2025 rozpocząć tłumaczenie na każdy język 
potrzebujący przekładu Słowa. Od momentu opracowania 
tego projektu 10 lat temu, rozpoczęto pracę nad około 700 
językami. Szacuje się, że aby dać wszystkim ludziom szansę 
usłyszenia Ewangelii w języku, który dobrze rozumieją, trze-
ba jeszcze rozpocząć przekład dla ok. 2300 języków. 

Studnia z azbestowymi kręgami w wiosce Gat, z której czerpie sie wodę dla ok. 300 osób Na przełęczy między Chakasja a Tuwą Dom Modlitwy i szkoła w Velikich Luczkach,  
wybudowana dzięki wsparciu dostarczonemu przez BSM

Wioska Gat



niczyli członkowie zboru pracujący w RNŻ 
i stowarzyszeni w ChSA. Zorganizowano też 
obchody 370-tej rocznicy wydania drukiem 
Biblii Gdańskiej.

Jak wygląda nasza teraźniejszość
Od września 2003r nastąpiła zmiana na stano-
wisku pastora. Funkcję tą objął przybyły z Mal- 

borka pastor Adrian 
Stróżek. Dotychczaso-
wy pastor poświęcił się 
pracy naukowej. 

Za sprawą nowego pastora II Zbór na-
wiązał współpracę ze Zborem z Blo-
omfield (USA). Współpraca ta zaowo-
cowała organizacją Letnich Obozów 
Językowych dla gimnazjalistów oraz 
Wczasów Językowych dla rodzin. Im-
prezy te odbywają się cyklicznie (każde-
go lata) i są dobrą okazją do zapraszania 
ludzi ze środowisk, w których obracają 
się członkowie zboru – rodzina, szkoła, 

praca, sąsiedztwo. Ostatnio (styczeń 2009 r.) zorganizowano 
również ferie zimowe dla licealistów – być może będzie to ko-
lejna, cykliczna impreza organizowana przy pomocy zboru 
wspierającego. A w sierpniu planowane są pierwsze półkolonie 
dla dzieci z okolicy. 

Oprócz tych akcji o szerokim zasięgu (w obozach i wczasach 
uczestniczą osoby z całego trójmiasta, a nawet spoza), II Zbór 
nadal działa lokalnie. Kilkakrotnie zorganizowano akcję zbiórki 
odzieży dla osób potrzebujących z sąsiedztwa. Zorganizowano 
akcję „Paczka od Mikołaja”, a w pobliskim parku otwarty piknik 
dla dzieci. Poza działaniami na zewnątrz, w samym zborze od-
bywa się praca nad wzrostem i rozwojem jego członków. Służą 
temu cotygodniowe spotkania modlitewne, grupy biblijne, spo-
tkania dla młodzieży i spotkania dla studentów. Coraz prężniej 
funkcjonuje również witryna internetowa zboru www.bapt.pl.

Patrząc naprzód
Od wiosny 2008 r. ilość osób uczestniczących w nabożeń-
stwach zaczęła regularnie przekraczać liczbę dopuszczalną, 
określoną w warunkach homologacji dla pomieszczeń zboro-
wych (50 osób). Od jesieni tegoż roku nabożeństwa odbywa-
ją się więc w wynajmowanym klubie osiedlowym w dzielnicy 
Przymorze. Pozostałe spotkania nadal mają miejsce w siedzibie 
zboru. 

Jest to rozwiązanie tymczasowe. W listopadzie 2008 r. zorga-
nizowano obchody 10-cio lecia istnienia zboru. W obchodach 
tych wzięli udział przedstawiciele władz miasta. Widząc przy-
chylność władz i zrozumienie problemu, z jakim zbór się bory-
ka, rozpoczęto starania o kolejny lokal. Wiele na to wskazuje, iż 
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POZNAJEMY ZBORY

Poznaj Gdańską Dwójkę!
Jak powstaliśmy...
Oficjalnie Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdań-
sku powstał 16 czerwca 1998 r. Praca nad jego założeniem 
trwała niecałe cztery lata. W listopadzie 1994 r. ośmioosobowa 
grupka zapaleńców (członkowie ZKChB w Gdańsku), pod prze-
wodnictwem misjonarza ze Stanów (Damiana Efty) rozpoczę-
ła regularne spotkania modlitewne. Celem spotkań miało być 
przygotowanie się do działań misyjnych. Przez dwa lata, cho-
dząc od drzwi do drzwi, roznoszono kasety z filmem „Jezus” 
i książki o tematyce chrześcijańskiej. Zorganizowano też wie-
le imprez na terenie osiedla Morena. Owocem tej pracy była 
ponad dwudziestoosobowa grupa uczestników nabożeństw 
organizowanych w wynajmowanej sali szkoły podstawowej. 
Od początku 1997 r. odpowiedzialność za dalsze prowadze-
nie działań misyjnych przejął zaproszony do współpracy pastor  
z Wrocławia - Mirosław Patalon. Od tego czasu rozpoczęto sta-
rania o własne lokum na siedzibę powstającego zboru.

Jak się rozwijaliśmy...
Nabożeństwa nadal odbywały się w szkole podstawowej na Mo-
renie – trzy razy w miesiącu. W każdą pierwszą niedzielę mie-

siąca odwiedzano tzw. zbór 
macierzysty – obecny I Zbór  
KChB w Gdańsku. Określe-

nie „zbór macierzysty” I Zbór zawdzięcza nie tylko temu, że  
z niego wywodzą się pierwsi członkowie II Zboru. W całym 
procesie powstawania i rozwoju II Zboru, I Zbór otaczał go 
prawdziwie matczyną opieką! Oprócz długotrwałego wspar-
cia modlitewnego oddelegowano z niego (do pomocy) kilku 
doświadczonych liderów. Sfinansowano zakup służbowego 
mieszkania dla pastora II Zboru, a ponadto jeszcze przez pięć 
lat płacono połowę jego wynagrodzenia. 

Gdy II Zbór uzyskał osobowość prawną, starania o własny  
lokal nabrały tempa. W końcu władze przyznały zborowi  
działkę na peryferiach miasta. Działkę tą udało się spienię- 
żyć a za uzyskane środki nabyto lokal w centrum miasta. Nie 
było to jednak ani centrum handlowe ani kulturalne. Pieniędzy 
starczyło jedynie na centrum topograficzne. Zakupiony lokal 
znajdował się w dzielnicy Wrzeszcz (i to w jego starej części, 
nie cieszącej się najlepszą reputacją). Stare, czynszowe kamie-
nice, w których mało kto mieszka z wyboru. Jednym słowem, 
wspaniałe pole misyjne – dookoła ludzie potrzebujący pomocy 
prawie w każdej dziedzinie życia.

W części lokalu zborowego urządzono księgarnię z literaturą 
chrześcijańską. Była ona filią katowickiego CLC i stanowiła wi-
doczną (od ulicy) wizytówkę II Zboru. Aktywność członków 
zboru nie skupiała się jedynie na ludziach z najbliższej oko-
licy. Organizowano letnie akcje namiotowe, koncerty i DKF’y 
w środowisku akademickim. W pracach tych aktywnie uczest-

Potrzebowałem 
upamiętania
Świadectwo Darka
Byłem raczej samotnym dzieckiem. 
Mieszkałem na wsi, rodzeństwo było 
dużo starsze, a rówieśników spoty-
kałem w szkole oddalonej o 10 km. 
Rodzina nie była mocno religijna, ale 
wiara nie była tematem tabu a każdy 
musiał w tym zakresie decydować za 
siebie. Chodziłem na religię, chociaż 
nie musiałem. Zdarzało mi się wyjeż-
dżać w grupie z księdzem na różne 
rekolekcje.

Od lat nastoletnich narastał we mnie szacunek dla Pisma Świętego. W naszym 
domu nie było Biblii, chociaż szafy były pełne książek. Zdarzało mi się jednak 
zaglądać do Biblii mojej kuzynki, czytałem głównie Księgę Przysłów i byłem pod 
wrażeniem jej mądrości.

W czasie studiów, dokładnie w 1983 roku, moi koledzy zaangażowali się w stu-
dium biblijne. To było coś dla mnie! Od razu wymogłem na nich, aby dołączyć 
do grupy i wspólnie poznawać Pismo. Studia te prowadzili animatorzy z Ru-
chu Nowego Życia. Studiując Ewangelię Jana zrozumiałem, że muszę uwierzyć  

jeszcze w tym roku zbór otrzyma nową lokalizację w tej samej 
części miasta i przez to będzie mógł jeszcze intensywniej wyjść 
naprzeciw wielu potrzebom ludzi tam mieszkających! Modlimy 
się gorliwie, by Dobra Nowina zamieszkała w wielu domach 
mieszkańców Wrzeszcza! Prosimy i Was o modlitwę, abyśmy 
z końcem roku mogli przeprowadzić się do budynku, który bę-
dziemy w stanie zaadoptować na nasze potrzeby i rozpocząć 
kolejny rozdział w historii Bożego działania w naszym Zborze, 
w Gdańsku Wrzeszczu. 

Wojciech SubotowiczAdrian Stróżek



w Chrystusa, przyjąć Go, gdyż jak mówi apostoł, „wszystkim, którzy Go przyjęli, dał 
moc aby się stali dziećmi Bożymi”. Przyszedłem do Boga w modlitwie i poprosiłem 
Go, aby wszedł do mojego serca i pomógł mi lepiej żyć. Bóg pozwolił mi zrozumieć 
Pismo i cieszyć się Jego obecnością. Razem z kolegami przez całe studia działaliśmy 
w Ruchu Nowego Życia.

Moje życie wiary nie było jednak owocne a wiedziałem, że powinno. Było za to pełne 
sprzeczności i grzechów, z którymi nie mogłem dać sobie rady. Czasami myślałem 
nad Słowem Pana, które mówiło o wierzących, że „umarli dla grzechu.” W kościele 
uczono mnie, że to prawda praktyczna a ja czułem, że to prawda teoretyczna, że 
wcale nie umarłem dla wielu rzeczy.

Pamiętam jak jeden z braci, którego bardzo szanuję opowiadał o swojej pasji, jaką 
są przebudzenia w historii Kościoła. Mówił o tym, że przebudzenie musi zacząć się 
wśród wierzących, a ja pytałem siebie w sercu (podobnie jak Nikodem z Ewangelii): 
„jakże to może się stać?”. Jak dać sobie radę z pychą, płytką wiarą, brakiem miłości 
i dyscypliny, powracającym grzechem, pożądaniem zadowolenia, jakie daje świat  
i tym, że wstydzę się Boga?

Byłem na tyle zniechęcony, że nie wierzyłem, że coś może się zmienić w moim życiu 
wiary. Zacząłem utożsamiać się z postaciami w Biblii, które nie dochowały Bogu 
wierności.

Bóg jednak wysłuchał mojej modlitwy i półtora roku temu pozwolił mi zrozumieć 
problem mojej wiary. W Liście do Galacjan apostoł Paweł pisał, że tamtejsi wierzący, 
którzy po nawróceniu dali się wciągnąć z powrotem w życie pod prawem potrzebu-

fot. do art.: stock.xchng
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Przypomnijmy sobie historię życia osób urodzonych w la-
tach 50. ubiegłego wieku. Spójrzmy na proces ich „dorabiania 
się”. Zazwyczaj oszczędzali na swoje mieszkania całe życie. 
Wyglądało to tak: wpłacało się systematycznie na tak zwane 
książeczki mieszkaniowe, stawało się w kolejce po mieszkanie, 
żeby w wieku, powiedzmy, czterdziestu lat, otrzymać upra-
gnione lokum. 

Ale przecież mieszkanie jest potrzebne już na początku ży-
cia, a nie dopiero w wieku dojrzałym lub u jego schyłku! Żeby 
założyć rodzinę, mieć dzieci, rozwijać się, trzeba mieć jakieś 
stabilne miejsce bytowania, przysłowiowy własny kąt. Jakie ist-
nieje rozwiązanie?

Kredyt: ratunek młodych rodzin
Przy obecnych cenach nieruchomości przeciętny pracow-

nik najemny nie jest w stanie odłożyć kilkuset tysięcy złotych 
z wynagrodzenia, a przynajmniej nie jest w stanie tego zrobić 
w ciągu kilku lat. Tutaj „pomocną” dłoń podają banki, oferując 
kredyty hipoteczne, których spłata jest rozciągnięta na wiele 
lat, czasem na całe życie. Dzięki temu proces otrzymywania 
mieszkania jest odwrotny niż w przypadku naszych rodziców. 
Już nie oszczędzamy na mieszkanie, które zakupimy za lat 30, 
ale od razu otrzymujemy mieszkanie, które będziemy spłacać 
przez kolejne 30 lat.

Oferta jest atrakcyjna, a przede wszystkim popularna. Na 
pytanie: „czy nie boisz się wziąć kredytu” mój kolega odpo-
wiedział: „przecież wszyscy biorą”. Owo „wszyscy” jest tutaj 
bardzo adekwatnym określeniem, bowiem jeśli nawet ktoś nie 
bierze kredytu, to zwykle dlatego, że nie może, a nie dlatego, 
że nie chce. Mało tego, brak tzw. zdolności kredytowej przez 
wiele osób jest odbierane jako życiowa porażka.

Niejedna droga zdaje się człowiekowi prosta
My, chrześcijanie nie możemy jednak postępować według 

paradygmatu: „wszyscy tak robią”. Zanim zwiążemy nasze ży-
cie umową z bankiem na 30 lat a nawet dłużej, powinniśmy 
przyjrzeć się temu nowemu zjawisku, którego 
poprzednie pokolenia nie znały, a jeśli nawet 
znały, to nie na taką skalę jak obecnie. Do roz-
wagi powinny nas skłonić obecne problemy na 
rynku nieruchomości w USA, które przedstawia-
ją rozwój wypadków, którego nie można wyklu-
czyć również w naszym kraju.  

Kwestię kredytu możemy rozważać na dwóch 
płaszczyznach: ludzkiej i Bożej. Boży punkt wi-
dzenia – pogląd wyrażony w Biblii – jest dla nas, 
wierzących, najistotniejszy. Biblia locuta – causa 
finita, można by rzec, parafrazując słyną kato-

licką maksymę podkreślającą źródło autorytetu. Zanim dojdę 
do nauczania Słowa Bożego, chciałbym zacząć rozważanie od 
wymiaru czysto ludzkiego. Czyli od takiego podejścia do spra-
wy zaciągania kredytów, jakie miałaby osoba, która za podsta-
wę swoich decyzji brać będzie samą opłacalność inwestycji, jej 
bezpieczeństwo oraz osobiste korzyści.

Kredyty z perspektywy ludzkiej
Spotkałem się z takim poglądem, że pożyczki na drobne 

kwoty, zwykle oprocentowane lichwiarskim procentem, prze-
znaczone są dla „naiwniaków” lub osób zdesperowanych  
a zarazem bardzo ubogich. Co innego z kredytami hipoteczny-
mi. Ooo, kredyty hipoteczne to nie jakaś „chwilówka”, to nie 
jakaś pożyczka, to inwestycja – nowoczesny produkt banko-
wy. Większość z nas się pewnie zgodzi, że popularne obecnie 
chwilówki są dla desperatów, ale kredyty hipoteczne uznamy 
za inny produkt – przeznaczony dla ludzi nowoczesnych. 

Przypatrzmy się zatem temu nowoczesnemu produktowi 
bankowemu, jakim jest kredyt hipoteczny, a dzięki temu dowie-
my się, czym różni się lichwiarz od współczesnego bankiera.

Drobnym druczkiem...
Pozwoliłem sobie za przedmiot moich rozważań i źródło 

wiedzy o kredytach hipotecznych przyjąć Regulamin Kredytu 
Hipotecznego i Budowlanego w złotych Banku BGŻ z dnia  
8 maja 2009. Zapewniam jednak, że regulaminy innych ban-
ków zawierają podobne klauzule. 

Przyjrzyjmy się więc kilku akapitom wyżej wspomnianego 
regulaminu:
32. Bank BGŻ zastrzega sobie prawo zaspokojenia swoich wie-
rzytelności z całego majątku Kredytobiorcy oraz z ustanowio-
nych zabezpieczeń spłaty Kredytu, jak również wyboru zabez-
pieczenia, z którego będzie dochodził spłaty Kredytu.
33.1. W przypadku umów Kredytu zawartych na okres powyżej 
5 lat, Bank BGŻ zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 
Regulaminu.

33.5. Złożenie przez Kredytobior-
cę oświadczenia, o którym mowa  
w ust. 3, powoduje rozwiązanie 
umowy Kredytu wskutek wypowie-
dzenia przez Kredytobiorcę w ter-
minie 3 miesięcy od dnia wpływu 
tego oświadczenia do Banku BGŻ.

Co jest faktycznie istotne?
Odnoszę wrażenie, że w mo-

mencie zaciągania kredytu, dla 
kredytobiorców jedynie istotnymi 

Świadectwo Magdaleny:
Mam na imię Magdalena i chciałabym krótko opowiedzieć, jak Pan 
Bóg działa w moim życiu.

Do drugiego zboru KChB w Gdańsku dołączyłam niecałe 2 lata temu. 
Wraz z upływającym czasem więź łącząca mnie z Panem Bogiem 
wciąż rośnie i wzmacnia się na różnych poziomach. Zbór bardzo mi  
w tym pomaga. To prawdziwa duchowa rodzina, która ciepło przyję-
ła mnie do swojego grona, i która od początku zachęcała do aktyw-
nego członkostwa. 

Pierwszym krokiem angażującym mnie w życie Kościoła było wdra-
żanie się w służbę katechetyczną. To świetna okazja, żeby zbliżyć 
się do dzieci i do części rodziców – nauczycieli „szkółki niedzielnej”,  
a przy tym umacniać podstawy wiary. Ciekawą formą rozwoju są 
także spotkania studenckie, na których wraz z innymi studentami  
z Gdańska dyskutujemy i omawiamy różne ważne dla młodych ludzi 
tematy. Dzięki regularności spotkań są one jak przystań, chwilą re-
fleksji w tygodniowym pędzie zajęć. 

Innym krokiem duchowego wzrostu, a także wspaniałą szansą do 
służby, tym razem także ludziom spoza Kościoła stał się wyjazd na 
obóz gimnazjalny do Stężycy. O tym obozie słyszałam od dawna  
i nawet nie marzyłam, że mogłabym kiedyś współtworzyć ten słynny 
obóz. Stało się jednak inaczej i gdy wiosną Pastor Adrian zapropono-
wał, że chciałby wziąć mnie właśnie do Stężycy jako liderkę, bardzo 
się ucieszyłam. Nie obyło się oczywiście bez wątpliwości, czy sobie 
poradzę, czy to odpowiedni rodzaj służby dla mnie, ale po konsultacjach z Naj-
wyższym odważyłam się pojechać. I nie żałuję! Był to niesamowity czas, dzięki 
któremu odkryłam, że mogę i chcę służyć nie tylko dzieciom, ale też młodzieży. 
W tym roku również i zimą spróbowałam swoich „liderskich” sił na zimowisku 
dla licealistów, w Wiśle. Był to czas, kiedy dobry Pan Bóg bardzo nam błogosła-
wił i pogodą (śnieg!) i zdrowiem (żadnych złamań!) i mam nadzieję, dobrymi 
skutkami w życiu obozowiczów.

ją, aby ukształtować w nich Chrystusa ponownie. Podobnie do Galacjan czułem się  
i ja. Stało się to, kiedy zrozumiałem, że moja wiara powinna być poprzedzona głębo-
kim nawróceniem (upamiętaniem). Uświadomiłem sobie, że wtedy, 25 lat temu na 
pewno coś z Bogiem przeżyłem, ale w najgłębszym sensie brakowało mi wciąż upa-
miętania. Przyjąłem ewangelię, która wymagała ode mnie tylko zadeklarowania 
przekonania o własnej grzeszności, bez zagłębiania się w ten „nieprzyjemny” temat 
i od razu przeskakiwała do pozytywnych aspektów wiary w Chrystusa. A jednak to 
właśnie nawrócenie od grzechu, w najgłębszym sensie, jest nam potrzebne! 

Zacząłem prosić Boga o łaskę zrozumienia okropności grzechu. O łaskę zapłakania, 
smutku nad swoim upadłym stanem, o szczere docenienie tego, co zrobił i robi dla 
mnie Pan Jezus Chrystus. Bóg wysłuchał mojej prośby i pozwolił mi tego doświad-
czyć. Zresztą, nawrócenie i wiara ma być naszą codziennością. Jak mówi Pan: „Upa-
miętajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1:15). Chrystus mówi to w czasie teraźniej-
szym ciągłym - nakazując aby upamiętanie i wiara trwały w nas.

Tym, co najbardziej się zmieniło we mnie po skruszeniu serca, to odczucie bliskości 
Pana i Jego szczególnej miłości. Kiedy myślę o Nim, serce skacze mi z radości! Coraz 
bardziej widzę też, że Jego łaska nie jest i nigdy nie była licencją na bezkarne grze-
szenie. Dziękuję Bogu za nadzieję, że jednak będę mógł przynosić Mu owoce wiary. 
Zachęcam tych z Was, których upamiętanie było podobnie powierzchowne, aby 
nie trwali w tym duchowym letargu. Raczej, aby teraz doświadczyli pełni radości 
płynącej z drugiego błogosławieństwa Kazania na Górze: „Błogosławieni, którzy 
płaczą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5:4).

Wasz brat w Chrystusie, Darek Wierchoła

Oczywiście nie zawsze jest kolorowo i zdarzają się chwile szarości, ale wiem i z dnia na 
dzień mocniej przekonuję się, że sam Niebiański Ojciec czuwa nade mną i że mogę na 
Nim całkowicie polegać. Jestem Mu bardzo wdzięczna za to, że odnalazłam się wśród 
mojej obecnej duchowej rodziny, że dostałam i dostaję wsparcie i mam gdzie Mu służyć. 
Teraz, gdy piszę te słowa, mam na karku sesję na studiach, pracę i inne absorbujące 
rzeczy. Ale wiem, że zbliża się czas służenia na obozie w Stężycy i innych podobnych 
wakacyjnych akcjach. Wiem też, że lipiec i sierpień nie będą czasem wypoczynku, ale 
aktywnej służby młodym ludziom. I już nie mogę się tego doczekać :-). 

MOIM ZDANIEM
Przemysław Gola

    Kredyt 
– ostatnia deska ratunku?



28 • SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 / lipiec-sierpień 2009 SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 / lipiec-sierpień 2009 • 29

faktami są: wysokość miesięcznej raty oraz okres spłaty kre-
dytu. Poszukują oni zatem banku oferującego najniższe opro-
centowanie oraz dogodny okres spłaty. I tu pojawia się pytanie 
zasadnicze: w jakim celu ludzie zadają sobie ten trud? 

Wyobraźmy sobie, Szanowny Czytelniku taką sytuację: ja, 
Przemysław Gola, pożyczam ci 100 zł. Umawiamy się, że od-
dasz mi za miesiąc moje 100 zł oraz 5 zł odsetek, łącznie 105 zł. 
Zastrzegam sobie jednak, że  w trakcie tego miesiąca, mogę:

- zmienić wysokość odsetek, na przykład mogę zażądać nie 
5 zł ale 25 zł;

- zażądać natychmiastowej spłaty kredytu;
- aby zadośćuczynić swoim roszczeniom, mogę dysponować 

całym twoim majątkiem.
Czy zgodziłbyś się pożyczyć ode mnie owe 100 zł w obli-

czu warunków, które nakreśliłem powyżej?
A teraz jeszcze raz przeczytajmy paragraf 33 regulaminu, 

ustęp 1: „Bank BGŻ zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 
Regulaminu.” Myślę, że jest to bardzo czytelne stwierdzenie. 
Na cokolwiek się z bankiem umówisz, jest to zupełnie nieistot-
ne, bank bowiem może w każdej chwili zmienić postanowie-
nia regulaminu. W innych bankach możesz się spotkać z okre-
śleniem, że „bank może wypowiedzieć warunki umowy” lub 
„zmienić warunki umowy”, itd. 

Możesz jednak zapytać: czy można tak jednostronnie 
zmieniać warunki, skoro umowa jest dwustronna? Fakt, nie 
można. Dlatego w paragrafie 33, ustęp 5 czytamy, że jeśli zło-
żysz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, to bank potraktuje 
to jako wypowiedzenie umowy z twojej strony. Innymi słowy: 
jeśli nie zgodzisz się na warunki banku, to znaczy, że umowa 
o kredyt zostaje rozwiązana z twojej inicjatywy i jednocześnie 
rezygnujesz z usług banku dotyczących kredytowania twojego 
mieszkania. Co to dla ciebie oznacza? To oznacza, że w termi-
nie określonym w umowie, na przykład w ciągu 7 dni, musisz 
zwrócić cały kredyt łącznie z odsetkami!

Całkowita zależność
Oczywiście, jeśli pożyczyłeś 100 zł, to wydobę-

dziesz tę stówę spod ziemi, aby mi ją oddać i nie godzić 
się na zmianę warunków umowy. Ale co innego, jeśli 
pożyczyłeś 250 tys. zł. Zorganizowanie takiej gotówki w 
ciągu kilku dni może okazać się problemem. Pamiętaj, że 
zgodnie z paragrafem 32 bank ma prawo zaspokoić swo-
je roszczenia wobec ciebie poprzez zabezpiecze-
nie całego twojego majątku. Innymi słowy: cały 
(prócz życia) należysz do banku! Reasumując: 
albo będziesz przez całe życie tańczył tak, jak 
ci bank zagra, godząc się na zmiany oprocen-
towania, prowizji, opłat, okresów i innych, 
albo trafisz na bruk.

Co jeszcze mogą obejmować zmiany 
w regulaminie? Na przykład to, że bank 
zażąda od ciebie dodatkowego zabezpie-
czenia. Dodatkowym zabezpieczeniem 
może być na ten przykład obowiązkowe 
ubezpieczenie się od utraty pracy albo 
ubezpieczenie od spadku wartości nieru-
chomości – w tym samym banku oczywi-
ście, a więc kolejna danina w wysokości kil-
kudziesięciu złotych miesięcznie.

Kruczków prawnych, za pomocą któ-
rych banki mogą owijać sobie swoich klien-
tów wokół palca jest znacznie więcej.  
W zasadzie cała umowa kredytowa jest 

grubymi nićmi szyta. Nie ma tu jednak miejsca ani czasu, aby 
szczegółowo, punkt po punkcie ją omówić i skomentować. 
Włos się na głowie jednak jeży, jeśli zestawimy postanowienia 
umowy spisane suchym, prawniczym językiem z treścią sloga-
nów reklamowych, widniejących na billboardach: „poduszka 
finansowa”, „reguluj swoje raty jak chcesz”, itp.

Pomijam fakt, że pożyczając na ten przykład 250 tys. zł na  
30 lat, należy oddać bankowi około 630 tys. zł (zgodnie z kalkula- 
torem banku Polbank zamieszczonym na stronie internetowej). 
Nawet przy tych drakońskich odsetkach nie to jest najniebez-
pieczniejsze. Najgorsze w kredytach jest to, że pożyczając wia-
domą kwotę pieniędzy, nie wiemy, ile będziemy musieli oddać 
oraz na jakich warunkach się to odbędzie. Bank bowiem ma 
wystarczająco dużo instrumentów, aby nas zaszantażować.

Lichwa czy kredyt?
I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie postawione 

na początku artykułu. Czym różni się lichwiarz od współcze-
snego bankiera? Ano tym, że lichwiarz pożycza pieniądze na 
wysoki procent wykorzystując trudną sytuację życiową swoich 
pożyczkobiorców. Jednak warunki spłaty, mimo wysokich bez 
wątpienia odsetek, pozostają bez zmian. Współczesny bankier 
jednak, mimo że nie zrezygnował z lichwiarskich odsetek, do-
daje jeszcze jeden element, a mianowicie może zmienić wa-
runki spłaty, kiedy będzie tylko chciał.

Ktoś powie: „no tak, ale gdyby banki tak postępowały, to 
przecież nikt by nie brał kredytów”. No cóż, banki tak postępują,  
a i tak, jak mówił mój kolega zacytowany wcześniej, „wszyscy bio- 
rą”. Aby poznać działanie banków nie patrzmy jednak na rynek 
polski, jeszcze nienasycony, na którym bankom przede wszyst-
kim zależy na tym, aby pozyskać więcej klientów a nie na tym, 
aby wyssać z nich ostatnią kroplę krwi. Fakt, widok bladych, po-
zbawionych krwi zwłok mógłby przecież odstraszyć potencjal-

nych nabywców - ofiary. Spójrzmy więc raczej na rynki 
„dojrzałe”, na przykład na rynek amerykański. Co obec-
nie widzimy? Eksmisje, które są na porządku dziennym. 

Kredyt jawi się niektórym jako ostatnia deska ratun-
ku. Tonący i brzytwy się chwyta, mówi inne przysłowie. 
Tylko, czy my naprawdę toniemy?

Kredyt z perspektywy Bożej
Teraz przejdźmy do perspektywy Bożej, a więc 

tej, która nas chrześcijan, najbardziej interesuje. Co 
Bóg sądzi o kredytach, pożyczkach, zadłużaniu się?  
Czy możemy w Piśmie Świętym odnaleźć jakieś 
fragmenty, które byłyby wskazówką do życia w no- 
wych i ciągle zmieniających się warunkach 
współczesnego ładu ekonomicznego? 

Okazuje się, że tak. W Biblii znajduje się 
wiele rad i przykazań, z których możemy sko-
rzystać przy podejmowaniu decyzji co do lo-
sów naszego życia. Użyte przeze mnie określe-
nie „losy naszego życia” nie jest przesadzone. 
Przecież umowa kredytowa wiąże nas zazwy-
czaj na cały okres  produktywnego bytowania 
na tej ziemi!

Oto pouczające fragmenty:
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest mi-

łość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli 
z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne 

cierpienia. (1 Tm 6,10)
Nikt nie zaprzeczy, że istnieją „przeróż-

ne cierpienia” związane ze stresem posia-

dania kredytu.  Pojawiają się komplikacje prawne, podporząd-
kowanie całego życia spłacie długów – to rzeczywistość, o któ-
rej nie mówi się przy podpisywaniu umowy. Stres, nerwowość, 
przeglądanie doniesień prasowych o wahaniach kursów walut 
oraz wskaźników ekonomicznych mogących mieć wpływ na 
wysokość raty – to codzienność spłacających. Czy warto? 
Czy na tym polega pełnia wolności Chrystusowej? Dalej: lęk 
przed bezrobociem, jako że nawet krótki okres braku płynno-
ści finansowej może zakończyć się tragedią. Każdy sam musi 
zdecydować, czy chce wystawić swoje życie na te wszystkie 
niedogodności. I czy jest to wolą Bożą.  
A może przekroczeniem rady danej 
nam z miłości w powyższym wersecie? 

Jeżeli zatem mamy wyżywienie 
i odzież, poprzestawajmy na tym.  
(1 Tym 6,8)

Ktoś powie, że posiadanie wła-
snego mieszkania to nie żadne wy-
górowane pragnienia, ale zupełnie 
zwyczajne marzenie wielu polskich 
rodzin. Owszem, pragnienie posia-
dania własnego kąta jest czymś na-
turalnym, ale jako wierzący ludzie 
mamy się kierować Bożymi wytycz-
nymi, a nie naszymi pragnieniami, 
jakkolwiek nie byłyby one naturalne. 
Mówimy „bądź wola Twoja”. Oto zo-
stała wyrażona wola Boża, a naszym zadaniem jest dostoso-
wanie naszego życia do Bożych standardów, a nie Bożych 
standardów do naszego życia czy porządku ekonomicznego,  
w jakim przyszło nam egzystować.

Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszę-
dzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, 
jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko 
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (Flp 4,12-13)

Jak mawia mój przyjaciel, „niebo będzie w niebie”. Im szyb- 
ciej pogodzimy się z niedostatkami ziemskiego życia, tym prędzej 
nasze życie w całości zostanie przeznaczone na służbę Bogu,  
a życie doczesne będzie tylko krótką pielgrzymką ku wieczności  
w niebie. Mamy umieć się ograniczyć – co oznacza również 
zdolność znoszenia niedostatku. Czy potrafisz? A może w panice  
od niego uciekasz, nie biorąc nawet takiej opcji pod uwagę? 

Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, 
podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, 
cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajem-
nej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. (Rz 13,7-8) 

Ludziom na tej ziemi winniśmy tylko miłość. Nie powinni-
śmy dobrowolnie poddawać się ograniczeniom. A co, jeśli Bóg 
wezwie nas na misję do Afryki? Odpowiemy, że nie możemy 
pojechać, bo mamy kredyt do spłacenia? 

Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, 
którzy ręczą za długi, bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabio-
rą łóżko spod ciebie. (Prz 22,26-27)

Oto krótka ilustracja, jak lichwiarz rozprawia się ze swoim 
dłużnikiem. Nie dajmy sobie zatem mydlić oczu przyjaznymi 
uśmiechami sprzedawców bankowych. W przypadku choroby 
lub utraty pracy, uśmiechy te szybko się skończą.

Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą 
wierzyciela. (Prz 22,7)

Czyim sługą chcesz być? Nie łudźmy się – Słowo Boże tutaj 
mówi, że mając potężny dług w banku, jesteśmy jego sługą. 
Bądźmy tego świadomi, decydując się na wzięcie kredytu – oto 
stajemy się sługami bliżej nam nieznanych osób. Mówisz – nie 

ma innego wyjścia. Czy na pewno? Czy wątpisz, że Bóg ma 
moc zatroszczyć się o ciebie i zapewnić ci kąt do spania? Szu-
kaj wpierw Królestwa Bożego, a inne rzeczy, o ile to zgodne 
z wolą Bożą, będą ci dodane. A może Bóg chce cię nauczyć 
zaufania do Niego i jednocześnie nie przywiązywania się do 
materialnych rzeczy tego świata? 

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego 
nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzy-
mać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć 
i mamonie. (Mt 6,24)

Z punktu widzenia doczesności brak 
mieszkania na własność może być źró-
dłem wielkiego dyskomfortu. Jednakże  
z punktu widzenia wieczności może przy-
nieść wielki owoc. W Dziejach Apostol-
skich czytamy, że św. Paweł „..pozostał 
przez całe dwa lata w wynajętym przez 
siebie mieszkaniu i przyjmował wszyst-
kich, którzy do niego przychodzili, gło-
sząc Królestwo Boże i nauczając o Panu 
Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód” 
(Dz 28, 30-31).

Wnioski
Na kredyty spojrzeliśmy z ludzkiej 

i Bożej perspektywy. Nie rozważyliśmy 
wszystkich aspektów tego zagadnienia, nie 

dokonaliśmy również np. analizy ekonomicznej opłacalności ro-
bienia zakupów na kredyt i za oszczędności. Nie wspomniałem 
również o kwestii prawa windykacyjnego oraz o dziedziczeniu 
długów, a także o odpowiedzialności małżonka za zobowiąza-
nia dłużnika. Powyższy tekst nie wyczerpuje więc tematu, ale 
jest zebraniem wybranych faktów, które mogą być podstawą do 
rozważenia, czy aby na pewno jestem zmuszony do wiązania 
się kilkusettysięcznym długiem wobec instytucji, która z natu-
ry rzeczy jest mi wroga. Jeśli się łudzisz, Szanowny Czytelniku, 
że jest inaczej, przeczytaj jeszcze raz swoją umowę kredytową. 
Czyje interesy i czyim kosztem są tam zabezpieczone? 

Osobiście jestem przeciwnikiem zadłużania się, ręczenia 
za długi, a nawet zakupów na raty. Winniśmy bowiem zado-
walać się tym, co mamy. Fakt, otoczenie kusi nas wystawnym 
stylem życia, ale Bóg oczekuje od nas gorliwości w zabieganiu 
o Jego sprawy, a nie gorliwości w dorównywaniu poziomem 
życia gwiazdom show-businessu. 

Świadectwo i osobista refleksja
Od kilku miesięcy jestem mężem jednej żony. Wspólnie  

z żoną modlę się każdego dnia o to, by Bóg czuwał nad nami 
i zabezpieczył wszystko, co potrzebne nam jest do życia i po-
bożności oraz do wypełnienia Jego woli. Chcemy budować 
przede wszystkim Jego królestwo, a rzeczy materialne są tylko 
niezbędnym narzędziem, które On ofiaruje nam wedle swojego 
uznania. Staramy się uczciwie pracować, zarabiając na chleb 
własnymi rękoma, staramy się kształcić i rozwijać, aby być też 
dobrym świadectwem dla naszych pracodawców. Można tak 
szczęśliwie żyć. Co dostaniemy ponad to i kiedy, należy do 
Boga, któremu chwała i cześć na wieki!

Autor jest redaktorem stron internetowych Protestanci.org  
oraz naZawsze.org. W swojej karierze zawodowej pracował  
w kancelarii doradztwa podatkowego. W chwili obecnej  
zajmuje się księgowością. Studiował filologię klasyczną,  
teologię oraz ekonomię.
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Pewnie nie każdy wie, że pastor 
Piotr Zaremba ze Zboru Baptystów 
5N w Poznaniu jest cenionym spe-
cjalistą w zakresie języków biblij-
nych (wykłada na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu)  
i przewodniczy pracom nad nowym 
przekładem Pisma Świętego. 

Jak wygląda taka praca? Czego wy-
maga? Co daje? Z jakimi wyzwa-
niami i potrzebami się wiąże? Te  
i inne pytania zadajemy pastorowi 
Piotrowi Zarembie. Dziś przedsta-
wiamy część pierwszą! 

Część I:  JAK ZOSTAJE SIĘ  
BIBLISTĄ I TŁUMACZEM BIBLII?

Słowo Prawdy:  
W którym momencie inżynier Zaremba stał się pastorem i biblistą?

Pastor Piotr Zaremba:  
To była długa droga. Najpierw chciałem zostać lekarzem. Ale kiedy 
swoje życie związałem z Jezusem; kiedy Pismo Święte – to chyba 

najlepsze słowo – pochłonęło mnie, to w sposób spontaniczny 
i zaraźliwy, zacząłem je propagować wśród kolegów. Wtedy 

miałem do dyspozycji Biblię Gdańską; wchodziło właśnie 
wydanie Warszawskie a wydanie Biblii Tysiąclecia było 

bardzo trudno dostępne. Pamiętam, że dostałem od pa-
stora Zboru Baptystów w Poznaniu Nowy Testament 
w tym ostatnim przekładzie „spod lady.” Wziął nas 
do kancelarii kościoła i pyta: chcecie Biblie Tysiąc-
lecia? I nam je wtedy przyniósł. Kolega z liceum dał 
mi znoszoną torbę, z której zrobiłem pierwszą skó-

rzaną oprawę na swój Nowy Testament.  

Ile pastor miał wtedy lat?

Siedemnaście. Fascynacja Biblią 
zaburzyła mą miłość do medycyny. 
Na dodatek, jakaś osoba ze Zboru 
Baptystów w Szczecinie – a pocho-
dzę ze Szczecina właśnie – spotkała 
mnie wtedy na ulicy  
i zapytała wprost: Piotruś, kończysz 
szkołę średnią. Kim ty chcesz być? 
Odpowiedziałem: lekarzem. Ona na 
to: zostań pastorem,  
pokażesz, jak się zbór prowadzi. 
Nie wiem dlaczego tak to wtedy uję-
ła, zresztą pomyślałem sobie wtedy: 
nie, nic z tego pewnie nie będzie! 
Ale nie zlekceważyłem tych słów. 
Modliłem się i poprosiłem Boga tak: 
Boże, jeśli do końca czwartej kla-
sy użyjesz mnie do tego, aby przy 
moim współudziale ktoś znalazł 
drogę do Ciebie, to pójdę na teolo-
gię. Ten rok starałem się spędzić tak, 
jak powiedział to Jeremiasz – dawać 
to co cenne, bez tego, co pospolite. 
I faktycznie, kilka osób związanych 
ze zborem, znalazło swą drogę do 
Chrystusa. 

Wtedy zrezygnowałem z medycyny. 
Poszedłem do pastora Wakuły  
i mówię: chciałbym pójść na teolo-
gię i zostać pastorem. On mnie za-
pytał: dlaczego? Ja na to: aby zrobić 
rewolucję w kościele! Popatrzył na 
mnie wtedy i powiedział: Aha.  
A co zrobiłeś w Szczecinie? Te  
słowa głęboko mnie poruszyły  
i chodząc i zastanawiając się nad 
odpowiedzią w końcu stwierdziłem, 
że może faktycznie niewiele. Wtedy 
z medycyny i teologii zrodziło się 
budownictwo. Wydawało mi się bo-
wiem, błędnie zresztą, że jest to kie-
runek łatwiejszy. Warto zresztą pa-

miętać, że były to inne czasy. Zbory 
baptystów były mniejsze i wielu 
pastorów pracowało obok służby 
również zawodowo. Dlatego ojciec 
poradził mi zdobyć dobry zawód: 
jak przyjdą gorsze czasy, zawsze 
jakoś się utrzymasz. Słowa ojca  
i pastora sprawiły, że faktycznie za-
cząłem studia na budownictwie i po 
pięciu latach zostałem inżynierem. 
Byłem dobrym studentem; miałem 
propozycję pozostania na uczelni  
i zaczynałem już myśleć, że będę  
w życiu inżynierem budowlanym. 

Co więc sprawiło, że jednak pastor 
nim nie jest?

Na piątym roku rozpoczęły się  
strajki studenckie. Zniesiono wtedy 
nakaz pracy. Poszedłem do pełno-
mocnika ministra i zapytałem: co 
trzeba zrobić, aby móc studiować 
teologię? Powiedział mi: niech pan 
składa papiery, droga wolna. Po-
szedłem na ChAT, wtedy nie było 
żadnych innych szkół, i okazało się, 
że jako magister nie muszę nawet 
zdawać egzaminów wstępnych.  
Tak zacząłem studia teologiczne. 

Czy było w nich coś, co szczególnie 
zwróciło pastora uwagę?

Byłem o 5 lat starszy niż inni studen-
ci; miałem za sobą pracę ewangeli-
zacyjną i w Radzie Zboru. Podcho-
dziłem do studiów bardzo poważ-
nie. Od samego początku skupiałem 
się na językach. Wszyscy się chyba 
zgodzimy, że polska ewangelizacja 
jest bardzo apologetyczna. Ludzie 
zaraz pytają: a skąd ty to wiesz?  
A co, jesteś specjalistą? Znasz orygi-
nalne języki? Pomyślałem więc so-

bie: trzeba te języki poznać. A w tej 
uczelni przecież ich uczyli. I jeśli się 
przykładałeś, to mogłeś je poznać.  
I ja się właśnie przykładałem. 

Czy rzeczywiście utrzymywał się 
pastor z budownictwa?

Nie. Zacząłem tłumaczyć literaturę 
angielską. Teologia był to mój drugi 
fakultet. Można było studiować dru-
gi kierunek, ale bez jakiejkolwiek 
finansowej pomocy. Nie chciałem 
obciążać rodziców, więc aby się 
utrzymać w tym samym czasie roz-
począłem pracę tłumacza z języka 
angielskiego, aby na siebie zarobić. 
Tłumaczyłem 17 lat. Przetłumaczy-
łem wiele pozycji. Ostatnią książkę 
już po czterdziestce. I stwierdziłem: 
dość. Czas na ważniejsze zadania!

Czy było jeszcze coś, co skierowało 
pastora ku tłumaczeniu Pisma Świę-
tego? 

Tak. Kiedy byłem już pastorem, po 
teściu odziedziczyłem jego książki. 
Duża kolekcja. Popatrzyłem na te 
zastawione półki, i pomyślałem so-
bie: nawet jeśli bym coś kiedyś na-
pisał, na ile ważne będzie to słowo? 
Kto to będzie czytał? Te wszystkie 
książki wyglądały najpiękniej jako 
tapeta. 

Tymczasem jako polscy chrześcija-
nie ewengelikalni nie mamy swo-
jego tłumaczenia Pisma Świętego. 
Nie chodzi o to tylko, by je mieć. 
Chodzi o to, o czym jeszcze na 
pewno porozmawiamy, by tą naszą 
perspektywę w przekładzie Pisma 
Świętego wyrazić. Uznałem, że jest 
to dzieło warte mego życia. 

WOKÓŁ  STAREGO   I  NOWEGO  PRZYMIERZA
WYWIAD

Z Piotrem Zarembą rozmowy o nowym przekładzie Biblii



Ludność Azerbejdżanu to przede 
wszystkim muzułmanie (8 milionów). 
Część Starego Testamentu po raz 
pierwszy została opublikowana w ję-
zyku azerskim (podobny do tureckie-
go) tylko przy końcu ubiegłego wieku. 
Pierwszy zbór baptystyczny w stolicy 
kraju, Baku, powstał w 1890 roku, ale 
został zarejestrowany tylko w 1905 
roku. Prawie w tym samym czasie wy-
budowano tam pierwszy baptystyczny 
Dom Modlitwy. Służył on baptystom 
prawie 40 lat, ale w 1946 roku został 
skonfiskowany i zamieniony na teatr. 
Mimo usilnych starań dotąd nie zwró-
cono go prawowitym właścicielom. 
Obecnie w kraju tym znajduje się 25 
zbory baptystyczne o łącznej ilości 
prawie 3.100 członków. W Baku są 
dwa zbory, mniejszy rosyjski, zare-
jestrowany, i większy azerski (ponad 
200 członków), pozostający bez pań-
stwowej rejestracji. Elnur Jabijew, se-
kretarz Kościoła Baptystów, wyraża 
radość z powodu powstawania no-

Wiadomości ze świata

wych zborów w Azerbejdżanie. Tam-
tejsi baptyści organizują letnie obozy, 
angażują się w służbę z bezdomnymi, 
sierotami i imigrantami. Życie chrze-
ścijan w Azerbejdżanie nie jest łatwe. 
Chrzty dokonuje się potajemnie, pa-
storzy otrzymują pogróżki od przeciw-
ników ewangelii. Wiele pastorów na 
podstawie fałszywych oskarżeń trafia 
do więzienia. Wierzący Azerowie ze 
względu na swoją wiarę są zwalniani 
z pracy. Od 2005 roku przy pomo-
cy Europejskiej Federacji Baptystów 
powstają nowe zbory. Jeden z mi-
sjonarzy pisze: „W czasie 6 miesięcy 
dzieliłem się Słowem Bożym z prawie 
500 osobami. Tylko 4 pozytywnie za-
reagowało i zaprosiło mnie do swoich 
domów, dwie z nich zaczęło uczęsz-
czać do zboru. Powstała nowa grupa 
9 ludzi, dwie osoby przygotowuje się 
do chrztu. Zorganizowaliśmy obóz dla 
105 dzieci, 17 z nich uwierzyło w Je-
zusa” (EBF-IMP, marzec 09).

Azarbejdżan – pomimo trudności baptyści ewangelizują

Opracował: 
Konstanty Wiazowki
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Gdy byłem dzieckiem wakacje koja-
rzyły mi się zawsze z Funduszem Wcza-
sów Pracowniczych. Dzisiaj inny termin 
chyba każdemu kojarzy się z urlopem. 
To „last minute”. Nie ma większego 
szczęścia, niż znalezienie dobrej oferty 
last minute: można za niewielkie pienią-
dze zdobyć ciekawą wycieczkę i pole-
cieć gdzieś, gdzie w innych warun-
kach na pewno byśmy się 
nie znaleźli.

Gdy będziemy  
siedzieć gdzieś na plaży  

Morza Śródziemnego, Oceanu Indyj-
skiego lub Bałtyku, lub gdy będziemy 
wędrować po Alpach, Tatrach lub Sude-
tach, spójrzmy na siebie. Na swój status 
w tym świecie. 

Otóż Bóg kieruje do nas swoją ofertę 
last minute! Tak jak w biurze turystycz-
nym, oferta ta jest prawie darmowa, tak 
u Boga przez naszą zgodę na Jego ofer-
tę, możemy rozpocząć obóz wędrowny, 
który ostatecznie zaprowadzi nas do 
raju. Tak jak w sytuacji zwykłych last mi-
nute, czasu na decyzję, na zmianę, jest 
niewiele. Możemy ten czas przegapić, 
ale możemy go, również jako wierzący, 
dobrze wykorzystać, zmienić coś w swo-
im życiu. Tak jak w biurze turystycznym 
możemy pozostać przed witryną z ogło-
szeniami i marzyć o tym, jakże świetnie 
byłoby skorzystać z promocji, lub może-
my wejść do środka i wyciągnąć swoją 
kartę kredytową, aby nie tylko patrzeć  
z boku ale też znaleźć się w wymarzonej 
rzeczywistości. 

Zwróćmy uwagę, że zawsze Boże 
last minute otoczone było przez inne 
oferty, które walczyły o uwagę ludzko-
ści. Wśród których nie brak podróbek.  
W 1 Liście Jana 2:18-19 czytamy: „Dzie-
ci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, 
że ma przyjść antychryst, lecz oto już 
teraz wielu antychrystów powstało. Stąd 
poznajemy, że to już ostatnia godzina. 
Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. 
Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozo-
stali z nami. Lecz miało się okazać, że 
nie wszyscy są z nas.”

Spójrzmy na kościół współczesny. 
Ileż w nim przeróżnych teorii niewiele 

mających wspólnego z Bogiem. Jak-
że wielu z tego powodu jest zagubio-
nych, zdezorientowanych. Jakże dzisiaj  
w chrześcijaństwie prawdy wiary zosta-
ły rozmyte, zmieszane z plewami. Jakże 
trudno dzisiaj rozpoznać, co 
jest Boże a co nie, 
w tym, 

co słyszy-
my w zborach. Wyda-

je się, że słowa Jana jak najbardziej 
dzisiaj również się sprawdzają. Współ-
czesny kościół to mieszanka prawdy, li-
beralizmu, skrajnego charyzmatyzmu. To 
zarówno dobra egzegeza Pisma Świętego 
jak luźne projekcje pseudo proroków, 
powołanych przez siebie samego. Jakże 
często zamiast dobrego kazania zbu-
dowanego na Piśmie Świętym słyszymy 
sympatyczne, ale płytkie kazanie o ni-
czym. A przecież mamy ogłaszać Boże 
last minute! Używając porównania wa-
kacyjnego, mamy być jak biuro podróży, 
które wiedząc o wspaniałej ofercie, która 
jest dostępna w wyjątkowo korzystnej 
cenie, nie kieruje uwagi klientów na inne, 
mniej atrakcyjne, ale raczej poleca tą jed-
ną, wyjątkową. Chyba, że dla nas samych 
stała się zwyczajna i nieciekawa. 

Dany nam czas w naszych zborach 
możemy wykorzystać lepiej lub gorzej. 
Świadomość, że to ostatnia godzina, 
niech nas zmobilizuje do większego 
wysiłku. Weszliśmy w boże last minute, 
co do tego nie mam wątpliwości. Czy 
jednak, jako ludzie i kościół, potrafimy 
z tej oferty skorzystać? A może słowa 
Jana o fałszywych prorokach i mesja-
szach dotyczą mnie i mojej wspólnoty? 
Czy mamy siłę i odwagę, aby wrócić do 
czystego przesłania Słowa Bożego? Czy 
pragniemy na nowo odkryć moc prze-
słania Jezusowego?  Czy chcemy poznać  
i przyjąć warunki Bożego last minute? 
Na co dzień może nie mamy czasu, 
by te pytania rozważać. Wypoczynek 
wykorzystajmy więc na to,  by na dłu-
żej otworzyć swoje Biblie, aby odno-
wić swoją wiedzę i bliskość z Bogiem. 
Upewnij się, że Boże last minute odnosi 
się do Ciebie!

Ryszard Tyśnicki

Last minute

NEPAL– były komunista 
misjonarzem
W listopadzie ub. r. Daniel Sub-
ba przestał być przewodniczącym 
Rady Kościoła Baptystów w Nepa-
lu. Funkcję tę pełnił w latach 1992-
1996 i 1998-2008. Urodził się we 
wschodnim Nepalu i od młodych 
lat był komunistą. W 1976 roku ze 
względu na trudności polityczne, 
udał się do Indii, gdzie pracował 
jako nauczyciel. Tam spotkał ewan-
gelistę Bahadura, który wręczył mu 
pismo „Light of Life” (Światło Życia) 
i podzielił się ewangelią. Wrócił do 
Nepalu jako chrześcijanin, stał się 
ewangelistą. Miał zapoczątkować 
tam rewolucję, ale nie tę, do której 
się przygotowywał. Daniel był pod 
wrażeniem mocy większej od ludz-
kiej. Na pytanie, co będzie robił, 
gdy przestanie być przewodniczą-
cym Rady Kościoła, odpowiedział: 

„Będę odwiedzał członków swego 
zboru w Himalajach. Czasem będę 
korzystał z publicznego transportu, 
potem dzień lub dwa pieszo pójdę 
do innych zborów, gdzie będę na-
uczał, głosił ewangelię i usługiwał 
przy Wieczerzy Pańskiej”. Obecnie 
w Nepalu działa 102 zbory bap-
tystyczne o łącznej liczbie 7.000 
ochrzczonych członków. (BWA 
Connect, 3/2009).

Rosja – praca misyjna wśród mniejszości narodowych 

Rosyjski Kościół Baptystów rozwija działalność wśród narodów zamieszkują-
cych wszystkie narodowości. Jednym z jego priorytetów jest głoszenie ewangelii 
małym narodowościom i zarobkowym emigrantom. Na terenie Rosji zamieszku-
je ludność posługująca się 182 językami. Każdego roku w poszukiwaniu pracy 
przybywają miliony ludzi z innych krajów. Przedstawiciele różnych narodowości 
starają się podtrzymywać zwyczaje swoich krajów. Dla zwiastowania ewangelii 
takim grupom potrzebna jest znajomość ich języka i kultury. Celem wydziału 
misyjnego Kościoła Baptystycznego jest zwrócenie uwagi swoich wierzących 
na mniejsze narodowości, znajdujące się na obszarze Rosji. Chodzi o okazanie 
im pomocy w duchowej dziedzinie i podzielenie się miłością Jezusa Chrystusa. 
Postanowiono odwiedzać większe zbory rosyjskie, by zwrócić ich uwagę i mo-
tywować do pracy wśród mniejszości narodowych i zarobkowych emigrantów, 
a następnie pomagać w organizacji miejscowych zborów. Pierwsza taka wizyta 
miała miejsce w dniach od 12 lutego do 12 marca br. Bracia odwiedzili Moskwę, 
Czeboksary, Joszkar-Oła, Kazań, Nabiereżnyje Czełny, Iżewsk, Perm, Jekatieryn-
burg, Tiumień, Omsk, Nowosibirs, Barnauł, Bijsk, Nowokuźnieck, Krasnojarsk, 
Abakan, Kyzył, Nowosibirsk, Kurhan, Czelabińsk, Ufa, Saransk (baptist-ru).

Sudan – Franklin Graham bu-
duje mosty porozumienia

W marcu tego roku Franklin Gra-
ham odwiedził Sudan. Spotkał się  
z przywódcami państwowymi, od-
wiedził ośrodek dla uciekinierów  
w Darfurze, regionie nawiedzonym 
największą klęską humanitarną na 
świecie. Jej początkiem był rok 2004, 
gdy wojska rządowe wystąpiły prze-
ciwko buntującym się plemionom na 
południu. Prawie 300.000 ludzi straci-
ło życie, a 2,7 mln znalazło się w obo-
zach dla uciekinierów. Samarytańska 
Sakiewka Franklina pracuje w Sudanie 
od 1977 roku, zaopatruje w żywność 
i czystą wodę, buduje domy, dostar-
cza środki medyczne i edukacyjne, 
odbudowuje setki budynków kościel-
nych. W Darfurze organizacja ta żywi 
220 tysięcy tych, którzy byli zmusze-
ni do pozostawienia swoich domów.  
W czasie Bożego Narodzenia i na 
Wielkanoc władze sudańskie pozwoli-
ły, aby w państwowej telewizji zostały 
nadane w jeżyku sudańskim programy 
ewangelizacyjne Stowarzyszenia Billy 
Grahama.  Liczba chrześcijan w Char-
tumie, stolicy kraju, wzrasta w związ-
ku z napływem ludności z południa. 
Jednak władze nie dają im pozwo-
lenia na budowę domów modlitwy.  
W czasie spotkania z prezydentem Su-
danu, Omarem al.-Baszirem, Franklin 
poprosił go o zezwolenie na budowę 
10 kościołów, na co otrzymał zgodę, 
pod warunkiem, że Samarytańska Sa-
kiewka wybuduje obok tych kościo-
łów dziesięć wakacyjnych ośrodków 
edukacyjnych. Obecnie na terenie 
Sudanu działa 521 zborów Sudańskie-
go Kościoła Krajowego, należącego 
do Światowego Związku Baptystów,  
o łącznej liczbie 148.782 ochrzczo-
nych członków (Decision,4/09).  

fot. sxc.hu

fot. sxc.hu



Zapraszamy na wyjątkową wycieczkę, która dostarczy Ci wielu 
niezapomnianych wrażeń i duchowych doznań. Wybierz się  
z nami w niezwykłą podróż - do ziemi naszego Pana.
Izrael to niezwykły i fascynujący kraj, w którym Bóg realizuje Swój 
odwieczny plan. Odwiedzając Izrael, także Ty możesz być świadkiem 
spełniających się proroctw - o powrocie narodu z ponad 100 krajów 
świata, o odbudowie oraz niezwykłym odradzaniu się ziemi, przez 
stulecia zapomnianej i opuszczonej.  
Doświadczysz, jak Słowo Boże ożywa i staje się rzeczywistością  
w ziemi, po której Jezus chodził i nauczał! 
Zwykle odwiedzamy takie miejsca jak: Cezarea, Nazaret, Jezioro 
Galilejskie i miejscowości wokół niego, Góra Błogosławieństw, 
Kafarnaum, Dolina Jordanu, Morze Martwe, Qumran, Jerozolima 
(Getsemane na G. Oliwnej, Wieczernik na G. Syjon, Stare Miasto  
a w nim Ścianę Płaczu i Via Dolorosę, Nowe Miasto) oraz wiele 
innych. 
         Termin tegorocznych wycieczek: 2-12 października 2009  
         oraz 21-29 grudnia 2009.
Kontakt:
e-mail: drzewo-oliwne@wp.pl
tel. 506-198-073 

  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)

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 drukowa-
nych 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 programach TV, 
ponieważ terminy i godziny mogą ulec zmianom).

Bóg narodów i Jego misja
Jak dołączyć do Boga w spełnianiu Jego woli dla świata?

Konferencja misyjna

1 sierpień 2009, g. 10.00 • Sopot, ul. Chopina 32

W programie przewidziano 3 sesje wykładów  
po półtorej godziny, w przerwie kawa i cherbata oraz czas  

na dyskusję. Całość zakończy się ok. 14.30. 
Możliwość wspólnego obiadu!

Mówcą jest Travis Myers, misjolog i były misjonarz,  
doktorant Uniwersytetu w Bostonie.

Zapraszamy!
Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie

Wycieczka inna  
           niż wszystkie!



BARTOSZYCE, 
tel. (0-89) 762-94-09 
• BIAŁOWIEŻA, kom. 691-748-382 
• BIAŁYSTOK Ku zbawieniu, tel. (0-85) 674-87-17 
• BIAŁYSTOK, tel. (0-85) 74-10-920 • BIELSK PODLASKI, 
tel. (0-85) 730-23-79 • BIELSKO-BIAŁA, tel. (0-33) 812-26-36 
• BYDGOSZCZ, kom. 502-149-640 • BYTOM, kom. 792-120-784 
• CHEŁM, tel. (0-82) 565-27-50 • CHOCIWEL, tel. (0-91) 562-29-77 
• CHOJNICE, tel. (0-52) 397-33-36 • CHORZÓW, tel. (0-32) 247-26-85 
• CHOSZCZNO, tel. (0-95)765-20-61 • CHRZANÓW, tel. (0-32) 623-53-20 
• CZĘSTOCHOWA, kom. 692-372-144 • DUBICZE CERKIEWNE, 
tel. (0-85) 685-20-49 • ELBLĄG, tel. (0-55) 233-45-51 • EŁK, tel. (0-87) 621-56-77 
• GDAŃSK I Zbór, tel. (0-58) 306-44-53 • GDAŃSK II Zbór, kom. 663-224-500 • GDYNIA, 
tel. (0-58) 621-80-55 • GIŻYCKO, tel. (0-87) 428-24-87 • GŁOGÓW, tel. (0-76) 835-88-09 • GNIEZNO, tel. (0-61) 425-08-84 • GORZÓW WIELKOPOLSKI, tel. (0-95) 
732-48-02 • HAJNÓWKA, tel. (0-85) 682-23-51 • KALISZ, tel. (0-62) 764-96-80 • KATOWICE II Zbór, tel (0-32) 259-91-37 • KATOWICE, tel. (0-32) 259-67-49 • KĘTRZYN, 
tel. (0-89) 751-20-95 • KĘTY, tel. (0-33) 845-30-76 • KIELCE, tel. (0-41) 344-25-21 • KLESZCZELE, kom. 660-792-584 • KŁODZKO, tel. (0-74) 867-28-99 • KONIN, tel. 
(0-63) 244-33-22 • KOŃSKIE, tel. (0-41) 372-63-30 • KOSZALIN, tel. (0-94) 342-42-78 • KRAKÓW I Zbór, tel. (0-12) 633-23-05 • KRAKÓW II Zbór, tel. (0-12) 429-47-68 
• KRAKÓW III Zbór, tel. (0-12) 656 62 24 • KRAKÓW Nowa Huta, tel. I Zboru w Krakowie (0-12) 633-23-05 • KROWICA, tel. (0-16) 632-01-94 • KRYNICA, tel. (0-18) 471-
34-48 • LUBLIN, tel. (0-81) 744-46-07 • LWÓWEK ŚLĄSKI, tel. (0-75) 782-43-39 • ŁÓDŹ, tel. (0-42) 637-72-40 • MALBORK, tel. (0-55) 272-21-49 • MIŃSK MAZOWIECKI, 
tel(0-25) 758-37-13 • MYŚLENICE, tel. I Zboru w Krakowie (0-12) 633-23-05 • NAREW, tel. (0-85) 676-20-96 • OLSZTYN, tel. (0-89) 513-54-11 • OLSZTYNEK, tel. (0-89) 
519-23-29 • OŁAWA, kom. 600-058-027 • OPOLE, kom. 888-065-826 • ORLA, tel. (0-85) 730-77-16 • ORZESZE, tel. (0-32) 22-11-842 • OSTROŁĘKA, tel. (0-29) 766-
43-81 • OSTRÓDA, tel. (0-89) 641-02-42 • OTWOCK, kom. 500-105-540 • PASŁĘK, tel. (0-55) 233-45-51 • POZNAŃ I Zbór, tel. (0-61) 861-49-00 • POZNAŃ II Zbór, tel. 
(0-61) 899-98-15 • POZNAŃ International Church, tel. (0-61) 867-95-30 • POZNAŃ IV Zbór, kom. 602-318-800 • POZNAŃ Kościół 5N, tel. (0-61) 867-95-30 • PRZEMYŚL, 
kom. 514-852-859 • PUŁAWY, kom. 696-146-380 • RABKA, tel. I Zboru w Krakowie (0-12) 633-23-05 • RADOM (placówka), tel. (0-48) 389-61-77 • RADOM, tel. (0-48) 
365-16-87 • ROKITNO, tel. (0-83) 345-31-79 • RUDKA, tel. (0-82) 560-71-16 • RZESZÓW, kom. 511-934-119 • SOPOT, tel. (0-58) 550-11-03 • SZCZECIN, tel. (0-91) 485-
48-50 • SZCZECINEK, kom. 604-859-902 • SZCZYTNO, tel. (0-89) 624-20-92 • ŚWINOUJŚCIE, tel. (0-91) 321-71-37 • TARNOBRZEG, kom. 508-351-967 • TARNOWSKIE 
GÓRY II, kom. 601-428-350 • TARNOWSKIE GÓRY, tel. (0-32) 259-67-49 • TARNÓW, tel. (0-14) 627-27-11 • TCZEW, kom. 793-030-736 • TORUŃ, tel. (0-56) 651-39-04 
• WAŁBRZYCH, tel. (0-74) 847-67-84 • WARSZAWA  Zbór Rosyjskojęzyczny, kom. 600-615-396 • WARSZAWA I Zbór,  tel. (0-22) 620-52-16 • Warszawa II Zbór, kom. 
501-772-274 • Warszawa VI Zbór, tel. (0-22) 737-10-96 • WĘGORZEWO, kom. 600-053-000 • WISŁA, tel. (0-33) 855-39-21 • WOŁÓW, tel. (0-71) 389-28-68 • WROCŁAW 
I Zbór, tel. (0-71) 351-75-32 • WROCŁAW II Zbór, tel (0-71) 343-38-87 • WROCŁAW III Zbór, tel. (0-71) 367-16-81 • ZABRZE, tel: (0-32) 370-04-74 • ZDUŃSKA WOLA, 
tel. (0-43) 823-52-12 • ZELÓW, kom. 696-954-571 • ZGORZELEC, tel. (0-75) 771-66-35 • ZIELONA GÓRA, tel. (0-68) 453-16-09 • ŻYRARDÓW, tel. (0-46) 855-61-31

Numery telefonów:
(spis alfabetyczny)

Zbory KChB


