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Nie pozostanie po Tobie ślad
Co zabierzesz ze sobą na drugą stro-
nę? Nasze grube lub cienkie konta 
bankowe – zostaną. Naszych ambi-
cji, złości, a nawet wiele miłości, ze sobą nie weźmiemy. Co 
więc ma wartość? Jedynie to, co pozostanie z nami – zbawie-
nie. 

Za sto lat znikniemy nawet z pamięci bliskich. Kto z nas pa-
mięta imię swojego pra- pra- pradziadka? Prawie nikt. Nawet 
jeśli, to co z tego? Cóż wynika ze znajomości imienia? Nic 
po nas nie pozostanie. Może jakiś wyblakły zapis w jakimś 
historycznym rejestrze. Być może ktoś kiedyś go odczyta, 
szukając swoich przodków odkryje nasze imię, datę uro-
dzenia i śmierci i nic więcej nie będzie o nas wiedział. 
Trwa jedynie pamięć o jednostkach, o bohaterach naro-
dowych, twórcach – ale czy ja mam taki potencjał? Gdy 
będziemy mieli trochę szczęścia, to za parę setek lat 
jakiś archeolog na jakimś wysypisku śmieci znajdzie 
kawałek tablicy nagrobnej z naszym imieniem i nazwi-
skiem, które już nic nikomu nie powie. 

Inwestujemy w swoje doczesne życie, uczymy się, pracu-
jemy, budujemy swoją pozycję społeczną, ekonomiczną. 
Walczymy o swoje miejsce na tym świecie, czasami pozo-
stawiając za sobą jedynie zgliszcza. Walkę tę nawet przeno-
simy do naszych zborów i rodzin. Czy warto? Czy te nasze 
wątpliwe osiągnięcia możemy przenieść dalej, do tego dru-

giego świata? 

Co ma wartość? Jedynie to, co przetrwa 
w wieczności: nasze zbawienie, nasza 
wiara, prowadząca do Boga. Spójrzmy 
z tej perspektywy na kolejny tydzień. 
Ile szans na duchowy rozwój marnuje-

my inwestując swój czas i środki w to, co przeminie? 
W co lepiej zainwestować nasze pieniądze: w nowy re-
mont, w nową kaplicę, czy w ewangelizację, pracę dla 
zbawienia innych i swoich najbliższych? Te pierwsze rze-
czy przeminą, te drugie to inwestycja na zawsze.

Wesela i pogrzeby
Kaznodzieja Salomonowy napisał znamienne słowa: 

Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek i lepszy dzień 
zgonu niż dzień narodzenia.. Lepiej iść do domu żałoby, niż 

iść do domu biesiady; bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, 
a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek 

niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. 
Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu 
wesela. (Kazn. 7:1-4)

Listopadowa 
refleksja

Ryszard Tyśnicki

Miniony rok był ciężkim dla mnie doświadczeniem. Po 
krótkiej chorobie i trudnej operacji zmarł mój tato. 

Mocno to przeżyłem, do dzisiaj zadaję sobie pytanie, dla-
czego tak szybko? Choć trzeba przyznać, nie był młodym 
człowiekiem, ale mógł przecież jeszcze parę lat pożyć...

Listopad jest momentem wspominania tych, którzy odeszli, których życie weszło już w tryb wieczności. My 
pielgrzymujemy jeszcze drogami życia. Tradycyjne odwiedziny cmentarza stanowią dla każdego z nas dobrą lekcję 

pokory. Nasze plany, strategie, ambicje, miłości i złości mają swój doczesny kres. Każde pokolenie odchodzi z tego 
świata, pozostawia po sobie budowle i zgliszcza, dobrą i złą pamięć. Odwiedzając cmentarz w ten listopadowy czas 
zadajmy sobie pytanie: Czy warto walczyć o wszystko z wszystkimi? W listopadowe dni, chłodne i nieciekawe, 
nastrajające depresyjnie, taka refleksja może pomóc nam w skierowaniu naszego życia na nowe tory i inne wartości.

Czy warto walczyć  
o wszystko z wszystkimi?

fot. stockxchng
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Czas na refleksje
Za oknem buro i szaro. Chyba dlatego listopad skłania do refleksji, dostrzegania 

przemijania, zatrzymania się, zamyślenia. 

Tych refleksji w listopadowym Słowie Prawdy staraliśmy się zamieścić wiele. 

Zaczynamy od typowo listopadowej – związanej ze śmiercią, przemijaniem,  
i Bożą związaną z tymi tematami mądrością („Listopadowa refleksja”). 
Wspomnienie o bracie, którego nie widywaliśmy w Polsce zbyt często, ale który 
nam służył przez wiele lat, a w tym wszystkim złożył „piękne świadectwo” o swej 
wierze, nawiązuje zarówno do tematu śmierci, jak i wartości wytrwania w służbie 
naszemu Zbawcy, do końca, z oddaniem i ufnością. Świadectwem tej wiary są 
również dwie relacje z ordynacji. Niech Wam Bracia Bóg błogosławi, i niech 
Was strzeże, da zachować do końca świeżość i twardość w wierze, którą w tak 
wspaniały sposób Kościół mógł w Was rozpoznać! 

Mamy nadzieję, że kolejna część materiałów zatrzyma nas na chwilę  
i zachęci do twórczej służby naszemu Panu. Choć minęły dopiero 3 lata, to 
jednak, gdy zapoznamy się z artykułem, okaże się, że można już sporo powiedzieć  
o działaniu Ośrodka Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich w Ostródzie („Głębiej 
w Biblię”).Gratulujemy inicjatywy i zachęcamy do rozwoju! O wartości wierności 
Bogu przekonuje nas również materiał z Ukrainy („Co Bóg zaczął to i dokończy”). 
Relacja z wczasów w Bielicach zachęca do spędzania wypoczynku wraz z braćmi 
i siostrami, „Przysznicowe przyjęcie” do twórczych działań w Bożej służbie.  
A „Krwawa jatka” (wbrew pozorom) nie jest relacją z prowadzonej przez chrześcijan 
rzeźni, lecz głosem zachęty, by wokół różnorakich krwawych jatek wokół nas 
zachować zdrowy dystans, poprzez pilnowanie wierności naszego serca wobec 
Pana. Natomiast pastor Zaremba wskazuje ciekawy aspekt etyki Pawła, który może 
nam wszystkim pomóc w dokonywaniu wyborów dla Boga w nowy sposób. 

W końcu temat numeru: relacja wiary i nauki. Staraliśmy się, by głosy były 
zróżnicowane. I tak mamy głos zasłużonego przywódcy kościelnego (brata 
Wiazowskiego), głos naukowca (dr Rucki) i filozofa (dr Kucharczyk). Każdy patrzy 
na sprawę trochę inaczej, siedząc trochę gdzie indziej, mając inne doświadczenie 
życiowe i przygotowanie. Łączy ich jedno: chęć zarówno wierności Zbawcy i Jego 
Słowu, jak i uczciwe potraktowanie nauki (przy czym uczciwe nie oznacza dla 
nich bezkrytyczne). Mam nadzieję, że ta różnorodność w jedności, będzie dla nas 
cennym źródłem refleksji nad własnym spojrzeniem na ów temat, w którym każdy 
chrześcijanin – w różnym może stopniu, ale jednak – zajmuje jakąś pozycję.  

Niech Wszechmocny Stwórca, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, da nam mą-
drość! Abyśmy zarówno wobec śmierci, jak i życia, i wszelkich autorytetów, jakie 
w nim spotykamy, świadczyli swoim postępowaniem i sposobem myślenia, czyli 
– mówiąc biblijnie – umysłem, że w Chrystusie znajdują się wszelkie skarby mą-
drości i poznania (Kol2:3)! W Chrystusie, który nie jest oddzielony od tego świata. 
Przeciwnie: Który podtrzymuje go słowem swej mocy (Hbr 1:3), przez Którego 
wszystko postało, w którym było życie, również to biologiczne (J 1:1-4). Na Któ-
rego przyjście, i odkupienie ciała naszego, uwolnienie od śmierci i przemijania, 
czekamy nie sami, ale właśnie z całym stworzeniem, które wzdycha ku tej chwili, 
gdy będzie wreszcie wyzwolone z niewoli skażenia (Rz 8:18-23). Panie, przyjdź!

     W imieniu Redakcji,
     pastor Mateusz Wichary
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Osobiście wolę wesela od pogrzebów. Słowa Kaznodziei 
brzmią dość nieprzyjemnie. W zasadzie nie bierzemy pod 
uwagę faktu naszej śmierci. Naszego przemijania, nawet 
starość niekoniecznie w naszej świadomości łączy się  
z momentem odejścia z tego świata.

Jednak Kazno- 
dzieja ma rację. 
Wesele to po-
czątek pełen op-
tymizmu i nieogra-
niczonych możli- 
wości, pogrzeb to 
czas smutku i koń-
ca. Spojrzenie na ży- 

cie z perspektywy końca jest jednak bardziej pożyteczne niż 
z początku. Gdy zbliżają się wybory, politycy zasypują nas 
obietnicami i planami świetlanej przyszłości, wspaniałych osią-
gnięć... ale pod koniec kadencji są oceniani nie z obietnic, ale  
z dokonań, faktów. Podobnie jest z naszym życiem: możemy 
żyć złudzeniami, obietnicami i planami, z których być może 
nigdy żadnego nie osiągniemy. 

Spojrzenie na nasze życie z perspektywy końca pomaga 
nam we właściwej ocenie inwestycji, jakie są jeszcze przed 
nami. Wesele to czas radości, nadziei, z których spełnia 
się niewiele. Pogrzeb to czas refleksji, zastanowienia się 
nad życiem i jego sensem. Z tej drugiej uroczystości mo-
żemy wyjść wzbogaceni o nowe doświadczenie; z tej 
pierwszej pozostaje najczęściej jedynie kac. 

Ten obraz pasuje również do innych obszarów naszego 
życia. Parokrotnie spotykałem młodych biznesmenów 
rysujących przede mną niesamowite perspektywy roz-
woju i zysków. Po latach ciągle mają długi, ciągle szu-
kają wyjścia z trudnej sytuacji, a z ich obietnic zysków 
pozostały jedynie wielkie sumy niespłaconych kredytów 
i zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Spoglądanie 
obiektywne na możliwości daje dopiero właściwa per-
spektywa. Nie będziemy żyli tysiące lat, więc skorygujmy 
nasze plany na kilkanaście lat najbliższych. Wtedy może 

Spojrzenie na życie  
z perspektywy końca jest 
bardziej pożyteczne niż  
z perspektywy początku

się okazać, że wszystko musimy w życiu zbudować na 
nowo. I dobrze. 

Poważne decyzje
Wróćmy do naszych odwiedzin na cmentarzu w listopa-
dowe dni. Patrząc na napisy na nagrobkach wyobraźmy 
sobie ludzi, którzy już odeszli, którzy przeżywali swoje 
radości i swoje dramaty. Może wtedy zadamy sobie py-
tanie, co po nich zostało? I co zostanie po nas? 

Mamy dany przez Boga czas, krótki, naprawdę krótki. 
Możemy go zapisać jak cienki zeszyt różnymi treścia-
mi. Znikomość miejsca powinna nas mobilizować do 
wartościowych wpisów, bo gdy wpiszemy do nasze-
go zeszytu życia bezwartościowe uwagi to zabraknie 
miejsca na to, co najważniejsze. 

Czas na rachunek sumienia. Czas na naszego życio-
wego, duchowego PIT-a rozliczającego nas z Bogiem. 
Idąc na cmentarz w ten listopadowy dzień spróbujmy 
zrobić swój własny bilans strat i zysków. W co inwesto-

waliśmy? W co zamierzamy inwestować? Może dzisiaj 
jest ostatnia okazja do dokonania korekty, bo gdy minie 

termin, już nic zmienić nie będziemy mogli. 

Jedynie Bóg może nas przeprowadzić przez życie z pod-
niesioną głową, jedynie on może dać nam nadzieję i spełnić 

obietnicę: 

Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot;  
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.  

Czy wierzysz w to?   (Jan. 11:25-26)

Jezus daje nam przepis na wieczność. Jedyny problem to na-
sza odpowiedź. Czy wierzysz w to? Czy chcesz przewarto-
ściować w jej świetle swe życie? 

Gdy odwoziłem tatę do szpitala, powiedziałem mu: jutro po 
operacji pogadamy. Już nigdy z nim nie zamieniłem żadnego 
słowa. Wydawało mi się, że mam dużo czasu. A tego czasu 
już nie było. Bóg czeka dziś na ciebie, na twoją decyzję, na 
twoją wiarę. Ale czy jutro też będzie czekał?    

Życie jest jak  
cienki zeszyt...

Gdy w dniu 28 listopada 2008 roku  
w szczególny sposób dziękowaliśmy Bo- 
gu za 150 lat ruchu baptystycznego na 
ziemiach polskich, Bóg odwołał z tej zie- 
mi swego wiernego sługę a naszego brata, 
Antoniego Kościechę. Jego osoba i służ- 
ba dla wielu z nas jest dobrze znana. Co 
należałoby jeszcze o nim powiedzieć?

Wielka spuścizna
Wśród wielu pozostawionych przez nie-
go dokumentów znalazłem rozpadający 
się skrawek papieru, który po złożeniu 

wszystkich części sta- 
nowi „Świadectwo 
wyznaniowe” z 6 mar- 
ca 1939 roku o na-
stępującej treści: „Ni-
niejszym zaświadcza 
się, że Kościecha An-
toni, syn Stanisława 
i Elżbiety, urodzony 
11 stycznia 1918 r., 
zamieszkały w Osada 
Ogóliec gm. Róża-
na, pow. Kosów Pol., 
przyjął chrzest święty 
dnia 16 września 1934 
roku i jest zapisany do 
ksiąg pod Nr 82 Zbo-
ru Ewangelicznych 
Chrześcijan we wsi 
Białowicze, gm. Ko-
sów Poleski. Przełożo-
ny zboru J. Możejko”.

Jakże daleką drogę 
musiało przebyć to 
zaświadczenie. Zsyłka 
na Syberię, gdzie spo-
śród 6000 osób prze-
żyło tylko 1000. Po-
tem w 1942 roku przez 
południowe repu- 
bliki radzieckie wę-

drówka do Persji, Egip-
tu i Palestyny, udział w walce o Monte 
Cassino. Aż do 24 lutego 1947 roku Brat 
Antoni służył w Polskich Siłach Zbroj-
nych, pozostających pod dowództwem 
brytyjskim. Później przez 5 lat miesz-
kał w Nottingham, gdzie poznał swoją 
przyszłą małżonkę, Margaret Owen.  

30 kwietnia 1949 roku wstąpili w zwią-
zek małżeński, w którym przeżyli prawie 
60 lat. 7 października 1950 roku wziął 
udział w odbywającej się w tym mie-
ście wielkiej ewangelizacji, prowadzonej 
przez chrześcijańską organizację „Mło-
dzież dla Chrystusa”. Choć jako ogrodnik 
miał dobrze płatną pracę, zrezygnował  
z niej, aby całkowicie poświęcić się dzia-
łalności misyjnej. Materialne potrzeby 
powierzył swemu Panu, który go do tej 
służby powołał. Odwiedzał rozproszo-
nych emigrantów z krajów wschodnich, 
w różnych miastach organizował zbory. 
Przez lata przewodniczył Słowiańskiej 
Ewangelicznej Społeczności Baptystycz-
nej w Wielkiej Brytanii.

W rodzinnym archiwum Kościechów 
znajdują się egzemplarze wydawanego 
przez niego pisemka „Droga Prawdy”. 
W „The Churchman’s Magazine” (ma-
rzec-kwiecień 1979) znajduje się obszer-
ny artykuł Rona MacDonalda o życiu 
Antoniego. W 1970 roku br. Kościecha 
rozpoczął nadawanie audycji radiowej 
„Głos Dobrej Nowiny”. W swoim domu 
własnym kosztem urządził studio na-
grań, rozpoczęła się więc żmudna pra-
ca nagrywania kazań, odpowiadania na 
listy słuchaczy, wysyłanie nagranych na 
kasety programów. Ze względu na nie-
domagania serca osiem lat temu musiał 
zmienić swój piętrowy dom i spadzisty 
ogród przy ulicy Woodway 42 na dom 
parterowy i mniejszy ogród przy Baytree 
Walk 12, który zawsze wspaniale rozkwi-
tał (nieruchomość ta została teraz wysta-
wiona na sprzedaż). Pozostała po nim 
aparatura do nagrań, dzisiaj już nieco 
przestarzała i tysiące nagranych kaset.

W książce gości, gdzie zapisywano tylko 
ich adresy, tu i tam drobnym pismem na 
marginesie dopisywano: „God bless your 
dear home”, „dziękujemy za serdeczną 
gościnę i miłość Bożą”, „bardzo dzięku-
jemy za gościnność”, „thanks for your ho-
spitality”, „jesteśmy szczęśliwi i wdzięcz-
ni Bogu za społeczność z Wami”, „Bóg 
zapłać za serdeczność i miłość”, „ser-
decznie dziękujemy za wszystko”, „dzię-
kuję za wspaniałą gościnność”, „serdecz-
ne przyjęcie – niech Pan wynagrodzi”. 
A ileż znanych i nieznanych nam osób 

Ostatnie nasze spotkanie w ogrodzie A. Kościechy

Antoni Kościecha w swoim domowym studiu nagrań

Antoni Kościecha (1918-2008)

WSPOMNIENIE

Konstanty 
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przewinęło się przez ten gościnny dom! 
Przyjmowano tu wszystkich, z różnych 
krajów i wspólnot religijnych. 

Uroczystość pogrzebowa
Odbyła się ona 18. grudnia ubiegłego 
roku w zborze baptystycznym Watfordu 
przy ulicy św. Jakuba. Przewodniczył jej 
wnuk Antoniego, syn Richarda, pastor 
Paul Kościecha. Nabożeństwo modlitwą 
rozpoczął pastor miejscowego zboru, 
a następnie br. K. Wiazowski uczestni-
czący w tej uroczystości na prośbę od-
chodzącego brata i reprezentujący pol-
ską społeczność, powiedział: „Drodzy 
przyjaciele, Pismo Święte mówi: Pan 
dał, Pan wziął, niech będzie imię Pań-
skie błogosławione (Hiob 1,21). Pan dał 
nam wspaniały dar w osobie naszego 
brata Antoniego Kościechy. Ale nadszedł 
czas, gdy nam go zabrał. Co możemy 
w swoim smutku powiedzieć? Może-
my tylko stwierdzić: niech imię Pańskie 
będzie błogosławione. Prawie dwa lata 
temu (5.04.2007) wyrażaliśmy tu naszą 
wdzięczność Bogu za życie i służbę jego 
żony Margaret. Dzisiaj tak samo dzięku-
jemy Bogu za jej męża, a naszego dro-
giego brata w Chrystusie, Antoniego. Jak-
że wiele znaczył on dla każdego z nas. 
Wiernie służył naszej małej słowiańskiej 
grupie sióstr i braci. Jego serce i dom za-
wsze były dla wszystkich otwarte. A te-
raz jest on z Panem, którego tak bardzo 
kochał i któremu wiernie służył”.

Następnie przypomniał zebranym, że 
dzień odejścia z tej ziemi drogiego bra-
ta, 28 listopada 2008 roku, to dokładny 
dzień 150-lecia ruchu baptystycznego  
w Polsce. Przez cały rok świętowaliśmy  
i dziękowaliśmy Bogu za swoich poprzed-
ników. Z tej okazji Kościół nasz wręczał 
wyróżniającym się postaciom tego ruchu 
pismo przewodnie i ceramiczne tablicz-
ki z napisem: „Zachowałeś moje Słowo  
i nie zaparłeś się mojego imienia”. Od-
znaczenie takie zostało przyznane rów-
nież dla brata Antoniego Kościechy  
i w czasie tej uroczystości przekazane 
jego synowi Dawidowi. Przedstawiciele 
słowiańskiego zboru wyszli do przodu 
i zaśpiewali w języku polskim pieśń: 
„Być w domu! Jak to pięknie brzmi! Być 
w domu! O, jak tęskno mi. Jak bardzo 
pragnę w domu być, u mego Zbawcy 
wiecznie żyć”. W głośnych modlitwach 
serdecznie podziękowali Bogu za Jego 
miłość i dobroć okazaną w życiu i służ-
bie brata Antoniego Kościechy.

Ważny wieczór
Blisko trzy lata temu, trójka przyjaciół 

i braci w Chrystusie – Marek Czajkow-
ski, Piotr Zarecki i piszący niniejszy 
tekst – spotkała się by podyskutować 
nad tym, co dla nas ważne – nad Biblią  
i chrześcijaństwem. Wszyscy trzej uświa- 
domiliśmy sobie, jak wiele zagrożeń  
i wypaczeń jest obecnych we współ-
czesnym Kościele Jezusa Chrystusa.

Zgodziliśmy się, że konstruktywna 

krytyka wiary Kościoła w świetle Pi-
sma musi rozciągać się nie tylko na 
twierdzenia fundamentalne, lecz tak-
że na wszystkie jego przekonania.  
W przeciwnym wypadku doktryna staje 
się podatna na wypaczenia z zewnątrz  
i rozkład od wewnątrz. Ponieważ często 
absorbujemy idee obce Biblii, powsta-
je konieczność rozróżnienia w naszej 
wierze między tym, co autentyczne  
i tym, co fałszywe. Co więcej – przesąd, 
pycha, obłuda, uprzedzenia oraz spły-
canie mogą skalać nawet najpiękniejszą 
ideę. Wiara w swej nadmiernej gorli-
wości skłania się ku bigoterii. Wspólnie 
doszliśmy więc do przekonania, iż roz-
ważny krytycyzm wobec samych siebie 
i biblijne pobudzanie do wątpliwości 
wobec własnej religijności, sprzyja inte-
gralności wiary bardziej niż niczym nie 
zmącone poleganie na własnej wierze. 

Uznaliśmy także, że czas najwyż-
szy by Kościołowi Jezusa Chrystu-
sa przywrócić lub ukazać żydowski 
kontekst kulturalno-historyczny. Choć 
zbawcza moc ofiary Jezusa Chrystu-
sa i etyka przekazana przez Mistrza  
z Nazaretu, a później Jego uczniów, jest 
niezmienna, trwała i pewna, to kultura 
i technika od czasów Chrystusa ulega-
ła wielu modyfikacjom, zmianom i od-
kryciom. Nie wolno o tym zapominać. 
Również, przez dwa tysiące lat chrze-
ścijaństwo synkretycznie przyjęło wie-
le elementów greckich i rzymskich, co  
w znacznej mierze wypaczyło wy-
kładnię i etykę biblijną współczesnego 
Kościoła w szerokim tego zrozumienia 
zakresie. Dlatego, aby Biblię właściwie 
rozumieć, należy zawsze pamiętać, że 
Biblia jest w swym oryginalnym kon-
tekście de facto księgą żydowską: na-

pisaną przez Żydów, mówiącą głównie 
o Żydach, choć adresowaną w równym 
stopniu do Żydów, co i pogan. Zrozu-
mienie Biblii powinno więc zawsze tak 
się dokonywać, aby nie wyzuć jej z głę-
bi owego żydowskiego charakteru.  

Do dzieła!
Wspomniane powyżej przesłanki poz- 

woliły trójce braci wnieść do Rady Zbo-
ru Baptystów w Ostródzie propozycję 
powołania Ośrodka Studiów Judaistycz-
no-Chrześcijańskich. Propozycja spo-
tkała się z pełnym zrozumieniem i ak-
ceptacją. W ten sposób powstał i rozpo-
czął owocną działalność nasz Ośrodek.

Pierwsza sesja wykładowa odbyła się 
w miesiącu wrześniu 2007 r. Dzięki Bo-
żemu błogosławieństwu rozpoczęte se-
sje trwają do obecnej chwili.

Działalność Ośrodka
Ośrodek świadomie zaprasza wybit-

nych specjalistów w określonych dzie-
dzinach. I tak w minionym okresie wy-
kładowcami byli: prof. zw. Jerzy Madej, 
prof. zw. Mieczysław Czekalski, prof. 
Beata Tarnowska, ks. prof. Zdzisław 
Pawłowski, ks. prof. Alfred Tschirsch-
nitz, ks. prof. Zdzisław Żywica, dr hab. 
Krzysztof Szatrawski, dr Felicja Białęc-
ka, dr Zygmunt P. Karel, dr Wojciech 
Gajewski, dr Jan Mironczuk, dr Alfred  
J. Palla, płk dr Igor Sawicki, dr Piotr  
Zaremba, dr Sławomir Witkowski, dr 
Piotr Lorek, dr Andrzej Seweryn, mgr 
Hanna Cieślar, mgr Ewa Seweryn, mgr 
Noemi Bażanowska, ks. mgr Leszek 
Macieszczak, mgr Andrzej Migda, ks. 
mgr Adam Prozorowski, mgr Jan Sekta,  

Głębiej w Biblię
Mark, syn Dawida, w czasie tej uroczysto-
ści załamującym się głosem powiedział: 
„Mogę tylko zaświadczyć, że w cza- 
sie swego odejścia nasz Dziadek miał 
dwóch synów, pięcioro wnucząt i dwa-
naścioro prawnucząt, z których bardzo 
się cieszył. Przez lata miałem szczęście 
spędzać wiele czasu w jego obecności 
i słuchać jego opowiadań i rad. Rzadko 
okazywał swoje uczucia, ale całe życie 
troszczył się o innych, setki ludzi przyj-
mował w swoim domu, niczego od nich 
nie oczekując. Gdy pewnego razu byłem 
z nim w szpitalu, a pielęgniarka zapytała, 
czy będzie w stanie opiekować się na-
szą chorą babcią, odpowiedział: będę to  
czynił jak długo będę żył, przecież obie-
całem to jej w czasie ślubu. Wtedy spoj-
rzeliśmy sobie głęboko w oczy i przez 
pięć minut pozostawaliśmy w milczeniu. 
Ostatnie lata były dla naszego Dziadka 
trudne. Dziadku, w imieniu nas wszyst-
kich dziękuję Ci, że odcisnąłeś na na-
szym życiu niezatarty ślad, który pozo-
stanie z nami aż do naszego ponownego 
spotkania.” Wyraził on też podziękowa-
nie siostrze Elżbiecie, która z wielkim 
poświęceniem w ostatnich latach opie-
kowała się jego Dziadkiem. 

Paul Kościecha swoje kazanie oparł na 
tekście Fil.1,12-26. Kreślił obraz postaci 
Pawła i porównywał go ze 
swoim Dziadkiem. Był to 
człowiek silny i praktycz-
ny, prawdziwie nawróco-
ny od świata do Chrystu-
sa, całkowicie poświęcony 
służbie i z niecierpliwością 
oczekujący na społecz-
ność ze swoim Panem. 
Osoba Dziadka, Antonie-
go Kościechy, będzie mu 
wielką pomocą i natchnie-
niem w pastorskiej służbie 
w swoim zborze.

Nabożeństwo  
w Bedfordzie
Trudno jest wyobrazić so-
bie pobyt w Anglii i polskie 
nabożeństwo bez brata  
Antoniego Kościechy i po-
bytu w jego domu. Przez 
ostatnie lata z powodu 
choroby nie odwiedzał 
on już swoich podopiecz-
nych. To raczej oni odwie-
dzali jego. Ale w następ-
ną niedzielę (21 grudnia 

Po nabożeństwie domowym w Bedfordzie

Pastor Paul Kościecha. Z lewej Richard i Dawid z żoną Jill.

2008) w Bedfordzie, w gościnnym domu 
siostry Marysi Hanczar, obyło się domo-
we nabożeństwo. Z Londynu przybył 
brat Stefan Stankiewicz, a wraz z nim 
młode małżeństwo, Justyna i Sebastian 
Łakomiec, którzy niedawno nawrócili się 
i przyjęli chrzest. Wraz z nimi i siostrą 
Elżbietą Leśniewską, która tak dzielnie 
opiekowała się bratem Kościechą, uda-
liśmy się do Bedfordu. W nabożeństwie 
tym wziął też udział, pracujący w Bed-
fordzie młody brat Anatol z Ukrainy.

Polska praca misyjna w Londynie i jego 
okolicach potrzebuje dobrego koordyna-
tora. Wielu ewangelicznie wierzących 
rozprasza się w tym wielkim mieście po 
wielu angielskich zborach, nie ma ze 
sobą kontaktu. Prośmy Boga, aby po-
wołał tam dobrego duszpasterza i mi-
sjonarza, ponieważ przebywając z dala 
od kraju i przeżywając różnego rodzaju 
kryzysy, nasi rodacy są bardziej otwarci 
na ewangelię.

Dzięki Bogu za życie i usługiwanie na-
szego przyjaciela i brata Antoniego Ko-
ściechy. Zawsze interesował się i modlił 
o rozwój pracy misyjnej w Polsce. Wie-
rzę, że modlitwy te nie pozostaną bez 
odpowiedzi. Uczmy się dziękować Bogu 
za takich ludzi.     

czyli o działalności  
Ośrodka Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich  
w Ostródzie

Zbigniew L. Gadkowski

fot. stockxchng



Wieś Hlubokie (ros. Głubokoje) 
położona jest na południowych 

krańcach Ukrainy, w rejonie tatarbu-
narskim obłasti odeskiej (rejon to 
odpowiednik naszego powiatu, a obłast 
– województwa). Zamieszkuje w niej 
ponad 1200 osób, spośród których 
niemal wszyscy to Mołdawianie. Działa 
tam misja baptystyczna i tworzy się 
nowy zbór. 

Do budowy swego Kościoła w tej wsi 
Pan posłał Dimitrija Mendruka. Urodził 
się on w dalekim Kazachstanie, skąd 
jego rodzina przeniosła się do Mołdawii. 
Byli nowymi ludźmi w wiosce, gdy 
przyszedł do nich miejscowy pastor  
i zwiastował im Ewangelię, zapraszając 
ich do Kościoła. „Było to w 1995 roku 
– wspomina. - Poszedłem wówczas 
na zebranie i przez pięć kolejnych lat 
przebywałem wśród osób wiernych 
Jezusowi, ale sam się nie upamiętałem. 
Aż wreszcie pomyślałem, by tego życia 
nie przeżyć na darmo, uświadomiłem 
sobie – po latach słuchania kazań - 
że mogę stracić życiową szansę. Bóg 
przyprowadził mnie do tego, żebym 
się ukorzył i nawrócił do Niego. U was 
w Polsce, w Radomiu jest zbór i tam 
pracował brat Roy, misjonarz z Anglii 

i on właśnie nauczał w Mołdawii, 
dzięki jego posłudze się nawróciłem. 
To było w 1999 roku, a już rok później 
pojechałem na Ukrainę jako misjonarz 
i żyję tu w mołdawskiej wiosce 
Dmitrówka. Tu wyrosłem duchowo 
i cztery lata temu nałożono na mnie 
ręce jako na ewangelistę. Dwa lata 
temu Bóg powiedział mi, abym zaczął 
działać samodzielnie i posłał mnie do 
Hlubokie.”

Już znacznie wcześniej we wsi 
działał pastor zboru w Tatarbunary  
i wówczas było tam troje wierzących, 
lecz jedna osoba umarła a druga 
przeniosła się do innej wsi. Dima, wraz 
ze swoją żoną „weszli w jego ślady”, 
podjęli się kontynuacji misji. A jest to 
bardzo trudny teren dla zwiastowania 
Ewangelii. „W sąsiedniej wsi, Borysiwce, 
jest prawosławny monastyr i ten właśnie 
monastyr jest przyczyną, że dorośli 
tutaj nie przychodzą. Ci mnisi zajmują 
się niby wypędzaniem diabła. Ludzie, 
którzy do nich przychodzą, padają  
i dzieją się z nimi różne dziwne rzeczy  
i jest to duchowo podejrzane. 
W ludziach tu żyjących jest taka 
zawziętość. Swego czasu w Borysiwce 
szukaliśmy wierzących. Na ławce, 
przed domem siedzieli sobie dziadek 
z babcią i spytaliśmy ich, czy są 
w wiosce jacyś wierzący ludzie – 
baptyści, zielonoświątkowcy. A oni 
odpowiedzieli: Była kiedyś jedna 
kobieta, baptystka, ale chwała Bogu 
umarła i teraz my jesteśmy czyści.” 
Niewiele serc dorosłych otwiera się na 
Ewangelię. Wielu nie chce przychodzić, 
bo obawiają się, co powie rodzina 
i sąsiedzi. Jednak posyłają oni do 
misjonarzy swoje dzieci, które bawią 
się i poznają Ewangelię. I głównie 
w dzieciach Dima upatruje szansę, 
by Kościół w tej wsi zakorzenił się  
i rozwinął. Niemniej w ostatnich dniach 
lipca cztery osoby z tej wspólnoty 
przyjęły chrzest na wyznanie wiary. 

Wspólnota, choć niewielka, ma we 
wsi dom modlitwy. Stało się to dzięki 
hojności pewnego człowieka, który 
wykupił na ten cel jedno z gospodarstw 
i zainwestował w nie, by mogło się 
stać miejscem, w którym gromadzą się 
wierni. Kaplica jest niewielka, ale dla 

tak małej wspólnoty wystarczająca.  
W chwili obecnej pragnieniem 
małżeństwa Mendruków jest, by 
zagospodarować teren wokół domu 
– utwardzić podwórze i wykonać 
chrzcielnicę. Pragną, by miejsce to było 
wizytówką Kościoła i by można było 
zapraszać tam ludzi, by na przykład 
zobaczyli chrzest. Dima pragnie też 
stworzyć przy zborze dobre miejsce dla 
dzieci. „Jest obecnie jedenaścioro dzieci, 
ale jeśli my tu wszystko przygotujemy, 
może przyjdzie kolejnych piętnaście, 
a za dziesięć lat z tych dzieci będzie 
Kościół.” Na ten cel jednak potrzeba 
około 1800 dolarów, a dla wspólnoty  
z Hlubokie jest to duża suma. 

„Wierzę, że w ciągu roku lub 
dwóch lat utworzymy zbór. (...) Co Bóg 
zacznie, to też dobrze dokończy” – 
mówi z nadzieją w głosie Dima.

Jeśli ktoś chciałby pomóc Zborowi 
w Hlubokie, może skontaktować 
się z autorem niniejszego tekstu:  
maw-gniezno@o2.pl  

Marcin Woźniak

Co Bóg zaczął, 
        to i dokończy
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mgr Włodek Tasak, mgr Andrzej Ba-
jeński, mgr Jan Jagielski, mgr Emanuel 
Machnicki, mgr Władysław Schinzel, 
mgr Henryk Turkanik, Anna Białęcka- 
-Pluta, red. Bolesław Parma, pastor 
Kazimierz Barczuk. Mieliśmy również 
gości zaproszonych spoza naszego kra-
ju, którymi byli: Dvora Maor z Izraela, 
dr Joseph Luxum z USA, Andrev Niv  
z Izraela i Richard Lee z Anglii.

Warto również dodać, iż nasi goście 
reprezentują różne środowiska, wyzna-
nia i poglądy, w tym judaistyczne i ży-
dowskie. Dokładamy natomiast wszel-
kich wysiłków, aby wspólnym mianow-
nikiem był dla nich profesjonalizm i głę-
boka wiedza w obszarze, w którym pro-

go Izraela” czy „Rośliny w Biblii”? Oba 
zostały omówione w Ostródzie! Jeszcze 
inne wykłady przybliżały dzieje Żydów: 
„Dzieje Żydów na Podlasiu”, „Dzieje 
Żydów w Prusach Wschodnich”, „Alije 
Izraela”, „Symbolika masseb na cmenta-
rzach żydowskich”, „Współczesne pań- 
stwo Izrael – 60 lat wojen o przetrwa-
nie”. 

Nie sposób wymienić tematów 
wszystkich wykładów. Można nato-
miast stwierdzić, iż wszystkie słucha-
czom dały wiele wiedzy i zainspirowały 
do własnych badań i przemyśleń.

Zadbaliśmy również o „coś miłego 
dla ucha”: koncerty (znakomite zresz-
tą): Jurka Dajuka, dr Josepha Luxuma  

simy ich o prezentację. I tak mogliśmy 
słuchać wykładów stricte egzegetycz-
nych na temat: Księgi Izajasza, Psalmów 
mesjańskich, Księgi Jeremiasza, Nahu-
ma i innych. Wysłuchaliśmy również 
wykładów bardziej pastoralnych – np. 
„Rodziny Patriarchów Biblijnych”, ale  
i wprowadzających w kontekst kulturo-
wy Biblii – np. „Judaistyczne korzenie 
chrześcijaństwa” - czy w relację Starego 
i Nowego Przymierza:  „Strukturalizm 
Biblii”, „Izrael – Naród Bożego wybra-
nia”, „Nieodwołalne obietnice Boże”, 
„Stare i Nowe Przymierze”. 

Niektóre z wykładów są unikalne  
w skali Polski, gdyż wymagają bardzo 
wąskiej specjalizacji. Gdzie można usły-
szeć fachowe przybliżenie zagadnień 
takich jak: „Muzyka i śpiew starożytne-

i zespołu „Wierni Bogu” pod kierownic-
twem energicznej s. Danuty Ryżyk.

Plany na przyszłość
W najbliższym okresie zamierzamy 

rozszerzyć swoją działalność o organi-
zację wycieczek do Izraela. To przed-
sięwzięcie wspomoże dr Joseph Luxum, 
który ma doświadczenie w ich organi-
zacji (organizował wycieczki dla chrze-
ścijan amerykańskich). Zaplanował już 
i przygotował wycieczkę „Szlakiem 
miejsc biblijnych”. Więcej informacji  
o wycieczkach udostępnimy w folderze 
dla zainteresowanych.

Przymierzamy się również do wyda-
nia kilku, naszym zdaniem wyjątkowo 
pożytecznych książek. Mamy już zgo-
dę autorów na tłumaczenie i wydanie. 

Oczywiście, zamierzamy nadal organi-
zować wykłady!

Podziękowania
Nie byłoby jednak owej błogosła-

wiącej działalności, gdyby nie modli-
twy wielu osób, co doceniamy, i za co 
szczególnie dziękujemy! Warto również 
wskazać osoby zaangażowane w orga-
nizację. Radę Programową tworzą: Ma-
rek Czajkowski, Piotr Zarecki i piszący 
niniejszy tekst. Sprawy organizacyjne 
wspierają: Halina i Antoni Olszewscy, 
Barbara Węgier, Urszula Przybysz, Ania 
i Piotr Olszewscy, Sabina Krzemińska, 
Irena Kołątaj, Anna i Wacław Odoliń-
scy, Krystyna Kochanowska, Barbara 

Dehmel oraz w ogóle grono wszyst-
kich ostródzkich zborowników, których 
niemożliwym jest wymienić z imienia  
i nazwiska. 

Przyjedź do nas!
Zapraszam więc do Ostródy, w każ- 

dą trzecią sobotę miesiąca, w godzi-
nach od 10 do 17 na sesje wykładowe. 
Miejsce zjazdów Ośrodka to Kaplica 
Kościoła Baptystów przy ul. Nadrzecz-
nej 3. Przyjedź choć raz, a przekonasz 
się sam, co zyskasz! Posłuchaj wykła-
dów, spędź czas w niezapomnianej 
aranżacji kaplicy zborowej, jak również  
w gościnnej, chrześcijańskiej atmosfe-
rze, jaką tworzy wspólnota ostródzka 
razem z gośćmi.    
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ale po dwóch latach zrezygnował. W Edynburgu zaprzyjaźnił się  
z zoologiem i zwolennikiem ewolucji Robertem Grantem.

Po rezygnacji z medycyny ukończył studia teologiczne, ale nie 
czuł powołania do pracy w tej dziedzinie. Był miłośnikiem przyrody, 
dlatego wyruszył w podróż statkiem, aby prowadzić badania nad róż-
nymi rodzajami skał i żywych organizmów. Przez pięć tygodni prze-
bywał na wyspie Galapagos (1835). Był pod wpływem pism Thoma-
sa Malthusa, który twierdził, że tylko najsilniejsze okazy przeżywają  
i rozwijają się, natomiast słabe powinny umrzeć.

Po powrocie do Anglii ożenił się z kuzynką Emmą Wedgwood, 
która też była gorliwą unitarianką. Matka Karola zmarła, gdy miał on 
osiem lat, a jego córka Anna zmarła w wieku dziesięciu lat (1851). 
Tragedia ta wywołała w nim bunt przeciwko Bogu. Ale podobnie jak 
jego późniejsi zwolennicy, w poszukiwaniu przyczyn zła nie zwracał 
się on do Pisma Świętego.

Mówi się, że Karol na łożu śmierci stał się chrześcijaninem, ale nie 
ma na to dowodów. Uważał się on za agnostyka.2 W swojej autobio-
grafii przyznał, że „tajemnica początków wszystkich rzeczy jest dla 
nas niepoznawalna”. Brał jednak pod uwagę jako pierwszą przyczynę 
wszystkich rzeczy, istnienie inteligentnego umysłu: „w pewnej mierze 
analogicznego do umysłu ludzkiego i dlatego uważam się za teistę-
”.3 Karol Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 roku i został pochowany  
w Westminster Abbey.

Do czego doprowadziła teistyczna ewolucja?
W 1859 roku Darwin opublikował swoje słynne dzieło O pocho-

dzeniu gatunków. W jego przekonaniu pojawienie się różnorodności 
życia nie wymaga stworzyciela. Teistyczna ewolucja zakłada wyko-
rzystanie przez Boga procesu ewolucji w dziele stworzenia. Twierdzi 
ona, że historia ziemi dostarcza na to niezbędnych dowodów. Na-

turalne procesy są wystarczające do wytworzenia zróżnicowanych  
i skomplikowanych form życia, nie wymagających „interwen-

cji” Boga. A więc w ramach gatunków proces zróżnicowania 
może przebiegać samoistnie. I na tym można byłoby po-

przestać. Darwin doszedł tylko do tego miejsca.

Zwolennicy ewolucji poszli jednak dalej. Teraz 
„teoria Darwina stała się czymś więcej niż tylko teo-
rią: funkcjonuje jako obiektywny fakt (...) Zasadni-

czym elementem biologicznej ewolucji w rozu-

mieniu darwinowskim, jest odrzucenie stałości gatunków. 
Wcześniejsze teorie dopuszczały ewolucję niektórych 
organizmów, ale gatunki miały jej nie podlegać. Dzięki 
temu można było uznać gatunek ludzki za specjalny twór 
Boga. Darwinowska biologia ewolucyjna czyni taki pogląd 
co najmniej naiwnym (...) Ludzkie organizmy nie są wy-
jątkowym stworzeniem Boga (...)”.4 Autorzy tego artykułu 
dochodzą do wniosku, że pierwszy rozdział Biblii został 
napisany w Mezopotamii (dużo wody), a drugi w X wieku 
p.n.e. (suchy klimat). 

W drugim artykule pt. Podziękowanie dla Pana Darwi-
na, jego autor dowodzi, że Adam i Ewa to jedynie symbo-
le, a nie konkretni ludzie. A dlaczego podziękowanie dla 
Darwina? Bo „Eden jest symbolem całego świata (...) To 
my jesteśmy Adamem i Ewą (...) Gdy odwracamy się od 
Boga, sami siebie skazujemy na wygnanie z ogrodu”. To 
podobno tylko dzięki darwinizmowi odkrywamy duchowy 
wymiar śmierci i jej aktualności w codziennym życiu.

Natomiast w rozmowie z Mają Jaszewską, filozof i etyk 
Jacek Hołówka otwarcie przyznaje, że „trzeba z Biblii usu-
nąć dosłowność i całą warstwę powierzchniową narracji”. 
Jego zdaniem religia ma być „w odpowiedzialny sposób 
naukowa”, a kreacjoniści odwołują się do „pornografii, po-
legającej na przedstawianiu prymitywnych bajek (...) za-
miast naukowego obrazu świata”, bo „wiedza ma zawsze 
ostatnie słowo”.5 

Czy teoria stała się już faktem?
Czy wiedza już jest pełna i ostateczna, aby mieć 

„ostatnie słowo”? „Współczesna debata na temat począt-
ków często jest prezentowana jako wybór między nauką  
z jednej strony, a religią z drugiej. Mówi się, że ewolucja 
ma charakter naukowy, a stworzenie – religijny. Nauka ma 
do czynienia z otaczającym światem, z rzeczywistością,  
z dowodami. A religia odnosi się do dziedziny duchowej, 
ma do czynienia z wiarą, moralnością, wartościami. Prze-
konuje się nas, że te dwa zakresy ludzkiego myślenia nie 
zachodzą na siebie. Ewolucja należy do sali wykładowej,  
a stworzenie do wychowania religijnego i obydwie te dzie-

dziny nie mają ze sobą nic wspólnego. Zwróćmy jednak 
uwagę na poczynione tutaj dwa założenia: po pierwsze, 
że ewolucja jest wolna od jakichkolwiek religijnych prze-
konań, i po drugie, że stworzenie nie ma żadnego związku  
z naukowymi badaniami naturalnego świata. Obydwa założe- 
nia są błędne i dlatego wymagają krytycznego podejścia”.6 

Teoria ewolucji opiera się na założeniach, które mają 
taki sam religijny charakter, jak myślenie kreacjonistyczne. 
Zwolennik ewolucji kieruje się filozofią naturalizmu – to 
znaczy naturalny świat jest dla niego ostateczną rzeczywi-
stością. Dlatego nie traktuje on poważnie Bożego objawie-
nia, Biblii, zalicza go raczej do mitów i bajek. Dla niego 
świat nie ma żadnego inteligentnego planisty i nie ma też 
celu swego istnienia. Jego „nauka” wyłącza taką hipotezę, 
ponieważ nie ma ona charakteru naturalnego.

Z drugiej strony wiarę w stworzenie wspiera wiele na-
ukowych dowodów. To „przez wiarę poznajemy, że świa-
ty zostały ukształtowane słowem Boga” (Hebr.11,3), ale 
biblijna wiara nie jest wiarą ślepą! Prawa natury rządzą-
ce naszym wszechświatem, odpowiednie warunki życia 
na ziemi, złożoność najprostszych żywych istot, zawarta 
w każdej komórce informacja genetyczna – wszystko po-
twierdza to, co Biblia mówi o stworzeniu. Ponadto wiele 
dziedzin nauki rozwijało się w oparciu o zawartą w Biblii 
wiedzę. To Biblia kierowała zainteresowanie człowieka na 
ten - stworzony przez Boga - świat.

„Stworzenia ani ewolucji nie da się dowieść naukowo. 
Bo nauka, w odróżnieniu od logiki czy matematyki, nie ma 
do czynienia z „dowodem”, a raczej z jego interpretacją. 
Rekonstrukcja wydarzeń, które dokonały się w dalekiej 
przeszłości, oparta na pozostałych dzisiaj śladach, zawsze 
i nieuchronnie jest bardziej niepewna niż bezpośrednia 
obserwacja, powiedzmy, chemicznej reakcji w probów-
ce”.7   

Biblijnie wierzący uczony cieszy się studiami nauko-
wymi i nie obawia się nowych odkryć. Bada on ten świat, 
poznaje w nim dzieła Boże. Daje mu to wielką motywację 
do badań naukowych, bo jak mówi psalmista, „wielkie są 
dzieła Pana, godne zgłębiania przez wszystkich, którzy je 
miłują” (11,2). Chrześcijanin powinien odrzucić podział 

  Konstanty Wiazowski

fot. Grace magazine nr 5

na temat początków świata  
i jego rozwoju

W tym roku mija 200 lat od urodzenia Karola Darwina i 150 lat od po-
jawienia się jego ważnej książki pod tytułem O pochodzeniu gatun-

ków. Z tej okazji na łamach świeckiej i kościelnej prasy pojawiło się sporo 
artykułów na nowo podgrzewających spór o sposób powstania naszego 
świata – jego ewolucyjny rozwój czy stworzenie przez Boga zgodne z biblij-
nym opisem. Mam przed sobą dwa miesięczniki – polski (Jednota nr 5-6) i an-
gielski (Grace magazine nr 5). Pierwszy na swojej pierwszej stronie zamieścił 
ilustrację przedstawiającą człowieka z głową zbliżoną do małpy (fot. str. 12.),  
a drugi – małpę (fot. poniżej). W obydwóch znajduje się po kilka artykułów  po-
święconych teorii ewolucji i jej wpływu na współczesne myślenie. W oparciu  
o lekturę tych artykułów pragnę przedstawić swoje przekonanie na ten temat. 
Ale zacznijmy od samego Darwina.

Spór
Kim był Karol Darwin?

Urodził się on 12 lutego 1809 roku w rodzi-
nie Zuzanny i Roberta. Rodzice Zunanny byli 
członkami unitarian.1 Robert, podobnie jak jego 
ojciec Erazm Darwin, był ateistą. Na początku 
Karol rozpoczął w Edynburgu studia medyczne, 
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rzeczywistości na nie pokrywające 
się ze sobą dziedziny, ponieważ 
właśnie w oparciu o to przekona-
nie świeccy filozofowie dowodzą, 
że wiara w stworzenie nie opiera 
się na faktach i jest oderwana od 
rzeczywistości. Biblijne opowiada-
nie o stworzeniu nie jest zbiorem 
religijnych historii czy moralnych 
pouczeń; jest ono solidnie zako-
rzenione w prawdziwym świecie. 
Bóg naprawdę stworzył, naprawdę 
posłał globalny potop, naprawdę 
działa w historii i naprawdę mo-
żemy zobaczyć wokół siebie Jego 
działanie, jeżeli mamy oczy, aby 
to widzieć. 

Ewolucja odrzuca ważne 
doktryny biblijne

Zwolennicy ewolucji nie tyl-
ko pierwszy rozdział Biblii, ale też 
inne jej teksty starają się na nowo 
interpretować. Pierwszy człowiek, 
Adam nie jest dla nich postacią 
historyczną i fizycznym praojcem 
całej ludzkości, a jedynie repre-
zentantem zamieszkującej już na 
ziemi ludzkości. Historyczna oso-
ba Adama decydowała o spójności 
teologii Pawła odnośnie osoby i zbawczego dzieła Chrystu-
sa: „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat (...) jeśli przez upadek jednego człowieka (...) skutkiem 
grzechu jednego człowieka (...) upadek jednego człowie-
ka” (Rzym. 5,12-21; patrz też 1 Kor.15,20-49;). Gdyby Adam 
był tylko przedstawicielem, to w jaki sposób istniejące  
w nim podobieństwo Boże, a później jego upadła natura, 
zostały przekazane całej ludzkości na ziemi?

Zwolennicy ewolucji twierdzą, że śmierć fizyczna za-
wsze była obecna i nie została spowodowana grzechem 
Adama, stąd skutkiem jego grzechu była śmierć ducho-
wa. Jeżeli tak, to dlaczego Jezus musiał umrzeć śmiercią 
fizyczną, by zadośćuczynić za grzech Adama? Podob-
nie jest ze zmartwychwstaniem Jezusa, które było zwy-
cięstwem nad śmiercią fizyczną (1 Kor.15,26). Gdyby 
śmierć fizyczna była na początku stworzenia, wtedy Je-
zus przyszedłby, aby pokonać wroga, którego właści-
wie sam stworzył, co jest bezsensem. Paweł twierdzi, że 
fizyczne zmartwychwstanie Chrystusa jest antidotum 
na fizyczną śmierć, będącą skutkiem grzechu Adama  
(1 Kor. 15,21). 

Podobnie jest z potopem. Jeżeli 
miałby on mieć lokalny charakter,  
wtedy trudno byłoby pogodzić to  
z całym poselstwem biblijnym. 
Według 2 Piotra 3,5-6 potop był 
wydarzeniem globalnym, jakim  
w przyszłości będzie nowe stwo-
rzenie. Ponadto obietnice i naka-
zy, dane w 1 Mojż. 9 po potopie, 
są tak uniwersalne jak sam potop. 
A dana Abrahamowi obietnica, 
że w nim będą „błogosławione 
wszystkie narody (plemiona) zie-
mi”, odnosi się do potomków tych, 
którzy ocaleli z potopu. Lokalny 
potop pozbawiłby wiele narodów 
tych obietnic.

Zwolennicy ewolucji przeko-
nują, że ból, choroba i śmierć są 
nieodłącznym elementem fizycz-
nego życia. Ich zdaniem zmar-
twychwstałe ciało też ma charakter 
fizyczny, choć nie ulega rozkłado-
wi i nie poddaje się śmierci. Nowe 
stworzenie nie rozwiązuje proble-
mu grzechu, a jest jedynie celem, 
do którego zdąża Boże doskonałe 
stworzenie. Jeżeli tak, to takie cho-
roby jak rak są częścią  Bożego 
stworzenia, o którym On powie-
dział, że „było to bardzo dobre”  
(1 Mojż.1,31), a stąd wynika, że to 

Bóg, a nie człowiek, jest twórcą cierpienia. Ewolucja pro-
wadzi do niespójności, czy nawet sprzeczności nauki bi-
blijnej.

Wpływ ewolucyjnego myślenia
Darwinizm uważa śmierć za element pozytywny, który 

eliminuje jednostki słabsze. I dlatego, jak mówi on, doko-
nuje się postęp. Eugenika,8 czyli nauka o selekcji naturalnej 
rozwijała się szczególnie w ubiegłym wieku. Jej okropnym 
przejawem było nazistowskie „ostateczne rozwiązanie” – 
likwidowanie członków tzw. słabszych narodowości. Bez-
względni dyktatorzy sięgali do tej filozofii by decydować, 
kto należy do tych słabszych jednostek, by promować swój 
własny naród czy wybrane jednostki. Tą samą zasadą kie-
rują się zwolennicy eutanazji czy aborcji.

Poprzednio uważano, że prawo ludzkie powinno wy-
rażać boskie prawa obowiązujące wszystkich ludzi. Dar-
winizm przekonuje, że na ludzkie zachowania należy 
patrzeć z perspektywy ciągłego rozwoju bez określania 
stałych zasad. Taka postawa uważa prawa za względne  

i rozwojowe, dostosowywane do tego, co jest dla nas naj-
lepsze. Dlatego, np. o aborcji decyduje wzrost zaludnie-
nia, ubóstwo i inne czynniki społeczne.

„Darwinizm zakłada, że ludzkie umysły, język i kultura 
są skutkiem naturalnego doboru, a nie Bożego podobień-
stwa w człowieku czy jego duszy. W dziedzinie edukacji 
doprowadziło to do współczesnej teorii uczenia się. Przed 
pojawieniem się teorii ewolucji nauczyciel miał prowa-
dzić uczniów do poznania ostatecznych prawd. Przeko-
nanie o tym, że umysł podlega rozwojowi pomniejsza 
pojęcie określonej prawdy (...) Teraz celem nauczyciela 
nie jest nauczanie prawdy, lecz dopomaganie uczniom  
w dochodzeniu do własnych przekonań”.9

Dotąd zasady moralne uważano za dane przez Boga 
prawo. Teraz ludzie traktują je jako coś względnego. To, 
co jest dobre dla ciebie, może być złe dla mnie, i odwrot-
nie. Geje usprawiedliwiają homoseksualizm i domagają 
się równych praw, ponieważ, jak twierdzą, doświadczają 
takiej samej miłości jak wszyscy inni. „Ewolucja w końcu 
prowadzi do hedonizmu: pozwól mi robić to, co sprawia 
mi przyjemność; jesteśmy skutkiem ślepego procesu, który 
nie prowadzi do określonego celu, a jedynie do dalszej 
zmiany (...) Myślący chrześcijanie powinni głębiej się nad 
tym zastanowić. Nie możemy wszystkie-
go zwalać na darwinizm. Chrystus uczył 
nas, że drzewo poznaje się po owocach,  
a owoce ewolucji są oczywiste”.10 

Końcowe wnioski
Czy nie mogę być człowiekiem świa-

tłym i postępowym, a jednocześnie wy-
znawać kreacjonizm, wierzyć, że to 
Bóg stworzył świat i nadal nim kieruje? 
Że tekst biblijny w obecnej hebrajskiej  
i greckiej formie jest natchnionym Słowem 
Bożym, objawieniem Jego miłości i spra-
wiedliwości wobec swego stworzenia? 
Czy nie mogę uważać, że zapis biblijny 
ma charakter historyczny, a jednocześnie 

posiada też wymiar duchowy? Przecież takie było przeko-
nanie Pana Jezusa i autorów ksiąg biblijnych! Czy moja 
ludzka logika jest w stanie ocenić, co w Biblii jest boskie, 
a co ludzkie, co historyczne, a co tylko obrazowe? I czy 
mogę ogarnąć to swoim ograniczonym rozumem? „Bo my-
śli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi 
moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, 
tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż 
myśli wasze” (Izaj.55,8-9). 

Jeżeli tak naprawdę jest, to po co to zacietrzewienie 
między zwolennikami obu przekonań, dlaczego „naukow-
cy” uważają się za postępowych, a innych traktują jak 
ciemnogród? Czy nauka już poznała wszystkie tajemnice 
tego świata? Czy arogancja i zbytnia pewność siebie wspo-
mnianego filozofa nie świadczy o wąskości jego umysłu  
i jednostronności jego myślenia? Czy nie można dyskuto-
wać bardziej kulturalnie, z szacunkiem dla odmiennych 
przekonań?

Zawsze z politowaniem patrzyłem na zagorzałych  
nieprzejednanych dyskutantów, których upór kładł się cie-
niem na logice ich rozumowania. Może i do tej sprawy 
należałoby podejść z pełną wiarą i chłodnym umysłem. 
Życzę tego wszystkim dyskutantom.   

fot. Jednota nr 5-6

1  Unitarianizm (łac. unitas = zjednoczeniowy) rel.
Odłam protestantyzmu, odrzucający dogmat o Trójcy św., kładący 
nacisk bardziej na doktrynę etyczną niż dogmatyczną, głoszący huma-
nizację religii i tolerancję; rozpowszechniony w Polsce XVI w. (Bracia 
Polscy) i w Anglii od 1774 r. (Słownik Wyrazów Obcych, W-wa, 1980).

2  Agnostycyzm (gr. agnostes = nieznany, niepoznawalny) pogląd filozo-
ficzny negujący całkowicie lub częściowo możliwość poznania obiek-
tywnej rzeczywistości (Słownik Wyrazów Obcych, W-wa, 1980).

3  Teizm (gr. teos = bóg) pogląd filozoficzno-religijny uznający istnienie 
po-za i ponad przyrodą jedynego osobowego Boga, będącego stwórcą 
świata i sprawującego stałe opatrznościowe kierownictwo nad świa-
tem (Słownik Wyrazów Obcych, W-wa, 1980). Teiści uważali Boga 
za stwórcę świata, który następnie już nie ingerował w jego rozwój. 
Podobnie jak zegarmistrz nakręcił On swój „zegarek” i pozostawił go 
samemu sobie. Natomiast ateiści, mówiąc o powstaniu świata, zupełnie 
nie wspominają o Bogu. 

4  Mark A. Throntveit i Alan G. Padget, Czytając Biblię po Darwinie,  
„Jednota” 5-6/09.

5  „Nie da się częściowo zabić prawdy”, „Jednota” 5-6/09.
6  Paul Carner, Is Creationalism scientific? “Grace magazine”, 5/09
7  Tamże.
8  Eugenika – system poglądów głoszący możliwość doskonalenia cech 

dziedzicznych człowieka przez stwarzanie warunków zachowujących 
i rozwijających cechy dodatnie, a ograniczających możliwości dzie-
dziczenia cech ujemnych (Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, 
W-wa, 1968).

9  Dawid Anderson, The impact of evolutionary thinking,  
“Grace magazine”, 5/09

10 Tamże.

Przypisy:
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Moja wiara w teorię ewolucji runęła w 1989 roku, kiedy 
jako student politechniki przeczytałem książkę radzieckich 
ewolucjonistów o najnowszych ustaleniach badawczych. 
Dowiedziałem się z niej, że badania genetyczne jedno-
znacznie wskazują, iż wszystkie żyjące dziś na Ziemi ko-
biety pochodzą od jednej tylko pramatki, która zresztą nie 
posiadała żadnych cech małpy. Poza tym, opisano tam od-
krycia dowodzące, że człowiek chodził po Ziemi w tym sa-
mym czasie, co dinozaury – lub że dinozaury żyły jeszcze 
wtedy, kiedy na naszej planecie pojawili się ludzie.

Oczywiście, fanatycznie wierzący w teorię Darwina 
radzieccy naukowcy usiłowali wykazać, że te najnowsze 
ustalenia nie stoją w sprzeczności z lansowaną przez nich 
ideologią samoczynnego powstania życia z nieożywionej 
materii, oraz człowieka ze świata zwierząt. Do mnie jednak 
nie przemówił argument, jakoby pramatka dzisiejszych ludzi 
samodzielnie, w oderwaniu od pozostałych pobratymców, 
wyewoluowała z małpoluda w człowieka i straciła sierść 
w wyniku napromieniowania radioaktywnego. Zacząłem 
drążyć temat i przekonałem się, że cała teoria Darwina ze 
wszystkimi jej modyfikacjami bazuje na braku danych, a nie 
na naukowo potwierdzonych faktach. Prawda jest taka, że 
gdyby Darwin posiadał choćby połowę dzisiejszej wiedzy  
o świecie, teoria o pochodzeniu gatunków po prostu nie 
przyszłaby mu do głowy.

Przegląd prasy
Chcąc dowiedzieć się czegoś nowego na temat teorii 

ewolucji zaglądam czasami do czasopism naukowych. Jest 
takie czasopismo w języku angielskim pt. „Trends in Ecology 
and Evolution”, które porusza zagadnienia teorii ewolucji. 
Znajduje się ono na tzw. Liście Filadelfijskiej, wydawcą jest 
Elsevier (Wielka Brytania), co świadczy o wysokim poziomie 
naukowym. Co nowego można się dowiedzieć o ewolucji  
z artykułów, opublikowanych w nim w roku 2009?

Zajrzyjmy do artykułu autorstwa amerykańskich na-
ukowców A. Rokas, P. Abbot, Harnessing genomics for 
evolutionary insights (vol. 24, nr 4-2009, s. 192-200). Au-

torzy są zwolennikami teorii ewolucji i proponują metodę 
symulacji rozwoju ewolucyjnego życia na Ziemi. Rzuca się 
w oczy stwierdzenie, że tzw. „drzewo życia”, czyli ukazy-
wana we wszystkich podręcznikach struktura wzajemne-
go pochodzenia gatunków, jest fikcją. Okazuje się, że za-
ledwie niecały 1% (tak, jeden procent!) znanych istot ży-
wych da się wpisać jako tako w ogólnie przyjętą strukturę 
„drzewa życia”. Pozostałe do niej nie pasują wcale. Jako 
inżynier zastanawiam się, jak zostałaby przyjęta np. wy-
sunięta przeze mnie nowa teoria budowy jakichś mecha-
nizmów, która dawałaby zaledwie 1% działających urzą-
dzeń. I co z tego, że autorzy nadal trwają w swojej wierze  
w niewzruszoną ewolucję gatunków, kiedy fakty mają się 
inaczej, a oni nie są w stanie ich wyjaśnić?

Przyjrzyjmy się wyjaśnieniom, dotyczącym przypadko-
wości zmian ewolucyjnych, podanym w artykule naukow-
ców francuskich Th. Lenormand, D. Roze, F. Rousset, Sto-
chasticity in evolution (vol. 24, nr 3-2009, s. 159-165). Au-
torzy, przekonani ewolucjoniści, chętnie operują słowami 
„mogło się wydarzyć”, „mogło nastąpić”. Przy czym jedno-
znacznie stwierdzają, że ewolucja jest sterowana nie przez 
prosty przypadek, tylko przez zbieg okoliczności. To zna-
czy, że musi nastąpić taki zbieg okoliczności, przy którym 
zmiany ewolucyjne w genach (mutacje) okażą się korzystne 
w świetle zachodzących zmian globalnych (np. klimatu),  
i to na przestrzeni życia tak pojedynczych osobników, jak  
i całej populacji gatunku. Sami autorzy przyznają, że jedno 
nie pasuje do drugiego, chociażby z tej prostej przyczyny, 
że zmiany w genach (mutacje) z reguły są neutralne albo 
szkodliwe, i nie zachodzą jednocześnie u kilku osobników. 
Powodują one raczej utratę możliwości dostosowania się 
do zmieniających się warunków. Prawie niemożliwe jest, by 
jednakowe mutacje zaszły u dwóch osobników płci prze-
ciwnej jednocześnie i w dodatku okazały się korzystne dla 
gatunku. Warunkiem dostosowania się do zmieniających 
się warunków jest to, by mutacje wyprzedzały zmiany kli-
matu, co jest sprzeczne z założeniem, że dobór naturalny 
jest motorem ewolucji gatunków. Artykułując wszystkie te 
wątpliwości i nie znajdując żadnego dla nich wyjaśnienia 
ani we własnych badaniach, ani w 138 zacytowanych pra-

cach, autorzy pozostają wierni teorii Darwina, polegając na 
wszechmocnym wyrazie „być może”.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku bardziej konkret- 
nych problemów, np., jak zachodziła ewolucja narządów 
echolokacji u nietoperzy. Wszyscy wiemy, że nietoperz orien-
tuje się w przestrzeni dzięki sygnałom ultradźwiękowym,  
które odbijają się od przedmiotów, i dają mu informację o ich 
wielkości i położeniu. Artykuł, poświęcony temu zagadnie-
niu, pt. Hear, hear: the convergent evolution of echolocation 
in bats? napisała irlandzka badaczka E.C. Teeling (vol. 24, nr 
7-2009, s. 351-354). Słusznie zauważa ona, że sprawa jest 
bardzo skomplikowana, ponieważ urządzenie echolokacyj-
ne wymaga co najmniej trzech elementów: 1) nadajnika ul-
tradźwięków, 2) odbiornika echa nadawanego ultradźwięku, 
3) systemu analizy odebranego (usłyszanego) sygnału, który 
pozwala ustalić, gdzie znajdują się przeszkody na drodze 
nietoperza. Autorka odnotowuje, że te wszystkie zaawanso-
wane urządzenia nie zależą od jakiegoś jednego genu, tylko 
od kilku grup różnych genów zwierzątka. Jak więc one ewo-
luowały? Co powstało z czego? Czy najpierw rozwinął się 
zmysł słuchu, a potem dopiero „nadajnik”, czy odwrotnie? 
Jak funkcjonowały nietoperze czy ich przodkowie, zanim 
cały system się ukształtował? Jak długo to trwało?

Autorka nie dała odpowiedzi na żadne z postawionych 
pytań. Zaznaczając, że wiedza w tej dziedzinie jest bar-
dzo mała wskazała na jakiś gen, odpowiedzialny za część 
układu echolokacyjnego nietoperza, oraz na pewne podo-
bieństwa z innymi istotami. Uczciwie przyznała się, że wie 
mniej niż nie wie i wyraziła nadzieję, że wkrótce zostaną 
znalezione liczne formy przejściowe, pozwalające wypeł-
nić lukę pomiędzy realnym nietoperzem, wyposażonym  
w doskonały skomplikowany system echolokacji, a jego hi-
potetycznymi przodkami, wyposażonymi w hipotetyczne 
niedorozwinięte niefunkcjonalne części tegoż systemu. Tak 
naprawdę, autorka stanęła w tym samym miejscu, co 150 lat 
temu Darwin, który zapowiedział dostarczenie „w krótkim 
czasie ogromnej ilości dowodów” na ewolucję gatunków. 
Jak widać, dowodów tych po prostu brak w roku 2009, tak 
samo jak brakowało ich w roku 1858, kiedy po raz pierwszy 
opublikowano prace Ch.R. Darwina i A.R. Wallace’a.

Dane i ich interpretacja

Powtórzę to, co powiedziałem na początku: gdyby 
Darwin posiadał wiedzę o skomplikowanym urządzeniu 
echolokacyjnym nietoperza, które nie występuje nawet  
w części u żadnego ze „spokrewnionych” z nim zwierząt, 
nie wymyśliłby on teorii, jakoby nietoperz pochodził od ja-
kiejś mniej skomplikowanej istoty. Gdyby Darwin wiedział, 
że dobór naturalny ma poważne ograniczenia w obrębie ga-
tunku i wcale nie współgra z mutacjami genetycznymi, nie 
sformułowałby swojej teorii „pochodzenia gatunków”. Gdy-
by wiedział, że 99% istot żywych nie pasuje do teorii ewolu-
cji, po prostu nie wpadłby na coś takiego jak ewolucja.

Nie mam zamiaru analizować, dlaczego wielu poważ-
nych naukowców trwa wciąż przy teorii, która wyjaśnia 
znacznie mniej niż nie wyjaśnia. Być może chodzi o to, 
że znacznie łatwiej jest gdybać i spekulować, jak to „mo-
gło być” nie mając prawie żadnych danych, niż pozbie-
rać razem niezbite dowody i dokonać prawdziwej syntezy 
zgromadzonej wiedzy. Najprawdopodobniej jednak wielu 
uczonych obawia się tego, że w wyniku takiej syntezy będą 
oni zmuszeni sformułować jedyny rozsądny wniosek: ktoś 
musiał to wszystko stworzyć. Do takiego bowiem wniosku 
dochodzą badacze, którzy bez uprzedzeń, narzuconych 
przez ewolucjonistyczne myślenie, uczciwie analizują wy-
niki badań naukowych w różnych dziedzinach. Podam tylko 
dwa przykłady.

Ptak: projekt Inżyniera
Jeden to wybitny brytyjski uczony prof. Andrew McIn-

tosh, który zajmuje się termodynamiką. W swoich ba-
daniach prof. McIntosh wiele uwagi poświęcał rozwią-
zaniom konstrukcyjnym zastosowanym w skrzydłach 
ptaków. Odkrył, że wiele drobiazgów, na które zwykły 
obserwator mógłby nie zwrócić uwagi, służy zwiększeniu 
wydajności aparatów latających, jakimi są ptaki: zaczy-
nając od zróżnicowanej konstrukcji piór, znajdujących się  
w różnych częściach skrzydeł a kończąc na zaawansowa-
nych super wydajnych przeciwbieżnych wymiennikach tle-
nu, czyli płucach ptaków. Dla inżyniera profesora McIntosha 
stało się jasne, że te wszystkie szczegóły powstały w wyniku 
zaprojektowania ich przez Osobę, doskonale znającą zasa-
dy aerodynamiki. Żaden przypadkowy proces zmian ewo-
lucyjnych w postaci kombinacji mutacji z doborem natural-
nym nie jest w stanie przerobić gadów na ptaka. Dlatego też 
prof. A. McIntosh jest zwolennikiem teorii „Inteligentnego 
projektu”, a nie teorii ewolucji.

dr inż. Mirosław Rucki

Moja wiara w teorię ewolucji runęła w 1989 roku, kiedy torzy są zwolennikami teorii ewolucji i proponują metodę 

Podobnie ma się sytuacja w przypadku bardziej konkret-
nych problemów, np., jak zachodziła ewolucja narządów 
echolokacji u nietoperzy. Wszyscy wiemy, że nietoperz orien
tuje się w przestrzeni dzięki sygnałom ultradźwiękowym, 
które odbijają się od przedmiotów, i dają mu informację o ich 
wielkości i położeniu. Artykuł, poświęcony temu zagadnie
niu, pt. Hear, hear: the convergent evolution of echolocation 
in bats? napisała irlandzka badaczka E.C. Teeling (vol. 24, nr 
7-2009, s. 351-354). Słusznie zauważa ona, że sprawa jest 
bardzo skomplikowana, ponieważ urządzenie echolokacyj
ne wymaga co najmniej trzech elementów: 1) nadajnika ul
tradźwięków, 2) odbiornika echa nadawanego ultradźwięku, 
3) systemu analizy odebranego (usłyszanego) sygnału, który 

Uczciwie o teorii

ewolucji
fot. stockxchng
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Kwanty i Trójca
Inny natomiast przykład to prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onysz-

kiewicz, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Jest on autorem ponad 120 prac nauko- 
wych z zakresu fizyki teoretycznej, termodynamiki kwantowej i kosmo-
logii kwantowej. Zmuszony do interpretacji i opisywania zjawisk za-
chodzących na poziomie kwantów, prof. Jacyna-Onyszkiewicz sformu- 
łował założenia metafizyki monotrynitarnej, która uzasadnia forma- 
lizm matematyczny kosmologii kwantowej. Bezpośrednio z najnow-
szych teorii naukowych wynika, że Wszechświat ma początek i koniec, 
oraz że nasza wiedza i możliwości poznawania są ograniczone. Ani kos
-mos nie rozlega się w nieskończoność, ani mikroświat nie dzieli się na 
jeszcze mniejsze cząsteczki w nieskończoność. Matematyczny opis teo-
rii kwantów, który już od 80 lat jest niewzruszonym fundamentem fizyki 
teoretycznej wymaga głębszego wyjaśnienia, wychodzącego poza ram-
ki codziennego doświadczenia naszych zmysłów. Okazuje się, że takim 
wyjaśnieniem jest dogmat o Trójcy Świętej, której wprawdzie nie można 
poznać, lecz można odgadnąć na podstawie zaobserwowanych zjawisk  
i poznanych praw kosmologii kwantowej.

Z punktu widzenia nauki prof. Jacyna-Onyszkiewicz uznaje, że 
gdyby udało się zmienić zasady teorii kwantów, oznaczałoby to nie-
prawdziwość zaproponowanej metafizyki monotrynitarnej, z której 
te zasady bezpośrednio wynikają. Tymczasem, mimo wysiłków wielu 
wybitnych fizyków nie udało się wprowadzić żadnych zmian do teorii 
kwantów. Według prof. Jacyny-Onyszkiewicza oznacza to, że teoria 
ta w pewnym sensie zakreśla nieprzekraczalną granicę dla poznania 
przyrody metodami empiryczno-matematycznymi.

Ślady Stwórcy
Nie jest zatem tak, jakoby nauka nie miała nic wspólnego z wiarą. 

Nie jest tak, jakoby nauka potrafiła wyjaśnić świat, odcinając się od 
Boga. Jest raczej tak, że „odciski palców” Boga można łatwo zauważyć 
w każdej dziedzinie wiedzy naukowej, ale nie każdy chce je zauważyć. 
Działanie Boga można łatwo prześledzić w historii świata, ale nie każdy 
chce na nie zwrócić uwagę. Głos Boga można usłyszeć czytając Biblię, 
ale nie każdy chce do niej zajrzeć. Niektórzy, badając otaczający nas 
świat zauważają, że Bóg jest jego przyczyną i ostatecznym celem. Wo-
bec tej prawdy nie mogą pozostać obojętni i nawracają się do Niego. 
Inni natomiast wolą szukać wyjaśnień, które tak naprawdę pasują tylko 
do 1% zdobytej wiedzy, ale za to pozwalają pominąć istnienie Boga. 
Nie jest to bynajmniej osiągnięcie dwudziestowiecznej nauki, gdyż  
o takich pseudonaukowcach pisał jeszcze św. Paweł 2 tys. lat temu:

„To bowiem, co w Bogu niewidzialne – Jego wiekuista moc oraz 
boskość – od stworzenia świata staje się widzialne dzięki rozumne-
mu oglądaniu dzieł Bożych. Dlatego ludzie ci nie mają wymówki. Bo 
gdy poznali Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani też nie byli Mu 
wdzięczni, ale pogubili się w swych dociekaniach i w mroku pogrążyło 
się ich nierozumne serce. (...) A ponieważ nie dołożyli starania, aby 
zachować wiedzę o Bogu, wydał ich Bóg ułomnemu rozumowi, tak że 
czynili to, czego się nie godzi. (...) Oni – znając wyrok Boży, że ci, któ-
rzy tego się dopuszczają, zasługują na śmierć – nie tylko to zło czynią, 
ale nawet chwalą postępujących w ten sposób” (Rz. 1,20-32).   

Nie chodzi tylko o Darwina
Teoria ewolucji nie jest więc bynajmniej jedyną sprzeczną 
z tradycyjnym, literalnym odczytaniem Pisma, powszechnie 
przyjmowaną teorią naukową. Dokładnie takie same pro-
blemy rodzi także teoria pochodzenia i ewolucji języków 
indoeuropejskich i innych rodzin językowych, która jest 
całkowicie sprzeczna z dosłownie rozumianą opowieścią 
o wieży Babel. Zresztą podobnie jak teoria ewolucji była 
wykorzystywana przez nazistów, którzy na niej oparli swą 
koncepcję rasy aryjskiej. 

Oprócz tych teorii, powiedzmy ewolucyjnych w szerokim 
znaczeniu tego słowa, wykraczającym poza teorię Darwina, 
problem też rodzi różne spojrzenie na człowieka. Nauka 
traktuje człowieka tak, jakby był jedynie wytworem natury, 
bądź kultury. Tymczasem dla chrześcijanina człowiek jest 
również istotą duchową. To zmienia diametralnie patrzenie 
na ludzką psychikę, kulturę, religię, etykę. Tego nie można 
lekceważyć. Pozostaje poza tym istotna kwestia cudów, któ-
re dla każdej religii, w tym i chrześcijaństwa stanowią istot-
ny element, a które pozostają w sprzeczności z naukowym 
sposobem wyjaśniania świata  Nie należy też zapominać, że 
przez lata główny problem w relacjach między nauką a wia-
rą stanowiła teoria Kopernika. To od niej pochodzi pierwsza 
fala myśli świeckiej czy ateistycznej, której kulminacją było 
oświecenie, mające raczej antychrześcijański charakter, na 
wiele lat przed Darwinem. Zresztą przeciwników Kopernika 
bynajmniej wśród wierzących (i nie tylko) ciągle nie brakuje, 
choć są znacznie mniej popularni od kreacjonistów. 

Sedno sporu
Zamiast więc dyskusji o tym, jak bardzo zły lub dobry był 
Darwin, i jak bardzo się mylił, albo i nie mylił, proponuję 
dyskusję przenieść na bardziej ogólny grunt. Zastanówmy 
się raczej nad podstawowym pytaniem: jak wyglądają wza-
jemne relacje między nauką a wiarą? I na czym należy je 
oprzeć? Dokonamy przeglądu rozmaitych rozwiązań i spró-
bujemy zaproponować własne, naszym zdaniem najlepsze. 
Wszystkie one mają zwolenników wśród chrześcijan, choć 
nie wszystkie są ortodoksyjne.  

Pogląd pierwszy: Scjentyzm
Można żywić przekonanie, że wiara musi podporządkować 
się zawsze nauce, i że nie wolno (to intelektualne samobój-
stwo) wierzyć w nic, co nie posiada naukowego potwierdze-
nia. To scjentyzm. Takie stanowisko raczej trudno pogodzić z 

ortodoksyjnym chrześcijaństwem, ale na pewno 
nie brakuje ludzi, którzy przyznają się do chrze-
ścijaństwa, a tak właśnie myślą. To przypadek kla-
sycznego liberalizmu teologicznego. Chrześcijaństwo 
wyzbywa się wtedy dobrowolnie wszelkich treści 
sprzecznych z naukowym poglądem na świat. De facto 
sprowadza się wtedy do etyki i myśli społecznej. Z chrze-
ścijańskiej metafizyki i historii biblijnej zostaje, jeżeli w ogó-
le, głównie terminologia. Pod nią jednak nie kryją się biblijne 
treści, ale wyzbyte z Boga poglądy naukowe. Wbrew pozo-
rom taka postawa, której reprezentantem jest na przykład 
Paul Tillich, nie budzi szacunku zwolenników naukowego 
poglądu na świat. Jest oskarżana o obłudę - bycie naturali-
zmem, który nie chce wyzbyć się z sentymentalnych powo-
dów, pozorów bycia chrześcijaństwem. 

Pogląd drugi: NOMA
Można też uważać, że wiara z nauką nie mają w ogóle 
punktów stycznych: nie wypowiadają się na te same tematy, 
badają świat inaczej, i tym samym nie pojawia się problem 
konfliktu między wiarą a nauką. Nauka i wiara w tym ujęciu 
dotyczą zupełnie różnych sfer. Z myślicieli świeckich zwo-
lennikiem takiego poglądu był wybitny paleontolog i apolo-
geta darwinizmu, a zarazem polemista Richarda Dawkinsa, 
Stephen Jay Gould. Nazywał on taki pogląd NOMA, od ang. 
terminu non overlaping magisteria, czyli w przełożeniu, za-
sadą nie nachodzących na siebie autorytetów. 

Chrześcijanie również bywają zwolennikami tego poglądu. 
W praktyce oznacza to całkowite oddzielenie nauki i wiary. 
Nauka należy do porządku rozumu, a wiara do porządku 
serca. Chrześcijaństwo takie to swego rodzaju fideizm. Jego 
przedstawicielem jest na przykład Karl Barth. Kiedy zwolen-
nik takiego poglądu mówi na temat natury wszechświata, 
życia, człowieka, mówi jak ateista. Kiedy mówi o wierze, 
Bogu i życiu wiecznym, „wskakuje w inną rzeczywistość 
- mówi jak ortodoksyjny chrześcijanin. Ktoś taki starannie 
oddziela owe dwie strefy, aby nigdy nie stawać nawet przed 
problemem sporu nauki i wiary. 

Czy to możliwe? Wydaje się, że tylko kosztem oddzielenia 
Biblii od świata wokół nas. Biblia przecież mówi, wbrew 
temu stanowisku, że Bóg jest poznawalny umysłem i można 
go rozpoznać poprzez przyrodę. Dlatego trudno je nazwać 
ortodoksyjnym. Natomiast stanowisko to jest na pewno wy-
godne i z tego powodu zyskuje wielu zwolenników. 

Spory o teorię ewolucji są najbardziej 
znanym aspektem konfliktu wiary 

z nauką. Mam wrażenie, że czasami się 
je do tego redukuje. Może się wydawać, 
że całe zamieszanie da się sprowadzić 

do Darwina jako źródła zamętu. 
Ale przecież już chociażby spór 

o to, jak długo istnieje wszechświat, 
wykracza poza biologię i leży w gestii 
kosmologii. Nawet spór o powstanie 

życia wykracza poza samego Darwina 
i jego teorię ewolucji. Ta ostatnia nie 

miała pierwotnie zamiaru odpowiadać 
na pytanie o początek życia. Darwina 

interesowało jedynie pochodzenie 
gatunków. Powstanie życia należy do 
obszaru zainteresowania chemii, nie 

biologii; ta ostatnia życie zakłada jako 
istniejące i nie pyta, skąd się wzięło. 

dr Janusz 
Kucharczyk

O napięciach między wiarą a nauką  O napięciach między wiarą a nauką 

Nie  tylko Darwin
NAUKA I WIARA

ortodoksyjnym chrześcijaństwem, ale na pewno 
nie brakuje ludzi, którzy przyznają się do chrze-
ścijaństwa, a tak właśnie myślą. To przypadek kla-
sycznego liberalizmu teologicznego. Chrześcijaństwo 
wyzbywa się wtedy dobrowolnie wszelkich treści 
sprzecznych z naukowym poglądem na świat. De facto 
sprowadza się wtedy do etyki i myśli społecznej. Z chrze-
ścijańskiej metafizyki i historii biblijnej zostaje, jeżeli w ogó-
le, głównie terminologia. Pod nią jednak nie kryją się biblijne 
treści, ale wyzbyte z Boga poglądy naukowe. Wbrew pozo-
rom taka postawa, której reprezentantem jest na przykład 
Paul Tillich, nie budzi szacunku zwolenników naukowego 
poglądu na świat. Jest oskarżana o obłudę - bycie naturali-
zmem, który nie chce wyzbyć się z sentymentalnych powo-
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Pogląd trzeci:  
dopełniające się perspektywy

Część wierzących różnych religii oraz agnostyków uznaje, 
że faktycznie, autorytet nauki i religii na siebie nachodzi, 
że punkty styczne, a nawet całe obszary wspólne, istnieją. 
Natomiast, twierdzą, jeżeli dobrze zrozumieć zarówno na-
ukę jak i wiarę, okaże się, że nie ma między nimi sprzeczno-
ści, tylko raczej dopełnianie się dwóch różnych perspektyw. 

To stanowisko jest wśród chrześcijan dość powszechne. 
Przyznają się do niego chrześcijanie reprezentujący szero-
kie spektrum ideowe, od liberałów po umiarkowanie kon-
serwatywnych zwolenników ewangelikalizmu, jak na przy-
kład autor książki Język Boga, Francis Collins. Niestety i ono 
budzi pewne wątpliwości. Ogólnie, brzmi dość dobrze, ale 
w szczegółach natrafia na szereg trudności. Budzi nieustan-
ne podejrzenie o niespójność, nie dający się usunąć brak 
konsekwencji i zbytnią kompromisowość. W tym ujęciu,  
w pewnym momencie z bliżej nieokreślonych przyczyn 
naturalizm zamienia się w teizm. A więc życie naturalnie 
wyewoluowało, ale jednocześnie w bliżej nie sprecyzowany 
sposób wszechświat został również nadnaturalnie stworzo-
ny. Śmierć pojawiła się w sposób naturalny, ale pokonana 
przez Chrystusa została w sposób całkowicie nadnaturalny. 
Człowiek powstał w sposób naturalny (wyewoluował z mał-
py), ale jego dusza, moralność - już w sposób nadnatural-
ny (jakaś Boża ingerencja). Historia życia przed cywilizacją 
ludzką toczyła się bez cudownych Boskich interwencji, ale 
historia człowieka już takie interwencje zawierała. Ogólnie, 
pogląd ten robi wrażenie dość arbitralnych przeskoków  
z jednego stanowiska na drugie.
 

Pogląd czwarty: dwa nie dające się  
pogodzić punkty wyjścia

Dla części niewierzących (relatywistów) oraz wierzących, 
wszelkie spory między nauką a wiarą sprowadzają się do 
różnicy w subiektywnie przyjętych założeniach. Żadne ar-
gumenty, ich zdaniem nie są w stanie sporu rozstrzygnąć. 
Chrześcijanin więc, według wierzących zwolenników tego 
poglądu ma swoją wiarę oprzeć na objawieniu, a nie nauce. 
To stanowisko jest również pewną formą fideizmu.  W spo-
rach o ewolucję to stanowisko określa się, jako kreacjonizm 
biblijny w opozycji do naukowego. Fideizm tego typu jednak 
nie neguje ani konfliktu między nauką a wiarą, ani również 
tego, że przyroda zawiera oznaki bycia stworzoną. Będzie 
natomiast stał na stanowisku, że wierzący i niewierzący pa-
trzą na świat w oparciu o inne założenia, i w związku z tym 
nieuchronnie widzą go jako coś innego. Aby coś się zmieni-
ło, zmiana musi zajść w sercu: wtedy zmienią się założenia, 
więc i perspektywa z nich wyłaniać się będzie inna. 

To tradycja wywodząca się od Abrahama Kuypera, Corneliusa 
VanTilla, Francisa Schaffera. Stanowisko to rozpoznaje słusz-
nie rolę wiary i łaski, ale niestety jest wciąż dość nieprecy-
zyjne. Można na przykład zapytać, co to znaczy, że Boga 
można zobaczyć w przyrodzie, skoro widzi go tam jedynie 
wierzący? W praktyce często wierzący albo rezygnuje z pró-
by przekonania niewierzącego o istnieniu śladów obecności 

w przyrodzie, wtedy sprowadza się to stanowisko do stano-
wiska drugiego, albo będzie dowodził racjonalnie, że się da, 
i wtedy sprowadza się do stanowiska omówionego poniżej, 
gdzie konstruuje się jakąś naukę chrześcijańską. Z własne-
go doświadczenia mogę powiedzieć tylko, że to stanowisko 
sprowadza się jedynie w rozmowie między wierzącymi. Dla 
niewierzących jest albo niezrozumiałe albo zupełnie nie-
przekonujące, czy wręcz śmieszne.

Pogląd piąty: nauka poddana wierze
Wreszcie, według wielu chrześcijan (a także fundamentali-
stycznych wyznawców judaizmu, islamu, zwolenników ru-
chu Hare Kriszna, czy niektórych odmian new age), w przy-
padku każdego konfliktu nauki z wiarą okaże się, że teoria 
uchodząca za naukową jest w istocie błędna, a obiektywne 
przyjrzenie się argumentom rację musi przyznać wierze,  
a prawdziwa teoria naukowa musi okazać się być w całko-
witej zgodzie z wiarą. 

To ładnie brzmi, ale niestety w praktyce prowadzi do two-
rzenia teorii, które jako naukowe traktowane nie są, a argu-
menty, którymi się posługuje, są nieprzekonujące dla więk-
szości uczonych i często dość naiwne. Moim ulubionym 
przykładem jest tutaj pogląd, że różne warstwy tworzone 
przez skamieniałości są skutkiem różnego tempa uciekania 
zwierząt przed potopem. Pobieżna nawet znajomość skła-
du gatunkowego skamielin z różnych warstw musi skłaniać 
do opinii, że jest to wyjaśnienie błędne. Pogląd ten pró-
buje przerobić Biblię na naukę opozycyjną do oficjalnej.  
W praktyce jednak takie doktryny za naukę uznane nie zostają  
(i śmiem twierdzić, że nie zostaną), a Biblia zostaje okrojona 
ze swej subtelnej, mało precyzyjnej, ale teologicznie głębo-
kiej poetyki czy symboliki, do bardzo dosłownej, przyziem-
nej wręcz interpretacji. W jej toku gubią się pewne treści 
biblijne, na przykład negując różnicę między pierwszym  
a drugim opisem stworzenia, co w oczywisty sposób wcale 
nie jest prostym odczytaniem Biblii.  

Wspólny błąd
Jak widać, nie zamierzam ukrywać, że odrzucam je wszyst-
kie. Gotów jestem każdemu przyznać pewne zalety. 
Pierwsze stanowisko jest konsekwentne, drugie praktyczne  
i wygodne, trzecie krzepiące, czwarte jest stanowcze a zara-
zem wygodne, piąte jest stanowcze i konsekwentne. Myślę 
jednak, że wszystkie popełniają ten sam w istocie błąd. 
Spróbuję go opisać. 

Wszystkie one zakładają, że konflikt między wiarą a nauką 
jest zły i trzeba go usunąć. Albo przez sprowadzenie wia-
ry do nauki  - jak w stanowisku pierwszym, albo nauki do 
wiary - w stanowisku piątym; albo też udawać, że konflikt 
jest iluzoryczny, jak wskazuje stanowisko drugie lub trzecie. 
Stanowisko czwarte zaś udaje, że jest coś pośrodku między 
drugim a piątym. Myślę, że to założenie jest fałszywe. Bronię 
tezy, że konflikt między nauką i wiarą jest zupełnie oczywi-
sty, nieusuwalny i konieczny. Nie zawiera też w sobie nicze-
go złego, czy gorszącego. Nie ma potrzeby go niwelować, 
czy osłabiać jego wymowy.

Kompleks w tle
Myślę również, że wszystkie wyrastają z pewnego kompleksu, 
jaki jako chrześcijanie mamy wobec nauki. Doświadczamy 
nieuchronnie dobrodziejstw, które z niej wypływają. Dlatego 
mamy z nią problem. Nauka  jest dobra: jeżeli więc przeczy 
Biblii, myślimy sobie, to albo ma rację i musimy zrewidować 
swój pogląd na świat, albo naprawdę nie mówi nic innego 
niż Biblia, tylko tak się wydaje. To więc, co uchodzi za na-
ukę, naprawdę nią do końca nie jest, bo nauka, gdyby była 
całkiem prawdziwa, to Biblii by nie przeczyła. 

Alternatywa?
Myślę, że prawdziwa nauka w oczywisty sposób Biblii prze-
czy, ale nie dowodzi też złych intencji czy niekompetencji 
ani uczonych ani chrześcijan. Brzmi zagadkowo? Postaram 
się to wyjaśnić.

Poznanie Boga
Biblia w jasny sposób mówi, że ludzki umysł może roz-
poznać Boga w przyrodzie (Rz.1:18-25). Wbrew pozorom 
jednak ten tekst nie mówi nic na temat możliwości pozna-
nia Boga za pomocą metod naukowych. Mówi on o tym, 
że każdy poznaje swym umysłem niewidzialne przymio-
ty Boga. Skoro dotyczy to każdego, niezależnie od epoki  
i wykształcenia, nie mówi ten tekst nic na temat konkretnie 
nauki, bo na tej na pewno nie znają się wszyscy. Ten tekst 
mówi raczej o pewnym intuicyjnym widzeniu Boga przez 
dzieło stworzenia, podobnie jak obcujemy z artystą przez 
jego dzieła. Słuchając muzyki, oglądając obraz, czy czyta-
jąc książkę, dowiaduję się czegoś o ich autorze i nie muszę 
do tego być krytykiem, historykiem, czy teoretykiem sztuki. 
Nie muszę nawet wiedzieć, kto był autorem. Podobnie jest 
z doświadczeniem Boga w przyrodzie. Jest ono wrodzone  
i intuicyjne i dotyczy każdego, ateistów też. Inna sprawa, to 
co z tym intuicyjnym odczuciem zrobią. Mogą uznać je na 

przykład za złudzenie projektu w przyrodzie. O  takim więc 
poznaniu Boga mówi ten tekst – nie o możliwości nauko-
wych, czy filozoficznych dowodów na istnienie Boga. 

Umysł i wiara
Dopełnieniem do tego tekstu jest Hbr 11:1-3. Tekst ten mówi 
o tym, że stworzenie rozpoznajemy na drodze wiary. Wiara 
pozwala wykraczać poza sferę zjawisk. Bóg stworzył światy, 
czy też bardziej dosłownie wieki (tak jest w grece) mocą 
swojego Słowa. Bóg jest ponad czasem i ma moc wpływa-
nia na świat spoza czasu. Świat nie powstał z tego, co wi-
dzialne i z tego, co czasowe. Tak świat jak i czas pochodzą 
od pozaświatowego i pozaczasowego Boga. By zrozumieć 
naturę świata trzeba więc wznieść się poza zjawiska. Temu 
służy wiara, która jest pewnością tego, czego nie widzimy,  
a czego się jednak spodziewamy. 

Tu pojawia się pewne napięcie. Boga 
zatem poznajemy umysłem, czy wia-
rą? Tekst z Rzymian też mówił o nie-
widzialnych przymiotach Bożych, jed-
nak mówił, że poznajemy je umysłem. 
Sprzeczność bierze się stąd, że wiarę 
traktujemy dziś w kontraście do racjonal-
nego poznania, jako przyjęcie czegoś „na 
wiarę”, gdy umysł chętnie utożsamiamy  
z współczesną nauką. Tymczasem umysł 
to nie dostępna dla nielicznych zdolność 
naukowego poznania świata, ale dany 
wszystkim ludziom organ poznawczy te-
go, z czym się stykają. Wiara natomiast 
jest wyjściem przez ten umysł poza zja-
wiska, przejściem od dzieła do Twórcy. 
Bóg jest więc poznawalny przez wiarę,  
a nie naukę. Wiara zaś to nie jest trzyma-
nie się czegoś bez dowodu, ale intuicyjne 
wychodzenie poza to, co widać.
 

Wiara i nauka
Czym zaś jest nauka? Nauka jest odwrot- 

nością wiary. Im bardziej jest nauką, tym bardziej jest 
daleka od wiary. Istotą nauki jest bowiem wyjaśnianie 
wszystkiego w granicach zjawisk. Nauka stara się zrozu- 
mieć wszystko w kategoriach zjawisk, tam tylko szuka  
swego wyjaśnienia. Wiara przeciwnie, musi i chce poza zja-
wiska wykraczać. Nauka wyjaśnia wszystko w kategoriach 
horyzontalnych, czasoprzestrzennych; wiara w kategoriach 
wertykalnych, wyjaśnień szuka poza czasem i przestrzenią, 
które czyni zależnymi od Boga. To są wyjaśnienia ze sobą 
sprzeczne. Jeżeli jedno i drugie chce mówić o tym samym 
świecie, konflikt będzie oczywisty i nieunikniony. 

Wiara jak globus, nauka jak mapy
Dobrą metaforą obrazującą istotę tego konfliktu jest po-
równanie globusa i mapy. Mapa jest tylko dwuwymiarowa, 
globus, choć sam składa się tylko z dwuwymiarowych map, 
istnieje w trzech wymiarach. Ma głębię niedostępną dla 



Zboru o braci ordynowanych i ich rodziny połączyła wszystkich  
w jeden chór, który na koniec tego wyjątkowego nabożeń-
stwa zaśpiewał pieśń „Wszystko Tobie dziś oddaję”.  

            Prezbiter Jerzy Rogaczewski
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mapy. Mapy są pożyteczne 
i powszechnie stosowa-

ne, bo poręczniejsze 
od globusów. 
Trudno na przyk- 
ład o globus, który  

dokładnie przedsta-
wi miasto, czy jedno państwo. 

Mapy jednak zawsze są fałszy- 
we. Im mapa stara się przedstawić większy obszar tym to  
lepiej widać. Mapy świata są ewidentnie fałszywe, ale  
w błąd wprowadzić mogą również mapy jednego państwa, 
które na jednej linii umieszczają punkty które nie leżą na 
jednym równoleżniku czy południku. Ja sam na przykład 
dałem się nieraz takiej mapie nabrać. 

Wniosek? Pojedyncza nauka, jak biologia, czy fizyka, jest 
jak mapa - pożyteczna i często stosowana. A cała nauka 
jest jak atlas, choć nigdy jak globus. Uznaję więc rzetelność 
wszystkich nauk, a mimo to jestem przekonany o ich fałszu. 
Nie oddają one bowiem wertykalnego wymiaru, który odda-
je wiara. Jednocześnie nie da się zrobić mapy, która byłaby 
jak globus. Dlatego niemożliwa jest nauka chrześcijańska. 
Nauka będzie zawsze niechrześcijańska, i zawsze będzie 
zawierała luki. Z map atlasowych nie da się ułożyć jednolitej 
mapy, co jest skutkiem kulistości ziemi. 

Zauważmy, że podobnie nauki najsłabiej sobie radzą z przej-
ściami między różnymi dziedzinami wiedzy. Przejściem od 
matematyki do fizyki (dlaczego wszechświat w ogóle istnie-
je i oparty jest na prawach matematyki?), od fizyki do che-
mii (dlaczego powstały pierwiastki?), od chemii do biologii 
(jak powstało życie?), od biologii do psychologii (czym jest 
świadomość?), od psychologii do nauk społecznych (jak po-
wstaje kultura?). Naukowcy próbują je wyjaśnić w katego-
riach zjawiskowych, przez odnoszenie się do tego, co widać.  
I niech próbują, choć idzie im średnio. Ale my, jako wierzą-
cy, możemy im mówić, że nie potrafią ująć wertykalnego 
wymiaru rzeczywistości, który odnosi ją do Boga, a którego 
świadectwem są właśnie owe problemy w przejściach. Są 
one tym czymś, co umysł ujmuje jako świadectwo istnie-
nia Boga (wbrew fideistom), ale jednocześnie trudno z nich 
zrobić naukę. Zauważmy, że Biblia o wszystkich tych przej-
ściach mówi jako działaniu Boga (Logos, stworzenie nieba  
i ziemi, życia, człowieka i narodów). To nie jest przypadek.
 
Nie możemy jednak tego wymiaru przerobić na naukę, bo 
ta oznacza dwuwymiarowość. Jeżeli nauka jest jak mapa, to 
wiara jest jak globus. Globus sprawdza się przy opisie całe-
go świata. Tak samo wiara sprawdza się jako światopogląd, 
choć jako opis konkretnej rzeczywistości się nie sprawdza, 
tak jak globus. Nie może precyzyjnie oddać tego, co wykra-
cza poza to, co widzialne. Może posługiwać się symboliką 
i poezją, która nigdy nie będzie precyzyjna. Globus też nie 
oddaje precyzyjnie szczegółów budowy miast i państw. Tu 
potrzebne są mapy, czyli nauki, które nie są nigdy prawdzi-
we. Mamy więc do wyboru dwa ujęcia świata: nieprecy-
zyjne poznanie wszystkiego, czyli wiarę jako globus, albo 
precyzyjne poznanie fragmentów, czyli nauki jako mapy. 

Filozofia jak mapa świata
Może istnieć też mapa świata, czyli coś pośredniego, choć 
to nie jest ani precyzyjne, ani prawdziwe. Czasami jednak 
też się przydaje. Taką mapą świata jest filozofia, która łączy 
zalety, ale też wady nauki i wiary. Jest precyzyjniejsza od 
wiary, ale mniej prawdziwa. Od nauk jest mniej precyzyjna, 
ale prawdziwsza, bo ujmuje świat jako całość. I jest niejed-
nolita. Świat można na mapie przedstawić na różne sposoby, 
ale zawsze fałszywie. Tak też jest z filozofią. 

Czy jest poznanie, które byłoby zarazem i precyzyjne,  
i prawdziwe? To sposób, w jaki Bóg poznaje siebie samego. 
My zaś będziemy dążyć do tego przez całą wieczność. 

Konsekwencje praktyczne
Co z tego wynika w praktyce? Proponuję zostawic naukę  
i wiarę takimi, jakie są. Nauki niech pozostaną sobą, nie pró-
bujmy wyciągać z nich Pana Boga, nawet zakamuflowanego 
jako Inteligentnego Projektanta. Każda nauka, nawet jeżeli 
prowadzi do ateistycznych konsekwencji, w jakiejś mierze 
oddaje Bożą Prawdę, nawet wbrew sobie. Teoria ewolucji, 
chociaż prowadzi do owych ateistycznych konsekwencji, 
popiera zarazem szereg chrześcijańskich poglądów na czło-
wieka, na przykład odkrywa wrodzoną człowiekowi dąż-
ność do zła a zarazem świadomość moralną, zdaje sobie 
sprawę z różnic między płciami i wierzy w istnienie natury 
ludzkiej. Oczywiście, inaczej uzasadnia te prawdy, ale pew-
ne fakty potwierdza. Konserwatywni chrześcijanie jednak ją 
przekreślili i jej nie ufają. 

Z drugiej strony należy również wiarę zostawić taką, jaka 
jest. Wierzmy w stworzenie zgodnie z Księgą Rodzaju. Nie 
dopasowujmy jej na siłę do nauki. Wszystkie te fragmen-
ty, które są sprzeczne z nauką należy zostawić takimi, jakie 
są. Ale też nie róbmy z nich na siłę nauki. Gdzie Biblia jest 
nieprecyzyjna, na siłę nie uprecyzyjniajmy. Są dwa opisy 
stworzenia w Księdze Rodzaju, plus kilka mniejszych, także  
w NT. Każdy jest nieco inny. Niech tak pozostanie. Nie prze-
rabiajmy ich na jedną spójną teorię naukową, bo nic dobre-
go z tego nie wyjdzie. Ale też nie naginajmy Biblii na siłę do 
oficjalnej nauki. Prawdy całkowitej, pełnej i obiektywnej, po 
tej stronie nieba nie poznamy.  Wiara, różne nauki, a także 
filozofia a nawet sztuka, dają poznanie różnych aspektów 
rzeczywistości. Po tej stronie nieba one się nie dopełnią, 
chociaż wierzę, że w czasie Bóg będzie te perspektywy ze 
sobą zbiegać. Pełnia wiedzy jest w Bogu, w którym osta-
tecznie wszystkie perspektywy się scalają. My tego nie po-
trafimy. I dobrze. 

Czy to jest budujące rozwiązanie? Jeżeli przez „budujące” 
mamy na myśli to, co miłe, wygodne i krzepiące, to nieko-
niecznie. Budujące jednak jest faktycznie to, co pomaga 
nam być lepszymi chrześcijanami, a to nie musi być miłe. 
Napięcie między wiarą a nauką jest więc nieusuwalną czę-
ścią naszej egzystencji i skutkiem ograniczeń naszych umy-
słów. Zniknąć może dopiero w wieczności. W tym świecie 
będzie  zawsze nam towarzyszyć. 

W sobotę 16 maja 2009r., w Zborze Chrześcijan Bap-
tystów w Orzeszu odbyło się „podwójne” wprowadzenie  
w urząd pastora. Ordynowani zostali: br. Lucjan Gizdoń 
oraz br. Robert Rejek, pełniący od lat funkcje opiekunów 
orzeskiej wspólnoty. W modlitwie nad pastorami 
uczestniczyli prezbiterzy: Gustaw Cieślar (Prezbiter 
KCHB w RP), Ireneusz Skoczeń (Prezbiter Okręgu 
Południowego) oraz Jerzy Rogaczewski (Prezbiter 
Okręgu Śląskiego). Do tej szczególnej modlitwy nad 
ordynowanymi i ich rodzinami dołączył cały Zbór. 
Powierzając braciom nową służbę, wspólnota w 
Orzeszu wyraziła swoje oddanie Chrystusowi i jed-
nomyślnie okazała wsparcie modlitewne dla służ-
by duszpasterzy Zboru. Przybyli goście ze zborów 
Okręgu Śląskiego oraz reprezentanci władz miasta 
Orzesze, w tym burmistrz mgr Andrzej Szafraniec.

Jestem gotów z pomocą Bożą, zapewniam  
z pomocą Bożą - tak brzmiały słowa brata Ro-
berta i Lucjana, którzy przed Zborem w Orze-
szu wyrazili swoją gotowość do służby w tej 
wspólnocie. Kolejnym punktem programu było 
wręczenie świadectw ordynacji. Modlitwa  
z nałożeniem rąk przez prezbiterów, oraz modlitwa 
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mapy. Mapy są pożyteczne 
i powszechnie stosowa

ne, bo poręczniejsze 
od globusów. 
Trudno na przyk-
ład o globus, który 

dokładnie przedsta
wi miasto, czy jedno państwo. 

Mapy jednak zawsze są fałszy-
we. Im mapa stara się przedstawić większy obszar tym to 

W dniu 4.10.2009 r. w Zborze w Olsztynku, w trakcie 
corocznego Święta Dziękczynienia, odbyła się uroczystość, 
za którą wdzięczni jesteśmy szczególnie. Ordynowany na 
urząd pastora został członek naszego zboru,  brat Marcin 
Chrząszcz, natomiast  nominacja prezbiterska została  
przyznana  szczególnie zasłużonemu dla naszego Zboru 
bratu seniorowi Stefanowi Szmiglowi.

Uroczystości te uświetnili przybyli do  naszego zboru nasi 
mili bracia i siostry oraz zaproszeni goście.  Nabożeństwo 
rozpoczął i poprowadził brat Andrzej Seweryn z Warszawy, 
który posilił i ogrzał nasze serce Słowem Bożym nie 
szczędząc nam braterskiej serdeczności. „Nic tak nie  łączy 
jak miłość wzajemna” - tą głęboką prawdą brat A. Seweryn 
podsumował rozważane Słowo Boże. Następnie brat Marcin 
podzielił się swoim świadectwem wskazując jakimi drogami 

Bóg prowadził go do wiary i ufności i oddania swego życia 
na służbę Bogu. Błogosławieństwa bratu Marcinowi i jego 
żonie Monice udzielili bracia: Andrzej Seweryn, Konstanty 
Wiazowski, Piotr Zarecki i Stefan Szmigiel. Miło nam 
było także wysłuchać życzeń Bożego błogosławieństwa 
przekazanych z okazji ordynacji bratu Marcinowi przez 
brata Gustawa Cieślara jako mentora, z właściwym sobie 
nieustannym zapałem zachęcającego go do działania  
i wytrwania w wierze.

W dalszej części nabożeństwa Kazanie okolicznościowe 
- dziękczynne wygłosił brat Piotr Zarecki, który usłużył 
Słowem z Psalmu 126 a także przybliżył nam słowo  
z V Księgi Mojżeszowej 16, 12-17 akcentując ogrom 
Bożego błogosławieństwa jakie z Jego rąk otrzymujemy, 
gdyż jak mówi podane słowo: „...błogosławić będzie Pan, 

Bóg twój we wszystkich urodzajach twoich  
i we wszelkiej pracy rąk twoich...”, tego 
dzięki Bogu doświadczamy i niech Bogu 
będą  dzięki z naszych serc.

Przy tak szacownym gronie naszych 
braci, nie sposób nie wzruszyć się. Toteż 
to uczucie towarzyszyło nam w obfitości. 
Byliśmy bardzo wzruszeni i wdzięczni Bo-
gu, zwłaszcza, że wysłuchaliśmy żarliwej, 
głębokiej i budującej modlitwy naszych braci 
a też szczerej zachęty i miłości braterskiej.

Bożena Sawko

Ordynacje w Olsztynku



19 września w poznańskiej siedzibie 
Fundacji „Bread of Life” odbyła się ka-
meralna impreza pod nazwą „September 
Shower Party” („Wrześniowe Przyjęcie 
Prysznicowe”). Aby hasło to stało się ja-
sne, trzeba choć w kilku słowach napisać 
o nowej idei, jaka zrodziła się w Funa-
dacji.

Od termosu do pryszniców
Jednym z głównych celów Fundacji 

„Bread of Life” jest pomoc ludziom bez-
domnym. Wszystko zaczęło się przed 
kilkoma laty, gdy Richard Nungesser 
- pochodzący z Ameryki pastor kieru-
jący Poznan International Church – po-
szedł na poznański dworzec kolejowy  
z termosem pełnym herbaty. Zobaczył 
wówczas, jak ogromne są potrzeby ludzi 
bezdomnych i że warto uczynić dla nich 
znacznie więcej. Jeden termos z herba-
tą to jest zbyt mało. Dziś Fundacja nie-
sie pomoc tysiącom osób, i to nie tylko  
w Polsce. Dzięki niej bezdomni – a tak-
że wielu innych potrzebujących pomocy, 
może otrzymać posiłek, ubrania, pomoc 
medyczną a przede wszystkim zwiasto-
wana jest im Ewangelia. 

Fundacja pomaga im także w wyjściu 
z bezdomności, w pracy nad przemianą 
życia. Najnowszym projektem jest urzą-
dzenie w poznańskiej siedzibie „Bread 
of Life” pryszniców dla bezdomnych. Je-
sienią i zimą bowiem, a także wczesną 
wiosną nie mają gdzie się umyć – bo nie 
mogą skorzystać ani z miejskich fontann, 
ani z jezior czy rzek. Na ten cel potrzeba 
ok. 15.000 złotych i właśnie zbiórce pie-
niędzy na ten cel miała służyć wrześnio-
wa impreza.

Zabawa dla dobrej sprawy
W to wrześniowe popołudnie w ba- 

raku przy ul. Grunwaldzkiej zgroma-
dziło się sporo przyjaciół Fundacji –  
w większości obcokrajowców pocho-
dzących dosłownie z całego świata. Wie-
lu przyszło razem z dziećmi, dla których 
organizatorzy przyjęcia przygotowali 
atrakcyjne zabawy. Ku wielkiej uciesze 
najmłodszych głównym użytym w nich 
„rekwizytem” była woda. Śmiechu i pi-
sków było co niemiara, zwłaszcza gdy 
wypełnione wodą balony – rzucane w pa-
rach - pękały, wylewając swą zawartość 
na uczestników zabawy. Dla wszystkich 
przygotowano smaczne przekąski oraz 
zupy – barszcz i „diabelnie” ostre, lecz 

bardzo smaczne chili. Była to wspaniała 
okazja, by usiąść i porozmawiać z przyja-
ciółmi lub zapoznać się z nowymi. Nade 
wszystko jednak chodziło o zbiórkę pie-
niędzy. Przypominał o tym przywieszony  
w centralnym punkcie sali wskaźnik, na 
którym zakreślano, jak wiele funduszy 
już zgromadzono. 

Każdy, kto wpłacił dwa złote mógł 
wypełnić kupon i wziąć udział w loso-
waniu nagród, z których szczególnie cie-
szyły się dzieci. Atrakcją wieczoru było 
jednak „Wheel of Less Fortunate” („Koło 
Mniejszej Fortuny”). Tak jak w popular-
nym teleturnieju „Koło Fortuny” – który 
przed laty podbił bez mała cały świat 
– na kolorowym kole podzielonym na 
sektory, umieszczono różne sumy i fanty 
(lub równowartość w złotych). Różnica 
jednak polegała na tym, że wylosowaw-
szy coś, zamiast to otrzymać, należało to 
przekazać na ów szczytny cel. Najniższą 
stawką było 10 zł, najwyższą zaś aż 1000 
zł potrzebne na wykonanie podłogi i wy-
łożenie jej kafelkami. Inne „stawki” to na 
przykład:  10 lub 50 szamponów, 2 lub  
4 ręczniki, 5 par klapek... Niejedna osoba 
trafiała na 200 czy 500 zł, które należało 
przekazać w „żywej gotówce.” Choć to 
przecież niemały wydatek, to ci, którzy 
trafili, cieszyli się jakby z głównej wygra-
nej w wielkiej loterii!

Dorzuć się do pryszniców!
Wszyscy doskonale się bawili pod-

czas „September Shower Party”, ale 
najważniejsze jest to, że w ten sposób –  
w ciągu zaledwie dwóch godzin – udało 
się zgromadzić 5.925 zł, a więc niemal 
40% całej potrzebnej na tą inwestycję 
sumy. Biorąc pod uwagę, że impreza była 
kameralna – uczestniczyło w niej może 
ok. 20 osób – jest to naprawdę spory 
sukces i na twarzach organizatorów wi-
dać było zadowolenie. Do pierwszych 
dni października uzbierana suma urosła 
do 7.100 zł. Wciąż jednak jest to mało, 
a marzeniem pastora Nungessera jest, 
by inwestycję można było zrealizować 
jak najszybciej i by jeszcze przed naj-
bliższym sezonem zimowym bezdomni  
z Poznania mogli skorzystać z możliwo-
ści kąpieli. Być może także wśród czytel-
ników „Słowa Prawdy” znajdą się osoby 
pragnące wesprzeć to dzieło? Można to 
uczynić wpłacając pieniądze na konto 
Fundacji: 73 1090 1346 0000 0001 1270 
4936 z dopiskiem: „Na cele statutowe – 
prysznice”. 

Prysznicowe  przyjęcie
Marcin Woźniak
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I znowu zjechaliśmy – my seniorzy 
– do sudeckich Bielic na swoje wcza-
sy. Wiadomo, początek września! 
Było nas razem trzydzieści kilka osób. 
Większość z nas to Dolnoślązacy:  
z Legnicy, Ząbkowic Śląskich i głównie 
z Wrocławia. Ale były również wśród 
nas osoby z Białegostoku i Tarnowa. 
Właściwie jest już prawie tradycją, że  
z Tarnowa przybywa siostra Irena Kmie-
cik. Nie pierwszy też raz zjawili się 
braterstwo Lila i Władek Tołopiłowie  
z Białegostoku. Kawał drogi do przeby-
cia! Prawda?

Duchowym opiekunem wczasów był 
znowu brat Igor  Barna. On też musiał 
przebyć szmat drogi. Przyjechał aż ze 
Świnoujścia. Jesteśmy mu za to bardzo 
wdzięczni.

W tym roku rozważane były tematy, 
które łączył jeden wątek: Bóg chce być 
z nami również w naszych starszych la-
tach. Każdy wie, że ludzie w naszym 
wieku często borykają się z różnymi 
przeciwnościami. Lata wyżłobiły i na-
dal żłobią w nas swoje piętno. Czy to 
znaczy, że jesteśmy zgorzkniali, że 
ciągle narzekamy? Wcale nie! Pomimo 
widocznych dla wszystkich bruzd, czę-
sto przecież jesteśmy pogodni, a nawet 
weseli.

Każdego dnia rano i wieczorem brat 
Igor dzielił się z nami Słowem Bożym. 
Wspólnie odkrywaliśmy wiele takich 
rzeczy, za które powinniśmy Bogu 
szczerze dziękować. Dokucza nam sa-
motność? Słuchajmy, co Bóg mówi do 
nas w swoim Słowie i sami mówmy do 
Niego w modlitwie. Opowiadajmy też 

Wczasy 
w Bielicach 

2009
o Nim innym. Bóg chce, byśmy byli 
Jego radosnymi i wdzięcznymi dzieć-
mi również teraz, kiedy jest nam coraz 
trudniej się poruszać, kiedy coraz czę-
ściej coś boli. On chce wypełnić nasze 
przemijające życie sprawami, które się 
liczą też w wieczności. Takie życie ma 
sens i daje satysfakcję. 

Jednego dnia gościliśmy w Bielicach 
pastora wrocławskiego Zboru, brata Da-
wida Pacyniaka z żoną Anią i córeczką 
Agatką. Gość nasz zinterpretował na 
nasz użytek przypowieść Jezusa o mi-
łującym, czekającym Ojcu i o dwóch 
marnotrawnych synach. Zachęcał nas 
też, byśmy się od tego Ojca uczyli wła-
ściwego traktowania naszych dzieci  
i wnuków. 

Jeden z wieczorów miał typowo „aka-
demicki” charakter. Brat Tołopiło mó-
wił z pozycji lekarza o naszym organi-
zmie, o zachodzących w nim zmianach 
i o tym, jak reaguje na niektóre choroby 
w podeszłym wieku. Posiedliśmy tro-
chę istotnej dla nas wiedzy. Niestety, 
brat Tołopiło nie zgodził się nas leczyć. 
Odesłał do naszych lekarzy. 

Siostra Lila Tołopiło – też lekarz – opo-
wiedziała nam o swoich bolesnych 
doświadczeniach związanych ze zdro-
wiem. Nawet myślała, że już nie będzie 
chodzić. Ale Pan ja podniósł! Teraz 
znów chodzi i to jak szybko.Nawet po 
górach… Razem z Tobą, droga Lilu, je-
steśmy za to Bogu bardzo wdzięczni. 

Ostatniego wieczoru mieliśmy okazję 
wysłuchać wierszy Eweliny Tołopiło, 
córki Włodka i Lili. Przyjechała do Bie-

lic z Głogowa ze swoją przyjaciółką. 
Ewelina sama recytowała swoje wier-
sze. Jej przyjaciółka ustawiała podkład 
muzyczny i rzucała odpowiednie obra-
zy na ekran. To było naprawdę piękne. 
Byliśmy naprawdę wzruszeni.

W czasie końcowego, niedzielnego 
nabożeństwa Słowo Boże głosił brat 
Włodzimierz Barna. Na podstawie Mo-
dlitwy Pańskiej mówił o wadze prze-
baczenia w życiu ludzi wierzących. 
Każdy z nas potrzebuje przebaczenia  
i to wiele razy. Więc nośmy brzemiona 
jedni drugich! Przebaczajmy sobie na-
wzajem!

Braterstwo Ala i Zbyszek Biniędowie 
dbali o to, byśmy się czuli komfortowo 
w ośrodku wczasowym i byli dobrze  
i smacznie odżywiani. Siostra Lidia 
Żachanowicz i brat Andrzej Bogacz 
pomagali nam w śpiewie grą na instru-
mentach muzycznych. Siostry Irena Raś 
i Jadwiga Mizińska zajmowały się spra-
wami administracyjnymi a siostry Maria 
Majchrowska i Lila Tołopiło prowadziły 
gimnastykę poranną. Jeszcze siostra Li-
dia nauczyła nas „nowej pieśni” – no-
wej dla nas, którą zna każde dziecko  
w naszej społeczności: „ta radość, 
którą daje Bóg jest siłą mą”. Istotnie, 
prawdziwą radość możemy mieć tylko  
w Jezusie… „Bo szczęście ludzi w zba-
wicielu tkwi”.

Już teraz wiemy na pewno, że za rok 
– jeśli Bóg pozwoli – znów spotkamy 
się w Bielicach. A w międzyczasie bę-
dziemy chcieli żyć dla Jego chwały i na 
pożytek ludzi, których Bóg postawi na 
naszej drodze życia.  

Halina Kircun
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Nie wiem czy jeszcze pamiętacie, 
co to jatka? Starsze pokolenie na pew-
no, ale młodsze… młodsze może nie 
wiedzieć. A więc, wyjaśniam: jatka to 
taki przedwojenny rzeźnik. Czym się 
różnił tamten sklep od współczesne-
go mięsnego?  Może tylko nazwą, jeśli 
robimy zakupy w tych małych sklepi-
kach na obrzeżach miasta, na hali tar-
gowej, ale sądzę, że coraz więcej osób 
kupuje mięso w wielkich supermarke- 
tach, w których niewidoczny jest krwa-
wy proces obróbki mięsa a jedynie 
gotowy produkt, pięknie opakowany  
w folię na tacce ze styropianu.  A nawet  
w małych mięsnych nikt już przy nas 
nie sieka siekierą połci mięsa, ewentu-
alnie gdzieś na zapleczu, bo to prze-
cież nieestetyczne, fuu!

Pamiętam, podarowałam kiedyś 
Biblię starszej kobiecie, babci mojego 
męża, bo bardzo chciała sama prze-
czytać to, co czytał ksiądz z ambony.  

Po pewnym czasie, gdy ją odwiedzi-
łam i zapytałam o lekturę, wyznała, 
że Biblię zaniosła księdzu, bo w tym 
Starym Testamencie to same okropno-
ści są: nic tylko mordy, wojny, gwałty, 
sodomia i tym podobne zberezeństwa. 
Nijak się to ma to słów o miłości i prze-
baczeniu, ewentualnie pokucie, czyta-
nych co niedziela w kościele.  

I trudno się dziwić starszej pani, 
ja tam też lubię ładne etykietki i żeby 
było miło.  Jednak nie daje mi spokoju 
fakt, że im starsza jestem, tym więcej 
widzę wokół okrucieństwa, przemocy, 
niepokoju. Wystarczy otworzyć nasze 
zaczarowane pudełko, by po jednych 
zaledwie wiadomościach łykać kro-
pelki na uspokojenie.  Kochani, grozi 
nam kryzys, czystka po raz kolejny  
w rządzie, rakiety lub ich brak z po-
wodu braku albo i nie ochronnego 
parasola, epidemia grypy i mnóstwo 
innych. Wprawdzie przeżyłam jakoś 

krowią wściekliznę i ptasią grypę,  
i komunizm, ale jedno pewne… życie 
strasznie niezdrowe jest i wiedzie nas 
prostą drogą do śmierci.

Poza tym te rozwody, związki ho-
moseksualne domagające się usank-
cjonowania, samobójstwa… nie, trze-
ba mieć końskie zdrowie, żeby w tym 
wszystkim nie zwariować! Krwawa 
jatka i tyle!

Czy mogę temu zapobiec? Global-
nemu ociepleniu, rakowi, niszczeniu 
planety, na której mieszkam od paru… 
lat?

Skupiam się w sobie i myślę ci-
chutko – MOGĘ, mam moc praw-
dziwą! Obudzę się rano i uśmiechnę 
się radośnie, bo oto nadchodzi jesień  
a z nią deszcz i zimno, a ja jeszcze 
ciągle mam misję do wykonania. Mogę 
służyć mojej rodzinie, moim uczniom, 
sąsiadom, miastu, ojczyźnie, świa-
tu tym, czym obdarzył mnie w swej 
łasce Pan – odrobiną talentów roz- 
maitych, poczuciem humoru, empatią, 
a przede wszystkim tym, że wiem do-
kąd zmierzam, po co żyję, jakie mam 
zadanie do wykonania na tej ziemi. 
Nie jestem zagubiona, nieszczęśli-
wa i bez nadziei. Potrafię się cieszyć 
drobnostkami i dziękować za wszystko 
Bogu. Mimo, że wokół mnie dantejskie 
sceny i niekoniecznie muszę chodzić 
na filmy Tarantino, by zobaczyć krwa-
wą jatkę.  

fot. stockxchng

Beata Jaskuła-Tuchanowska
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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 wywiadu pytaliśmy, jak to się stało, że pastor Zaremba 
stał się tłumaczem Biblii. W części drugiej, jak zorganizować prace nad 
przekładem. W części  trzeciej zaczęliśmy pytać o różne dylematy związa-
ne z procesem tłumaczenia. Dzisiaj druga część tego wątku, skupiona na 
odkryciach etycznych. 

WYWIAD

Z Piotrem Zarembą rozmowy o nowym przekładzie Biblii

Słowo Prawdy:  Mówiliśmy o różnych 
dylematach związanych z procesem 
tłumaczenia. Czy zdarzają się rów-
nież jakieś odkrycia? Czy praca tłu-
macza wniosła jakiś nowy element  
w twoje zrozumienie Pisma Świętego?

Piotr Zaręba: Tak. To zrozumienie za-
leceń apostoła Pawła. Cała etyka apo-
stoła Pawła ma element, nazwijmy go 
roboczo, estetyczny. 

Czyli jaki? 

Na określenie dobra używa bardzo 
często słowa, które oznacza również 
piękno. W związku z tym w naszym 
tłumaczeniu staraliśmy się również od-
najdywać w polskim takie słowa, które 
posiadałyby ów naddatek estetyczny. 
Warto dodać, że tego aspektu nie wi-
dać w dotychczasowych przekładach. 
A więc tam, gdzie występuje owo grec-
kie kalos, czy przysłówkowo kalon, 
tłumaczyli szlachetny. U Pawła mamy 
raczej szlachetne uczynki.  Zamiast po 
prostu dobre. dobrze. Albo wręcz –  
w 1 Tymoteusza 6:12 – przetłumaczy-
liśmy jako: „potwierdziłeś to pięknym 
wyznaniem wobec wielu świadków.” 

Czy nie jest to obce współczesnej pol-
szczyźnie?

Część IV: ODKRYCIA E(STE)TYCZNE 
Nie. My też przecież tak mówimy  
o świadectwach. Podobnie, gdy apo-
stoł Paweł mówi o sobie – w Biblii 
Warszawskiej czytamy: „dobry bój bo-
jowałem” (2Tm 4:7) – tam również jest 
to słowo – dlatego oddaliśmy je jako: 
„Toczyłem piękny bój.”

Tak więc oddanie tego estetycznego 
charakteru etyki apostoła Pawła jest 
cechą naszego przekładu Nowego 
Testamentu. Nie było to łatwe, gdyż 
czasami tłumaczyliśmy je wciąż jako 
„dobry.” Gdy kontekst niezbicie na to 
wskazywał. 

Jakie praktyczne skutki ma ów este-
tyczny wymiar etyki Pawła? 

Duże. Zauważyliśmy, że apostoł Paweł 
wzywa do przestrzegania przykazań 
tylko, kiedy ma do czynienia – prze-
praszam za wyrażenie – z matołami. 
Zazwyczaj jego zachęty etyczne do 
chrześcijan operują na innym, wyż-
szym poziomie. Mówi na przykład: 
„myślcie o tym, co w górze.” Co to 
znaczy? To żaden konkret. A jednak to 
jest konkret. On mówi, że chrześcijanin 
ma żyć z jakąś klasą; jego myśli mają 
się obracać nie według dzielenia mię-
dzy dobrem a złem; ale raczej stopnio-
wania między dobrym i najlepszym –  
i wyboru właśnie tego najlepszego. 

W zasadzie u apostoła Pawła nie ma 
już dyskusji nad wyborem między do-
brym a złym – bo on już wybrał dobro. 
On teraz tylko wybiera w tym dobru – 
ten sam szczyt. I to jest coś szczególnie 
wartościowego w jego perspektywie. 
Przyznajmy, że i w naszym chrześcijań-
skim życiu większość wyborów – jeśli 
jesteśmy poważni – nie dotyczy mini-
malistycznie wyborów między dobrem 
a złem, ale raczej odnajdywania tego, 
co najlepsze. 

Czy jest to tylko cecha nauczania 
Pawła? 

Zgodne to jest również z nauczaniem 
Jezusa. Mówi na przykład: no dobrze, 
pożyczacie tym, którzy wam odda-
ją. I co – pyta - szczególnego czyni-
cie? I tu Pan Jezus również pokazuje, 
tak jak apostoł Paweł, że nasze życie 
nie ma być tylko dobre. Nasze życie 
ma być szczególne. Ono ma być nie- 
pospolite. Mówi również: proszą, żebyś 
szedł milę? Idź dwie. Chcą suknię? Daj 
płaszcz. Co to jest? To jest gest. To jest 
życie z kimś, kogo nie da się okraść. 
Bo ma za dużo. Kto jest właścicielem 
wszechświata. I tak właśnie staraliśmy 
się ten aspekt oddać. Troszkę się oba-
wialiśmy, jak to zostanie przyjęte. Jak 
na razie, zostało przyjęte życzliwe, ale 
jeszcze się okaże.   ■

fot. stockxchng
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Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia 
z perspektywy chrześcijańskiej. 

Red. James Porter Moreland,  
John Mark Reynolds.  

Tłumaczył Dariusz Sagan,  
Wydawnictwo Credo,  

Katowice 2008

Publikacja wydawnictwa Credo 
Stworzenie a ewolucja. Trzy ujęcia  
z perspektywy chrześcijańskiej jest 
trzecią z serii Debaty po tomie poświę-
conym rozwodowi i powtórnemu mał-
żeństwu oraz darom Ducha. Podobnie 
jak poprzednie podejmuje temat kon-
trowersyjny, który dzieli ewangelikalne 
środowiska. Kontrowersja ta zresztą 
przewinęła się również swego czasu 
przez Słowo Prawdy. Próbą zapisu tej 
samej kontrowersji jest również oma-
wiany tom. Jego intencją jest zapre-
zentowanie trzech stanowisk na temat 
relacji nauki o stworzeniu do teorii 
ewolucji: kreacjonizmu starej ziemi, 
kreacjonizmu młodej ziemi oraz w peł-
ni wyposażonego stworzenia (teistycz-
nego ewolucjonizmu). Każdą z tych 
koncepcji przedstawia zwolennik tejże. 
Wszystkie są zbudowane według jed-

nego schematu,  który dzieli materiał 
według tych samych pytań i punktów. 
Kreacjonizm młodej ziemi prezentu-
ją biolog i filozof Paul Nelson i filozof 
John Mark Reynolds. Kreacjonizm pro-
gresywny (starej ziemi) teolog i astro-
fizyk Robert C. Newman, a koncepcję  
w pełni wyposażonego stworzenia 
(ewolucjonizmu teistycznego) fizyk 
Howard J. Van Till. Każda prezentacja 
zostaje skomentowana przez czterech 
przedstawicieli ewangelikalnego śro-
dowiska akademickiego, reprezentu-
jących różne dyscypliny. Wszystkie 
stanowiska komentują zatem: inżynier 
Walter Bradley, teolog John Jefferson 
Davis, filozof James Moreland i teolog 
i matematyk Vern S. Poythress. Całość 
zamykają dwie konkluzje, jedna pre-
zentująca teistyczny ewolucjonizm (au-
torstwa inżyniera Richarda H. Bube), 
jedna teorię inteligentnego projektu (au-
torstwa prawnika Philipa E. Johnsona). 

Sama idea napisania takiej publi-
kacji jest na pewno godna pochwały. 
Dobrze też, że każde stanowisko pre-
zentuje zwolennik danej koncepcji. To 
istotne, zważywszy na powszechną 
skłonność karykaturowania stanowi-
ska nie uznawanego. Z drugiej strony 
można zapytać, czy wyczerpuje ona 
całość możliwych stanowisk w tej 
kwestii. I niestety odpowiedź musi być 
negatywna. Brakowało mi na przykład 
jasnego rozdzielenia fideistycznego 
kreacjonizmu biblijnego i naukowego. 
Również teoria inteligentnego projek-
tu, choć obecna na kartach książki, 
nie została jednoznacznie odróżniona 
od kreacjonizmu, co skądinąd może 
sugerować, że te koncepcje jasno się 
różnią od siebie w ofercie dla naukow-
ców, choć w kręgu chrześcijańskim 
różnice się zacierają. To dowodziłoby 
tezy, że teoria inteligentnego projektu 
jest tylko kreacjonizmem w przebraniu. 
Również ewolucjonizm teistyczny nie 
jest stanowiskiem jednorodnym, tak 
naprawdę może on oznaczać dość róż-
ne poglądy, powierzchownie tylko do 

siebie podobne przez to, że zasadniczo 
uznają naukowość teorii ewolucji i jej 
zasadniczą niesprzeczność z chrześci-
jaństwem. Oczywiście nadmierna ilość 
różnych stanowisk zaciemniłaby obraz 
całości, kiedy ideą książki jest jasna 
prezentacja kilku stanowisk. Ale wyda-
je się, że kompensować mógł to dobór 
czwórki komentatorów. Dobrze było-
by, gdyby reprezentowali maksymalnie 
największy rozrzut ideowy (w obrębie 
ewangelikalnego chrześcijaństwa) i te 
stanowiska, które nie byłyby wprost 
prezentowane przez trzech głównych 
protagonistów. 

Niestety wszyscy oni prezentują 
mniej więcej kreacjonizm starej ziemi: 
jego oficjalny reprezentant, czterech 
komentatorów i jeden z autorów kon-
kluzji. Tym samym tego stanowiska bro- 
ni aż sześciu spośród autorów tekstów 
zamieszczonych w tomie. Jest to na 
pewno nieuczciwe. Przez to wymowa  
książki, nie wyrażona oczywiście wprost 
jest cokolwiek stronnicza, ale czytelnik 
łatwo może uznać za swoją taką myśl: 
„Są kreacjoniści nowej ziemi, ale ich 
stanowisko to niepotrzebna przesada, 
są ewolucjoniści teistyczni, ale ich sta-
nowisko to niebezpieczny kompromis. 
Rozsądne stanowisko reprezentujące 
złoty środek, to kreacjonizm starej zie-
mi, wiadomo wszak, że prawda leży 
pośrodku, co potwierdzają wszyscy 
komentatorzy.” Oczywiście tkwi w tym 
zabieg manipulacyjny. Dowolny po-
gląd można przedstawić jako pośredni, 
zależnie od kontekstu. Ewolucjonizm 
teistyczny jest wszak pośredni między 
kreacjonizmem a ewolucjonizmem na-
turalistycznym, a naukowy kreacjonizm 
młodej ziemi jest pośredni między 
naukowym kreacjonizmem starej zie-
mi a biblijnym kreacjonizmem młodej 
ziemi, itd. Kreacjonizm starej ziemi nie 
koniecznie jest najrozsądniejszym roz-
wiązaniem, a takie zdaje się być prze-
słanie książki, choć może mimowolne i 
nie wyrażone wprost, ale przez to może 
mocniej trafiać do czytelnika.  

Mimo tych zastrzeżeń, przedsta-
wienie różnych stanowisk przez ich 
zwolenników jest rzeczą pozytywną, 
zmusza czytelnika do porównania ar-
gumentów i wyciągnięcia własnych 
wniosków. Zwolennicy mniejszościo-
wych koncepcji: kreacjonizmu młodej 
ziemi i ewolucjonizmu teistycznego 
też mają szansę zaatakować poglą-
dy kreacjonizmu starej ziemi. Dla 
chrześcijańskiego czytelnika istotne 
jest to, że wszyscy autorzy są wie-
rzącymi chrześcijanami o zasadniczo 
konserwatywnych poglądach. Nikt 
nie prezentuje poglądów liberalnych. 
Rozumiem, że jest to założenie tomu, 
więc trudno przedstawiać to jako błąd. 
Celem publikacji jest przedstawienie 
rozrzutu możliwych stanowisk w ob-
rębie tradycyjnych, ewangelikalnych 
chrześcijan. I ten cel wypełnia dobrze 
mimo powyższych zastrzeżeń. Widać 
u wszystkich autorów pragnienie biblij-
nego uzasadnienia swojego poglądu  
i obrony go na gruncie egzegetycznym 
i teologicznym. I to w dużej mierze się 
udaje. Mogą robić wrażenie na przy-
kład argumenty egzegetyczne wysu-
wane przeciw kreacjonizmowi mło-
dej ziemi przez Poythressa, jednego 
z komentatorów. Dość przekonująco 
argumentuje, że uczciwa egzegeza 
tekstu księgi Rodzaju niekoniecznie 
prowadzi do kreacjonizmu młodej 
ziemi i że wcale nie trzeba przyjmo-
wać założeń liberalnych, by odrzucić 
sześciodniową egzegezę tego tekstu. 
Nie jest to bowiem egzegeza naturalna  
i dosłowna, a jedynie efekt wczytywania  
w nią dzisiejszych wyobrażeń i znaczeń.  

Z drugiej strony wrażenie robią również 
argumenty zwolenników kreacjonizmu 
nowej ziemi w stosunku do ewolucjo-
nizmu teistycznego, zarzucającego mu 
powierzchowność teologicznych tez, 
które zdają się być mało wiążącym do-
datkiem do teorii ewolucji, przysłowio-
wym kwiatkiem do kożucha. Istotne 
argumenty ma też obrońca ewolucjo-
nizmu teistycznego. Choć i tu zdarza-
ją się wątki nieprzekonujące, jak dość 
dowolne skojarzenie dni stworzenia  
z epokami w dziejach ziemi w kre-
acjonizmie starej ziemi. Ogólnie pod 
tym względem książka wykazuje wy-
soki poziom i może zachęcać chrze-
ścijanina do własnej refleksji nad tym 
problemem, nie podając mu łatwych 
rozwiązań i pochopnych sądów, ale 
zmuszając do samodzielnego rozważe-
nia wszystkich argumentów wszystkich 
stron sporu. 

Niestety drugi aspekt sporu, mia-
nowicie argumenty racjonalne, odwo-
łujące się do nauki czy filozofii, są na 
o wiele słabszym poziomie. Pojawiają 
się, ale zdecydowanie rzadziej i słabiej 
opracowane. Obrońcy kreacjonizmu 
młodej ziemi praktycznie nie poda-
ją żadnych konkretnych argumentów, 
poza deklaracjami, że za kilkadziesiąt 
lat ich stanowisko zostanie ostatecz-
nie udowodnione. Nie odnieśli się do 
żadnego racjonalnego argumentu wy-
suwanemu przeciw nim. Zwolennik 
ewolucjonizmu teistycznego też nie 
broni swojej koncepcji, odwołując się 
do argumentów racjonalnych. Poza ar-
gumentacją typowo biblijną odwołuje 
się jedynie do faktu, że większość na-

ukowców uznaje teorię ewolucji i ro-
bią to z uczciwych pobudek. To trochę 
zbyt mało ambitna próba obrony tego 
poglądu, ostatecznie odwołująca się 
do autorytetu większości, a to nie jest 
argument zbyt mocny. 

Argumentacja typu biblijnego jest  
w całej książce zdecydowanie na wyż-
szym poziomie niż naukowa. Oczywi-
ście wynika to z faktu, że jest to książka 
adresowana do chrześcijan, ale pozo-
stawia pewien niedostatek. Jest więc 
dobrą odpowiedzią na rozterki chrze-
ścijanina - co jest zgodne z wiarą - w tym  
sensie, że podaje mu mocne argumen-
ty za różnymi stanowiskami, ale od 
strony apologetycznej pozostawia nie-
dosyt. Ktoś, kto nie jest zainteresowany 
argumentacją typu biblijnego a jedynie 
chce poznać racjonalne, filozoficzne 
lub naukowe argumenty za tą czy inną 
opcją, dojdzie do wniosku, że wszyst-
kie są one dość słabo uzasadnione. 

Wyjątkiem są kwestie dotyczą-
ce filozofii nauki. W tej dziedzinie 
argumentacja jest dość interesująca  
i pobudzająca do refleksji. Mamy tu 
podważenie dominującego w filozofii 
nauki naturalizmu metodologicznego 
i to przeprowadzone z kilku różnych 
perspektyw, w którym niewątpliwie są 
interesujące motywy. Ale jest to jedyna 
dziedzina refleksji racjonalnej porząd-
nie opracowana, nie można niestety 
tego powiedzieć o innych dziedzi-
nach filozofii czy nauki. Myślę, że nie 
wynika to tylko z konwencji przyjętej  
w książce, ale ukazuje rzeczywistą 
słabość argumentacji wszystkich sta-
nowisk. Ostatecznie można zgodzić 
się z ostatnim wnioskiem książki wyar-
tykułowanym przez Philipa Johnsona, 
że nie zadowala go do końca żadna  
z koncepcji. Wywód ten kończy wezwa-
niem: „Świat nie potrzebuje ludzi, któ-
rzy potrafią formułować argumenty na 
rzecz jednego z istniejących stanowisk, 
lecz ludzi, którzy są w stanie podać pił-
kę do przodu. Chwyćcie ją i biegnijcie.” 
Ja osobiście również, nie utożsamiając 
się z którymś z istniejących stanowisk 
- w każdym bowiem dostrzegam słabe  
i mocne punkty - podpisuję się pod tym 
przesłaniem. Mam nadzieję, że książka 
ta zachęci chrześcijan do poważne-
go zajęcia się tą tematyką i pozwoli 
przełamać proste schematy myślowe 
zarówno na gruncie egzegezy, teologii 
jak i filozofii i nauki. ■

Co ewangelikalni chrześcijanie myślą  
o ewolucji i stworzeniu?

dr Janusz Kucharczyk

RECENZJA
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Rosja – restauracja stołecznych ośrodków religijnych  
W tym roku władze Moskwy ze swego budżetu przeznaczają ponad 182 milio-
ny rubli na renowację 17 stołecznych ośrodków religijnych. „Stołeczne władze za-
twierdziły na rok 2009 listę obiektów, znajdujących się w posiadaniu organizacji 
religijnych, którym z budżetu miasta Moskwy zostanie okazana pomoc finanso-
wa na przeprowadzenie prac remontowo-restauracyjnych. Na cel ten przeznacza 
się 182,296 miliona rubli” – powiedział współpracownik prezydenta stołecznego 
miasta agencji informacyjnej. Na liście organizacji, które otrzymają tę pomoc znaj-
duje się 14 cerkwi prawosławnych, jeden kościół katolicki, jeden główny meczet  
i Dom Modlitwy ewangelicznych chrześcijan baptystów. Najstarszy zbór baptystów 
przy Małym Triechswiatitielskim (dawniej: Małowuzowskim) Pierieułku otrzyma  
w 2009 roku na prace renowacyjne 5,5 miliona rubli. Należy wspomnieć, że podob-
ną pomoc od miasta zbór ten otrzymał w 2008 roku (ok.2 mln rubli) i w 2007 roku   
(3,2 mln rubli) (baptist-ru).

USA – baptyści piszą list do 
prezydenta Obamy

Wielu liderów baptystycznych w Sta-
nach Zjednoczonych podpisało list skie-
rowany do prezydenta Obamy, prosząc 
w nim o sprawiedliwe i trwałe rozwią-
zanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego 
i ustanowienie „dwóch niezależnych 
państw”. Baptyści, którzy wraz innymi 
przywódcami chrześcijańskimi i ży-
dowskimi podpisali ten list twierdzą, że 
„teraz jest właściwy czas na natychmia-
stowe i odważne wykazanie się ame-
rykańskiego przywództwa”. Odnosząc 
się do sprawy dwóch państw, list mówi  
o „wzięciu pod uwagę aspiracji i cier-
pienia obu stron konfliktu, ponieważ  
z jego powodu wielu nie zauważa ludzi 
po drugiej stronie jako godnych szacun-
ku i godności”. Baptystyczni sygnata-
riusze zachęcają Obamę, aby wyszedł 
poza zasadę dwóch państw i położył 
solidne podstawy, które gwarantowa-
łyby godność, bezpieczeństwo i nie-
zależność obu narodów”. List wyraża 
obawę, że „możliwości w tym zakresie 
szybko się kończą” ze względu „na cią-
gły proces budowania nowych osiedli” 
oraz „na stałe ataki na izraelskich cy-
wili”. Wyrażono w nim też szczególną 
troskę o małą wspólnotę chrześcijańską 
w Palestynie, która z powodu konflik-
tu wyraźnie się zmniejsza. „W miejscu 
narodzin naszej wiary jedna z najstar-
szych chrześcijańskich wspólnot szyb-
ko maleje... Panie Prezydencie, to oczy-
wiste, zanim między Palestyńczykami  
a Izraelitami nie zostanie zawarty po-
kój, chrześcijanie w Ziemi Świętej prze-
staną istnieć jako aktywna wspólnota”. 
List ten mówi o okazaniu pilnej pomo-
cy Gazie i zmuszenie do zaprzestania 
ostrzeliwania z jej terenu Izraela. „Sta-
ny Zjednoczone powinny natychmiast 
okazać pomoc mieszkańcom Gazy – 
żyjącym w ruinach i bez niezbędnych 
środków do życia – przez zniesienie 
restrykcji na dostarczanie tam humani-
tarnej pomocy i otwarcie granicy na do-
wóz materiałów budowlanych”.  Ponad 
50 przywódców w czerwcu tego roku 
podpisało ten list i wysłało do Białego 
Domu (bwanet.org).

Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki

Ukraina – konferencja misyjna w Kijowie
Ukraina powinna stać się mostem między Wschodem a Zachodem. Młodzi ukraiń-
scy baptyści chcą bardziej zaangażować się w światową misję. Życzenie to wypo-
wiedział Paweł Ungurian (Odesa), dyrektor pracy młodzieżowej wśród ukraińskich 
baptystów. 40.000 młodych ukraińskich baptystów pragną wspierać młodzieżowy 
ruch baptystyczny w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Wydział Młodzieżowy wysłał 
już dwóch misjonarzy do Centralnej Azji, dwie rodziny wyjechały tam we wrześniu. 
450 ukraińskich baptystów pracuje misyjnie na terenie Rosji. 38 dalszych  pracuje  
w Australii, Afganistanie, Izraelu, Portugalii i Kanadzie. W ubiegłym roku w Ode-
sie odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem 3000 uczestników pocho-
dzących z 19 krajów. Zapał misyjny łączy młodzież baptystyczną różnych krajów. 
Ungurian nie uważa, że między wschodnimi i zachodnimi baptystami zachodzą 
poważne różnice teologiczne. Pozostają jednak różnice kulturowe i psychologiczne. 
Baptyści w rosyjskojęzycznych krajach przeżyli ucisk władz komunistycznych. Zaj-
mują oni zatem konserwatywne stanowisko, które wyraża się w takich drugorzęd-
nych sprawach jak ubiór czy forma nabożeństwa. Ungurian jest jednym z czterech 
baptystów, którzy są członkami ukraińskiego parlamentu. Wszyscy oni należą do 
rządzącej partii, bloku Julii Tymoszenko. Uważa on, że chrześcijanie powinni ak-
tywnie włączać się do zmian społecznych (ebf.org).
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Światowy Związek  
Baptystów  

– śmierć Nilsona Fanini  
19 września br. w Dallas (USA), zmarł, 
pełniący w latach 1995-2000 urząd 
prezydenta Światowego Związku Bap-
tystów, Nilson do Amaral Fanini. Miał 
77 lat. Był Brazylijczykiem, 11 września 
przybył w odwiedziny do swojej rodzi-
ny w Stanach, 16 września doznał ataku 
serca i stracił przytomność, której już 
nie odzyskał. Fanini 14 razy był wybie-
rany na przewodniczącego Brazylijskiej 
Konwencji Baptystów, pełnił funkcję wi-
ceprezydenta ŚZB, był członkiem Rady 
Głównej ŚZB, Komitetu Ewangelizacji  
i Wychowania. Był też założycielem  
w 1984 roku Baptystycznego Semina-
rium Teologicznego w Niteroi (Brazy-
lia), zainicjował projekt rozpowszech-
nienia w Brazylii 25 milionów egzem-
plarzy Biblii, rozpoczął cotygodniowy 
telewizyjny program ewangelizacyjny, 

założył Reencontro – organi-
zację prowadzącą sieroci-
niec, całodzienny ośrodek 

opiekuńczy, 19 klinik 
medycznych, ruchomy 

ambulans dla bied-
nych kobiet, pie-

karnię dla potrze-
bujących dzie- 

ci i dwulet-
nią szkołę 
wakacyjną.  
W czasie 54 
lat swojej 
służby pra-

cował w trzech zborach. Jednym z nich 
był Pierwszy Zbór Baptystyczny w Ni-
teroi, który w latach 1964-2005 wzrósł 
z 740 członków do prawie 7.000.  
W 2005 roku dał początek nowemu 
zborowi w Niteroi, który w czasie jego 
śmierci liczył prawie 600 członków. 
Studiował w Brazylijskim Seminarium 
Baptystycznym w Rio de Janeiro i Semi-
narium Baptystycznym w Forth Worth 
(USA). Pozostawił żonę  Helgę (53 lata) 
i troje dzieci: synów Otto i Roberto oraz 
córkę Margaret (bwanet.org).
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Tatarstan – powstaje nowy zbór baptystyczny 
Przez ponad rok zbory baptystyczne w tym kraju modliły się o założenie zboru 
w Kazaniu. Kazań to ponadmilionowa stolica tego kraju, gdzie znajduje się pra-
wie dziesięć małych ewangelikalnych zborów. Do rosyjskiego Kościoła Baptystów 
należy tylko jeden zbór, liczący 100 osób. Przewodniczący zjednoczenia zborów 
baptystycznych Tatarstanu, Aleksander Madziuk, powiada: „Pragnienie rozszerza-
nia Królestwa Bożego przepełniało moje serce i oto wiosną 2009 roku zgłosiły się 
dwie rodziny gotowe do służby misyjnej w Kazaniu. Igor Sokołow i Andriej Jaro-
szuk zaprzyjaźnili się ze sobą na krasnodraskim chrześcijańskim uniwersytecie. 
Igor był pracownikiem tego uniwersytetu, a Andriej studiował na wydziale teologii. 
Rok wcześniej grupa studencka, w której był Jaroszuk, przebywała w Tatarstanie na 
praktykach. W ten sposób Bóg otwierał im drzwi do służby w tym kraju. Igor z żoną 
Natalią i małym dzieckiem w czerwcu 2009 przybyli z Krasnodaru do Kazania. 
Na początku września dołączył do nich Andriej Jaroszuk z żoną. Przyłączyły się 
do nich jeszcze dwie rodziny. W niedzielę 13 września br. w mieszkaniu jednego  
z braci odbyło się pierwsze nabożeństwo. Rozważanie Słowa, modlitwy, rozmowy 
i zebranie ofiary potwierdziły poważne podejście do tej sprawy. Aby mieć większy 
wpływ na tamtejszą tatarską ludność, Igor zaprosił do współpracy jednego ze swo-
ich przyjaciół z Krasnodaru, który jest narodowości tatarskiej. Trzeba dziękować 
Bogu za początki nowej pracy i wspierać ją swoimi modlitwami (baptist-ru).

Irak – dobre wieści z pola wojny 
Nowe zbory powstają w takich trudnych miejscach, jak Irak. Praca misyjna napotyka 
tam na wiele przeszkód, ale łańcuch modlitwy wspiera tamtejszych pracowników. 
Stale słyszymy złe wiadomości z Iraku, ale są też i dobre. Jak donoszą tamtejsi lide-
rzy baptystyczni, teraz Irakijczycy są bardziej otwarci na ewangelię niż dotąd. Mimo 
napiętej sytuacji rozpowszechniono tam tysiące egzemplarzy Biblii, zorganizowano 
wiele publicznych spotkań, powstają nowe zbory. Tylko w Bagdadzie ponad 3000 
ewangelicznie wierzących odbywa nabożeństwa w 12 zborach. Na północy kraju 
powstają nowe zbory baptystyczne. Wszystkie zbory spotykają się na dorocznej 
konferencji, by modlić się o pokój i Bożą ochronę nad tym narodem. W czasie takiej 
konferencji zwykle odbywa się chrzest wielu katechumenów. Praca baptystyczna  
w Bagdadzie miała swój początek w 1985 roku. 16 stycznia 2004 roku odbyło się 
tam otwarcie Pierwszego Zboru Baptystycznego i ordynacja jego pastora. W lipcu 
2009 sześć zborów w Bagdadzie i jeden na północy kraju zostały zaatakowane. 
Mimo wszystko zbory te uczestniczą w służbie społecznej i rozwijają się. W pierw-
szym zborze w Bagdadzie, każdego piątku - bo jest to dzień świąteczny, w nabożeń-
stwie bierze udział ponad 200 osób. Zespół ewangelizacyjny regularnie odwiedza 
niechrześcijańskie rodziny. Tamtejsi misjonarze zakładają nowe zbory. Jeden z nich 
pisze: „W trzech wioskach mamy trzy grupy domowe. Na wiosnę zorganizowaliśmy 
czterodniowe spotkania z pastorem Nabilem Sara, wiele osób przyłączyło się do 
nas, w ostatnich sześciu miesiącach ochrzciliśmy dziewięć osób. Raz w miesiącu 
obchodzimy Wieczerzę Pańską razem z sześcioma zborami domowymi. Obecnie 
staramy się o zarejestrowanie naszego zboru”. Inny misjonarz pisze: „Emigracja spra-
wia, że choć przyjmujemy nowych ludzi, nasza liczba utrzymuje się na tym samym 
poziomie. Tradycyjne kościoły posądzają nas o prozelityzm. Mimo to ręka Pańska 
jest nad nami. 29 maja ochrzciliśmy 12 osób, a wkrótce w rzece Tygrys odbędzie się 
następny chrzest. 37 studentów zaocznie studiuje teologię. Niebezpieczna sytuacja 
w Bagdadzie zmusiła wiele rodzin do czasowego wyjazdu na północ kraju”. Zbory 
baptystyczne w Iraku oczekują na nasze modlitwy (EFB/IMP, 09/2009).

Brazylia – misja telewizyjna Moja nadzieja
W dniach 6-8 listopada ub. r. trwała w Brazylii ogólnokrajowa misja telewizyjna 
Moja nadzieja. Jej wyniki nadal są podliczane, regionalni koordynatorzy stale nad-
syłają świadectwa jej przebiegu. Dotąd wiadomo, że ponad 287.000 osób w cza-
sie trwania tej misji doznało przemiany swojego życia. W mieście Kurytyba przed 
rozpoczęciem przekazu telewizyjnego rozpowszechniono 400.000 zaproszeń do 
oglądania tego programu. Był on oglądany w celach więziennych, gdzie 200 więź-
niów przyjęło Chrystusa. Jeden z liderów zborowych, który kiedyś rozprowadzał 
narkotyki, zaprosił 20 swoich dawnych kolegów, dystrybutorów tego „towaru” do 
obejrzenia tego programu – 16 z nich w pokucie oddało się Jezusowi. W okręgu Rio 
de Janeiro pewien chrześcijanin zapytał, czy może program ten pokazać w Bangu, 
w największym więzieniu w Brazylii. Zespół udał się do tego więzienia, gdzie poka-
zano go 200 liderom gangów i dystrybutorom narkotyków. W czasie zaproszenia do 
przyjęcia Chrystusa 40 z nich oddało swoje życie Jezusowi (Decision, 3/09).  

Singapur – misja telewizyjna Moja nadzieja  
W grudniu ub. roku 21.000 chrześcijan w Singapurze wzięło udział w Międzynaro-
dowej Ewangelizacji Telewizyjnej Ewangelizacyjnego Stowarzyszenia Billy Grahama 
Moja nadzieja. Tak jak działo się to już od 2002 roku w 43 krajach Azji i Ameryki Ła-
cińskiej, chrześcijanie najpierw zostali przygotowani i zmobilizowani do zaprasza-
nia przyjaciół do swoich domów, by wspólnie obejrzeć ewangelizacyjny program  
o Jezusie Chrystusie i zachęcić ich do powierzenia Mu swojego życia. Dane są jesz-
cze gromadzone, ale 29 procent zaangażowanych zborów podaje, że zanotowano 
tam ponad 2000 decyzji powierzenia swego życia Chrystusowi (Decision, 3/09).



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.

Harmonogram nabożeństw radiowych KChB 
na rok 2010:

01.01.2010, piątek, Nowy Rok  (Noworoczne 
nabożeństwo Ekumeniczne) • 07.02.2010, 

niedziela • 01.05.2010, sobota, Święto Pracy • 
06.06.2010, niedziela • 03.10.2010, niedziela

Program cyklu: „Pięć minut nad Biblią”
Sobota, godz. 7.40, Polskie Radio Program II 

13.02.2010 • 03.04.2010 • 22.05.2010 • 
10.07.2010 • 28.08.2010  

• 16.10.2010 • 04.12.2010 • 21.01.2011

Program 10-minutowy z cyklu:  
„Kościoły w Polsce i na świecie”

Sobota, od marca 2009, godz. 22.05 - Polskie 
Radio Program I 13.02.2010 • 03.04.2010  • 

22.05.2010 • 17.07.2010 • 11.09.2010  
• 06.11.2010 • 25.12.2010

Louis Braille (1809-2009)
Dwieście lat temu, w styczniu 1809 roku, 
przyszedł na świat Louis Braille. Urodził 
się w mieście Coupvary, położonym trzy-
dzieści kilometrów na wschód od Paryża 
jako czwarte, słabe i chorowite dziecko w 
rodzinie biednego wytwórcy uprzęży. Ze 
względu na słabe zdrowie, już czwartego 
dnia został „ochrzczony”. Jednak wyzdro-
wiał, ale z powodu tragicznego wypadku 
w pracowni swego ojca, w wieku pięciu lat stracił wzrok. Mimo to Louis 
stał się znany jako wynalazca systemu czytania i pisania przez ludzi niewi-
domych. Niestety, w czasie jego życia alfabet Bailla nie został dobrze przy-
jęty we Francji. Louis zmarł na gruźlicę w wieku czterdziestu trzech lat. Po 
czterech latach po jego śmierci jedna amerykańska szkoła zaczęła wpro-
wadzać ten alfabet, ale dopiero po trzydziestu latach alfabet ten zaczął być 
powszechnie stosowany w Europie. Na stulecie jego śmierci, w 1952 roku, 
jego prochy zostały przeniesione z cmentarza w Coupvary na słynny cmen-
tarz bohaterów w Paryżu. Louis Braille był człowiekiem głęboko religijnym. 
Mimo utraty wzroku i słabego zdrowia, zawsze był radosny, uprzejmy i wier-
ny wobec tych, którzy go otaczali (GRACE magazine, 7/09).  ■

Ośrodek Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich w Ostródzie
przy współpracy z dr Josephem Luxumem ( USA)

w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie organizuje wycieczki do Izraela

„Szlakiem miejsc biblijnych”
Bardzo bogata oferta programowa wycieczki obejmuje nie tylko  

zwiedzanie Jerozolimy, ale miejscowości szczególnie związane z Panem  
Jezusem Chrystusem: Nazaret, Kanę Galilejską, Kafarnaum, Magdalę,  

Betsaidę, Chorazim, Cezareę Filipową. Program zawiera również wiele innych 
miejscowości biblijnych, wymienionych w Starym Testamencie,  

a nie odwiedzanych przez większość wycieczek.

Wprowadzenia do kontekstu biblijnego, historycznego, kulturowego  
odwiedzanych miejsc dokonywać będzie obok licencjonowanych  

przewodników izraelskich dr Joseph Luxum  
(absolwent jesziwy, mieszkający przez 18 lat w Izraelu).

Na wieczornych spotkaniach podsumowujących dzień wycieczkowy  
Joseph Luxum (również muzyk, solista, aranżer) dawać będzie koncerty,  
podczas których wykona pieśni  hebrajskie, nawiązujące do Boga i Biblii.

Więcej szczegółów w sprawie wycieczki zainteresowani otrzymają:
www.luxumtour.com                         e-mail: luxumtour@gmail.com
telefon: 723 444 777                                         fax. 089 647 65 93       

Najbliższa wycieczka w terminie od 6 do 16 kwietnia 2010 r.  
(ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń).

Organizatorzy zapewniają niezapomniane wrażenia, wiele informacji 
biblijnych oraz troskę o każdego uczestnika wycieczki.

Więcej szczegółów w sprawie wycieczki zainteresowani otrzymają:

Najbliższa wycieczka w terminie od 6 do 16 kwietnia 2010 r. 

Więcej szczegółów w sprawie wycieczki zainteresowani otrzymają:

Najbliższa wycieczka w terminie od 6 do 16 kwietnia 2010 r. 

Teresa Gutsche odeszła do Pana
„...patrzę na ten piękny świat i nie mam żalu,  

że się z nim niedługo pożegnam.  
Wiem, że idę do lepszego świata.”

Teresa Gutsche, w czerwcowym numerze Słowa Prawdy

30 października 2009 roku odeszła od nas  
Teresa Gutsche:  

wspaniała chrześcijanka, żona, matka, osoba dla wielu 
z nas bliska. Była świadectwem ufności Bogu tak wobec 
chorego syna Kuby jak i w swym zmaganiu z rakiem. 

Potrafiła myśleć o innych do samego końca.  
Przeżyła życie dla Pana i w Panu umarła.

W imieniu Rady Kościoła i Redakcji składamy  
prezb. Adamowi Gutsche wraz z Rodziną  

wyrazy współczucia  
z powodu oddzielenia od Żony i Matki.  
Niech nasz Pan pocieszy Wasze serca.



Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

zaprasza na

konferencję teologiczną

„Cudowna Boża Łaska”  
Myśl Jana Kalwina w tradycji baptystycznej

Konferencja poświęcona jest obecności wątków charakterystycznych dla
Jana Kalwina oraz teologii reformowanej w łonie baptyzmu na

przestrzeni jego 400 letniej historii.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2009 roku  
w siedzibie Seminarium przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie.

Informacje szczegółowe dostępne na: www.wbst.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


