
©
 A

ny
ka

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om



OD REDAKCJI

SŁOWO PRAWDY • Numer 12 / grudzień 2009 • 3

MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY  
- ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP

Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXIV: 2009 r.  
Nr 12 (grudzień) ISSN 0239-4413

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny),  
Gustaw Cieślar, Konstanty Wiazowski, Danuta Marcyniak,  

Aneta Krzywicka, Paweł Krzywicki, Ryszard Tyśnicki  
ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Waliców 25,  

00-865 Warszawa, tel./fax: 022 624 27 83
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl

OFIARA ZA PRENUMERATĘ ROCZNĄ: 70 zł (przesyłka krajowa).  
Ofiara za numer pojedynczy: 9 zł (wraz z kosztami przesyłki krajowej). 

Ofiary za pismo prosimy kierować  
na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów:

ING Bank Śląski 20105010541000002317496905.
Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie 
prawo dokonywania zmian w treści i w tytule nadesłanych tekstów. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Aneta i Paweł Krzywiccy

Fotografia na okładce: © Anyka - Fotolia.com
DRUK I OPRAWA: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa

Numer zamknięto: 3 grudnia 2009 r.

KAZANIE

2 • SŁOWO PRAWDY • Numer 12 / grudzień 2009
fot. s

tockxchng

        Spis treści:
s. 3.  Chrześcijanin musi wzrastać  

- Tomasz Krążek

s. 6.  Magowie ze Wschodu - 
Mateusz Wichary

s. 9.  Wspomnienia o Teresie 
Gutsche - Jarosław Szulc, 
Sławomir Biliński, Beata 
Jaskuła-Tuchanowska

s. 11.  Święto, które łączy  
- dr Piotr Sadkowski

s. 12. Święta rodzina i przebaczenie 
- Beata Jaskuła-Tuchanowska

s. 13.  Jezus i święta - Ryszard 
Tyśnicki

s. 15.  Duch Święty w narodzeniu 
Jezusa - Konstanty Wiazowski

s. 17.  Boże Narodzenie bez ludzkich 
mitów - Grzegorz Bezubik

s. 21.  Najmłodszy kościół w naj-
młodszym polskim mieście - 
Agata Fryś i Tomasz Krążek

s. 23.  Świadectwo

s. 24.  Relacja z Grom-u  
w Żyrardowie  
- Justyna Łopacka

s. 26.  Źródło łez - Alicja Fidowicz

s. 27.  Wzrasta Kościół w Krakowie  
- Marcin Woźniak

s. 28.  Wiadomości ze świata - 
Konstanty Wiazowski

Wszyscy doskonale rozumiemy zjawisko fizycznego wzrostu 
człowieka i wiemy, dlaczego jest on ważny. Na przykład, 
kiedy rodzi się dziecko, jest ono jeszcze niedojrzałe fizycznie 
i psychicznie, nie potrafi chodzić, samodzielnie jeść, mówić, 
czytać, pisać, itp. Lecz oczekujemy, że przyjdzie czas, że 
dojrzeje i zacznie pełniej żyć. 
Podobnie jest z rozwojem duchowym człowieka z tym, że 
jest on o wiele ważniejszy od fizycznego. Bóg mówi  
w Ewangelii Jana 10:10, że przyszedł dać nam życie  
w pełni. W Księdze Jeremiasza 29:11 czytamy, że Bóg chce 
dla nas pokoju, nie niedoli, chce dla nas przyszłości  
i natchnąć nas nadzieją. List do Galacjan 5:22 opisuje 
wspaniały charakter, jakiego myślę, wszyscy pragniemy 
– w swoich domach, relacjach, szkołach i miejscach 
pracy. Bóg pragnie dla nas przemienionego, zwycięs-
kiego życia. Życia, które będzie mocne, znaczące. 
Będzie zarówno błogosławione dla nas i błogosła-
wieństwem dla innych: ugruntowane w pokoju, 
radości i nadziei. Pragnę takiego właśnie życia… 
Tęsknię za nim. Takie życie wynika jednak nie  
z rozwoju fizycznego, nie z rozwoju mięśni, nie  
z rozwoju naszych portfeli, kariery, wykształcenia 
czy też rozwoju gospodarczego kraju, w którym 
żyjemy, lecz z naszej duchowej dojrzałości. 

Duchowa dojrzałość

Duchowa dojrzałość jest  
stanem rozumienia i doś- 
wiadczania pełni życia. 
Jak? Poprzez odzwierciedlanie w sobie obrazu Chrys- 
tusa. Innymi słowy, duchowa dojrzałość to stawanie się 
podobnym do Jezusa Chrystusa: Jego charakteru, Jego 
zwyczajów, Jego podejścia do pracy, służby, rodziny, gdyż 
to właśnie w podobieństwie do Chrystusa, w upodobaniu 
sobie Jego Słowa a nie bezbożnych pomysłów, 
przepisów i sposobów na życie stajemy się  
„jak drzewo zasadzone nad strumie-
niami wód, wydające swój owoc we 
właściwym czasie, którego liść 
nie więdnie, a wszystko, co 
uczyni, powiedzie się.”  
(Ps. 1:1-3). 

Bóg wbudował w nasze 
życie zasadę wzrostu

Jako chrześcijanin mogę, a nawet muszę wzrastać... Stawać 
się dojrzałym duchowo. Wiele fragmentów Pisma mówi  
o potrzebie wzrostu i dojrzewania duchowego: 

Ef. 4:14,15 – Nie bądźmy już dziećmi ale −	 dorośnijmy 
w Chrystusie!
2 Pt. 3:18 – −	 Wzrastajmy raczej w łasce i w poznaniu 
naszego Pana!
2 Tes. 1:3 – Ich wiara i miłość −	 wzrastała!

Fil. 1:9 – Paweł modlił się o −	 wzrost miłości, poznania 
i doświadczenia.

Tak więc Pismo uczy nas, że celem każdego 
chrześcijanina jest wzrost. Duchowy wzrost, 
jakiego pragnie dla nas Bóg jest dobrze opisany 
także w 2 Liście Piotra 1:3-8. Mamy „dokładać 
wszelkich starań” aby wiarę wzbogacać pozna- 
niem, poznanie powściągliwością, następnie 
wytrwaniem, pobożnością, braterstwem. Ten 
wysiłek sprawi, że one będą się w nas pomnażać, 
a my nie będziemy bezużyteczni i bezczynni  

w naszym życiu dla Chrystusa! 

Chrześcijanin nie  
może więc po-

zostawać bezuży-
teczny, nie może ograni-

czyć się jedynie do krótkich 
zastrzyków duchowego pokar-

mu, jak niedzielne nabożeństwo, jakaś 
grupa biblijna, lub raz w roku ciekawa konfe-

rencja chrześcijańska. To są wspaniałe okazje do wzro-
stu, lecz zbyt często jedyne duchowe doświadczenia   
w życiu chrześcijan. Musimy uczyć się stałego, ciągłego 
wzrostu, dążyć do duchowej dojrzałości, doświadcza-

nia Bożych prawd, Bożego działania ku coraz 
większemu podobieństwu do Chrystusa. Jak 

to zrobić? 

Duchowe zwyczaje i nawyki
Duchowy wzrost to rozwijanie 

właściwych zwyczajów, na-
wyków. Duchowy wzrost 

to uczenie się stylu 

CHRZEŚCIJANIN 
MUSI WZRASTAĆ

Tomasz Krążek
W naturze wszędzie dostrzegamy wzrost. 

Szczególnie lubię wiosnę, gdyż to właśnie 
wraz z wiosną nadchodzi życie; budzi się 

cała natura, kwiaty kwitną, łąki i drzewa 
stają się zielone i wszędzie gdzie pojawia się 
życie, wraz z nim pojawia się wzrost. Natura 
przypomina nam, że Bóg wbudował w nasze 
życie zasadę wzrostu, rozwoju i dojrzewania. 
Wszystko co żywe, rośnie i rosnąć powinno. 

O dobrych  
i złych tradycjach 

Otaczają nas złe i dobre tradycje. Tak wielkie chwile, jak Święta Bożego 
Narodzenia przyciągają i jedne i drugie. Treść, symbolika i przesłanie Bo-
żego Narodzenia jest tak wspaniałe, że ciężko je wyczerpać. W tym nume-
rze poświęcamy szczególną uwagę kilku biblijnym wątkom: przybyciu i roli 
magów ze Wschodu (Magowie ze Wschodu), Ducha Bożego (Duch Święty  
w narodzeniu Jezusa), znaczenia przebaczenia na tle przeżyć Józefa (Świę-
ta rodzina i przebaczenie). Jednocześnie chcemy przyjrzeć się sposobowi,  
w jaki owe wydarzenie świętujemy, aby wytropić i ponazywać tradycje złe. 
Dlatego krytycznym (choć niekoniecznie krytykanckim) okiem na nasz spo-
sób spędzania Świąt pomogą nam spojrzeć artykuły: Jezus i Święta oraz Boże 
Narodzenie bez ludzkich mitów. 

Grudzień to nie tylko Święta. Dlatego przedstawiamy kolejny zbór  
(a w zasadzie ciągle jeszcze placówkę) naszego Kościoła – w Bornem Sulino-
wie. Niech Wam Pan błogosławi i Was strzeże! Z tego Zboru pochodzi również 
kazanie brata Tomka Krążka, którym rozpoczynamy numer,  wzywające nas – 
znów – do dobrych tradycji w naszym życiu, dobrych nawyków, bez których 
dojrzałości nie osiągniemy. Początek nowej dobrej tradycji pokazuje spra-
wozdanie z tegorocznego działania GROM-u – już drugiego! O początkach 
mówi również relacja z Krakowa (s. 27), z którego pochodzi także sprawoz-
danie z ciekawego projektu artystycznego (Źródło łez). Ale mówimy również  
o zakończeniach - wspominamy siostrę Teresę Gutsche. Jej pełen nadziei 
wywiad z czerwca uczył nas zaufania wobec śmierci i nadziei na spotkanie 
Chrystusa poza nią. Potwierdziła go wiarą i ufnością Zbawcy do końca. 

Dobrą tradycją jest pomyśleć w grudniu o prenumeracie Słowa Praw-
dy! Zachęcam gorąco – i tutaj, i na oddzielnym druku, którego wypełnienie 
będzie wspaniałym prezentem dla nas – Redakcji – od Ciebie, Szanowny 
Czytelniku! Mija już rok pracy nowego składu. Dziękuję za wszystkie uwa-
gi, i zachęcające, i krytyczne, bo na szczęście wszystkie skierowane były 
do mnie w duchu zachęty do dalszych wysiłków, za co również serdecznie 
dziękuję. Życzyłbym sobie, naszemu Kościołowi i Tobie, Drogi Czytelniku, 
by dobrą tradycją naszego Pisma było ciągłe podnoszenie jakości i ciągłe to-
warzyszenie Ci na wąskiej ścieżce, oraz prowadzenie ku niej nowych osób, 
dla chwały naszego wspaniałego, wyjątkowego Zbawiciela, Pana i Króla na 
wieki, Jezusa Chrystusa. Jemu wraz z Ojcem i Duchem niech będzie chwała 
jako Bogu jedynemu teraz i po wszystkie czasy, aż powróci, Amen!

W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary
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życia na wzór Pana Jezusa i apostołów. Biblia mówi zarów-
no o pozytywnych, jak szkodliwych zwyczajach. Te pozy-
tywne to np. czytanie Słowa Bożego (Łk. 4:16), modlitwa 
(Łk 22:39), nauczanie (Mk 10:1) czy  ewangelizacja, roz-
mawianie o Bogu (Dz 17:2). Te negatywne to bałwochwal-
stwo (2Krl 17:8-9), lekceważenie czy nieposłuszeństwo 
względem Boga (2Krl 17:39-40), opuszczanie nabożeństw  
i wspólnych spotkań kościoła (Hbr 10:25), upieranie się przy 
swoim (1Kor 11:16). Usłyszałem kiedyś następujące słowa: 
„zasiejesz myśl – zbierzesz czyn, zasiejesz czyn – zbierzesz 
nawyk, zasiejesz nawyk – zbierzesz charakter, zasiejesz 
charakter – zbierzesz przeznaczenie”. Duchowy wzrost 
to proces stałego zasiewania właściwych myśli, czynów, 
nawyków tak, by budować właściwy charakter, a przez  

charakter realizować Boże przeznaczenie. 

         Jak wzrastać?

Bóg ewidentnie używa przynajmniej 
trzech czynników w naszym życiu by 

przekształcać nas w obraz Jezusa. 
Pierwszym z nich są inni ludzie. 
„Żelazo ostrzy się żelazem, a za-

chowanie swojego bliźniego 
wygładza człowiek” (Przyp. 
27:17). Bóg używa naszych 
przyjaciół, naszych wrogów, 
rodziców, dzieci, współpra-

cowników, by kształtować nasz 
charakter. Potrzebujemy siebie 

nawzajem, jako ludzie. Potrze-
bujemy społeczności z innymi 
wierzącymi (Hebr. 10:24-25).

Innym czynnikiem, którego 
Bóg używa są okoliczności. 
„A wiemy, że Bóg współdzia-
ła we wszystkim ku dobremu 
z tymi, którzy Boga miłują, to 
jest z tymi, którzy według po-
stanowienia jego są powołani. 

Bo tych, których przedtem znał, 
przeznaczył właśnie, aby się stali 
podobni do obrazu Syna jego.” 
Rzym. 8:28-29. Presje finansowe, 

trudności fizyczne, nawet pogoda. 
Wszystkie te rzeczy, są w rękach 

Boskiej opatrzności, aby prowadzić 
wybranych Bożych do świętości. 

 Jest też trzeci czynnik, którym są ducho-
we ćwiczenia. Różni się on od dwóch powyż-
szych tym, że Bóg używa ćwiczeń duchowych, 

by przemieniać mnie z wewnątrz na zewnątrz,  
a w przypadku dwóch powyższych Bóg działa na 

moje życie z zewnątrz do wewnątrz. Różni się też tym, 
że w przypadku ćwiczeń duchowych Bóg pozostawia 

nam wybór, jeśli chodzi o zaangażowanie się w te ćwi-
czenia. Zwykle nie mamy wpływu na ludzi, jacy nas ota-

czają i okoliczności, jakie nas dotykają. Lecz mamy wpływ 
na to, czy zaangażujemy się w ćwiczenia duchowe, czy też 
nie. Kiedy piszę o ćwiczeniach duchowych to mam na myśli 
m.in. czytanie Słowa Bożego, modlitwę, cichy czas, ofiar-
ność, służbę, post, uwielbienie i wiele innych. W każdym 
ćwiczeniu najważniejszy jest cel, który za nim stoi, a jest 
nim pobożność (1 Tm. 4:7-8). Duchowe ćwiczenia są Bożym 
darem dla nas, jako narzędzie do osiągania życia wypełnio-
nego Duchem Świętym, w celu pobożności. Bóg darował 
nam ćwiczenia duchowe jako czynnik, dzięki któremu mo-
żemy doświadczać Bożej łaski i dojrzewać duchowo.

Bardzo lubię werset z 1 Listu do Tymoteusza 4:7: „...ćwicz 
się w pobożności.” Lubię myśleć o duchowym wzroście jako 
o ćwiczeniach. Kiedy grałem w lidze koszykówki, nauczy-
łem się, jak ważne są ćwiczenia, by móc osiągnąć pewne 
umiejętności. Bóg zaprasza nas do swojej sali ćwiczeń. 
Otwiera przed nami salę gimnastyczną błogosławieństw, ła-
ski i poznania. Daje nam różne możliwości ćwiczeń. Musi-
my nauczyć się je wykorzystywać i sprawiać, by stawały się 
dla nas zwyczajem, nawykiem. Całe nasze życie składa się  
z nawyków, zarówno z tych złych jak i dobrych. Często na-
wet nie zdajemy sobie sprawy, że wycieramy się ręcznikiem 
po kąpieli zawsze w ten sam sposób, wyciskamy pastę z tub-
ki zawsze w ten sam sposób. Tak więc musimy nauczyć się 
stwarzać dobre zwyczaje, które będą owocować w stawa-
niu się podobnym do Chrystusa. Znane powiedzenie mówi 
„z kim przestajesz takim się stajesz”. Im więcej czasu nauczę 
się spędzać z Bogiem, tym bardziej będę stawał się do Nie-
go podobny.

Uważam że ważnym jest, aby stworzyć dobry plan wzrostu, 
rozwoju. Sposób, w jaki będę się rozwijał musi być zdyscy-
plinowany, ale także uszyty na moją miarę. Nie ma jakieś 
formuły, która działa na wszystkich. Nasz Bóg jest Bogiem 
kreatywnym, uczynił każdego z nas wyjątkowym i w wyjąt-
kowy sposób każdego z nas chce przemieniać. Zwrócę tutaj 
uwagę tylko na dwa zasadnicze filary duchowych ćwiczeń: 
Słowo Boże i modlitwę.

Rola Słowa Bożego

Codzienny czas sam na sam ze Słowem Bożym to koniecz-
ność w duchowym wzroście. To Słowo Boże jest mieczem 
w duchowej walce (Ef. 6:17), to Słowo Boże ma moc by prze-
mieniać serca, dotykać się duszy człowieka (Hebr. 4:12). To 
nim bronił się Pan Jezus przed pokusami szatana na pustyni 
(Mat. 4:1-11). Tak więc czytanie Słowa, studiowanie Słowa, 
zapamiętywanie Słowa, słuchanie Słowa są ważnymi, nie-
zbędnymi ćwiczeniami, nawykami w życiu chrześcijanina 
niezbędnymi do duchowej dojrzałości.

Tylko wtedy, gdy zaczynam dzień ze Słowem Bożym i gdy  
w ciągu dnia do niego powracam, mój umysł jest poddany  
w posłuszeństwo Chrystusowi. Wielokrotnie zapamiętane 
wersety biblijne powracały do mnie w najbardziej odpo-
wiednich chwilach. Bóg mnie przez nie pocieszał, karcił  
i chronił. Słowo Boże musi codziennie być obecne w na-
szym życiu.

Cel duchowej dojrzałości

Drugą rzeczą, jaką musimy zrozumieć, jest cel duchowej doj-
rzałości. Wyobraźmy sobie dziesięciolatka, którego rodzice za-
pisali na lekcje gry na pianinie. Każdego dnia po szkole chłopak 
siada przy pianinie i z niechęcią próbuje grać „wlazł kotek na 
płotek”, podczas gdy wszyscy jego koledzy grają w piłkę na bo-
isku. To jest rozwój bez kierunku, bez celu. To jest znój i trud. 
Przypuśćmy jednak, że pewnego dnia przyjeżdża do niego 
wujek. Zabiera chłopca na koncert do filharmonii, pokazując 
mistrza fortepianu. Chłopiec jest zdumiony widząc umiejętno-
ści mistrza, widząc jak jego palce szybko i z gracją tańczą po 
klawiszach. Jest pełen podziwu i zachwytu dla jego zdolności. 
I choć jeszcze mocniej zdaje sobie sprawę, jak sam słabo gra na 
pianinie, chce mu się uczyć! „Co o tym sądzisz?”- pyta wujek. 
Chłopak jest podekscytowany: „Woow! Super! Bombowo!”. 
„Chłopcze”- mówi wujek - „ten niesamowity pianista, którego 

dziś widziałeś, to możesz być ty za kil-
ka lat.” Następnie wskazuje na pianino 
i mówi: „lecz musisz ćwiczyć”.

Jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie to 
myślę, że wielu czuje się podobnie do 
chłopca z powyższej historii. Modlitwa 
staje się znojem. Cichy czas z Bożym 
Słowem wydaje się być stracony. Życie 
na podobieństwo Chrystusa jest ciągłą 
porażką a cel duchowego dojrzewania 
i wzrostu często wydaje się niejasny. 

Tak więc musimy zrozumieć, kim się 
możemy stać dojrzewając duchowo. 
Musimy zrozumieć cel, musimy mieć 
przed oczyma wizję tego, kim się sta-
niemy. W Liście do Rzymian 8:29 od-
krywamy, że celem każdego chrześcija-
nina jest stawać się podobnym do Chry-
stusa. To nie jest tylko jakaś tam wizja. 
To ty i ja, chrześcijanie za kilka lat! To 
ty i ja ukształtowani na obraz naszego 
Pana, wypełnieni chwałą Bożego cha-
rakteru! Cały czas musimy przed sobą 
mieć cel, którym jest pobożność i wie-

dzieć, że Chrystus umarł za nas, by żyć w nas i działać poprzez 
nas. Charles Price w jednej ze swoich książek pisze: „Jeżeli po-
ważnie przyjmiemy nauczanie i przykazania Jezusa bez zrozu-
mienia Jego własnej roli w ich wypełnianiu, to możemy jedynie 
być zniechęceni.” Uważam, że jest to kluczową prawdą, którą 
trzeba zrozumieć przed podjęciem starań, by dojrzewać ducho-
wo a mianowicie, że Chrystus umarł za mnie, by żyć we mnie  
i działać poprzez mnie. Obraz, jaki muszę przed sobą wi-
dzieć, to dojrzały, dorosły chrześcijanin, który mi imponuje, 
którym chcę się stać bo widzę w nim to, co szanuję – auten-
tyczne podobieństwo do Jezusa. Muszę i chcę widzieć czło-
wieka, który wywiera wpływ na otoczenie swoją miłością do 
Boga i do bliźnich; człowieka, którego nie łamią znój i trud-
ności, lecz wręcz go wzmacniają! Muszę mieć przed oczyma 
cel, cel rzeczywiście wart wysiłku, by wzrastać, by dojrzewać.  
Im bardziej wzrastam, tym bardziej żyję pełnią życia.  

Celem każdego 
chrześcijanina 
jest stawać się 
podobnym do 
Chrystusa

Słowo Boże  
i modlitwa  

– konieczność  
w duchowym wzroście

Rola modlitwy

Modlitwy trzeba się uczyć. Ja najlepiej uczę się modlitwy 
modląc się sam, modląc się z innymi, uczę się modlitwy 
czytając o niej i medytując nad Słowem Bożym. Przez 
modlitwę poruszamy Boże ramię. Przez modlitwę działa 
Bóg. W modlitwie toczy się prawdziwa walka o dusze 
nie zbawionych. Czyż kolejnym wspaniałym powodem 
do modlitwy nie jest to, że Bóg odpowiada na modli-
twę? Zwróćmy uwagę na Psalm 65:3 – Pan wysłuchuje 
modlitwy. Wszechmocny Bóg ma czas, by słuchać mnie  
i działać w moim życiu. Charles Spurgeon pisze o Bogu  
i obietnicach danych nam względem modlitwy: „Nie wy-
obrażam sobie łudzić dziecko ekscytującymi obietnicami, 
których z góry nie zamierzam spełnić. Byłoby bezduszną 
rzeczą oferować jałmużnę ubogim, a gdy wyciągną po nią 
rękę, wyśmiać ich ubóstwo. Byłoby okropnym dodatkiem 
do cierpień chorych zabrać 
ich do szpitala, by ich tam 
pozostawić na pewną śmierć 
bez opieki i troski. Gdy pro-
wadzi ciebie do modlitwy, 
tam też zamierza cię obda-
rować.” To właśnie przez 
modlitwę budzi się Boży Ko-
ściół, by przebudziły się mia-
sta. To przez modlitwę moja 
więź z Bogiem staje się bliż-
sza. Módlmy się codziennie. 
Módlmy się szczerze. Módl-
my się odważnie. 

Bardzo ważnym jest co-
dziennie znaleźć czas, który 
będzie cichym czasem, czas 
definiowany nie przez to, 
co robię ale przez to, cze-
go nie robię. Jest czas, gdy 
jestem jedynie ja i Bóg. Nie 
przeszkadza mi muzyka, nie 
przeszkadzają mi zajęcia  
i nie przeszkadzają mi lu-
dzie. Jest to czas, gdy mówię do Boga i w ciszy pozwa-
lam Bogu mówić do mnie.

Ile czasu mi zajmie dojrzewanie?

Jak wiele czasu na to potrzeba? Wiemy na pewno, że aby 
urósł dąb, potrzeba wielu lat. Aby być mocnym, dojrza-
łym chrześcijaninem, również potrzeba czasu. Z drugiej 
strony, nie można się zniechęcać: nawet ślimak zdążył 
wejść do Arki Noego! Wierzę, że duchowy wzrost jest 
procesem, który ma trwać całe życie a myślenie, że już 
się osiągnęło ową dojrzałość jest oznaką, że prawdziwej 
dojrzałości wciąż brak. Dopóty, dopóki nie spotkamy się 
z Panem, jesteśmy powołani by stawać się coraz bardziej 
podobnymi do Jezusa Chrystusa.
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Mędrcy, królowie, czy... magowie?
Werset 1 z 2 rozdziału Ew. Mateusza używa słowa magoi. Od 
niego pochodzi polskie słowo magowie. Pierwotnie oznacza-
ło ono plemię perskie (medyjskie), które ze względu na swą 
sławę pełniło funkcje kapłańskie na dworze perskim przynaj-
mniej od 6 w. p.n.e. Być może przyczyną jest fakt, iż Zoro-
aster (Zaratustra) – założyciel perskiej przed muzułmańskiej 
religii, (gdzieś pomiędzy IX a VI w. p.n.e.) z niego właśnie 
pochodził. Z czasem termin ten zaczął być rozumiany sze-
rzej. Wraz z rozpowszechnieniem się obrzędów ku czci Mitry 
oraz innymi elementami myśli babilońskiej, która dociera do 
Rzymu – zaczyna być nazwą wszystkich tych, którzy byli do 
nich podobni. I tak np. w Dziejach Ap. 13 spotykamy Szymo-
na maga. Magowie to ludzie, którzy zajmowali się tajemni-
czymi obrzędami, magią, czyli: działaniem w sferze fizycznej, 
mającym na celu zmienić rzeczywistość poza nią samą, wy-
korzystując moce bogów/ moce ponadludzkie. Z pewnością 
była to funkcja łącząca się z potrzebą mądrości (jak sugerują 
nasze polskie tłumaczenia); nie bycie mędrcem jednak jest 
najtrafniejszym ich opisem.

Czytamy, iż byli „ze wschodu”. Najwyraźniej była to grupa 
owych oryginalnych magów z Persji. Ich późniejsze pytania 
oraz kontekst całości wskazuje na fakt, iż mamy tu do czynie-
nia z reprezentantami obcej, nieżydowskiej religii, prawdopo-
dobnie kapłanów, prawie na pewno znających i stosujących 
praktyki magiczne, którzy szukają nowonarodzonego króla 
w Izraelu. W Jerozolimie pytali bowiem o króla, na którego 
narodzenie odpowiednim znakiem była jego gwiazda – „wi-
dzieliśmy JEGO gwiazdę” (w. 2).

Widzieli tą gwiazdę „na Wschodzie” – czyli: najwyraźniej 
była ona TAM widziana. Lub: może widziana i gdzie indziej, 
ale TAM tylko rozpoznana. Przybyli „oddać Mu pokłon” – to 
w języku Wschodu rozpoznanie władzy; poddanie się jej.

Gwiazda
Zastanawiając się nad gwiazdą, warto zwrócić uwagę na na-
stępstwo czasu. Czytamy: „gdy narodził się Jezus (...) przybyli 
do Jerozolimy.” Przybyli więc PO narodzeniu Jezusa, a wyjść 
musieli ZNACZNIE WCZEŚNIEJ, co najmniej kilka miesięcy. 
W w. 2 i 9 czytamy, że gwiazda, która ich wyprowadziła  
z miejsca ich zamieszkania i doprowadziła aż do Jerozoli-
my, prowadziła ich od początku. Stąd gwiazda ta musiała się  
pojawić co najmniej kilka miesięcy przed ich wizytą w Jero-
zolimie.(1)

Z wersetu 9 dowiadujemy się również, 
czemu pojawili się w Jerozolimie: gwiaz-
da, która ich prowadziła, znikła. Nie szli 
więc pierwotnie do Heroda; pojawili się 
na jego dworze z konieczności, zgu-
biwszy drogę i licząc, że w zastępstwie 
gwiazdy on im pomoże. Werset 9 i 10 
opisuje dalszą drogę. Pouczeni przez 
Heroda w Jerozolimie idą dalej. Wtedy 
znów się pojawiła: „oto gwiazda, któ-
rą ujrzeli na wschodzie, wskazywała 
im drogę (...) a ujrzawszy gwiazdę nie-
zmiernie się uradowali.” Najwyraźniej 
woleli być prowadzeni przez gwiazdę 
niż przez Heroda. Mieli zaufanie do 
gwiazdy, że doprowadzi ich tam, gdzie 
powinni dojść. Ona ich wyprowadziła; 
ona ich również doprowadziła do Jezu-
sa: „doszedłszy do miejsca, gdzie było 
dziecię, zatrzymała się” (w. 9).

Czym była ta gwiazda? Niektórzy twier-
dzą, że to wyjątkowa koniunkcja planet 
– tak uważał np. Kepler. Mogła być, ale  
nijak nie mogła pokazać Betlejemu. Jesz-
cze inni, iż to gwiazda Nowa Kasjopeja 
– która np. w 1572 r. rozbłysła na nie-
bie i świeciła nawet w dzień. Jest jednak  
z nią problem: mieli ją z tyłu idąc do Be-
tlejem. Inne podawane rozwiązanie to 
tzw. legenda studni – iż gwiazda błyska-
ła, wskazując kierunek, i w końcu zabły-
sła w studni, co im wskazało, że to tu.

Wydaje mi się, że łatwiej wskazać wy-
jaśnienie teologiczne niż fizyczne.  
I może słusznie uznać, iż mamy tu do 
czynienia z cudem, którego racjonalnie 
wyjaśnić się nie da, bądź które to wy-
jaśnienie wciąż pozostaje poza granica-
mi naszych poznawczych możliwości. 
Z opisu Ewangelii wynika, że mamy 
do czynienia z jakimś dziwnym ciałem 
niebieskim, porównywanym przez nie-
których do szekiny (widzialnej chwały 
Bożej pod postacią słupa dymu bądź 

ognia) wskazującej drogę Izraelowi na 
pustyni. W sposób wyraźny, nie pozo-
stawiający wątpliwości była w stanie 
wskazać „miejsce, gdzie było dziecię”, 
bo tam „zatrzymała się” (Mt 2:9).

Niewiara w Jerozolimie
Werset drugi informuje nas o pytaniu, 
które spowodowało zamieszanie w Jero-
zolimie: „gdzie jest ten nowonarodzony 
król żydowski?” Ewidentnie nie pytali 
o syna Heroda. Wtedy bowiem wyja-
śnienie cytujące proroctwa o Mesjaszu 
nie miałoby sensu. Zazwyczaj zresztą 
gwiazda nie obwieszcza narodzenia się 
syna Heroda. Ani żadnego innego ziem-
skiego króla. Chodzi o Mesjasza. Tak też 
interpretuje ich pytanie i Herod i uczeni 
w Piśmie.

Choć uczeni w Piśmie odpowiadają traf-
nie – cytując proroctwo z Micheasza – 
ich intencje są raczej mieszane. Musieli 
przecież zdawać sobie sprawę, przy-
najmniej po części, jakie obawy żywi 
Herod. A dla Heroda zamieszanie spo-
wodowane przez bogatą karawanę – pa-
miętajmy, że 3 dary nie oznaczają trzech 
magów, a nawet gdyby było ich trzech, 
to z pewnością karawana była znacz-
nie liczniejsza – było wielkim kłopotem  
i przyczyną lęku. Niszczyło status 
quo, w którym był kimś, a jego rodzina 
miała zapewnioną władzę.

Stąd też jego dalsze działanie ma wszel-
kie cechy intrygi. Wysyłając magów  
w drogę prosi, by, gdy znajdą dziecię 
„donieśli mu”, aby i on mógł pójść „od-
dać mu pokłon” (2:8). Werset 12 infor-
muje nas o Bożym cudzie: magowie zo-
stali „ostrzeżeni we śnie, by nie wracali 
do Heroda”. Ewidentnie nie czekało ich 
w Jerozolimie nic dobrego. Sam Herod 
widząc, że jego intryga się nie powio-
dła – magowie nie wskazali mu niebez-

piecznego króla/ dziecięcia, postanawia 
rozwiązać problem mniej higienicznie, 
ale w swym mniemaniu równie skutecz-
nie: „wydał rozkaz, aby pozabijać w Be-
tlejemie wszystkie dzieci do dwóch lat  
i młodsze” (w. 16).

Nie docenił jednak Boga, którego Syn 
właśnie się rodził. Nie docenił, bo najwy-
raźniej, choć widział, że ma do czynie-
nia z jakimś wymykającym mu się zjawi-
skiem, w Niego nie wierzył.  Werset 13 
mówi o aniele Pańskim, który ostrzega 
Józefa i każe mu uciec do Egiptu, czemu 
są posłuszni (w. 14) i co chroni ich przed 
królewską zawiścią. 

Hołd
Magowie, jak czytamy w wersecie 11, gdy  
przybyli do Jezusa „niezmiernie się ura-
dowali.” Jest to o tyle zaskakujące, że nie 
trafili do jakiegoś pałacu, ale zwykłego 
domu. Najwyraźniej nie mieli wygóro-
wanych oczekiwań. Więcej: zobaczyli  
zwykłe dziecko i zwykłą matkę. Nie było 
w nich nic cudownego. Jednak, to ich  
w żaden sposób nie zaniepokoiło. Prze-
ciwnie: oddali mu pokłon – rozpoznali 
w Nim tego, który jest nowonarodzo-
nym (wyjątkowym) królem żydowskim.

Magowie składają trzy dary
Złoto – symbolizowało Babilon (Iz 14:4); 
królewską godność (Obj 4:4; 14:14); jako 
najdroższy kruszec było używane w kul-
cie świątynnym (Wj 25; Obj 1:12,13,20). 
To adekwatny dla króla dar. Jego obec-
ność można odczytywać jako znak pod-
dania i rozpoznania w Jezusie króla.

Kadzidło to substancja żywiczna pozy-
skiwana z krzewów boswelia serrata, 
pochodzących z Arabii. Używana była 
do ofiar kadzidlanych w świątyni (por.  
Wj 30:34 i Kapł 24:7), ale prawdopo-
dobnie również jako „odświeżacz”  
w pałacach i co bogatszych domach. 
Substancja droga i poszukiwana.

Podobnie mirra – substancja do perfum,  
zapachowa raczej niż kadzidlana, balsam,  
drogocenny olej. Dar z mirry to wyraz 
troski, szacunku i wysokiej opinii; lek.

Kłaniają się narody
Dlaczego magowie kłaniają się królowi 
Izraela? Co im do niego?

Myślę, że widzieli w Nim kogoś wię-
cej. Króla Izraela powinien witać Izrael, 
i tyle. Król Izraela to jego wewnętrzna 
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Mateusz Wichary

Rozważania nt.  
Ewangelii Mateusza 2:1-12
O Królach bądź Mędrcach ze 
Wschodu śpiewamy od stuleci. 
Ale w zasadzie po co o nich 
śpiewamy? Kim byli?  
Jak to się stało, że się pojawili 
w Jerozolimie i potem  
w Betlejemie? Czym była 
gwiazda, która ich tam 
przywiodła? Po co w Bożym 
planie mędrcy ze Wschodu?

Po to właśnie przyszli. Raczej 
nie takich osób byśmy się 
spodziewali jako świadków 
narodzenia żydowskiego 
Mesjasza. Dla żydowskich 
czytelników musiał to być szok. 
Dla nas zresztą też – po co 
jacyś czarnoksiężnicy Bogu, 
przy narodzeniu Jego Syna?  
Bo przecież była w tym 
Boża ręka – zostali tam 
doprowadzeni z dokładnością 
współczesnego GPS-a przez 
tajemniczą „gwiazdę.”

(1) Pytanie brzmi, czy pojawiła się przed narodzeniem Jezusa, 
czy właśnie w tym momencie. Oraz jak łączą się wydarzenia 
z Mateusza z opisem Łukasza, który nie wspomina w ogóle  
o wizycie magów, i co jeszcze komplikuje sprawę – o ucieczce 
do Egiptu? Przeciwnie, Łukasza 2:39 płynnie przechodzi od opisu 
narodzenia do opisu powrotu do domu: „A gdy wykonali wszyst-
ko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego 
Nazaretu.” Przyczyny tego mogą być różne: inne cele narracji  
w obu ewangeliach (wskazujące na inne znaki związane z naro-
dzeniem), inne źródła informacji u Mateusza i Łukasza. Faktem 
jest natomiast, że wizyta w Egipcie nie mogła być długa – gdyż 
młody Jezus mieszkał w Galilei (oprócz Łukasza mówi o tym  
i Mateusz 2:22). Poza tym Mt 2:15 informuje nas, że „przebywał 
tam [w Egipcie] do śmierci Heroda” - co oznacza bardzo krótki 

okres czasu (do kilku miesięcy), gdyż Herod 
zmarł pomiędzy 4 a 3 r. p.n.e. Wizyta ma-
gów mogła się więc odbyć albo przed albo 
po wizycie w Świątyni opisanej w Łukasza 
2:22-38. Jeśli odbyła się przed, wydarzenia 
z Łukasza i Mateusza opisują bardzo dyna-
miczną i dramatyczną noc, względnie kilka 
dni. Rodzi to jednak pytanie o przyczynę 
pozabijania wszystkich dzieci w Betlejemie 
aż do „dwóch lat”, która to górna granica 
wyznaczona została „według czasu, o któ-
rym się dokładnie dowiedział od mędrców” 
(Mt 2:16), co wskazuje raczej, iż ich zda-
niem Jezus ma więcej niż kilka dni. Również 

oznacza to, że gwiazda została wysłana na 
kilka miesięcy przed narodzeniem Jezusa, 
aby magowie trafili do Betlejem dokładnie 
na chwilę narodzin. Jeśli odbyła się po, 
Jezus miał maksymalnie kilka miesięcy, 
gwiazda pojawiła się w momencie naro-
dzenia, ucieczka do Egiptu nastąpiła w Łk 
2:39. Harmonizuje to bardziej z Mt 2:16, 
natomiast rodzi pytania, dlaczego do cza-
su pojawienia się magów nieznane Hero-
dowi jest świadectwo Symeona i Anny (Łk 
2:25-38), którzy zanim pojawili się mago-
wie, proroczo rozpoznali tożsamość nie-
mowlęcia. Na dzień dzisiejszy ciężko mi 
tę kwestię rozstrzygnąć.
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sprawa. Tymczasem oni witają w Nim 
kogoś, kto ma prawo również do nich; 
którego autorytet rozciąga się również 
na ich kraj. Rozpoznają Jego nad sobą 
władzę; poddają się Mu w panowanie. 
Dlaczego?

„Wschód” oznaczał Babilon – Persję; 
miejsce niewoli Izraela (stąd: „niewola 
babilońska”), w którym powstała Księ-
ga Daniela, która była tam znana. Jest 
to księga z najbardziej oczywistymi za-
powiedziami czasu nadejścia Mesjasza  
w Starym Testamencie. Również, księga, 
która pokazuje Go nie tylko jako Zba-
wiciela Żydów, ale Syna Człowieczego, 
który opisany jest następująco:

I dano mu władzę i chwałę, i królestwo 
aby mu służyły wszystkie ludy, narody 
i języki.  
Jego władza – władzą wieczną, nie-
zmienną;  
Jego królestwo – niezniszczalne. 
                                            Dan 7:14.

Dalej objawione jest Danielowi, iż po-
przez tą osobę „Święci Najwyższego 
otrzymają królestwo i posiądą królestwo 
na wieki, na wieki wieczne” (7:18); oraz: 
„nadszedł czas, że Święci otrzymali kró-
lestwo” (7:22); oraz: „Królestwo, władza 
i moc nad wszystkimi królestwami pod 
całym niebem będą przekazane ludowi 
Świętych Najwyższego. Jego królestwo 
jest królestwem wiecznym, a wszystkie 
moce Jemu będą służyć i Jemu będą 
poddane” (7:27).

Magowie więc widzą w nim nie tylko 
króla Izraela, małego kraiku z wielkim 
problemem okupujących go Rzymian. 
Magowie widzą w nim kogoś znacznie 
większego, obiecanego Syna Człowie-
czego, i słusznie, bo Nim właśnie jest 
(Dan 7:13; por. Mt 9:6; 16:27-28). Króla 
nad całą ziemią (Mt 13:24, 38, 41), który 
będzie panować na wieki (Mt 28:18-20). 
Temu wielkiemu, jedynemu Bożemu 
Królowi składają hołd, bo wiedzą, że 
tak właśnie powinni uczynić. To repre-
zentanci narodów, którzy zdają sobie 
sprawę, że nadszedł czas, aby poddać 
się władzy Boga Jahwe – którego władzę 
znają ze świadectwa własnego króla, 
Nebukadnesara (patrz Dan. 4).

Paradoksalnie ich perspektywa jest biblij- 
na, właściwa i słuszna, czego nie moż-
na powiedzieć o skupionym na sobie  
i swych małych problemach Izraelu. Dla 
niego kosmiczna wizja panowania Syna 
Człowieczego nad całym światem uka-
zana w Księdze Daniela była obca – bo 

zbyt szeroka. Im chodziło o pokonanie 
Rzymian, o własne małe interesy i nic 
innego ich nie interesowało.

Przesłanie
Przesłanie Mateusza jest klarowne i peł-
ne mocy. Najwspanialej ujął je Charles 
Spuregon, którego tu zacytuję: „bliscy 
się oddalają, dalecy się przybliżają.” Te 
słowa łączą się również z proroctwem 
Symeona z Łk. 2:31, 34: dziecię, które 
błogosławi, jest zbawieniem, które Bóg 
przygotował „przed obliczem wszystkich  
ludów”; również, „ten przeznaczony 
jest, aby przezeń upadło i powstało wie-
lu w Izraelu i aby był znakiem, któremu 
sprzeciwiać się będą.”

Bliscy się oddalają. Herod ma dość wiary,  
by uwierzyć w proroctwo, ale za mało, 
by pójść i się pokłonić licząc, że uda mu 
się Go zgładzić. Uczeni w Piśmie trafnie 
odczytują Malachiasza, ale w kontek-
ście niepoprawności politycznej pójścia 
razem z magami, by Mu oddać cześć, 
zostają w Jerozolimie przy Herodzie 
przyglądając się biernie jego intrygom. 
To nie jest elita duchowa narodu wy-
branego. To uwikłany w układy establi-
shment religijny, który szuka swego, nie 
rozpoznając czasu nawiedzenia swego. 

Dalecy się przybliżają. Magowie, uwi-
kłani w grzech igrania z tajemnymi mo- 
cami, prawdopodobnie pogańscy kapła- 
ni, wyglądają na ludzi przygotowanych 
na powierzenie siebie Mesjaszowi. Lepiej  
niż Żydzi rozumieją, kim się On stanie; 
naturę Bożego w Nim działania. I w jed-
nym i w drugim są kontrastem do Żydów, 
z których większość Mesjasza nie przy-
jęła i cały czas kojarzyła go z własnym, 
jedynie politycznym władcą.

To ludzie, których Bóg suwerennie 
przygotował niezależnie od przymierza 
izraelskiego na przyjście Mesjasza. Lu-
dzie, którzy z poświęceniem, radością  
i niecierpliwością pojawili się w Betlejem  
– w zupełnym kontraście do Żydów, 
których (oprócz pasterzy – tych najniż-
szych, nieczystych, o czym zresztą do-
wiadujemy się od Łukasza, a nie Mate-
usza), tam zabrakło. 

Wyglądają na ludzi, których SAM BÓG w 
cudowny, ponadnaturalny sposób chciał 
doprowadzić do narodzonego Chrys- 
tusa. To Boża, nie ich inicjatywa – zarów- 
no dostępność Księgi Daniela jak i dostar-
czenie im „nowotestamentowej szekiny”  
- tajemniczej gwiazdy - przewodnika, 
która bezbłędnie doprowadza ich do 
nowonarodzonego Syna Bożego. Do-

niosłość tych faktów nie może nam 
umknąć. To gwiazda nie dla Żydów, ale 
dla pogan; ludzi spoza pokolenia Abra-
hamowego, nieczystych i splugawio-
nych bałwochwalstwem.
A to uczy kilku zaskakujących lekcji.

Bóg chce narodów
Po pierwsze, kiedy przychodzi Mesjasz, 
Bóg przygotowuje i powołuje narody, nie  
samego Izraela. I to w sposób dla nas 
niewyobrażalny i dziwny. W Babilonie 
religią był zoroastryzm, który w bardzo 
wielu punktach był podobny do juda-
izmu: (1) wierzyli w aniołów; (2) wierzyli  
w szatana – zwierzchnika sił ciemności; 
(3) wierzyli w nieśmiertelność; (4) wierzy-
li w nagrody i kary po śmierci; (5) wierzy-
li w zmartwychwstanie ciał; (6) wierzyli 
w Boga, który jest moralnie doskonały; 
(7) wierzyli w Mesjasza, wybawcę ludz-
kości, który przyjdzie od Boga.

Nie chcę powiedzieć, że chwaląc swego 
bożka chwalili Boga. Ale chcę powie-
dzieć, że Bóg działał w tej religii, przygo-
towując ich na przyjście Mesjasza. Bóg 
w nadzwyczajny sposób przygotował 
tych ludzi na i doprowadził do narodze-
nia się Chrystusa. Więcej: kiedy patrzę 
na tę religię to zastanawiam się, czy nie 
było tak, że oni równie mocno czekali 
na Mesjasza, a może i silniej niż Żydzi. 
Być może niektórzy żyli wiarą w Jego 
przyjście już wcześniej i dlatego z taką 
radością oczekiwali Jego narodzenia. 
Tego oczywiście nie wiem na pewno. 
Ale wiem, że z Bożej woli czytam w na-
tchnionym Słowie o magach witających 

z radością Mesjasza i Króla żydowskie-
go, którego jego rodacy zlekceważyli.

Historia jest Pańska
Po drugie pokazuje to, że Bóg jest Pa-
nem historii. On nie jest ograniczony do 
Izraela. I nie jest też ograniczony do dzi-
siejszego Kościoła. On jest Tym, który  
zesłał Potop na cały ówczesny świat ze 
swą kulturą, osiągnięciami, wielkością, 
przeświadczeniem o trwałości, nie-
ustannym rozwoju. Uratował z tej cywi-
lizacji najmniej istotnego Noego, który 
był mu wierny (Rdz 6:1-6; Mt 24:37-39), 
a plan zbawienia rozpoczął od koczow-
nika Abrahama. On jest Tym, który pod 
górą Synaj powiedział, że stworzy nowy 
lud z Mojżesza, a tych bałwochwalców 
może wytracić (Wj 32:9-10). On jest 
Tym, który osądził przekonanych o swej 
bezkarności ze względu na świątynię, 
w czasach Jeremiasza (Jer 7:1-15). On 
jest Tym, który wyznał faryzeuszom, że 
siekiera do pnia już jest przyłożona; że 
jeszcze chwila a to, co uważali za pew-
nik, zniknie (Łk 3:8-9).

On również jest tym, który nie musi ho-
łubić rozpieszczonego, egocentryczne-
go, chciwego i rozleniwionego Zachod-
niego kościoła, razem z wynaturzającą 
się cywilizacją, której raczej ulega, niż 
ją przemienia. On może sobie stworzyć 
nowy świat z tych, którymi pogardzamy. 
Być może za 100 lat stolicą chrześcijań-
skiego świata będzie Brazzaville albo 
Kinshasa. I nie tylko chrześcijańskiego, 
ale w ogóle tam powstanie nowa cywi-
lizacja. Być może Tybet będzie pełen 
chrześcijańskich zborów. A po Europie 
i Stanach będą krążyć zdziczałe grupy 
koczowników, w ruinach dzisiejszych 
wielkich miast stawiający swe lepianki. 
On nie jest zależny od nas. On sobie 
może stworzyć nowe cywilizacje. On 
powołał sobie gwiazdą magów z Babi-
lonu, by pokłonili się Jego Synowi, gdy 
Żydzi tego zrobić nie chcieli. Czyż to 
nie brzmi równie nieprawdopodobnie?

Bóg zna się na byciu Bogiem
Po trzecie, Bóg jest dokładny. Jego 
gwiazda przeprowadziła ich ze wscho-
du prosto do Chrystusa. To nauka dla 
nas – Bóg realizuje swoje łaskawe za-
miary kończąc to, co zaczyna.
Obyśmy nie mijali trzech magów bez-
refleksyjnie. Boże drogi są inne niż na-
sze. Niech Jemu za to będzie chwała;  
a nam niech będzie dana łaska pokory  
i zrozumienia lekcji, jakich nam łaska-
wie udziela przez ich poznanie.   

WSPOMNIENIE

Wspomnienie o Teresie Gutsche
,,…Uwierz mi, patrzę na ten 

piękny świat i nie mam żalu, że się  
z nim niedługo pożegnam. Wiem, 
że idę do lepszego świata…‘’ (cytat 
pochodzi z wywiadu udzielonego przez 
Teresę Gutsche, zamieszczonego w Sło- 
wie Prawdy 06/2009).
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53 lat odeszła do swojego Zbawiciela 
Teresa Gutsche, nasza droga siostra, 
przyjaciółka, osoba, którą nieprzerwa-
nie podziwialiśmy i darzyliśmy dużym 
szacunkiem. Dla nas, którzy znaliśmy i 
kochaliśmy ją jako siostrę w Chrystusie, 
odeszła przedwcześnie. Wymknęła się 
nam zbyt szybko, zanim wielu z nas 
zdążyło wyrazić swoje przywiązanie 
do niej, powiedzieć jak bardzo jej po-
trzebuje, ile jej zawdzięcza. 

Teresa swoją postawą i wiarą  
w cierpieniu, do końca składała budu-
jące nas świadectwo wierności i posłu- 
szeństwa Bogu. Począwszy od dnia, 

kiedy wraz z mężem, pastorem Ada-
mem Gutsche   zdecydowali o opusz-
czeniu ukochanego przez nią Zboru  
w Gdańsku, w którym stawiała pierw-
sze kroki po nawróceniu po to, aby 
wspólnie mogli prowadzić służbę 
,,budowania ‘’ zboru w Toruniu, któ-
ry ostatecznie powstał w 1998 r. Ale 
także wtedy, kiedy jako matka dziecka  
z porażeniem mózgowym, intelektual-
nie w znacznym stopniu upośledzone-
go, sama będąc dotknięta terminalną 
chorobą poświęcała resztki swoich sił 
trosce o rodzinę. 

Nie złamało jej cierpienie, coraz 
częstszy ból, niewyobrażalny, do granic 
wytrzymałości. Kiedy tylko działały leki 
pozwalające jej na chwilę zapomnieć 
o chorobie, była tą samą Teresą, jaką 
znaliśmy wcześniej. Osobą, dla któ-
rej nie było obojętne to, co dzieje się  
w Zborze, dla której Boże Słowo było 
cały czas żywym źródłem radości  
i nadziei, która przejmowała się tym, 
że ludzie idą na zatracenie i wreszcie, 
dla której ważne było to, aby być dobrą 
matką i żoną. 

Teresa, przy całym szacunku, ja-
kim darzyli ją bracia, siostry, ale także 
inne osoby, które miały okazję ją znać, 
była osobą niezwykle skromną, mającą 
dystans do siebie, do swoich potrzeb  
i pragnień. Oczywiście nie zapominała 
w ogóle o sobie, ale przede wszystkim 
widać w jej myśleniu było troskę o Boży 
Kościół i dotarcie do jak największej 
liczby osób z poselstwem ewangelii, 
upamiętania bliskich jej osób, kobiecej 
dbałości o dom i rodzinę. 

Teresa potrafiła poprzestawać na 
małym. Umiała cieszyć się Bożą łaską 
także wtedy, gdy doświadczała trudów  
i bardzo skromnych warunków, w jakich 
musiała funkcjonować jej rodzina w no-
wym miejscu,  w którym nie miała jesz-
cze przyjaciół, w którym miał dopiero 
powstać zbór. Niemała w tym również 
zasługa Teresy. W chwilach trudnych, 
w chwilach zwątpienia zawsze była 
przy mężu, zaangażowanym w „bu-
dowę” Zboru i potrafiła być dla niego 
wsparciem. Nie bała się brać na swoje 
barki ciężarów, których nie udźwignął-
by niejeden mężczyzna. Nie miała też 
w zwyczaju rezygnować w połowie 
drogi.

Była osobą skromną, gdy chodzi 
o własne, wynikające z codzienności 
potrzeby. Nie potrafiła o nie walczyć 
i zabiegać, tak jak czyni to wielu uz-
nających człowieka, czyli siebie za naj-
wyższą wartość. Jednocześnie potrafiła 
być nieugięta, walcząca i pryncypialna, 
jako strażnik Bożego Słowa, konfrontując 
z nim każdego, kto stanął na jej drodze. 
Chociaż w tonie i sposobie rozmowy 
była często bezceremonialna, szorstka  
i bezpośrednia, to jednak wynikało to  
z troski o dobro człowieka żyjącego bez 
Boga, czy wbrew Bogu. Ale również,  
a może przede wszystkim z dbałości  

Jarosław Szulc
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o to, aby powołanie i talenty, które 
otrzymała od Boga wykorzystać w pełni, 
pozyskując dla Chrystusa chociażby 
jeszcze jedną osobę. Była taką nie tylko 
będąc młodą, energiczną, w pełni sił 
osobą, ale także wtedy, kiedy jej życie 
zaczęło gasnąć, a ciało odmawiało 
posłuszeństwa. Z zapałem i oddaniem 
dzieliła się z nami tym, jak miała 
możliwość mówienia o Chrystusie, 
zbawieniu i życiu wiecznym ludziom 
podobnie jak ona chorym na raka, 
będącym u kresu życia.

Taką też, będziemy ją pamiętać.
Mówi się, że dla wojownika naj-

lepszą śmiercią jest zginąć w boju, 
walcząc u boku swojego króla. Teresa 
walczyła do końca, zarówno z własną 
chorobą, niemocą w chwilach, kiedy 
traciła możliwość panowania nad swo-
im ciałem, ale nade wszystko, mimo że 
była niewiastą, walczyła również jako 
żołnierz Chrystusa, odziana w Bożą 
zbroję, trzymająca tarczę wiary  
i miecz Ducha, którym było zwia-
stowane przez nią Słowo Boże. 
Teresa dobiegła kresu swoich dni 
tak, aby otrzymać z ręki Pana wie-
niec sprawiedliwości, nagrodę, do  
której została powołana przez 
Boga w Chrystusie Jezusie.

W tym biegu wyprzedziła nas,  
którzy chcemy podobnie jak ona 
dobiec do mety, pojednani z Bo-
giem i z ludźmi, czyści przez świętą 
krew Jezusa, odziani w białe szaty, 
wielbiący swoim życiem Stwórcę, 
Boga Wszechmogącego.  

cioła Chrystus dla Wszystkich. Kazanie 
na temat fundamentalnej roli Biblii w ży-
ciu chrześcijan –  zarówno dla ich wiary, 
jak i stosunku do świata – wygłosił pastor 
Michael Stringer ze Społeczności Nie-
zależnych Kościołów Ewangelicznych  
w Wielkiej Brytanii. Po nabożeństwie, 
już tradycyjnie wszyscy uczestnicy Świę-
ta mieli okazję spędzać wspólnie czas 
przy kawie i herbacie oraz zapoznać się 
z ofertą wydawnictw chrześcijańskich. 

Mamy nadzieję, że w następnych latach 
Święto, jako świadectwo wiary żywego, 
odnowionego Kościoła będzie nadal łą- 
czyło toruńskich protestantów różnych de-
nominacji, przypominając nam o wspól- 
nych wartościach i fundamentach tożsa-
mości zawartych w hasłach Reformacji 
– Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, 
Solus Christus, Soli Deo Gloria.   

WYDARZENIA

Jesienią 2000 roku Mateusz Wichary, 
wówczas wikariusz w Kościele Chrze-
ścijan Baptystów, wystąpił z inicjatywą 
wspólnej organizacji Święta Reformacji 
adresowaną do wszystkich środowisk 
protestanckich Torunia. Toruń ma ku 
temu szczególne powody – idee refor-
macji trafiły tu na podatny grunt już kil-
ka lat po wystąpieniu Lutra, a przez wie-
ki protestanci różnych konfesji stanowili 
zdecydowaną większość mieszkańców 
miasta. To w końcu w grodzie Kopernika 
doszło do głośnych w całej Europie wy-
darzeń, określanych jako Tumult toruń-
ski, w których skazani protestanci woleli 
zginąć, aniżeli wyrzec się wiary. 

Tak nas widzą
Propozycja wspólnego świętowania zo-
stała podjęta przez pięć zborów – Ko-
ściół Chrystus dla Wszystkich, Kościół 
Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewan-
gelicznych Chrześcijan, Kościół Zielo-
noświątkowy oraz Zbór Braterski – zrze-
szających razem około 200 ewangelicz-
nie wierzących torunian. Zaproszenia 
nie przyjął miejscowy zbór luterański 
co sprawiło, że obchody stały się wi-
zytówką przede wszystkim środowiska 
ewangelikalnego. Od 2001 roku uroczy-
stości odbywają się w ścisłym centrum 
miasta, w dawnym zborze ewangelickim 
przy Rynku Nowomiejskim, będącym 
obecnie siedzibą Fundacji Tumult. Choć 
chłodne mury starego kościoła wymaga-
ją od uczestników hartu ducha, to jed-
nak dzięki tej lokalizacji uroczystości 
nie „giną” w natłoku licznych imprez 
odbywających się na Starówce. Wspól-
ne obchody są jedną z nielicznych oka-
zji, podczas których informacja o dzia-
łalności toruńskich zborów jest w stanie 

przebić się na eksponowane miejsca  
w lokalnych mediach.  

Po raz dziesiąty
Tegoroczne obchody miały charakter ju- 
bileuszowy. Niestety, po raz pierwszy nie 
wziął w nich udziału Zbór Zielonoświąt-
kowy, który postanowił przyjąć zaprosze-
nie od luteran. Pozostały jednak cztery 
zbory, współtworzące od dwóch lat To-
ruńskie Przymierze Protestanckie. Na po-
czątku uroczystości uczestnikom Święta 
zostały przekazane gratulacje i pozdro- 
wienia od toruńskich posłów na Sejm, 
marszałka Województwa Kujawsko-Po-
morskiego i prezydenta miasta. Następ-
nie przedstawiciele zborów poprowa-
dzili modlitwy o Polskę, miasto, region  
i kościoły działające w Toruniu. Mądrości 
Bożej oddano los Teresy Gutsche, żony 
pastora toruńskiego zboru baptystycz-
nego, dla której były to ostatnie 
dni ziemskiej drogi, a która swą  
postawą wobec śmiertelnej 
choroby dała wspaniałe świa-
dectwo wytrwałej wiary. Po 
wspólnym odśpiewaniu hymnu 
„Cudowna Boża Łaska”, uczest-
nicy Święta wysłuchali wykła-
du okolicznościowego pastora 
dr Piotra Zaremby: „Dla-
czego warto tłumaczyć 
Biblię na nowo?”. Ko-
lejnym punktem progra-
mu było nabożeństwo 
prowadzone przez pre-
zbitera Kościoła Ewan-
gelicznych Chrześcijan, 
pastora Tadeusza Toł-
wińskiego, z oprawą 
muzyczną przygotowa-
ną przez zespół z Koś- 

„Wiedziałam, że nie wszystko mogę 
mieć, że życie jest ciężkie, że prawie 
ciągle jest w nim pod górkę. Ale że 
ma sens. Jaki? Kiedyś się tego dowiem. 
Ja mam świadomość tego, że Bóg ma 
prawo do mojego życia. Może dać, ale 
jego prawem jest też nie dać.”

Te słowa pochodzą z wywiadu, którego 
Teresa udzieliła pół roku temu. Taką 
ją znaliśmy: konkretną, pozbawioną 
złudzeń, twardo stąpającą po ziemi, 
przyjmującą życie takim, jakie jest.

Teresa Gutsche z domu Rubacka, uro-
dzona 26 kwietnia 1956 roku, córka 
Jana i Weroniki zmarła 30 października 

Taka dzielna
Walczyła
Pewna
że zwycięży
nie tu to tam
nie dziś to jutro

Taka twarda
Stąpała pewnie
podpierając się parasolem
gdy bolało
Trzeba sobie radzić
tak czy siak

Taka przewidująca
a jednak
żyjąca nadzieją

   Sławomir Biliński

tego roku. Młodość spędziła w Gdań-
sku. W wieku 13 lat została ochrzczo-
na w Malborku razem z siostrą Joanną.  
Z Gdańska wyjechała wraz z mężem 
Adamem, by wspólnie budować zbór 
w Toruniu. Nie było jej łatwo, zostawi-
ła przyjaciół, rodzinę, musiała zmagać 
się z niedostatkiem, gdy nowy kościół 
dopiero powstawał. W czasie, kiedy nie 
było jeszcze kaplicy, większość spotkań 
odbywała się domu Adama i Teresy.  
Pamiętam ją, jak przygotowywała her-
batę dla tłumów gości przewijających 
się przez ich salon, zawsze gotowa, by 
służyć innym rozmową, konkretną radą.  
A przecież musiała też zajmować się 
kilkumiesięcznym wtedy dzieckiem, 

dziś już 21 letnim Amosem. Pa-
miętam, jak pewnego razu po-
wiedziała: Amos już jest większy, 
bardziej samodzielny, już mnie tak 
nie potrzebuje, więc teraz sobie 
odpocznę. 

Wkrótce jednak na świecie poja-
wił się drugi syn - Kuba. I był ko-
lejnym wyzwaniem w jej życiu. 
Chory na porażenie mózgowe wy-
magał jej bezustannej opieki. Wal-
czyła, by był zdrowy, całkowicie 
podporządkowując temu swoje 
życie. Wreszcie powiedziała so-
bie - koniec. Jeśli Bóg chciałby dać 
mi zdrowe dziecko, zrobiłby to. 

Taka była, bezkompromisowa w przyj-
mowaniu Bożej woli. U niej droga od 
poznania zamiarów Stwórcy wobec jej 
życia do zaakceptowania ich była bły-
skawiczna. 

Potem widzieliśmy ją, jak zmaga się ze 
śmiertelną chorobą. Jej wiara jak dia-
ment oszlifowany wcześniejszymi do-
świadczeniami, nie doznała wtedy żad-
nego uszczerbku w postaci zwątpienia.  
O swojej chorobie mówiła z zadziwiają-
cą lekkością. „Teraz dopiero rozkoszuję 
się życiem bo wiem, co jest najważ-
niejsze i nie mam czasu na drobiazgi.” 
Nie miała żalu, że odchodzi. Do koń-
ca próbowała żyć normalnie, działać - 
chciałabym wyremontować mieszkanie 
- powiedziała, gdy widziałem ją dwa 
miesiące temu - bo kto o to zadba, gdy 
mnie już nie będzie?   

Wspomnienie o Teresie Gutsche - II

Tylko ta łza
w kąciku oka
na pożegnanie

Tyle rzeczy mogło się wydarzyć
Tyle bitew ze słabościami mogła wygrać
Tyle jeszcze radosnych „mama” usłyszeć...

Teraz w ciszę zagłębiła się
Teraz odpoczywa i nic ją nie boli
Nie musi walczyć ani dnia dłużej

I wszystko jej jedno czy sobie poradzimy
bez niej i z naszym smutkiem.
Odpoczywa, nasycona Bożą miłością,
utulona i bezpieczna w Jego ramionach
                                            szczęśliwa...
Odpoczywaj!!!

Beata Jaskuła-TuchanowskaLubiła poezję i mnie

Już od 10 lat  
toruńskie kościoły 
ewangelikalne  
świętują wspólnie 
Dzień Reformacji Święto, które łączy

Dr Piotr Sadkowski
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Święta rodzina jawi się w okresie przedświątecznym jako 
doskonała. Maria otulona niebieską powłóczystą szatą na 
osiołku, stary Józef, podpierający się pasterską laską udają 
się w drogę do Betlejem. Albo malutki Jezusek w żłóbku  
a w scenerii stajenka, w niej klęcząca krówka i owieczka 
i… A jaka była naprawdę ta rodzina?

Może nie warto poruszać delikatnych doktrynalnych zagad-
nień i kwestii typu, czy Maria po ślubie z Józefem i urodze-
niu Jezusa nadal była dziewicą, czy miała z Józefem dzieci, 
itp.  Po co psuć sobie opinię a innym nerwy…Mnie interesu-
je inna historia dotycząca ich wzajemnej relacji przedmał-
żeńskiej.  Mianowicie zastanawiam się, jak czuł się Józef, 
gdy okazało się, że młodziutka jego narzeczona jest w ciąży 
nie z nim…

No cóż, myślę że Józef był przede wszystkim mężczyzną, 
zanim został święty.  A więc gniew, zazdrość, niedowierza-
nie, podejrzliwość, urażona ambicja, wszystkie te uczucia 
nie były mu obce. I pewnie ta wieść go zaskoczyła, zasmu-
ciła i wywołała wyżej wymienione. Był człowiekiem uczci-
wym, prawym i postanowił ustrzec Marię od hańby oddala-
jąc się, odchodząc a tym samym ratując ją przed ukamienio-
waniem, równocześnie biorąc na siebie winę. To wszystko 
chciał uczynić dla dziewczyny, która zraniła jego uczucia, 
ambicję, męskość!

Kochał ją, był altruistą, szlachetnym człowiekiem? Zapew-
ne, być może dlatego został wybrany na męża Marii i ojczy-
ma Jezusa. Przecież to dopiero później, gdy zdecydował się 
odejść, przyszedł do niego we śnie anioł tłumaczący ciążę 
narzeczonej i jej nadnaturalną przyczynę.

Jakim mężczyzną był Józef, że zawierzył postaci ze snu, 
że przyjął Marię za żonę, że otoczył ją opieką i miłością, 
chronił ją i jej dziecko przed niebezpieczeństwem? Wierzył  
w sny, czy raczej ufał Bogu, gdy wyruszał w nieznane do 
Egiptu uciekając przed obawami i zemstą Heroda?

Ojciec rodziny, mężczyzna odpowiedzialny, prawy, uczą-
cy swojego pasierba fachu stolarza, wtajemniczający go  
w tajniki zawodu, dzielący się swoją wiedzą i prowadzą-
cy go do świątyni, by i on mógł stać się pobożnym Żydem. 
Rzec można – mężczyzna idealny. 

Jaką naukę czerpię dziś w przededniu świąt z jego postawy 
życiowej?  Myślę o przebaczeniu, zaufaniu, zapomnieniu… 
a w końcu o wierze bezwarunkowej, stałej. Całe swoje życie 
chrześcijańskie starałam się pogodzić z tym, czego nie mogę 
zmienić, dostrzec w sytuacjach, które mnie spotykały dar, 
który dany mi od Boga, przyjmuję z wdzięcznością. Nawet 
jeśli nie rozumiem przyczyn, dla jakich właśnie ja go otrzy-
małam. Nie myślę oczywiście tu o tych pożądanych i ocze-
kiwanych darach: karierze, szczęściu, zdrowiu, ale raczej  

o cierpieniu, doświadczeniach, które są takimi nieoczekiwa-
nymi darami, bo przecież mają swój cel i sens, jeśli podlega-
my prowadzeniu Bożemu.

Więc, szczególnie w tym przedświątecznym zamęcie za-
stanowię się nad sobą, prześwietlę motywacje, skontroluję 
relacje… czy rzeczywiście szczerze godzę się z tym, co zo-
stało mi w życiu dane? Czy potrafię przebaczyć moim naj-
bliższym i tym dalszym i zapomnieć na wieki? Czy umiem 
dziękować Panu zaangażowaniem za to, co mi dał, chociaż 
oczekiwałam na coś zupełnie co innego? Czy potrafię o to 
zadbać, jak o coś najcenniejszego?  Czy jestem gotowa dziś 
porównać się z mężami Bożymi i wyznać, jak wiele mi na 
mojej drodze uczniowskiej nie dostaje? 

Modlę się, bym zdążyła jeszcze się nauczyć, zanim Bóg mnie 
powoła do siebie, bym była przykładem - jak Józef - dla mo-
ich bliskich. I chociaż jako kobieta powinnam była może za 
postać godną naśladowania uznać Marię, ja przekorna, za 
podmiot moich rozważań wybrałam jej męża, mężczyznę 
idealnego. Bo gdy zasiądę do wigilijnego stołu, chciałabym  
z czystym sumieniem powiedzieć, że przebaczyłam wszel-
ką urazę, smutek i rozczarowanie, a co ważniejsze… że  
i mnie przebaczono.  

Święta, ale kiedy?
Czytając te słowa zadaję sobie nieraz 
pytanie, kiedy faktycznie narodził się 
Jezus? Pytanie trudne do jednoznacz-
nego ustalenia. W tradycji mającej po-
gańskie korzenie datą obchodzenia pa-
miątki narodzin jest 24 grudnia. Moim 
zdaniem wskazówki na ten temat za-
warte są w poniższym fragmencie: 

A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła 
Gabriela do miasta galilejskiego, zwa-
nego Nazaret, do panny poślubionej 
mężowi, któremu było na imię Józef,  
z domu Dawidowego, a pannie było na 
imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: 
Bądź pozdrowiona łaską obdarzona, 
Pan z tobą, błogosławionaś ty między 
niewiastami. […] I rzekł jej anioł […]  
i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna 
i nadasz mu imię Jezus. 

                         Łuk.1,26-28.30.31

Anioł przyszedł do Marii w szóstym 
miesiącu i objawił jej tajemnicę nad-
przyrodzonego poczęcia. Był to mie-
siąc Elul w kalendarzu żydowskim  
i rozpoczynał się w połowie naszego 

 

Jedynie przywódcy religijni 
pozostali obojętnymi na 
fakt narodzin Chrystusa

sierpnia1. Można bezpiecznie założyć, 
że prawie w tym samym czasie rozpo-
częła się ciąża Marii. Jezus więc powi-
nien narodzić się w miesiącu kwietniu, 
gdzieś w drugiej jego  połowie.

Święta, ale jakie?  
Dzień narodzin Jezusa nie ma jednak 
większego znaczenia, nie musimy 
zmieniać tradycji, gdyż jest ona pięk-
na i całkowicie obojętna dla auten-
tycznego przeżywania wiary. Zdarza 
się w dzisiejszych czasach, że ludzie 
obchodzą swoje urodziny w innym 
terminie niż one się 
dokonały. Mój tato  
i mama połączyli swo- 
je daty urodzin i ob-
chodzili wspólnie uro- 
dziny w październiku 
pomimo tego, że w tym  
dniu urodziny miał jedynie tato. 

O wiele istotniejszą rzeczą od samej 
daty jest jakość obchodów. Narodziny 
Jezusa były tak ważnym momentem  

1 O Heit, Słownik czytelnika Biblii, „Wolność 
sumienia” 1973, s.127

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Jezusi Święta

Słowa dotyczące narodzin Jezusa zapisane w ewangeliach 
Mateusza i Łukasza są najbardziej znanymi tekstami 
ewangelicznymi w świecie. To zarówno korzyść, jak i strata. 
Zastanówmy się nad nimi. 

Ryszard Tyśnicki

fot. stockxchng

w historii świata, że aż dało się słyszeć 
śpiewy aniołów; mędrcy pokonali pu-
stynię, aby pokłonić się niemowlęciu  
a król Herod wysłał armię, aby zabiła 
narodzonego Jezusa. Jedynie przywód-
cy religijni pozostali obojętnymi na ten 
fakt i to pomimo tego, że te narodziny 
były najbardziej doniosłym wydarze-
niem w historii religii jahwistycznej 
(Mat.2,4-5). Wydarzenie to rzutuje na 
całą historię cywilizacji europejskiej 
i odbiło się echem w każdym zakąt-
ku naszego świata. Pamiątka narodzin 
Jezusa jest obchodzona nawet przez 

tych, którzy w Boga 
nie wierzą, nawet 
przez kraje z dominu-
jącą religią niechrze-
ścijańską. Fenomen 
tego dnia jest niewąt-
pliwy. 

Z drugiej zaś strony ten dzień stał 
się najbardziej świeckim dniem. 
Osoba Jezusa, z podmiotu  święto-
wania stała się jedynie pretekstem 
dla skupiania się wyłącznie na so-
bie. Absurdalnym przykładem może 
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być informacja przeczytana rok temu 
w internecie. W Wielkiej Brytanii,  
w jednym z miast ogłoszono w szko-
łach konkurs na kolędy. Jedna drużyna 
została zdyskwalifikowana, gdyż za-
śpiewała kolędę o Jezusie!

Podwójne narodziny
O wiele ważniejsze od obchodzenia 
fizycznego dnia narodzin, są narodzi-
ny duchowe. Faktem jest, że Jezus na-
rodził się w Betlejem judzkim ponad 
dwa tysiące lat temu. Ten fakt może 
być jedynie ciekawostką historyczną, 
możemy też spekulować na ile chrze-
ścijaństwo zmieniło kulturę świata. 
Ważniejsze jednak od tego wszystkie-
go są narodziny Jezusa w sercu czło-
wieka. Jezus narodził się w Betlejem, 
byśmy narodzili się w Nim na nowo! 
Nie ważne jest, czy twoja rodzin-
na wigilia będzie bogata, czy w rogu 
pokoju będzie stała choinka. Ważne 
jest, czy Jezus narodził się dla ciebie  
i w tobie. To stwierdzenie jest tak czę-
sto powtarzane, że stało się już bana-
łem. Ale pomyślmy chwilę. Nie chodzi 
o sam nastrój tego dnia, ale o wiecz-
ność – o zbawienie i potępienie! To 
szukanie Chrystusa wprowadza nas  
w wieczność a nie chwila uniesienia 
przy stole.  

W duchowym wy-
miarze naszej egzy-
stencji musi nastą-
pić dzień narodzin 
Jezusa w sercu. To  
zwrotny punkt ży-
cia człowieka. Świat 
dzieli się jedynie na dwie grupy: tych 
narodzonych na nowo w Jezusie i po-
zostałych. Ten podział jest najważ-
niejszy, gdyż jedynie on ma skutki dla 
wieczności. Wszystkie pozostałe po-
działy mają jedynie wymiar doczesny, 
przemijają wraz z naszym życiem. 

Święta dla ducha
Właśnie przy stole wigilijnym może-
my zastanowić się nad sobą i swoim 
wnętrzem. Zadać sobie pytanie, czy 
Jezus jest w centrum mojego życia? 
Wejrzenie w siebie jest dla osoby wie-
rzącej konieczne, a święta są dobrą 
okazją. Przez parę dni nie będziemy 
biegli do pracy, czy szkoły, nie będzie-

my mieli nic do zrobienia. Może nie-
którzy z nas znajdą się na wyjeździe  
w pięknych, ośnieżonych górach. To są 
te momenty, w których nic nas nie goni 
a my możemy sprawdzić siebie, szukać 
w sobie Boga i wiary. 

Pewnie deklaratywnie każdy z nas sta-
wia Boga na pierwszym miejscu: prze-
cież chodzimy do zboru, jesteśmy bar-
dziej lub mniej aktywni. W wierze nie 
chodzi jednak o deklaracje, ale o fakty.  
A te nie zawsze są z nimi zgodne. Cóż 
po najszlachetniejszych słowach, jeśli 
najmniej mam czasu właśnie na sprawy 
Boże? Gdy trudno mi wygospodarować 
nawet kwadrans na duchowy rozwój  
w ciągu dnia, z trudem znajduję chwilę 
na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, 
udział w grupie domowej. Jak dawno 
nie przeczytałem żadnej książki du-
chowo budującej? Nie mam czasu na 
nabożeństwo w środku tygodnia, a to 
niedzielne też czasem pomijam. Czy 
więc faktycznie Bóg jest na pierwszym 
miejscu w moim życiu, skoro tak łatwo 
zajmuję się wszystkim innym, niż Nim? 
Oczywiście dzieci, dom, praca, nauka 
są ważne, ale czy nie są jedynie wy-
mówką dla duchowych zaniedbań? 

W Dziejach Apostolskich jest zapisane 
ważne zdanie: „I trwali w nauce apo-

stolskiej i we wspólno-
cie, w łamaniu chleba 
i w modlitwach a du-
sze wszystkich były 
ogarnięte bojaźnią…” 
(Dz.2,42-43a). Czy ten  
werset dotyczy ciebie?  
Czy trwasz w nauce 

apostolskiej i we wspólnocie? To nie 
jest pytanie o to, czy wierzysz. To nie 
jest pytanie o to, czy przychodzisz na 
nabożeństwa. To jest pytanie o to, czy 
trwasz w nauce i we wspólnocie, a to 
jest coś znacznie głębszego, wymaga-
jącego od nas zaangażowania i czasu. 
To  zaangażowanie, które prowadzi do  
przemiany życia, w rytm i poprzez 
rytm tej nauki i tej wspólnoty. Trwanie 
w nauce to proces, który podporządko-
wuje sobie nasz sposób podejmowania 
decyzji nawet w błahych sprawach. 
Trwanie we wspólnocie to moje utożsa-
mienie się ze zborem i grupą, do której 
należę. To branie odpowiedzialności za 
braci i siostry, to płacz, gdy inni płaczą, 

niepokój, gdy ktoś grzeszy lub choruje, 
to wspieranie finansowe naszej wspól-
noty, aby każdy miał w niej dostatek 
duchowego wsparcia. Ale to też tro-
ska o tych, którzy potrzebują pomocy 
materialnej. Trwanie we wspólnocie to 
utożsamienie się z nią tak mocne, jak 
ze swoją rodziną. To stan, w którym 
przestaję przychodzić „do kościoła”, 
a „jestem kościołem” i przychodzę na 
jego spotkania, bo jestem tym, kim je-
stem. Trwanie to nie obserwowanie, 
uczestniczenie z doskoku, ale uczest-
niczenie całym sobą. 

Święta dla bliźnich
W naszym kraju w tym dniu wie-
le się będzie mówiło o Bogu, każdy 
kanał telewizyjny zawierać będzie 
wieczór kolęd, duchowni katoliccy 
będą mieli okazję do powiedzenia 
kilku słów na temat Boga, być może 
w lokalnej telewizji gdzieś będą mie-
li okazję wypowiedzieć się prote-
stanci. To jest pozytywny element tej 
sytuacji. W naszym zeświecczonym 
kraju przynajmniej takie minimum  
o Jezusie wszyscy usłyszą. Jest to też ten 
jeden jedyny dzień w roku, w którym 
większość udaje się na nabożeństwo 
w kościele. Nawet w naszych zborach 
pojawiają się ci, których tak trudno do-
strzec w inne niedziele. Możemy też 
spojrzeć na tych, dla których Jezus się 
jeszcze nie narodził. Zadać sobie pyta-
nie, co ja zrobiłem dla nich, aby ten stan 
uległ zmianie? Porozmawiajmy z krew-
nymi, sąsiadami, współpracownikami. 
O tym, jak te święta przeżywają, co one 
dla nich znaczą. I co znaczą dla nas. To 
wyjątkowa okazja. W czasie tych świąt 
ludzie są bardziej otwarci na Boga  
i wiarę. 

Jezus i Święta
Narodzenie Jezusa będziemy święto- 
wać. Cieszmy się potrawami i jedze-
niem, skoro jesteśmy również ciałem  
i krwią. Ale pamiętajmy, że to narodziny  
Jezusa w naszych sercach decydują  
o wieczności i bez nich narodzenie fi-
zyczne Jezusa na nasze życie nie wpły-
nie. Pamiętajmy o sercach ludzkich – 
swoich i naszych bliskich. Aby Jezus  
i Jego święta byli ze sobą połączeni.  

Ważniejsze jednak od tego 
wszystkiego są narodziny 
Jezusa w sercu człowieka

Duch Święty był bezpośrednio za-
angażowany w stworzenie świata, 
gdyż - jak czytamy – „unosił się nad 
powierzchnią” pierwotnych wód  
(1 Mojż. 1,2). Nic więc dziwnego, 
że był On obecny również przy no-
wym stworzeniu, to znaczy wcie-
leniu Syna Bożego, jako początku 
nowego stworzenia. Ewangelista 
Łukasz szesnaście razy wspomina 
o Duchu Świętym, w tym aż sie-
dem razy czyni to w pierwszych 
dwóch rozdziałach swojej Ewange-
lii, poświęconych narodzeniu Jezusa 
Chrystusa. O ile Mateusz skorzystał 
z rodzinnej tajemnicy Józefa, Łukasz 
„prześledziwszy dokładnie wszystko 
od początku” (1,3), oparł swoją rela-
cję na rodzinnej tajemnicy Marii. To 
z jej ust dowiedział się też o wielkiej 
radości Zachariasza i Elżbiety.

Duch Święty  
w rodzinie Zachariasza 

Żoną Zachariasza była Elżbieta, jedna  
z córek Aarona. Oboje „byli sprawiedli-
wi wobec Boga, postępując nienagannie 
według wszystkich przykazań i ustaw 
Pańskich” (1:6). Jednak było to małżeń-
stwo bezdzietne, co kładło się cieniem 
na ich życiu i na pewno było tematem 
ich usilnych modlitw. Gdy czas rodzenia 
u Elżbiety przeminął, może przestali już 
prosić Boga o potomka? Może prawa na-
tury uznali za silniejsze od Bożych moż-
liwości? Jak trudno wierzyć i modlić się 
o coś, co wyda-
je się, sądząc 
po ludzku, być 
niemożliwe! 

Gdy kapłan Za-
chariasz otrzy-
mał od Boga 
wiadomość o poczęciu syna, wydawa-
ło mu się to wprost niewiarygodne. Nie 
uwierzył samemu Bogu, dlatego zapytał: 

Zachariasz  
staje się prorokiem, 

ponieważ nawiedził go 
Duch Święty

„Po czym to poznam? Jestem bowiem 
stary i żona moja jest w podeszłym 
wieku” (1:18). Uważał, że w tej sprawie 
wszystko zależy od nich, ich starzeją-
cych się ciał. Oddany swoim obowiąz-
kom religijnym kapłan, człowiek pod 
każdym względem nienaganny, raptem 
okazał się człowiekiem, któremu zabra-
kło wiary! Miał wyjść i pobłogosławić 
zgromadzony lud, ale z powodu swojej 
niewiary niczego nie powiedział. Bóg 
zamknął mu usta. Nawet kapłan, gdy 
jest bez wiary, nie jest w stanie udzielić 
Bożego błogosławieństwa!  

Dopiero  po narodzeniu syna Zachariasz 
z kapłana staje się prorokiem, ponie-
waż nawiedził go wtedy Duch Święty.  
„A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch 
Święty, więc prorokował” (1:67). Duch 
Święty otwiera usta człowieka wierzące-
go i pomaga mu odważnie, publicznie, 
wypowiadać Boże poselstwo. Co opo-
wiadał Zachariasz w swoim proroctwie? 
Przede wszystkim dziękował Bogu za 
nawiedzenie swego ludu i zesłanie mu 
Zbawiciela. Później wypowiedział pro-
rocze słowa o swoim synu, który przy-
gotuje lud na spotkanie z Mesjaszem. 

Już od samego początku syn Marii jest 
na pierwszym miejscu, potem jest Jan. 
Cud poczęcia Jana był o wiele mniejszy 
od cudu poczęcia Jezusa. Zachariasz 
cieszył się ze swego syna Jana, ale 
przede wszystkim kierował swoje myśli  
i słowa na nadchodzącego Mesjasza.  

Zgodnie z zapowiedzią anioła Jan, syn 
Zachariasza i Elżbiety został „napełnio-
ny Duchem Świętym już w łonie matki 
swojej” (1:15). 
Również Elż-
bieta doznała 
tej łaski, gdy 
tylko powita-
ła swoją ku-
zynkę Marię 

- Łukasz stwierdza, że „poru-
szyło się dzieciątko w jej łonie 
i została napełniona Duchem 
Świętym” (1,41). Choć Maria 
nic nie powiedziała Elżbiecie  
o sobie, ta, napełniona Duchem 
Świętym zaczęła prorokować 
i błogosławić swojej kuzynce. 

Jej przyszłe dziecko nazwała swoim Pa-
nem! Duch Święty i jej pomógł rozpo-
znać nadchodzącego Mesjasza. 

Duch Święty 
pomógł rozpoznać 
nadchodzącego 

Mesjasza

Duch Święty
Konstanty Wiazowski 
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Jezus poczęty  
przez Ducha Świętego

To, co w pierwszym rozdziale tej Ewan-
gelii było zapowiedzią nadejścia „świa-
tła z wysokości” (1:78), w jej drugim 
rozdziale jest majestatycznym wscho-
dem słońca! Ale najpierw Anioł Gabriel 
powiedział Marii, że pocznie w swoim 
łonie i urodzi syna, któremu nada imię 
Jezus. Ta prosta, młoda dziewczyna bez 
trudności uwierzyła temu poselstwu. 
Ludzie prości i ubodzy nie mają takich 
trudności z wiarą, jak wykształceni i bo-
gaci. Nie prosiła go tak jak Zachariasz,  
o dowody na to, co ma się stać. Zapytała 
jedynie: „Jak się to stanie, skoro nie znam 
męża?” (1:34). Choć nasz tekst mówi  
o tym, że była ona „poślubiona mężowi” 
(1:26), to jednak był to zwią-
zek jeszcze nie spełniony, 
coś w rodzaju zaręczyn. 
Ale było to czymś więcej od 
zaręczyn, ponieważ gdyby 
w tym czasie jej narzeczony, a raczej 
już mąż, zmarł, Maria zostałaby panną 
wdową! Stąd pytanie Marii. Skoro jed-

nak uwierzyła, otrzymała potwierdzenie 
tego wydarzenia: sam anioł powiedział 
jej o cudownej ciąży Elżbiety, a potem, 
gdy ją spotkała, ta natychmiast nazwa-
ła ją „błogosławioną między niewiasta- 
mi” i „matką mojego Pa-
na” (1:42-43). A zatem naj-
pierw pojawia się wiara,  
a potem jej skutki.

Odpowiadając na pytanie 
Marii, anioł powiedział: „Duch Świę-
ty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego 
zacieni cię (zakryje cię jak obłok lub 
niczym obłok, okryje cię swym cie-
niem). Dlatego też to, co się narodzi, 
będzie święte i będzie nazwane Synem 
Bożym” (Łuk.1:35). Zakryje lub zacie-
ni to bezpośrednie nawiązanie do ob-

łoku chwały Bożej, który 
chronił Jego lud i prowa-
dził go do Ziemi Obieca-
nej (2 Mojż.14:19; 16:10;  
3 Mojż.16:2; 5 Mojż.1:33). 

To poczęcie będzie wyraźną demon-
stracją mocy Bożej i dlatego stanie się 
wydarzeniem nadprzyrodzonym. Duch 

Święty okaże swoją twór-
czą moc, stąd dokona się 
cud nad cudami. Wciele-
nie Pana Jezusa jest wiel-
ką tajemnicą, przed którą 
mamy się w milczeniu  
i podziwie pochylić.

Ludzka natura Chrystusa 
została poczęta w łonie 
błogosławionej dziewicy 
Marii mocą Ducha Świę-
tego, bez udziału mężczy-
zny. Świadczy to o tym, że 
poczęcie to było nadprzy-
rodzone, dlatego został On 
nazwany Synem Bożym. 
Działanie Ducha Świę-
tego dokonało poczęcia  
w łonie Marii i przez to 
uświęciło ludzką naturę 
Chrystusa, dlatego od sa-
mego początku był On 
wolny od grzechu. Ten 
uświęcający wpływ Du-
cha trwał przez całe Jego 
życie. To On później 
„przez Ducha wiecznego 
siebie samego jako nie-
winnego ofiarował Bogu” 
(Hebr.9,14). 

Pan Jezus, będąc wiecz-
nym Synem Bożym, stał się 

Duch Święty oświeca 
Jak wiele w dwóch początkowych 
rozdziałach tej Ewangelii mówi się  
o światłości! Od czasów Malachiasza 
naród izraelski nie miał proroka, nie po-
siadał przewodniego światła. Żył jedynie 
wspomnieniami dawnych, chwalebnych 
czasów. A oto teraz Bóg przygotowuje się 
do wykonania swego największego dzie-
ła: zbawienia wielkiej ilości grzeszników.  
I dokonał tego przez wysłanie na świat 
swego Syna jako Odkupiciela. Rodzi się 
On z inicjatywy Ducha, Maria przyjmu-
je Go do swego łona. Któż może to zro-
zumieć? Nasze umysły - jak tych siedzą-
cych w ciemności (1:79) - też potrzebują 

Duch Święty 
zstąpi na ciebie

prawdziwym człowiekiem, posiadają- 
cym prawdziwą ludzką naturę. Jedno- 
cześnie był prawdziwym Bogiem, dlate- 
go mógł stać się pośrednikiem między  
Bogiem a człowiekiem. Gdy stał się czło- 

wiekiem, wszystkie Jego 
dary i zdolności stały się 
skutkiem działania Ducha 
Świętego. Jako bezgrzesz-
ny mógł stać się naszym 
Zbawicielem. Przez zu-

pełne posłuszeństwo prawu Bożemu 
złożył siebie na ofiarę za nasze grzechy.

Symeon – prowadzony  
przez Ducha Świętego

Gdy Maria i Józef przynieśli w Jerozolimie 
małego Jezusa do świątyni, spotkali tam 
Symeona. Był to człowiek „sprawiedliwy 
i bogobojny i oczekiwał pociechy Iz- 
raela, a Duch Święty był nad nim (...) Temu 
Duch Święty objawił (...) Przyszedł więc 
z natchnienia Ducha do świątyni” (2,25-
27). Dzięki Duchowi Świętemu człowiek  
ten „oczekiwał pociechy Izraela”. Bolał 
nad duchowym stanem swego narodu.  
Nie myślał tylko o sobie i świątyni. Modlił 
się o swoich rodaków. Było to świadec- 
two obecności Ducha Świętego w jego  
życiu. Duch Święty zawsze kieruje uwa-
gę na ludzi żyjących z dala od Boga.

Ponadto Bóg dał mu szczególne obja-
wienie, że jeszcze za swego życia zoba-
czy Chrystusa. Oczekiwał on na czasy, 
gdy Izrael w końcu zazna spokoju. Te-
raz wiedział, że zbawienie Izraela jest 
bliskie. I nie tylko Izraela. Zbawiciel ten 
stanie się światłością „przed obliczem 
wszystkich ludów (...) która oświeci po-
gan” (2:31-32). Duch Święty wspomagał 
Symeona w wierze, posilał jego nadzie-
ję, mówił o bliskości Mesjasza.

Duch Święty też prowadził Symeona. To 
z natchnienia Ducha poszedł do świą-
tyni, aby spotkać tam Dzieciątko Jezus.  
A potem błogosławił Boga i wypowie-
dział proroctwo podobne do proroctwa 
Zachariasza. Oczekujących na spotka-
nie z Bogiem Duch Święty zawsze pro-
wadzi do Jezusa, który jest Zbawicie-
lem. Duch Święty przekonuje grzesznika  
o grzechu i prowadzi go do Tego, któ-
ry mu ten grzech może przebaczyć. 
Jezus powiedział: „On mnie uwielbi, 
gdyż z mego weźmie i wam objawi”  
(Jan 16:14). Kto ma Syna, ma też Ducha 
Świętego i Ojca.

uświęcający  
wpływ Ducha trwa 
przez całe życie

rys. Gustave Doré

Oczekujących  
na spotkanie  

z Bogiem  
Duch Święty  

zawsze prowadzi  
do Jezusa,  
który jest  

Zbawicielem

Boże Narodzenie 
bez ludzkich mitów

Grzegorz BezubikZbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia. I znowu, jak co roku myślimy 

o przygotowaniach świątecznych, o za-
opatrzeniu domu, o rodzinie, dzieciach, 
prezentach… I znowu nabożeństwa  
w kościołach, wedle przyjętego zwy-
czaju. Znowu znane - zdawałoby się 
- słowa Ewangelii, że „z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa było tak...”. Znowu 
znane pieśni: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Cicha noc”, „Lulaj-że Jezuniu”. 

Wszystko jak zwykle co roku, wszystko 
znane. Tylko nowe prezenty, a z tym 
nowe napięcie – co wymyślić na tego-
roczne podarki? 

Kiedyś powstała w moim sercu myśl: 
„Po co to wszystko, dla kogo i dla ja-
kiej idei? Czy jest jakaś głębia tego 
wszystkiego? W tym co przeżywamy, 
co jest prawdą, a co jedynie ludzkimi 
domysłami?” Zacząłem poszukiwać.  
Oto rezultaty:

Potrzeba łaski i wiary
Czasem myślimy, że ludziom żyjącym 
w Palestynie za czasów Jezusa było ła-
twiej zrozumieć, przyjąć i świętować 
narodzenie ich Mesjasza. Oczywiście, 
że nie! Myślę, że mieli również z tym 
wielkie kłopoty, jak my. Przez lata naro-
sły różne mity i legendy. Ludzka natura, 
zmysłowość, wyobraźnia, własne ocze-
kiwania, religijność i twórczość zarów-
no dziś, jak i wtedy nie była w stanie 
zrozumieć i przyjąć Prawdy Bożej. 

Czy wiesz, że za czasów Jezusa rodzi-
ce przeznaczali dzieci do małżeństwa? 

Zasadą było wydawać za mąż dziew-
czynki 13-sto lub 14-sto letnie. Maria 
była przeznaczona Józefowi. Czy wiesz, 
że Maria była prostą, wiejską, biedną, 
młodziutką dziewczynką? Możliwe, że 
miała nawet „słomę w butach.” Albo 
nawet nie miała butów. Bóg użył Ma-
rii i Józefa, ludzi prostych, bez mająt-
ku, bez wykształcenia, bez wpływów,  
w pogardzonym zakątku świata,  
w ogóle nie liczących się w świecie lu-
dzi. I tak rozpoczyna się ta wydawało-
by się, beznadziejna historia. 

Aby zrozumieć to wydarzenie, potrze-
ba było działania łaski, łaski, i jeszcze 
raz łaski. Bożej łaski!
„Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga.” Ew. Łukasza 1:30  

Rzeczywiście, trzeba było łaski u Boga, 
którą znalazła Maria. Bożej łaski po-
twierdzonej zapowiedziami w ponad 
300 miejscach Pisma Świętego odno-
śnie Mesjasza. Swoją drogą, zobacz, 
taka młoda, a znała biblijne proroctwa! 
Usłyszała i potrafiła powiązać przesła-
nie Słowa ze swoim życiem. 

oświecenia aby zrozumieć, czego Bóg 
dokonuje przez swego Syna.

Tylko wtedy wraz z Marią będziemy mo-
gli powiedzieć: „Rozradował się duch 
mój w Bogu, Zbawicielu moim”(1:47). 
Ona też potrzebowała zba-
wienia. To nie ona, lecz jej 
Syn powiedział: „Przyjdź-
cie do mnie wszyscy, któ-
rzy jesteście spracowani  
i obciążeni, a Ja wam dam 
ukojenie” (Mat.11:28). 
Również wraz z Syme-
onem i rodzicami Jana, 
w tym samym Duchu, 
będziemy mogli śpiewać 

pieśni chwały i wdzięczności Bogu za 
okazane miłosierdzie. Ty i ja musimy 
świadczyć o naszym Zbawicielu i Zba-
wicielu całego świata. „W Nim było ży-
cie, a (Jego) życie było światłością (dla) 

ludzi” (Jan 1:4). Życie – nie 
słowa czy gesty – jest naj-
lepszym świadectwem spo-
łeczności z Bogiem. „Kiedy 
wypełnił się czas, Bóg posłał 
swojego Syna, który narodził 
się z kobiety”, wtedy „Słowo 
stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas pełne łaski  
i prawdy” (Gal.4:4; Jan  
1:14).   
                                                                                  

fot. stockxchng
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królów i Panem panów. Jemu należy się cześć, honor i wy-
wyższenie!

Święta i trudności
Trudności przeżywali Maria i Józef. Wędrowali z Nazaretu 
do Betlejem, piechotą lub na osiołku, ok. 120 kilometrów. 
Pomyśl, podróż młodej, ciężarnej kobiety, tuż przed roz-
wiązaniem. Nie było lekko. Jej opiekun też nie miał lekko. 
Mogło nasunąć się im pytanie:  dlaczego rodzice Mesjasza, 
Króla, muszą tak się męczyć? A potem przychodzą chwile 
najtrudniejsze, naturalne boleści młodziutkiej, niedoświad-
czonej Matki. Boleści te łączą się z poważnym problemem 
natury duchowej i bytowej - nie ma miejsca dla Niej i jej 
Syna!?!? Pytania, prośby, apele do ludzkich serc, czynione 
przez Józefa. Ludzie, odrobinę litości, współczucia, miłosier-
dzia dla Matki, dla Dzieciątka. 

Nie ma miejsca dla Jezusa w tłumie ludzi mających swoje 
trudności i niewygody, radości i cele życiowe. Każdy szuka 
swego dobra, nie Bożego. Nie ma miejsca? - zadaje pytanie 
Maria. Nie ma miejsca dla Mesjasza? - zadaje pytanie, być 
może Józef. Trudna próba wiary. 

Ale jakieś miejsce musi być, musi się znaleźć. I jakieś miej-
sce się znalazło. Właśnie w stajni. W grocie skalnej. Nie  
w normalnych, ludzkich warunkach. Dziś wielu ludzi prze-
ściga się w robieniu przepięknych szopek, stajenek. To była 

zwykła, skalna grota, gdzie mieszkały zwierzęta. Byłeś kiedyś  
w oborze? Wiesz jakie są tam warunki i zapach? 

I tak rozwija się nasza historia betlejemskiej stajni. Matka 
„owinęła Go w pieluszki, i położyła go w żłobie”.  Mogłaby 
snuć kolejne pytania: w stajni rodziłby się prawdziwy Me-
sjasz?! W żłobie miałby mieć kolebkę Król królów i Pan pa-
nów?!

Tak. Ale łaskawy Bóg posyła do stajni pokrzepienie przez 
ludzi - prostych, nieważnych, społecznie niezauważalnych. 
Przychodzą zwykli pastuszkowie do groty, do żłobu, opo-
wiadając Marii, Józefowi o Bożym cudzie: zostali oświeceni 
światłością z Nieba. Czy to nie łaska Boża? Sam Anioł im 
oznajmił wszystko to, co tu teraz widzą. Przeżywali przed-
smak nieba. Chóry anielskie śpiewały o Bożej chwale, o po-
koju na ziemi wśród ludzi, w których Bóg ma upodobanie. 
Postanowili przyjść, zobaczyć i uczcić Tego, o którym sły-
szeli – Mesjasza! Niewątpliwie, wielkie to było pokrzepienie 
wiary Marii i Józefa. Wielkie, i tak potrzebne. 

Przypomnij własne trudności. Jak gorliwie wołałeś Bożej po-
mocy w trudnych chwilach swojego życia. Dziś wiele z nich 
jest przezwyciężonych. Doświadczyłeś objawów Bożego 
przeprowadzenia. Czy dziś twoja wiara nie chwieje się pod 
wpływem różnych okoliczności, obciążeń materialnych, 
psychicznych czy duchowych?

Święta i poważne problemy
„Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała 
Jerozolima.”
To Narodzenie wstrząsnęło królem Herodem i całym religij-
nym miastem. Przed tą samą decyzją Bóg postawił współ-
czesnych Herodowi jak i nas, współczesnych ludzi. Trzeba 
oddać władzę Narodzonemu lub sprzeciwić się Bogu, żyjąc 
własnym życiem, kierując nim osobiście, pielęgnując mar-
twą tradycję religijną. 

On, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. Będąc Stwórcą, 
stał się stworzeniem. Dlatego w czasie Narodzin nasuwa się 
pytanie: czy Maria urodziła Boga? Bóg jest przecież wiecz-
ny. Maria była człowiekiem, stworzonym przez Niego. Uro-
dziła  jedynie cielesnego Jezusa. On jest wieczny i był przed 
Marią. Czy zatem, Maria była Bogurodzicą, czy rodziciel-
ką Jezusa w ciele? Dlatego właśnie Pan Jezus nazywa sie-
bie „Synem Człowieczym”, ponieważ wziął od niej ludzkie 
ciało. W tym ciele dokonał dla nas odkupienia i wielkiego, 
jedynego ratunku. Maria wypełniła misję Bożą. Była po-
słusznym narzędziem swego Boga - „I rzekła Maria: Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” 
Ew. Łukasza 1:38.   

Teraz kolej na ciebie. Czy jesteś otwarty poznawać Wolę 
Słowa Bożego i naśladować codziennie Jezusa? Ludzie już 
wtedy próbowali Marię uwielbiać. Mówili: „Błogosławione 
łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On (Jezus) zaś 
rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bo-
żego i strzegą go” Ew. Łukasza11:27-28. Pan Jezus zawsze 
nakierowywał ludzi na właściwą postawę wiary.

Czy chcesz być błogosławionym? Zastosuj wyżej zapisane 
Słowa Jezusa. Maria nakierowywała ludzi na właściwą po-
stawę wiary: „Rzekła matka jego do sług: Co wam powie (Je-
zus), czyńcie!” Ew. Jana 2:5 Czy słuchasz tego, co On mówi 
do ciebie? Co słyszałeś od Niego w ostatnim czasie?

Wychowani w tradycjonalnym chrześcijaństwie przywykli-
śmy do wielu obrazów, wzruszających podań pokrytych 
religijną patyną, niewiele znaczącą w naszej rzeczywisto-
ści. Najbardziej cieszy się z tego wróg naszej duszy, szatan, 
przybierający postać anioła światłości. Tylko fantazja ludzka 
rysuje go z rogami, kopytami i ogonem. Musi mieć niezły 
ubaw z tych obrazków. Szatan podrabia prawdy Boże, czy-
niąc z chrześcijaństwa wzruszającą religię, bez relacji z Bo-
giem. Spoza tradycji, piękna rodzinnych wspomnień, nawet 
wzruszenia i łez, przy śpiewie pięknych kolęd w zaciemnio-
nym pokoju, przy migocącym drzewku, wśród prezentów 
- Jubilata można nie dostrzec.

Co kryją prezenty
A co z prezentami? Piękna sprawa. Lubię otrzymywać pre-
zenty. Dobrze jest obdarowywać najbliższych. 

Czy wiesz, że już dostałeś największy prezent świata? I gdy-
by nawet nikt Ciebie nie docenił i nic nie darował, masz 
Prezent z Nieba, zapakowany w betlejemskim żłobie. Tak, 
to Jezus i Jego darmowe Zbawienie. „Łaską bowiem jeste-

Rzeczywiście, musiała uwierzyć. Gdyby w jej czasach do-
wiedzieli się ludzie, że jest panienką w ciąży!? Ileż mogło 
być posądzeń, plotek i obmowy ze strony sąsiadów. Prze-
cież wszyscy tam się dobrze znali. Było mało prawdopo-
dobne, żeby ukryć taką sprawę. Wiemy dobrze, jak bardzo 
wścibscy i ciekawscy są niektórzy ludzie. Więcej, za czasów 
Jezusa panienki w ciąży mogły nawet zostać kamienowane 
- na śmierć. I kto by  uwierzył w nadprzyrodzone poczęcie? 
Przecież dzieci nie biorą się z powietrza. 

Maria nikomu nic nie mówiła. Jako pierwszy Józef zetknął 
się z potęgą i prostotą drogi Bożej. Był wstrząśnięty. Nie ro-
zumiał tego i nie mógł zrozumieć. Wiedział, że jego przyszła 
żona jest w ciąży. Straciła cześć. Bóg widział jego zbolałe 
serce. Posłał mu więc Słowo wyzwania, łaski i światła. „I gdy 
nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański 
i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, 
żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha 
Świętego.” Ew. Mateusza 1:20 

Rzeczywiście trzeba działającej łaski Bożej, aby uwierzyć  
w prostotę przesłania, przyjąć i żyć z nim.  Trzeba łaski  
u Boga, aby w „szale” świątecznym mieć osobistą relację 
z żywym Jezusem. Możliwe, że w Święta Jezus pozostanie 
maleńki, aż niezauważalny. A nasze przygotowania, zakupy, 
świecidełka, choineczka, prezenty, 12 potraw, sianko pod 
obrusem z „Lulaj-że Jezuniu”, znowu będzie corocznym, 
wielkim przedstawieniem. 

Gdzie Chrystus spędza Święta?
Czy ktoś zapyta: Gdzie jest jubilat? Kto z nas będzie go szu-
kał? Kto z nas będzie szukał osobistej więźli z Nim? A może 
jak co roku, poświętujemy bez jubilata? Może niestety, znów 
będzie to święto brzucha i prezentów? A niektórzy, może 
całkiem blisko, spędzą Święta samotnie, zazdroszcząc nam 
nawet zwykłego bycia razem. Kto wie, może i nad naszymi 
świętami Chrystus zakrzyknie: „Obrzydłe Mi … święta …. 
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.…Nienawidzę całą 
duszą waszych świąt …. stały Mi się ciężarem; sprzykrzy-
ło Mi się je znosić!” Ks. Izajasza 1:10-16. „Usuń ode mnie 
wrzask twoich pieśni!” Ks. Amosa 5:23  

Pomyśl, narodziłeś się 25 lat temu. Na urodziny przycho-
dzą do Ciebie przyjaciele i w drzwiach śpiewają „Lulaj-że 
Jasieńku…”. Jak byś się poczuł? Ja poczułbym się zażenowa-
ny. Powiedziałbym dobitnie: „Hej, przepraszam przyjaciele, 
jestem Jan i już nie lulam”. W kolejne twoje urodziny przyja-
ciele przychodzą i śpiewają „Oj Jasiczku, Jasiczku, maluśki, 
maluśki…” Jak byś zareagował? 

Oczywiście, można argumentować, że skoro Pan Jezus był 
maleńkim, bezbronnym dzieckiem, to można ową chwilę 
wspominać. Można dodać, że własnie w tym widać pa-
radoks Bożej miłości: Stwórca przychodzi do stworzenia 
bezbronny... Ale czy aby nie dorabiamy ideologii do ckli-
wego sentymentalizmu? Jak wiele banalnego podejścia do 
Chrystusa Pana jest w Święta Narodzin „Jezuska”. Czy ro-
zumiesz, pamiętasz, że nie jest On dziś dzidziusiem? Nie; 
choć to Święto Bożego Narodzenia, to dziś jest On Królem 

Czy ktoś zapyta:  
Gdzie jest jubilat?  

Kto z nas będzie go szukał?  
Kto z nas będzie szukał  
osobistej więźli z Nim?  

A może jak co roku,  
poświętujemy bez jubilata?  

Może niestety, znów będzie to  
święto brzucha i prezentów?  

A niektórzy, może całkiem blisko,  
spędzą Święta samotnie,  
zazdroszcząc nam nawet  
zwykłego bycia razem... 
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ście zbawieni przez wiarę. A to po-
chodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga: nie z uczynków, 
aby się nikt nie chlubił” List do 
Efezjan 2:8-9. Tak to jest z każdym 
prezentem, można go z wdzięcz-
nością przyjąć lub odrzucić. Niektó-
rzy mówią: sam poradzę sobie w życiu. 
Nie jestem głupi i mam zdrowe ręce. Dziś 
pewnie sobie radzisz bez Niego, a co będzie 
jutro..? A babcia kiedyś mówiła: „Bez Boga ani 
do proga”.

Jak myślisz? Jaki prezent dasz Jubilatowi? Przecież to Jego 
urodziny. Czego On potrzebuje? Czego On nie ma? Co moż-
na Jemu jeszcze dać?  Jest przecież Bogiem i Stworzycielem: 
„Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc 
Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbu-
dowanych,  ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak 
gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie  
i tchnienie, i wszystko.” Dzieje Apostolskie 17:24-25 

Jego Słowo stwierdza, że On niczego od nas nie potrzebu-
je. Nie potrzebuje naszych pieniędzy, sprzętów, dobrych 
uczynków, usług, nawet tych religijnych. Jedynie On jest 
samoistny, samowystarczalny, niezależny od nikogo i od ni-
czego. On „daje wszystkim życie i tchnienie, i... wszystko”. 
To raczej ja i ty, potrzebujemy od Niego w prezencie pomo-
cy. Co dać Takiemu w urodzinowym darze?

Ja znalazłem. Zobaczyłem swoje życie, podobne do brud-
nej, śmierdzącej stajni. Przyniosłem Jubilatowi siebie, swoją 
lepszość, dumę religijną, pogardę do innych, wyniosłość, 
oraz inne wszystkie nieprawości, brudy i grzechy. Poprosi-
łem o przebaczenie. Poprosiłem, aby w moje przebaczone 
życie wszedł swoim Duchem i  zamieszkał. Oddałem „kie-
rownicę” w jego ręce.

Nasz wieszcz, Adam Mickiewicz powiedział: „Ty wierzysz, 
że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli 
się Jezus nie narodził w Tobie.”

Jezus wypowiedział w sposób dobitny następujące słowa, 
skierowane do człowieka tradycyjnie religijnego: „Musicie 
się na nowo narodzić”, „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Kró-
lestwa Bożego.” Ew. Jana 3:7 i 3 . Pan Jezus przyszedł, aby 
zbawić wszystkich ludzi. Jednak powiedział: „tego, kto do 
Mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz”. On wszędzie wypowia-
da się jednoznacznie. Stwierdza, że ty musisz podjąć decy-
zję - decyzję przyjścia do Niego. Bez twego przyzwolenia 
i przyjścia do Niego, łaska Boża nie jest  dla Ciebie. Wtedy 
wszystkie Święta pozostaną tylko przedstawieniem. 

Błogosławionych Świąt, łaską obdarzonych, pełnych głębo-
kich przemyśleń Świątecznych, życzy:

Duszpasterz Polskiego Kościoła 
Chrześcijańskiego w Mississauga

Grzegorz Bezubik 
www.PolskaMisja.com    

Bóg nie jest ograniczony czasem, ale go wspaniale wykorzy-
stuje. Między innymi, Pan stworzył placówkę KChB w Bornem 
Sulinowie w 2004 roku, przez co nas, jej członków, obdarzył 
niezwykłym błogosławieństwem. Jesteśmy wyjątkowo młodą 
społecznością. Średnia wieku wynosi niewiele ponad 20 lat. 
Cieszymy się, że możemy od młodości tworzyć wspaniały cud 
Bożej łaski, Kościół Jezusa Chrystusa!
Oto nasza historia:

Zacząć od zera
W 2003 roku, tuż po powrocie ze szkoły biblijnej w Szwecji, 
Tomasz Krążek wraz ze świeżo poślubioną Iwonką zaczęli 
poszukiwać odpowiedniej służby. Pan postawił przed nimi 
możliwość założenia nowego zboru przy współpracy z Ligą 
Biblijną. Młodzi, niedoświadczeni, bez pewnych środków do 
życia, byli przerażeni tą perspektywą. Bóg jednak w modli-
twach odpowiadał, że jest to Jego plan. Wybór padł na naj-
młodsze polskie miasto - Borne Sulinowo. Decyzja, że ma 
to być akurat to miejsce, została podjęta z kilku powodów:  
w Bornem Sulinowie nigdy wcześniej nie istniała żadna ewan-
geliczna wspólnota; miasteczko było uważane za martwe, 
pozbawione szans na rozwój; jest położone niedaleko Szcze-
cinka, gdzie mieszkali Tomek z Iwonką, co pozwalało Iwonie 
skończyć ostatni rok szkoły. Tomasz został powołany na mi-
sjonarza i przyjęty przez Ligę Biblijną na dwuroczny program 
zakładania zborów.

W grudniu 2003 roku Tomek z Iwonką zorganizowali w Bor-
nem Gwiazdkową Niespodziankę, dzięki czemu nawiązali 
pierwsze kontakty z Borneńczykami. Od stycznia 2004 roku 
Tomasz zaczął dojeżdżać do miasteczka przynajmniej 4 razy  
w tygodniu. Spotykał się z kilkoma rodzinami w ich domach, aby 
wspólnie czytać Pismo, prowadził w Miejskim Domu Kultury 
Dyskusyjny Klub Filmowy i chodził po ulicach głosząc ewan-
gelię. Pod koniec kwietnia przyszło zniechęcenie. Para zaczęła 
modlić się o dwie sprawy: by mogli się jak najszybciej przepro-
wadzić do Bornego, oraz by Pan przysłał dodatkowe osoby do 
pracy. Bóg niemalże natychmiast odpowiedział na modlitwy. 
Wkrótce przysłał rodzinę  misjonarzy z USA, oraz misjonarkę  
z Kanady. Wszyscy przeprowadzili się do Bornego Sulinowa 
w czerwcu 2004 roku. Podczas wakacji przeprowadzono 
wiele służb: półkolonie dla młodzieży, półkolonie dla dzieci, 
koncert, lekcje języka angielskiego, spotkania biblijne. I tak 
29.09.2004 w Domu Kultury odbyło się pierwsze publiczne 
nabożeństwo.

Obecnie jesteśmy placówką Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Chojnicach, ciesząc się z duchowej opieki, którą otacza 
nas, jako bardziej doświadczona wspólnota. 

Dach nad głową
Aktualnie nie mamy swojego budynku kościelnego, ale za-
wsze mamy się gdzie spotkać. Pan daje nam możliwość wy-
najmowania sali w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Odby-
wają się w niej nabożeństwa, spotkania młodzieżowe, pró-
by muzyczne i teatralne. Czasem doskwiera cieknący sufit, 
alarm włączający się bez powodu, czy brak ciepłej wody... 
Lecz jest to niesamowity dowód na to, iż  kościół tworzą 
ludzie, a nie ściany! Często spotykamy się także w naszych 
mieszkaniach, w pokojach wynajmowanych przez jedną  
z Sióstr czy w budowanej pizzerii. 

Trawy szumiały i gwiazda świeciła,
gdy Go matka Maria rodziła.

Zwierzęta mówiły ludzkim głosem,
gdy obdarzony został człowieczym losem.

Królowie pokłon Mu składali,
Królem Królów Go rozpoznali.

Pasterze biegli co tchu ku niemu,
by przyjrzeć się Panu swemu.

A matka włoski odgarniała
cierpienie przyszłe odegnać chciała.

A ojciec rękoma spracowanymi,
chronić chciał przed okrutnymi.

I chociaż świat cały był Mu dany,
On został na śmierć powołany.

Beata Jaskuła-
Tuchanowska

PIOSNKA  
O NARODZENIU 

PAŃSKIM

POZNAJEMY ZBORY

Agata Fryś i Tomasz Krążek

Najmłodszy kościół w najmłodszym polskim mieście
czyli o placówce w Bornem Sulinowie!

Borne Sulinowo

Święto Żniw

Nabożeństwo
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„Byście jednymi ustami  
wielbili Boga”

Bóg daje nam wszystko, czego potrze-
ba, byśmy wspólnie Go uwielbiali – daje 
nam siebie. Dzięki temu mamy wiele 
okazji, by spotykać się na Jego chwałę. 
Tworzymy pięć domowych grup biblij-
nych: cztery młodzieżowe i jedną grupę 
dorosłych, w których spotykamy się każ-
dego tygodnia. Dzięki przywódcom na-
szego zboru mamy okazje uczestniczyć 
w Zborowej Szkole Biblijnej; ostatni cykl 
zajęć prowadzony przez Davida Begera 
dotyczył Teologii Reformowanej. Przy-
kościelną grupą M.O.C. (Młodzi Oddani 
Chrystusowi) gromadzimy się także na 
spotkaniach modlitewno- organizacyj-
nych, na których zajmujemy się wza-
jemnym wzrostem i planowaniem służ-
by. Nasza grupa muzyczna od początku 
jesieni rozpoczęła regularne próby, by 
wykorzystać dary Pana i oddać Jemu to, 
czym nas obdarzył.

Ewangelizacja
Pan niezmienne powołuje nas do gło-
szenia Jego imienia. Staramy się więc 
działać tak, by móc nieść ewangelię na 
cały świat. W każdy piątek spotykamy 
się na CKM-ie: Chrześcijańskim Klubie 
Młodzieżowym. Jest to czas poświęcony 
osobom spoza Kościoła, które są zain-
teresowane Chrystusem i Jego Słowem. 

Zajmujemy się wspólnymi za-
bawami, rozmową, śpiewamy 
także pieśni chrześcijańskie, 
modlimy się i uczestniczymy 
w dyskusji przygotowanej 
przez Pastora.

Staramy się także co jakiś 
czas tworzyć akcje ewan-
gelizacyjne, które zachęcą 
do poznania Jezusa. Wio-
sną 2008 roku stworzyliśmy 
projekt „Młodzi mogą”, na 
który dostaliśmy dofinan-
sowanie z programu „Make  
a Connection”. Projekt skie-
rowany był do młodzieży  
z naszego miasteczka i skła-
dał się z 3 podstawowych 
sekcji: koszykówki, sekcji 
gier i zabaw oraz sekcji dys-
kusyjnej. Dzięki trwającym  
4 miesiące zajęciom kilka 
osób uznało Jezusa za Zbawi-
ciela i Pana swojego życia.

W tym roku zajęliśmy się 
dziećmi i młodzieżą z po-
bliskiej wsi Łubowa. Dzięki 

współpracy z miejscowym Zespołem 
Szkół, z organizacją International Mes-
sengers, oraz przyjazdowi amerykań-
skich misjonarzy, półkolonie trwające 
10 dni (przełom czerwca i lipca) obfi-
towały w Boże działanie. Wspólne za-
bawy, gry, śpiewanie pieśni, wieczór 
skeczów i talentów, projekcja filmu, na-
sze świadectwa nawrócenia, rozmowy  
w grupach i indywidualne były wspa-
niałą okazją do pokazania dzieciom 
(w dużej części z rodzin patologicz-
nych), że jedyną nadzieją jest Jezus 
Chrystus. Przez całe wakacje kontynu-
owaliśmy misję jeżdżąc co tydzień do 
Łubowa, by pograć, pośpiewać, mówić 
o Bożym planie zbawie-
nia. We wrześniu jeden  
z naszych Braci, Szymon 
(mieszkaniec tej wsi, na-
wrócony podczas projek-
tu „Młodzi Mogą”) pro-
wadził tam z siódemką 
osób zainteresowanych 
bliższym poznaniem Boga 
spotkania biblijne, które 
będzie kontynuował Pa-
stor Tomasz. Pismo Święte 
będzie zgłębiane... w sta-
rym chlewiku (ale już bez 
świń) w gospodarstwie 
jednego z chłopców.

Moja córka Agata i ja chciałybyśmy po-
dzielić się świadectwem Bożego dzia-
łania w naszym życiu. 

Nasze drogi do Chrystusa różnią się tro-
chę. Ja, Anita, zanim przyjęłam Chry-
stusa, pokładałam nadzieje na szczę-
ście jedynie w układaniu swoich spraw 
rodzinnych oraz pracy, itd. Szybko 
przekonałam się jednak, że nikt z ludzi 
i nic z rzeczy i zdarzeń nie jest idealne. 
Jako osoba, która od zawsze szuka ide-
ałów, poczułam w pewnym momencie, 
że jestem przeraźliwie zawiedziona 
życiem i osobami mnie otaczającymi. 
Wyprowadzały mnie z równowagi co-
raz drobniejsze i mało ważne zdarze-
nia. Nie czułam już żadnego spokoju, 
a zwykłe rzeczy, które innym na co 
dzień dają radość, nie robiły na mnie 
najmniejszego wrażenia. Pojawiła się 
depresja. W pewnym momencie życia 
wiedziałam już, że sama nie dam rady 
tego poukładać. I chociaż wiedziałam, 
że powinnam zmienić swoje priorytety 
i niektóre zachowania, to bałam się, że 
kiedy poddam się Bogu, stracę kontrolę 
nad swoim życiem a On nie poukłada 
tego tak, jakbym chciała. Nadal więc 

próbowałam postępować „po swoje-
mu” i czuć się z tym dobrze, ale nie 
przyniosło to pozytywnych rezultatów.

Agata od zawsze starała się żyć po-
rządnie - nie sprawiała problemów, 
miała moje zaufanie i dobrze się uczy-
ła. Bóg był dla niej daleki, na co dzień 
nic nie znaczył i nie sądziła, że może 
być żywy w jej życiu. Kościół ją nudził, 
przestała do niego przychodzić, a po-
tem zaprzestała też jakiejkolwiek mo-
dlitwy. Pomimo to uważała się za wy-
starczająco dobrą, aby trafić do nieba 
- w końcu nigdy nie robiła nic bardzo 
złego. Piekło uważała za miejsce dla 
ludzi o wiele gorszych od niej samej.

Obydwie poczułyśmy większą potrze-
bę Boga, kiedy dotknęły nas problemy 
natury rodzinnej i mieszkaniowej. Kie-
dy zaprzyjaźniałam się ze szwagierką, 
ona popełniła samobójstwo. To wyda-
rzenie bardzo przybiło nas obydwie. 
Agata poczuła wielkie pragnienie roz-
mowy z Bogiem i modlitwy dawały jej 
pewną ulgę. Ja natomiast, mimo mo-
dlitw byłam niepocieszona i bardziej 
niż wcześniej zawiedziona ludźmi. 

Tor przeszkód
W małych miejscowościach trud-
no liczyć na wszechobecną w du-
żych miastach tolerancję. Nasz zbór 
miał okazję doświadczać wielu prze-
szkód ze strony niechrześcijan już 
od początku służby. Sąsiad Tomasza  
i Iwonki oskarżał ich o przetrzymywa-
nie i narkotyzowanie dzieci. Bóg jed-
nak wykorzystał to ku dobremu - dzięki 
spotkaniom z urzędnikami, w których 
Pastor musiał obronić się przed zarzu-
tami, jedna z pracownic UMiG poznała 
Boga i oddała swoje życie Chrystuso-
wi! Podobna sytuacja powtórzyła się 
także podczas wyżej opisanej służby 
w Łubowie. Kłamstwa na temat naszej 
działalności, kazania księdza o „sekcie”  
i napieranie wsi na Panią Dyrektor  
Zespołu Szkół, uniemożliwiły nam  
dalszą współpracę ze szkołą i oficjalne 
spotkania z tamtejszą młodzieżą.

Nasi zborownicy trafiają na ów „tor 
przeszkód” w domu, szkole i pracy. 
Kilkoro licealistów ma zakaz wzięcia 
chrztu, parę młodszych osób nie może 
uczęszczać na nabożeństwa i spotka-
nia młodzieżowe, są też tacy, których 
wyjście z domu z Biblią już jest gro-
mione przez rodzinę. Księża w szkole 
także dają o sobie znać, przestrzega-
jąc przed baptystami i szerząc na lek-
cjach religii nieprawdziwe wiadomości  
o członkach naszego zboru. Dorośli nie 
mają łatwiej; czasem współmałżonko-
wie są przeciwni ich zaangażowaniu  
w Kościół, innym razem szefowie wyka-
zują się nietolerancją.

Te lokalne i domowe prześladowania są 
dla nas jednak zawsze niezwykłym bło-
gosławieństwem, przynoszącym głębsze 
poznanie Pana i uczące wytrwałości.

Dom modlitwy
Mamy tak wiele powodów do 
wdzięczności, spraw, za które chce-
my przeprosić i ogromną potrzebę 
ciągłej Bożej opieki, że nie mogliby-
śmy obyć się bez wspólnych modlitw. 
By porozmawiać z Bogiem spotyka-
my się parami na spacerach modli-
tewnych, oraz grupowo na nieregu-
larnych wieczorach modlitewnych. 
Nasza młodzież organizuje także  
w swoich szkołach „przerwę modli-
tewną”, na której wspólnie wołają do 
Pana. Zawsze otrzymujemy odpo-
wiedź, choć może nie zawsze taką, 
jakiej byśmy oczekiwali.

Rozmowy z Bogiem w imieniu Jezusa, 
miały od początku ogromne znacze-
nie. Bez nich Tomasz i Iwonka Krążek 
nie wybraliby Bornego Sulinowa, bez 
nich nie podjęlibyśmy wielu służb, 
nie doświadczylibyśmy tak wielkiego 
działania Bożego. Modlitwy dały nam 
pewność w wielu sprawach zboro-
wych, ale także indywidualnych, jak 
praca czy studia.

Współpraca się opłaca
Nasz zbór jest uzależniony: i od na- 
szego Zbawiciela, i od siebie nawza-
jem. Bóg w niezwykły sposób wy-
posaża nas, byśmy mogli dzielić się 
tym co mamy. Potrzebujemy siebie, 
podobnie jak pierwsi chrześcijanie.

Dowodzi tego choćby fakt, iż czwo-
ro z naszej młodzieży, z której część 
była w trudnej sytuacji rodzinnej, 
inni finansowej, mogło zamieszkać  
w mieszkaniu Siostry Agnieszki, któ-
ra z radością dzieli się tym, co dał 
jej Pan. Innym przykładem jest moja 
sytuacja: w chorobie zbór pomógł mi 
zarówno duchowo, jak i finansowo. 
Jeden z Braci znalazł dla mnie sprzęt 
ułatwiający codzienność z cukrzycą, 
cały zbór, jak i pojedyncze osoby 
opłacają specjalne sensory, a przede 
wszystkim jestem wciąż objęta mo-
dlitwą o moje zdrowie. 

Więcej można przeczytać na
www.prosze-o-modlitwy.blogspot.com

Zapraszamy także na stronę naszej 
grupy młodzieżowej M.O.C. (Młodzi 

Oddani Chrystusowi):
www.mocni.socjum.pl   

Nabożeństwo

Łubowo Grupa Biblijna

Chrzest

Jabłoń i Jabłko

ŚWIADECTWO

Jabłoń i Jabłko
czyli świadectwo Matki i Córki
Anita Jabłońska z córką Agatą (pseudonim Jabłko),  
czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni
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Dwa lata temu, szukając pomocy Boga 
poznałyśmy w Bornem Sulinowie Bap-
tystów. Ja pierwsza zaczęłam regular-
nie uczestniczyć w nabożeństwach 
niedzielnych tego Kościoła. Agata na 
początku miała pewne opory, nie pod-
chodziła do tego aż tak poważnie jak 
ja. Dziwiła się, za co ci ludzie tak gor-
liwie dziękują Bogu i nie umiała być 
taka jak oni. Zawsze miałyśmy bardzo 
dobre relacje i rozmawiałyśmy ze sobą 
o wszystkim, tak też było i w tym przy-
padku. Nasze rozmowy coraz częściej 
obracały się wokół tematu Boga. Mo-
bilizowałam ją też do spotkań z chrze-
ścijanami – uczestnictwa w nabożeń-
stwach czy grupie młodzieżowej.

To ludzie z tego Kościoła otworzyli 
moje oczy na Ewangelię przedstawioną  
w Piśmie Świętym, które od dawna było 
dla mnie autorytetem, choć z nie odkry- 
tymi jeszcze dla mnie prawdami. Otrzy-
małam odpowiedź na pytanie: „Dlacze-
go tyle zła widać w całej historii ludz-
kości?”. Po prostu wszyscy bez wyjątku 
jesteśmy grzesznikami zdolnymi do 
wszystkiego. Pocieszyło mnie to, że jest 
dla nas nadzieja. Jezus Chrystus 
już zapłacił za nasze grzechy.  
I choć słyszałam o śmierci 
Chrystusa wiele razy, nie zda-
wałam sobie sprawy z naj-
istotniejszej w tym wszystkim 
prawdy. Aby móc skorzystać z ofiary, 

jaką poniósł Jezus, należy zaprosić 
i przyjąć Go do swojego 

życia i serca. Dopiero 
wtedy staje się On 
naszym osobistym 
Zbawicielem i mo-
żemy z radością 
czekać na życie 
wieczne. 

Agata również była ciekawa, co Bóg ma 
jej do powiedzenia przez swoje Słowo. 
Ważne dla niej było to, że w oczach 
Boga jest tak samo grzeszna i brudna 
jak ci, których uważała za gorszych,  
i że z tym balastem w swoim życiu nie 
może trwać w wieczności z Bogiem, 
i zasługuje na piekło. Dowiedziała się 
jednak, że jest alternatywa - musi od-
dać ster swojego życia Chrystusowi. 

Kiedy już wiedziały-
śmy, co Chrystus dla 
nas zrobił, ja nie wie-
działam, jak mam Go 
przyjąć do swojego 

życia. Stało się to pewnego wiosen-
nego dnia ubiegłego roku. Nie umiem 
tego wytłumaczyć, ale po prostu posta-
nowiłam, że nie tylko wierzę w Niego, 
ale i chcę pozwolić Mu rządzić moim 
życiem. Wspominałam już wcześniej  
o tym, że bałam się oddać Bogu kon-
trolę nad swoim życiem. Ale tamtego 
dnia postanowiłam, że oddam Mu ster, 

Godzina 7.00, dzwoni budzik. Czas 
wstawać, bo już za pół godziny zbiór-
ka w kaplicy, gdzie jeszcze ze ślada-
mi snu na twarzy i uzbrojeni w kubki 
z herbatą pojawią się Gromowicze.  
Po zbiórce każdy szuka cichego kąta 
na „cichy czas” - godzinę wypełnioną 
rozważaniem Słowa Bożego i modli-
twą. Jak zwykle wybieram moje ulubio-
ne miejsce - pierwszą ławkę w kaplicy. 
 
Czas szybko mija, wręcz za szybko, już 
pora na śniadanie, a tuż po śniadaniu,  
o 9.30 - społeczność. Dziś mówi do 
nas pastor Adam. Zostajemy podzieleni  
w pary, zabieramy wszelkie materiały, 
jakie mogą nam się przydać: zapro-
szenia na wieczorny koncert, Ewan-
gelię Jana, chusteczki na otarcie łez 
(radości)... I oto już ta chwila, moment 
wyjścia, czas konfrontacji - wyjście na 
ulicę, a w myślach gorączkowe zmaga-
nie. Panie, oddal ode mnie ten kielich...  
 

Ulica wita nas potokiem słońca. Zdro-
wy rozsądek podpowiada mi, że nie 
bardzo jest sens podchodzić do osób, 
które się spieszą, kierujemy więc kro-
ki do parku. Na horyzoncie pojawiają 
się trzy dziewczyny w wieku około  
18 lat - podchodzimy. Po krótkim przy-
witaniu zadaję im pytanie, czy ogląda-
ły film „Pasja” (oczywiście, że 
oglądały). Dziewczyna z pra- 
wej ma szeroko otwarte 
oczy, mówi, że właśnie się 
zastanawiała nad sprawami 
związanymi z wiarą. Reszta 
rozmowy przebiega już jak-
by między nią a nami. Nie 
pamiętam dokładnie jej prze-
biegu, ale obraz tych szero-
ko otwartych oczu pozostał 
gdzieś w mojej pamięci.

Rynek jest zalany słońcem, na ławecz-
kach siedzą ludzie. Zagadujemy ko-
bietę siedzącą na pierwszej z brzegu. 
Patrzy na nas z wyczuwalnym scep-
tycyzmem i od razu zadaje pytanie, 
kto nam opłacił pobyt w tym mieście. 
Po wyjaśnieniach, że jesteśmy ludźmi 
pracującymi a obecnie na urlopach, 

dosłownie idąc po nim, bo to on łączy 
oba brzegi przepaści.
Pamiętam jeszcze mężczyznę, który 
nie szczędząc dosadnych słów wy-
łuszczał, że na tamtym świecie to na 
pewno nic nie ma, że po śmierci życie 
ludzkie kończy się całkowicie, umiera 
ciało, umiera dusza. Twierdził, że taka 
wizja życia mu odpowiada. Zdawało 
się, że nie udało się nam go przekonać. 
Aż dziwne, że w chrześcijańskim kra-
ju tak wiele osób wyznaje mniej lub 
bardziej uświadomiony i zdeklarowany 
ateizm… No cóż, próbowaliśmy. Od-
chodzimy modląc się, by Bóg skruszył 

bo i tak sama nie potrafiłam dobrze 
sterować, i skoro w moim życiu już 
jest całkiem niezły bałagan, to należy 
spróbować przyjąć Bożą pomoc. Jeśli 
On tego nie naprawi, to na pewno nie 
zrobi tego nikt z ludzi, a ja nie ryzykuję 
niczym.

Córka z kolei miała opory, ponieważ 
zaczęła myśleć, że jest zbyt brudna. 
Jaka zmiana! Wcześniej uważała, że 
jest lepsza od innych. Zrozumiała jed-
nak, że ideałami nigdy nie będziemy  
i bez Boga jesteśmy całkiem „do ni-
czego”. 

Od tamtego czasu, choć nie rozpoczę-
łyśmy życia z Chrystusem w tym sa-
mym momencie, jesteśmy innymi oso-
bami. Przede wszystkim, ja jestem ra-
dosna a depresja nigdy już nie wróciła. 
Wypełnia mnie spokój, bo wiem, jaki 
jest sens i cel mojego życia. Wiem też, 
że jestem bezpieczna, bo jest ze mną 
najpotężniejszy Stwórca Wszechświa-

ta. Wiem, że decyzje, jakie podejmuję 
zgodnie z Jego Słowem, są właściwe. 
Pomyślcie sobie, jaki to komfort: to nie 
ja martwię się o sprawy, ale mój Bóg. 
On wie najlepiej. On pomaga w moim 
małżeństwie, w pracy. Nie frustruję 
już (a przynajmniej o wiele rzadziej) 
swoich bliskich oczekując ideałów  
i martwiąc się o drobiazgi. Nie oznacza 
to, że nigdy się nie smucę ani nie de-
nerwuję. Zdarza się to jednak rzadziej  
a smutek już nigdy nie przeradza się  
w depresję. Nie twierdzę też, że nigdy 
niczego mi nie zabraknie, ale Bóg bę-
dzie wiedział, ile mogę znieść i kiedy 
należy mnie ratować.

Agata twierdzi, że życie chrześcijanina 
jest wspaniałe, bo nie idzie przez nie 
sama, bo Bóg zesłał jej swojego Ducha 
Świętego. Ona również zdaje sobie 
sprawę, że to nie tylko wielka radość 
i nie zawsze to życie jest proste. To 
także walka ze starą naturą skłaniającą 
do grzechu. Jednak ma pewność, że  

wyraz twarzy kobiety nieco się zmie-
nia. Wyciągam z torebki moją pomoc 
dydaktyczną, kostkę ewangelizacyjną 
i pokazuję scenę krzyża. Pytam się, 
jak myśli, po co Jezus zmarł na krzyżu. 
,,No… żeby nas… zbawić”. Pytam się 
jej, od czego Jezus nas zbawił. Jak to 
często bywa w tych rozmowach, za-
pada milczenie. Wtedy już mogę po-
prowadzić ją ,,przez całą kostkę” – od  
upadku człowieka w Edenie, poprzez 
ukrzyżowanie, zmartwychwstanie Je-
zusa, aż do wspaniałego obrazu, na 
którym człowiek pokonuje dzielącą 
go od Boga przepaść dzięki krzyżowi, 

jego serce i uleczył to doświadczenie, 
które sprawiło, że stało się tak twarde.
Gdybym mogła w kilku zdaniach sko-
mentować moje doświadczenia „gro-
mowe”, brzmiałyby one następująco: 
Polacy nie mają pojęcia, co się stało na 
krzyżu. Nie wiedzą, co by było, gdyby 
nie krzyż. Nie wiedzą też, co ich czeka 
po śmierci (w większości przypadków 
pokutuje koncepcja uczynkowości). 
Wniosek:  Polacy nie znają Jezusa i do-
brej nowiny.
Najgorsze jest zaś chyba to, że tkwią  
w przekonaniu, że tak nie jest…   

w Chrystusie każda wojna jest wygra-
na. Również uczucie pustki zostało 
przez Niego uleczone. Już więcej nie 
zdarza jej się płakać z powodu braku 
sensu wszystkiego. Teraz ma jasno wy-
tyczony cel, a Bóg jest jej przyjacielem 
i daje miłość, jakiej nigdy jeszcze nie 
zaznała.

Nasza relacja także się pogłębiła - nie 
tylko jako matki z córką, ale chrześci-
janki z chrześcijanką. Często rozma-
wiamy o naszym wspaniałym Bogu  
i o tym, co nowego wyczytałyśmy  
w Jego Słowie. Trwamy ze sobą w spo-
łeczności, napominamy się i staramy 
żyć każdego dnia według Jego nauki. 
Mamy także nowych, wspaniałych 
przyjaciół, którzy tak samo jak my chcą 
wielbić Boga i żyć inaczej niż ten świat. 
Oni pomagają nam nigdy nie zapomi-
nać o łasce naszego Pana.  

Jest alternatywa - 
oddać ster swojego 
życia Chrystusowi

Jabłoń i Jabłko - c.d.

Justyna Łopacka

Relacja z GROM-u w Żyrardowie

GROM - Grupa Radykalnej Odnowy Misyjnej
Cele: moblilizacja, przygotowanie, ewangelizacja
www.misjagrom.org
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W sobotę, 7 listopada I Zbór Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Krakowie ob-
chodził radosną uroczystość. Pięcioro 
młodych ludzi podjęło decyzję, by swą 
wiarę przypieczętować chrztem i stać 
się tym samym członkami wspólnoty. 
W tym gronie znalazły się siostry: Ali-
cja, Izabela oraz dwie Anny, a także brat 
Piotr. Ponadto członkiem zboru stała się 
także siostra Teresa, która chrzest przy-
jęła już wcześniej, nie decydując się 
jednak na przyłączenie do wspólnoty. 

Ponieważ zborowa kaplica nie jest (i nie 
może być) wyposażona w baptysterium, 
uroczystość chrztu odbyła się na base-
nie krakowskiego ogniska YMCA, gdzie 
licznie zgromadzili się członkowie Ko-
ścioła i zaproszeni goście. Uroczystość 
rozpoczęła się od zaśpiewania kilku ra-
dosnych pieśni na cześć Pana. Następ-
nie kilka słów wprowadzenia wygłosił 
pastor zboru Zbigniew Sobczak, który 
zarysował najpierw obraz Kościoła – 
co było szczególnie istotne ze względu 
na obecność osób spoza KChB – a na-
stępnie przeszedł do zagadnienia chrztu 

pozostawało już nic innego, jak wiarę 
tą przypieczętować, dokonując chrztu. 
Stało się to, czego tak oczekiwali!

Podczas gdy nowo ochrzczeni przebie-
rali się i suszyli, kilkoma słowami refleksji 
dzielił się ze zgromadzonymi brat Stani-
sław Głuszek, stojący na czele drugiego 
zboru baptystycznego w Krakowie. Na-
stępnie, gdy katechumeni wrócili, bracia 
z kościoła modlili się nad nimi o błogo-
sławieństwo. Na koniec każdy z nich  
otrzymał od przedstawicieli placówki 
pierwszego zboru krakowskiego w Rab-
ce, ręcznie wykonaną, miedzianą różę. 

Gdy chrzest dobiegł końca, zaczęło się 
świętowanie! Wieczorem w budynku 
zborowym odbył się koncert w wyko-
naniu utalentowanych młodych ludzi 
należących do zboru a następnego dnia, 
podczas nabożeństwa nowi członkowie 
zboru otrzymali piękną, czerwoną różę 
a osoby dopiero co ochrzczone także 
Pismo Święte. Już tydzień później kolej-
ne osoby zgłosiły pragnienie przyjęcia 
chrztu. Chwała Bogu!  

Marcin Woźniak

WYDARZENIA

Dzień 11 października 2009 roku był 
wyjątkowy dla Pierwszego Zboru  

w Krakowie. Nie tylko ze względu na ob- 
chodzone w tym roku Święto Żniw, 
czasami nazywane Świętem Dzięk-
czynienia. Był to czas dziękczynie-
nia za ostatni rok, za plony i za Bożą 
opiekę. Oprócz tego krakowski zbór 
gościł tego dnia niezwykłych ludzi – 
naukowca, doktora Geoffa Bernarda  
i rzeźbiarza Ricka Wienniecke’go, którzy  
w tych dniach odwiedzili wiele zborów 
w Polsce. 

Doktor Geoff Bernard jest wykładowcą 
na Uniwersytecie w Cambridge, pracu-
je także w Instytucie Weissmanna w Iz- 
raelu i jest światowej sławy kreacjonistą. 
Od ponad 40 lat jest chrześcijaninem, 
ale wywodzi się z rodziny żydowskiej. 
Rick Wienniecke pochodzi z Kana-
dy, od ponad 30 lat mieszka w Izraelu.  
W 1978 roku poznał tam doktora Ber-
narda i zaprzyjaźnił się z nim. Bóg ob-
darzył Ricka wspaniałym talentem arty-
stycznym. O roli Izraela i Boga w swoim 
życiu mówi: „Myślałem, że będę praco-
wał w kibucu 6 miesięcy, lecz mieszkam  
w Izraelu już od 32 lat. To właśnie  
w Izraelu oddałem swoje życie Chry-
stusowi.” Wspomina również, co cieka-
we - iż wszyscy Żydzi, których spotkał  
w Izraelu, mieli polskie korzenie. 

To właśnie twórczość Ricka a konkret-
nie jedno z jego dzieł, było tematem 
długiej i interesującej prezentacji. Rzeź-
ba jest gigantyczna, można obejrzeć 
ją w mieście Arad w Izraelu i nosi ty-
tuł „Źródło łez” (w oryginale: „Founta-

in of tears”). Jej głównym tematem jest 
dialog cierpienia między Holocaustem  
a ukrzyżowaniem. „Ukrzyżowanie   jest (...)  
intencjonalnym wołaniem. Przesłanie 
Pana ma początek w ukrzyżowaniu”- 

mówi Rick. Sześć 
kamiennych kolumn  
symbolizje sześć milio-
nów ofiar Holocaustu. 
W tym miejscu Rick 
zaznaczył, iż w Polsce 
zginęły trzy miliony 
Żydów i trzy miliony 
Polaków. Czy nie jest 
to zastanawiające po-
dobieństwo? Jednym  
z doświadczeń wyjąt-
kowo łączącym Pola-
ków i Żydów jest woj-
na, wspólne doświad-
czenie Holocaustu. 

Pomiędzy kolumnami 
znajdują się kolejne 
przedstawienia dwóch 
postaci – ukrzyżowa-
nego Jezusa i osoby 

ocalałej z Holocaustu. Obydwie posta-
cie wyrażają ból i nieziemskie cierpienia. 
Obydwie wołają: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił?”. W tej niezwy-
kłej rzeźbie mamy do czynienia z modli-
twą wstawienniczą o pokrzywdzonych  
w Holocauście, o to, by pamięć o nich 
nie zanikła. W postaci Jezusa i narodu 
żydowskiego istnieją także inne podo-
bieństwa. Lata Holocaustu były śmiercią 
narodu wybranego, jego śmiercią pełną 
męki, w tym jakoś podobną do ukrzy-
żowania. Lata 1945 – 1948 można po-
równać do pobytu Chrystusa w grobie.  
A odzyskanie niepodległości to cudow-
ny moment zmartwychwstania! 

Jest jeszcze jedno ważne przesłanie. To 
właśnie w chwili cierpienia, gdy śmierć 
jest już blisko, decydujemy ostatecznie: 
czy zwrócimy się do Boga, czy będzie-
my go przeklinać. 

Ta symbolika na pewno jest dobrą 
płaszczyzną wskazywania na bliskość 
Jezusa Chrystusa i narodu żydowskie-
go. Choć obecnie trwa czas łaski dla 

wszystkich narodów, a Kościół Nasze- 
go Pana zbudowany jest z żywych ka-
mieni niezależnie od pochodzenia, 
chcielibyśmy widzieć jak najwięcej 
chrześcijan pochodzących właśnie z na- 
rodu tak szczególnie wyróżnionego  
w okresie Starego Przymierza! Inicjaty-
wy, takie jak „Źródło łez” mogą być ku 
temu wspaniałym narzędziem. Ale rzeź-
ba ta ma przecież również ogólnoludzką 
symbolikę, przesłanie dla każdego czło-
wieka. Chrystus poprzez swe złożenie 
życia jako ofiarę w miejsce każdego z nas 
jest Zbawicielem, który umiera za nas;  
w swym zaufaniu do końca i wyborze 
Boga w chwili największej próby jest dla 
nas Zbawicielem, który wskazuje nam 
najpełniej konieczną względem Ojca 
postawę.  Warto o tym pamiętać każde-
go dnia.  

Źródło łez
Alicja Fidowicz

Założenia i program. ISŻ bazować 
będzie na doświadczeniach założycielki, 
mgr Hanny Cieślar oraz doświadczeniach 
wyniesionych z działalności Ośrodka 
Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich 
w Ostródzie. Celem Instytutu jest 
dostarczenie informacji o żydowskich ko- 
rzeniach chrześcijaństwa i kontekście 
historyczno-kulturowym Biblii oraz po- 
głębienie wiadomości o tym szczegól-
nym narodzie. 

Wykładowcy. Do współpracy i wykła-
dów zaprosiliśmy znanych i cenionych  
w kręgach ewangelikalnego chrześci-
jaństwa wykładowców, takich jak: prof. 
Tadeusz Zieliński, dr Wojciech Gajewski, 
dr Jan Mironczuk, dr Sławomir Witkow-
ski, dr Alfred J. Palla, dr Andrzej Seweryn 
oraz specjalnie zaproszonych z zagrani-
cy: dr Arnolda Fruchtenbauma z USA, rev. 
Richarda Lee i Mike Stringera z Anglii (to 
zaproszeni, którzy potwierdzili przyjazd).

Rick Wienniecke, rzeźba „Źródło łez” w mieście Arad w Izraelu

przypominając to, co o chrzcie mówi 
nam Biblia. Zaznaczył przy tym, że wia-
ra musi poprzedzać chrzest i że najwier-
niejsza biblijnemu znaczeniu tego słowa 
jest praktyka chrztu przez zanurzenie. 
Przybliżył także symbolikę chrztu.

Zgromadzeni z zaciekawieniem słuchali 
słów pastora. Dla jednych było to tylko 
przypomnienie, dla innych nowe infor-
macje. Katechumeni tymczasem niecier-
pliwie czekali na to, co miało się doko-
nać. Wreszcie pastor zszedł do basenu, 
a za nim kolejno osoby mające przyjąć 
chrzest. Każdy z nich usłyszał pytania: 
„Czy wierzysz Bogu wszechmogącemu, 
Temu, który stworzył Ciebie, a także nie-
bo i ziemię?”, „Czy wierzysz Jezusowi – 
Mesjaszowi, jako Twojemu Panu i Zba-
wicielowi, który zrodzony z dziewicy 
umarł na krzyżu także za Twoje grzechy, 
trzeciego dnia zmartwychwstał, panuje 
wraz z Ojcem i powróci w chwale?” 
Oraz: „Czy wierzysz Duchowi Święte-
mu, Panu i Ożywicielowi, którego czci-
my na równi z Ojcem i Synem?” Po trzy-
krotnej odpowiedzi „Tak, wierzę!” nie 

Wzrasta Kościół w Krakowie

Instytut Studiów Żydowskich
przy Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na nowy 1,5 letni program edukacyjny.
 Działalność Instytutu zostanie wznowiona od stycznia 2010 r. 

Podczas inauguracyjnych zajęć usłyszymy wykłady:

dr Wojciecha Gajewskiego:  
„Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa”,

dr Sławomira Witkowskiego:  
„Dzieje Żydów w Polsce z uwzględnieniem pogromów”.

W miesiącu lutym pasjonujące wykłady dr Alfreda J. Palli:  
„O wiarygodności Pisma Świętego”.

Wykładowcy z Anglii przewidziani są na kwiecień,  
a dr Arnold Fruchtenbaum na czerwiec.

Wykłady odbywać się będą w godzinach od 10 do 17  
z przerwami, w tym z godzinną przerwą dla słuchaczy  

na obiad, który zostanie przygotowany na miejscu,  
tj. stołówce uczelnianej w Seminarium. Podczas pozostałych 

przerw przygotujemy kawę/herbatę z ciastami.

Więcej informacji w sekretariacie WBST  
(telefonicznie lub osobiscie).  

Serdecznie zapraszamy!
Rektor Wyższego Baptystycznego  
Seminarium Teologicznego  
w Warszawie Radości 

dr Andrzej Seweryn

Kierownik Instytutu  
Studiów Żydowskich

mgr Zbigniew L. Gadkowski

Zjazdy. Wyciągając doświadczenia 
z działalności wymienionych na 
wstępie ośrodków naukowych usta-
liliśmy nasze sesje wykładowe tylko 
i wyłącznie na soboty. Najbliższe 
pół roku, to zajęcia w terminach: 
9 stycznia, 13 lutego, 6 marca, 17 
kwietnia, 15 maja, 12 czerwca.

Noclegi. Dla przyjezdnych z dal-
szych odległości umożliwiamy noc- 
leg z piątku na sobotę lub z soboty 
na niedzielę. Dla nocujących umoż-
liwimy spożycie śniadania i kolacji 
w stołówce uczelnianej. 

Zaliczenia. Słuchacze uczestni-
czący w 70% sesji wykładowych 
otrzymają stosowne dyplomy ukoń- 
czenia nauki na Instytucie Stu- 
diów Żydowskich WBST w Warsza-
wie.
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Tajwan – baptyści niosą pomoc ofiarom tajfunu  
W piątek 7 sierpnia o północy południową część tej wyspy nawiedził tajfun 
Morakot. W Xiaolin, górskiej wiosce, zamieszkanej przez 1300 osób, nastą-
piło osunięcie się ziemi. Prawie wszystkie domy zostały zniszczone, a liczbę 
zmarłych szacuje się na 380 osób. Joseph Tseng Ching-En, sekretarz generalny 
Chińskiej Konwencji Baptystycznej, powiedział, że „większość ofiar została 
pogrzebana przez zwały ziemi”. Przynajmniej sześciu baptystów straciło ży-
cie, w tym pięcioosobowa rodzina baptystyczna, zaś inny baptysta, policjant, 
został uznany za zaginionego. Na terenie dotkniętym klęską znajduje się  
15 zborów baptystycznych. Ze względu na zablokowane drogi, zerwane mo-
sty i trakcje elektryczne nie można rozpocząć renowacji budynków kościel-
nych. Chińska Konwencja Baptystyczna na Tajwanie liczy 14.000 członków 
w 209 zborach. Wydział Pomocy Światowego Związku Baptystów natych-
miast zajął się koordynacją pomocy, która nadeszła z Malezji, Hong Kongu  
i Stanów Zjednoczonych. Baptyści tajwańscy zorganizowali zbiórkę darów  
i zespoły ochotników, powołali ośrodek dla dzieci rodzin, które ucierpiały  
z powodu tego kataklizmu. Tajfun ten wyrządził poważne szkody również  
w Japonii, na Filipinach i w Chinach (Baptist World, 4/09).

Gwatemala – wielonarodowy  
Kościół Baptystyczny

Jose Angel Samol jest pierwszym tubylcem, 
który przewodniczy Konwencji Zborów Bap-
tystycznych Gwatemali. Został wybrany na to 
stanowisko w 2008 roku i jest dowodem na 
to, że ewangelikalne chrześcijaństwo w tym 
kraju na dobre obejmuje etniczne narodowo-
ści. Większość z 400 zborów baptystycznych 
i ich 200 placówek misyjnych ma charakter 
rodzimy. Prawie 25.000 członków (połowa 
50.000 wspólnoty baptystycznej) należy do 
narodowości kekchi. Obecnie baptyści po-
chodzenia kekchi budują największy budy-
nek zborowy na 6.000 osób. Dwanaście zbo-
rów baptystycznych są narodowości quiche, 
a prawie 6.000 osób należy do tzatuhiles, 
grupy narodowościowej przewodniczącego 
Konwencji. „Wśród różnych grup narodowo-
ściowych szerzy się dyskryminacja – powiada 
Samol – i to nawet w Kościele”. Ale najwięk-
szym problemem jest tam ubóstwo. Obecnie 
Kościół ten stara się docierać do 23 innych 
grup etnicznych, bardziej biednych i zmargi-
nalizowanych. Mimo tych trudności Kościół 
ten w ostatnich dziesięciu latach każdego roku 
wzrastał o osiem procent. W ciągu następnych 
pięciu lat, mówi Samol, z Boża pomocą bę-
dziemy mieli 800 zborów i 400 stacji misyj-
nych. W 1946 roku siedem zborów, niektóre 
nie były zborami baptystycznymi, utworzyło 
Konwencję Zborów Baptystycznych Gwate-
mali. Od tego czasu baptyści tego kraju powo-
łali do życia seminarium, szkołę muzyczną, 
akademię sztuk dla kobiet i księgarnię (Baptist 
World, 3/09).

Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki

Rumunia – baptyści świętowali  
400 lecie ruchu baptystycznego

Baptyści rumuńscy we wszystkich swoich 14 okręgach świętowali 400-
letnią rocznicę powstania pierwszego zboru baptystycznego w Amsterdamie  
w 1609 roku. Wzięło w nich udział prawie połowa z ich 100.000 członków 
w 1700 zborach. Centralne uroczystości odbyły się w miastach Resita i Timi-
soara, w których wzięli udział przedstawiciele Europejskiej Federacji Bapty-
stycznej. W Resita zgromadziło się 2.000 baptystów, a w Timisoara 3.000. 
W programie uroczystości były występy chórów, zespołów i orkiestr. Prze-
wodniczący Rady Kościoła Baptystów w Rumunii, Otniel Bunaciu, wygłosił 
kazanie na temat tekstu z Listu do Efezjan: „Jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest”. Z DVD przybliżono początki ruchu baptystycznego w Amsterdamie, 
w Anglii, w Ameryce Północnej i na kontynencie europejskim. Tacy ludzie jak 
Johann Gerhard Oncken (1800-1884) i pracownik misji traktatowej Heinrich 
Meyer (1842-1919) działali misyjnie na terenie Węgier i byli pionierami ruchu 
baptystycznego w południowo-wschodniej Europie. Media rumuńskie, prasa  
i telewizja, obszernie informowały o tych wydarzeniach. Prezydent kraju Tra-
ian Basescu oraz przewodniczący Senatu i Izby Reprezentantów, obu izb ru-
muńskiego parlamentu, przesłali swoje pozdrowienia (ebf.org.).
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Potrzeba nauczania alternatywnych  
poglądów na stworzenie

Prawie połowa mieszkańców dziesięciu krajów, któ-
rym znana jest teoria ewolucji, opowiada się za na-
uczaniem w szkołach również innych poglądów na 
stworzenie świata. Jak podaje BBC News, w związ-
ku z 200-leciem urodzin Karola Darwina, w dziesię-
ciu krajach  - Argentynie, Wielkiej Brytanii, Egipcie, 
Indii, Hiszpanii, Chinach, Meksyku, Rosji, Sztanach 
Zjednocznonych i RPA – na 11 tys. osobach w wieku 
ponad 18 lat, przeprowadzono sondaż na temat tego, 
czy obok nauki Darwina należy w szkołach nauczać 
również innych poglądów na temat stworzenia świata.  
O teorii Darwina słyszało około siedmiu tysięcy py-
tanych osób. Pytano ich, czy poza teorią ewolucji 
należy nauczać w szkołach o takich alternatywnych 
poglądach na stworzenie jak kreacjonizm czy teoria 
inteligentnego umysłu. Za koniecznością omawiania 
innych wariantów pojawienia się na ziemi żywych 
istot wypowiadali się przedstawiciele wszystkich kra-
jów. I tak za nauczaniem alternatywnych teorii wy-
powiedziało się 68 procent mieszkańców Argentyny, 
60 procent Wielkiej Brytanii, 38 procent Hiszpanii. 
Prawie 27 procent Egipcjan wypowiedziało się za 
zakazem nauczania w szkołach teorii ewolucji. Za 
nauczaniem tylko teorii Darwina najwięcej wypowie-
działo się mieszkańców Indii (49 procent) i Hiszpanii 
(42 procent). Najwięcej zwolenników alternatywnych 
wariantów ewolucji znajduje się w Stanach Zjednocz-
nonych i Wielkiej Brytanii. Kościół katolicki w 2009 
roku zaakceptował teorię ewolucji (Lenta.ru).

Rosja – tygodniowa ewangelizacja Wiktora Hamma
W zachodniosyberyjskim mieście Syrgut w dniach od 6 do 11 paź-
dziernika 2009 miały miejsce dwa ważne wydarzenia. W Zborze 
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów Chrystusa Zbawiciela z udzia-
łem ewangelisty Wiktora Hamma odbyła się Szkoła Kaznodziejstwa, 
a następnie Festiwal Nadziei, na który zaproszono wielu ludzi. Każde 
wydarzenie trwało trzy dni. Pierwsze z nich miało na celu umocnie-
nie w wierze ludzi wierzących, którzy przybyli tam z całej Syberii. 
Natomiast Festiwal Nadziei koncentrował się na tych, którzy nie po-
znali jeszcze Zbawiciela. Przygotowania do tego wydarzenia trwa-
ły 11 miesięcy. Festiwal Nadziei odbył się przed rokiem w Estonii,  
a w następnym odbedzie się na Łotwie. W tym roku po raz pierwszy 
był w Rosji. Miał on odbyć się w pałacu kultury, ale z powodu odmowy 
władz, przebiegał w baptystycznym Domu Modlitwy. Wykładowcami 
w Szkole Kaznodziejstwa byli Siergiej Czerepanow z Rosji, Aleksan-
der Hyrbu z Mołdawii i Fiodor Judickiej z Ukrainy. Było wiele muzyki  
i zwiastowania Słowa Bożego. Po kazaniach Wiktora Hamma 124 oso-
by, w tym 86 kobiet i 38 mężczyzn, wyraziło chęć nawrócenia się do 
Chrystusa. Sama Jelena Komisarenko zaprosiła na ewangelizację ponad 
50 osób. Powiedziała: „Zapraszałam tylko swoich znajomych, nikogo 
z ulicy. Znajomi darzą nas większym zaufaniem, są oni nam bliscy  
i drodzy. Kto odmawiał, zostawiałam go w spokoju, ale z niektórymi 
rozmawiałam po cztery czy pięć razy” (baptist-ru).

Kolumbia – Festiwal Nadziei Franklina Grahama
W końcu sierpnia tego roku Franklin Graham ewangelizował w stolicy Ko-
lumbii, Bogocie. W ciągu trzech nabożeństw jego poselstwa na największym 
stołecznym placu słuchało ponad 157.000 osób, z których 11.580 pozytyw-
nie odpowiedziało na wezwanie do pojednanie się z Bogiem przez wiarę  
w Chrystusa. Przed pięcioma laty, w czasie telewizyjnej ewangelizacji „Moja 
nadzieja”, decyzję taką w tym kraju podjęło ponad 700.000 osób. W przygo-
towanie obecnego Festiwalu Nadziei zaangażowało się ponad 900 zborów. 
Po raz pierwszy od 30 lat w mieście tym odbyło się tak liczne spotkanie. 
Hektor Pardo, organizator tego przedsięwzięcia, powiedział: „Ewangeliza-
cja ta roznieca płomień przebudzenia. Mamy nadzieje, że będzie on coraz 
większy”. Kolumbia jest zagłębiem narkotykowym, ale Bóg i w tej sprawie 
interweniuje. Na pierwszym spotkaniu Franklin publicznie powiedział, że po-
przedniego dnia spotkał się z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe i poprosił, 
czy może się za niego pomodlić. Prezydent nie tylko zgodził się, ale nawet 
nalegał na to. Wtedy Franklin poprosił tłumy ludzi o powstanie i poprosił 
Boga o błogosławieństwo dla prezydenta i jego rządu. Wielu narkomanów, 
alkoholików, ludzi opuszczonych i osamotnionych powierzało swoje życie 
Chrystusowi. Młodzi rodzice z dzieckiem na ręku przyznali, że mieszkają ze 
sobą, ale teraz chcą wstąpić w związek małżeński i budować swoje życie na 
Jezusie Chrystusie. Żona alkoholika i matka trojga dzieci też powierzyła swo-
je życie Jezusowi z nadzieją na zmianę swojej sytuacji (Decision,10/09).

Egipt – powstał nowy kościół baptystyczny
W ostatnich latach Biblijna Denominacja Baptystyczna (BDB) prze-
żywa wielki liczbowy wzrost. Powstała ona w 2003 roku z dwóch 
zborów i 80 członków, a obecnie ma prawie 7000 członków w 26 
zborach. Centrala BDB znajduje się w starożytnym mieście Aleksan-
drii i tam otrzymała od władz państwowych oficjalne uznanie w tym 
muzułmańskim kraju. Przywódca i założyciel BDB, Butros Faltaos, po-
wiedział, że w Egipcie wszystkie niekoptyjskie i niekatolickie kościoły, 
takie jak baptyści, metodyści, prezbiterianie i inni protestanci, znaj-
dują się w jednej wspólnocie wyznaniowej. Zwierzchnicy tej grupy 
sprawują kontrolę nad nieruchomościami każdej z tych kościelnych 
tradycji. Butros urodził się w baptystycznej rodzinie i 5 marca 1978 
roku wyznał swoją wiarę w Chrystusa. Wtedy zauważył różnicę mię-
dzy ludźmi religijnymi a odrodzonymi. Zaczął systematycznie czytać 
Biblię i po sześciu latach przekonał się, że baptystyczne przekonania 
są zgodne z Biblią. W 1984 roku rozpoczął głoszenie ewangelii i za-
łożył 22 grupy baptystyczne, które stały się zborami wchodzącymi  
w skład wspomnianej wspólnoty kościelnej. Będąc jednak przekona-
ny o tym, że zbory baptystyczne powinny posiadać swoją tożsamość, 
w 2003 roku wystąpił z tej wspólnoty. „Częścią naszej służby – mówi 
Faltaos – jest pomaganie biednym i potrzebującym. W Egipcie, aby 
zostać zaakceptowanym, trzeba angażować się w służbę społeczną. 
Prezentując ewangelię, nie powinniśmy atakować muzułmanów. Na-
szym celem jest zachowanie spokoju ze wszystkimi grupami, włącz-
nie z muzułmanami”. 9 września tego roku Faltaos odwiedził siedzibę 
Światowego Związku Baptystów. Obecnie BDB rozpoczęło procedurę 
przystąpienia do tego Związku (Baptist World, 4/09).

Wietnam – „duchowe tsunami”  
Ponad 15.000 osób zgromadziło się na nabożeństwie 
ewangelizacyjnym na stadionie w mieście Hoszimi-
na (dawny Sajgon). An Quoc Nguyen, pastor Pierw-
szego Zboru Baptystycznego w tym mieście określił 
to wydarzenie jako „duchowe trsunami”, któremu 
towarzyszyły inspirujące pieśni, zwiastowanie Słowa 
Bożego i uzdrowienia. Ponad 1500 osób nawróci-
ło się lub zostalo uzdrowione. W nabożenstwie tym 
wzięło udział prawie 50 nierejestrowanych zborów 
domowych z różnych denominacji, włącznie z bap-
tystami. Było to wspólne świętowanie pamiątki zmar-
twychwstania Pańskiego. To publiczne nabożeństwo 
na stadionie Tao Dan było ważnym wydarzeniem  
w Wietnamie. Jedynym podobnym do tego wydarze-
niem, na które nierejestrowane grupy wyznaniowe 
otrzymały zezwolenie, było wspólne nabożeństwo 
pod otwartym niebem w czasie Bożego Narodzenia  
w 2007 roku (Baptist World, 3/09).

www.billygraham.org



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!

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

Redakcja „Słowa Prawdy” dziękuje
wszystkim osobom, które odpowiedziały na ogłoszenie: 

Podziel się swoim talentem!
Jest to dla nas duże błogosławieństwo, bo macie prawdziwe talenty!

Niech Bóg Wam przydaje możliwości do jeszcze większego ich rozwoju!
Nadesłane zdjęcia i ilustracje są przechowywane w redakcyjnej bazie materiałów  

i będą wykorzystywane według zapotrzebowania. Jednak większość zdjęć  
ze wskazywanych osobistych stron internetowych nie może być użyta do druku  

z powodu zbyt niskiej jakości (internet wymaga plików małych  
i skompresowanych, druk przeciwnie: im większy plik, tym lepiej). 

NADAL MOŻNA PRZYSYŁAĆ ZDJĘCIA I ILUSTRACJE.
Poszukujemy najbardziej tematów związanych z ludźmi i życiem zborowym.

„...chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się 
zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi,
i stał się podobny ludziom”
                                                            Flp 2:6-7

Drodzy Czytelnicy!

Niech nasz wspaniały, łaskawy Pan i Zbawiciel,
w pełni godzien czci jako Bóg,

w pełni godzien zaufania jako jeden z nas,
rozjaśni nasz wspólny czas w te Święta,

wprowadzi radość, wdzięczność, 
pokój, moc Bożej łaski i miłości,

dla chwały Swego Imienia!

- Redakcja 
„Słowa Prawdy”

Wieniec adwentowy



> OD ZAGUBIENIA > DO OCALENIA

> OD NIEWOLI > DO WYZWOLENIA

> OD ŚMIERCI > DO ŻYCIA

Przeobra˝ajàca ˝ycia zwyk∏ych ludzi 

moc Zmartwychwsta∏ego 

w reporta˝ach Fundacji G¸OS EWANGELII

Album zawierajàcy kolekcj´ 

konkursowych i zwyci´skich reporta˝y 

zamówiç mo˝na w Fundacji GŁOS EWANGELII 

www.gospel.pl/sklep 
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