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1. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do 
nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. 2. I rzekł 
Eliasz do Elizeusza: Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie 
aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: Jako żyje Pan  
i jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu.  
3. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, 
do Elizeusza i rzekli do niego: Czy wiesz, że dzisiaj Pan 
uniesie twego pana w górę? A on odpowiedział: Ja też to 
wiem, lecz wy milczcie! 4. Wtedy rzekł do niego Eliasz: 
Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. 
Lecz ten odpowiedział: Jako żyje Pan i jako żyjesz ty, że cię 
nie opuszczę. I weszli do Jerycha. 5. Wtedy przystąpili do 
Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli 
do niego: Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego Pana  
w górę? A on odpowiedział: Ja też to wiem, lecz wy milczcie! 
6. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Pozostań tutaj, gdyż Pan 
posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: Jako żyje 
Pan i jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I poszli obaj.
A poszło też pięćdziesięciu spośród uczniów prorockich, 
lecz ci stanęli na uboczu, z dala, oni zaś obaj stanęli nad 
Jordanem. 8. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go 
i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą 
stronę, Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. 9. Gdy 
zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam 
dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. 
Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną  

w udziale dwie trzecie twojego ducha. 10. A on  
odpowiedział: O trudną rzecz poprosiłeś. Lecz 

jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, 
spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni.
A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty 
i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy 
wstąpił do nieba. 12. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: 
Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico!  
I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł 
je na dwie części, 13. I podniósł płaszcz Eliasza, który 
zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu.  
14. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, 
uderzył nim wodę i rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? 
Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną 
i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. 15. A gdy to zobaczyli 
z przeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: Duch 
Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie 
i pokłonili mu się aż do ziemi.

II Królewska 2:7-15

Od lat fascynuje mnie historia przejęcia służby Eliasza 
przez Elizeusza. I pytam siebie, za każdym razem, gdy ją 
czytam: czy jestem widzem, czy uczestnikiem? Na tym 
bowiem polega różnica między Elizeuszem a wszystkimi 
pozostałymi prorokami. 

Bóg zamierza zabrać Eliasza. I wszyscy o tym doskonale 
wiedzą: wie Eliasz, wie Elizeusz, wiedzą prorocy. Eliasz 
przechodzi na drugą stronę Jordanu, skąd kiedyś przyszedł: 
do Gilgal, Betelu, Jerycha: dalej, dalej i dalej....

Widzowie czy uczestnicy 
w Bożej historii? 

Teun van der Leer
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Czy chrześcijanin  
powinien się uczyć? 

Podejrzewam, że dla wielu Czytelników odpowiedź ciśnie się sama: pewnie, 
że się uczyć. Gdybym jednak zapytał dlaczego w zasadzie, mógłbym niektórych 
trochę zakłopotać. Myślę, że część z nas przyjmuje to za fakt nie wymagający 
dyskusji. Nie zastanawiamy się nad tym, tak samo jak nad tym, że warto myć 
zęby albo mówić „Dzień dobry”. Po namyśle może byśmy dodali, że wiedza 
jest przydatna. Albo, że przecież żyjemy w świecie i tak trzeba – szkoła jest 
obowiązkowa. Albo, że nauka, to dobry czas – niezależnie od tego, czy mówimy 
o podstawówce, liceum/technikum czy studiach – dzięki temu jesteśmy np. 
„ludźmi z klasą”, nawiązujemy przyjaźnie, kontakty, które wprowadzają nas  
w dorosłe życie. 

Inni znów mogą zareagować inaczej – pewnie, że nie warto. I z tego samego 
powodu – a bo tak już jest, to chrześcijaninowi do niczego nie jest potrzebne. Pan 
Jezus nie poszedł na studia. Podobnie większość apostołów, którzy byli prostymi 
ludźmi. Więcej: można łatwo przywołać przykłady osób wykształconych, którym 
albo się w głowach poprzewracało, albo takich, którzy stracili wiarę, albo stali się 
tyranami, względnie rozpustnikami. Warto również rozważyć w tym kontekście 
1Kor. 3:18-20: „Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się 
wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. 
Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On 
chwyta mądrych w ich własnej chytrości; I znowu: Pan zna myśli mędrców, że są 
marne.” Albo 1 Kor. 8:1: „Poznanie nadyma, ale miłość buduje.” 

Czy chrześcijanin więc powinien się uczyć? Aby odpowiedzieć na ten temat 
będziemy spoglądać na edukację z różnych punktów widzenia. Po pierwsze: 
Słowo Boże (obszerne opracowanie „Podstawy chrześcijańskiej edukacji”).
Po drugie: lekcja z historii („Szkoły myśli teologicznej: lekcja na dziś ze 
starożytności”). Dalej, wokół edukacji krąży również materiał o jubileuszu WBST, 
który sprawę edukacji chrześcijańskiej porusza z naszej konkretnej, kościelnej 
polskiej perspektywy. Do kwestii związanych z wykształceniem i potrzebą 
dogłębnej znajomości Słowa nawiązuje również kolejny odcinek wywiadu  
z pastorem Zarembą. 

Zarówno artykuł o architekturze protestanckiej i baptystycznej („Kościół czy 
stodoła”) jak i dogłębne opracowanie materiałów Wayna Grudema dokonane 
przez Konstantego Wiazowskiego („Proroctwo dzisiaj”) kierują nas ku pojmowaniu 
poznania Boga jako źródła dla mądrości we wszystkich sferach życia – czy to 
materialnej architekturze, czy rozeznawaniu natury duchowych fenomenów. 

W tym numerze kończymy sprawozdanie z misji na Ukrainie – bardzo 
poruszające i przekonujące, że warto siebie dawać. Podobnie kazanie motywuje 
do zaangażowania. Wszystko dziś podaje nam się na tacy, ale to NIE jest Boży 
sposób na nasze życie! Mamy być uczestnikami, nie obserwatorami, przekonuje 
Teun van der Leer. 

Bogu, który daje chcenie i wykonanie; Chrystusowi, w którym ukryte są 
wszelkie skarby mądrości i poznania, niech się przez nasze wszelkie wysiłki –  
i intelektualne i wszelkie inne, wznosi chwała, teraz i na wieki!

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary



SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2009 • 54 • SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2009

Kiedy Elizeusz upiera się, by zostać razem z mistrzem  
i go nie pozostawić samego, pięćdziesięciu proroków idzie 
za nimi, ale „stają na uboczu.” Uchwyćcie ten obraz: oto 
wielki prorok Eliasz stoi nad Jordanem, Elizeusz obok,  
a pięćdziesięciu proroków trzyma się na dystans.

A dzieje się wielka historia. Eliasz tworzył historię. Sam 
stanął przeciwko prorokom Baala, bezbożnemu królowi 
Achabowi i co najmniej równie upadłej Jezebel. Wygrał 
konfrontację na górze Karmel. Ogień Pański spadł z nieba, 
trawiąc złożoną przez niego ofiarę, tak, iż lud wyznał: „Pan 
jest Bogiem!” A wtedy na jego modlitwę – za siódmym 
razem – pojawiła się „maleńka chmurka jak dłoń ludzka,” 
wzniosła znad morza i przyniosła deszcz. Ten człowiek 
tworzył historię w imieniu Pana. Lud to widział, prorocy to 
widzieli, Elizeusz to widział. 

Stojąc nad Jordanem
Jest co wspominać, jest przyszłość, o której trzeba 

myśleć. Stoją na rozdrożu historii. Stoją nad Jordanem. 

My dzisiaj również stoimy nad Jordanem. 
Patrzymy za siebie i patrzymy w przód. Bóg 
przyznawał się do nas w historii. Czy chcemy się 
jej przyglądać, czy stać się jej uczestnikami? 

Eliasz pyta: „Proś, co mam dla ciebie uczy-
nić.” Czego potrzebujesz? 

Cóż, to poważne pytanie. Co byś odpowiedział? Proszę 
o lepszą pensję dla proroków, niż tylko chleb od kruków? 
Proszę o lepszego króla i królową – nie tak bezbożnych  
i trudnych do ścierpienia? Proszę o rozwijający się zbór,  
z wieloma chrztami i bez kłótni na spotkaniach członkowskich 
(utopijne marzenie każdego baptystycznego pastora:) )?  
Proszę o grupę oddanych i solidnych star-
szych, którzy będą mnie motywować do 
służby, zamiast do niej zniechęcać? I przede 
wszystkim: proszę o życie bez prześladowań, 
trudności i nienawiści?

Elizeusz odpowiedział: „niech mi przy-
padną w udziale dwie trzecie twojego ducha.” 
Pozwól mi zostać prorokiem, jak ty, niezależnie 
od ceny. Daj mi odziedziczyć twoje powołanie. Taki jest 
sens owych „dwóch trzecich” – to część pierworodnego  
w dziedzictwie Ojca, który kontynuuje jego dzieło (patrz 
Pwt 21:17). Elizeusz chce uczestniczyć w Bożej historii.

Znów stojąc nad Jordanem
I oto wraca nad Jordan. Widział wniebowzięcie Eliasza  

i podniósł jego płaszcz. Płaszcz proroka, płaszcz 
Bożego powołania dla jego życia. Jego dziedzictwo. 

I oto znów staje nad Jordanem, teraz już sam,  

z pięćdziesięcioma prorokami, patrzącymi na niego gdzieś 
z oddali. Bierze płaszcz, podnosi do góry i pyta: gdzie 
jesteś Panie, Boże Eliasza? Chce uczestniczyć w Bożej 
historii, nie tylko ją wspominać bądź oglądać. Nie boi się 
być uczestnikiem. Chce być częścią Bożej historii i Bożej 
przyszłości.

Elizeusz ryzykuje. A co, jeśli Jordan się przed nim nie 
rozstąpi? Co, jeśli nic się nie wydarzy? Co z pewnością 
zauważy 50 par oczu po drugiej stronie? Ale podejmuje 
raczej ryzyko porażki, niż pozwala sobie na brak działania. 
Na życie w bezpieczeństwie nic nie robienia, zakopując 
talent, mówiąc: proszę, zachowałem go dla ciebie. Eliasz 
chce być uczestnikiem, nie obserwatorem. 

Cóż więc powiemy my? Co z naszym dziedzictwem? 
Stoimy przed naszym Jordanem, 400 lat historii baptyzmu 
na świecie. Nasze dziedzictwo jest przy nas. Oto płaszcze 
naszych przodków, którzy kupili je wysoko płacąc i dając 
wiele owocu w sprawie ewangelii. Czy chcemy tą historię 
jedynie obserwować, z dumą się do niej odnosząc –  

i to będzie tyle w tym temacie („poświętowaliśmy  
i wróciliśmy, to wszystko”) czy może chcemy być 
uczestnikami, budowniczymi przyszłości, Bożej 
historii? Czy mamy odwagę podnieść te płaszcze 
wiary i gorliwości, by głosić, zmieniać, tworzyć? 

Kto weźmie płaszcz i powie:
„Gdzie jesteś Panie, Boże Tomasza Helwysa?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże Williama Careya?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże Charlesa Spurgeona?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże Lottie Moon i Ann Hudson?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże Martina Luthera Kinga?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże Billy Grahama?”
„Gdzie jesteś Panie, Boże...” – wstaw tu imię tych znanych 

i nieznanych Bożych mężów i niewiast, którzy 
nie bali się iść w ślady Chrystusa, w swych 
czasach, niezależnie od ceny. 

Płaszcz powołania u naszych stóp
Stoimy tu dzisiaj a płaszcze naszej historii 

leżą u naszych stóp. Co jest dziś naszym 
powołaniem? Profesor Johannes Verkuyl, 

misjolog Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, napisał  
o 28 rozdziale Ewangelii Mateusza takie słowa: „Kiedy 
Jezus obiecuje: A oto ja będę z wami po wszystkie dni (lub, 
bardziej literalnie: każdego dnia), aż do skończenia świata, 
to mamy obowiązek zadać sobie pytanie: jaki dzień mamy 
dzisiaj?” Co jest naszym powołaniem, jako kościoła w tym 
określonym momencie i sytuacji? Co jest owym „das Gebot 
der Stunde,” potrzebą chwili? 

Modlitwa
Jestem przekonany, iż jeśli kiedykolwiek była potrzeba 

przystosowania się do nowych okoliczności i wyzwań  
i potrzeb misyjnych, to jest ona dzisiaj. Pozwólcie, że 
wspomnę również o roli modlitwy. To ekscytujące wi- 
dzieć, jak ważna była modlitwa w budowaniu Bożej 
historii w przeszłości. W 1649 roku w Glazier Hall, 
Zborze Partykularnych Baptystów w Londynie, wyzna-
czono dzień postów i modlitwy, aby „szukać Pana, by 
wysłał sługi we wszystkie mroczne części tego kra- 
ju,”1 które zaowocowało zakładaniem Zborów w Walii. 
Podobnie powstanie Baptystycznego Towarzystwa Misyj-
nego czy wyjazd na misję Williama Careya nie będą 
właściwie zrozumiane bez comiesięcznych „koncertów 
modlitwy,” które John Sutcliff rozpoczął w swym Zborze 
w Nottingham w 1784 roku, po przeczytaniu Jonatana 
Edwardsa Pokornej próby wsparcia (....) ponadnaturalnej 
modlitwy dla pobudzenia religii i rozwoju Bożego 
Królestwa na ziemi...2

Jest to wyjątkowo ważne, bowiem modlitwa nie 
polega na tym, iż my mówimy Bogu co chcemy, by 
uczynił, ale raczej na tym, że odkrywamy co Bóg chce, 
byśmy czynili. Gdy się modlimy, Boże serce przed nami 
się otwiera: oglądamy Jego myśli i dążenia, one na nas 
oddziaływują. Jego pragnienia stają się naszymi a Jego 
plan staje się naszym, tak, by wola Jego była tak na ziemi, 
jak jest w niebie. 

Dlatego w trakcie całego jubileuszowego roku 
jako holenderscy baptyści mamy łańcuch modlitewny 
24 godziny na dobę. Tydzień po tygodniu, w każdym 
zborze. Pamiętajmy, jak uwypuklił rolę modlitwy 
w życiu Eliasza św. Jakub: „Eliasz był człowiekiem 
podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie 
było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez 
trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się  
i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.”

Bądź uczestnikiem!
Twórz Bożą historię na Bożej historii. Przyszłość na 

przeszłości. Weźmy płaszcze naszych ojców, uderzajmy  
w Jordan i wołajmy do Pana, by był z nami, jak był 
z nimi. Nie bójmy się! Bądźmy uczestnikami, nie 
obserwatorami!

Kazanie wygłoszone na inaugurację  
obchodów 400 lecia baptyzmu  

w Amsterdamie w sierpniu br.

1. James M. Renihan, Edification and Beauty. The Practical 
Ecclesiology of the English Particular Baptists, 1675-1705 (Milton 
Keynes: Paternoster, 2008), 58.
2. Cały, oryginalny tytuł to: A Humble Attempt to promote the 
agreement and union of God’s people throughout the world in 
extraordinary prayer for a revival of religion and the advancement 
of God’s kingdom on earth, according to scriptural promises and 
prophecies of the last time, wydany przez Edwardsa w 1747 r.
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Czy mamy  
odwagę podnieść  
te płaszcze wiary  

i gorliwości, by głosić, 
zmieniać, tworzyć?

Kościół  
 czy    
   stodoła

Kazać można w ratuszu czy stodole, a chrzcielnica 
może się znajdować nawet „nad Łabą”...
...powiedział Marcin Luter, wyrażając swoje zdanie na temat 
architektury sakralnej. Oto, przynajmniej w części, jego pogląd 
na obecność sztuki w Kościele. Reformator nie sformułował 
wyraźnych dyrektyw w sprawie budownictwa kościelnego, 
ponieważ uważał, że nie ma świętych miejsc. Kościół jest bowiem 
tam, gdzie w danej chwili wierzący w Chrystusa zbierają się, by 
Go wielbić. Mimo to twierdził, że pewne elementy „Kościoła 
widzialnego” są konieczne, ponieważ człowiek nie może się 
bez nich obyć. Luter nie zanegował budowania kościołów 
argumentując, że nabożeństwa powinny być odprawiane jak 
najgodniej, a wystrój zborów powinien być właściwy – bez 
obrazów prowadzących do bałwochwalstwa oraz bez zbędnych 
kosztowności w postaci drogich sprzętów. 

Natomiast drugi czołowy Reformator – Jan Kalwin widział  
konieczność specjalnego miejsca kultu, wyodrębnionego wśród 
innych budynków, pozbawionego jednak magicznej świętości. 
Znów, ze względu na fakt, iż nie jest to miejsce zamieszkania 
Boga: prawdziwą „Templum Dei” („Świątynią Bożą”) są sami 
chrześcijanie. Wprawdzie ze względu na głoszenie Słowa Bożego 
budowle kościelne mają pewien charakter sakralny, jednak muszą 
być usunięte z nich wszelkie okazałe i kosztowne ozdoby. Praw-
dziwą i jedyną ozdobą świątyni winna być skromność, poboż- 
ność i cnoty ludzi w niej zgromadzonych. Miejsca, w któ-
rych zbierają się wierni miały posiadać tylko to, czego wy-
maga konieczność, przyzwoitość i dekoracja, aby nic nie 
brakowało z rzeczy niezbędnych do ceremonii i obrzędów  
kościelnych1. Reformator dał jednak wyraźną dyrektywę, iż  
1  Jan Harasimowicz, Rola sztuki w doktrynie i praktyce kultowej Reformacji, 
„Euhemer” 1980, nr 4 (118), s. 74.
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kościoły powinny być wybudowane w sposób porządny i trwa-
ły oraz w pierwszym rzędzie być przystosowane do kazania. 
Jedynym elementem dekoracji miały być ustępy z Biblii: Powin-
niśmy mieć Prawo Boże napisane, powinniśmy mieć sentencje 
na ścianach niczym obrazy, lecz niech nie dzieje się to, aby nas 
usprawiedliwić – tak jak gdybyśmy się wypłacali wobec Boga2. 

„Kościoły” baptystyczne
Czy poglądy Reformatorów znalazły odbicie w baptys-

tycznym budownictwie religijnym na ziemiach polskich? 
Z powodu prześladowań za wiarę, pierwsze mające charak-

ter religijny spotkania polskich baptystów odbywały się w do- 
mach prywatnych. Zbierająca obfite plony misjonarska działal- 
ność Gotfryda F. Alfa doprowadziła do gwałtownego wzrostu  
wyznawców. Dlatego pierwsze większe spotkania, choć pod  
groźbą represji, odbywały się w obiektach gospodarczych sto- 
sownie oczyszczonych i przystosowanych do zgromadzeń, bu-
dynkach szkolnych czy gospodach3. Szczęśliwie zachowała się  
ikonografia pierwszych baptystycznych obiektów kościelnych.  
W przypadku powstałego w 1868 roku zboru w Kicinie moż-

na mówić śmiało o domu 
modlitwy, gdyż obiekt ten 
nie wyróżniał się z zew- 
nątrz niczym od przecięt-
nego budynku mieszkal-
nego (il.1). Posiadał formę 
typowej wiejskiej chałupy 
z dwuspadowym dachem, 
kominem oraz zwykłą  
stolarką mieszkaniową4. 
Podążając za biblijną  
prawdą - Wiara tedy jest  
ze słuchnia, a słuchanie 
przez Słowo Boże (Rz 
10:17) – kazanie stało się 
centralnym punktem na-
bożeństwa, a kazalnica 
otrzymała statut główne- 
go sprzętu w zborze, ulo- 
kowanego przy jednej  
z dłuższych ścian, praw- 
dopodobnie przeciwległej 
do wejścia5. Wszystkie 
pozostałe sprzęty w zbo-

rze były zorientowane na kazalnicę, co pozwalało na lepszą sły-
szalność kaznodziei. 

Powstały w 1928 roku drugi budynek kościelny zboru bap-
tystycznego w Kicinie definitywnie zerwał z mieszkalnym cha-
rakterem pierwszego obiektu (il. 2). Zapewne związane to było  
2  Sergiusz Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, 
Warszawa 1989, s. 123.  
3  Analogię można znaleźć u nadwiślańskich mennonitów, którzy początkowo 
odprawiali nabożeństwa albo w domach prywatnych, albo właśnie w budyn- 
kach gospodarczych. 
4  Mieszkalny charakter obiektu został narzucony przez władze carskie, które 
nakładały szereg ograniczeń na innowierców. 
5  Choć nie znane jest rozplanowanie pierwszych baptystycznych zborów, to 
jednak można przypuszczać, że było ono zbliżone, a może nawet i tożsame  
z układem wnętrz mennonickich domów modlitwy. Hipotezę tę pozwalam 
sobie postawić znajdując ogromne podobieństwo w wyglądzie zewnętrznym  
budynków kościelnych obu wymienionych denominacji protestanckich.  
(Tym bardziej wydaje się to prawdopodobnie, iż teologicznie baptyści i menno-
nici posiadają wspólne korzenie). 

z uregulowaniem statusu prawnego baptystów w odrodzo-
nej Polsce. Ponadto, wśród ówczesnych wyznań protestanc-
kich panowała swoista moda na adaptację popularnych  
w tamtym okresie typów budynków sakralnych (głównie lu-
terańskich). I właśnie kiciński zbór wydaje się być tego przy-
kładem: masywna, ceglana konstrukcja z dużymi oknami  
i krzyżem wieńczącym fasadę, jednoznacznie informowała  
o religijnym charakterze obiektu. Co więcej, dwa rzędy okien 
w elewacji frontowej sugerują obecność empory wewnątrz 
budynku, dzięki czemu zbór mógł pomieścić znaczniej wię-
cej osób niż jednokondygnacyjny kościół. Oszczędność  
i prostota w ukształtowaniu elewacji świadczy o nadaniu przez 
baptystów budynkowi funkcji wyłącznie użytkowej, bez zbęd-
nych i kosztownych elementów czy detali architektonicznych. 

Po II wojnie światowej przerzedzeni polscy baptyści zmu-
szeni zostali do budowania swoich wspólnot od nowa. Powstałe 
przed 1939 rokiem kaplice zostały zarekwirowane przez państwo,  
a ich odzyskanie graniczyło wręcz z cudem. Historia zatoczyła 
koło: ponownie zaczęto spotykać się w domach prywatnych, czy 
w wynajętych salach. Wiele społeczności baptystycznych zde-
cydowało się na nowo wznosić własne budynki kościelne. Jed-
nym z nich jest powstała w 2002 roku kaplica zborowa w Toru- 
niu (il. 3). Choć ulokowana na podwórzu przedwojennej ka-
mienicy, to jednak widoczna z ulicy dzięki swojej nietypo-
wej, wyróżniającej się spośród sąsiednich zabudowań formie.  
Natomiast dzięki wieżyczce przywołuje skojarzenia z budynkiem 
kościelnym, aczkolwiek nie posiada na elewacji czy jej zwień-
czeniu żadnego chrześcijańskiego symbolu. Układ przestrzenny 
budynku łączy w sobie trzy funkcje: pierwszą, najważniejszą jest 
znajdująca się na parterze sala nabożeństw, drugą – pomiesz-
czenie na szkółkę niedzielną, zajmujące poddasze oraz kawia-
renka ulokowana w piwnicy. Centrum sali modlitwy zajmuje 
kazalnica, której tło stanowi wyrazisty symbol chrześcijaństwa 
– krzyż. Wnętrze, jak i elewacja frontowa cechują się prostotą  
i oszczędnością detali architektonicznych czy elementów wystro-
ju, mimo to całość prezentuje się estetycznie, nie rozpraszając  
i nie odciągając uczestnika nabożeństwa od jego sedna – wspól-
notowego oddawania chwały Bogu i karmienia się wykładanym  
w kazaniu Słowem Bożym. 

Przytoczone przykłady budynków zborowych pokazują,  
że baptystyczna architektura religijna bez wątpienia nawiązywa-
ła i nadal nawiązuje do poglądów, jakie na ten temat wyrazili 
czołowi Reformatorzy. Nic w tym dziwnego, skoro Luter i Kalwin 
opierali swoje zdanie w tej kwestii na Biblii, a baptyści za jedyny 
autorytet w sprawach wiary i życia uznają Słowo Boże. I choć 
Ewangelię głosić można nawet pod gruszą, to jednak nie stoi to 
na przeszkodzie posiadania przez społeczność wierzących bu-
dynku o formie wyróżniającej się spośród pozostałej zabudowy 
i posiadającej estetyczną kompozycję. Oprócz tego, że będzie 
on stanowił stałe miejsce 
spotkań i nabożeństw, 
to dodatkowo zasygna-
lizuje przechodniowi z 
ulicy, że istnieje w jego 
mieście społeczność 
chrześcijan, a harmo-
nijny wygląd być może 
zachęci do wejścia do  
środka.  

kościoły powinny być wybudowane w sposób porządny i trwa
ły oraz w pierwszym rzędzie być przystosowane do kazania. 

ścioły powinny być wybudowane w sposób porządny i trwa-
ły oraz w pierwszym rzędzie być przystosowane do kazania. 
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Proroctwo dzisiajProroctwo dzisiajProroctwo dzisiaj
Wayne Grudem

Opracowanie: 
Konstanty Wiazowski

Coraz częściej pojawiają się w naszych  
zborach ludzie, którzy przekonują, że posiadają  

„ducha proroczego”. Występują publicznie,  
uroczyście ogłaszając, że zbór jest martwy, a sprawujący  

w nim służbę pastor musi odejść. Takie wypowiedzi  
zagrażają jedności Kościoła i lekceważą autorytet  

Pisma Świętego jako najwyższego wyrazu Bożej woli.  
Z drugiej strony wielu tradycyjnych chrześcijan  

twierdzi, że z chwilą skompletowania Ksiąg Nowego  
Testamentu dar proroctwa ustał. Jak więc rozumieć  

proroctwo dzisiaj? Niniejszy artykuł to obszerne  
streszczenie Rozdziału 2: „New Testament Apostles:  
Speaking God fs Very Words” i 6 Dodatku z książki  

jednego z najbardziej cenionych teologów,  
Wayne Grudem’a:  The Gift of Prophecy in the New  

Testament, Wheaton, 2000. 

Prorocy Starego Testamentu
Zanim przejdziemy do omawiania daru 
proroctwa w Nowym Testamencie, przyj-
rzyjmy się pokrótce prorokom Starego Te-
stamentu. W jakim celu byli powoływani? 
Jak wielkim cieszyli się autorytetem? Co 
się działo z tymi, którzy ich nie usłuchali? 
Czy popełniali oni jakieś błędy? Czy byli 
to tacy sami prorocy jak prorocy Nowego 
Testamentu? 

Prorocy byli posłańcami Boga. Ich głów-
nym celem było przekazywanie ludziom 
słowa od Boga. Tak więc o proroku Ag-
geuszu czytamy: „Aggeusz zaś, poseł 
Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił 
do ludu: Jam jest z wami – mówi Pan” 
(Ag.1:13). Tak samo Pan dał Izajaszowi pro-
roctwo, które przekazał królowi Hiskiaszo-
wi (2Król.20:4-6). Prawdziwym prorokiem 
jest ten, „którego prawdziwie Pan posłał” 
(Jer.28:9). Natomiast fałszywymi proroka-
mi byli, ci, o których Pan powiedział: „nie 
posłałem ich” (Jer.29:9; Ezech.13:6). 

Prorok przypominał Izraelowi o warun-
kach przymierza, nawoływał nieposłusz-
nych do pokuty i ostrzegał przed nadcho-
dzącym sądem (2Kron.24:19; Neh.9:26.30; 
Jer.7:25; Mal.4:4-6). 

Prorocy nie wypowiadali się w swoim imie-
niu, zawsze mówili w imieniu tego, który 

ich posłał. Byli podobni do ambasadorów 
reprezentujących swój kraj i wypowiada-
jących się w imieniu jego władz. Dlatego 
słowa proroków są słowami Boga. Posel-
stwo Boże nie było ogólnym Bożym zamy-
słem, ujętym w niedoskonałe słowa, pod-
dane słabościom proroka. Prorok nie mó-
wił własnymi słowami, lecz słowami, które 
dawał mu Bóg. Bardzo często o tym czyta-
my, np. w 2 Mojż.4:12; 24:3; 4Mojż.22:38; 
5Mojż.18:18; Jer.1:8; Ezech.2:7. Prorocy 
wypowiadają się w imieniu Boga w pierw-
szej osobie – 2Sam.7:4-16 itp. Pełne utoż-
samienie proroka z Panem widać, gdy 
przez proroka mówi: „I poznacie, że ja 
jestem Pan” (1Król.20:13) lub: „Ja Pan, i nie 
ma innego Boga prócz mnie” (Izaj.45:5).

Boski autorytet prorockich wypowiedzi. 
Niewiara i nieposłuszeństwo słowom 
proroka to niewiara i nieposłuszeństwo 
Bogu. Słuchający proroka wiedzieli, że 
jego słowa posiadają absolutny boski au-
torytet. Słowa prawdziwego proroka nie 
mogły być kwestionowane. Z samej defi-
nicji były one dobre, czyste i prawdziwe. 
Nie wolno było ich oceniać czy komento-
wać! I tak, gdy Samuel został prawdziwym 
prorokiem, „Pan był z nim i żadnego ze 
słów jego nie pozostawił nie spełnionym” 
(1Sam.3:19). Nawet sługa Saula mógł o nim 
powiedzieć: „Wszystko co mówi, spraw-
dza się” (1Sam.9:6). Gdyby chociaż jedno 

proroctwo się nie spełniło, byłby proro-
kiem fałszywym (5 Mojż. 18:20;13:5).

Oceniany był prorok, a nie jego proroc-
two, czy jego części. Raczej zadawano 
pytanie: czy jest to prorok prawdziwy czy 
fałszywy? zamiast: która część jego pro-
roctwa prawdziwa, a która fałszywa, któ-
ra dobra, a która zła? Nawet tylko jedno 
małe fałszerstwo dyskwalifikowało całe 
proroctwo i czyniło proroka fałszywym 
prorokiem. Prawdziwy prorok nigdy nie 
mieszał słowa Bożego ze swoim słowem. 
Ponieważ głównym mówcą był Bóg, wy-
powiedzi prawdziwego proroka nie mogły 
być mieszaniną dobrego i złego, elemen-
tów prawdziwych i fałszywych. Cokol-
wiek prorok powiedział, posiadało boski 
autorytet. Jeżeli prorok wypowiadał się  
w imieniu Boga, ale mówił swoje słowa, 
musiał umrzeć (5 Mojż. 18:20).

Zastosowanie na dzisiaj. Wiele wypowie-
dzi proroków Starego Testamentu zostało 
zachowanych w postaci zapisanej. Wszy-
scy autorzy starotestamentowych ksiąg 
byli prorokami. W Ew. Łukasza 24:27 
czytamy: „I począwszy od Mojżesza po-
przez wszystkich proroków wykładał im, 
co o nim było napisane we wszystkich  
Pismach”. Pismo Święte dowodzi, że 
wszystkie księgi Starego Testamentu są 
godnymi zaufania słowami samego Boga.

Część I: Prorocy i apostołowie
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Apostołowie Nowego Testamentu
Czy w Nowym Testamencie znajdujemy ja-
kiś odpowiednik starotestamentowych pro- 
roków? Najpierw wydaje się nam, że ich 
odpowiednikiem są prorocy Nowego Testa- 
mentu. Ale po dokładniejszym zapoznaniu 
się z NT dochodzimy do wniosku, że tak 
nie jest. W nowotestamentowych zborach 
nie ma takiej grupy proroków, którzy prze-
kazywaliby słowa samego Boga lub byli au-
torami nowotestamentowych ksiąg. Z dru-
giej zaś strony jest w Nowym Testamencie 
wyjątkowa grupa ludzi,  
która przemawia z bos- 
kim autorytetem i jest 
autorem większości no-
wotestamentowych ksiąg.  
Ludzie ci nie nazywają się 
jednak prorokami, lecz 
apostołami. Pod wieloma 
względami są oni bardzo 
podobni do proroków Sta- 
rego Testamentu.

Do swoich uczniów, któ-
rzy po Pięćdziesiątnicy 
stali się apostołami, Jezus 
powiedział: „Jak Ojciec  
mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam” (Jan 20:21) oraz 
„Idźcie tedy i czyńcie  
uczniami wszystkie narody” (Mat. 28:20).  
Na drodze do Damaszku Chrystus powie- 
dział do Saula: „Idź, bo Ja cię wyślę da-
leko do pogan” (Dz. 22:21). Jak prorocy  
Starego Testamentu byli posłańcami przy-
mierza, tak w 2Kor. 3:6 Paweł nazywa 
siebie sługą nowego przymierza, któremu 
Pan, jako apostołowi, powierzył specjalne 
zadanie (1Kor. 9:17; 2 Kor. 1:1; 5:20; Gal. 
1:1; Kol. 1:1.25; 1 Tym.1:1).

Apostołowie Nowego Testamentu  
są odpowiednikiem proroków  

Starego Testamentu

Nie dziwi to nas. Natomiast prorocy NT nie 
mają ścisłego związku z prorokami ST. Po 
pierwsze, określenie apostoł odnosi się do 
Jezusa. List do Hebrajczyków zaczyna się 
słowami: „Bóg, który dawniej wielokrotnie 
i na różne sposoby przemawiał do ojców 
przez proroków, w tych ostatnich dniach 
przemówił do nas przez Syna”. A nieco 
później, na podstawie tego „przemawiania” 
głosem Bożym, zamiast nazwać Jezusa pro-
rokiem, autor Listu nazywa Go apostołem: 
„Dlatego... zwróćcie uwagę na apostoła  
i arcykapłana naszego wyznania – Jezusa” 
(3:1). Wyraźnie przeciwstawia Go Mojże-
szowi jako typowego proroka Starego Te-
stamentu według żydowskiej tradycji.

A zatem w czasach Starego Testamentu Bóg 
przemawiał przez proroków, zaś w czasach 
Nowego Testamentu – przez Jezusa jako 
apostoła. Tylko ten jeden raz Jezusa jest 
nazwany apostołem, zasadniczo określenie 
to odnosi się do Jego wysłanników. Jak Bóg 
Ojciec posyłał proroków, tak Bóg Syn posłał 
apostołów. Na przykład w 2 Ptr. 3:2 czytel-
nicy są zachęcani do tego, aby „pamiętali 
o słowach powiedzianych wcześniej przez 
świętych proroków i o przykazaniu Pana  
i Zbawiciela przekazanym przez waszych 
apostołów”. A w Ew. Łuk. 11:49 czytamy: 

„Poślę do nich proroków i apostołów”, 
gdzie wyraz proroków w szerszym kontek-
ście odnosi się do proroków Starego Testa-
mentu.

Słowa apostołów są słowami Boga

Apostołowie tak jak prorocy Starego Testa-
mentu stali się autorami słów Pisma Świę-
tego, słów posiadających boski autorytet. 
Ich poselstwo pochodzi bezpośrednio od 
Chrystusa. Nawet apostoł Paweł wyraźnie 
o tym mówi: „Oświadczam wam, bracia, 
że Ewangelia, którą głosiłem, nie jest dzie-
łem człowieka. Nie otrzymałem jej też 
od człowieka ani się jej nie nauczyłem, 
lecz została mi przekazana przez obja-
wienie Jezusa Chrystusa” (Gal. 1:11-12). Na  
takie samo źródło swego poselstwa po-
wołują się starotestamentowi prorocy  
(5 Mojz. 18:20; 1 Król. 22:14.28; Jer. 
23:16nn; Ezech. 13:1nn). Inni apostołowie 
też mieli wyjątkowy dostęp do informacji 
o życiu i dziele Chrystusa. Duch Święty 
uzdolnił ich do tego, by dla następnych po-
koleń dokładnie przedstawili słowa i czy- 
ny Jezusa. Jezus przyobiecał im szcze-
gólną pomoc w tej sprawie: „Orędownik 
zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w Moim imieniu, On nauczy was wszyst-
kiego i przypomni wam wszystko, co Ja 

wam powiedziałem” (Jan 14:26). Obiecał 
im też dalsze objawienie prawdy, mówiąc: 
„Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. Nie bę-
dzie bowiem mówił od siebie, ale będzie 
mówił, co usłyszy, i objawi wam to, co ma 
nastąpić. On mnie uwielbi, bo z Moje-
go weźmie i wam objawi” (Jan 16:13-14).  
A więc uczniowie otrzymali niezwykły dar, 
który umożliwił im napisanie Pisma Świę-
tego. Duch Święty nauczył ich wszystkie-
go i doprowadził do całej prawdy.

Apostołowie 
wypowiadali  

i zapisali słowa Boga

Apostołowie nie tyle  
głosili poselstwo Boże, 
co słowa od Boga, ma-
jące taką samą wagę jak 
słowa starotestamento-
wych proroków. Piotr za- 
chęca do pamiętania  
o „przykazaniu Pana  
i Zbawiciela przekaza-
nym przez waszych apo-
stołów”. Kłamstwo wo-
bec apostołów jest kłam-
stwem przeciwko Du-
chowi Świętego i kłam-
stwem przeciwko Bogu 
(Dz.5:2-5). Paweł często 

mówi, że jego słowa nie są „wyuczonymi 
słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, 
których nauczył nas Duch, wyjaśniając du-
chowe dary ludziom Ducha” (1 Kor. 2:13). 
Później, broniąc swego apostolstwa, mó- 
wi: „Wystawiacie przecież na próbę Chry-
stusa, który przeze mnie przemawia”  
(2 Kor. 13:3). Gdyby nawet anioł głosił inną 
niż on Ewangelię, niech będzie przeklęty  
(Gal. 1:8-9). Paweł wyraża uznanie Tesalo-
niczanom, którzy „przyjęli słowo naucza-
nia o Bogu(...) nie za słowo ludzkie, ale, 
jak jest naprawdę, za Słowo Boga” (1 Tes. 
2:13). Dlatego „kto to odrzuca, nie czło-
wieka odrzuca, lecz Boga” (4:8). „To wam 
ogłaszamy jako Słowo Pana” (4:15). 

Pisząc o listach Pawła, Piotr wspomina  
o „pozostałych Pismach” (2 Ptr. 3:15-16), 
być może pismach (grafe) starotestamen- 
towych, o których 50 razy mówi się  
w Nowym Testamencie. Zawsze wskazują 
one na Biblię, traktowaną jako zapis słów 
samego Boga. W ten sposób pismom Paw-
ła nadano taki sam status jaki mają słowa 
starotestamentowych proroków. 

W 1 Kor. 14:37-38 Paweł tak zwraca się do 
wspólnoty wierzących, w której działali 
prorocy: „Jeżeli ktoś uważa, że jest proro-
kiem, albo że posiada dary Ducha, niech 

uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem 
Pana. A gdyby ktoś tego nie uznawał, sam 
nie będzie uznany”. W ten sposób pisze 
Paweł o swoim autorytecie nie tylko nad 
całą wspólnotą wierzących, ale też nad 
jej prorokami. „To, co wam piszę”, przede 
wszystkim odnosi się do darów ducho-
wych, gdyż w tym kontekście występuje 
ten zwrot. Może się to również odnosić 
i do całego Listu, a przede wszystkim do 
porządku nabożeństwa, ponieważ to wy-
stępuje w liczbie mnogiej. Kto w Koryncie 
nie uzna boskiego autorytetu Pawła, ten 
nie będzie uznany przez Pana. Inaczej 
mówiąc, kto odwraca się od apostołów 
Chrystusa, ten odwraca się od samego 
Chrystusa.

Występuje tu bliskie podobieństwo apo-
stołów do autorytetu starotestamentowych 
proroków. Ktokolwiek jest nieposłuszny 
pouczeniom Pawła, ten nie jest posłuszny 
nakazowi Pana. 

Natomiast nic podobnego nie występuje 
w odniesieniu do nowotestamentowych 
proroków. Nawet oni musieli w Koryn-
cie podlegać apostolskiemu autorytetowi 
Pawła. W przytoczonym wyżej jego tek-
ście nie ma najmniejszej wątpliwości, że 
jakiś prorok mógłby mieć rację, a on jej  
by nie miał. A zatem apostołowie mieli 
prawo napisać słowa, które były słowami 
samego Boga. Opisali więc główne wyda-
rzenia historii odkupienia i zastosowanie 
w życiu ludzi wierzących faktów i zna-
czenia życia, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Nie wierzyć czy okazać nie-
posłuszeństwo słowom apostołów, to nie 
wierzyć i być nieposłusznym Bogu. Apo-
stołowie Nowego Testamentu są odpo-
wiednikami boskiego autorytetu proroków 
Starego Testamentu.

Dlaczego apostoł zamiast prorok?
Skoro apostołowie Nowego Testamentu są 
tak podobni do proroków Starego Testa-
mentu, to dlaczego Jezus nie nazwał ich 
prorokami? Dlaczego zastosował do nich 
to nowe określenie? Można wskazać trzy 
przyczyny: 

Joel zapowiada, że prorokować będą 
wszyscy. Duch Boży zostanie wylany na 
wszystkich, na cały lud Boży (Joel 2:28-29). 
Tego samego oczekiwał Mojżesz, mówiąc: 
„Oby cały lud zamienił się w proroków 
Pana” (4 Mojż.11:29). W przepowiedniach 
żydowskich wszyscy Izraelici mają być 
prorokami. A więc prorok to termin zbyt 
obszerny, nie odpowiadający takiej grupie 
ludzi jak apostołowie, których wyjątko- 
wym zadaniem było napisanie Pisma 

Świętego. Okres nowego przymierza to 
czasy, gdy cały lud Boży jest w stanie pro-
rokować.

Świeckie znaczenie słowa „prorok”.  
W świeckim użyciu grecki prorok określał 
tego, kto posiadał nadprzyrodzoną wiedzę.  
Prorokiem więc był filozof, nauczyciel, 
specjalista z zakresu botaniki, a nawet  
znachor w dziedzinie medycyny. Był to 
ktoś, kto czynił coś znanym. To bardzo 
ogólne określenie, nie odnoszące się do 
przepowiadania czy zapowiadania czegoś.  
Stąd słowo prorok nie odnosi się do tego, 
kto przekazuje słowa samego Boga. Słowo 
to nie nadawało się do tego zadania. Je-
zus mógłby jednak pozostać przy starym 
określeniu prorok, przywracając mu daw-
ne znaczenie. Ale tak się nie stało. Prorok 
został zamieniony na apostoła. 

Nawet w literaturze żydowskiej prorok 
zaczął być rozumiany po prostu jako 
ktoś, kto posiada wyjątkową wiedzę. Pi-
sma rabiniczne są pełne określeń prorok, 
proroctwo, odnoszących się do rabinów.  
Flawiusz pisze o Janie Hirkanie (zmarł  
w 105 r. przed Chr.) jako proroku: „Bóg 
uznał tego męża godnym trzech spośród 
największych darów: władzy nad na-
rodem, urzędu arcykapłańskiego i daru 
proroctwa. Albowiem Bóg był przy nim 
i pozwalał mu przewidywać i przepo-
wiadać przyszłe zdarzenia. Tak na przy-
kład o dwóch starszych synach prze-
powiedział, że nie utrzymają władzy  
w swych rękach” (Dawne dzieje Izraela, 
XIII, 7, s. 635). Hirkan był prorokiem nie 
dlatego, że przekazywał słowa Boga, lecz 
jedynie przepowiadał przyszłość. Żydow-
ska tradycja, tak jak współcześni jej greccy 
poganie, słowem prorok i bliskimi jemu 
terminami określali ludzi i działania nie 
mające związku z posiadaniem przez nich 
absolutnego autorytetu Bożego.

Wpływ słowa prorok  
na Nowy Testament

Autorzy nowotestamentowych ksiąg mu-
sieli wiedzieć o powszechnym rozumieniu 
określenia prorok zarówno w żydowskiej 
tradycji, jak i w otaczającym ich greckim 
społeczeństwie. Kiedykolwiek więc mówili 
prorok, proroctwo, prorokować, to prawie 
zawsze mieli na uwadze pisma prorockie 
Starego Testamentu, które były słowami sa-
mego Boga. A czym są te określenia poza 
starotestamentowym znaczeniem? W Liście 
do Tytusa Paweł pisze: „Powiedział ktoś  
z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy za-
wsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe” 
(1:12). Tym prorokiem jest tu Epimenides, 

nauczyciel religijny na Krecie z ok. VI wie-
ku przed Chr. Epimenides na pewno nie 
był tym, który przekazywał słowa Boga, 
mimo to Paweł nazwał go prorokiem.  
W Łuk.22:64 czytamy, że zawiązawszy 
Jezusowi oczy, słudzy arcykapłana mó-
wili: „Prorokuj, kto Cię uderzył!”, co było 
raczej drwiną, a nie oczekiwaniem słowa 
od Boga. Gdy Jezus ujawnił Samarytance 
zawiłe dzieje jej życia, powiedziała: „Pa-
nie, widzę, że jesteś prorokiem” (Jan 4:19). 
Jeszcze nie wiedziała kim naprawdę jest  
i skąd posiada o niej wiedzę. Przykłady te 
świadczą o tym, jak pojmowali proroctwo 
ludzie czasów Jezusa, posiadający znajo-
mość Starego Testamentu. Podobne świa-
dectwa znajdujemy w świeckiej literaturze 
tamtych czasów.

Nowe określenie reprezentantów Chrys- 
tusa świadczy o nowości nowego przy-
mierza. Choć nowe przymierze ma wiele  
wspólnego ze starym przymierzem, to jed- 
nak jest ono inne. Ta nowość wymagała 
nowego rodzaju posłańców: już nie proro- 
ków, lecz apostołów Jezusa Chrystusa. 
Gdy Nowy Testament mówi o prorokach 
lub proroctwie nie mając na uwadze pro-
roków Starego Testamentu, nie można 
wtedy powiedzieć, że jest to ktoś przeka-
zujący słowa samego Boga.

Odpowiedniość słowa prorok
Należy mieć na uwadze dwie sprawy: 
możliwość prorokowania została dana ca-
łemu ludowi Bożemu i dlatego częste wy-
stępowanie słowa proroctwo odnosi się do 
wypowiedzi, która nie posiada absolutne-
go autorytetu Bożego. Dlatego potrzebny 
był inny termin na określenie tych, którzy 
przekażą słowa Boga w postaci Nowego Te-
stamentu. Odpowiednim do tego słowem 
było apostoł. Był to ktoś posłany, co miało 
związek z prorokiem Starego Testamentu, 
ale ograniczało jego szerokie znaczenie. 
Ten nowy termin zacieśniał swoje znacze-
nie do małej grupy ludzi nie wchodząc  
w konflikt ze Starym Testamentem, ani 
szerokim pojęciem daru proroctwa w lite-
raturze rabinicznej. 

Apostoł to słowo dosyć nowe w czasach 
Nowego Testamentu. Tylko raz pojawia 
się w greckim Starym Testamencie i raz  
u Flawiusza. Grecy używali go do okre-
ślenia ekspedycji wojskowej czy wysłania 
dokądś swoich okrętów. Było to zatem sło-
wo nowe, bardziej czytelne w swoim peł-
nym brzmieniu: apostoł Jezusa Chrystusa. 
Tym nowym tytułem określa się w Nowym 
Testamencie tych, których Chrystus posłał  
z poleceniem założenia i zarządzania Ko-
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ściołem, i z napisaniem dla niego pism  
Nowego Testamentu.

Czy apostołowie kiedykolwiek byli nazy-
wani prorokami? Czy nadawano im rów-
nież inne określenia i tytuły? W 1 Tym. 2:7  
Paweł nazywa siebie głosicielem (kazno-
dzieją) i apostołem, zaś w 2 Tym. 1:11 – 
głosicielem, apostołem i nauczycielem. 
Piotr nazywa siebie starszym (prezbite- 
rem) – 1 Ptr.5:1. Jednak nie wszyscy głosi- 
ciele, nauczyciele i starsi rozporządzali 
takim autorytetem jak Paweł czy Piotr. 
Chodzi o to, że apostołowie pełnili funk-
cje głoszenia i nauczania, byli starszymi.

W tym samym znaczeniu byli oni również 
prorokami. Paweł pisze: „Teraz zaś, bra-
cia, jeśli przyszedłbym do was i mówił ję-
zykami, to jaki z tego będziecie mieli po-
żytek, jeśli w moich słowach nie przeka-
załbym wam czy to jakiegoś objawienia, 
czy to wiedzy, czy to proroctwa, czy to 
pouczenia” (1 Kor.14:6). Tak samo mówi  
w 1 Kor.13:9: „Cząstkowe jest nasze pro-
rokowanie”. Mimo to Paweł nigdy nie 
powołuje się na swój dar proroctwa, co 
byłoby naturalne, gdyby prorocy Nowe- 
go Testamentu przekazywali słowa sa-
mego Boga. Domagając się uznania swe- 
go autorytetu raczej powołuje się on na 
swój status apostoła. To dowód na to, 
że autorytetem nowotestamentowych 
autorów – podobnym do autorytetów 
starotestamentowych proroków – był nie 
prorok, lecz apostoł.

Księga Objawienia. Największym nowo-
testamentowym proroctwem, napisanym 
przez apostoła, jest Księga Objawienia. 
Cała ta Księga jest proroctwem (np. 1:3; 
22:7.10.19; 10:11). Apostoł spełnił funkcję 
proroka. Jego proroctwo sięga poza wiek 
Kościoła. Słowa Jana są słowami same-
go Boga (22:18-19), postawa wobec nich 
decyduje o losie człowieka (1:3; 22:7.18-
19). Zapisał on tylko to, co mu było na-
kazane (1:19; 2:1.8.12.18; 3:1.7.14; 14:13; 
19:19; 21:5). Jego autorytet jest taki sam 
jak apostołów.

Czy jest to takie samo proroctwo jak 
zwykły dar prorocki zwykłego chrześci-
janina? Nie. To nie krótka wypowiedź 
prorocka, dotycząca jakiejś lokalnej 
sprawy, lecz wyjątkowy wgląd w Boże 
plany na daleką przyszłość. Apostoł 
mógł funkcjonować jak prorok i zapi-
sać proroctwo dla Nowotestamento-
wego Kościoła. Ponieważ był to jednak 
apostoł i to wyjątkowy, nie można po-
wiedzieć, że taki dar proroctwa po-
wszechnie był stosowany w zborach  
w pierwszym wieku. 

    
   

     

Słowo prorocy występuje w Ef.2:20 i 3:5 
obok apostołów. Niektórzy na podstawie 
tych tekstów dowodzą, że wszyscy nowo-
testamentowi prorocy byli tak samo ważni 
i wg Ef.2:20 stanowią fundament Kościoła, 
i dlatego posiadają taki sam autorytet jak 
apostołowie i całe Pismo Święte. A może 
teksty te odnoszą się do wszystkich chrze-
ścijan? Czy mówi się tu o prorockich da-
rach, które występowały w Koryncie, Tesa-
lonikach, Efezie? Gdyby tak było, to byłaby 
to ich wyjątkowa rola w fundamencie no-
wotestamentowego Kościoła, dobiegłaby 
ona końca z chwilą ukończenia Nowego 
Testamentu. 

Moim zdaniem oba w/w teksty mówią 
nie o dwóch grupach ludzi, lecz o jednej:  
apostołach-prorokach. Możemy tu mieć 
do czynienia z czterema możliwościami:  
w zwrocie fundament apostołów i proro-
ków mówi się o: 
1) apostołach i prorokach Starego  

Testamentu, 
2)  nauczaniu apostołów  

i nowotestamentowych prorokach, 
3) apostołach i samych  

nowotestamentowych prorokach, 
4)  samych apostołach-prorokach  

(tzn. apostołach, którzy jednocześnie  
są prorokami).

Rozpatrzmy każdą z tych możliwości. 

Fundament - apostołowie i prorocy Stare-
go Testamentu. Paweł mówi tu o tajemnicy 
włączenia pogan do Kościoła. „Nie była ona 
tak znana synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, jak teraz została objawiona 
świętym Jego apostołom i prorokom”. Wy-
raźniejsze objawienie tej tajemnicy nastąpi-
ło po Pięćdziesiątnicy. Nie było ono zatem 
udziałem starotestamentowych proroków. 
Ponadto lepiej byłoby powiedzieć proro-
ków i apostołów jak w Łuk.11:49 i 2Ptr.3:2 
– tutaj jednak jest apostołów i proroków. 
Nie chodzi więc w tym tekście o proroków 
Starego Testamentu.

Fundament – nauczanie apostołów i pro- 
roków. W tym ujęciu, nie tyle chodzi  
o samych apostołów i proroków, co o ich 
nauczanie. Jednak działalność apostołów 
ma charakter fundamentalny, szczególnie 
wg 1Kor.3:10-15. „Zgodnie z udzieloną mi 
łaską Boga niczym umiejętny architekt po-
łożyłem fundament, inny natomiast na nim 
buduje. A każdy niech zważa, jak na nim 
buduje” (w.10). Patrz też Rzym. 15:20. 

Po trzecie, teksty Ef.2:20 i 3:5 nie odnoszą 
się do nowotestamentowych proroków, 
ponieważ metafora zakładania fundamen-
tu jest obrazem czegoś zakończonego, do 
czego nie trzeba już niczego dodawać,  
a jedynie na nim budować. I tak apostoło-
wie byli określoną, ograniczoną grupą ludzi, 
której służba założyła podwaliny dla całego 
kościoła wszystkich wieków. Dlatego obraz 
fundamentu do nich pasuje. Gdyby jednak 
fundamentem byli apostołowie i wszyscy 
posiadający dar proroctwa w nowotesta-
mentowych zborach, wtedy poprzez całą 
historię fundament cały czas podlegałby 
zmianie, stale był przebudowywany. Boża 
budowla nie rosłaby więc w górę, na solid-
nym, raz położonym fundamencie. Z pew-
nością nie jest to obraz z Efezjan 2. 

Po czwarte, List do Efezjan został napisany 
do Kościoła powszechnego, w którym po-
ganie już nie są obcymi i przybyszami, lecz 
współobywatelami świętych i domownika-
mi Boga. Zbory w całej Azji nie uważały 
swoich członków za fundament powszech-
nego Kościoła, jakim byli Piotr, Paweł i inni 
apostołowie.

Po piąte, Paweł dowodzi w tych tekstach, 
że poganie w Kościele mają teraz taki sam 
status jak Żydzi, są oni częścią tej samej 
budowli. Gdyby nowotestamentowi proro-
cy byli częścią fundamentu, to takie same 
prawo mieliby „prorocy” pochodzący z po- 
gan. Mógłby przekonywać ich, że też na-
leżą do fundamentu. Nie uważał jednak, 
że wierzący poganie z darem proroctwa są 
częścią fundamentu.

Po szóste, inne teksty Nowego Testamentu  
(1 Kor.12-14; 1 Tes.5:20-21; Dz. Ap.) mówiąc  
o ludziach posiadających dar proroctwa, 
nie wspominają o ich przywództwie w zbo- 
rach, co wskazywałoby na ich fundamen-
talną pozycję. Żaden z Listów apostolskich 
nie jest kierowany do proroków w zborze, 
ponieważ to nie oni stali na ich czele. Je-
żeli oni w zborach byli i funkcjonowali, to 
zawsze podlegali autorytetowi biskupów  
i prezbiterów, a może nawet i diakonów.

I po siódme, Ef. 2:20 i 3:5 nie ma na uwadze 
nowotestamentowych apostołów i nowote-
stamentowych proroków jako dwóch grup, 
ponieważ: gdzie są ci prorocy? Gdyby taka 
ważna grupa istniała, jak sugerowałyby te 
teksty, to czy nie byłoby o niej jakichś za-
pisów w Nowym Testamencie? Ale takiego 
zapisu nie ma.

Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma 
wzmianki o proroku, który nie jest aposto-
łem, ale przekazuje słowa samego Boga. 
Nie mamy też w Nowym Testamencie ksiąg 
napisanych przez kogoś, kto podaje się za 
proroka, ale nie jest apostołem. Nie mamy 

zbioru „wypowiedzi proroków korynckich” 
lub „słów proroków efeskich,” itp. Gdyby ci 
prorocy wypowiadali słowa Boga, to przy-
najmniej część z nich zostałaby włączona 
do Pisma Świętego. Dlaczego nie ma żad-
nej wzmianki o tym, że zbory starały się 
takie wypowiedzi przechowywać?

Tak więc czwarta interpretacja Ef.2:20 i 3:5, 
skłaniająca się do tego, że mówi się tam  
o apostołach, którzy są też prorokami, wy-
daje się najtrafniejsza. Przemawia za nią 
grecka konstrukcja gramatyczna, odpowia-
dająca Ef.4:11 (pasterze-nauczyciele). Tylko 
apostołom Bóg objawił włączenie pogan do 
Kościoła. Tylko apostołowie, a nie jeszcze 
jacyś prorocy, stanowią fundament nowo- 
testamentowej nauki. Potwierdza to wizja  
Jana w Obj.21:14: „A mur miasta miał dwa-
naście warstw fundamentu, a na nich dwa-
naście imion dwunastu apostołów Baran-
ka”. Włączenie pogan do Kościoła gwaran-
tują sami apostołowie, którzy otrzymali ob-
jawienie i pełnili funkcje prorockie. Zatem 
poganie mogą być pewni swego miejsca  
w Kościele, ponieważ zapewniają im to apo- 
stołowie, a nie jacyś nieokreśleni prorocy.

Prorocy jako oddzielna grupa
Należy jeszcze omówić fragmenty, w któ-
rych prorocy funkcjonują jako oddzielna 
grupa. W Ef. 4:11 Paweł wyodrębnia tych, 
którzy mieli dar proroctwa w zborach. Sta-
wia przed nimi określony rodzajnik. Brzmi 
to jak z jednej strony, z drugiej strony... 
Podobnie czytamy w 1 Ptr. 5:1. Starsi nie 
są tu apostołami, lecz członkami zboru,  
a on też starszy, ale jest apostołem. Również 
w 1 Tym. 2:7 nazywa siebie nauczycielem, 
ale funkcje nauczycielskie posiadają też 
starsi (1 Tym. 3:2; 5:17). Sam jest nauczycie-
lem (2 Tym. 1:11), ale będą też inni, schle-
biający nauczyciele (2 Tym. 4:3). A zatem 
starszy, nauczyciel i prorok to określenia 
stosowane w różnych kontekstach. Paweł 
był głosicielem Ewangelii i nauczycielem, 
a zatem apostołów można byłoby nazwać 
kaznodziejami i nauczycielami. Pełnili oni 
też funkcję prorocką, chociaż tylko dwa 
razy są nazwani prorokami lub apostołami-
prorokami. Skoro Paweł przychodzi do Ko-
ryntian z objawieniem, a Jan nazywa swoją 
Księgę objawieniem (Obj. 1:3 i 22:7), to nie 
ma podstaw, by apostołów w Ef. 2:20 i 3:5 
nie nazwać prorokami.

Jednak w naszych przekładach apostołowie 
i prorocy występują jako dwie, oddzielne 
grupy. Jeżeli ktoś przy tym by obstawał, to 
należałoby zapytać: czy wspomniani tam 
prorocy to wszyscy posiadający dar pro-
roctwa we wszystkich zborach, choć inne 
teksty mówią o nie fundamentalnej funkcji 
niektórych proroctw?

Wnioski końcowe
Teksty Ef.2:20 i 3:5 należałoby czytać: apo-
stołów, którzy są prorokami. To oni są fun-
damentem, to im została objawiona tajem-
nica włączenia pogan do Kościoła. Gdyby 
jednak komuś trudno byłoby się z tym 
zgodzić, to trudno też przyjąć, że chodzi tu  
o wszystkich tych, którzy w okresie Nowe-
go Testamentu posiadali dar proroctwa. Je-
żeli chodzi tu o oddzielną grupę proroków, 
musieli oni posiadać taki sam autorytet jak 
apostołowie, a o takich nic nie wiemy.

Czy zatem są dwa rodzaje prorokowania  
w Nowym Testamencie? Nie. Chodzi ra-
czej o autorytet wypowiedzianego proroc-
twa. Słowa wypowiedziane lub napisane 
przez apostoła, posiadają pełen boski auto-
rytet. Nieposłuszeństwo proroctwu wypo-
wiedzianemu przez apostoła, to nieposłu-
szeństwo Bogu. Dlatego pisma apostołów 
stanowią Pismo Święte. Przy kompleto-
waniu kanonu ksiąg biblijnych kierowano 
się jedną zasadą: czy mają one charakter 
apostolski. Nie dyskutowano o charakterze 
prorockim. Takiego absolutnego autoryte-
tu nie nadawano bowiem wypowiedziom 
prorockim. Tak samo było ze zwiastowa-
niem i nauczaniem apostolskim – były one 
absolutnie obowiązujące, inaczej niż inne 
zwiastowania i nauczania, chociaż nie mó-
wimy o dwóch zwiastowaniach i naucza-
niach. Proroctwo apostołów nie tyle było 
inne, lecz wyróżniało się autorytetem, było 
powszechnie obowiązujące.

Skoro apostołowie Nowego Testamentu 
byli równi prorokom Starego Testamentu, 
musimy podporządkować się pismom tych 
apostołów Jezusa Chrystusa. Znajdujące 
się w Nowym Testamencie ich słowa, są 
słowami samego Boga. Są one nadal żywe  
i pełne mocy, gdyż posiadają autorytet 
samego Boga. Żadnych innych, wypowia-
danych dzisiaj słów, nie da się porównać – 
pod względem autorytetu, czystości i mocy 
– ze słowami Pisma Świętego. 

W codziennym życiu to jedynie słowa Pi-
sma Świętego muszą zajmować pierwsze 
miejsce w naszych sercach i umysłach. 
Musimy je czytać, wierzyć im, zapamięty-
wać je i cenić jako skierowane do nas sło-
wa naszego Stworzyciela. Wszystkie inne 
dary i dzisiejsze nauczania powinny być 
podporządkowane słowom Pisma Święte-
go i przez nich osądzane. Żaden inny dar, 
nauczanie czy pismo nie powinno rywa-
lizować z nimi i dążyć do pierwszeństwa  
w naszym życiu”.  

Fundament – apostołowie i prorocy No-
wego Testamentu. Istnieją w tym względzie 
dwa poglądy. Jedni twierdzą, że chodzi tu 
o dwie grupy ludzi – apostołów i proroków.  
Dowodem byłby tekst Ef. 4:11: „To On 
uczynił jednych apostołami, innych proro-
kami”. W ten sam sposób apostołowie wy-
stępują w Ef. 2:20 i 3:5. Jeśli tak istotnie jest, 
to prorocy byliby fundamentem Kościoła,  
i ich rola dawno już by się skończyła. 

Fundament – apostołowie i jednocześnie 
prorocy. Drugi pogląd dowodzi, że kon-
strukcja gramatyczna wskazuje na jedną  
osobę lub grupę, pełniącą dwie różne funk-
cje. Mianowicie przy prorokach brakuje 
rodzajnika, jak jest to w Ef. 4:11 w odniesie- 
niu do nauczycieli. Poprawniej więc byłoby 
czytać pasterzami-nauczycielami niż pa-
sterzami i nauczycielami. Taka sama kon-
strukcja jak w Ef. 2:20 i 3:5 występuje np.  
w Rzym.16:7: „Pozdrówcie Andronika i Ju-
niasa, moich rodaków i współwięźniów” 
(jedna grupa: współwięźniowie); Gal. 1:7: 
„Są tylko tacy, którzy sieją zamęt wśród 
was i chcą fałszować Ewangelię” (jedna 
grupa: siejący zamęt - fałszujący Ewange-
lię); Fil. 2:25: „Epafrodyta, mojego brata, 
współpracownika i towarzysza w walce” 
(jedna osoba: współpracownik-towarzysz). 

A zatem w Ef.2:20 i 3:5 należałoby zamiast 
apostołów i proroków, czytać apostołów-
proroków lub apostołów, którzy są też pro-
rokami. Apostoł ma tu na uwadze jedną 
grupę ludzi, a nie dwie. Nigdzie w pismach 
Pawła nie występuje taka konstrukcja gra-
matyczna, łącząca dwie grupy ludzi ze 
sobą.

Po drugie, prorocy Nowego Testamentu nie 
otrzymali objawienia o włączeniu pogan do 
nowotestamentowego Kościoła, na takich 
samych warunkach jak wierzący Żydzi. To 
niezwykłe objawienie stało się udziałem 
apostołów; nigdzie w Nowym Testamencie 
nie czytamy, aby zostało ono dane jakie-
muś „prorokowi” czy grupie proroków, któ-
rzy nie byli apostołami. Nowe objawienie 
woli Chrystusa zostało przekazane apo-
stołom: Mat.28:19; Łuk.24:46-47; Dz. 1:8; 
10:15.34-35.46-48; 11:2-18; 15:6-29; 22:21; 
26:17-18; Gal.1:16; 2:7-8; Ef.2:11-3:21. Ob-
jawienie na ten temat, tylko wspomniane  
w Starym Testamencie, a wyraźnie głoszo-
ne w zwiastowaniu apostołów, nigdy nie 
było udziałem jakichkolwiek „proroków”  
w zborach Nowego Testamentu.

 występuje w Ef.2:20 i 3:5 
obok apostołów. Niektórzy na podstawie 
tych tekstów dowodzą, że wszyscy nowo-

Fundament – apostołowie i prorocy No-
wego Testamentu. Istnieją w tym względzie 
dwa poglądy. Jedni twierdzą, że chodzi tu 

Część II: Apostołowie i prorocy  
w Liście do Efezjan
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Fragmentem, który wskazuje starotestamentowe zro-
zumienie wiedzy jest Księga Jermiasza 18:18: „Nuże, 
uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zagi-
nie pouczenie kapłana ani rada mędrca, ani słowo pro-
roka!” Przeciwnicy Jermiasza nie wahają się nastawać na 
życie Bożego sługi, bowiem są przekonani (czy słusznie, 
to inna sprawa), że nic złego się nie stanie. Dlaczego? 
Dalej dostępne będzie pouczenie kapłana, rada mędrca 
i słowo proroka, czyli trzy źródła mądrości Bożej. Mamy 
więc tu wskazane trzy rodzaje nauczycieli i odpowied-
nio trzy wymiary mądrości (wiedzy), którą przekazuje 
swemu ludowi Bóg, za ich pośrednictwem.     

Trzech nauczycieli: kapłan, mędrzec, prorok
Zastanówmy się teraz nad nimi. Wstępem niech będzie powyższa 
tabelka:1 

Kapłańskie pouczenie, tak jak widać na przykładzie Ezdrasza, to 
wykład prawa, bardzo podobny do dzisiejszego kazania. Ezdrasz 
„stał na drewnianym podwyższeniu” (Neh 8:4), a następnie razem 
z pomocnikami „czytali z księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu 
je wyjaśniając, tak że zrozumiano, co było czytane” (8:8). Kapłan 

1   W dwu następnych częściach korzystam z różnych myśli pochodzących z: Robert 
W. Pazmiño, Foundational Issues in Christian Education, 2ed., Grand Rapids 1997. 

nauczał również o historii Bożego działania – czyli dzisiej-
szym językiem, był nauczycielem historii, tłumacząc Izraeli-
tom kim są. Ich tożsamość wynika właśnie z tych wielkich 
dzieł. W końcu, kapłan odpowiadał za kult – musiał uczyć 
kolejne pokolenia w praktyczny sposób, na czym służba  
w Świątyni polega.

Mędrzec służył radą. W związku z tym często odnajdujemy 
ich obok królów, którym mądrość szczególnie była potrzebna. 
W 2 Samuela 17:14 czytamy, iż „było to zrządzeniem Pana, 
że dobra rada Achitofela [dobra w sensie korzystna dla Ab-
saloma, trafna - MW] została wniwecz obrócona [gdyż Absa-
lom posłuchał raczej Chuszaja], aby Pan sprowadził zgubę na 
Absaloma.” Mędrcy służyli radą również zwykłym ludziom. 
Współczesny żydowski rabin jest kimś takim właśnie. Sednem 
nauki mędrca jest zdolność właściwej oceny określonej sy-
tuacji i wskazania Bożej zasady, którą należy się w tym mo-
mencie kierować. Często, choć niekoniecznie, używa on po-
równań i przypowieści, by wskazać na to, czym jest określona 
sytuacja, do czego można ją przyrównać.

W końcu Prorok miał Słowo od Boga. Prorok tym różnił się od 
mędrca i kapłana, że jego własne zdolności – inaczej niż zro-
zumienie prawa (znajomość historii) u kapłana czy przenikli-
wość i doświadczenie mędrca – nie miały większego znacze-
nia. W swojej służbie był raczej pasywny niż aktywny, prze-
kazując bezpośrednie objawienie Boga. Mógł być człowie-
kiem prostym, jak np. Amos, „który był pasterzem w Tekoa”  
(Am 1:1), albo członkiem arystokracji jak Ezechiel. To Bóg 
mówi do proroka i przekazuje mu Słowo dla określonej osoby 
czy narodu: „Idź więc, udaj się do wygnańców, do synów twe-
go ludu i przemów do nich i powiedz im: Tak mówi Wszech-
mocny Pan” (Ez 3:11). 

Izraelita uczył się więc od tych trzech rodzajów nauczycieli. 
Ich istnienie zapewniało „dopływ” poznania Boga i mądrości 
niezbędnej dla życia. 

Dom - centrum nauczania
Edukacja jednak nie ograniczała się do nich: oni raczej byli 
zapleczem dla zwykłej, codziennej nauki, która odbywała się 
w domu. Byli Bożym parasolem, zapleczem dla ojca i matki, 
którzy w praktyce przekazywali ową wiedzę dzieciom. 

Nakaz edukacji w domu znajdujemy w V Moj 6:1-9. Najpierw 
Mojżesz wskazuje, że istnieje „materiał”, który został dany 
przez Boga Izraelitom do opanowania – przykazania, ustawy 
i prawa (w.1). Celem edukacji jest „przejąć się czcią dla Pana”  

(w. 2). Jest to cel etyczny. Edukacja nie jest neutralna. Ma 
ukształtować w określony sposób charakter. Najwyraźniej bez 
przestrzegania Bożych zasad prawdziwa cześć dla Boga nie 
jest możliwa. Tak jak nie jest możliwy szacunek dla rodziców, 
którzy nic od swego dziecka nie wymagają. 

Werset 3 mówi o innym skutku – o praktycznym błogosła-
wieństwie dobrobytu. Bez posłuszeństwa Bożemu prawu jest 
to niemożliwe. Następnie werset 4 przypomina, że Bogiem 
jest jedynie Pan, a w. 5 uczy o właściwym zastosowaniu: dla-
tego Pana trzeba kochać całym sobą. Ta mądrość powinna 
zamieszkać w sercu słuchaczy Mojżesza, ale nie tylko u nich.  
W. 7 to nakaz przekazywania zarówno owego poznania jak 
postawy kolejnym pokoleniom: mają być wpajane w synów 
– to obowiązek rodziców. Wpajane, czyli rozmyślnie, świa-
domie przekazywane w skuteczny sposób. Oto nakaz eduka-
cyjny dla rodziców! W końcu, edukacja zachodzi wszędzie: 
słowa Boże należy przekazywać dzieciom „przebywając  
w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając” (6:7).  

Edukacja w zakresie przekazywania poznania Boga i uczenia 
zasad, jakich wymaga od człowieka to obowiązek niczyj inny, 
jak właśnie rodzica. To warunek uzdolnienia dzieci do życia 
w przymierzu z Bogiem. 

Ps 78:1-11 uczy, że brak przekazywania skutkuje odstępstwem 
– zapomnieniem Bożych dzieł i cudów, które sprawia, że ko-
lejne pokolenia nie są Mu posłuszne. Nie można zresztą być 
posłusznym Bogu, którego woli się nie zna. Nie można też 

Podstawy   chrześcijańskiej  edukacji
Mateusz Wichary

Edukacja, to najogólniej ujmując, proces 
zdobywania wiedzy. Oznacza to, że za-
zwyczaj mamy do czynienia z nauczycie-
lem i uczniem; określonym materiałem, 

czyli zakresem informacji i umiejętności, 
które w owym procesie są przekazywane; 

formą edukacji – sposobem, poprzez któ-
ry nauczyciel przekazuje wiedzę - rozmową, 

wykładem, ćwiczeniami, itp.; oraz instytucją 
– szkołą, rodziną, kursem, instytutem szkolenio-

wym, itp. Edukacja zależy od celów, jakie jej się wy-
znacza. Uczyć wszak można różnie i różnych rzeczy: 

leczenia i zabijania, miłości i nienawiści; szacunku 
i pychy; bierności i aktywności; posłuszeństwa 
określonym instytucjom (np. rządowi, Kościołowi); 
uległości bądź niezależności; konformizmu bądź 
kreatywności. To, czego i jak uczymy stanowi 
WIELKI wpływ na przyszłe pokolenia. Mówiąc 

bez przesady, wyznacza naszą przyszłość. 

  Pytanie więc: jakiej edukacji oczekuje od nas 
Bóg? – jest fundamentalne. Aby właściwie na nie od-

powiedzieć, zwrócimy się do Słowa Bożego. 

Kto? Kapłan Mędrzec Prorok

Co? Pouczenie (np. Neh 8:1-18) Rada (np. 1Krl 12:6-11) Słowo [+znaki]. Ez 2:1-7; 3:10-11

Zakres: Prawo Boże; jak właściwie Boga 
czcić (kult). Przekazywanie 
tradycji (historii) 

Jak stosować zasady Boże  
w określonym kontekście

Boże zamiary, przestrogi, 
napomnienia

Forma: Wyjaśnia Pismo; uczy przez 
pokazywanie 

Przypowieści; rady Słowo, znaki

część i: edukacja w starym Przymierzu

fot. stockxchng

fot. stockxchng
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Ogólnie, zasady pozostają te same. Kościół jest posłany, 
aby nie tylko ewangelizować, ale również „uczyć 

przestrzegać wszystkiego, co przykazał” (Mt 28:20). To 
polecenie zakłada zarówno naukę tego, co Jezus przykazał, 
jak i naukę samego posłuszeństwa. Kościół ma uczyć zarówno 
Bożej woli, jak i jej zastosowania, podobnie jak Jezus Chrystus 

– który będąc Mistrzem swych uczniów nie ograniczał się 
do teoretycznych wykładów z etyki czy dogmatyki, ale był 
jednocześnie cały czas chodzącym przykładem praktycznego 
posłuszeństwa. Podobnie więc jak w Starym Przymierzu, 
edukacja to nie tylko poszczególny „materiał do opanowania” 
ale naśladownictwo nauczyciela. Nauczyciel to nie tylko 
fachowiec, który opanował kilka zdolności, czy pamięciowo 
jakiś wycinek wiedzy, ale mistrz, którego się naśladuje. Stąd 
musi nie tylko coś umieć, ale i kimś być (patrz np. 1Tm 3:2-6). 
Jakub (3:13-18) uczy nas, iż mądrość to umiejętność życia, nie 
iloraz inteligencji. Taka mądrość ma być w kościele poważana, 
zamiast samej wiedzy czy tylko tytułów naukowych. W końcu 
1 Kor 2:6-16 uczy nas, iż Duch Święty jest zaangażowany  
w proces uczenia, oraz iż bez Jego pomocy jesteśmy  
w poznaniu Boga bezradni. Zmienia się więc w zasadzie 
tylko jedno: doniosłość dzieła i osoby Jezusa Chrystusa 
ukierunkowuje edukację na Niego. 

Chrystus treścią i celem edukacji
Nie można poznać i zrozumieć Ojca bez objawienia, jakie 
zawarł w swym odwiecznym Synu. Syn jest tym, który  
w doskonały sposób uczy Bożej mądrości. To Jezus Chrystus 
jest doskonałym kapłanem, mędrcem i prorokiem. Znajdujemy 
w Jego ustach zarówno pouczenie (np. Kazanie na Górze 
– nowotestamentowy wykład Prawa Starego Przymierza), 
radę (różne przypowieści), jak bezpośrednio określające 
Słowo (np. J 8:12; czy J 3 – rozmowa z Nikodemem), którym 
zresztą On sam jest (J 1), podobnie jak znaki (np. J 20:30-31), 
którym znów, On sam jest (Łk 2:34). Dlatego poznanie Jezusa 
jest najwyższym celem edukacji. Kolosan 2:3 naucza, że  
w Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. 
Co to znaczy? To znaczy, że jeśli chcemy zrozumieć Boga, 
Jego charakter i plany, oraz świat i jego cechy oraz samych 
siebie, musimy poznać Chrystusa. Bez zrozumienia Chrystusa 
nie zrozumiemy Boga – o co Mu chodzi, co czynił i co czyni, 
oraz ku czemu Jego działania zmierzają. 

Musimy więc zrozumieć Chrystusa, Bożego obiecanego 
Mejsasza; to, w jaki sposób zrealizował dzieło Boże. Jak więc 
to się stało? Najogólniej, przyjście Chrystusa na ten świat – 
czyli Odkupienie - uczy, że wcześniej nastąpił Upadek, 
a jeszcze wcześniej – dobre Stworzenie. To oznacza, że 
świat nie ewoluuje z dobrego w jeszcze lepsze, ale upadł  
i potrzebuje odrodzenia. Do czasu powrotu Chrystusa toczy 

się na nim walka: istnieje konflikt między Królestwem Bożym 
a królestwem ciemności, oraz powiązanymi z nimi sposobami 
myślenia (2Kor 10:3-5). To co istnieje, niekoniecznie więc, 
jak chcą humaniści, jest dobre; natura ludzka jest bowiem 
skażona grzechem. Ten czynnik ma potężne implikacje dla 
np. nauk społecznych i polityki. 

Bez zrozumienia Chrystusa nie wiemy, co Bogu się podoba, co 
należy robić, żeby Go czcić (czyli: jak być Mu posłusznym); 
jakie zasady życia przynoszą Boże błogosławieństwo a jakie 
przekleństwo. Jeśli nie znamy Chrystusa, nie jesteśmy np. 
w stanie wyciągać właściwych wniosków z filmów, które 
oglądamy albo książek, które czytamy. Potrzebujemy bowiem 
właściwego narzędzia oceny postaw, poglądów, zjawisk, czy 
sposobu „dziania się” rzeczy w życiu. Ludzie niewierzący 
również doświadczają Boga – widzą, że ich życie wiąże jakaś 
nić, że to jakaś całość – mówią: „los tak chciał” - ale nie są  
w stanie zrozumieć o co owemu „losowi” chodzi. My wiemy. 
Mamy w Chrystusie, jako wierzący wspaniałe obietnice 
(np. Rz 8:28); znamy Boże działanie z opisanych w Piśmie 
przykładów i dzięki temu możemy wyciągnąć właściwe 
wnioski. 

Jeśli nie znamy Chrystusa, nasze zrozumienie historii 
powszechnej będzie ułomne – nie będziemy w stanie 
właściwie ocenić wydarzeń jako dobrych bądź złych, tak samo 
zachodzących zmian. W związku z tym będziemy ulegać złym 
trendom i światopoglądom, bowiem będziemy niezdolni dać 
im odpór. Jeśli nie znamy Chrystusa, nie wiemy jakie teorie 
psychologii czy socjologii, w tym sposoby wychowania, są 
właściwe a jakie nie. W związku z tym możemy w pewnym 
momencie z zaskoczeniem spojrzeć na własne dziecko jak 
na zupełnie obcą osobę – jeśli przejdzie ono formację w taki 
nieznany nam i szkodliwy sposób. 

Przykłady można mnożyć. To wszystko mamy w Chrystusie. 
Skarby poznania i mądrości – klucze otwierające nam 
zrozumienie rzeczywistości i nas samych. Stąd: nie ma 
prawdziwej pobożności bez poznania Jezusa Chrystusa. 
Tajemnica pobożności, bezsprzecznie wielka, to prawdy  
o życiu i dziele Jezusa Chrystusa (1Tm 3:16). Stąd, im więcej 
Jego poznajemy, tym jesteśmy mądrzejsi.

Nakaz edukacyjny
Jak wspomniałem, Chrystus w Mt 28:20 nakazał owe poznanie 
przekazywać: pierwsi uczniowie i ich następcy mają „uczyć 
wszystkiego co wam przekazałem”, a Chrystus przez obietnicę 
swej obecności („A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż 
do skończenia świata”) zapewnia nas, że nie będziemy w tym 
dziele sami. Jezus więc chce, abyśmy uczyli się Go poprzez 
naukę apostołów, którzy z Nim chodzili i byli świadkami 

najważniejszych dzieł Bożych w całej historii świata: śmierci, 
zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. 
Jest to wciąż, do skończenia świata, ta sama nauka, której 
nauczył apostołów. Nie ma tu więc miejsca na uzupełnienia. 
Celem jest umożliwienie ludziom stania się posłusznymi 
uczniami Jezusa Chrystusa. Widzimy tu ten sam schemat co 

w Starym Przymierzu: posłuszeństwo opiera się na poznaniu 
i posiadaniu chęci.

Ten nakaz dotyczy całości Słowa Bożego, jak uczy nas 2Tm 
3:14-17: całe Pismo jest pożyteczne do nauki, przygotowując 
nas do zadań, które Bóg nam wyznacza. Poznanie Pisma 
sprawia, że jesteśmy wszechstronnie („do wszelkiego dobrego 
dzieła”) przygotowani. Paweł odnosi się tu z pewnością 
do Starego Testamentu, ale również do pierwszych ksiąg 
Nowego (istniało ich już wtedy przynajmniej 15). Stąd całość 
Słowa należy znać; całość jest Chrystusowa. Stary Testament 
to prawda spełniona w Nim; Nowy, to prawda z Niego 
wynikająca.

Owo przekazywanie innym prawdy Bożej posiada kilka 
różnych wymiarów: 

Rodzina
Po pierwsze to rodzina i dzieci. W Ef 6:4 ojcom nakazuje się 
wychowywać dzieci w karności, nie dla siebie, dla państwa 
czy społeczeństwa, dla sukcesu i władzy, czy kogokolwiek 
innego, ale „dla Pana.” Celem wychowania jest więc tak 
jak w Starym Testamencie posłuszeństwo – tyle że już nie 
Bogu przez prawo, które było jedynie przewodnikiem, ale 
samemu Chrystusowi. W 2Tm 1:5 czytamy o jednej wierze, 
która przechodziła przez trzy pokolenia – od babki, przez 
matkę, do Tymoteusza. Była nieobłudna – czyli prawdziwa. 
To ważny fragment dla wszystkich, którzy uważają, że wiara 
„dziedziczona” w rodzinie jest gorsza niż pozyskana poza 
rodziną. Otóż wcale nie (co nie oznacza, że automatycznie 
wierzący rodzice na pewno wiarę przekażą, co jest inną 
skrajnością). 

Kościół
Po drugie, owo przekazywanie poznania ma mieć miejsce 
w kościele. 1Tm 4:16 uczy nas o aspekcie ogólnozborowym 
- o konieczności nauczania biblijnych doktryn dla bycia 
zbawionym. Podobnie 1Kor 15:1-4. Wiara w fałsz to wiara 
„na próżno”. Dzisiaj często nie docenia się tej doktrynalnej 
strony nauczania. Uważa się, że przeżycia są ważniejsze 
od prawdy. Tymczasem przeżycia odcięte od prawdy nie 
mają żadnego znaczenia. Niech każdy sam oceni słowa 
Pawła: „A przypominam wam bracia ewangelię, przez którą 
zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam 
ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremno uwierzyliście” (1Kor 
15:1-2). Wiara w Ewangelię i nic innego, daje zbawienie. 

część ii:      edukacja w Nowym Przymierzu

kochać Boga, którego charakteru się nie zna. Poznanie Boga 
i Jego dzieł oraz prawa jest więc konieczne, by Go kochać  
i być Mu posłusznym. Same chęci nie wystarczą. Chęci mu-
szą łączyć się z nauką. Stąd edukacja jest niezbędna, by żyć 
w sposób podobający się Bogu. Nauka więc zawiera w sobie 
zarówno same prawa jak i właściwą motywację (w. 2): dla 
uwielbienia i posłuszeństwa Bogu. To cel edukacji. Edukacja 
biblijnie rzecz ujmując, jest więc odniesieniem prawdy Bożej 
do całości życia, dla uzdolnienia do szczerego posłuszeń-
stwa. Kiedy patrzymy na Przypowieści (np. 1:1-9; 2:1-22) to 
widać, że tak rozumiana edukacja jest najważniejszą umie-
jętnością, jaką można w życiu zyskać i jaką zyskać trzeba. 
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Przywódcy
Po trzecie, 2 Tm 2:2 poucza: „A co słyszałeś ode mnie wobec 
wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, któ-
rzy będą zdolni i innych nauczać” - to podstawa dla eduka-
cji przywódców kościelnych. Tymoteusz ma zatroszczyć się  
o to, by wybrać spośród wszystkich zborowników tych, 
którzy są godni zaufania i mają zdolność nauczania, by na-
uczyć ich, jak uczyć kościół. Jest to edukacja ograniczona, 
zawężona do tych, którzy mają być nauczycielami. Z pew-
nością jest szersza i trochę inna – wprowadza w praktykę 
bycia pasterzem raczej niż bycia owcą. 

Ewangelizacja
W końcu, jak widać w 1Tes 1:8, ewangelizacja to też for-
ma nauczania – to przekazywanie dobrej nowiny otocze-
niu. Grzesznik ma zareagować na Boże wezwanie do wiary  
i pokuty przed Bogiem – a owo wezwanie łączy się z ogła-
szaniem Bożych zasad zbawienia z łaski, przez wiarę, dzię-
ki dziełu Jezusa Chrystusa. Czyli, w skrócie, wyedukowaniu  
w zakresie Bożych podstawowych prawd.  

Przede wszystkim, jej centrum to nie szkoła, ale dom. Istnie-
nie kapłana i szkół prorockich wskazuje na zorganizowaną 

formę uczenia – co uzasadnia istnienie wyspecjalizowanych 
edukacyjnych instytucji i dziś. Niemniej, ich istnienie nie zwal-
nia rodziny z obowiązku kształtowania dzieci. Rodzina jest 
niezastąpionym miejscem nauki; „instytucje” kapłana, mędrca 
i proroka są dla niej jedynie pomocą, ale nie zastępstwem. 

Dom czy szkoła?
Czy, skoro posyłamy dzieci do szkoły, możemy czuć się z tego 
obowiązku zwolnieni? Nie. Bóg nigdzie nie zwolnił rodzi-
ców z odpowiedzialności za nauczanie. Nie czytamy nigdzie 
„wpajaj w swe dzieci wiedzę, no chyba, że robi to za Ciebie 
szkoła.” Nigdzie również w Biblii nie czytamy, iż szkoła robi 
to LEPIEJ. Szkoły publiczne, patrząc z perspektywy historii, to 
świeży eksperyment, i nie ma co przesądzać, czy się przyj-
mie. Patrząc na jego skutki – jest to raczej „równanie poziomu 
w dół”, które niszczy indywidualność i zniechęca do własnej 
nauki - scenariusze na przyszłość są różne. Moim zdaniem, 
będzie raczej tak, że odpowiedzialni (i co bardziej zasobni) 
rodzice będą posyłać swoje dzieci do szkół prywatnych, na 
których poziom, duchowy charakter i profil będą mieli wpływ. 
Albo będą dzieci uczyć sami, co choć jest rozwiązaniem wy-
magającym większego wysiłku, to przynoszącym przynajmniej 
te same rezultaty, a przy tym jest tańsze. Względnie pojawi 
się znów instytucja piastunów czy guwernantek i guwernerów 
– wyszkolonych, zależnych od rodziców dzieci fachowców, 
którzy potrafią przekazać im podstawowe zasady w skutecz-
niejszy sposób niż nauczyciel mający grupę przypadkowo 
połączonych dzieci o bardzo różnym poziomie możliwości 
i chęci. Zresztą, instytucja korepetytorów w pewnym sensie 
już teraz spełnia tą rolę – odpowiedzialniejsi (i zamożniejsi) 
rodzice inwestują środki w przyszłość dzieci poprzez wybór 
konkretnych osób, o których są przekonani, iż ich zdolności 
wpłyną na pozytywną przemianę. 

Szkoły publiczne w wielu krajach się degenerują i nic nie 
wskazuje na to, by trend ten się miał zmienić. Nauczyciele 
mają coraz mniejszy autorytet; uczniowie coraz więcej praw  
i prawie żadnych obowiązków; normy się obniża a nie zwięk-
sza, tak że normą jest nieuctwo, a nie dogłębna wiedza (skoro 
tak, to po co szkoły?); szkoła jako obowiązkowa, musi jakoś 
„przemielić” wszystkich, i tych zainteresowanych i tych wręcz 
przeciwnie. Może wszyscy i uczą się pisać i czytać, ale przy 
okazji również jak być nieposłusznym rodzicom, lekceważyć 
autorytety, kląć, palić, a nierzadko też, jak brać narkotyki. Po-
mijając już temat nauczania seksualnego czy nauczania hi-
storii, literatury czy biologii często z niechrześcijańskiej per-
spektywy. Jeśli to sobie uświadomimy, warto zastanowić się, 
czy więcej wysiłku nie będzie nas kosztować odkręcanie tych 
złych wpływów (o ile się to w ogóle może udać), niż wzięcie 
od początku edukacji w swoje ręce. Tak zresztą się dzieje – 
ostatnimi laty pojawiło się wiele chrześcijańskich prywatnych 
szkół w większych ośrodkach ewangelicznych. Pamiętajmy 

przestrogę z Przypowieści: „Głupi syn jest zmartwieniem dla 
ojca i goryczą dla rodzicielki” (17:25). 

Lekcje czy życie? 
Po drugie, biblijna edukacja to nie poszczególne „przedmio-
ty”, ale ciągły proces przetwarzania danych docierających  
z różnych sytuacji życiowych oraz historii i Bożego Słowa  
w wiedzę, czyli przekonania, wartości, zwyczaje, umiejęt-
ności. Sednem jest nauka bojaźni Pańskiej. Informacja nie 
jest neutralna, zawsze powiązana jest z Bogiem – albo uczy  
o sposobie Jego działania i chwale albo wskazuje zasady na-
szej odpowiedzialności przed Nim. Posiada praktyczny, ca-
łościowy wymiar: dotyczy życia i zachodzi w życiu. Okazją 
do nauki jest więc każda chwila wzmiankowanego życia. Na-
uka zachodzi zarówno w kontekście obserwacji i wyciągania 
wniosków z samego siebie (patrz Przyp 1:20-33), jak rodziny, 
przyjaciół i znajomych, braci i sióstr, ewangelizacji. Uczymy 
się cały czas; przekazywać poznanie możemy również prak-
tycznie cały czas (Pwt 6:7).

Rodzic czy nauczyciel?
Po trzecie, rodzice mają obowiązek sami się uczyć, by umieć 
przekazać wiarę i posłuszeństwo Bogu dzieciom. Kościół  
a tym bardziej szkółka niedzielna nie zastąpi rodzica, bo po 
prostu Bóg tak tego nie zaplanował. Choć oczywiście może 
być wspaniałym uzupełnieniem i wsparciem dla edukacji ro-
dzinnej! Ktoś, kto się zdaje na kościół lekceważąc swoje obo-
wiązki, niech raczej przygotuje się na niemiłe zbiory swego 
zaniedbania.

Wiedza czy mądrość?
Po czwarte, poznanie doktryny biblijnej, a szczególnie pozna-
nie planu Bożego związanego z Jezusem Chrystusem - Jego 
życia i dzieła, obecnej służby i powrotu – jest kluczowe dla 
zyskania prawdziwej mądrości, która powinna być celem edu-
kacji. Mądrości, rozumianej jako orientacja w tym, dla Kogo  
i jak warto żyć; co wiąże się z błogosławieństwem Bożym,  
a co z przekleństwem; jak oceniać zjawiska i poglądy spotyka-
ne w społeczeństwie i kościele; jak tworzyć rodziny, kościoły, 
misje, jak pracować i wychowywać kolejne pokolenia. Powin-
niśmy ćwiczyć się w mądrości. Znajomość Pisma Świętego jest 
koniecznym i niezastąpionym źródłem mądrości. Nie można 
być posłusznym Bogu, którego Słowa się nie zna. Powinni-
śmy znać jak najwięcej biblijnych przypowieści na pamięć. 
Znać ich współczesne odpowiedniki. Znać Boże zasady dzia-

łania wynikające z życia wielkich mężów Bożych i ujawnione  
w życiu naszego Pana. Bez tego będziemy bezradni, bezbron-
ni. Zaczniemy popełniać błędy, również poważne. I zamiast 
dojrzale wybierać pomocników, zdawać się będziemy bez 
żadnego rozeznania na świeckich psychologów i terapeutów. 
Tylko, „Czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady 
Belzebuba, boga Ekronu?” (2Krl 1:3).  

Jaka historia? 
Po piąte, powinniśmy jak Izraelici znać „wielkie dzieła Boże” 
dokonane przed nami. I nie chodzi mi tylko o te dzieła w Bi-
blii, ale i o historię kościoła. Jeśli nie znamy historii kościoła, 
jeśli to dla nas jedna wielka „czarna dziura,” to praktycznie 
przestajemy wierzyć w to, że po spisaniu Biblii Bóg działał – 
no bo jak możemy w nie wierzyć, skoro ich nie znamy? Pozna-
wanie Bożego działania w historii Kościoła jest wielką zachętą 
do modlitwy i zachowania optymizmu w trudnych chwilach, 
które jest nam dane przejść w naszej części tej historii.

Wniosek
Chrześcijanie są wezwani do poznania Chrystusowego po-
uczenia, mądrości i Słowa. Mamy tą wiedzę przyjmować, ko-
chać, być jej posłusznymi i przekazywać dalej. Na tym polega 
bycie chrześcijaninem. Edukacja jest wpisana w naszą wiarę. 
Bądźmy mądrzy. Jak wzywa Salomon: „Początek mądrości 
jest taki: Nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj 
rozumu!” (4:7).   

część iii:  jak biblijna wizja edukacji 
różni się od współczesnej
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Dnia 18 września br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia no-
wego roku akademickiego w Wyższym Baptystycznym Semi-
narium Teologicznym (WBST) w Warszawie-Radości. Dzień 
ten – w sposób nie zamierzony wcześniej – stał się dniem 
jubileuszu naszego Seminarium, którego otwarcie odbyło się 
dokładnie 15 lat temu – w słoneczną niedzielę 18 września 
1994 roku. Obszerną relację z tej uroczystości oraz liczne fo-
tografie zamieściło „Słowa Prawdy” w numerze 11/19941. Bar-
dzo liczne grono gości z kraju i zagranicy dziękowało wtedy 
Panu Bogu za wzniesienie tego Ośrodka i siedziby naszego 
Seminarium.

Wiele lat wcześniej...
Samo Seminarium bowiem, ma swoją długą, wcześniejszą 

historię. Wszak tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
po I wojnie światowej zaczęto poważnie myśleć o kształce-
niu pracowników misyjnych i kaznodziejów oraz o powoła-
niu szkoły biblijnej. Pierwszym krokiem było zorganizowa-
nie dwóch kursów biblijnych w lutym i w marcu 1922 roku 
w Warszawie, a latem tego samego roku w Równem i potem 
jesienią w Zdołbunowie oraz kilku innych zborach na Woły-
niu. Następnym krokiem było uruchomienie Szkoły Biblijnej  

w Radości, której otwarcie nastąpiło dnia 11 listopada 1923 
roku. Szkoła ta działała do 1929 roku. Natomiast w Łodzi  
w 1924 roku reaktywowano Seminarium Baptystyczne, które 
działało aż do 1939 roku2. 
1   A. SEWERYN, Radość nam nastała. Otwarcie Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego i Ośrodka Edukacyjnego w Radości, Słowo Prawdy 1994, nr 11, 
s. 7-12.
2   K. WIAZOWSKI, Kształcenie teologiczne w Kościele Chrześcijan Baptystów 
w Polsce, Warszawa 2000, s. 8. 

Po II wojnie światowej powołano do życia Wyższe Se-
minarium Teologiczne w Malborku, którego rektorem został 
prezb. Alfred Władysław Kurzawa3. Seminarium zorganizowa-
ło dwa kursy, przy czym ten drugi został przerwany na po-
czątku 1951 roku. Następne kursy Seminarium Teologicznego 
zostały zorganizowane w nowo wybudowanym w 1960 roku 
Domu Administracyjnym Kościoła przy ulicy Waliców 25  
w Warszawie. Pierwszy w latach 1962-1965, drugi w latach 
1966-1969, trzeci zaś w latach 1976-1978. W tym okresie dy-
rektorem seminarium był prezb. Zdzisław Pawlik. Czwarty kurs 
(1981-1984) poprowadził już prezb. Konstanty Wiazowski, zaś 
kolejny warszawko-malborski w latach 1985-1988 poprowa-
dził prezb. Krystian Ber. A ponieważ w tym czasie trwała już 
budowa nowego ośrodka w Radości, Naczelna Rada Kościo-
ła poprosiła zbór we Wrocławiu o zorganizowanie kolejne-
go kursu w jego nowym obiekcie. Utworzono wtedy Biblijne  
Seminarium Teologiczne we Wrocławiu, którego rektorem zo-
stał prezb. Zygmunt Karel4. 

Dokładnie 15 lat temu....
I oto nadszedł rok 1994 oraz długo oczekiwany dzień 

otwarcia Baptystycznego Seminarium Teologicznego w no-
wym Ośrodku Edukacyjnym w Radości przy ulicy Szczytnow-
skiej. Dzień ten rozpoczął nowy etap jego działalności. „Ale 
nie budynki lecz ludzie byli tu najważniejsi – jak czytamy  
w relacji z tego wydarzenia. To dla nich i z myślą o nich po-
wstał ten ośrodek – studenci oraz nauczyciele Baptystycznego 
Seminarium Teologicznego na czele z Br. Gustawem Cieśla-
rem i jego małżonką. To oni sprawili, że to miejsce w Radości 
od tego dnia przestało być tylko terenem budowy, lecz stało 
się miejscem, gdzie już zaczęła się Boża praca – kształcenie 
nowych kadr z myślą o przyszłości Kościoła”.

Dotychczasowe dzieło 
Od tego pamiętnego dnia minęło 15 lat i ten skromny co 

prawda jubileusz skłania jednak do chwili refleksji nad tym, 
co dało nam Seminarium w ciągu tego okresu swojej działal-
ności.

Kiedy jako nowy rektor WBST zacząłem przygotowywać 
się do kolejnego roku akademickiego, przejrzałem pewnego 
dnia spis wszystkich studentów, którzy kiedykolwiek przewi-
nęli się przez nasze Seminarium. Było ich w sumie ponad 400. 
Niektórzy co prawda przerwali swoje studia, bądź nie dokoń-
czyli ich poprzez napisanie i obronę pracy licencjackiej, ale 
wielu zdobyło tutaj swoje wykształcenie teologiczne i dziś 
3   A. SEWERYN, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007, 
s. 103-105.
4   K. WIAZOWSKI, Kształcenie..., dz. cyt. s. 14-28.

pracuje z powodzeniem w Kościele. Mam tu na myśli przede 
wszystkim Kościół Chrześcijan Baptystów, choć przedstawi-
ciele również innych Kościołów ewangelikalnych mogli w cią-
gu tych 15 lat skorzystać z oferty naszej uczelni i dzisiaj służą 
z powodzeniem w swoich środowiskach konfesyjnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na mocy uchwa-
lonej przez Sejm RP ustawy o stosunku Państwa do Kościo- 

ła Chrześcijan Baptystów 
z 30 czerwca 1995 roku 
Wyższe Baptystyczne Se- 
minarium Teologiczne  
w Warszawie uzyska-
ło status wyższej szkoły 
teologicznej uprawnionej 
do nadawania absolwen-
tom tytułu zawodowego 
licencjata teologii bap-
tystycznej, co wydatnie 
podniosło rangę naszej 
uczelni, ponieważ „tytuł 

ten jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nada-
wanym przez państwowe szkoły wyższe”5.

Ponadto nie bez zna- 
czenia jest dorobek na-
szych absolwentów w pos- 
taci zdeponowanych w Bi-
bliotece WBST kilkudzie-
sięciu prac licencjackich, 
które ubogacają naszą 
wiedzę na różne tematy 
poruszane w tych pracach. 
A jeśli dodać do tego wca-
le niemałe osiągnięcia Wy-
dawnictwa Uczelnianego 
WBST w postaci uznanych pozycji książkowych i monografii 
naukowych oraz rozpraw i esejów opublikowanych przez na-
szych wykładowców w trzech dotychczas wydanych nume-
rach „Baptystycznego Przeglądu Teologiczne-
go” – wtedy okaże się, że nasze Seminarium 
stało się – na miarę swoich możliwości – miej-
scem kształcenia wielu ludzi w Kościele, ma-
łym ośrodkiem badań naukowych jak również 
miejscem rozwoju naukowo-dydaktycznego 
naszej kadry akademickiej. 

Ludzie WBST
Nad duchowym i merytoryczno-nau-

kowym poziomem WBST czuwali przede 
wszystkim: prezb. Gustaw Cieślar – Rektor  
w latach 1994-2005, następnie Dziekan WBST – prof. 
dr hab. Tadeusz J. Zieliński oraz grono oddanych  
i kompetentnych nauczycieli i wykładowców, 
zaś w ostatnich 4 latach również Rektor – pastor  
Michael I. Bochenski.

5   Art. 14, ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła  
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Zob.  
Podstawowe przepisy prawne Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1996, s. 12.

Kiedy przeglądałem rejestr setek studentów WBST (nie li-
cząc studentów Instytutu Katechetycznego i Instytutu Studiów 
Żydowskich), zacząłem wypisywać na kartce nazwiska tych 
absolwentów, którzy dziś z powodzeniem pracują w Kościele 
jako pastorzy lub znaczący liderzy. I wbrew wyrażanej zbyt 
często opinii ludzi nieżyczliwych bądź niezorientowanych, 
którzy twierdzą, że korzyść z działalności naszego Semina-
rium jest znikoma lub żadna, okazuje się, że WBST wycho-
wało całe młode pokolenie naszych pastorów i misjonarzy, 
którzy obecnie pracują w naszych zborach. 

Aby nie być gołosłownym, pozwolę sobie wymienić wie-
lu z nich – w nawiasach miejsca ich służby. Są to np.: Woj-
ciech Kowalewski (Wrocław), Edyta i Zbigniew Wierzchow-
scy (Głogów), Marcin Górnicki (Białystok), Sławomir Biliński 
(Gdańsk), Grzegorz Wojno (Poznań), Bartosz Kaczorek (Szcze-
cin), Łukasz Tarabuła (Ełk), Krzysztof Sielicki (Poznań), Adam 
Grzywaczewski (Żyrardów), Szymon Kołdys (Kętrzyn), Denis 
Gricuk (Bartoszyce), Grzegorz Bielachowicz (Bielsk Podlaski), 
Marcin Chrząszcz (Olsztynek), Michał Szlachetka (Otwock), 
Paweł Kugler (Elbląg), Marcin Owsiejczuk (Białystok), Marcin 
Buska (Łódź), Remigiusz Neumann (Gdańsk), Paweł Kozłowski 
(Poznań), Sebastian Zima (Mińsk Mazowiecki), Marek Kamiń- 

ski (Olsztyn), Sergiusz Borecki (Warszawa), Ireneusz  
Dawidowicz (Białystok), Ryszard Tyśnicki (Wrocław),  
Mieczysław Piotrowski (Białowieża) i wielu innych.

 Niektórzy z naszych absolwentów kontynuowa-
li potem swoje studia teologiczne w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na uczel-
niach zagranicznych, zdobywając tytuły magistra 
teologii bądź stopień naukowy doktora (Wojciech 
Kowalewski). Również grono naszych wykładowców 
wciąż się rozwija – aktualnie doktoryzuje się Robert 
Merecz, Mateusz Wichary, Zbigniew Wierzchowski, 

Krzysztof Sielicki, Włodek Tasak. 

Niech Bogu będą dzięki za ten wysiłek i dorobek wielu lu-
dzi, których praca była stale wspierana przez grono oddanych 

przyjaciół i dobroczyńców naszego 
Seminarium! Bez ich modlitewnego 
i materialnego wsparcia nie byłoby 
tylu znaczących owoców działal-
ności WBST – i to nie tylko w na-
szym środowisku kościelnym.

Przyszłość
Dziś spoglądamy w przyszłość 

naszej uczelni. Z nadzieją, że Pan 
Bóg nadal będzie to dzieło prowa-
dził i jemu sprzyjał. Z ufnością, że 
Pan otworzy serca wielu ludzi na 
modlitewne i finansowe wsparcie 
WBST. I wreszcie z silnym przeko-
naniem, że Pan będzie co roku do-
dawał nowych powołanych ludzi, 
którzy podejmą studia w WBST, by 
w ten sposób ubogacić duchowo 
najpierw siebie samych, a potem 
– poprzez wierną służbę – cały 
Kościół.    

Jubileusz XV-lecia Wyższego 
Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego w Warszawie dr Andrzej Seweryn

Rektor WBST

fot. Robert Kałamański
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W starożytności funkcjonowały liczne szkoły  
filozoficzne, których założycielami byli znani myśliciele. 

Szkoła jońska, szkoła pitagorejska, elejska, platońska  
i wiele innych. Szkoła filozoficzna to nie tyle  

konkretna instytucja, co środowisko uczonych,  
grupa ludzi nauczających, reprezentujących oraz  

rozwijających konkretne poglądy swoich nauczycieli. 

Ta tradycja, rozpoczęta w świecie hellenistycznym, została 
przejęta również przez Żydów a później chrześcijan. Sam nasz 
Pan, Jezus Chrystus, był zwany nauczycielem (hebr. rabbi)  
i miał grono skupionych wokół siebie uczniów. Kiedy chrze-
ścijaństwo zaczęło dokonywać swej ekspansji i ogarniać co-
raz szersze kręgi ówczesnego, antycznego świata, w każdym  
z regionów powstawały szkoły myśli chrześcijańskiej.  

Aleksandria
Szkołą, która miała bodajże największy wpływ na historię Ko-
ścioła była Szkoła Aleksandryjska. Aleksandria, miasto zało-
żone przez Aleksandra Wielkiego w 332 r. przed Chrystusem, 
była najważniejszym ośrodkiem kulturalno-naukowym świata 
starożytnego. Funkcjonowała tam instytucja naukowa zwana 
Muzeum (gr. Museion), a także Wielka Biblioteka, która liczyła 
ok. 700 tysięcy zwojów! To właśnie w Aleksandrii, którą za-
mieszkiwała liczna diaspora żydowska, powstał grecki prze-
kład Starego Testamentu – Septuaginta. Działał tam również 
znany filozof Żydowski piszący po grecku – Filon. Same te 
okoliczności sprzyjały powstaniu chrześcijańskiej szkoły kate-
chetycznej, którą założono w II wieku. Wg tradycji danej przez 
Euzebiusza z Cezarei (HE II 16,1) chrześcijaństwo dotarło do 
Aleksandrii już za pośrednictwem św. Marka Ewangelisty.

Szkoła Aleksandryjska wydała takich wybitnych teologów, jak 
Klemens Aleksandryjski, Cyryl z Aleksandrii, czy Orygenes. 
Ten ostatni szczególnie przyczynił się do jej znaczenia, sam 
zakładając później szkołę w Cezarei Palestyńskiej, która do-
równała Aleksandrii. Szkoła Orygenesa posiadała dwuetapo-
wy program studiów: pierwszy etap obejmował nauki świec-
kie (przyrodoznawstwo, geometria, astronomia, filozofia) i był 
przygotowaniem do drugiego etapu obejmującego studia bi-
blijne. Uczniami tej szkoły byli m.in. wybitny historyk Kościo-
ła i teolog Euzebiusz z Cezarei oraz Grzegorz Cudotwórca. 
Obie z tych szkół kładły nacisk na alegoryczną egzegezę Bi-
blii, szukanie głębszego sensu znaczeniowego, odnoszącego 
się do rzeczywistości duchowej. 

Antiochia
Inną szkołą, mającą duże znaczenie była Szkoła Antiocheń-
ska, której początek i rozwój przypada na koniec IV i począ-
tek V wieku. Niemniej jednak źródło „antiocheńskiej myśli 
teologicznej” można przypisać Lucjanowi z Samosaty (ok. 
280 rok), który zapoczątkował, w opozycji do alegorycznej 
interpretacji aleksandryjskiej, metodę egzegetyczną opartą 
na sensie literalnym i historycznym. Antiochia, miasto w któ-
rym powstał drugi po Jerozolimie ośrodek chrześcijaństwa, 

stała się jednak wylęgarnią teologów, którzy zostawali póź-
niej uznawani za heretyków. Prym wiodła, mimo wszystko, 
Aleksandria. Uczniem Lucjana z Samosaty był potępiony na 
Soborze w Nicei Ariusz, do szkoły antiocheńskiej zaliczają się 
również sprzyjający arianom Euzebiusz z Nikomedii, Teodor 
z Mopsuestii (dwóch jego uczniów potępiono na Drugim So-
borze Konstantynopolitańskim) oraz Nestoriusz (potępiony na 
Soborze w Efezie).

Sedno
Jednakże wszystkie z tych szkół miały chlubny cel: zgłębianie 
Pisma, pracę ku chwale Boga. Bez wysiłków intelektualnych, 
dogłębnych studiów, jakie prowadziły te środowiska dzisiejsze 
chrześcijaństwo wyglądałoby zupełnie inaczej. Silna edukacja 
teologiczna obejmująca nie tylko lekturę Pisma, ale również 
poznawanie świeckiej filozofii i nauk szczegółowych, tworzyła 
podatny grunt dla konwersji pogańskich filozofów na chrześci-
jaństwo i przyczyniła się do rozszerzania Ewangelii w całym 
cesarstwie rzymskim, a w końcu do przypisania chrześcijań-
stwu rangi oficjalnej religii całego świata hellenistycznego.

Dylemat
Czy jednak słusznie czynili ci myśliciele, używając swojego 
intelektu, swojej kreatywności, do zgłębiania Pisma? Czy do 
studiowania Słowa Bożego potrzebna jest wiedza filozoficz-
na, świecka, którą przed podjęciem studiów biblijnych uczo-
no w Cezarei Palestyńskiej? Czy może właśnie korzystanie  
z dorobku filozofii pogańskiej, jak to czynili starożytni Ojco-
wie Kościoła, tak naprawdę wypaczyło znaczenie Biblii?

Szersze perspektywy
Odpowiedzi z punktu widzenia współczesnego, ewangelicz-
nego chrześcijaństwa nie są jednoznaczne. Zacznijmy od 
podstaw. Oczywistym jest, że aby móc zgłębiać Słowo Boże 
musimy posiąść umiejętność czytania w ogóle. Przydaje się 
do tego również znajomość greki i hebrajskiego. Niewątpliwie 
również, poznając różne gatunki literackie, poznając histo-
rię, świat przyrody, kulturę, mając ogólną wiedzę z różnych 
dziedzin, zwiększamy swoje możliwości poznawcze również  
w kontekście czytania Biblii. Wiedza świecka sprzyja zatem 
studiom biblijnym. Człowiek posiadający wszechstronną wie-
dzę z różnych dziedzin, doszuka się w Biblii bogatszych od-
niesień i szerszych zastosowań, niż nawet najgłębszy człowiek 
prosty. Z drugiej zaś strony erudycja może stać się naszym 
przeciwnikiem, może nas na tyle zwieść, że zaczniemy wyżej 
cenić mądrość tego świata niż Mądrość Bożą.

Ryzyko większych możliwości
Z mądrością świecką jest podobnie jak z bogactwem. Będąc 
bogatym możemy rozwijać Kościół, inwestować w dobre, 
szlachetne cele, wspomagać finansowo biednych, pomagać 
bliskim, nie być ciężarem dla innych. Z drugiej zaś strony bo-
gactwo może nas prowadzić do umiłowania świata, możemy 

wpaść w sidła diabelskie, w sidła miłości pieniądza (por. I Tym. 
6,9-10). Czy więc bogactwo (wykształcenie) samo w sobie jest 
złe? Nie – może być wspaniale użyte przez Boga. Jednak tak 
wykształcenie jak bogactwo łączą się z pokuszeniem, którego 
nie doświadcza biedny/niewykształcony. 

Żywe narzędzie Boga
Kolejnym problemem jest fakt łączenia pogańskich lub świec-
kich nauk z chrześcijaństwem. Musimy zdać sobie sprawę, że 
nie da się podejść do tekstu Biblii jako tabula rasa – osoba  
kompletnie nieuwarunkowana. Jesteśmy przesiąknięci ideami, 
poglądami, pragnieniami, wzorcami i mitami z przeróżnych 
filozofii, nurtów poglądowych, czy własnych doświadczeń. 
Pozostaje pytanie, co pozostałoby z naszego rozumienia  
Pisma Świętego, jeżeli odrzucilibyśmy całą wiedzę, która wy-
chodzi poza jej ramy? Sądzę, że niewiele. Pismo bowiem to 
coś więcej (choć nie mniej!) niż spisane Prawo, spisane słowa 
i dogmaty. Pismo jest żywe. Jest żywą, przemieniającą częścią 
pewnego procesu. Procesu prowadzenia ludzkiej świadomo-
ści w ciągu wieków przez Boga. To właśnie jest siłą i mocą 
Biblii, gdyż Słowo Boże jest jak miecz obosieczny: wchodzi 
w kontakt z naszym światem i zmienia wszystko, co na swej 
drodze napotka. Interpretacji i rozumieniu Słowa zawsze więc 
towarzyszyć będzie element filozofii, ludzkiej wiedzy, która 
poddaje się jego wpływowi.  

Ponadto wierzymy, że Biblia jest Słowem Boga, lecz musimy 
pamiętać, że to człowiek tworzy interpretacje, człowiek, który 
jest grzeszny. Dlatego na straży czystości Słowa stoi Kościół. 
Jak on to robi? Cóż, do stworzenia podstawowych prawd wia-
ry, uznawanych również przez ewangeliczne chrześcijaństwo, 
używa terminów filozoficznych (hipostaza, substancja etc.). 
Co więcej, samo Pismo posługuje się filozoficznym pojęciem 
Logosu. (por. Prolog Ewangelii wg św. Jana).

Wnioski
Wszyscy ci, którzy są wrogami wiedzy wykraczającej poza 
Pismo i wrogami filozofii powinni się zastanowić, jak głębokie 
byłoby ich poznanie, gdyby rzeczywiście filozofię zarzucili. Ci 
natomiast, którzy lubują się w filozoficznych rozważaniach, 
niech mają się na baczności, aby ich „kto nie sprowadził na 
manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na poda-
niach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”. 
Zdobywajmy wiedzę, kształćmy się, aby zgłębiać nasze po-
znanie i poszerzać horyzonty. Lecz czuwajmy jednocześnie 
nad tym, by rozum nie stłamsił serca, a intelekt nie pysznił się 
ponad Boga. 

TEMAT NUMERU EDUKACJA

Cyprian Sajna

Szkoły myśli  
teologicznej:  

lekcja na dziś ze 
Starożytności

fo
t. 

st
oc

kx
ch

ng

fo
t. 

st
oc

kx
ch

ng



MISJA

22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2009

Wakacyjna misja: Wakacyjna misja: 

Ukraina!
Marcin Woźniak

czesc 2,

,,

Wędrówka po wsiach była dla nas wspaniałą misyjną 
przygodą i chyba wszyscy miło to wspominamy, choć tempe-
ratura sięgała niekiedy nawet 50 stopni w słońcu. Nieraz na 
naszej drodze trafialiśmy do gospodarstw ludzi wierzących. 
Oprócz baptystów, często trafialiśmy na „piatdjesiatników” 
czyli zielonoświątkowców, którzy mają swe zbory w oko-
licznych wioskach. I dla nas i dla nich te przypadkowe spo-
tkania były powodem do radości. Wspaniale było choć kilka 
chwil spędzić na rozmowie o Bogu i na wspólnej modlitwie.  
„A czego wam trzeba?” – pytała nas jedna z zielonoświątko-
wych „babuszek”. Była gotowa podzielić się z nami tym, co 
miała, choć posiadała niewiele. „Nam niczego nie trzeba. To 
my wam chcielibyśmy pomóc” – odpowiedzieliśmy.

Tony darów
Na Ukrainie wielu ludzi wciąż żyje naprawdę biednie. 

Miesięczna pensja to niekiedy zaledwie 500 – 700 hrywien 
(1 hrywna to obecnie nieco ponad 40 groszy). W sklepach 
natomiast ceny nie są wcale dużo niższe niż u nas w Polsce 
– może o jakieś 20% - a niektóre produkty (np. mleko) po-
trafią być nawet droższe. Tona węgla kosztuje 500 hrywien 
i więcej – zależnie od jakości – więc utrzymanie domu jest 
drogie. Litr paliwa – czy to benzyny, czy oleju napędowego 
– to koszt około 6 hrywien. Przy tych cenach rolnicy ledwo 
się mogą utrzymać, gdyż ceny ich produktów w skupie są 
żenująco niskie w zestawieniu z kosztami produkcji. Głodu 
nie ma, ale na wiele potrzebnych rzeczy im po prostu nie 
starcza. Dlatego co bardziej zdesperowani szu-
kają wszelkich możliwości zarobku. My często  
z niesmakiem patrzymy na tzw. „tirówki”, ale ileż 
z nich na drogę grzechu pchnęła po prostu bie-
da? Tu nie jesteśmy w stanie pomóc – to muszą 
zrobić sami Ukraińcy. To jest przede wszystkim 
kwestia dobrych rządów, dobrej polityki – tego 
Ukraińcy muszą nauczyć się sami. Nie uczynimy 
cudów, ale możemy pomóc im w ich niełatwej 
egzystencji.

Tym razem z Norwegii do Strumoka trafiło około 150 
ton darów, przeznaczonych dla potrzebujących z całej oko-
licy. Była to przede wszystkim odzież – zarówno używana, 
jak i zupełnie nowa – gdyż tej bardzo tam potrzeba. Nie 
tylko ogłaszaliśmy, że można uzyskać w zborze taką pomoc, 
ale też pomagaliśmy ją rozdysponować. Jednego dnia teren 
przy kaplicy zmienił się jakby w targowisko ze straganami, 
na których wyłożone były najróżniejsze rzeczy, a każdy 
mógł je przejrzeć i wybrać sobie to, czego akurat mu było 
trzeba i co się mu podobało. Były tam nie tylko ubrania, ale 
także zabawki dla najmłodszych. O, jakże dzieci się z nich 
cieszyły! Do niektórych potrzebujących docieraliśmy też  
z darami bezpośrednio do ich domów.

Podczas naszego pobytu z Norwegii przyjechał kolej-
ny tir wypełniony aż po dach darami – ubraniami, butami, 
rowerami, a znalazł się także wysokiej klasy wózek inwa-
lidzki. Trzeba było go rozładować. Zapełnianie kolejnego 
magazynku sprawiało nam wielką satysfakcję, bo dobrze już 
wiedzieliśmy, jak bardzo wszystko to jest potrzebne.

Wśród dzieci i młodzieży
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabra-

niajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże” 
(Ewangelia Łukasza 18, 16) – tak mówił Pan do swych 
uczniów. Jezus otaczał dzieci szczególną miłością i cieszyło 

Go ich towarzystwo. Także i dla nas wielką przyjemnością 
było obcowanie z najmłodszymi. 

Dwukrotnie mieliśmy przywilej uczestniczyć w spotka-
niach z dziećmi w strumockim zborze, bawiąc się z nimi, 
ucząc piosenek i mówiąc o Chrystusie (tu doskonale spraw-
dzał się nasz szalony pastor, Richard). Były też spotkania  
z młodzieżą, tak ze Strumoka, jak i z okolicznych zborów. 
Odwiedziliśmy także szkoły. Pierwsza z nich była we wsi 
Wiszniewie. Dla wielu z nas był to szok – powybijane szy-
by, okna zalepione folią, sypiące się mury. „Toż to ruina!” 
– jęknąłem, widząc budynek szkolny. „Nie, ta szkoła jest  
w całkiem niezłym stanie” – odpowiedziała Ania. Podobno 
są gorsze! W progach szkoły chlebem i solą powitały nas 
dzieci w strojach narodowych. Byliśmy doprawdy wzru-
szeni. Jakże to piękna, starosłowiańska tradycja! Mieliśmy 
okazję posłuchać o osiągnięciach, jak i o trudnościach, jakie 
przeżywa szkoła, zapoznać się z jej działalnością, zobaczyć 
gromadkę dzieci. Ale czujemy pewien niedosyt, gdyż nie 
dano nam okazji, by mówić o Chrystusie. Podobnie było 
także i w innej wsi, Liman. 

Odwiedziliśmy także 140 wychowanków domu dziec-
ka w Kilji przebywających na wakacjach w miejscowości 
Primorskie. Tym razem mieliśmy możliwość, by dzieciom 
mówić o Bogu. Przedstawiliśmy im także krótką dramę ilu-
strującą przypowieść o dobrym samarytaninie. Choć temat 
ten jest poważny, scenkę udało się zrobić w dość luźnej, 
zabawnej konwencji. Wielki udział w tym miał nasz „osioł” 
– w tej roli wystąpił Jan-Petter, pięściarski mistrz Norwegii –  
i dosiadający go „Samarytanin” – Ida Therese. Trochę więcej 
na temat dobroci i pomagania powiedział dzieciom w krót-
kim słowie pastor Richard.

Ośrodek w Kilji jest nie tylko domem dziecka, ale także 
szkołą, w której uczy się tych młodych ludzi pracy, dając 
im przygotowanie zawodowe – tak, by w przyszłości mogli 
się usamodzielnić. Opieką objętych jest 160 dzieci z całego 
Obwodu Odeskiego, a wszystkie są na świecie same. Słu-
chaliśmy o metodach pracy ośrodka, planach rozwojowych, 
marzeniach. Nie ulega wątpliwości, że ośrodek ten potrze-
buje wsparcia, by móc pomagać tym młodym ludziom. 
Potrzeba tam narzędzi ogrodniczych, maszyn do warszta-
tu, itp. Potrzeba też pilnie pomocy w stworzeniu w szkole 
punktu medycznego. Patrząc na twarz Roya można było  
z niej odczytać, że tą pomoc otrzymają – tyle, ile tylko bę-
dzie możliwe.

Czas relaksu
Pojechaliśmy w ten odległy zakątek Ukrainy, aby tam 

pracować, ale dzięki Bogu mieliśmy tam również czas od-
poczynku. Jezus też kiedyś powiedział do apostołów: „Wy 
sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznij-
cie nieco” (Marka 6, 31), gdy ci mieli wiele pracy. Niejeden 
raz brat Pietja wiózł nas swoim autobusikiem na czarno-
morską plażę (za pierwszym razem nasz „bazik” się... ze-
psuł!), byśmy nacieszyli się słońcem i morzem. A i na słońcu 
i w morzu jest tam o wiele cieplej niż u nas – temperatura 
wody latem to ok. 23 - 25 stopni. Mieliśmy także okazję 
podziwiać deltę Dunaju, po której odbyliśmy przyjemny 

rejs stateczkiem spacerowym. Dunaj uchodzi do morza zu-
pełnie inaczej niż inne wielkie rzeki – tworzy wiele odnóg,  
a ludzie przekopali dodatkowo setki większych i mniejszych 
kanałów, jest wiele wysp i wielkie rozlewiska. Tak więc było 
co podziwiać! Zwiedziliśmy także tzw. „ukraińską Wenecję”  
w miejscowości Wilkowie. Niemało czasu poświęciliśmy 
też naszym ukraińskim przyjaciołom, integrując się z nimi  
w rozmowie i zabawach.

Inne życie
W Strumoku poznaliśmy całkiem inne życie. Tam żyje 

się inaczej niż u nas, w zupełnie innym rytmie – może  
z wieloma troskami, ale bez pośpiechu. Choć pod wzglę-
dem materialnym jesteśmy bogatsi od tych, wśród których 
przyszło nam spędzić trzy tygodnie tego lata, to jednak mają 

oni bogactwo, któ-
re my – przy całym 
naszym dobroby-
cie – gdzieś zagu-
biliśmy. Brak nam 
tej pogody ducha, 
którą mają, i tego 
uśmiechu, który 
mają na twarzach 
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pomimo niedostatków. Czuliśmy się wśród nich dobrze  
i bezpiecznie.

Uczyliśmy się żyć „po strumocku”. Przywykliśmy do 
nocnych ciemności, do rozgwieżdżonego nieba... Dzięki 
temu, że w całej okolicy jest bardzo mało lamp ulicznych, 
a i powietrze jest – jak się zdaje – znacznie czystsze niż  
u nas, można zobaczyć znacznie więcej gwiazd. Doskonale 
pamiętam jedną z takich pięknych nocy, kiedy długo roz-
mawialiśmy w ogrodzie z bratem goszczącej nas gospodyni  
o urokach i trudach życia w Strumyku. O tym, że pięk-
nie tam i cicho, że dużo przyjemniej niż w mieście, ale  
i o tym, że nie ma pracy i ciągle brak pieniędzy. Przy-
wykliśmy do tego, że wodę na potrzeby kuchenne czer-
pie się ze studni, do postsowieckich pamiątek, stareń-
kiego autobusu, a nawet problemów z dostawą elek-
tryczności i do tego, że zużyty papier toaletowy trze- 
ba wyrzucać do kosza, bo inaczej zatkają się rury...

Ci z nas, którzy mieszkali przy kościele mieli bardziej 
„cywilizowane warunki”. Inni jednak, mieszkając u rodzin, 
musieli oswajać się z bardziej „strumockimi standardami”. 
Nasi młodzi przyjaciele z Ameryki – Ben i Jake Pate – przeżyli 
niemały szok, gdy zobaczyli, że toaleta to drewniany wycho-
dek w ogrodzie, a prysznic to umieszczona na specjalnym 
rusztowaniu, ze dwa metry nad ziemią, zardzewiała beczka  
z deszczówką. Od niej prowadził wężyk zakończony sit-
kiem prysznicowym, a woda nagrzewała się za dnia od 
słońca. Całość osłonięta była płytami z eternitu (znów 
eternit!) i starym dywanem. Tego było dla nich zbyt wiele 
i woleli korzystać z dobrodziejstw cywilizacji przy koście-
le. Nam jednak się to podobało – nie ma nic przyjemniej-
szego, niż chłodny prysznic w ciepłą noc, pod rozgwież-
dżonym niebem!

Boża interwencja
Czas biegł szybko... O wie-

le za szybko! Chyba wielu  
z nas nie miało wcale ochoty na 
powrót do domu. Ale upływ cza-
su to też część Bożego porządku 
w tym świecie. Termin powrotu 
zbliżał się nieubłaganie, a nasz 
autobus wciąż stał w Koroste-
nie. Roy, niemal co dzień pytany 

przez nas, czy ma jakieś dobre wiadomości, kręcił przecząco 
głową. Nasza sytuacja powoli stawała się dramatyczna – nie 
mieliśmy jak wrócić! Modliliśmy się o to... i Pan nas wysłuchał! 
Cudem udało się zdobyć bilety na pociąg Odessa – Lwów!  
W dodatku okazało się, że zostało ich akurat tyle, ile było po-
trzeba dla naszej grupy! To bez cienia wątpienia była odpo-
wiedź Boga na nasze wołania. Tyle tylko, że nie mogliśmy wra-
cać wszyscy razem – musieliśmy podzielić się na dwie grupy, 
norweską i polsko-amerykańską. Dzięki poznańskiemu zboro-
wi K5N mieliśmy także zarezerwowane bilety na przejazd wa-
gonami sypialnymi z Przemyśla do Poznania.

W ostatnią niedzielę lipca uczestniczyliśmy w bardzo 
szczególnym nabożeństwie - tego dnia chrzest przyjmowało 
kilkanaście osób ze zborów w Strumoku, Tatarbunary i Hlu-
bokie. Potem z wielkim żalem żegnaliśmy Strumok i naszych 
drogich przyjaciół. Przed nami był jeszcze wspaniały czas  
w Odessie, w gościnie u pastora Anatoilija, ale to już była 
„dogrywka”. Nadszedł czas pożegnań i powrotów. Te trzy ty- 
godnie były wspaniałym czasem spędzonym z Bogiem i Boży-
mi ludźmi. Co było największym sukcesem tej misji? Roy na tak 
postawione pytanie odpowiada: „Największym sukcesem było 
to, że kilku ludzi przyjęło Jezusa do swojego życia.” Wiemy  
o nawróceniu siedmiu osób... z naszej grupy! Bogu niech będą 
za to dzięki! I za naszą cudowną podróż też.

*****
Minęło kilka tygodni. Pewnego wrześniowego dnia poje-

chałem do Poznania, by spotkać się z Richardem Nungesse-
rem. Gdy się żegnaliśmy, powiedziałem: „Wiesz, Richard. Mam 
problem. Zachorowałem! Tak bardzo tęsknię za Strumokiem 
i chcę tam wrócić.” Bo to szczera prawda. Niemal co dzień 
zaglądam do atlasu Ukrainy, by choć „palcem na mapie” już 
teraz tam wracać. „Wiesz, to dobra choroba” – odpowiedział 
Richard. Chyba wielu z nas pragnie tam wrócić jak najszybciej  
i dalej służyć. Może przyłączy się do nas także ktoś spośród 
czytających te słowa? 

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

Nadzieja 
Jakubowska

   Wspomnienie o naszej mamie

Progniemy podziękować Panu Bogu za 
naszą Mamę, Babcię i Prababcię, która 
była dla naszej rodziny bardzo kochającą 
i oddaną całym sercem. Jednak jeszcze 
więcej kochała Pana Jezusa, którego już 
w młodości rozpoznała jako osobistego 
Zbawiciela i tak już Mu ślubowała - oka-
zała się wierną aż do końca. Pan ją od-
wołał 23 czerwca 2009 r. 
w 92 roku życia. Wspól-
nie z tatą wychowywali 
nas - trójkę dzieci. Pan 
pozwolił jej doczekać  
10 wnuków i cieszyć się 
8 prawnukami.

Lubliła śpiewać Bogu na 
chwałę, pamiętamy ją 
jak będąc młodą grała 
na mandolinie, cytowała 
wersety Pisma Świętego, 
opowiadała chętnie o Bo- 
gu, jak również daklamo-
wała długie ukraińskie 
wiersze, które były ozdo-
bą  naszych świątecznych spotkań rodzin-
nych. Miała zawsze żywe pragnienie do 
korzystania z nabożeństw - nie opuszcza-
ła ich, będąc nawet już bardzo osłabioną  
i schorowaną. Zachowamy ją w pamię-
ci jako wzorową matkę i babcię, siostrę  
w Panu - chrześcijankę.

Była żoną pastora, zaradną, pracowitą  
i ofiarną. Nasz dom był otwarty dla gości  
i sprawy kościoła były na pierwszym miej-
scu. Świadectwo jej życia było przykład-
ne wobec lokalnej społeczności w Narwi, 
toteż na nabożeństwo żałobne przyszli 
licznie zborownicy i mieskańcy, ażeby po-
słuchać zwiastowania ewangelizacyjnego 
o miłości Bożej. To było miłe świadectwo 
jej życia.

„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy 
w Panu umierają - odpoczną po pracach 
swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi” 
- Obj. Jana 14:13.

W imieniu rodziny
Ligia Matysiak

       Beata Jaskuła - Tuchanowska

Oda 
do korka ulicznego

Czasami nie wiem jak się nazywam,
śpieszę się, ciągle w biegu,
w domu gościem bywam,
niepotrzebna nikomu.

Wskazówka przed oczyma znika,
goniąc do przodu,
więc szybko drzwi eremu zamykam,
drzwi... samochodu.

Tylko tu cisza pożądana
płaszczem otula,
bo szklana szyba jak gruba ściana
na hałas znieczula.

Błogosławiony miejski korku
ciebie wychwalam. 
Od poniedziałku aż do piątku
odetchnąć pozwalasz!

Posłucham muzy i przemyślę
spraw parę,
porozmawiam sam na sam z Mistrzem,
wzmocnię wiarę.

Tu w komorze, w ustroniu
wytchnienia chwilka,
z natłoku myśli wyrwana
mam marzeń kilka.

Więc zza kierownicy fortu
wyglądam nieśmiało,
rozczarowana zielonym światłem...
bo korka, korka...nie stało!

POEZJA
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vus instrumentalis – chrzest wodą. 
O tym, jak być powinno, decyduje 
szerszy kontekst. Mianowicie ten, 
w jaki sposób owego chrztu udzie-
lano. Wiemy, że udzielano go przez 
zanurzenie, dlatego odpowiedniej-
szym przekładem byłoby chrzcze-
nie „w wodzie.” Ponieważ wcze-
śniejszych przekładów dokonywano  
w kościołach chrzczących niemow-
lęta, owa praktyka kościelna fawo-
ryzowała przekład „wodą.” Choćby 
te dwa przykłady pokazują, że nasz 
przekład, powstający w środowisku 
ewangelicznym, jest potrzebnym, 
pożytecznym i uzasadnionym gło-
sem określonego środowiska, które  
w sposób zgodny z gramatyką i zgod-
ny z kontekstem chce powiedzieć, 
jak w tekście oryginalnym jest. I my-
ślę, że mamy takie prawo i dlatego to 
właśnie robimy. 

A „tak”?

Można stworzyć solidny przekład, 
wiarygodnie oddający tekst orygina-

łu. I tak właśnie staramy się tłuma-
czyć. 

Wspomniał Pastor o wpływie śro-
dowiska na przekład. Czy on nie 
przeczy owej możliwej do uzyska-
nia obiektywności, wiarygodności 
przekładu? 

To łączy się ze zrozumieniem eku-
meniczności bądź wyznaniowości 
przekładów. Przekład wyznaniowy 
faworyzuje czytanie tekstu zgodne 
z nauczaniem określonego kościoła, 
w praktyce niezależnie od uczciwo-
ści wobec greki. Nasz przekład nie 
ma być przekładem wyznaniowym, 
zgodnie zresztą z zaleceniem Rady 
Kościoła Baptystów. Jak wcześniej 
wspomniałem, korzystamy z dzieł 
najlepszych profesjonalistów. Ich 
przynależność kościelna jest oczy-
wiście różna, to nie tylko baptyści, 
i w niczym nas to nie zniechęca do 
korzystania z ich fachowego dorob-
ku. Staramy się również konsultować 
z możliwie najszerszym gronem od-

biorców w Polsce. W tym sensie nasz 
przekład jest ekumeniczny. 

Natomiast, jeśli „ekumenizm” okre-
ślonego przekładu oznacza, że tekst 
przekładu jest skutkiem różnych kom- 
promisów, to trudno mówić o soli- 
dności, czy wiarygodności takiego 
tłumaczenia. Jestem przekonany, że 
to nie może być tak, że „tworzymy” 
Biblię, która nikogo nie urazi, i nic 
nie zmieni. Przekład, ekumeniczny 
czy nie, powinien oddawać to, co 
w greckim tekście jest. Czy to kogoś 
razi, czy nie. Bo tak po prostu ten 
tekst mówi. Wówczas to nie Biblia 
podlega reformie, ale Kościół, który 
ma za zadanie wciąż się reformo-
wać pod kątem tego, co wyczytuje 
w Piśmie Świętym. Wykorzystywanie 
pewnych możliwości translatorskich 
dla naginania czy potwierdzania tek-
stem tego, co się głosi, czy praktyku-
je, jest po prostu nieuczciwe. I pod 
takim „służeniem” Kościołowi przez 
tłumaczenie bym się nie podpisał. 
Przekład, jak oryginał, ma „drapać” 
Kościół, zmuszać do zmian. ■
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WOKÓŁ  STAREGO    
I  NOWEGO  PRZYMIERZA

Pewnie nie każdy wie, że pastor Piotr Zaremba ze  
Zboru Baptystów 5N w Poznaniu jest cenionym specjalistą w zakresie 
języków biblijnych i przewodniczy pracom nad nowym przekładem  
Pisma Świętego. Jak wygląda taka praca? Czego wymaga? Co daje? 

W części pierwszej artykułu pytaliśmy, jak to się stało, że pastor  
Zaremba zdecydował się na podjęcie się tak wymagającego zadania.  
W części drugiej, jak zorganizować prace nad przekładem.

WYWIAD

Z Piotrem Zarembą rozmowy o nowym przekładzie Biblii

Słowo Prawdy: Tłumacz staje cza-
sem wobec trudnych dylematów,  
i o nich chcielibyśmy teraz porozma-
wiać. Czy w toku pracy nad tekstem 
spotyka Pastor fragmenty, w których 
trudno rozstrzygnąć, który jest pier-
wotny i natchniony? 

Pastor Piotr Zaremba: Tak, zdarzają 
się takie sytuacje. 

Jak do nich Pastor podchodzi? 

Wydaje mi się, że owych kilka lek-
cji tekstu dodaje sobie światła. Jeże-
li nie jesteśmy w stanie z kontekstu 
wyczytać, który wariant tekstu jest 
właściwy i nie przyczynia się do tego 
żaden kontekst historyczny, nic nie 
przeszkadza potraktować obydwa 
komplementarnie – jako swoje uzu-
pełnienie. 

Biblia z przypisami jest więc nie-
zbędna?

Nasz przekład Psalmów o tyle będzie 
nowatorski, że obok tekstu głów-
nego, w przypisach zawrzeć chce-
my wszystkie ważniejsze warianty.  
A w tekście dosłownym wszystkie 
możliwe warianty. Nasza ocena bo-

Część III:  PYTANIA NIENAJPROSTSZE
wiem, który wariant jest ważniejszy 
a który nie, jest ostatecznie subiek-
tywna. W ogóle, one są o tyle dla nas 
ciekawe, że widzimy, że używano 
często zamiennie słów synonimicz-
nych. A więc tamci chrześcijanie byli 
zainteresowani bardziej przesłaniem, 
niż ortografią, samym zapisem. 

Czy można stworzyć obiektywny 
przekład?

I tak i nie. Absolutna obiektywność 
jest bowiem niemożliwa. Wyjaśnię, 
dlaczego. Nie dlatego, że ludzie są 
tak małostkowi, że nie chcą robić 
przekładów obiektywnie oddających 
znaczenie tekstu, tylko po prostu 
tego zrobić się NIE DA, ze względu 
na szeroki zakres znaczeniowy grec-
kich słów, nieraz o kluczowym zna-
czeniu. 

Dam przykład. W Liście do Filipian 
2:12 w Biblii Warszawskiej czytamy: 
„z bojaźnią i drżeniem zbawienie 
swoje sprawujcie.” W przekładach 
katolickich, nawet tych najnowszych 
tekst ten przekłada się następująco: 
„z bojaźnią i drżeniem o zbawienie 
swoje zabiegajcie/ starajcie się.” To 
są dwie BARDZO odległe od siebie 

myśli. Ta pierwsza myśl – zbawienie 
swoje sprawujcie – współgra z ewan-
gelicznym przekonaniem, że zbawie-
nie otrzymujemy z łaski, jako pewne 
dobro, kapitał, którym teraz admini-
strujemy. Którego dla Boga używamy 
– stąd zbawienie swoje sprawujcie, 
albo jak my to wykładamy - „czyńcie 
użytek ze swojego zbawienia.” Nato-
miast to samo słowo może oznaczać 
zabieganie, który to sens harmoni-
zuje z przekonaniem, że zbawienia 
nie otrzymuje się w darze, ale w ja-
kiś sposób się nań zapracowuje. Czy 
byłoby możliwe jakieś obiektywne 
oddanie tego słowa? Odpowiedział-
bym: nie, bo to słowo posiada oba 
znaczenia, i tłumacz musi dokonać 
wyboru w oparciu o pozagramatycz-
ne przesłanki.

Inny przykład, powszechny w istnie-
jących przekładach. Otóż w środo-
wiskach ewangelicznych chrzci się 
„w wodzie.” W innych wyznaniach 
nie chrzci się „w wodzie” ale chrzci 
się „wodą.” Greka znów może być 
odczytywana dwojako. Ta sama 
forma gramatyczna dativu - może 
być odczytana jako dativus locati-
vus – chrzest w wodzie – albo dati-
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Macedonia – pierwsze programy radiowe dla Romów 
W Dziejach apostolskich 16,9 czytamy o tym, w jaki sposób Duch Święty skie-
rował Ap. Pawła do Macedonii. Paweł odwiedził wtedy grecką prowincję, zwaną 
Macedonią, ale czy wszyscy wiedzą, że obecnie na Półwyspie Bałkańskim istnieje 
małe państwo zwane Macedonią? Jej oficjalna nazwa brzmi: Była Republika Jugo-
sławiańska Macedonia. Graniczy ona z Grecją, Bułgarią, Albanią, Kosowem i Ser-
bią. W styczniu 2004 roku partner TWR w Serbii zaczął nadawać audycje religijne 
w języku macedońskim. Od stycznia 2009 roku to samo studio zaczęło nadawać 
programy skierowane do Romów w Macedonii. W Macedonii ewangelikalni chrze-
ścijanie stanowią tylko 0,07 procenta (1500 osób) wszystkich mieszkańców. Kraj ten 
w większości uważa się za prawosławny, chociaż 30 procent ludności należy do 
innych religii, w tym 3 procent to Romowie (cyganie). Od początku tego roku pastor 
ewangelikalnego zboru w macedońskim mieście Prilep, Edijan Selioski, przygoto-
wuje godzinny program radiowy dla Romów. Składa się na to wiele muzyki chrze-
ścijańskiej i nauczanie Słowa Bożego. Wierzący Romowie każdego poniedziałku 
spotykają się z niewierzącymi znajomymi w swoich domach, aby słuchać dobrej 
nowiny o zbawieniu (infoSERVE, lato 2009).  

Austria – międzynarodowy charakter Kościoła 
W zborach baptystycznych w Austrii mówi się prawie dwudziestoma językami.  
W ubiegłym roku Kościół baptystyczny wzrósł tam o prawie 6 procent. Posiada on 
obecnie 23 zbory, wspólnie liczące 1.421 członków. Wiadomość tę podał sekretarz 
generalny Rady Kościoła, pastor Walter Klimt (Wiedeń), na dorocznej konferencji   
w Krems. Przede wszystkim wzrosła ilość chrztów. Ponadto do Kościoła włączy-
ły się trzy niezależne zbory: Zbór Emmanuel w Wiedniu, rumuński zbór w Linzu 
i drugi w Steyr. Zbór w  zachodnim Wiedniu założył nowy hiszpańskojęzyczny 
zbór. Kościół Baptystyczny w Austrii, choć mały, ma charakter międzynarodowy. 
Zbory liczące  50 czy 80 członków składają się z osób należących do od 10 do 20 
narodowości. W niektórych są grupy pochodzące ze środowisk muzułmańskich, 
pochodzące z Afganistanu i Iranu.  Jedna czwarta austriackich baptystów pochodzi 
z Rumunii. Gospodarzem tegorocznej konferencji był zbór rumuński w Krems, któ-
ry ostatnio wybudował swój Dom Modlitwy. Rozpoczął on nabożeństwa również  
w języku niemieckim. Głównym tematem konferencji było zaangażowanie w prace 
społeczne. Obecny wzrost nie zadowala austriackich baptystów. Z modlitwą rozwa-
żano możliwość podwojenia ilości zborów do roku 2020. Walter Klimt powiedział: 
„Jesteśmy przekonani, że Bóg ma dla nas wielkie plany. Módlmy się o dalszy wzrost 
ilości zborów ewangelikalnych w kraju, który nigdy nie doświadczył duchowego 
przebudzenia” (ebf.org) 

Ukraina – 110-lecie zboru baptystycznego w Mukaczewie  
Dziesiątego maja tego roku najstarszy zbór baptystyczny na Zakarpaciu świętował 
110-lecie swego istnienia. W uroczystości wzięli udział bracia i siostry z sąsiednich 
zborów oraz prezbiter okręgowy regionu Zakarpacia I. I. Kondor. Był to też dzień 
wdzięczności Bogu za wszystkich tych, którzy nie zważając na trudne czasy zakła-
dali solidne fundamenty dla przyszłych pokoleń. Ich ofiarności nie może zapomnieć 
ten, kto choć na chwilę spojrzał poza kurtynę historii. Głos zabierali bracia i siostry, 
którzy przeżyli czasy ucisku i prześladowań, a także dzieci – przyszłość tego zboru. 
Uroczystość uświetniły występami grupy śpiewacze i muzyczne oraz chór zboro-
wy, który w listopadzie tego roku będzie obchodził 45 lat swojej pracy. Kolejni 
mówcy zachęcali do wdzięczności Bogu za przeżyte lata mukaczewskiego zboru  
i zachęcali do większej gorliwości w pracy na Niwie Pańskiej. „Dobrze, że są jesz-
cze tacy, którzy pamiętają swoją historię i przejmują z rąk swoich poprzedników ten 
niegasnący płomień gorliwości, płonący w sercach naszych braci i sióstr” – mówili 
oni. Przy zborze tym już 13 lat działa Karpacki Regionalny Koledż Biblijny, w którym 
studiują przyszli dyrygenci, kaznodziejowie, nauczyciele szkół biblijnych i misjo-
narze. W niedzielnej szkole 8 nauczycieli pracuje z 45 dziećmi. Po uroczystości 
odbyło się w miejscowości Ławki przyjęcie w byłej  jednostce wojskowej, gdzie już 
od 10 lat zbór organizuje obozy dziecięce i młodzieżowe. Bracia i siostry dziękowali 
Bogu i za te zmiany i prosili Go o błogosławieństwo na dalszą drogę swego życia  
i działalności (ecbua.info).

Światowy Związek  
Baptystów – przyjęcie 
dwóch nowych członków  

Na Ogólnoświatowym Zgromadzeniu  
w Ede, Holandia, 31 lipca br., do Świa-
towego Związku Baptystów, po reko-
mendacji Komitetu Członkowskiego, 
przyjęto dwóch nowych członków. Są 
to: Stowarzyszenie Baptystów Argenty-
ny i Ugandyjska Konwencja Baptystycz-
na.  Stowarzyszeie Baptystów Argentyny 
powstało w sierpniu 2005 roku i posia-
da 40 zborów liczących prawie 5.000 
członków.  Ugandyjska Konwencja Bap-
tystyczna powstała w maju 2000 roku 
i liczy ponad 21.000 w 366 zborach. 
Konwencja ta angażuje się w pracę mi-
syjną w Południowym Sudanie i wśród 
sudańskich uciekinierów, którzy z pół-
nocnej Ugandy wracają do swoich do-
mów. I dlatego Konwencja ta ma swoje 
zbory w takich miastach Południowego 
Sudanu jak Yei, Nimule, Kejikeji, Tom-
bura, Kapeota i Torit. Obecnie Światowy 
Związek Baptystyczny zrzesza 216 unii  
i konwencji baptystycznych (bwaet.org.)

Urugwaj – Festiwal Nadziei 
Franklina Grahama

W dniach 19-21 marca br. w Montewi-
deo, stolicy Urugwaju Franklin Graham 
prowadził ewangelizację pt. Festiwal 
Nadziei. Od stycznia chrześcijanie roz-
dali prawie 300.000 zaproszeń na tę 
uroczystość. Ewangeliczni chrześcijanie 
stanowią mały ułamek ludności tego 
kraju. Zresztą Urugwaj jest najbardziej 
świeckim krajem w Ameryce Łacińskiej. 
W czasie ewangelizacji pracowało ty-
siące wolontariuszy, reprezentujących 
ponad 700 zborów z 64 denominacji. 
Festiwal stał się największym w histo-
rii ewangelikalnym zgromadzeniem,  
w którym w ciągu czterech spotkań 
wzięło udział 71.000 osób. Ponad 8.200 
osób na wezwanie ewangelisty wyszło 
do przodu, by w ten sposób zamanife-
stować swoje oddanie Chrystusowi. Po 
ostatnim spotkaniu Alejandro Fernan-
dez, koordynator Festiwalu, powiedział: 
„Przechodzi to moje najśmielsze oczeki-
wanie. Teraz marzę o czymś większym 
– o zorganizowaniu podobnych spotkań 
w każdym mieście tego kraju. Festiwal 
nie tylko był dla nas żniwem, lecz dał 
nam nową wizję, natchnął odwagą i dał 
możliwość wspólnego prowadzenia ta-
kiej ewangelizacji” (Decision, maj 09). 

Wiadomości ze świata

Ameryka Południowa  
– rozwój ewangelikalnego chrześcijaństwa

Opracował: Konstanty Wiazowki

Baptyści w Ameryce Południowej przeżywają niezwykły rozwój. W latach 2003-
05 Brazylijska Konwencja Baptystów wzrosła prawie o 100.000 członków i ponad 
450 nowych zborów. W 2007 roku baptyści Gwatemali liczyli 36.000 członków 
w, a dwa lata później już 50.000. Baptyści w Chile w tym czasie mieli 326 zbo-
rów i prawie 28.000 członków, a w tym roku już 500 zborów i 35.000 członków.  
W podniosłej atmosferze misji i rozwoju w dniach 22-25 kwietnia tego roku w Limie, 
stolicy Peru, odbył się Szósty Kongres Baptystów Południowej i Centralnej Ameryki. 
W czasie jego trwania przyjęto trzy nowe kościoły baptystyczne: Stowarzyszenie 
Baptystów Argentyny, Wschodnią Konwencję Baptystów Kuby i Baptystów Zjed-
nocznych w Chrystusie z Paragwaju. Tak fenomenalny wzrost świadczy o rozwoju 
ewangelikalnego chrześcijaństwa w tym regionie. I tak na przykład w Gwatemali 
w latach 2003-2005 protestanci wzrośli z 25 do 40 procent ludności tego kraju.  
W Nikaragui w tym czasie wzrośli oni z 10 do 17 procent, a Paragwaju z 3 do 10 
procent. Uważa się, że w Ameryce Południowej każdego dnia powstaje 8.000 no-
wych zborów ewangelikalnych (Baptist World, 3/09).
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Brazylia – ważna uroczystość 
Towarzystwa Biblijnego 

Brazylijskie Towarzystwo Biblijne uro-
czyście świętowało wydanie 80 milio-
nów egzemplarzy Biblii i nowych Testa-
mentów w swoim kraju. Wybudowana 
13 lat temu z pomocą Towarzystw Biblij-
nych w innych krajach drukarnia, stała 
się ważnych narzędziem misyjnym. Pub- 
likowane tam Pismo Święte dociera do 
milionów ludzi w całym kraju, szczegól-
nie tych, do których Towarzystwo Biblij-
ne kieruje swoje społeczne programy. 
Ponadto, drukowane tam Biblie są wysy-
łane do ponad stu krajów na całym świe-
cie. Sekretarz Generalny Zjednoczonych 
Towarzystw Biblijnych, dr Miller Milloy, 
uważa to za wielkie osiągniecie. „Jestem 
naprawdę wzruszony, gdy zastanawiam 
się nad tym, czego te 80 milionów eg-
zemplarzy Biblii mogą dokonać”. Dru-
karnia znajduje się w mieście Barueri, 
tam gdzie narodowa kwatera Towa-
rzystwa Biblijnego, które w tym roku 
świętuje również 60-lece swojej pracy 
w tym kraju. Jest to największa drukar-
nia i introligatornia Pisma Świętego na 
świecie. Od czasu rozpoczęcia druku 
w lipcu 1995 roku do 18 listopada 2008 
roku wydrukowano tam 69.183.050 Bi-
blii i 10.864.810 Nowych Testamentów, 
co razem stanowi 80.047.860 egzem-
plarzy. Z tego 20.618.712 egzemplarzy 
(18.634.282 Biblii i 1.984.430 Nowych 
Testamentów) wysłano do 102 krajów 
na świecie. „Dziękujemy Bogu za to bło-
gosławieństwo, które pozwala nam być 
częścią tej wspaniałej misji publikowa-
nia i rozpowszechniania Słowa Bożego 
na całym świecie” – powiedział Celio 
Emerique, główny menadżer drukarni  
i introligatorni (biblesociety.org).

BrazyliaBrazylia – ważna uroczystość 

Czad – tłumaczenie Pisma Świętego  
W rozmowie z Jerzym Marcolem, Nessiel Nodżi Bogoto, dyrektor Stowarzyszenia 
Na Rzecz Tłumaczenia Biblii, powiedział: „Czad znajduje się w sercu Afryki, oto-
czony zewsząd innymi krajami, bez dostępu do morza, jest jednocześnie jednym 
z najbiedniejszych krajów świata. Używa się tu co najmniej 126 języków, spośród 
których tylko 7 posiada przetłumaczoną całą Biblię, około 15 ma gotowy Nowy 
Testament i ponad 10 ma dostęp do niewielkich fragmentów Pisma Świętego. Na-
szym wyzwaniem pozostaje nadal około stu grup językowych, które potrzebują 
tłumaczenia. Obecnie prowadzimy osiem projektów językowych. To Bóg czyni  
w Czadzie... W naszym kraju jest około 36% chrześcijan, są też wyznawcy animi-
zmu i religii szamanistycznych, ale większość to muzułmanie. Kościół podejmuje 
działania, aby Słowo Boże było dostępne dla każdego... Przeciętnie liczba umieją-
cych czytać i pisać w różnych grupach językowych waha się od 10 do 15 procent. 
Jeśli w jakimś ludzie 20% ludzi umie czytać i pisać, to jest bardzo dobrze. General-
nie w kraju ponad 60% ludzi to analfabeci, a wśród kobiet ten procent jest jeszcze 
wyższy, nieraz sięga ponad 80%. (IDŹCIE, lato 2009).
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KSIĘGARNIA BAPTYSTYCZNA  
WYDAWNICTWA  
SŁOWO PRAWDY  

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.

Książki Wydawnictwa Słowo Prawdy dostępne są: 
- w internetowej księgarni Wydawnictwa:  

www.slowoprawdy.pl
- w Kancelarii Kościoła, ul. Waliców 25, Warszawa

- w Redakcji Wydawnictwa, ul. Poznańska 34 Toruń. 

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

 

www.slowoprawdy.pl

Sprzedam działkę/siedlisko 
w Okczynie 

60 arów, nad Bugiem z dostępem do rzeki
Kontakt : Kancelaria Rady Kościoła 

tel. 022 624 27 83

MARYAM I MARCIA: 
       Nie wyprzemy się swojej wiary.

W czasie posiedzenia rewolucyjnego sądu w Teheranie, 8 sierpnia br. Ma-
ryamie Rustampoor (lat 27) i Marcii Amirizadzie (lat 30) kazano wyprzeć się 
swojej wiary w Chrystusa. Mimo wielkiej presji, obydwie kobiety oświadczy-
ły, że nie wyprą się swojej wiary. Maryam i Marcia zostały aresztowane już  
5 marca 2009 i wiele ucierpiały w więzieniu z powodu słabego zdrowia, samot-
ności i wielogodzinnych przesłuchań, w czasie których miały zawiązane oczy.  
W sobotę 8 sierpnia Maryam i Marcia zostały wezwane do sądu, gdzie  
następnego dnia miano ogłosić wyrok. Główny śledczy postawił wniosek  
z oskarżenia o apostazję. Jednak wyrok nie został ogłoszony. Posiedzenie 
sądu skupiło się tymczasem na rozmowie zastępcy śledczego, pana Hadda-
da, z oskarżonymi, który namawiał je do wyrzeczenia się swojej wiary ustnie 
i na piśmie. Wyraźnie wskazywało to na to, że w oczach sądu jedynym prze-
stępstwem Maryam i Marcii jest ich nawrócenie na chrześcijaństwo.

Pan Haddad zapytał obydwie kobiety, czy są one chrześcijankami. – My 
kochamy Jezusa – zgodnie odpowiedziały. Gdy po raz drugi zadał to samo 
pytanie, odpowiedziały: Tak, jesteśmy chrześcijankami.

Wtedy Haddad powiedział: Byłyście muzułmankami, a teraz stałyście się 
chrześcijankami.

– Urodziłyśmy się w muzułmańskich rodzinach, ale muzułmankami ni-
gdy nie byłyśmy – odpowiedziały.  Pan Haddad nadal prowadził śledztwo 
i zapytał, czy żałują tego, że stały się chrześcijankami. A potem stanowczo 
rozkazał: – Powinnyście wyrzec się swojej wiary ustnie i pisemnie, na co 
one tak samo stanowczo odpowiedziały: Nie wyprzemy się swojej wiary. 

W tej trudnej chwili śledztwa Maryam i Marcia wspomniały, że Bóg prze-
konał ich do wiary przez Ducha Świętego. Wtedy pan Haddad powiedział: 

To niemożliwe, aby Bóg rozmawiał z czło-
wiekiem.

W odpowiedzi Marcia zapytała go: Czy 
kwestionuje pan to, że Bóg jest wszechmoc-
ny?

Na to Haddad: Nie jesteście godne, aby 
Bóg z wami rozmawiał.

A Marcia na to: To Bóg, a nie pan, decydu-
je o tym, czy jestem godna.

Pan Haddad nakazał kobietom wrócić do więzienia i przemyśleć sprawę, 
a następnie wrócić z pozytywną odpowiedzią. Na to Maryam i Marcia po-
wiedziały: Już to przemyślałyśmy.

Przy końcu rozprawy pan Haddad powiedział, że sędzia wyda w tej sprawie 
wyrok, ale nie wiadomo, kto będzie sędzią w tej sprawie. Pozwolił on również  
Maryam i Marcii powołać swego adwokata, na co dotąd nie miały prawa.

Obydwie kobiety nadal są w więzieniu. W czasie pięciu miesię-
cy przybywania w więzieniu czuły się osłabione i wiele straciły na wa-
dze. Marcia ma bóle kręgosłupa, cierpi na ból zęba i stale boli ją głowa. 
Pilnie potrzebuje opieki medycznej. Dwa miesiące temu władze wię-
zienia obiecały im dostęp do lekarza, ale dotąd było to niemożliwe. 

Mimo silnej presji władz, aby wyrzekły się swojej wiary, Maryam i Mar-
cia kochają Jezusa i są zdecydowane wytrwać w tym postanowieniu do 
końca. Publicznie zaświadczyły o swojej miłości do Jezusa i jeżeli trze-
ba będzie, poświęcą Mu swoje życie. Po tej rozprawie sądowej powie-
działy: Jeżeli wyjdziemy z więzienia, to chcemy uczynić to z godnością. 

Sprawa Maryam i Marcii jest wyraźnym świadectwem poważnego naru-
szenia praw człowieka i wolności religijnej przez władze Iranu. Kobiety te po-
trzebują wsparcia ze strony wszystkich tych, którzy szanują prawa człowieka, 
powinny one być zwolnione, aby cieszyć się wolnością. Dziękujmy Bogu za 
ich odwagę i prośmy Go o ich uwolnienie. 

                                          (Przesłane przez Thomasa Cosmadesa, tł. kw)



Zbory KChB
Jeśli 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

Wiara jest tedy  
ze słuchania,

a słuchanie przez  
Słowo Chrystusowe.
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