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„Wszyscy zgrzeszyli  
i są pozbawieni chwały Boga,  
a zostali usprawiedliwieni darmo,  
Jego łaską, przez odkupienie  
w Jezusie Chrystusie”  
(Rzym. 3,23-24).

Żadna inna chwila w świętej historii tak bar-
dzo nie cieszy duszy jak Golgota. Nigdzie dusza 
nie znajduje takiego pocieszenia jak na tym miej-
scu, gdzie zapanowała nędza, a śmierć osiągnęła 
swój kulminacyjny punkt. Tu właśnie łaska wy-
kopała źródło, którego czysta jak kryształ woda 
ugasi każde pragnienie, a każda jej kropla potrafi 
ulżyć cierpieniu ludzkości!

Golgota to wspaniałe pocieszenie dla Bożych 
świętych, ponieważ koncentruje nas na krzyżu  
i jak ożywczy strumień daje błogosławieństwo. 
W naszym tekście na pierwszym miejscu mamy 
odkupienie przez Chrystusa Jezusa, potem wy-
nikające z niego usprawiedliwienie grzeszników  
i w końcu sposób otrzymania tego usprawiedli-
wienia - „darmo, z łaski”.

I. Odkupienie w Jezusie Chrystusie
A zatem na początku mamy odkupienie  

w Jezusie Chrystusie. Obraz odkupienia jest bar-
dzo prosty i często występuje w Piśmie Świętym. 
Gdy więzień stawał się niewolnikiem, przed jego 
uwolnieniem ktoś musiał zapłacić okup, czyli 
cenę za jego wolność. Owa zapłata okupu to wła-
śnie odkupienie. Wskutek upadku Adama staliśmy 
się podatni na uleganie namowom do przestępstw  
i faktycznie wszyscy okazaliśmy się przestępcami. 
Dlatego sprawiedliwy Bóg poddał nas pod wła-
dzę swego prawa. Jesteśmy niewolnikami owego 
prawa, dopóki nie wniesiemy opłaty za swoje 
uwolnienie i przez to nasze dusze nie zostaną od-
kupione. Cóż więc poczniemy? Jesteśmy przecież 
duchowo nędznymi żebrakami. Jesteśmy zbankru-
towanymi dłużnikami; wszystko, co posiadamy, 
zostało już sprzedane; zostaliśmy nadzy, biedni  
i godni politowania, a jednak sami nie potrafimy 
wciąż zebrać okupu! I oto wkracza Chrystus! Za 
wszystkich wierzących płaci okup, abyśmy w tej 
samej godzinie zostali wyzwoleni od przekleń-
stwa prawa i Bożego gniewu! Abyśmy stali się 
wolni, usprawiedliwieni Jego krwią.

Okup wyjątkowy
Pozwólcie mi wskazać na niektóre wspaniałe 

cechy odkupienia w Chrystusie Jezusie. On odku-
pił wielu, a nie tylko mnie i ciebie; „wielki tłum, 
którego nikt nie mógł policzyć”. Chrystus wykupił 
dla siebie ludzi z każdego królestwa, narodu i ję-

Charles H. Spurgeon
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dzo nie cieszy duszy jak Golgota. Nigdzie dusza 
nie znajduje takiego pocieszenia jak na tym miej
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Pełna  
zapłata
Doskonałe odkupienie i usprawiedliwienie

Nasze 400 lat!
Daty są ważne. Wspominamy rocznice ślubu, urodziny dzieci. Czasem, 

jeśli potrafimy wskazać, moment nawrócenia. W ogóle różne ważne chwile. 
Pamięć jest ważna, i to również Boże zdanie, o czym świadczy Wieczerza 
Pańska, ustanowiona przez naszego Pana właśnie po to, by chleb i wino były 
towarzyszącym nam nieustannie znakiem Jego raz na zawsze za nas złożonego 
w ofierze na Golgocie 2000 lat temu ciała i przelanej krwi. Znakiem, czyli 
uobecnieniem; formą obecności poprzez coś innego, ale wyjątkowego: co 
świadczy, wskazuje, pobudza pamięć, zmusza do skierowania myśli na to 
coś ważnego w przeszłości, bez czego nie byłoby ani teraźniejszości ani 
nadziei na jej rozwój w przyszłości.

Historia jest Boża, jak przekonuje w wywiadzie Teun van der Leer („Zmiana 
tradycją”). Dlatego daty również po zamknięciu Nowego Testamentu mają 
sens. Daty, bez których by nas nie było. Dlatego chciejmy z wdzięcznością 
i świadomością długu wobec Boga i jego działania w naszych ojcach  
w wierze zaznajomić się z wydarzeniami związanymi z narodzeniem 
baptyzmu („Baptystyczny Wieczernik”), oraz zastanowić się w tym kontekście 
nad własną duchową kondycją („Ideały baptystów po 400 latach”).

Niedawno świętowaliśmy 150-lecie baptyzmu polskiego. Niech relacja  
z obchodów 400-lecia baptyzmu na świecie („Mamy 400 lat!”) pobudzi nas  
do świętowania również w tym roku. Wiem, że to wielkie rocznice rok po 
roku, ale radości w Bożego działania niech nam nie zabraknie! Aby tej radości 
było więcej, zamieszczamy sporo świadectw z wydarzeń i wiadomości ze 
świata związanych właśnie z naszym kościołem - zaczynając od wiadomości 
o różnych zmianach kadrowych, w które tradycyjnie obfitowały miesiące 
letnie („Z życia kościoła”), przez zachęcający pomysł na wakacje („Wakacyjna 
misja: Ukraina”), dwa świadectwa jak można służyć Bogu głosem („Przegląd 
chórów w Warszawie” i „Baptyści i muzyka cerkiewna”) i relacja z Wczasów 
Seniora, do wielu różnorodnych wiadomości baptystycznych ze świata.

Nie zabraknie również rozważań biblijnych. O centralnej w Bożym 
Słowie prawdazie o odkupieniu i usprawiedliwieniu głosi nam największy 
baptystyczny kaznodzieja XIX wieku - Charles Spurgeon. Przyjrzymy się 
również nowotestamentowym znaczeniom chrztu („Chrzest w wodzie  
i w Duchu”). Kontynuujemy oczywiście odkrywanie tajników warsztatu 
tłumacza Bożego Słowa (wywiadu z pastorem Zarembą część II). W końcu - 
zachęcam do przeczytania recenzji. Książka wyjątkowo warta polecenia!

Bóg jest wierny, a łaska jego trwa na wieki, jak czytamy w wielu Psalmach. 
Niech ten jubileusz będzie dla nas świadectwem Bożej nieustającej obecności 
w historii; Jego kontroli nad tym, co było, jest, i co ma przyjść. Jezus jest 
Chrystusem, Synem Boga żywego, który buduje swój Kościół, i którego bramy 
piekielne nie powstrzymają (Mt 16:16-18)! Zechciejmy Mu oddać cześć 
za działanie w nas i przez nas już przez 400 lat. Panie, bądź uwielbiony 
i wywyższony! I bądź przy nas po wszystkie dni, aż do skończenia świata, 
Amen.  

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

Nasze 400 lat!
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AKTUALNOŚCI
zyka pod niebem; odkupił ludzi z każdej warstwy 
społecznej, od najwyższej do najniższej; z każdego 
koloru skóry – czarnego i białego; z każdej pozycji 
społecznej, z tych najlepszych i najgorszych.

Okup ten został wypłacony w całości i za jed-
nym razem. Gdy Chrystus odkupił swój lud, każdy 
ich dług co do grosza został spłacony. Ofiara Golgoty 
nie była zapłatą częściową, lecz pełną i doskonałą! 
Była ona pełnym i doskonałym pokryciem wszyst-
kich długów ludzi wierzących, którzy dotąd żyli, 
żyją obecnie i będą żyć do końca świata. Tego dnia, 
gdy Chrystus zawisł na krzyżu, wszystkie wymaga-
nia prawa zostały spełnione przez wielkiego arcyka-
płana wszystkich ludzi. Tak bezcenny był ten okup 
i tak hojnej ceny wymagały nasze dusze, że można 
się tylko dziwić, iż Chrystus zapłacił ją za jednym ra-
zem. Okup w historii nieraz był wypłacany w ratach 
przez wiele lat. Ale nasz Zbawiciel tak nie postąpił: 
raz na zawsze złożył z siebie ofiarę i powiedział: 
„wykonało się!”, nie zostawiając nic więcej ani dla 
siebie ani dla nas do dodania. Chrystus przybił to po-
twierdzenie zapłaty  do krzyża, mówiąc: „Spełniło 

się! Spełniło się, przyjąłem wszelkie 
wymagania i roszczenia i przybiłem 
je do krzyża; kto teraz może potępiać 
mój lud lub o cokolwiek go oskarżać? 
Jakby obłokiem przykryłem ich prze-
stępstwa i jakby ciemną zasłoniłem 
chmurą ich grzechy”.

Gdy Chrystus zapłacił cały ten 
okup, uczynił to sam. Szymon Cyre-

nejczyk mógł nieść krzyż, ale nie mógł zostać do 
niego przybity. To święte miejsce Golgoty było prze-
znaczone tylko dla Chrystusa. Było z nim dwóch 
przestępców, ludzi niesprawiedliwych, aby nikt nie 
mógł powiedzieć, że ich śmierć w czymś pomogła 
Zbawicielowi. Żadnego z uczniów tam nie było; nie 
zaciągnięto tam Piotra, aby został ścięty, a Jana nie 
ukrzyżowano obok Niego; był tam zupełnie sam. 
Powiedział: „Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród 
ludów żadnego nie było ze mną”. Dzieło to zostało 
dokonane tylko przez Niego, bez niczyjej pomocy.

I zostało ono przyjęte. Był to wielki okup!  
Z czym można go porównać? Z duszą „zasmuconą 
aż do śmierci”, ciałem rozrywanym w czasie tortur,  
z najbardziej niehumanitarną śmiercią, z taką agonią, 
której nie da się wyrazić ludzkim językiem ani hor-
rorem niewyobrażalnym przez ludzki umysł. Była to 
wysoka cena. Ale czy została ona przyjęta? Zdarzały 
się przecież takie propozycje zapłaty, których druga 
strona nigdy nie zaakceptowała i dlatego niewolnik 
nie został wyzwolony.

Tak, ta cena została zaakceptowana. Gdy Chry-
stus oświadczył, że spłaci dług, Bóg posłał żołnie-
rzy, aby Go aresztowali, transakcja się dokonała,  
a Chrystus został zamknięty w grobie, zanim „trans-
akcja” dokonała się w niebie. Wyobraźmy sobie Je-
zusa w grobie. Leży w tym wąskim wykuszu w skale.  

A świat przeżywa kryzys, drży w napięciu. Czy Bóg 
zaakceptuje ten okup, czy też nie? Nagle anioł zstę-
puje z nieba w oślepiającym blasku; odwala kamień 
od grobu; wychodzi stamtąd więzień bez łańcuchów 
na rękach, szaty pogrzebowe zostawia w grobie,  
a On sam jest wolny, aby już nigdy nie umierać!

O czym nam to wszystko mówi? Jakie jest przesła- 
nie zmartwychwstania? Ofiara krzyża została przyjęta! 

Gdyby Bóg nie przyjął ofiary Jezusa, pozostałby  
w grobie do dnia dzisiejszego. Nigdy nie powstałby do  
życia. Ale zmartwychwstanie jest gwarancją, iż Bóg 
uznał Jego ofiarę za odpowiednią i satysfakconującą.

II. Usprawiedliwienie za darmo
Po drugie, zwróćmy uwagę na skutek tego oku-

pu: „usprawiedliwieni darmo, Jego łaską, przez od-
kupienie”.

Cóż więc znaczy owo usprawiedliwienie? Uspra-
wiedliwienie to termin prawny, stosowany w sądach. 
Więzień zostaje doprowadzony przed oblicze sę-
dziego, który wyda wyrok o jego sprawiedliwości 
bądź winie. Jest tylko jeden sposób na jego uspra-
wiedliwienie – musi zostać udowodnione, że jest 
niewinny, że jest człowiekiem sprawiedliwym. Jeżeli 
człowiek ten jest winny, nie można go usprawiedli-
wić. Sędzia może mu wybaczyć, ale nigdy nie może 
go usprawiedliwić. Nawet po przebaczeniu jest on 
takim samym przestępcą, jakim był dotąd.

Usprawiedliwienie grzesznika  
przez Chrystusa

Ale oto dokonał się cud nad cudami! Chociaż 
udowodniono nam winę, jednak zostajemy uspra-
wiedliwieni. Czy jakikolwiek ziemski sąd może tego 
dokonać? Nie. Jednak okup Chrystusa czyni to, co 
niemożliwe dla jakiegokolwiek sądu na ziemi. Wszy-
scy jesteśmy winni: „Ponieważ wszyscy zgrzeszyli  
i są pozbawieni chwały Boga” (Rzym.3,23). A jednak 
wyrok został wydany i zaraz jest powiedziane, że je-
steśmy usprawiedliwieni darmo, łaską Jego.

Jak to możliwe? Pozwólcie mi więc wyjaśnić 
jak Bóg usprawiedliwia grzesznika. Więzień został 
osądzony i skazany na śmierć - tak. Nie może być 
usprawiedliwiony, ponieważ jest winny – zgadza się. 
Ale oto przychodzi ktoś inny i chce całą jego winę 
wziąć na siebie! Zajmuje jego miejsce i w nieznany 
nam sposób staje się tym człowiekiem – ów czło-
wiek sprawiedliwy staje się przestępcą, a przestępca 
– człowiekiem sprawiedliwym! W naszych sądach 
nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Jeżeli stanąłbym 
przez obliczem sędziego, a on skazałby mnie na 
rok więzienia za jakiegoś przestępcę, który wczoraj 
otrzymał taki wyrok, to wziąłbym na siebie jego karę, 
ale nie jego winę. 

Jezus Chrystus dokonał tego, czego nie mogą  
dokonać ciało i krew. Oto stoję tu jako grzesznik.  
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Bóg mówi: „Skażę tego człowieka na potępienie, ukarzę go”. 
A Chrystus odsuwa mnie na bok i staje na moim miejscu!  
W czasie wydawania wyroku, Chrystus bierze moją winę na 
siebie. A gdy dochodzi do wykonania kary, Chrystus mówi: 
„Ukarz mnie. Ja  okryłem tego człowieka swoją sprawiedli-
wością, a jego grzechy wziąłem na siebie. Ojcze, potraktuj 
tego człowieka w sposób, w jaki mnie traktujesz. Pozwól mi 
wziąć na siebie jego przekleństwo, a jemu pozwól przyjąć 
moje błogosławieństwo”. 

Ta wspaniała nauka o zamianie miejsc Chrystusa z bied-
nym grzesznikiem jest Bożym objawieniem, ponieważ nikt 
z ludzi nie byłby w stanie jej wymyślić. Żaden ziemski mo-
narcha nie miałby mocy poddać się takiej zamianie. Ale Bóg 
niebios ma prawo uczynić tak, jak chciał. W swoim nieogra-
niczonym miłosierdziu powiedział: „Synu mojej miłości, 
musisz stanąć na miejscu grzesznika”. Właśnie w ten sposób 
jesteśmy zbawieni, „usprawiedliwieni darmo, Jego łaską, 
przez odkupienie w Jezusie Chrystusie”.

Chciałbym skupić naszą uwagę na niektórych cechach 
tego usprawiedliwienia. Gdy tylko pokutujący grzesznik zo-
staje usprawiedliwiony, jego grzechy zostają wrzucone do 
morskich głębin. Oto człowiek ten staje przed Bogiem jako 
niewinny, przyjęty w Umiłowanym. Może zapytasz, czy ro-
zumiem to dosłownie. Tak, tak właśnie to rozumiem. Jest to 
nauka o usprawiedliwieniu z wiary. 

Natychmiastowe usprawiedliwienie
Ale pójdę krok dalej. Gdy tylko człowiek uwierzy  

w Chrystusa, staje się sprawiedliwy, staje się wywyższo-
ny, ponieważ gdy Chrystus bierze na siebie jego grzechy, 
on bierze na siebie sprawiedliwość Chrystusa. Patrząc na 
grzesznika, który godzinę temu był martwy i potępiony  
w swoich grzechach, teraz Bóg patrzy na niego z miłością 
jakby na swego Syna. Chrystus sam nam powiedział: „Jak 
Ojciec mnie umiłował, tak ja was umiłowałem”. On kocha 
nas tak, jak Ojciec kocha Niego. Czy możesz w to uwierzyć? 
Czy nie przewyższa to wszelkiej ludzkiej myśli? To nauka 
Ducha Świętego, który mówi o naszym zbawieniu. 

Ktoś mi powie, że nikt nie może być w ten sposób uspra-
wiedliwiony przez swoją śmiercią. Ale właśnie tak jest! Je-
żeli dajmy na to ów młody człowiek dzisiaj rano uwierzył 
w Chrystusa, to tak samo jest w Bożych oczach usprawie-
dliwiony teraz, jak i wtedy, gdy stanie przez Jego tronem! 
Wielbiące Boga duchy w górze nie są bardziej miłe Bogu 
niż ten biedny człowiek tu na dole, który został usprawie-
dliwiony z łaski. Jest to doskonałe oczyszczenie i doskonałe 
przebaczenie; jesteśmy w pełni i całkowicie przyjęci przez 
Chrystusa, naszego Pana!

Nieodwracalne usprawiedliwienie
I jeszcze jedno. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, są 

usprawiedliwieni nieodwracalnie. Gdy tylko grzesznik zaj-
mie miejsce Chrystusa, a Chrystus stanie na jego miejscu, nie 
należy się obawiać kolejnej zmiany. Bowiem, kiedy Chrystus 
raz spłacił jego dług, nigdy nie będzie proszony o uczynie-
nie tego jeszcze raz. Jeżeli ci w ten sposób przebaczono, 

to przebaczono na zawsze. Bóg nie udziela człowiekowi 
usprawiedliwienia, aby później wycofać się z tego i ukarać 
tego człowieka. Powiada o nim bowiem tak: „Ukarałem za 
ciebie Chrystusa, ty więc jesteś wolny”. Skutkiem tego wła-
śnie, nie czegokolwiek innego,  możemy cieszyć się z tego, 
że „będąc usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój z Bogiem 
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Tak, a teraz słyszę, jak ktoś powiada w sobie: „Hm, to 
niezwykła doktryna”. Zgadza się. Ale jest to doktryna wy-
znawana przez wszystkie protestanckie kościoły, chociaż 
nie wszystkie wiernie ją zwiastują. Jest to doktryna Kościo-
ła Anglikańskiego, Lutra, Kościoła Prezbiteriańskiego, znana 
wszystkim chrześcijańskim kościołom; jeżeli brzmi ona dziw-
nie w waszych uszach, to tylko dlatego, że odwróciliście się 
od niej. Jest to doktryna Pisma Świętego, mówiąca o tym, że 
nikt nie może potępić tego, kogo Bóg usprawiedliwia i nikt 
nie może sądzić tych, za których Chrystus umarł (Rz 8). 

Usprawiedliwienie darmo, z łaski
Po trzecie, zakończę zwróceniem uwagi na sposób 

otrzymania tego usprawiedliwienia. Są tacy, którzy wzdry-
gają się przed tym wielkim darem i mówią: „Ach, gdybym 
tak mógł zostać usprawiedliwiony! Ale czy ktoś taki jak ja  
w ogóle może zostać usprawiedliwiony”? 

Tak, biedna duszo, jeżeli tylko tego pragniesz! Jeżeli Bóg 
włożył do twego serca takie pragnienie i wyznasz swoje 
grzechy, wtedy Chrystus chętnie zamieni twoje łachmany 
na szatę swojej sprawiedliwości. „Ale,  – ktoś powie – czyż 
nie muszę przez wiele lat wpierw być świętym, aby tę szatę 
otrzymać?” Posłuchaj nie siebie, a Boga: ono jest „darmo,  
z Jego łaski”! Jest darmo, ponieważ ma taką wartość, że nikt 
nigdy nie jest w stanie jakimokolwiek świętym życiem na nie 
zasłużyć ani zań zapłacić.  Jest – uwaga! - „z Jego łaski” -  
a więc otrzymanie go nie zależy od naszych zasług! I znów 
słyszę, jak ktoś mówi: „Ależ proszę pana, nie uważam, że 
Bóg mi rzeczywiście przebaczy, jeśli wcześniej nie zrobię 
czegoś, przez co bym sobie na to zasłużył!” Odpowia- 
dam Ci: gdybyś przedstawił Mu wszystkie swoje zasługi, nic 
by ci to nie pomogło. Słuchaj! Bóg udziela swego usprawie-
dliwienia „za darmo;” jeżeli więc przyniesiesz Mu za to ja-
kąś zapłatę, czy ją przyjmie? „Za darmo!” Cóż więc? Nie! 
On ją odrzuci.

Gdybym głosił usprawiedliwienie za małą sumę pienię-
dzy, któż z nas nie ruszyłby się z miejsca, aby zostać uspra-
wiedliwionym? Wszyscy! Gdybym głosił usprawiedliwienie 
w zamian za przejście pieszo stu mil, to czyż każdy z nas 
już jutro z rana nie wybrałby się na pielgrzymkę? Gdybym 
głosił usprawiedliwienie przez chłostę i tortury, to i tak tylko 
nieliczni z was nie poddaliby się surowej chłoście. Ale jeżeli 
jest to darmo, tak! darmo, DARMO -  ludzie się odwracają.  
„Co? mam je otrzymać za nic? po prostu za darmo?” Tak, za 
darmo, albo wcale!

„Ale czyż nie mogę przyjść do Chrystusa, powołać się 
na Jego miłosierdzie i powiedzieć: Panie, uczyń mnie spra-
wiedliwym, ponieważ nie jestem taki zły jak inni?” Nie, sza-
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MISJA
nowny panie. U Boga usprawiedliwienie jest 
za darmo. Obrażasz bowiem Boga, chcą pła-
cić swoją udającą złoto monetą za Jego bez-
cenny skarb. Jakże nisko cenią ludzie wartość 
usprawiedliwienia Chrystusa, jeżeli starają się 
kupić je za pieniądze bądź zasługi! Kiedyś pe-
wien umierający bogacz uznał, że może kupić 
sobie miejsce w niebie przez wybudowanie 
kilku domów opieki.  Stojący przy jego łożu 
dobry człowiek zapytał: „Ile ci jeszcze fundu-
szy zostało?” – „Dwadzieścia tysięcy angiel-
skich funtów” – odpowiedział. Wtedy stojący 
obok powiedział: „Nie wystarczy ci tego na-
wet na tyle, aby postawić w niebie jedną sto-
pę. Ulice są tam ze złota, stąd jakąż wartość 
będą tam miały twoje pieniądze?” Przyjacielu, 
zapamiętaj! Nie możesz kupić sobie miejsca  
w niebie za złoto, dobre uczynki, modlitwy 
czy cokolwiek innego!

Usprawiedliwienie dla Ciebie!
Jak więc możemy się tam dostać? Tylko prosząc. Każdy 

kto jest świadomy swego grzechu, może poprosić Chrystu-
sa o zbawienie. Czy chcesz skorzystać z oferty usprawie-
dliwienia? Chrystus zachęca: „Ktokolwiek pragnie, niech 
przyjdzie i weźmie wodę życia za darmo”. Ale jeżeli po-
wiesz: „Nie, proszę pana, najpierw muszę dokonać wielu 
dobrych uczynków, a potem uwierzę w Chrystusa”, wtedy, 
polegając na swoich złudzeniach, zostaniesz potępiony.

Wiem, że wielu z was odejdzie i będzie starało się bu-
dować swoją własną wieżę Babel, aby dostać się o własnych 
siłach do nieba. Niektórzy będą budowali ją przez takie 
rytuały jak chrzest niemowląt, konfirmacja, czy euchary-
stia. Możesz mi powiedzieć: „Czyż nie świętuję Wielkiego 
Piątku i Bożego Narodzenia? A więc, jestem lepszym czło-
wiekiem niż ci odszczepieńcy. Czy nie odmawiam więcej 
modlitw od innych?” Wiedz, że wszystko to ani o centymetr 
nie przybliży cię do nieba!

Ktoś inny mi powie: „Najpierw zacznę studiować Bi-
blię i wyznawać poprawną doktrynę. Jestem przekonany, 
że przez wyznawanie prawidłowej doktryny będę zbawio-
ny.” Na pewno nie! Doktryna jest potrzebna, ale nie jest 
zapłątą za zbawienie! Nie dostąpisz zbawienia przez wiarę 
w prawidłowe doktryny, tak samo jak nie dostąpisz jej przez 
dobre uczynki. 

A jeszcze inny powie: „O! To mi odpowiada. Uwierzę  
w Chrystusa i będę żył wreszcie tak, jak mi się podoba”. Cóż, 
na pewno nie będziesz tak żył! Jeżeli prawdziwie uwierzysz 
w Chrystusa, On nie pozwoli ci żyć według zachcianek 
twego ciała. Przez swego Ducha będzie przymuszał cię do 
uśmiercania cielesnych pożądliwości. Jeżeli okaże ci łaskę 
wiary, to również okaże ci łaskę świętego życia. Nie możesz 
uwierzyć w Chrystusa, jeśli nie odwrócisz się jednocześnie 
od swoich grzechów i nie postanowisz służyć Mu z całego 
swego serca. 

Posłuchaj więc: był pewien kapi-
tan, którego synek lubił wspinać się 
po ożaglowaniu jego statku. Pewne-
go razu w pogoni za małpą wdrapał 
się na sam szczyt masztu, zakończo-
nego bocianim gniazdem. Miał tam 
dużo miejsca, ale trudność polegała 
na tym, że nie potrafił stamtąd wrócić 
na maszt i zejść na dół. Udało mu się 
tam wejść, ale nie mógł stamtąd zejść. 
Ojciec z przerażeniem patrzył na swe-
go syna. Dlatego krzyknął: „Chłopcze, 
gdy maszt wychyli się poza statek, 
skocz do wody!” Był to dla niego je-
dyny ratunek. Z wody byli w stanie 
go natychmiast wyratować, natomiast 
gdyby skoczył bezpośrednio w dół, 
trafiłby na twardy pokład i zginął na 
miejscu. Biedny chłopak spojrzał na 

wzburzone morze, nie mógł wyobrazić sobie tego skoku, 
było to zbyt niebezpieczne. Dlatego z całych sił trzymał się 
wystającego zakończenia masztu, choć wiadomo było, że 
w ten sposób wkrótce zginie.

Jego ojciec wziął strzelbę, wycelował w niego i powie-
dział: „Chłopcze, gdy tylko maszt przechyli się poza statek, 
rzuć się do wody, inaczej ciebie zastrzelę”. Przerażony syn 
wiedział, że ojciec dotrzymuje słowa, więc gdy tylko statek 
się nieco przechylił, chłopiec rzucił się w spienione wody. 
Marynarze natychmiast go wyłowili i wnieśli na pokład. Był 
ocalony!

Tak jak ten chłopiec znajdujemy się w bardzo niebez-
piecznej sytuacji. Ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie sami 
z niej się wydostać. Niestety, mamy przy sobie trochę do-
brych uczynków, które jak to wystające zakończenie masz-
tu, daje nam iluzję bezpieczeństwa i których kurczowo się 
trzymamy. Chrystus wie, że o ile z nich nie zrezygnujemy, 
w końcu spadniemy na pokład i zginiemy na wieki. Dlatego 
mówi: „Grzeszniku, przestań polegać na sobie, skocz w mo-
rze mojej miłości!” A my patrzymy w dół i mówimy: „Czy 
mogę być uratowany przez zaufanie Bogu? Zdaje się, że On 
się na mnie gniewa, nie mogę Mu zaufać.”

Czy musi być skierowane na ciebie narzędzie zniszcze-
nia? Czy musisz usłyszeć Boże ostrzeżenie: „Kto nie uwie-
rzy, będzie potępiony?” Twoja sytuacja jest teraz taka, jak 
tego chłopca! Jest beznadziejna, a twoje lekceważenie rady 
Ojca jeszcze ją pogarsza. Wykonaj Jego polecenie, albo 
zginiesz! Zdecyduj się! Zrób krok wiary i skocz w morze 
miłości Chrystusa! Wiara to ten skok, gdy biedny grzesz-
nik rzuca się w dół i zostaje uratowany, a to, co wydawało 
się dla niego straszne, staje się środkiem zbawienia. Biedny 
grzeszniku, uwierz w Chrystusa! Ty, który poznałeś swo-
ją winę i nędzę, przyjdź, złóż je na Niego i zaufaj swemu 
Panu! Otrzymasz wtedy przebaczenie i będziesz cieszyć się 
usprawiedliwieniem w Chrystusie Jezusie.

Oryg. Paid in Full, w “Christianity Today” z 9.02.1998  
(tłum. Konstanty Wiazowski).

Gdy przed niemal dwoma tysiącami lat Pan nasz, Jezus Chry-
stus, odchodził z tej ziemi, powiedział do swoich uczniów takie 
oto słowa: „...będziecie mi świadkami .... aż po krańce ziemi” 
(Dz 1, 8). Wieś Strumok – położona w tej części Ukrainy, która 
jest „wciśnięta” pomiędzy Mołdawię, Rumunię i Morze Czarne - 
zdaje się leżeć właśnie na krańcu świata. Jest nie tylko daleko od 
Polski - trzydzieści kilometrów za nią kończą się wszelkie drogi, 
a zaczynają ogromne rozlewiska Dunaju. Tam właśnie posłał nas 
Pan!

Inicjatorem wyjazdu był Norweg, Roy Ytterland z organizacji 
Emanuel Hjelpende Hender (Emanuel – Pomocne Dłonie), który 
już od wielu lat pomaga mieszkańcom Strumoka. „Pewnego razu 
odwiedził nas pastor Anatolij ze swoimi przyjaciółmi. To było  
15-16 lat temu. Zrozumiałem wówczas, że możemy bardzo po-
móc tym ludziom i nie mogłem się doczekać, aż spotkam kogoś, 
kto  tym się zajmie. Czekałem jakieś 10 lat, aż wreszcie zrozumia-
łem, że muszę to zrobić sam.”  Już w latach 90-tych dzięki pomo-
cy zorganizowanej przez Roya pobudowano tam dwa kościoły 
– w Strumoku i sąsiedniej wsi, Spaskie. Od 2004 roku jeździ on 
tam regularnie, przywożąc ze sobą wszelką potrzebną pomoc. 
W Poznaniu studiuje jego krewniak, Erik Ytterland. Dzięki  niemu 
Fundacja „Bread of Life” nawiązała kontakty z Royem. W tym 
roku przyjechał do Polski, przywożąc ze sobą 17 ton darów ofia-
rowanych przez braci i siostry z Kościoła w Norwegii - ciepłych 
zimowych ubrań dla potrzebujących - i zaprosił nas, byśmy wraz 
z nimi pojechali na Ukrainę.

W drogę!
Nasza podróż zaczęła się 7 lipca. W pobliże poznańskiego dwor-
ca PKP zajechał żółty autobus na norweskich numerach. Roy, 
będący z zawodu rybakiem (co automatycznie wywołało u nas 
skojarzenie z apostołami), sprzedał łódź i za te pieniądze kupił 
owego starego dafa. Nasz wyjazd opóźnił się, były problemy  
z akumulatorem. Wkrótce miało się okazać, że to był najmniejszy 
problem z tych, które mieliśmy napotkać na drodze!

Planem na pierwszy dzień było dotrzeć w pobliże ukraińskiej 
granicy, tam spędzić noc w autokarze i nad ranem zameldować 
się do odprawy. Spotkała nas jednak niesamowita niespodzianka. 
Całą naszą sporą grupę zdecydowali się ugościć braterstwo Ku-
niszykowie z Dawidów koło Parczewa (woj. lubelskie), których 
córka przyłączyła się do nas jako tłumacz. Przygotowali i posiłki,  
i nocleg, i dali nam tak wiele ciepła, płynącego wprost z ich serc! 

Szatan – szkodnik
Następnego dnia znaleźliśmy się na Ukrainie. Pierwsze, z czym 
się zapoznaliśmy, to w fatalnym stanie droga - pełna dziur, pęk-
nięć i wszelkich innych nierówności. Nasz bus trząsł się, słychać 
było niemal jęk nadwyrężanych części, jakieś stuknięcia, ude-
rzenia... Cały czas też coś spadało z półek, foteli i stoliczków. 
Nasz brat Juliusz oberwał nawet własnym butem spadającym  
z półki! I tak było przez co najmniej 300 kilometrów - tyle bo-
wiem udało nam się przeje-
chać, zanim na jednej z dziur 
mocno uderzyliśmy podwo-
ziem o nawierzchnię, poważ-
nie uszkadzając autokar. 

Nasz autobus stał unierucho- 
miony na poboczu, a do Koro-
stena, gdzie mieliśmy zapew-
niony nocleg, wciąż było kil-
kadziesiąt kilometrów! Z ca- 
łego serca modliliśmy się, bła-
gając Pana o ratunek i o to, by-
śmy mogli kontynuować po-
dróż. Byliśmy pewni, że tym, 
który próbuje nam szkodzić  
i nas powstrzymać, jest sza-
tan. Byliśmy świadomi, jak 
złości go nasz wyjazd. Rów-
nocześnie głęboko wierzyli-
śmy w to, że Bóg nie pozosta-
wi nas samych z problemem. 

Po około dwóch godzinach 
przyjechał po nas autobus,  
a w nim Vitalij Lisjuk - dyrektor Korosteńskiego Koledżu Biblij-
nego, w którym mieliśmy się zatrzymać. Przepakowaliśmy co się 
dało, przesiedliśmy się i ruszyliśmy. Może trudno w to uwierzyć, 
ale mniej więcej w połowie drogi do Korostena w autobusie...  
z hukiem pękła przednia szyba, której wielki kawał trzeba było 
po prostu wyjąć. Mimo tego jednak dojechaliśmy!

W Korostenie zamiast jednej nocy spędziliśmy dwie. Okazało 
się, że naszego autobusu nie da się szybko naprawić. Na drugi 
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dzień rano przyjechały po nas dwa mikrobusy z Odessy – tak 
małe, że nie wierzyliśmy, że uda nam się do nich ze wszystkim 
zapakować. Udało się, choć w Korostenie pozostało wiele waż-
nych rzeczy – m.in. wiele Biblii, które mieliśmy rozdawać. Po 
całodziennej podróży w końcu, już bez przygód, znaleźliśmy 
się w Strumoku, gdzie serdecznie witali nas pastorzy Anatolij 
Babenko i Aleksandr Dribnohod wraz z członkami zboru. Mo-
gliśmy wreszcie udać się na spoczynek. Część z nas nocowała  
w budynku zborowym, inni zaś spali u rodzin.

Strumok
Strumok jest dużą wsią, liczącą ok. 3.000 mieszkańców. Leży w 
odległości około 180 kilometrów od Odessy (stolicy obwodu), 
w rejonie (to odpowiednik powiatu) tatarbunarskim. Większość 
ludności w tej części Ukrainy na co dzień porozumiewa się po 
rosyjsku. Także w strumockim zborze ludzie posługują się ro-
syjską Biblią i po rosyjsku śpiewają na cześć Pana. Wielu ludzi 
„ciąży” do Rosji i politycznie – uważając, że to z nią Ukraina 
powinna współpracować, a nie z Unią Europejską.  Dla wielu 
z nas sporym szokiem było, że pośrodku wsi po dziś dzień stoi 
pomnik Lenina, a na gmachu domu kultury ciągle widnieje so-
wiecka gwiazda. Współgrają z sentymentem części mieszkań-
ców za poprzednim ustrojem, którzy twierdzą, że „za komuny 
było lepiej”, bo była praca, był potężny i bogaty kołchoz... Swoją 
drogą: skąd my to znamy?

Zbór baptystyczny w Strumoku działa ponoć od 140 lat i jest do-
brze znany nie tylko mieszkańcom wioski, ale także w najbliższej 
okolicy. Jak na swój szacowny wiek nie jest szczególnie liczny, 
ale pamiętajmy, że przez kilkadziesiąt lat Kościół nie mógł swo-
bodnie działać i rozwijać się.  Znacznie później pastor Anatolij 
powiedział nam nieco o tym, jak okrutnie komuniści prześlado-
wali wierzących w tych okolicach. Warto dodać i to, że zbory 
istnieją też w sąsiednich wioskach. Wierni ze Strumoka bardzo 

dziwili się, że u nas mamy tak daleko do sąsiednich zborów – że 
trzeba jechać 50, 70, czy 100 kilometrów! 

Wspólnota wierzących w Strumoku jest tradycyjna. W zborze pa-
nuje niepisana zasada, że mężczyźni zasiadają po prawej stronie, 
kobiety zaś po lewej. Większość kobiet przychodzi w chustach. 
Nawet jeśli nie noszą ich na co dzień, to nakładają przed przyj-

ściem do ko-
ścioła, a także 
wówczas, gdy 
po prostu mają 
się modlić. Tak-
że repertuar 
pieśni jest tra-
dycyjny. Wiele 
z nich u nas 
można znaleźć 
w „Głosie Wia-
ry.” Wielką nie-
spodzianką dla 
nas był natomiast... kilkunastoosobowy chór, który tak wspaniale 
te pieśni wykonywał, że nie mogliśmy się nadziwić, że wiejski 
zbór może mieć tak wspaniały zespół! Naprawdę żałowaliśmy, 
że nie nagrali płyty.

Na budowie
Przy zborze powstaje sierociniec, w którym opieką zostanie oto-
czone piętnaścioro dzieci. On także powstaje przy wsparciu fi-
nansowym z Norwegii. 

Nasza służba w Strumoku rozpoczęła się już następnego dnia po 
przyjeździe, od rozładowania ciężarówki pełnej wielkich (acz-
kolwiek niezbyt ciężkich) cegieł, które trzeba było przenieść na 
plac budowy. Praca – pomimo panującego upału, ściekającego  
z czoła potu i unoszącego się wokół dławiącego pyłu – sprawia-
ła nam ogromną satysfakcję. Richard Nungesser – podróżujący  
z nami amerykański pastor z Poznań International Church i Fun-
dacji „Bread of Life” – dokonał nawet spontanicznie przeróbki 
tradycyjnej pieśni gospel, „Kumbaya, my Lord” i zaśpiewał: „One 
more stone, my Lord, one more stone...” („Jedna cegła więcej, 
mój Panie, jedna cegła więcej...”). O tak! Świadomość tego, że 

trudzimy się dla Pana, i że każdą z tych cegieł nosimy dla 
Niego, dodawała nam skrzydeł.

Pan nakazał nam: „Idźcie na cały świat! Głoście Ewangelię! 
Nauczajcie wszystkie narody!” Pan też powiedział: „Bę-
dziecie mi świadkami...”  Świadectwo o Chrystusie daje się 
przecież nie tylko zwiastując Ewangelię słowem, ale także 
własnym życiem, własną postawą... Także przez pracę! 
Trudząc się dla Chrystusa budujemy nie tylko to, co wi-
dzialne, ale także to, co niewidzialne! Przez nasz wysiłek  
i poświęcenie możemy być zbudowaniem dla wierzących  
i znakiem dla niewierzących lub poszukujących.

Przez kolejne dni z radością patrzyliśmy, jak ściany sie-
rocińca pną się w górę. Tempo prac było wprost niesa-
mowite! Na budowniczych patrzyliśmy z najszczerszym 
podziwem. Z przerażeniem jednak patrzyliśmy na stertę 
eternitu, którym miejscowi zamierzają pokryć dach budyn-
ku. Eternit w ogóle jest na Ukrainie wszechobecny – ludzie 
najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo nie-
bezpieczny jest zawarty w nim azbest. Gdyby tylko można 
było przekonać ich, by się go pozbyli, i zapewnić im coś 
w zamian...

Od domu do domu
Niejeden raz wychodziliśmy do ludzi, chodząc po Strumoku  
i innych okolicznych wsiach, od gospodarstwa do gospodarstwa. 
W ciągu kilku dni, spędzając w ten sposób po 2 – 3 godziny, 
obeszliśmy łącznie cztery sioła. Zachodziliśmy do ludzi, by za-
nieść im Biblię (Nowy Testament), zachęcić do czytania i odda-
nia swego życia Jezusowi. Równocześnie staraliśmy się poznać 
ich sytuację, rozeznać ich potrzeby. W jednych gospodarstwach 

mówiono: „Nie potrzeba nam niczego!”, w innych, znajdujących 
się po sąsiedzku, zaś: „Wszystkiego potrzeba!” Nam się  zda-
je,  że potrzeby są niemal w każdym gospodarstwie, ale ludzie 
często ich nie dostrzegają, bo może przyzwyczaili się do niedo-
statków i do takiego życia, innego nie znają. A może wstydzą się 
przyznać, i prosić o pomoc? Informowaliśmy odwiedzanych, że 
przywieźliśmy odzież, buty, zabawki i jeśli czegoś im potrzeba, 
to mogą z tej pomocy skorzystać - niezależnie od tego kim 
są, czy wierzą i w co wierzą – wystarczy, że przyjdą do 
„domu modlitwy”.

Mogliśmy także zaoferować im pomoc medyczną, gdyż 
wraz z nami przyjechała lekarka - siostra Krystyna Zarem-
ba i pielęgniarka - siostra Anna Rajowska. Niewielu jednak 
było chętnych. Ludzie przywykli obywać się bez lekarza. 
Być może winne jest łapówkarstwo, które niczym trąd 
niszczy ukraińskie społeczeństwo. Bez łapówki lekarz 
nie zajmie się należycie pacjentem. W dodatku standard 
usług w państwowej służbie zdrowia jest żenująco niski – 
na wszystko brak pieniędzy.  Nawet wezwanie karetki jest 
niełatwą sprawą! Doświadczyły tego nasze „miedsiestry”, 
gdy stwierdziły, że jedną z miejscowych kobiet trzeba na-
tychmiast (!) przewieźć do szpitala. Karetka po nią przy-
jechała... po trzech dniach! Czyż więc można się dziwić 
miejscowym nawykom? „Będzie, co Bóg da” - takie słowa 
słyszeliśmy w wielu odwiedzanych przez nas domach.

Raz życzliwość, raz niechęć
Gdy tak wędrowaliśmy przez ukraińskie wsie, byliśmy 
przyjmowani bardzo różnie. W Strumoku zazwyczaj bar-
dzo życzliwie, choć zdarzało się, że prawosławni traktowa-
li nas z rezerwą. Niekiedy trzeba było tłumaczyć, że nam 
nie chodzi o to, by zmienili wiarę, ale by czytali Słowo 
Boże i żyli według niego, w przyjaźni z Panem. Często powtarza-
liśmy, że chodzi nam o ich zbawienie, a nie o to, by zwerbować 
ich do baptystów. W innych wsiach jednak często nie otwierano 
nam, odnoszono się do nas z wyraźną niechęcią lub zgoła wrogo.  
W jednej z wsi aż nadto wyraźnie widać było skutki destrukcyjnej 
działalności „misjonarzy” Świadków Jehowy. Na skutek ich dzia-
łalności serca wielu ludzi uległy zatwardzeniu.

Niekiedy napotkaliśmy na silny mur niechęci stworzony przez 
prawosławie – zwłaszcza we wsi Hlubokie, na którą mocno 
wpływa znajdujący się w bliskim sąsiedztwie żeński monastyr 
(klasztor) prawosławny. „Idźcie! Idźcie!” - mówili jedni, w ogó-
le nie chcąc z nami rozmawiać. W innym miejscu nie przyjęto 
Biblii, a odpowiedzią były słowa: „Nasza wiara prawosławna, 
a wasza nieprawowierna!” A zdarzyło się i tak, że gospodarze 
chcieli wzywać policję. Wymownym obrazem takiej postawy 
prawosławnych była historia opowiedziana przez miejscowego 
pastora. Któregoś dnia dotarli do jednej z okolicznych wiosek 
i tam pytali o ewangelicznie wierzących. W odpowiedzi usły-

szeli: „Była tu taka jedna, ale na 
szczęście umarła i teraz – chwa-
lić Boga! - jesteśmy czyści.” 
 
Choć w wielu miejscach mo-
gliśmy tylko „otrząsnąć proch  
z naszych sandałów”, to jed-
nak na naszej drodze spotykali-
śmy sporo ludzi, którzy chętnie 
słuchali, a także mówili  nam  
o swoim życiu i swych troskach. 
Zdarzało się i tak, że zaprasza-
li nas do domu, a nawet chcieli 
ugościć, podać posiłek. Wiele 

spotkań wspominamy bardzo miło. Z wieloma ludźmi – w tym 
także i z prawosławnymi – wspaniale rozmawiało się o Bogu. 
Wielu jest takich, którzy kochają Boga i pokładają w nim ufność 
– nawet prawosławni. Żyją tam ludzie, których serca są otwarte 
na Boga i Ewangelię! Bardzo przeżyliśmy spotkanie z pewnym 
mężczyzną, Igorem. Nie przyjął od nas Biblii, ale zaraz pobiegł 
do chaty i przyniósł świadectwo ze szkoły biblijnej. Okazało 

się, że przed laty – będąc w więzieniu – nawrócił się, był po-
tem nawet pastorem. Jednak stracił wiarę i popadł w alkoholizm. 
Dziś pragnie wrócić do Chrystusa i do Kościoła, ale nie potrafi.  
W pamięć zapadły nam jego łzy – rzadko można ujrzeć człowie-
ka płaczącego tak szczerze. 

W niejednym sercu Bóg dokonał zadziwiającej przemiany na na-
szych oczach. Gdzie indziej na owoce zapewne trzeba będzie  
czekać. „Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg” (1Kor 
3,6) – te słowa apostoła Pawła przypomniał nam jeden z pastorów, 
gdy po jednym z takich dni, zmęczeni, zasiedliśmy w zborowych 
ławach. Posialiśmy Słowo Boże, a teraz modlimy się, by Bóg dzia-
łał i mamy nadzieję, że ujrzymy owoce, lub o nich usłyszymy. 

www.emanuel.no/hjelpendehender/ - strona orgnizatorów akcji.
www.breadoflife.pl – strona Fundacji Bread of Life.
www.misjaukraina.blox.pl – blog poświęcony opisywanej misji.

O możliwości wyjazdu na Ukrainę dowiedziałem się bodajże w maju, z ogłoszeń 
przekazywanych w gnieźnieńskim zborze. Misjami interesowałem się od dawna – 
jeszcze będąc w Kościele katolickim w diecezjalnym czasopismie młodzieżowym 
prowadziłem dział poświęcony misjom. Z podjęciem decyzji jednak długo zwleka-
łem. Co mnie ostatecznie przekonało, by jechać?

Peter i Bobi Dawson są nowozelandzkimi misjonarzami pracującymi  
w Gnieźnie. Mają dwie wspaniałe, kilkuletnie córeczki - Anielkę i Gracie. Zapragnęli 
pojechać także do Strumoka, jako rodzina. Problemem jednak okazały się finan-
se - pieniędzy mogło nie starczyć na opłacenie kosztów wyjazdu dla całej rodziny. 
Młodsza z córek - Gracie - przypomniała jednak mamie, że mają one pieniądze przy-
syłane im z Nowej Zelandii (jako wsparcie od szkółki niedzielnej) które gromadziły, 
aby kupić wymarzony instrument. „Mamusiu, nie martw się, my możemy zapłacić 
za siebie wszystko, żeby jechać” - powiedziała Gracie, gdy rodzice wyjawili im swe 
troski. Mama jej odpowiedziała: „Więc to znaczy, że nie będziecie mogły mieć instru-
mentu”. Na to Anielka odpowiedziała: „Och, mamusiu! My możemy z tym poczekać, 
my chcemy jechać na misje!” 

Czytając to wspaniałe świadectwo, pomyślałem sobie: „Mój Boże! A ja się zasta-
nawiam, czy jechać!” Pojechałem tam, by służyć ludziom i Bogu – z nastawieniem 
na to, że będziemy mieli wiele pracy. Czuję niedosyt, bo chciałbym dawać z siebie 
nawet więcej! To jednak wymaga lepszego przygotowania. Pojechałem i nie żałuję! 
Może tylko tego żałuję, że braterstwo Dawsonowie nie mogli jednak pojechać wraz 
z nami.

M.W.

Ten wyjazd był spełnieniem mojego marzenia, ponieważ zawsze chciałam pojechać 
na misje, aby służyć Bogu. Już od kilku lat modliłam się o to i Bóg spełnił moje 
marzenia. Od rodziców dowiedziałam się, że jest możliwość wyjazdu na Ukrainę  
i w tym momencie poczułam, że Bóg chce, abym tam pojechała. 

Oczekiwałam po tym wyjeździe, że będziemy służyć Bogu wykorzystując swój 
potencjał, służąc innym ludziom. Oczekiwałam też wspólnoty z wierzącymi, którzy 
będą na tym wyjeździe, a także tego, że Bóg mnie w sposób szczególny podczas tego 
wyjazdu dotknie. I to się spełniło, bo uważam, że Bóg działał poprzez nas w potężny 
sposób. Zdziałał też bardzo dużo we mnie. Najpiękniejszym przeżyciem dla mnie było 
to, że widziałam ludzi, którzy przychodzą do Boga, których życie zostaje zmienione 
dosłownie w jednym momencie. To było niesamowite! Ogromnym błogosławieństwem 
było dla mnie to, że mogłam prowadzić innych ludzi do Jezusa. Może nie zrobiliśmy 
tam jakoś kolosalnie dużo, jeśli chodzi o pracę... Prawdę mówiąc byłam nastawiona na 
to, że będziemy więcej pracować... Ale to wspaniale, że tylu ludziom powiedzieliśmy  
o Jezusie, że pomogliśmy ludziom materialnie i budowaliśmy sierociniec!

Z tego wyjazdu wracam o wiele bogatsza w doświadczenia. Jest to przede wszystkim 
bardzo duża dawka przeżyć z Bogiem, ale też jestem bogatsza o to, że zobaczyłam,  
w jakich warunkach żyją ludzie na Ukrainie, zobaczyłam biedę, poznałam sytuację wielu 
ludzi mieszkających na wsi, ale jednocześnie widziałam w nich serca gorące dla Boga 
i prawdziwych misjonarzy Moje spojrzenie na życie – również na życie z Bogiem – 
bardzo się zmieniło. Wyjazd na Ukrainę był dla mnie czasem przełomu  – o to się zresztą 
modliłam. Praktycznie każdy dzień był takim większym lub mniejszym przełomem, bo 
każdego dnia działy się wielkie rzeczy. Poznałam też ludzi, którzy kochają Jezusa – 
mam tu na myśli naszą grupę – za którymi będę bardzo tęsknić.

Ania Dynowska

Dokończenie w kolejnym numerze
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Nieuwe Kerk

czyli Nowy Kościół, to jedno z najważniejszych miejsc dla 
Kościoła w Holandii w ogóle. Wybudowany w 1408 roku, 
od 1578 roku zyskuje oszczędną oprawę wnętrza w zgodzie 
z reformowanymi zasadami wiary. Do 1865 jest główną 
kaplicą, w której chowano narodowych bohaterów oraz 
dokonywano koronacji (od 1814 r.). Dziś niestety stracił swój 
duchowy wymiar – jest jedynie muzeum, śladem znaczenia 
wiary w dawnych wiekach... Szkoda. Oby nasze kaplice nie 
doczekały tego przykrego losu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 września 1612 roku w tym kościele (lub przy nim) 
został pochowany John Smyth, jeden z dwóch pierwszych 
baptystycznych pastorów. Wybrał pozostanie w Holandii 
(Thomas Helwys wrócił wraz z częścią baptystów do Anglii, 
zakładając tam w 1612 roku pierwszy zbór baptystów). 
Wewnątrz kościoła zostało pochowanych w sumie około 
10.000 osób, nie licząc tych leżących na przylegających 
dwóch cmentarzach (w XVII wieku zlikwidowanych dla 
rozprzestrzeniającego się ratusza). 
Nieuwe Kerk znajduje się w centrum amsterdamskiej starówki, 
przy Dam (czyli Tamie, której powstaniu na rzece Amster - 
Amsterdam zawdzięcza swą nazwę i istnienie).  Warto wejść do 
środka i obejrzeć monumentalną kazalnicę, dowód nadrzędnej 
roli kazania w reformowanym (i nie tylko) kościele. 

Angielski Kościół Reformowany

to kaplica w której od 1609 roku oddawali Bogu cześć 
purytanie, uciekający przed prześladowaniami w Anglii.  
Z pewnością późniejsi pierwsi baptyści, jeszcze jako ko-
lejna z angielskich grup religijnych uchodźców, tu właśnie 
uczestniczyli w nabożeństwach. Budynek ów znajduje się  
w szczególnym miejscu – w Begijnhof, czyli Dziedzińcu Begi-
nek. Beginki (i prawdopodobnie begini) byli to średniowiecz-
ni świeccy chrześcijanie, dla których pobożność i oddanie 
Bogu kościoła instytucjonalnego wydawało się nieauten-
tyczne i niewystarczające. Dlatego dobrowolnie decydowali 
się wspólnie przeżywać wiarę w oparciu o własne, bardziej 
wymagające i wymierne zasady Chrystusowego uczniostwa, 
nie stając się jednak, przez świadome nie przyjmowanie ja-
kiejś sztywnej reguły, kolejnym zakonem. W środku waż-
nym świadkiem historii jest tablica, uwieczniająca nazwiska 
pierwszych przywódców angielskich grup, które nie chciały 
się zgodzić na kontrolowany przez państwo sposób oddawa-
nia czci Bogu w kościele anglikańskim. Pierwsza taka grupa 
pojawiła się w Amsterdamie w 1593 roku, jedną z kolejnych, 
przybyłą w 1608 roku, byli uchodźcy z Gainsborough, któ-
rą prowadził John Smyth (z których rekrutowali się późniejsi 
pierwsi baptyści). Obecny wystrój nawiązuje do historii – ka-
plicę przystrajają flagi różnych krajów, mające wskazywać na 
ponadnarodowy charakter chrześcijańskiego Kościoła. Budy-
nek wciąż zachowuje swą duchową funkcję – odbywają się  
w nim nabożeństwa kościoła reformowanego. W ciągu tygo-
dnia można go zwiedzić za darmo. 

Singelkerk

to kościół mennonicki, mieszczący się przy ul. Singel 452.  
Z zewnątrz wygląda jak zwykła kamienica – jedynym zna-
kiem jest szyld „Doopzgezinde Gemeente” ze znakiem ba-
ranka. Powstawał bowiem jako tzw. Schuilkerken (kościół 
ukryty), przygotowany na prześladowania, przez lokalizację 
i wystrój nie wskazujące na sakralny charakter. Co ciekawe, 
baranek pochodzi od browaru Het Lam (Baranek), do którego 
przylegał kiedyś ów zbór, znany pierwotnie jako Bij het Lam 
(Przy Baranku). 
Kaplica została wybudowana w 1608 roku, i od tego czasu 
nieprzerwanie służy amsterdamskim mennonitom. Wrażenie 
robi lista wszystkich starszych z owego ponad 400-letniego 
okresu, zawierająca nie tylko nazwiska starszych tego zboru 
ale również grup z nim związanych. Na niej odnajdziemy 
również grupę Engelschen (Anglików), której przewodzi John 
Smyth. Dlaczego? 
John Smyth przyjechał do Amsterdamu jako purytanin, który 
buntował się przeciw kontroli władz świeckich (głową kościo-
ła anglikańskiego jest monarcha) nad kościołem – jego wła-
dzami i narzucaniem liturgii. Jego pragnieniem był czysty (ang. 
pure – stąd purytanie) duchowo kościół, oparty na samym Sło-
wie Bożym. Wciąż jednak chrzcił niemowlęta, bowiem głów-
nym autorytetem tłumaczącym Słowo Boże dla angielskich 
purytan był Jan Kalwin. Najwyraźniej pomiędzy 1608 a 1609 
rokiem Smyth nawiązuje kontakt  

z mennonitami, 
którzy przeko-
nują Smytha do 
chrztu wierzą-
cych. Dlatego 
w 1609 roku 

Smyth dokonuje chrztu samego siebie, Thomasa Helwysa i ca-
łego swego zboru. Wkrótce dochodzi jednak do przekonania, 
iż powinien raczej poprosić o chrzest lokalny zbór mennonic-
ki, co czyni w 1610 roku. Prośba Smytha została w końcu roz-
patrzona pozytywnie, choć już po jego śmierci. W 1615 roku 
grupa, której przewodził, łączy się ze zborem mennonitów  
Bij de Toren (Przy Wieży), zasilając ruch mennonicki. 
Ta decyzja nie spotkała się jednak z akceptacją całości zboru.  
Thomas Helwys i około 9 innych osób dochodzi do wnio-
sku, iż byłoby to równoznaczne ze staniem się kolejnym 
mennonickim zborem. Tymczasem, choć zgodzili się oni  
z biblijnością mennonickiej praktyki chrztu, pragnęli zacho-
wać odeń odrębność, przede wszystkim ze względu na różnicę  
w postrzeganiu władzy. Otóż, było „przekonanie[m] Helwysa, 
że urzędnicy świeccy mogą być członkami ‘Chrystusowego 
Kościoła,’” lub iż „[w]ładza, będąc świętym ustanowieniem 

Bożym, nie jest pozbawiona prawa przynależności do Kościoła  
Chrystusa.” Innymi słowy, baptyści chcieli pozytywnie postrze- 
gać władzę świecką (choć oczywiście, nie mieszać jej z ko-
ścielną); uznawali, iż bycie dobrym chrześcijaninem nie wyklu-
cza piastowania urzędu świeckiego, przeciwnie, może się ze  
sobą łączyć. W ten sposób z purytanizmu i anabaptyzmu rodzi 
się baptyzm, jako zbór maksymalnie 10 wierzących osób.

Piekarnia Jana Muntera 

Jan Munter (1570-1620) i jego żona Sara (1578-1639) byli waż-
nymi i majętnymi członkami mennonickiego zboru, kupcami 
i właścicielami statków. W 1599 roku Munter kupuje piekar-
nię od Towarzystwa Wschodnioindyjskiego przy Bakkerstraat 
(obecnie: Bakhuisstraat), czyli ulicy Piekarskiej/ Piekarniczej. 
W niej grupy angielskich uchodźców znajdowały przyjazne 
miejsce dla swych nabożeństw. 
Helwys pomimo rozejścia się  
z mennonitami i Smythem jesz-
cze przynajmniej rok (do 1612 
roku) pozostaje w Amterdamie, 
i najprawdopodobniej w tym 
właśnie miejscu spotyka się 
mała grupka wierzących pod 
jego przywództwem. 
Pomimo niepokojących wie-
ści z Anglii (w 1611 roku dwaj 
dysydenci zostali skazani na 
śmierć) pod koniec 1612 roku 
wyjeżdża z przyjaznej Ho-
landii i osiedla się w Spital-
field tuż za murami Londynu.  
W następnym roku zostaje 
uwięziony. Umiera w więzie-
niu w 1616 roku. Bóg jednak 
przyznał się do dzieła Helwy-
sa. Przed śmiercią znajduje swych godnych kontynuatorów, 
a baptyzm wkrótce okaże się silnym ruchem, rozwijającym 
się dynamicznie w anglosaskim świecie.
Piekarnia Jana Muntera wygląda dziś nieco inaczej, ale i ulica  
i miejsce, w którym spotykali się pierwsi baptyści, wciąż istnie- 
je – tuż obok restauracji L’Opera na rogu z Rembrandtsplein. 
400 lat minęło – i oto setki reprezentantów milionów baptys- 
tów z całego świata robią sobie w tym miejscu zdjęcie. Chwa-
ła Bogu, że mogliśmy tam być i my – baptyści z Polski! 

Mateusz WicharyMateusz Wichary

Baptystyczny Wieczernik
czyli o miejscach w Amsterdamie, 

gdzie rodził się baptyzm

Każdy ruch gdzieś się rodzi. W jakiejś konkretnej chwili konkretni ludzie czynią coś, co w swej Opatrzności  
Bóg zaczyna rozwijać. Początki mogą być bardzo skromne. Wystarczy przypomnieć sobie Wieczernik.  

Nie mówiąc już o samotnym Synu Bożym, pod którego krzyżem nie było prawnie nikogo. Podobnie i baptyzm, 
zaczął bardzo skromnie od grupy około 40 angielskich wychodźców religijnych w Amsterdamie.  

Wybierzmy się na spacer i poznajmy miejsca, w których 400 lat temu zrodziło się nasze wyznanie...
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Jesteśmy zbawieni nie przez chrzest ani przynależność 
do kościoła baptystów. Jesteśmy zbawieni jedynie przez 
Syna Bożego (Jan 1:34). To Baranek Boży, który gładzi grze-
chy świata (1:29). On również obdarza chrztem w Duchu, 
który jest większy od chrztu w wodzie (1:33). Po co więc 
chrzest w wodzie? Jak chrzest w wodzie i w Duchu łączą się 
z nawróceniem?

Chrzest wśród Żydów
W starożytnym świecie ludzie używali rytualnych obmyć  

do religijnych oczyszczeń. W wielu świątyniach, przed wej-
ściem do nich, wymagano od wiernych obmywań. Niektóre 
religie wymagały, aby przyłączający się do grona ich wyznaw- 
ców dokonywali rytualnych oczyszczeń. Niektórzy Żydzi, 
mieszkając na pustyni, regularnie dokonywali takich oczysz-
czeń, większość Żydów rytualnie umywało swoje ręce.

Żydowskie oczyszczenie rytualne wymagało, aby dana 
osoba całkowicie została zanurzona w wodzie. Później rabi-
ni byli tak skrupulatni odnośnie zanurzenia, że domagali się, 
aby oczyszczenie to dokonywało się nago. Jeżeli ktoś miał 
w zębach strączek fasoli, jego zanurzenie było unieważnia-
ne! (Oczywiście, publiczne chrzty tego nie wymagały, Jan 
Chrzciciel nie praktykował chrztu w Jordanie nago).

Znaczenie chrztu
Jan i Jezus praktykowali zanurzenie po nawróceniu. 

Przypominało to żydowski „chrzest prozelitów”, gdy poganie 
nawracający się na judaizm obmywali nieczystość dotych-
czasowego pogaństwa. Chrzest ten był dosyć dobrze znany 
w czasach pierwotnego Kościoła, dlatego nawet niektórzy 
pisarze pogańscy, żyjąc z dala od Judei, wspominali o nim. 
Oczywiście, chrzest ten różnił się od chrztu chrześcijańskie-
go: był on obietnicą przestrzegania Bożego, starotestamento-
wego prawa, a mężczyźni poddawani byli również obrzeza-
niu. Jednak, ponieważ chrzest symbolizował oczyszczenie i 
odejście od dotychczasowego życia, był on dobrym obra-
zem wszelkiego nawrócenia.

Chrzest rozumiano jako upubliczniony akt nawrócenia. 
Nic innego nie ukazywało i deklarowało lepiej nawrócenia 
do nowego życia w Bogu. Jest to jawny krok wiary każdej 
osoby, która doświadcza gdzieś w ukryciu, w sercu, pocią-
gnięcia ku Bogu i pokuty. Wymagany jest od wszystkich, 
niezależnie od statusu i pochodzenia, tak jak i samo nawró-
cenie. Gdy Jan Chrzciciel zanurzał Żydów w Jordanie, ogła-
szał, że zarówno ów Żyd jak i poganin przychodzą do Boga 
na tych samych warunkach. Nikt nie może, powołując się 
na swoje pochodzenie, uniknąć pokuty. „Naszym ojcem jest 
Abraham”, protestowali niektórzy (Mat.3:9), ale to pokuta 
(nawrócenie), nie pochodzenie, była odpowiednim  warun-
kiem zbawienia (Mat.3:11). Uczniowie Jezusa kontynuowali 
tę praktykę chrztu pod Jego nadzorem (Jan 4:1-2).

Niektóre Kościoły nauczają, że sam chrzest czyni daną 
osobę nowym człowiekiem. Jako wyznawcy nauki Jezusa, 
uważamy chrzest za bardzo ważny krok na drodze posłu-
szeństwa Chrystusowi, ale nie wierzymy w to, że jego woda 
nas zbawia. Nawet według dawnych rabinów samo obmy-
cie, bez szczerego oddania, niczego nie dokonywało. 

Z perspektywy biblijnej chrzest bez wiary i pokuty jest 
jedynie fizyczną kąpielą, niczym więcej. Wielu współcze-
snych Jezusowi praktykowało rytualne oczyszczenie (2:6; 
3:25; 11:55), ale nie ono było sednem oddania i uczniostwa. 
Chociaż wierzymy w ważność chrztu wodnego, chrześcijań-
skie nawrócenie wymaga większego chrztu, chrztu Ducha 
(1:31-33), którego może udzielić tylko Syn i Baranek Boży 
(1:29.34). Ewangelia Jana stale dowodzi, że doświadczenie 
Ducha jest ważniejsze od rytuałów.

Chrzest w Duchu
Tak jak gołębica stała się znakiem nowego stworzenia 

w czasach Noego (1 Mojż. 8:8-12), tak zstąpienie Ducha  
w postaci gołębicy było oznaką nadejścia przez Jezusa no-
wej epoki Ducha (Jan 1:32-33). Jezus wprowadza w całe 
dzieło Ducha, nie tylko jego część. To dzieło Ducha w na-
wróconych jest przedsmakiem przyszłego dziedzictwa.

Dzisiaj wielu chrześcijan jest przekonanych, że chrzest 
w Duchu dotyczy tylko nawrócenia. Inni twierdzą, że od-
nosi się tylko do przeżycia po nawróceniu. Jak patrzeć na 
chrzest w Duchu?

Tak jak dla starożytnych Żydów chrzest często łączył 
się z nawróceniem, tak chrzest w Duchu na pewno również  
z nim się łączy (jak powiemy o tym później w odniesieniu do 
Nikodema). 

Co dzieje 
się dalej? War-
to, byśmy nie  
spierali się o same 
słowa. Praktycznie 
wszyscy chrześcija-
nie i wierzą w to, że 
otrzymujemy Ducha 
w czasie nawrócenia 
jak i oczekują doświad-
czania Ducha w różny spo-
sób później. Gdy Jan Chrzci-
ciel mówił o chrzcie w Duchu, 
miał na uwadze całą działalność 
Ducha, która oczywiście rozpoczyna się od nawrócenia. 

Różne Księgi biblijne różnie w owym doświadczeniu 
rozkładają akcenty. I tak na przykład Dzieje Apostolskie 
koncentrują się na Duchu prorockiego posilenia do zwia-
stowania Chrystusa. W księdze tej wierzący doświadczają 
posilenia Ducha przy wielu okazjach. Natomiast Ewangelia 
Jana mówi o działalności Ducha w całym życiu człowie-
ka wierzącego: przychodzący Duch wspiera naśladowców  
Jezusa w oddawaniu czci Ojcu (Jan 4:23-24), pomaga 
trwać w doświadczaniu obecności Jezusa (14:26; 15:26;  
16:13-15) i w zwiastowaniu Go innym (20:21-23).

Narodzenie z Ducha
Wierzący wchodzą do nowego życia przez narodzenie 

z Ducha (3:5-6). Może Nikodem podzielał pogląd wielu ży-
dowskich mądrych Żydów, którzy twierdzili, że nawróceni 
na judaizm poganie stają się podobni nowo narodzonym 
dzieciom, stają się duchowo nowymi ludźmi. Gdy jednak 
Jezus mówił Nikodemowi o nowym narodzeniu, ten my-
ślał o powrocie do łona swojej matki. Chyba uważał to za 
łatwiejsze od tego, by on, nauczyciel Izraela, potrzebował 
stać się duchowo nowym człowiekiem (3:3-4)! Dlatego Je-
zus wyjaśnił mu, że to narodzenie z wody i z Ducha uważał 
za nawrócenie (3:5). Prawdopodobnie nie miał na uwadze fi-
zycznej wody prozelickiego chrztu, lecz płynącą wodę, jako 
symbol Ducha (jak w 7:37-39). Słowa Jezusa w 3:5 można 
przetłumaczyć jako „narodzić się z wody Ducha”. Nawią-
zuje to do duchowego chrztu prozelitów, ale dotyczy chrztu 
w Duchu.

Ewangelia stale podkreśla, że to nie fizyczne pochodze-
nie od Abrahama czyni ludzi dziećmi Bożymi (8:39-40). Na-
sze grzechy trzymają nas w diabelskiej rodzinie (8:41-44), 
zanim przez ufną wiarę w Jezusa nie narodzimy się do ro-
dziny dzieci Bożych (1:12-13; 1 Jana 2:29; 3:9; 4:7; 5:1.4.18). 
Zresztą nie tylko Jan o tym mówi, również święty Paweł  
i Piotr (patrz Gal. 4:29; 1 Ptr.1:3.23). To przez wiarę stajemy 
się prawdziwymi, duchowymi dziećmi Abrahama, postę-

pującymi tak jak Abraham (Rzym. 4:12;  
Gal. 3:29).

Wnioski
Tak jak Nikodem nie możemy polegać 

na wierze swoich przodków, choćby najbar-
dziej wartościowej. Każdy z nas musi sam za-

ufać Jezusowi. Kilka wieków temu władcy euro-
pejscy  prześladowali pierwszych anabaptystów, 

ponieważ kwestionowali wartość  chrztu niemowląt 
i domagali się chrztu wierzących jako znaku wiary. 

Jak oni i my wyznajemy, że wiara w Jezusa jest oso-
bistym wyborem. Chrzest nie wyrażający wiary traci sens.  
A samo fizyczne obmycie, bez działającej wiary, niczego du-
chowo nie dokonuje, ani wobec niemowląt, ani dorosłych. 

Nie chcę przeto powiedzieć, że Bóg odrzuca wiarę tych, 
którzy nawrócili się i uważając swój chrzest w niemowlęc-
twie za prawdziwy chrzest, nie odczuwają potrzeby chrztu 
po nawróceniu. Ponieważ wierzymy, że to Duch odradza 
przez wiarę, nie wierzymy, że odradza woda. Jednak, uwa-
żamy, że ludzie ci potrzebują biblijnego chrztu, który jest 
ważnym doświadczeniem w duchowym życiu ucznia Jezu-
sa. Potwierdzamy ważność chrztu wierzących, widząc bi-
blijny cel chrztu: to nakazany przez Chrystusa sposób upu-
blicznienia  osobistej wiary w Chrystusa. Chrzest w wodzie 
jest ważny (porównaj Jana 3:22-23), ale tylko wtedy, gdy jest 
wyrazem zbawczej wiary, jawnym, zewnętrznym potwier-
dzeniem wewnętrznej przemiany naszej natury, dokonanej 
przez Ducha Bożego (3:6).

Pierwszy rozdział Ewangelii Jana zaczyna się i kończy 
świadectwem Jana o Jezusie jako o Baranku Bożym (1:29)  
i Synu Bożym (1:34). Dokładne oddanie znaczenia 1:34 jest 
dyskusyjne. Można je rozumieć zarówno jako wskazanie, że 
Jezus był Synem Bożym (jak wszędzie u Jana, np. 1:49; 3:16), 
niektórzy jednak dowodzą, iż poprawniejsza lekcja, to iż  
Jezus był „Bożym Wybrańcem”. Oczywiście, Jezus był jed-
nym i drugim. Wiemy jedno: Jezus jest najwyższym Bożym 
Przedstawicielem. To nie woda, ale wiara w Jezusa nadaje 
naszemu chrztowi znaczenie.

Drugie poranne rozważanie biblijne Craiga Keenera  
na Światowym Kongresie Baptystycznym w lipcu 2005 r.  
w Birmingham, w Anglii. (tłum.kw).

                                           

CHRZEST 
W WODZIE 
I W DUCHU
Rozważania na podstawie Ewangelii wg Jana (1:29-34)

Craig Keener

się z nawróceniem, tak chrzest w Duchu na pewno również 
z nim się łączy (jak powiemy o tym później w odniesieniu do 

Co dzieje 
się dalej? War-
to, byśmy nie 
spierali się o same 
słowa. Praktycznie 
wszyscy chrześcija-
nie i wierzą w to, że 
otrzymujemy Ducha 
w czasie nawrócenia 
jak i oczekują doświad-
czania Ducha w różny spo-
sób później. Gdy Jan Chrzci-
ciel mówił o chrzcie w Duchu, 
miał na uwadze całą działalność 
Ducha, która oczywiście rozpoczyna się od nawrócenia. 

i Piotr (patrz Gal. 4:29; 1 Ptr.1:3.23). To przez wiarę stajemy 
się prawdziwymi, duchowymi dziećmi Abrahama, postę

pującymi tak jak Abraham (Rzym. 4:12; 
Gal. 3:29).

Tak jak Nikodem nie możemy polegać 
na wierze swoich przodków, choćby najbar

dziej wartościowej. Każdy z nas musi sam za
ufać Jezusowi. Kilka wieków temu władcy euro

pejscy  prześladowali pierwszych anabaptystów, 
ponieważ kwestionowali wartość  chrztu niemowląt 

i domagali się chrztu wierzących jako znaku wiary. 

Jak oni i my wyznajemy, że wiara w Jezusa jest oso
bistym wyborem. Chrzest nie wyrażający wiary traci sens. 
A samo fizyczne obmycie, bez działającej wiary, niczego du
chowo nie dokonuje, ani wobec niemowląt, ani dorosłych. 
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plany, które, choć dobre, nie zastąpią autentycznego przejęcia 
się losem innych, bez których misja pozbawiona jest tego, co 
jej towarzyszyć musi – nieobłudnej miłości. 

Jesteśmy na każdym kontynencie!
Podczas spotkań odbywały się krótkie prezentacje z działalno-
ści misyjnej w różnych krajach. Dominowały relacje z krajów 
Europy i Bliskiego Wschodu. Prezentując sytuację w Polsce, 
br. Gustaw Cieślar mówił o wielu możliwościach głoszenia 
Ewangelii, w tym za pośrednictwem publicznych mediów. Za-
apelował też do wierzących sąsiadów z Zachodu o otwarcie 
swoich zborów na przyjezdnych z Polski. Nasi rodacy są 
zazwyczaj religijni, ale rzadko cieszą się osobistą relacją 
z Panem. Poszczególnym wystąpieniom towarzyszyła 
modlitwa o wierzących i misje w danych krajach. Ze-
tknięcie z wierzącymi z krajów, w których chrześcijanie 
są prześladowani, było niezwykłym doświadczeniem 
uzmysławiającym, jak wysoką cenę wielu baptystów 
musi dziś płacić za swoją wiarę. Z jednej strony budziło 
to wdzięczność za swobodę, którą cieszymy się w na-
szym kraju, z drugiej zaś pobudzało do zadawania py-
tań, czy należycie ją wykorzystujemy.

Dobre spacerów skutki
Po południu uczestnicy zjazdu wybrali się na spacer po 
Amsterdamie w celu zwiedzenia miejsc związanych z po-
czątkami ruchu baptystycznego. Najważniejszym z nich 
był dom przy ulicy Bakkersstraat, gdzie w przeszłości mieściła 
się piekarnia, na zapleczu której gromadziła się grupa Smytha. 
Od dwóch lat holenderscy baptyści bezskutecznie starali się  
o umieszczenie w tym miejscu tablicy upamiętniającej naro-
dziny baptyzmu. Choć władze miasta były temu przychylne, 
to mieszkańcy posesji nie wyrażali na to zgody. Jednak po dniu 
zwiedzania wielu lokatorów budynku nieoczekiwanie zmie-
niło zdanie i zgodziło się na umieszczenie tablicy. Zapewne 
zbiorowe świadectwo wierzących z całego świata wywarło na 
nich bardzo dobre wrażenie!

Poznanie miejsc działania i szczegółów związanych z począt-
kiem ruchu baptystycznego było bardzo cennym doświadcze-
niem. Słuchając historii o początkach łatwo było przenieść 
się myślami w tamte czasy i wyobrazić sobie losy niewiel-
kiej grupy emigrantów, którzy znaleźli tymczasową przystań  
w wielokulturowym i tolerancyjnym Amsterdamie. Po przyjeź-
dzie szukali oni wsparcia wśród obecnych w mieście różnych 
grup wyznaniowych, jednak nikt nie podzielał ich poglądów  

i nie chciał ich przygarnąć. Niektórzy członkowie grupy zrezy-
gnowali ze swoich przekonań i przyłączyli się do istniejących 
kościołów. Reszta pozostała jednak wierna temu, co uznawali 
za biblijną prawdę (w kwestii chrztu i wolności wyznania).  
W tamtych czasach byli oni postrzegani przez wszystkich 
jako separatyści  
i dziwacy. Wów-
czas nie było jesz-
cze wcale przesą-
dzone, że ruch bap-
tystyczny się rozwi- 
nie. Pierwsi bapty-
ści imponowali od-
wagą, determinacją 
i trwaniem przy 
prawdzie.

Wspólnie
Tematem przewod-
nim ostatniego dnia (niedzieli) była wspólnota (ang. commu-
nity). W porannym przemówieniu przewodniczący Baptystów 
na Ukrainie br. Wiaczesław Nesteruk mówił na podstawie Ew. 
Jana 15 o trwaniu w społeczności w Chrystusie. Posługując się 
barwnymi przykładami z życia przypomniał o podstawowych 

zasadach wspólnoty – 
trwaniu w modlitwie, 
Słowie i świadectwie. 
Podczas kolejnej se-
sji uczestnicy wzięli 
udział w Wieczerzy 
Pańskiej.

Pomimo wielkiej róż- 
norodności kulturowej  
na konferencji pano-
wała ciepła, „swojska”  
atmosfera. Nie było 
zbyt wiele formalizmu,  
ale dało się wyczuć bra- 
terskie relacje. Uwiel-

bienie kierowało uwagę na Pana, a wykłady i kazania były pro-
ste, przemawiające i oparte o Pismo Święte. Konferencja nie 
była zdominowana przez uczestników jednego kraju, wręcz 
przeciwnie, dało się wyczuć wielką różnorodność i wzajem-
ne poszanowanie. Prawdy Ewangelii były jasno formułowane 
i głoszone: grzech człowieka, zbawienie tylko w Chrystusie, 
potrzeba osobistego przeżycia nawrócenia i przyjęcia chrztu.

Chwała Bogu!
Patrząc na ów jubileusz nasuwa się jedno słowo: wdzięcz-
ność. Możemy być wdzięczni Bogu za to, że ruch baptystycz-
ny, choć od jego początków minęło tak wiele lat, ciągle jest 
świeży i żywy. Nasuwają się tu słowa Psalmu 103:5: „On nasy-
ca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość 
twoja.” To dobro baptyści odnaleźli – w wiecznie aktualnej 
Ewangelii Chrystusowej! Dlatego z nadzieją możemy patrzeć 
w przyszłość, wzmocnieni przez świadomość Bożej wierno-
ści, która towarzyszyła tak wielu baptystycznym pokoleniom 
w przeszłości. 

400 lat temu w Amsterdamie powstała pierwsza niewielka 
wspólnota baptystyczna, uformowana przez uchodźców 
religijnych z Anglii. Ta skromna grupka stała się począt-
kiem ruchu baptystycznego, który z czasem swym zasię-
giem objął cały świat. Aby upamiętnić początki ruchu, 
w dniach 24-26 lipca 2009 r. w Amsterdamie odbyły się 
uroczystości, na które zaproszeni zostali przedstawiciele 
zborów baptystycznych z całego świata. Łącznie brało  
w nich udział około 1000 osób z ponad 60 krajów, wśród 

nich i my – baptyści 
z Polski, których było 
około 10 osób. Co się 
działo? Jak uczciliśmy 
tą wspaniałą datę? 

Program był bardzo dobrze zorganizowany i urozmaicony. 
Każdego dnia w ogromnej sali centrum konferencyjnego RAI 
pod Amsterdamem odbywało się po kilka wspólnych sesji, 
które miały charakter nabożeństwa. Uwielbienie w języku 
angielskim prowadził specjalnie stworzony w tym celu an-
gielsko-holenderski zespół, wykonujący przeważnie popular-
ne współczesne pieśni. Występowały również chóry z Rosji  
i Węgier, które w swoich językach narodowych wykonywały 
tradycyjne hymny chrześcijańskie. Pierwsze krótkie przemó-
wienie wygłosił Sekretarz Generalny Światowego Związku 
Baptystów br. Neville Callam, który w kontekście jubileuszu 
mówił o potrzebie wyciągania wniosków z przeszłości, przy 
jednoczesnej orientacji ku przyszłości.

Nie bądź widzem – bądź uczestnikiem!
Każdego dnia tematyka wykładów nawiązywała do różnych 
zagadnień bliskich baptystom. Pierwszego dnia (piątek) wio-
dącym tematem była wolność sumienia i wyznania. Nawią-
zując do tego tematu rektor Holenderskiego Seminarium Bap-
tystycznego br. Teun van der Leer wygłosił kazanie zatytuło-
wane: „Nie bądź widzem – bądź uczestnikiem”, w oparciu  
o fragment z 2 Król. 2:1-15 (odejście Eliasza do nieba). Elize-
usz, który był uczniem Eliasza, nie dał się odprawić opuszcza-
jącemu ten świat prorokowi, ale towarzyszył mu aż do mo-
mentu porwania go na rydwanach do nieba. W odróżnieniu 
od grupy uczniów prorockich, którzy obserwowali odejście 
proroka z dystansu, Elizeusz stał się bezpośrednim świadkiem 
jego odejścia, dzięki czemu otrzymał to, o co go uprzednio 

prosił – podwójną moc Eliasza. Podobna odwaga cechowała 
pionierów baptyzmu, walczących o prawo do praktykowania 
swojej wiary zgodnie ze swoim sumieniem. Nie byli tylko bier-
nymi widzami, ale osobiście angażowali się w bój, i to w cza-
sach, gdy zmiana wyznania czy kościoła nie była na porządku 
dziennym, ale mogła kosztować życie – i rzeczywiście niektó-
rych kosztowała. Np. jeden z pionierów baptyzmu, Thomas 
Helwys, został aresztowany i uwięziony za swoje poglądy  
o wolności wyznania i tam w więzieniu zmarł. To, między in-
nymi uporowi tych ludzi, wiele krajów zawdzięcza dziś swo-
bodę religijną.

Jesteś tym, co kochasz
Następnego dnia (sobota) wykłady były poświęcone ko-
lejnemu zagadnieniu bliskiemu Baptystom – sprawie misji.  
W porannym wykładzie Pastor Toivo Pilli z Estonii, rozważając 
działalność misyjną Apostoła Pawła przedstawioną w Dzie-
jach Apostolskich, zwrócił uwagę na to, że nasze zaangażo-
wanie misyjne jest bezpośrednio związane z naszymi ducho-
wymi nawykami. Np. zwyczajem Pawła było uczęszczanie  
w dzień szabatu do synagogi – więc jego zwiastowanie w sy-
nagogach w Grecji było naturalnym zastosowaniem tego zwy-
czaju. Misja musi wypływać z miłości do Boga, a miłość może 
być łatwo zmierzona tym, ile czasu dla Niego poświęcamy, 
ponieważ zazwyczaj najwięcej czasu poświęcamy temu, co 
najbardziej kochamy. Tego dnia w wykładach często powra-
cającym tematem była potrzeba głębokiego, osobistego zaan-
gażowania się w dzieło misji. Aby była ona żywa i skuteczna, 
należy włożyć w nią całe serce  
i być gotowym na różne zmiany. 
Należy też okazywać prawdziwe 
zainteresowanie i współczucie 
osobom, którym głosimy Chry-
stusa. Współczucie to autentycz-
na troska, którą niestety często 
zastępują programy, wytyczne, 

Mamy  400 lat!
Relacja z uroczystości jubileuszowych w AmsterdamiePaweł Kugler
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Chór z Rosji, fot. Gardien

Przemówienie Wieczysława Nesteruka, fot. Gardien

Uroczystości  
w Amsterdamie, 
fot. Gardien
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TEMAT NUMERU 400 LAT BAPTYZMU

mateusz wichary: jako baptyści chcemy żyć Słowem 
Bożym. czy więc takie jubileusze, jak ten, który właśnie 
obchodzimy, są nam potrzebne? Po co nam tradycja? czy 
baptyści powinni szanować tradycję? Po co świętować 
historię sprzed 400 lat?

Teun van der leer: Powinniśmy szanować naszą tradycję, 
ponieważ tradycja to działanie samego Boga w historii. 
Powinniśmy jednocześnie być świadomi, że tradycja to 
również działanie ludzkie. Dlatego tradycja w naszej 
tradycji nie jest święta; niemniej, posiada istotną wartość. 
To Bóg bowiem pokazywał swym ludziom określone 
sprawy, skutkiem tego oni podejmowali określone decyzje, 
wybierali działanie w taki, a nie inny sposób... Oto czym 
jest tradycja. 
Najciekawszym aspektem naszego zrozumienia tradycji jest 
otwartość na zmiany. Mówiąc innymi słowy, chcemy się 
zmieniać, zmieniamy się i to właśnie jest naszą tradycją! Tą 
zasadę widzimy w działaniu w tej małej grupce osób, z której 
powstał ruch baptystyczny. Nasza tradycja jest otwarta. Gdy 

Bóg pokazuje nam nowe 
wnioski – idziemy za Nim. 
Skoro tak postępowali 
baptyści w przeszłości, 
taka może być również 
nasza przyszłość. 

czy to oznacza, że 
powinniśmy być 
otwarci na jakieś nowe 
objawienia?

Nie tyle nowe objawienia – bo uważam, że wszystko, co 
nam jest potrzebne w życiu dla Boga jest już spisane, to 
Biblia – ale nowe wejrzenie, jak funkcjonować w świetle 
Bożej prawdy w nowych sytuacjach; jak odpowiadać na 
nowe misyjne wyzwania. 

czy możesz podać jakieś przykłady? 

O, w naszej historii mamy wiele takich przykładów. 
Przychodzi mi na myśl np. Dan Taylor – jeden z czołowych 
generalnych baptystów XVIII wieku. Nasze kościoły 
przestały być już prześladowane i stały się w swej wierze 
powierzchowne, płytkie, liberalne. Wtedy poprzez Wesleya 
i Whitefielda przyszło przebudzenie. I choć nie byli oni 
baptystami, Dan Taylor był otwarty nie tylko na przyjęcie ich 
nauczania, ale również na przemianę pobożności, z którą 
wiązało się poddanie owemu wpływowi. On rozumiał, że 
to Bóg działał – poza kościołem baptystów – i był odważny, 
by powiedzieć: my tego potrzebujemy wśród nas. I stąd 
założył ruch „baptystów nowego powiązania” (ang. new 
connection baptists”) - tak ów ruch odnowy był nazywany. 
To przykład niemal wskrzeszenia całego wyznania; gdyby 
nie jego odwaga baptyści by zanikli. 

A przykłady dzisiejsze?

Powinniśmy również być otwarci na zmiany, nie bać 
się ryzyka dobrze rozumianych „eksperymentów.” Dziś, 
przynajmniej w Europie Zachodniej, nasze społeczeństwa 
przechodzą zmianę z epoki postmodernizmu w jeszcze-nie-
wiemy-co. Obserwujemy to również w kościele. Kościoły 
również się zmieniają w jeszcze-nie-wiemy-co. Może cię 
to zniechęcać, ale również i zachęcać! Bo przecież wiemy, 
że ewangelia zawsze jest zdolna „znaleźć się” w nowej 

sytuacji! Ta nowa rzeczywistość, w którą wchodzimy, wiąże 
się z wieloma nowymi wyzwaniami, jak sądzę. Kościół się 
zmieni, również przystosuje. I tu pojawia się moja troska – 
czy nie patrzymy zbyt mocno w przeszłość w przekonaniu, 
że „my już wszystko doskonale wiemy.”

może „wiedzieliśmy”?

Tak, „wiedzieliśmy,” lecz niekoniecznie „wiemy.” Obawiam 
się niestety, że wielu baptystów jest przekonanych, że wciąż 
„wiemy.” 

co więc „wiedzieliśmy,” a niekoniecznie „wiemy?”

Weźmy za przykład powiązanie chrztu i misji. Nie wiem 
jak to dzieje się w Polsce, ale w Holandii mamy tradycję 
zamkniętej komunii [tylko dla ochrzczonych – przyp. MW]. 

w Polsce akceptujemy chrzty innych ewangelicznych 
kościołów. czy w Holandii jest podobnie?

Tak. Istnieje również inne podejście, zwane komunią otwartą 
– dla wszystkich, którzy wyznają Jezusa swoim Panem i Zba- 
wicielem, niezależnie od chrztu wiary. Stosował je np. 
znany baptysta, autor „Wędrówki Pielgrzyma” John Bunyan 
i również dzisiaj jest stosowane w niektórych kościołach 
baptystycznych. Zwróćmy więc uwagę na połączenie 
Wieczerzy Pańskiej i przynależności. Czy znasz zasadę 
wierzyć- należeć- postępować (ang. Believing-belonging-
behaving)? Stosuje się ją w naszych zborach: najpierw 
wierzysz jak my, wtedy stajesz się jednym z nas, chrzcisz się 
i zaczynasz zachowywać się jak my. Dziś, myślę, że czasy 
rzucają wyzwanie temu porządkowi. Wiele osób najpierw 
chce przynależeć. Potem często zaczynają się zachowywać 
jak my, i dopiero na koniec przejmują wiarę. Jeśli będziemy 
przestrzegać starego schematu, możemy stracić wiele 
zainteresowanych osób. 

co więc powinniśmy zrobić?

Przemyśleć jeszcze raz naszą teologię członkostwa. Przyznam, 
że nie mam jeszcze odpowiedzi. Ale jestem przekonany, że 
powinniśmy być znacznie bardziej otwarci na elastyczność 
naszych zasad co do tego, kiedy stajesz się członkiem 

zboru; kłaść większy akcent na autentyczną społeczność, 
niekoniecznie związaną z formalnym członkostwem. 
Być może powinniśmy odróżniać członkostwo pełne od 
członkostwa w społeczności zboru. 

w Polsce mamy status 
„sympatyka” - który może 
uczestniczyć w wielu 
aktywnościach zborowych, nie 
będąc formalnie członkiem. 
czy to nie jest odpowiedź na 
te wyzwania?

My również mamy ten status, 
nazywamy ich „przyjaciółmi”. 
Wielu baptystów obawia się, że 
jeśli zlikwiduje mur oddzielający owych 
przyjaciół od członków – którym jest udział w Wieczerzy 
Pańskiej – straci jednocześnie tożsamość członkostwa tylko 
dla wierzących. Ja się tak bardzo tego nie obawiam.  

w praktyce chyba tak właśnie dzieje się w Polsce – ludzi 
przyciąga najpierw społeczność, stają się częścią kościoła 
– zyskują tożsamość – i dopiero potem pojawia się 
ukształtowana wiara i członkostwo. 

To dobrze. Obawiam się, że jeśli będziemy czekać ze 
zmianami zbyt długo, możemy minąć się z pociągiem 
– stracimy pokolenie. Musimy być misyjni. W naszym 
kościele przyjęliśmy pewne regulacje, które dają kościołom 
możliwości dla większych eksperymentów. Tradycja może 
bowiem łatwo stać się tradycjonalizmem. Jak ktoś to kiedyś 
wspaniale ujął, tradycja to żywa wiara martwych ludzi, 
tradycjonalizm to martwa wiara żywych ludzi. Nasza 
baptystyczna tradycja to ciągłe pytanie siebie samego: 
czego Bóg od nas oczekuje, aby zdobyć współczesnych 
ludzi? Musisz przemodlić to, co robisz, i jeszcze raz, 
przedyskutować... inaczej zmiany nie przyjdą. Nowe 
pokolenie musi się nauczyć starych prawd, ale samo, na 
swój sposób. Musi się również nauczyć, co to znaczy być 
kościołem. 
Zakończę następująco: mam trzech synów. Wszyscy 
są nawróceni – co jest wielką łaską! Nie mają żadnych 
problemów z naszymi najważniejszymi doktrynami. Raczej 
pytają o kościół. Jak przebiegają nasze nabożeństwa, 
dlaczego robimy to, co robimy, tak jak robimy... potrafią 
być krytyczni. Mają coś, co chcą wnieść. W Holandii 
nowe pokolenie jest również nową ortodoksją. Oni wierzą 
poprawnie. Ale oczekują od naszego pokolenia większej 
jasności w sprawach etycznych, są nawet zazwyczaj 
bardziej radykalni niż ich rodzice – na przykład w kwestii 
homoseksualizmu... Ale to, co ich najbardziej zajmuje, to 
pytanie: jak mamy być kościołem? To pytanie, na które 
musimy wspólnie odnajdywać jasne, biblijne, odważne  
i odpowiadające na nowe wyzwania odpowiedzi. 

Zmiana
tradycja

Z dr Teun’em van der Leer,  
rektorem Seminarium Baptystycznego w Holandii, o roli i znaczeniu 
tradycji w rozumieniu Biblii i tradycji baptystycznej  
rozmawia Mateusz Wichary

Jak ktoś to  
kiedyś wspaniale 
ujął, tradycja to 

żywa wiara martwych 
ludzi, tradycjonalizm 

to martwa wiara 
żywych ludzi.

Teun van der Leer w trakcie 
przemawienia, fot. Gardien
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Ruch baptystyczny na świecie obcho-
dzi swoje 400 lecie. Warto zadać sobie 
pytanie o aktualną kondycję naszego 
kościoła. 

Jak każda organizacja przeżywamy 
wzloty i upadki, wiele się zmienia  
w mentalności, postrzeganiu świata ist- 
niejącego wkoło nas. Zmienia się sto-
sunek do wydarzeń i zjawisk społecz-
nych. Zmiany te są konieczne i ważne, 
ale nie każda zmiana jest dobra i godna 
poparcia. Sam pamiętam, gdy po raz 
pierwszy znalazłem się na nabożeń-
stwie baptystycznym w latach siedem-
dziesiątych, to nasz kościół był inny, 
niż dzisiaj. Tak niewiele czasu minę-
ło, a tak wiele się wśród nas zmieniło! 
Śpiewamy dzisiaj inne pieśni, nasi du-
chowni z kaznodziejów przekształcili 
się w pastorów, zmieniła się obycza-
jowość. Są też poważniejsze trendy: 
większe otwarcie na świat zewnętrzny 
i to zarówno w pozytywnym, misyjnym 
sensie, jak i w negatywnym - przenika-
nia świeckich zasad do naszego ży-
cia. Nasz kościół rozwija się, powstają 
nowe zbory w nowych miastach, jeste-
śmy obecni w mediach, itd.
 

Warto spojrzeć jeszcze dalej wstecz, 
do samych początków. Gdy czytam 
historię baptyzmu to przede wszystkim 
dostrzegam w nim entuzjazm i zaanga-
żowanie w pracę misyjną. Jakże wielu 
pierwszych baptystów głosiło Chrystu-
sa gorliwie i aktywnie. Dzisiaj robimy 
to o wiele bardziej zachowawczo. To 
właśnie od baptystów wyszło nowo-
żytne zaangażowanie w organizowa-
nie misji zagranicznej, zrodziła się 
troska o każdego niewierzącego. 

Pierwotni baptyści byli ludźmi księgi. 
Niektórzy z nich uczyli się czytać je-

dynie po to, aby móc sięgnąć do Biblii. 
Studia biblijne, osobiste poznawanie 
Boga w Biblii, to cechy charaktery-
styczne pierwotnego baptyzmu. A jak 
jest dzisiaj? Wydaje się, że pragnienie 
poznawania Słowa Bożego już nie jest 
tak znaczące. Ten entuzjazm do Biblii 
gdzieś zanikł, a nawet niektórzy pa-
storzy w kazaniach traktują ją jedynie, 
jako pretekst, a nie źródło nauczania. 
Wydaje się, że tutaj daleko odeszliśmy 
od ideałów sprzed 400 lat. 

Pamiętam, gdy przystępowałem do 
chrztu, było to dla mnie niesamowite 
przeżycie związane z całym procesem 
dopuszczenia. A teraz - czasami - jest 
to maksymalnie uproszczone. Dyscy-
plina w dawniejszych czasach była  
o wiele bardziej radykalna, częściej do-
chodziło do wyłączeń, skreśleń, zawie-
szeń. Dzisiejsza kondycja etyczna wca-
le nie jest lepsza, a tego rodzaju prak-
tyki coraz bardziej zanikają. Rzutuje to, 
na jakość całości, na narastające trendy 
liberalizacji etycznej i obyczajowej we-
wnątrz naszych zborów. 

Gdy baptyzm się rodził, niezmiernie 
ważnym elementem był kongrega-
cjonalizm, czyli inaczej demokracja  
w zborach. To zbór decydował pra-
wie o wszystkim: kaznodzieja przede 
wszystkim głosił kazania i realizował 
uchwały zboru. Tutaj też można za-
uważyć przemiany, rośnie rola pastora 
a spada rola zboru. Jest to proces wyni-
kający z decyzji obu stron. Zborowni-
cy z radością pozbywają się odpowie-
dzialności za zbór, a pastorzy niechętni 
pasywnym, często  niezorientowanym 
w niczym członkom, budują swoją po-
zycję liderów, decydując o wszystkim   
i wszystkich. 

Pamiętam w dawnych czasach dwa ka-
zania na nabożeństwie, bracia dzielili 
się Słowem, goście zawsze byli prosze-
ni o kazanie. Być może nie zawsze było 
to profesjonalne kazanie, ale płynęło 
niewątpliwie z serca. Dzisiaj pastorzy 
przejęli kazalnicę, mając monopol na 
nauczanie, zaś my zborownicy z rado-
ścią z tego korzystamy, gdyż nie musi-
my wysilać się, aby powiedzieć o Bogu 
naszym braciom w zborze. Niewątpli-
wie w wyniku tego procesu nasze nabo-
żeństwa są coraz bardziej profesjonal-
ne, z dobrym fachowym nauczaniem, 
ale z drugiej strony nasze zbory stają 
się coraz bardziej bierne, niezaangażo-
wane, niezainteresowane głoszeniem 
Jezusa. Jeśli nie głosimy wobec swoich, 
to na pewno nic nie powiemy wobec 
obcych. Z drugiej strony, czy chodzi  
o piękne nabożeństwo, czy o spotkanie 
wierzących dzielących się wiarą? Może 
warto postawić takie pytanie.

Pierwotne zbory baptystów wzorowa-
ły się świadomie na społecznościach  
z Dziejów Apostolskich. Wspólnota 
była realna, wzajemnie się wspoma-
gająca, ofiarująca swój czas, umiejęt-
ności braciom i siostrom. Dzisiaj co-
raz częściej przychodzimy do zboru,  
a nie jesteśmy zborem, Coraz czę-
ściej stajemy się sobie obcymi, jedynie 
luźno związanymi ludźmi. Proces ten 
szczególnie mocno nasila się w dużych 
zborach. Już nie żyjemy problemem 
samotnej siostry, kłopotami naszych 
rodzin... najczęściej nie interesujemy 

Bieżący rok obfituje w różne istotne dla funkcjonowania naszego 
Kościoła wydarzenia. Spośród nich wynotujmy ordynacje pastor-
skie oraz zmiany w obsadzie duszpasterskiej Zborów. 

Bracia Lucjan Gizdon i Robert Rejek zostali pastorami Zboru  
w Orzeszu. Brat Ireneusz Górczynski został pastorem II Zboru w Katowi-
cach „Opoka.” Brat Marcin Górnicki został pastorem Zboru w Białym-
stoku, a brat Lech Kłodziński został pastorem pomocniczym w Zborze  
w Szczecinie. Brat  Marek Jończyk po zdaniu egzaminu kościelnego  
został powołany na pastora Zboru w Świnoujściu.

Kilku braci pastorów zmieniło miejsce sprawowania służby pastor-
skiej, bądź też wróciło do służby. I tak brat pastor Rafał Furmański został 
powołany na pastora Zboru w Rudce. Brat pastor Szymon Kołdys został 
powołany na pastora Zboru w Kętrzynie. Brat pastor Marcin Chrząszcz 
został powołany na pastora Zboru w Olsztynku, a brat pastor Mateusz 
Wichary na pastora Zboru w Sopocie. Brat prezbiter Krzysztof Osiecki 
rozpoczyna prace misyjną w Wejherowie. 

Dwóch braci nie posiadających jeszcze ordynacji zostało powo-
łanych przez zbór do pełnienia obowiązków pastora Zboru. Są to brat 
Tomasz Kucharski w Zborze w Chociwlu oraz brat Dawid Pacyniak  
w I Zborze we Wrocławiu.  

wszystkim ww. braciom, podejmującym się szlachetnego  
i niełatwego powołania służby pastorskiej, błogosławimy z całego 
serca, życząc Bożej mądrości i prowadzenia! Życzymy Wam łaski  

w przyjęciu Słowa Bożego przekazanego ustami św. Pawła pierwotnie 
jednemu z Was, pastorowi Zboru w Efezie, Tymoteuszowi:

„Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie 
Jezusie,  A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż 
ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żoł-
nierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać 
temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, 
nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pra-
cuje, powinien najpierw korzystać z plonów.

Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego.

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z mar-
twych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii, dla której cier-
pię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane; 
dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 
zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. 
Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć bę-
dziemy; jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy; jeśli się 
Go zaprzemy, i On się nas zaprze; jeśli my nie dochowujemy wiary,  
On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.

To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali  
w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby 
przywodzi.

Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbo-
wany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują,  
będą się pogrążali w coraz większą bezbożność.” 

(2Tm 2:1-16)

się sobą. Ten upadek wewnętrznych 
więzi jest kalką procesów społecznych, 
gdzie tendencje indywidualistyczne są 
coraz mocniejsze. Niewiele z nas zna 
imiona swoich najbliższych sąsiadów, 
a jeszcze mniej z nas wspólnie wypiło 
kawę na pogawędce. 

Warto zauważyć jeszcze jedną ważną, 
moim zdaniem, cechę. Na początku 
baptyzmu był to ruch skupiający raczej 
ludzi niewykształconych. Rozwijał się 
w dużym stopniu wśród chłopów i ro-
botników, choć były tu wyjątki. Dzisiaj 
baptyzm, szczególnie polski, to zbory 
wielkomiejskie, skupiające w swoim 
gronie ludzi bardzo dobrze wykształ-
conych. Duchowni to nie osoby, które 
skończyły kursy teologiczne połączone 
z nauką czytania, ale to osoby dobrze 
wykształcone, niejednokrotnie z tytu-
łami naukowymi, uczący się zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Niepokojący 
jest zanik zborów wiejskich i małomia-
steczkowych. 

Spoglądając wstecz na naszą historię 
należy dostrzec zmiany tak pozytywne  
jak i negatywne. Niewątpliwie, jako 
baptyści wpisaliśmy się w historii świa-
ta ważnymi osobami, które odcisnęły 
swój ślad zarówno w kulturze, bizne- 
sie, polityce jak i teologii. Możemy 
być dumni z tych osób, które poprzez 
swoje życie zostawiły znaczący ślad 
w świadomości świata. Z wielu z tych 
osiągnięć korzystają wszyscy, nawet  
o tym nie wiedząc. między innymi, to 
pierwsi baptyści głosili hasła wolności 
wyznania i sumienia, co dzisiaj stano-
wi podstawę wszelkich demokratycz-
nych państw! 

Pamiętając o przodkach, o sukcesach  
i porażkach przeszłości mamy budować 
naszą przyszłość. Stoją przed nami wyz- 
wania i zadania do realizacji. Musimy, 
jako kolejne pokolenie, zmierzyć się  
z nowymi wyzwaniami. Być może za 
kolejne 400 lat ktoś będzie ukazywał  
nasze czasy, jako dobre, będzie dostrze- 
gał nasze problemy w innym świetle, 
ale to my musimy, jako baptyści żyją-
cy w XXI wieku, czerpać z dziedzictwa  
historii, ale budować przyszłość dla 
Chrystusa. 

Ryszard Tyśnicki

Ruch baptystyczny na świecie obcho-
dzi swoje 400 lecie. Warto zadać sobie 

dynie po to, aby móc sięgnąć do Biblii. 
Studia biblijne, osobiste poznawanie 
Boga w Biblii, to cechy charaktery

Pamiętam w dawnych czasach dwa ka-
zania na nabożeństwie, bracia dzielili 

Ideały baptyzmu 
              po 400 latach

Ruch baptystyczny na świecie obcho

Ryszard Tyśnicki

Ruch baptystyczny na świecie obcho dynie po to, aby móc sięgnąć do Biblii. Pamiętam w dawnych czasach dwa ka

Ryszard Tyśnicki

Ideały baptyzmu
            po 400 latachRyszard Tyśnicki            po 400 latachRyszard Tyśnicki
              po 400 latach  
Ideały baptyzmu 
              po 400 latach

MOIM ZDANIEM Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Muzyka zajmuje bardzo ważne miejsce na spotkaniach 
ludzi wierzących – tego stwierdzenia nie muszę nikomu 
udowadniać. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie nabo-
żeństwa bez pieśni chwalących naszego Pana. Pismo Święte 
zachęca nas wielokrotnie, byśmy przez muzykę oddawali 
chwałę Bogu: „Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie  
z okrzykiem radosnym (Ps 33,3); „Rozmawiając z sobą przez 
psalmy hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w ser-
cu swoim Panu”(Ef 5,19); „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpie-
waj Panu cała ziemio” (Ps 96,1). 

Te wersety stały się szczególnie realne w dniach  
9-10 maja br. w Warszawie. W I Zborze Baptystów przy ul. 
Waliców odbyło się spotkanie chórów naszego kościoła. 
Wystąpiły trzy chóry: z Łodzi, pod dyr. brata Dawida Bera, 
z Białegostoku, pod dyr. s. Ligii Hnidec, i z Warszawy, pod 
dyr. s. Danuty Marcyniak oraz zespół muzyczno-wokal-
ny z warszawskiego zboru.  Spotkaliśmy się, by wspólnie 
śpiewać, oddawać chwałę Panu, uczyć się  nowych pieśni 
i dzielić tym, czym Bóg nas obdarzył. Po serdecznym po-
witaniu przez braci i siostry z Warszawy, kawie i herbatce, 
przystąpiliśmy do pracy. Najpierw nastąpiło rozśpiewanie, 
nieodłączna część każdej próby chóru. Poprowadzili je:  
s. Ewa Kuryłowicz (głosy damskie) i br. Mariusz Cieciura 
(głosy męskie). Drugą część próby poświęciliśmy na naukę 
pieśni, które później wspólnie wykonaliśmy na wieczornym 
koncercie. Uczyli nas s. Karolina Trusiewicz i br. Dawid Ber. 
Dzięki nim dwugodzinna próba minęła nam szybko! Cieszę 
się, że w naszym gronie są ludzie, którzy mając profesjo-
nalne przygotowanie muzyczne, poświęcają czas i chcą się 
dzielić swoimi doświadczeniami. 

O godz. 17 w sobotę odbyło się szczególne nabożeń-
stwo, pełne muzyki, śpiewu i uwielbienia Pana. Na począt-
ku połączone chóry wykonały dwie pieśni: „Wielka jest 
wierność Twa” i „Święty, święty jest nasz Pan”. Zaśpiewali-

śmy je stojąc na zewnątrz kaplicy, przed głównym wejściem. 
Później zespół muzyczny z Warszawy wykonał kilka pieśni, 
prowadząc nas w uwielbieniu. Następnie każdy chór zapre-
zentował swój program, 5-6 pieśni (ok.20 minut).

Duża różnorodność utworów i aranżacji sprawiły, że 
koncert był prawdziwą ucztą duchową. Mamy w naszych 
zborach naprawdę dobre chóry, które prezentują wysoki 
poziom muzyczny. Na koniec nabożeństwa jeszcze raz za-
śpiewaliśmy wspólnie. Połączonymi chórami dyrygował br. 
Dawid Ber. Było to wspaniałe doświadczenie! Taką możli-
wość mieliśmy również na niedzielnym nabożeństwie. Każ-
dy chór wykonał dwie pieśni, a po kazaniu pastora Marka 
Budzińskiego na temat prawdziwego uwielbienia, wspólnie 
wykonaliśmy jeszcze kilka pieśni.

Spotkania chórzystów są szczególnym, wspaniałym cza-
sem śpiewania, ale nie tylko. Zachęcają do zaangażowa-
nia na rzecz naszych zborów i podnoszenia poziomu mu-
zycznego chórów i zespołów, sięgania po nowy repertuar 
itp. Przede wszystkim ufam, że wyśpiewywane przez nas 
teksty motywują też do codziennego życia w uwielbianiu 
Pana. Prawdziwym uwielbieniem Boga jest, bowiem przede 
wszystkim nasze codzienne życie zgodne z Jego przykaza-
niami. Wówczas śpiewane na nabożeństwie pieśni podoba-
ją się Bogu. 

Przegląd chórów to wspaniałe doświadczenie! Zachę-
cam chórzystów i zespoły muzyczne z innych zborów do 
udziału w kolejnych zjazdach. Poznawajmy się, wspólnie 
śpiewajmy i uczmy. To wspaniała okazja, by wymieniać się 
doświadczeniami w tej zaszczytnej służbie. Na koniec chcę 
podziękować organizatorom i zborowi warszawskiemu za 
serdeczne przyjęcie i możliwość spotkania się, by wspólnie 
wielbić naszego Pana!

Urszula Jankiewicz

WYDARZENIA

PRZEGLĄD CHÓRÓW 
W WARSZAWIE  

Tak jak w latach ubiegłych i w tym roku wcza-
sy Seniora w radości były wielkim przeżyciem 

dla uczestników. Tym razem stroną organizacyjną  
(przyjmowaniem zgłszeń, rozliczeniami finanso- 
wymi i zakwaterowaniem) zajęło się biuro rady  
kościoła. wczasy odbyły się w dniach 12-22 lipca, 
wzięło w nim udział 48 uczestników, w tym 8 osób 
ze Stanów zjednoczonych. 

WCZASY SENIORA 
W RADOŚCI

Nabożeństwu niedzielnemu w Radości w pierw-
szym dniu Wczasów przewodniczyli Gustaw Cieślar  
i Henryk Podsiadły. Słowa pozdrowienia od gości prze-
kazał Charles Leyton, który zwrócił przy tym uwagę, 
że w Biblii nie spotykamy takiego słowa jak emerytura. 
Bóg powierzał bardzo ważne zadania ludziom właśnie 
w podeszłym wieku. Młodzież z Irlandii, przebywająca 
na spotkaniu młodzieżowym w tygodniu poprzedzają-
cym, dzieliła się swoimi przeżyciami z pobytu w Rado-
ści. Główne kazanie wygłosił Gustaw Cieślar, przewod-
niczący Rady Kościoła.

 Każdy nasz dzień na Wczasach miał taki sam pro-
gram. Po śniadaniu zbieraliśmy się w kaplicy na wspólną 
poranną modlitwę. Była ona poprzedzona czytaniem 
tekstu biblijnego według kwartalnika Nasz codzien-
ny chleb. Przy tym dużo śpiewaliśmy i w modlitwach 
dziękowaliśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Grą na 
instrumencie nasz wspólny śpiew wspomagała siostra 
Anna Kaczorek z Elbląga.

Główne zajęcia biblijne prowadziła Olivia Eudaly. 
Codziennie objaśniała nam księgę Objawienia. Stale 
podkreślała, że tekst Obj. 1,7 stanowi główny temat 
całej księgi. Przed kilkoma tygodniami wraz z mężem 
była na wyspie Patmos, widziała otaczające jej morze, 
zwiedzała pieczarę, w której prawdopodobnie prze-
bywał sędziwy apostoł i oczami wyobraźni starała się 
utożsamiać z jego wizją. W swojej księdze Jan zapo-
wiada rychłe przyjście Jezusa Chrystusa, który stale za-
prasza ludzi do nawrócenia i obiecuje nagrodę swoim 
wiernym (patrz rozdziały 2-3). I w końcu nowe niebo  
i nowa ziemia – przywrócenie utraconego raju Bożego 
z drzewem życia i żywą wodą!

Po tym wykładzie biblijnym zbieraliśmy się w pod-
ziemiu kaplicy, aby wspólnie zadbać o swoją fizyczna 
sprawność. Ed przez kilka minut opowiadał nam, jak 
dbać o swoje zdrowie, aby móc dożyć stu lat. Jednym  

Konstanty Wiazowski

Chór z Łodzi  
pod dyr. dr Dawida Bera

Chór z Białegostoku  
pod dyr. Ligii Hnidec

Chór I Zboru  
warszawskiego pod  

dyr. Danuty Marcyniak

Chóry razem  
- śpiewa ok. 100 osób

Chóry razem  
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Chór Zboru Baptystów w Białymstoku 
ma ponad 80 lat. Śpiewał w różnych 
kościołach w kraju za granicą. Jednak 
dopiero niedawno po raz pierwszy w 
swojej długoletniej historii miał moż-
liwość wystąpić w konkursie. Na po-
czątku br. roku dostaliśmy zaproszenie, 
by wziąć udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, który 
odbywa się w naszym mieście. Festiwal 
ma prawie 30- letnią historię, wysoką 
rangę i nigdy nie brali w nim udziału 
protestanci z Polski. Było to więc dla 
nas nie lada wyzwanie! Wspólnie z dy-
rygentką podjęliśmy decyzję, by tam 
wystąpić. 

Został wybrany repertuar 5 pieśni. Za-
czął się żmudny czas przygotowań, 
mnóstwa prób i szlifowania repertuaru. 
Potraktowaliśmy możliwość śpiewu na 
tym festiwalu, jako okazję do głoszenia 
ewangelii ludziom w naszym mieście. 
Muszę w tym miejscu wspomnieć o 
pewnym fakcie, który miał miejsce. 
Otóż wszystkie chóry występujące 
na tym festiwalu, wykonywały pieśni 

w języku starocerkiewnym, niezro-
zumiałym dla większości słuchaczy. 
Nam pozwolono zaśpiewać w języku 
polskim, co było wyjątkiem w repretu-
arze festiwalu. Dzięki temu słuchacze 
rozumieli teksty śpiewanych przez nas 
pieśni. (jedną pieśń „Groźnie się bu-
rzy” zaśpiewaliśmy po rosyjsku). Nasza 
dyrygentka nazwała to cudem, gdyż 
nikt wcześniej nie śpiewał po polsku. 
W ramach tego festiwalu zostaliśmy 
poproszeni również o 20 minutowy 
koncert pieśni protestanckiej. Odbył 
się on w Białowieży w parafii kościoła 
katolickiego. Tam również tylko nasz 
chór śpiewał po polsku.   

Bóg stworzył nam możliwość głoszenia 
ewangelii przez śpiew. Nasz Pan otwie-
ra wiele drzwi do głoszenia ewangelii 
i powinniśmy z tego korzystać. Na fe-
stiwalu w kategorii „Chóry parafialne 
amatorskie” zajęliśmy trzecie miejsce. 
Dało to nam możliwość śpiewu w fil-
harmonii. Występ w koncercie galo-
wym oglądany był przez władze mia-
sta i województwa, jak też inne ważne 

z warunków jest stan umysłu – pogoda ducha, ciesze-
nie się małymi sprawami, śpiewanie, posiadanie do-
brych przyjaciół, przychylna rodzina, odpowiednia praca  
fizyczna (np. w ogródku), rozsądne odżywianie się, czy-
tanie gazet. Następnie ćwiczyliśmy zgodnie z kasetą SIT 
and be FIT. 

Po południu schodziliśmy się na podwieczorek, gdzie 
poza skromnym poczęstunkiem było dużo śpiewu i ra-
dości. Po nim znowu schodziliśmy się do kaplicy, gdzie 
siostra Gregory zawsze śpiewała swoją pieśń i uczyła 
nas wspólnego śpiewania jakiejś prostej pieśni w języku 
angielskim. Każdego dnia któryś z naszych gości dzielił 
się swoim świadectwem wiary. Również inni uczestnicy 
Wczasów opowiadali o swoich przeżyciach w kroczeniu 
za Panem. W tym roku 7 osób było na naszych Wczasach 
po raz pierwszy, dlatego chcieliśmy poznać ich nieco le-
piej. Zebraliśmy też – jak czynimy to co roku – specjalną 
ofiarę na Ośrodek w Radości. W tym roku wyniosła ona 
1200 złotych.

Po kolacji w sali konferencyjnej nasi goście zagra-
niczni przygotowali program robótek ręcznych – kleje-
nie z przygotowanych elementów ramek do fotografii, 
miniaturowej łodzi z żaglem itp. Specjalnym pokazem  
i zajęciem – prowadzonym pod kierunkiem Danuty Mar-
cyniak - było decupage (technika ozdabianie serwetko-
wego), malowanie deseczek, ramek i innych drewnianych 
elementów.

Szczególnym wydarzeniem na naszych Wcza-
sach była uroczystość Złotych Godów Braterstwa Marii  
i Zygfryda Bagsików. Dostojni Jubilaci otrzymali od 
uczestników Wczasów kosz 50 pięknych róż, dzielili się 
wielkim tortem, opowiadali o swoim pierwszych spotka-
niach, które doprowadziły ich do małżeństwa. Halina 
Gryzmołowicz ze wzruszeniem opowiadała o gościnnym 

domu siostry Marii Bujacz (obecnie Bagsik), gdzie po 
opuszczeniu zburzonej Warszawy poznała Pana Jezusa 
i przeżyła swoje nawrócenie. Na  uroczystości były też 
obecne Elżbieta Wojnarowska i Zuzanna Stankiewicz. 
Słowo pozdrowienia do Jubilatów skierował Andrzej Se-
weryn. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za Marię i Zygfry-
da i ich życzenie, aby uroczystość tę obchodzić właśnie 
w naszym gronie.

Z tej okazji siostra Maria Bagsik opublikowała już dru-
gi zbiorek swoich wierszy i opowiadań pt. Chwalmy Pana 
Wszechświata. Wszyscy uczestnicy Wczasów otrzy-
mali od Autorki egzemplarz z dedykacją. Pierwszy tom 
wierszy i opowiadań pt. Po ścieżkach życia ukazał się w 
2006 roku i też był rozpowszechniany w tamtym roku 
na Wczasach Seniora w Radości. Ponieważ siostra Maria 
ciągle tworzy i – jak sama przyznała - nie wszystko się w 
tych zbiorach dało zmieść, na pewno możemy oczeki-
wać dalszych publikacji jej autorstwa. Zachęcamy!

Szczególną popularnością w tym roku cieszyły się 
wśród nas specjalne kijki do spacerowania (nordic wal-
king). Wielu nabyło je na własność, inni wypożyczali i stale  
chodzili leśnymi ścieżkami i drogami. Pogoda w tym roku 
nam sprzyjała, było ciepło, a deszcz padał tylko nocami.

W niedzielę uczestniczyliśmy w nabożeństwie zboru 
radościańskiego. Słowem Bożym usługiwał odwiedzający 
nas przejazdem Larry Walker, który w poprzednich latach 
był naszym głównym wykładowcą. Byliśmy niezmiernie 
tym uradowani i zbudowani jego poselstwem. W niedzie-
lę zrobiliśmy wraz z naszymi gośćmi wspólne zdjęcie, 
które zawsze będzie nam przypominało o tegorocznych 
Wczasach Seniora w Radości. Wielu już teraz dopyty-
wało się o takie Wczasy w następnym roku. Wstępnie 
zapowiedziano, że najprawdopodobniej odbędą się one  
w dniach od 10 do 20 czerwca.  

                                                                           

Urszula Jankiewicz

osoby, a telewizja i radio nagrywały 
na bieżąco cały przebieg festiwalu. W 
telewizji regionalnej ukazały się liczne 
relacje. Dla nas jednak najistotniejsza 
była obecność  najważniejszej osoby 
w naszym życiu, naszego Zbawiciela 
i Pana Jezusa Chrystusa! Choć wyróż-
nienie to daje na pewno wielką satys-
fakcję i motywuje do jeszcze bardziej 
wytrwałej służby, nie występowaliśmy 
dla pochwał czy nagród. Dziękujemy 
Bogu za dawanie nam nowych możli-
wości składania świadectwa oraz sta-
wianie przed nami nowych wyzwań. 
Chcę też w tym miejscu podziękować 
naszej dyrygentce, s. Ligii Hnidec za jej 
wytrwałą pracę w przygotowaniu chóru 
do tego tak dużego przedsięwzięcia jak 
też za regularną, wytrwałą pracę przez 
wiele lat w naszym chórze. Dziękuję 
też naszemu pastorowi, zborownikom i 
przyjaciołom za modlitwy i wspieranie 
nas w tej zaszczytnej służbie. 

Informacje o tym festiwalu znajdują się 
w internecie   
www.festiwal-hajnówka.pl

Baptysśc i i muzyka cerkiewna
,
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Pewnie nie każdy wie, że pastor Piotr 
zaremba ze zboru Baptystów 5n w Po-
znaniu jest cenionym specjalistą w za-
kresie języków biblijnych (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 wyzwania-
mi i potrzebami się wiąże? w części 
pierwszej pytaliśmy skąd pojawiło się 
pragnienie tłumaczenia Słowa Boże-
go w jego sercu. Dzisiaj prezentujemy 
część drugą: 

Część II:  JAK ZORGANIZOWAĆ 
PRACĘ NAD PRZEKŁADEM?

Słowo Prawdy: Powstał już nowy Testament, pracujesz obecnie nad 
Psalmami. To naprawdę imponujące tempo, tym bardziej, że zazwy-
czaj zadanie to podejmuje cały sztab tłumaczy. czy podejmując samo-

dzielnie tak wielkie przedsięwzięcie nie pojawiły się chwile 
zwątpienia? 

Pastor Piotr zaremba: Muszę powiedzieć, że przede wszyst-
kim nie jest to zadanie, którego podjąłem się w pojedynkę. 
Zresztą, mój pierwszy kontakt z tłumaczeniem Biblii to pra-
ce nad Przekładem Ekumenicznym. Razem z pastorem Kry-
stianem Berem zostaliśmy oddelegowani z naszego Kościoła 
do zespołu tłumaczy tego przekładu. Moja praca nad owym 
projektem trwała co najmniej dwa lata, choć ostatecznie to 
nie nasze nazwiska pojawiają się w stopce Przekładu. 

czy był to więc czas potrzebny?  

Tak. Ta praca w Towarzystwie Biblijnym przełamała we 
mnie pierwsze lody. Myślałem do tej chwili, że tłumacze-
nie Pisma Świętego to zajęcie tak niedostępne, doniosłe, 
owiane jakąś tajemnicą, że wątpiłem, że to w ogóle mogę 
robić. Tymczasem w tym zespole, szczególnie przy profeso-
rze Benedyktowiczu, który czuwał nad tłumaczeniem No-
wego Testamentu, przy księdzu Preissie, zobaczyłem, że to 
SIĘ DA zrobić – są do tego odpowiednie podręczniki, które  
w tym pomagają, i z których oni też korzystali. 

Po drugie, mogłem doświadczyć realiów pracy w dużym 
zespole. Pracowaliśmy nad Ewangelią Łukasza, wraz z spo-
rą grupą reprezentantów różnych Kościołów – metodystów, 
baptystów, luteran, zielonoświątkowców, adwentystów. 
Mając taki duży zespół zacząłem widzieć również wady 
dużego zespołu. To nie jest tak, że duży zespół nie ma wad, 
że nie popełnia błędów.

Dlaczego?

Weźmy za przykład naszą ówczesną metodę. Przedstawiciel 
danego Kościola tłumaczył tekst, przynosił go na spotkanie, 
po czym wspólnie dopracowywaliśmy jego brzmienie. Każ-
dy ma inny styl posługiwania się językiem polskim, trzeba 
było wielkiego wysiłku, by ów tekst później ujednolicać. 
Drugą potężną, ogromną wadą dużego zespołu jest brak 

możliwości ciągłej wspólnej pra-
cy, z dużą częstotliwością spotkań. 
Nie mówiąc nawet o spotkaniach 
codziennych. Ludzie zjeżdżali się 
z calej Polski, raz na dwa tygodnie,  
maksymalnie na dwa dni. Skutkiem 
tego prace nad tym Przekładem 
wciąż trwają. Wydano pierwsze 
wydanie Nowego Testamentu. My 
zaczęliśmy pracę nad naszym prze-
kładem dużo później, a wydaliśmy 
już Nowy Testament w dwóch wy-
daniach. W skrócie, duży zespół jest 
niemanewrowny. 

jak więc wygląda praca nad nowym 
Przymierzem? 

Przede wszystkim, nie robię tego 
sam. Powiem może nieskromnie, 
ale mój zespół jest znacznie lepszy. 
Nauczony doświadczeniem podzie-
liłem pracę nad każdą częścią Biblii 
na dwie osoby. Tłumaczę tekst grec-
ki. Jako teolog widzę lepiej kwestie 
teologiczne, szczególnie, że wykła-
dałem teologię i etykę. Natomiast 
moja współpracownica, filolog grec-
ki, tłumaczy tak jak i ja, ale bardziej 
zwracając uwagę na kwestie stricte 
gramatyczne. Po czym spotkamy się 
i razem zmagamy się z tekstem. 

Ale nie sami! Robimy nasze tłuma-
czenie w towarzystwie najlepszych 
fachowców w każdej dziedzinie na 
świecie. Jak? Poprzez fachową lite-
raturę i software. Ustawiłem naszą 
pracę tak, by wykorzystać dorobek 
najlepszych. Wykładając teologię 
zorientowałem się, jakie komentarze 
są najbardziej wartościowe i uży-
teczne. W Towarzystwie Biblijnym 
pracowaliśmy bez żadnych kompu-
terów, nie mieliśmy również dostępu 
do najnowszej literatury. Kompute-

rów używaliśmy własnych. Pomyśla-
łem sobie wtedy: mój Boże, przecież 
mając dostęp do literatury, mogę ro-
bić to samo w domu! I tak się stało. 
Znaleźli się sponsorzy na literaturę  
i programy. Pracujemy obecnie rów-
nocześnie na czterech komputerach, 
z których każdy spełnia inne zada-
nie. Także powiedzieć, że pracujemy 
samodzielnie, byłaby to albo pycha, 
albo po prostu mijanie się z prawdą. 

Podobnie ze Starym Testamentem. 
Jesteśmy doskonale przygotowani. 
Mamy wszystko, czego potrzeba do 
pracy. Zwoje znad Morza Martwego? 
Ja je mam! Mogę je badać w tak wiel-
kim powiększeniu, że mogę oglądać 
włókna papirusów, jeśli zechcę. 

w jakim więc stopniu jest to „Prze-
kład zaremby”?

No właśnie! Celowo podkreślam tą 
zbiorowość wysiłku, którego skut-
kiem jest to tłumaczenie.  Równie do-
brze możnaby ów przekład nazwać 
od nazwiska któregoś z autorów gra-
matyki, z której korzystamy. Jakoś 
tak się utarło, by mówić „Zaremba 
tłumaczy”, czy „Przekład Zaremby”, 
ale to pomyłka. Z pewnością jestem 
kimś w rodzaju kierownika, i skoro 
ktoś chce z tego względu tak to tłu-
maczenie nazywać, niech tak robi, 
niemniej nie jestem nikim więcej. 
Zgodnie z zaleceniem Rady Kościoła 
Baptystów nie pracujemy nad prze-
kładem wyznaniowym, ale pracuje-
my nad przekładem ewangelicznym. 

jak wygląda „technologia” tłuma-
czenia? wstaje sobie o siódmej rano 
Piotr zaremba i mówi: „no, dzisiaj 40 
wersetów do przetłumaczenia…?” 
rano „machnę” 20, a po południu 
kolejnych 20…?

Hm… poniekąd to tak troszkę jest. 
Przez 17 lat tłumaczyłem literatu-
rę angielską, zwykle gratyfikacja za 
tłumaczenie nie pojawiała się z mie-
siąca na miesiąc, ale powiedzmy co 
pół roku. Trzeba to było wszystko 
zaplanować, żyjemy w społeczeń-
stwie, gdzie co miesiąc przychodzą 
rachunki, dlatego zawsze dzieliłem 
sobie dzieło na strony i na dni. W ten 
sposób dowiadywałem się, ile stron 
dziennie muszę przetłumaczyć, aby 
przeżyć. 

Z Nowym Testamentem jest podob-
nie. Pragnąłem skończyć Nowy Testa-
ment z końcem bodajże roku 2006… 
Gdy to sobie podzieliłem wyszło 
mi, że powinienem tłumaczyć dwa 
rozdziały dziennie. Żeby zdążyć na 
czas. I tak tłumaczyłem. Oczywiście, 
czasem to była droga przez mękę  
i nie udało mi się. Wiadomo, że praca 
tłumacza to nie jest wycieczka przez 
góry – jeżeli poprzebieram nogami, 
to przejdę określony dystans! 

jak to wyglądało?

Bywały fragmenty naprawdę trudne, 
trzeba było bezustannie sięgać do li-
teratury. Czasem bywały fragmenty 
od strony greckiej łatwe, ale ciężko 
było oddać je po polsku. 

Najbardziej załamujące było to, kie-
dy pracowaliśmy już nad polskim 
brzmieniem, i jakiś fragment, nawet 
dla teologii czy życia duchowego 
mało ważny, po prostu źle brzmiał.  
I godzinami tkwiliśmy przy kwe-
stiach, które należało przejść, ale 
które nie były aż tak znaczące.  
W takich chwilach szczególnie do-
cenia się zdyscyplinowanie w pracy 
poprzednich dni. 

WOKÓŁ  STAREGO   I  NOWEGO  PRZYMIERZA
WYWIAD

Z Piotrem Zarembą rozmowy o nowym przekładzie Biblii



Wiadomości ze świata

Stany Zjednoczone – wzrost chrześcijaństwa poza Kościołem

Opracował: konstanty wiazowki
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Francja – doroczna  
konferencja baptystyczna
Na dorocznej konferencji Federacji Bapty-
stycznej w Grenoble (21-23 maja) święto-
wano 400-lecie ruchu baptystycznego w Eu-
ropie. Francuskie Historyczne Towarzystwo 
Baptystyczne otworzyło wystawę przedsta-
wiającą historię baptystów od ich początków 
do czasów dzisiejszych. Zaprezentowano 
też nową książkę pt.: „Zbory baptystyczne 
– protestancka alternatywa”. Nowym prze-
wodniczącym Rady Kościoła został wybrany 
Jean Dupupel, jego zastępcą został Gwenyth 
Gelin. Federacja Baptystyczna we Francji 
powoli wzrasta. Obecnie w jej skład wchodzi 
127 zborów, liczących niemal 7000 człon-
ków. Baptystyczne Stowarzyszenie posiada 
42 zbory i prawie 2.600 członków. Na tere-
nie Francji znajduje się jeszcze 62 niezależne 
zbory baptystyczne, liczące wspólnie 3.500 
członków. Tylko Federacja Baptystyczna na-
leży do Światowego Związku Baptystów i Eu-
ropejskiej Federacji Baptystów. (ebf.org).

Rosja – uroczystość chrztu  
w Omsku
W sobotę 4 lipca na brzegu rzeki Irtysz  
w Omsku miała miejsce uroczystość chrztu. 
Bracia i siostry z dziesięciu zborów bapty-
stycznych tego miasta i niektórych okolicz-
nych zborów spotkali się na tym niezwykłym 
nabożeństwie. Przymierze ze swoim Panem 
zawarło 56 osób, w tym 30 mężczyzn i 26 
kobiet. Był to wspaniały, ciepły i słoneczny 
dzień, choć dziesięć poprzednich było desz-
czowe i pochmurne. Zebrani na głównej pla-
ży miejskiej śpiewali Bogu na chwałę, modlili 
się i prosili Boga o błogosławieństwo dla 
miasta i państwa. Główne kazanie wygłosił 
prezbiter Andriej Władimierowicz Zalesnyj. 
Na uroczystości chrztu wystąpiła, zorgani-
zowana przed rokiem, orkiestra centralnego 
zboru omskiego. W czasie tej uroczystości 
chrztu jeszcze dwie osoby przeżyły nawró-
cenie i w modlitwie pokuty powierzyły swoje 
życie Bogu. (baptist-ru).  

Norwegia – ewangelia  
za kołem polarnym
Niektóre zbory baptystyczne w Norwegii 
znajdują się poza kołem polarnym. Wspoma-
ganie w zakładaniu zborów przez Europejską 
Federację Baptystyczną obejmuje też Norwe-
gię. Magnar Maeland, sekretarz generalny 
baptystów norweskich przyznaje, że dopiero 
planowe zakładanie zborów przyczyniło się do 
wzrostu Kościoła. I tak w ostatnich 50 latach 
wzrost Kościoła przedstawia się następują-
co: w latach 1961-1970 do Kościoła przy-
jęto jeden nowy zbór, w latach 1971-1980 –  
4 nowe zbory, w latach 1981-1990 – 3 nowe 
zbory, w latach 1991-2000 – 4 nowe zbory, 
w latach 2001-2009 – 18 nowych zborów. 
Obecnie Kościół Baptystów w Norwegii liczy 
83 zbory, a w ostatnich dwóch latach liczba 
jego członków wzrosła o 700 osób. Proces 
powstawania nowych zborów nadal trwa. 
Wiele nowych zborów składa się z emigran-
tów. W 17 zborach mówi się w innym języku 
niż norweski. I tak misjonarz Birger zakłada 
nowy zbór baptystyczny w Hammerfest 
poza kołem polarnym. Przybył tam w 2004 
roku. Wtedy kurs Alfa przerabiało 20 osób. 
Na wieczorowej szkole biblijnej zapozna-
wano się z podstawowymi zasadami wiary 
chrześcijańskiej. W 2006 roku zbór liczył już  
35 ochrzczonych członków i wiele dzieci.  
W 2009 roku ilość obecnych na nabożeń-
stwach wzrosła w tym podbiegunowym zbo-
rze do 70 osób. Adres zboru to: www.artcic-
kirken.no (ebf. IMP,16/07/09).

Badanie przeprowadzone na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez Barna Resaerch 
Group wskazują, że liczba „niekościelnych” dorosłych Amerykanów stale wzrasta, sięgając 
już około jednego miliona ludzi rocznie. Interesujące jest to, że wielu z nich jest duchowo 
aktywnych. Jeden na pięciu czyta Biblię w ciągu tygodnia; sześć na dziesięciu modli się do 
Boga w tygodniu; a niemal milion „niekościelnych” dorosłych płaci dziesięcinę ze swoich 
dochodów – to znaczy przeznacza co najmniej 10% swego rocznego domowego docho-
du na cele charytatywne. Jakąś część w ich życiu duchowym odgrywają religijne media;  
w ciągu miesiąca 40% ogląda chrześcijańską telewizję, słucha radia, czyta magazyny i strony 
internetowe na temat wiary. Dodatkowo, jedna czwarta z nich rozmawia z jednym lub więk-
szą ilością przyjaciół, którzy twierdzą, że dzięki nim utrzymują swoje zasady wiary. Badając 
przez ostatnie dwadzieścia lat uczestnictwo w Kościele stwierdza się, że konsekwentny opór 
wobec kościelnego życia jest w ostatnich latach wskaźnikiem historycznej zmiany narodowej 
wizji duchowej. (baptist-ru.org).

Nowa Zelandia – praca wśród 
mniejszości etnicznych 
Nowozelandzcy baptyści postanowili rozwijać 
pracę misyjną wśród emigrantów z innych 
krajów. Obecnie działa tam 40 zborów składa-
jących się z emigrantów przybyłych z różnych 
części świata. Odbywają one nabożeństwa  
w swoich narodowych językach z zacho-
waniem różnic kulturowych. Są to zbory 
samoańskie, chińskie, hinduskie, arabskie, 
kambodżańskie i japońskie. Są też zbory 
wielokulturowe prowadzone przez pastorów 
z wysp Samoa. Wiele zborów ma charakter 
wielokulturowy, zresztą tak jak dzisiejsze spo-
łeczeństwo Nowej Zelandii. Chociaż ich nabo-
żeństwa odbywają się w  języku angielskim, to 
ich postawa jest przyjazna wobec emigrantów 
i innych grup społecznych, a działalność jest 
nastawiona na wspieranie nowo przybyłych 
do tego kraju. Wielkim wzięciem cieszy się 
tam nauka języka angielskiego, „międzynaro-
dowe” spotkania i studia biblijne w prostym 
języku angielskim (bwanet. org).    

W Indiach nadal istnieje system kastowy. 
Najważniejsze cztery kasty to: bramini (po-
chodzący jakoby z głowy Brahmy, stwórcy 
wszechświata), kszajtrijowie (z jego ramion), 
wajśjowie (z jego ud) i siudrowie (z jego 
stóp). Ale grupa, stanowiąca ponad 250 mln 
mieszkańców tego kraju, nie należy do żadnej 
kasty. Ludzie ci nie mają żadnych szans roz-
woju i zmiany życia. Są to tzw. Niedotykalni. 
Nie mają oni wstępu do parków i świątyń, 
zakładów fryzjerskich i restauracji. Często 
nie wolno im nawet czerpać wody ze studni. 
Zmuszeni są korzystać z osobnych naczyń, 
osobnych toalet, a swoich zmarłych muszą 
grzebać poza publicznymi cmentarzami. Nie 
mogą się uczyć, trudnią się najgorszą pracą 
fizyczną. Są to dalici (co znaczy zmiażdże-
ni, zdeptani, uciśnieni), którzy buntują się  
i masowo przechodzą z hinduizmu do innych 

religii, które nie stosują takich ograniczeń. 
Wielu z nich przeszło na buddyzm, inni skie-
rowali się ku chrześcijaństwu. Społeczność 
dalitów zwróciła się do chrześcijan w Indiach 
z prośbą o zorganizowanie im ośrodków 
kształcenia. Wszyscy chrześcijanie w tym 
kraju postanowili zorganizować 1000 Ośrod-
ków Edukacji Dalitów. Docelowo w każdym 
z tych Ośrodków będzie pracowało od 5 do 
10 nauczycieli i 6 misjonarzy. Jest to wielkie 
zadanie, o które należy się modlić i go wspie-
rać. „Uciekający” z hinduizmu dalici wywołu-
ją gniew i prześladowanie tradycyjnych hin-
duistów, którzy w ten sposób tracą tanią siłę 
roboczą. Cała Biblia jest w Indiach dostępna 
już w 69 językach. Nowy Testament obecnie 
jest tłumaczony na 122 dalsze języki. Istnie-
je potrzeba tłumaczenia tekstu biblijnego na 
kolejne 98 języków. (IDŹCIE, nr 54).  

Indie -  nawrócenia na chrześcijaństwo

Kiedy zbór jest zborem? Czy decydują o tym władze państwowe? Przez pięć lat Edwin i Syl-
wia Caruana prowadzili w swoim domu na Malcie nabożeństwa. W 1983 roku nabożeństwa 
te zostały przeniesione do budynku, który od 1938 roku był kościołem dla cudzoziemców.  
W 1989 roku zbór stanął przed poważnym wyzwaniem. Pewni członkowie tego zboru pra-
gnęli wstąpić w związek małżeński, ale Edwin nie mógł udzielić im ślubu, ponieważ zbór nie 
był oficjalnie uznany przez władze państwowe, które brały pod uwagę tylko „historyczne 
kościoły”. Mieszkańcy Malty w 98 procentach są rzymskimi katolikami. Maltańscy wierzacy 
poprosili Światowy Związek Baptystów o pomoc. Denton Lotz, pełniący wtedy funkcję sekre-
tarza tego Związku, wysłał mu informację o baptystach, z którą Edwin udał się do władz. Zbór 
został zarejestrowany, a narzeczeni wzięli ślub. Obecnie zbór ten liczy 55 członków. Malta ma 
swą historię nowotestamentową - w 55 roku n.e. w jej pobliżu apostoł Paweł przeżył rozbicie 
okrętu.  (bwanet.org).

Malta – jak powstał tam zbór baptystyczny

„Troska o wolność religijną jest nieustają-
cą, wyróżniającą cechą baptystów. Powin-
niśmy jednak zwrócić uwagę, że zagrożenia 
dla niej w XXI wieku pochodzą z innej stro-
ny niż 400 lat temu.” 
Takie ujęcie baptystycznego historycznego 
oddania sprawie wolności religijnej przed-
stawił Denon Lotz, uprzedni Sekretarz Ge-
neralny Światowego Związku Baptystyczne-
go podczas uroczystego nabożeństwa upa-
miętniającego 400 lecie powstania ruchu 
baptystycznego w Amsterdamie 30 lipca 
br. Baptystyczni przywódcy tacy jak John 
Smyth czy Roger Williams byli „prześlado-
wani, wyszydzani, często poddani opresji 
przez prawo,” kontynuował Lotz. Bapty-
styczna odmowa chrzczenia niemowląt była 
działaniem antypaństwowym i kontr-kultu-
rowym, które wywoływało represje ze stro-
ny władz i kościołów państwowych. 
Jednak w XXI wieku „większość cywilizo-
wanych i demokratycznych rządów rozpo-
znaje prawo do religijnej wolności jako wro-
dzone” a „Deklaracja Praw Człowieka ONZ 
z 1948 roku potwierdza wolność religijną 
oraz prawo do nawrócenia,” dodaje Lotz. 
Zdaniem Lotza, który służył jako Sekretarz 
Generalny przez 19 lat, aż do odejścia na 
emeryturę w 2007 r, „prawdziwym wro-
giem wolności religijnej jest dzisiaj religia 
sekularyzmu, która chce ograniczyć [inne] 
religie do murów kościołów i zakazać wpły-
wu wiary na życie publiczne.”

Owi zaciekli sekularyści, szczególnie  
w świecie zachodnim, chcą zamknąć usta 
wierze i religii. „Konflikt dziś nie dotyczy 
praktyk religijnych... ale raczej tego, czy reli- 
gia ma prawo do zabierania głosu” powie-
dział Lotz kilkuset zebranym na nabożeń-
stwie w Zjednoczonym Kościele Mennoni-
tów w Amsterdamie. „Edukacja publiczna  
i państwowa promuje sekularyzm jako 
własną religię, indoktrynując młode po-
kolenie, by wierzyło, iż człowiek może żyć 
bez Boga, wyjaśniając sens wszechświata, 
historii i ludzkości, bez religijnej wiary.”  
Media, jak zauważył, często zabraniają  
wypowiedzi  z perspektywy religijnej. Reli- 
gia, choć rozpowszechniona na całym  
świecie, praktycznie nie istnieje w codzien-
nych wiadomościach. Skutkiem rozwija- 
jącego się sekularyzmu świat zachodni  
„wchodzi w nowe mroczne wieki, w których  
człowiek nie zna Boga, natury stworzenia  
i moralności, staczając się w zezwierzęco-
ną anarchię, dekadencję i przemoc.”
Baptyści nie powinni więc osiadać na  
laurach przeszłości, w której okazali się 
zwycięzcami sprawy wolności, przestrzega 
Lotz. „Jako baptyści musimy dalej bronić 
wolności dla wszystkich narodów i religii.” 
„Jeśli zaniedbamy poważnej odpowiedzi 
na wiek XXI, i będziemy bronić wolności, 
jak gdyby zagrożeniem wciąż był Król 
Jakub, nasze świadectwo będzie próżne,  
a nasza obrona wolności fikcyjna.” 
(źródło: Światowy Związek Baptystyczny)

   Współczesne zagrożenia wolności religijnej

Kościół Baptystyczny na Ukrainie jest naj-
większym Kościołem Baptystycznym w Euro- 
pie. Ale i tam są rejony o małej ilości bap-
tystów. Europejska Federacja Baptystyczna 
wspiera w nich zakładanie przez rodzimych 
misjonarzy nowych zborów. Pierwsze prze-
budzenie religijne na Ukrainie sięga lat 1830-
tych. Jego pionierzy byli surowo prześlado-
wani przez władze państwowe i dominujący 
Kościół Prawosławny. W 1884 roku baptyści 
liczyli tam 2006 członków, a w 1893 już 
4610. W 1926 roku było tam ponad 1000 
zborów. Po tym roku ukraińscy baptyści byli 
surowo prześladowani przez reżym sowiec-
ki. Pomyślną sytuację przyniosła w 1985 
roku „pierestrojka”. Od czasu niepodległo-
ści (1990) powstało ponad 1500 nowych 
zborów. Od 1990 roku Kościół Baptystów 
wzrósł z 90.000 członków do 135.000 w ro-
ku 2008. Obecnie uwaga misjonarzy kieruje 

Ukraina – praca misyjna  
na zachodzie kraju

się na zachodnią Ukrainę. We Włodzimierzu 
Wołyńskim Aleksander organizuje nowy zbór,  
składający się z 30 osób, z których tylko  
10 są ludźmi ochrzczonymi. Spotykają się 
oni w wynajmowanym pomieszczeniu, gdzie 
prowadzą pracę wśród alkoholików, mło-
dzieży, organizują obozy dla dzieci. Inny zbór 
jest organizowany w 10.000–cio tysięcznym 
mieście Wołodimerec. Przewodniczy mu 
młody Witalij, który też obsługuje drugą gru-
pę w miejscowości Oziero. Trzeci misjonarz, 
Wołodia, pracuje w miejscowości Bursztyn, 
w powiecie Iwanofrankowsk. Jest nauczycie-
lem w szkole, prowadzi telewizyjny program 
religijny. Jest to jedyny zbór baptystyczny 
w tym rejonie. W wielkanocną niedzielę, 
gdy większość ludzi udaje się do kościołów 
greckokatolickich, zbór baptystyczny przez 
ponad dwie godziny odbywa swoje nabożeń-
stwo w zatłoczonej salce. Na Ukrainie pracu-
ją setki innych misjonarzy, którzy  potrzebują 
naszych modlitw i wszelkiego innego wspar-
cia. (IMP/maj br).
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Sudan – ofiary wojny domowej 
wracają do swoich domów
W końcu ub. r. Sudański Kościół Narodowy 
zwrócił się do Wydziału Pomocy Światowego  
Związku Baptystów z prośbą o pomoc w pow-
rocie do swoich domów tych, którzy z powo-
du wojny domowej musieli udać się do innych 
krajów. Ludzie ci ponad 20 lat żyli na wygna-
niu. Teraz nastał czas ich powrotu w rodzinne 
strony i do swoich domów. Zawarty w 2005 
roku rozejm między rządem sudańskim a Ru-
chem Wyzwolenia Sudanu daje nadzieję na 
powrót uciekinierów. Wydział Pomocy od lute-
go do kwietnia tego roku asystował w powro-
cie 30 rodzin (165 osób) do swoich domów. 
Zespół składający się z zarządu tego Kościoła 
i przywódców wysiedlonych wspólnot wy-
typował te rodziny, wynajął transport na ich 
bagaże i autobusy na przewóz dzieci, kobiet  
i osób w starszym wieku. Rodziny te to wdo-
wy, samotne matki i opuszczone żony z pół-
nocnych rejonów Sudanu. Ponadto zapewnio-
no przewożonym wyżywienie, ochronę i trzy-
miesięczne wsparcie dla dzieci uczęszczają-
cych do szkoły. Ramadan Chan Liol, sekretarz 
generalny tego Kościoła, powiedział: “Projekt 
ten bez wątpienia dał nadzieję dla pozostałych 
wysiedlonych rodzin, które pewnego dnia 
wrócą do swoich domów” (bwanet.org).

Jordania – otwarcie Ośrodka Chrztu
Niedaleko Betanii w muzułmańskim kraju, jakim jest Jordania, otwarto Chrześcijański Ośrodek 
Chrztu. Jest to miejsce, w którym według podania biblijnego Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. 
Ośrodek jest otwarty dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich, które dokonują chrztu przez 
pełne zanurzenie w wodzie. Król Jordanii Abdullah II wyraził zgodę na budowę tego Ośrodka 
po wizycie w tym kraju prezydenta ŚZB Dawida Coffeỳ a we wrześniu 2007 r. Głównym 
punktem uroczystości był chrzest 120 katechumentów jordańskich zborów baptystycznych. 
Odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem: „Komitet Ośrodka Chrztu Jezusa Chrystusa wita 
pielgrzymów z członkowskich kościołów Światowego Związku Baptystów”. W uroczystości 
wzięli też udział Imad Maayah, baptysta i były członek parlamentu Jordanii, Toma Magda  
i Tony Peck, przewodniczący i sekretarz Europejskiej Federacji Baptystów i  główny organi-
zator tej uroczystości, Nabeeh Abbassi, były przewodniczący Kościoła Baptystów w Jordanii. 
W otwarciu Ośrodka wzięło udział ponad 1700 osób. W Jordanii znajduje się 20 zborów 
baptystycznych o łącznej liczbie 1200 członków. W pięciu krajach Bliskiego Wschodu działa  
83 zborów baptystycznych, liczących łącznie 5.400 ochrzczonych członków (ebf.org).

Indie – rozwój pracy baptystycznej
 
Bonny Resu, sekretarz Południowo-azjatyckiego Regionu, pisze: „W dniach 10-12 stycznia 
tego roku wraz z wiceprezydentem ŚZB Chu Wood- Pingiem odwiedziliśmy wiele kościołów 
baptystycznych w Indiach. Odwiedzaliśmy te kościoły, które były najrzadziej odwiedzane. 
Byliśmy zdumieni gorliwością naszych współwyznawców w szerzeniu dobrej nowiny i zakła-
daniu nowych zborów. Jeden zbór baptystyczny w Delhi, stolicy kraju, w ostatnich 20 latach 
założył 33 nowe zbory! A misjonarze z Nagalandu (część Indii) we współpracy z braćmi z Ne-
palu, Indii i Bangladeszu w ubiegłych 20 latach powołali do życia ponad 100 nowych zborów! 
Baptyści Garo wysyłają swoich misjonarzy do Sudanu w Afryce! Baptyści Karbi wysyłają do 
misji ochotników, którzy każdego roku pozyskują dla Chrystusa tysiące ludzi. Wszyscy cie-
szyli się naszymi odwiedzinami, które dawały im poczucie przynależności do wielkiej rodziny, 
do większego ciała Chrystusowego” (Baptist World 2/09).  



  Podziel się
          swoim talentem!

Redakcja zaprasza do współpracy
osoby z uzdolnieniami plastycznymi 

lub z pasją fotografowania

Jeśli chcesz pomóc w budowaniu  redakcyjnej  
„bazy materiałów” (do ilustrowania artykułów)  
prześlij nam swoje dzieła w postaci cyfrowej. 

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane!

Tematyka zdjęć bądź ilustracji: 
• fotoreportaże z wydarzeń kościelnych, koncertów, misji itp.

• ilustracje do historii i nauk biblijnych np.: 
- chrześcijaństwo (czynności, symbole, skojarzenia)

- człowiek (twarz, gesty, relacje, rozmowa, społeczność,  
życie rodzinne, różne reakcje i emocje, sceny naturalne  

i wyreżyserowane). Prosimy ustalić zgodę na publikację wizerunku w „SP”.

- przyroda: piękno Bożego stworzenia, wędrowanie, faktura

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. To bardzo ważne, ponieważ każde opublikowane  
zdjęcie lub ilustracja będzie podpisana tym nazwiskiem.

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: 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: 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: 12.09. – KChB • 24.10. – KChB • 19.12. – KChB.   Programy w TVP 
program 2.: 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).

Wycieczka inna  
niż wszystkie!

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. 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. 

Kontakt: e-mail: drzewo-oliwne@wp.pl, tel. 506-198-073 

Termin  
tegorocznych  
wycieczek:  
2-12.10.2009 r.  
oraz 
24.12.2009 r.  
do 1.01.2010 r.

Co warto przeczytać?    Co warto przeczytać?

Dumni z anabaptystów
Anabaptyści wydawali mi się ruchem znanym. 
Przeczytanie najnowszej książki na ich temat 
ujawniło ma ignorancję. Polskie źródła bo-
wiem patrzą zazwyczaj na ów ruch lokalnie, 
czyli przez pryzmat polskiego „wkładu” w owo 
zjawisko, czyli poprzez antytrynitarnych bra-
ci polskich. Estep pokazuje, że ci nie byli ani 
pierwotnym, ani najważniejszym zjawiskiem  
w ruchu anabaptystycznym. Przeciwnie: anabap- 
tyści byli ewangelikalnie wierzącymi ludź-
mi, których pragnieniem nie było odrzuca-
nie ortodoksyjnej, biblijnej nauki na rzecz  
niezależnego od Boga rozumu, lecz powrót do 
nowotestamentowego kościoła, jako wspólno-
ty wierzących: żywego, bezkompromisowego  
i dynamicznego. 
Za ten powrót przyszło im płacić śmiercią, od-
rzuceniem, drwinami, pogardą. Zawstydzające 
jest czasem czytanie historii: sprawy dla nas 
oczywiste, uważane za zwykłe, codzienne, za 
które nawet zapominamy dziękować, czy które 
nawet są nam obojętne, okazują się okupione 
krwią naszych ojców w wierze. To bardzo trzeź-
wiący skutek lektury tej książki. 
Kolejnym wyjątkowym jej atutem jest osadzenie 
początków anabaptyzmu w kontekście reformacji  
szwajcarskiej. Ze zdumieniem odkryłem, że 

wszystko rozpoczęło się od jednej grupy biblij-
nej, w której z radością uczestniczyli późniejsi 
anabaptyści i Zwingli, który ostatecznie stał się 
jednym z ich prześladowców... Wobec tego wąt-
ku naprawdę trudno było zachować obojętność. 
Ciekawym wątkiem jest również wskazanie 
różnorodności spojrzeń na relację kościoła do 
państwa. Zazwyczaj kojarzymy anabaptystów 
ze skrajnościami – czy to rewolucyjnym Janem 
z Lejdy, czy pacyfistycznymi mennonitami, 
czy praktykującymi wspólnotę dóbr amiszami. 
Książka Estepa pokazuje, że istniały również sta-
nowiska pośrednie, bardzo zbliżone do później-
szego zrozumienia założycieli baptyzmu. 
Słowem – polecam! Szczerze i bez zahamowań. 
Książka Williama Estepa w pełni zasługuje na 
opinię podstawowego źródła na temat historii  
i specyfiki ruchu anabaptystycznego. Na koniec 
serdeczne podziękowania dwóm osobom, bez 
których ta książka po polsku by się nie pojawiła 
- dla braci: Michaela Bocheńskiego za inicjaty-
wę i Konstantego Wiazowskiego za tłumaczenie. 
Bogu niech będzie chwała za to, że daje nam 
odkrywać nasze historyczne korzenie, i z tego, 
że możemy z nich – ze względu na Bożą w nich 
obecność – być dumni. 

                                      Mateusz Wichary

William R. Estep, Anabaptyści, 
tł. K. Wiazowski, Warszawa: 
Wyższe Baptystyczne  
Seminarium Teologiczne, 
2009, s. 320, miękka oprawa. 
 
Książka dostępna w WBST  
oraz w internetowym sklepie 
Kościoła: www.baptysci.pl  
zakładka materiały/księgarnia.



Zbory KChBJeśli chcesz się dowiedzieć gdzie i kiedy  
odbywają się nabożeństwa w naszych Zborach  
we wskazanych poniżej miastach, skorzystaj  

ze strony internetowej: www.baptysci.pl  
(zakładka: Zbory) lub zadzwoń: 22 624 27 83

Pan zaś codziennie  
pomnażał liczbę tych,  

którzy mieli być zbawieni
Dz 2:47


