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Wielki Bóg...
Patrząc dzisiejszego ranka na to Sło-
wo chcemy myśleć o Bogu, który jest 
cudownym Bogiem, wielkim, pełnym 
chwały Zbawicielem. Bogiem Stworze-
nia, który z niczego stworzył wszystko. 
Jest Bogiem objawienia. Poprzez ludz-
kie narzędzia posłał swoje doskonałe 
Słowo. Dał nam doskonały, natchniony 
zapis swoich słów dla ludzi. W dosko-
nały sposób zachował swoje Słowo do 
dzisiejszego dnia. Jest On również Bo-
giem zbawienia. Posłał swojego Syna 
Jezusa aby umarł na krzyżu za grzechy 
i za grzeszników. Kiedy Jezus umarł na 
krzyżu otworzył drogę, aby każdy mógł 
przyjść do Boga przez Jezusa. Gdy Je-
mu zaufamy, zostajemy zaadoptowani 
do Bożej rodziny. Oto Bóg, o którym 
dziś mówimy! Bez wątpienia służymy 
wielkiemu Bogu, który jest specjalistą 
od nadzwyczajnych, spektakularnych 
rzeczy! 

...małych rzeczy
Ale Bóg jest nie tylko Bogiem wielkich 
rzeczy. Jest też Bogiem małych rzeczy. 

Fragment, który przeczytaliśmy mówi, 
że Bóg jest Bogiem małych rzeczy. 
Czego możemy się nauczyć z tego 
fragmentu? Chcemy nauczyć się trzech 
rzeczy o Panu. 

Małe obawy
Bóg jest Bogiem małych obaw. W 33  
wersecie czytamy o ludziach, którzy  
poszli za Jezusem na drugą stronę je-
ziora. Jezus cały dzień nauczał tych 
ludzi, a teraz zbliżał się wieczór. Pod-
chodzą uczniowie i przerywają Jezu-
sowi. Mówią, że czas już skończyć 
i rozesłać ich do domów. Nie mają 
żadnego jedzenia, by nakarmić lu-
dzi. Uczniowie obawiają się, że nie 
będą mogli im pomóc. Ludzie podą-
żali za Jezusem cały dzień. Nie wzięli 
ze sobą w podróż żadnego jedzenia. 
Byli około 15 km od swoich domów. 
Dookoła nie było żadnych sklepów  
z jedzeniem. Uczniowie byli wypełnie-
ni zwątpieniem i strachem. 

Czy kiedykolwiek wypełniały cię 
zwątpienie i obawy? Czy masz zmar-

A gdy była już późna godzina, przystąpili do niego 
uczniowie jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina 
już późna; odpraw ich, aby poszli do okolicznych 
osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. 

A On odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść.  
I powiedzieli mu: czy mamy pójść i kupić  
chleba za dwieście denarów i dać im jeść?  
A on rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie  
i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się,  
powiedzieli: pięć i dwie ryby.

I nakazał im posadzić wszystkich grupami na 
zielonej trawie. Usiedli więc w grupach, po stu  
i po pięćdziesięciu. A On wziął owe pięć chlebów 
i wie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał 
chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi;  
i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 
dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. A było 
tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów.  

                                               Marka 6, 35-44

Małe  rzeczy
Colin Tinsley

twienia w swoim życiu? To wyzwa-
nia, przed którymi stoi każdy chrze-
ścijanin – jak bardzo martwisz się  
w życiu. Przeciwieństwem martwie-
nia się jest ufność. Czy kiedykolwiek 
patrząc na jakąś sytuację w swoim 
życiu zacząłeś się bać i zwyciężyło 
zwątpienie? Czy w twojej rodzinie, 
wśród twoich przyjaciół jest ktoś nie 
zbawiony i zastanawiasz się, czy kie-
dykolwiek się nawróci? Czy chorujesz  
i zastanawiasz się, czy twój stan się po-
gorszy, czy poprawi? Czy boisz się cza-
sem otworzyć list, ponieważ w środku 
znajduje się rachunek? Czy czasem 
szacujesz czas życia, jaki pozostał ci 
jeszcze na tym świecie? Czy patrzysz 
na cały świat i zastanawiasz się dokąd 
on zmierza? Pytam dziś o to: czy masz 
jakieś obawy, strach? 

Wszyscy je mamy. Bądźmy szczerzy. 
Obawa przed nieznanym jest częścią 
życia na tym świecie. Nie ma się czego 
wstydzić, że mamy wątpliwości i troski. 
Wszyscy się z nimi zmagamy. Pytanie 
natomiast, w jaki sposób to robimy. 

Siejmy w nadziei zbiorów!
Nadzieja to oczekiwanie zmian na lepsze. Biblia uczy nas wielu zasad, 

dzięki którym nasza nadzieja Jemu się podoba. Bo nie każda nadzieja 
wynika z wiary: „Nadzieja niesprawiedliwych prowadzi do gniewu” (Przyp. 
11:23). Przyszłość wypływa z teraźniejszości, o czym uczy zasada siania: 
„co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Gal. 6:7). Dlatego siejmy w nadziei 
przyszłych zbiorów!

Co zamierzasz Drogi Czytelniku zasiać w tym roku? Jakie obsiać pole? 
W co inwestować czas, wysiłek, planowanie, kreatywność, odwagę? Siej dla 
Boga! I w nadziei przyszłych zbiorów! Mamy prawo siać w takiej nadziei  
i nie jest to nadzieja złudna, lecz właśnie biblijna i Bogu się podobająca. 

Trzymasz w ręku Słowo Prawdy skupione wokół tematu nadziei i dobrych 
inwestycji. Swymi rozważaniami na temat nadziei dzielą się w tym numerze 
Siostry („Dwie nadzieje” i „Ukryta na dnie”), a kazanie zachęca do siania 
na co dzień. Nadzieję daje zarówno zaskakujące świadectwo z Ostródy 
(„Po tragedii przyszło błogosławieństwo”), jak i poetyckie wspomnienie  
o odeszłym do Pana bracie Wincentym Winniczku („Mój tatuś”).  Optymiz-
mem napawa również relacja z WBST oraz informacja o zwolnieniu  
z więzienia naszych sióstr w Iranie. 

Sianiem w przyszły dobry plon na pewno było „CELowanie”; sianiem  
w dobre tradycje i rozwój była również na pewno konferencja w WBST 
(„Wokół cudownej Bożej łaski”). O dobrych inwestycjach mówią dwa 
teksty - „Misja dla pastorów” i „Sąsiad misjonarz.” To teksty wzywające 
do radykalnych zmian. Nie bójmy się! Może nie będzie komfortowo, ale 
za to bliżej Boga? Może stracimy ciepłą posadę, ale zyskamy przygodę  
i doświadczenie Bożego działania, za którym tak naprawdę cały czas 
tęsknimy, tylko boimy się sami przed sobą do tego – przerażeni ewentual-
nymi skutkami – przyznać? 

W końcu, zachęcam do przeczytania recenzji książki dającej nadzieję, 
jak zwykle ciekawego wyboru wiadomości ze świata oraz dwóch wiadomości 
niezłomnego reportażysty polskich zborów – Marcina Woźniaka. Zapraszam 
też do pierwszego rozważania z nowego cyklu przybliżającego problemy 
filozofii z chrześcijańskiej perspektywy („Co jest?”). 

Za możliwość i chęć siania; za mądrość, którą nam zostawił; za stworzenie 
świata w taki sposób, że działania wiary przynoszą plony w przyszłości – 
naszemu wspaniałemu Bogu i Zbawicielowi, Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu, który w swej łasce jest dla nas nieustającą i najwspanialszą 
nadzieją, niech będzie chwała i cześć z naszych motywacji, działań, planów 
i pragnień!

W imieniu Redakcji,

pastor Mateusz Wichary
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Problem pojawia się wtedy, gdy za-
czynamy postępować i myśleć tak jak 
uczniowie. Oni mieli przed sobą Pana 
chwały. Ale nie wierzyli, że On może 
zaradzić tej sytuacji. W ich oczach wy-
glądała na nierozwiązywalną. Nie przy-
chodzili do Jezusa w wierze. Przycho-
dzili do Niego w strachu. Mówili: Panie, 
ten problem jest dla Ciebie zbyt wielki. 
Roześlij ludzi do domów, a nie będzie-
my mieli problemu. Może nigdy tych 
słów nie wypowiedziałeś, ale czasem 
nie przynosimy naszych problemów 
do Pana, bo myślimy, że jesteśmy zbyt 
mali dla Boga. Już zadecydowaliśmy, 
że Bóg nie może nic z tym zrobić. 

Jesteśmy pełni wątpliwości. Wątpimy, 
czy Bóg jest w stanie nam pomóc. 
Zamiast przychodzić do Jezusa z ser-
cem mówiącym: „Panie wierzę Ci. Jest 
to wielki problem. Ale dla Ciebie to 
nic”, jako chrześcijanie często nosimy 
ze sobą brzemię problemów. I poz- 
walamy, aby wysysały z nas życie. Bóg 
mówi: przynieś ciężary do mnie. Ale 
my mówimy: nie, wszystko w porząd-
ku, te problemy są zbyt duże dla Ciebie. 
Albo zbyt małe. Stajemy się słabi, przy-
tłoczeni, i przepełnieni zmartwieniami. 
Czy wiesz, że kiedykolwiek chrześcija-
nin się martwi, Biblia nazywa to grze-
chem? Mówi o tym List do Rzymian 
(14,23). Co nie pochodzi z wiary, jest 
grzechem. Pan naucza, aby ufać Mu w 
każdym czasie. Aby odmawiać zmar-
twieniu miejsca w naszym życiu. Jest 
to wyzwanie dla nas na każdy dzień. 
Jezus jest Panem małych obaw. 

Wiem co teraz myślisz: „Nie masz po-
jęcia, przez co ja przechodzę. Nic nie 
wiesz o moim życiu”. To prawda. Ale 
powiem ci jedną rzecz. Pan, który na-
karmił tłum tamtego dnia może pomóc 
tobie z twoimi wielkimi problemami. 
Taką samą postawę niewiary miało 10 
szpiegów, którzy poszli zbadać krainę 
Kananejczyków. Zobaczyli wielkich 
olbrzymów. Powiedzieli: nie dbamy 
o to kim jest Bóg, On nie jest na tyle 
wielki. Niezależnie od tego, jakie masz 
dziś troski – jakby z twojej perspekty-
wy nie były ogromne – kiedy umieścisz 
je w rękach wielkiego Boga, nasze pro-
blemy stają się małe. Jeśli Bóg może 
stworzyć wszechświat z niczego, to na 
pewno może zaradzić twojej dzisiej-

szej potrzebie. Jeśli potrafił zachować 
Szadracha, Meszacha i Abed-Nego  
w piecu ognistym, to na pewno może 
zatroszczyć się o ciebie. Jeśli potrafił 
zachować Daniela w jamie lwiej... By-
łem w zoo. Przyjrzałem się lwom. Lew 
mruknął. Kiedy ja ryknąłem na lwa, on 
się tylko oblizał: chodź tutaj... Patrząc 
po ludzku Daniel nie mógł ostać się 
przy życiu w towarzystwie lwów. Nie-
zależnie od obaw, jakie dziś żywisz za-
chęcam, abyś oddał je Panu. Jeśli Pan 
mógł wykarmić 3 miliony Żydów na 
pustyni przez 40 lat, może zatroszczyć 
się o ciebie. Jeśli może pokonać grzech, 
śmierć i piekło, grób i Szatana za po-
mocą starego, chropowatego krzyża  
i pustego grobu, może zatroszczyć się 
o ciebie. Bóg, który chce ciebie zbawić 
i zachować, na pewno może się o cie-
bie zatroszczyć. Czegokolwiek się dziś 
boisz – przynieś to Jemu i pozostaw to 
Jemu. On może wszystko. 

Mała wiara
Bóg jest Panem małych obaw. Jest też 
Panem małej wiary. Gdy Jezus usłyszał 
o obawach uczniów, mówi im: idźcie  
i nakarmcie ich. To był prosty rozkaz. 
Ludzie są głodni – nakarmcie ich. Pa-
trzą na Niego i wzruszają ramionami. 
Rozkaz natychmiast spotyka się z reak-
cją całkowitej niewiary. Bóg nienawidzi 
niewiary. Wiemy, że do Jezusa mówił 
Filip. Potrzebują chleba wartego 200 
denarów. Denar był dziennym wyna-
grodzeniem robotnika. Ktoś by musiał 
pracować przez 8 miesięcy, by dać tym 
ludziom chleba! Jezus mówi: nakarm-
cie ich. A oni: nie możemy! 

Czasem Pan mówi: idź! A ty mówisz: 
dokąd? Pan chce, abyś zrobił pierwszy 
krok wiary. A On zatroszczy się o dal-
szą drogę. Uczniowie już zapomnieli, 
że Jezus zamienił wodę w wino, uzdro-
wił trędowatych, wyrzucił legion de-
monów, uciszył gwałtowną burzę, wy-
leczył ludzi z nieuleczalnych chorób, 
wskrzesił do życia zmarłych. Dlaczego 
ci ludzie wątpili, że Jezus może ich na-
karmić? Gdy patrzymy na nasze życie 
widzimy, że Pan błogosławił nas wielo-
krotnie wcześniej. Dlaczego nagle, gdy 
pojawia się nowy problem uważamy, 
że jest zbyt wielki dla Pana? Nic nie jest 
zbyt trudne dla Boga. 

wychodzi jeden mały chłopiec. Zatem 
Bóg używa małych rzeczy. Małych lu-
dzi. Małych dzieci. Wszystko co miał 
ten chłopiec, to pięć bochenków i dwie 
ryby. Raczej nie były to duże bochenki. 
Były małe, dla dziecka. Jak i ryby. Wra-
cają z pięcioma niewielkimi bochen-
kami i dwiema rybkami. I mówią: cóż 
to znaczy wobec tak wielu ludzi? To 
powiedział Andrzej. Jakże wiele zwąt-
pienia i niewiary wyrażają jego słowa. 
Spojrzeli na tłum, spojrzeli na jedzenie 
i zapomnieli o Jezusie. Ale to On musi 
być zawsze w centrum naszej uwagi. 
„Patrząc na Jezusa – sprawcę i dokoń-
czyciela wiary” (Hebr 12, 2). 

Spójrzmy na werset 39. Mimo wszyst-
kich tych wątpliwości, Jezus się 
nie wycofuje. Rozkazał, aby ludzie 
usiedli na ziemi w grupach liczą-
cych 50 osób, niczym małe grządki  
w ogrodzie warzywnym. To nas też 
uczy, że Bóg jest Bogiem porządku. 
Bierze jedzenie – dwa bochenki i dwie 
rybki – kieruje twarz w stronę nieba i 
dziękuje Panu za jedzenie. 

Słowa „podzielił” i „rozdawał” są bar-
dzo ważne. Wskazują, że Jezus cały 
czas łamał i cały czas dawał. Niekiedy 
w naszym życiu jesteśmy złamani. Ale 
wierzę również w to, że Pan musi nas 

ciągle łamać, po to by nam błogosławić 
i przyprowadzać nas bliżej do siebie. 
Więc ciągle łamał chleb, aż do czasu, 
gdy wszyscy nakarmili się, po czym ze-
brali pełne 12 koszy. 

Jeden kosz przypadał na każdego wąt-
piącego ucznia. Jak sądzicie, jak czuli 
się uczniowie tego dnia? Bez wątpienia 
byli pełni wstydu. Uczniowie byli tak 
blisko Pana, a jednak tak wiele musieli 
się nauczyć. Nigdy nie pozwól na to, by  
w twoim życiu nadszedł etap, w którym 
mówisz: nie potrzebuję już się uczyć. 
Wszyscy musimy uczyć się od Pana. 

Jak radzimy sobie w różnych sytu-
acjach? Jedni uczniowie mówili: po-
zbądźmy się problemu, wyślijmy ludzi 
do domów. Inni mówią: zbierzmy pie-
niądze i kupmy trochę jedzenia. Inni 
powiedzieli: mamy tylko trochę, ale 
to nigdy nie starczy. To byli wątpiący 
chrześcijanie. Ale wiecie, co powie-
dzieli mądrzy ludzie? 

Niech Jezus się tym zajmie!
To jest lekcja dzisiejszego poranka. Od-
daj Panu to, co masz. On z tym może 
zrobić o wiele więcej. O wiele więcej  
z twoim życiem, z twoimi problema-
mi. Przyjdź do Niego ze swoją wiarą, 
nieważne jaka jest mała. I obserwuj jak 

Bóg będzie ciebie używał. Przy-
nieś Jemu swoje małe świadec-
two, i pozwól by On go użył, 
by zbawiać dusze. Przynieś Mu 
swoje małe uwielbienie i obser-
wuj jak On odbiera sobie całą 
chwałę. Przynieś Jemu swoje 
umiejętności i pozwól by cie-
bie użył, nieważne co w życiu 
robisz. On użył płaczu małego 
dziecka, aby dać pokój Abraha-
mowi. On użył małego kija w 
ręku Mojżesza, aby podzielić 
Morze Czerwone. Użył małej 
procy w rękach małego chło-
paka o imieniu Dawid. Użył 
małych kawałków chleba, by 
żywić ludzi przez 40 lat. Użył 
małej wdowy z małą ilością 
mąki i małą ilością oliwy, aby 
zatroszczyć się o męża Bo-
żego. On użył małej kobiety  
o imieniu Maria, aby wy-
dać na świat dziecię, któ-
re umarło na małym krzyżu, 

Nie możemy jednak zbyt surowo osą-
dzać uczniów. My zachowalibyśmy się 
dokładnie tak samo. Czy Bóg kiedykol-
wiek cię zawiódł? Czy nie zbawił twej 
duszy? Czy nie zmienił twego życia, 
gdy przyszedłeś do Niego z wiarą? Ni-
gdy nie widziałeś Boga. Nie widziałeś 
Jezusa. Nie widziałeś nieba. Ale w wie-
rze przyszedłeś do Niego, zaufałeś Mu. 
To ta sama zasada. Kiedy Bóg wziął twe 
życie i zmienił je całkowicie, uczynił to 
dlatego, że przyszedłeś z wiarą. 

Kiedy myślimy o tym małym chłopcu,1 
on nie miał zbyt wiele. Ale dał Bogu 
wszystko. Nie trzeba wielkiej wiary, by 
otrzymać od Boga wielkie odpowiedzi. 
Pan mówił o małym ziarnku gorczy-
cy, które zamienia się w wielkie drze-
wo. Trudno nam w to uwierzyć. Ale 
Bóg mówi: przemów, a góra zostanie 
usunięta. My sobie tego nie potrafimy 
wyobrazić. Kiedykolwiek postępujemy 
tak, jak ci uczniowie, to patrzymy na 
problem, a nie na tego, kto rozwiązuje 
problem. Jeśli tak czynimy, to nie mo-
żemy oczekiwać niczego innego jak 
tylko porażki. W życiu, gdy stajesz na 
starcie biegu i mówisz: i tak nie wygram 
– prawdopodobnie nie wygrasz. Wczo-
raj, gdy graliśmy w piłkę, Polska powie-
działa: nigdy nie uda nam się pokonać 
Irlandii. I tak się stało [był remis – przyp. 
tłum.]. W wielu przypadkach musimy 
przychodzić do Boga z wiarą, czyli uf-
nością, że On może zmienić, użyć nas 
pomimo naszych słabości. Bóg wyna-
grodzi twą wiarę. Niezależnie od tego, 
jak jest mała. Ale z niewiarą Bóg nic nie 
zamierza zrobić. W Liście Jakuba (1,6) 
czytamy: „ale niech prosi z wiarą, bez 
powątpiewania; kto bowiem wątpi, po-
dobny jest do fali morskiej, przez wiatr 
tu i tam miotanej”. Bóg mówi, że jeśli 
przychodzisz do Niego, nigdy w Nie-
go nie wątp. Jeśli wątpisz, nie ma sensu 
przychodzić. Musimy ufać. 

Mały posiłek
Patrzyliśmy na małe obawy i małą wia-
rę. Zakończymy na małym posiłku. Je-
zus zapytał uczniów, ile mają jedzenia. 
Więc poszli rozpytać ludzi o żywność. 
Pojawia się mały chłopiec z drugim 
śniadaniem. Możliwe, że było tam 
między 15 a 20 tys. ludzi, a do przodu 

1   Mówi o nim Ewangelia Jana 6:9.  

na małym wzgórzu, w małym kraju  
o nazwie Izrael. Ale w swojej śmierci 
On zapewnił zbawienie każdemu, kto 
Go przyjmie. On użył małego osiołka, 
aby wjechać do Jerozolimy. Nie użył 
wielkiego białego konia. Albo wielkie-
go, silnego lwa. Po prostu małego osioł-
ka. Zatem Bóg używa małych rzeczy. 
Użył małego chłopca, który wszystko 
Mu przyniósł, i przez to pobłogosławił 
tak wielu ludzi. 

Czy w twoim życiu jest coś małego? 
Wiesz, że tamtego dnia Bóg mógł zro-
bić coś cudownego? Mógł sprawić, że 
chleb będzie spadał z nieba. Dla Nie-
go nie było to nic trudnego. Mógł tego 
dokonać z łatwością. Ale użył małych 
rzeczy!

Kończąc chciałbym zapytać, dlaczego 
nie przyniesiesz swojej małej sytuacji 
do Pana? Jeśli jesteś zgubiony, nigdy się 
nie nawróciłeś, to możesz myśleć, że 
nie jesteś ważny. Ale twoje życie jest 
ważne. Chrystus chce ciebie zbawić, 
jeśli do Niego przyjdziesz. Może Two-
je serce jest chłodne, jesteś daleko od 
Boga. On chce, byś do Niego wrócił. 
On może pomnożyć twe chleby i ryby, 
jeśli umieścisz je w Jego ręku. Celem 
nadrzędnym tego cudu nie było nakar-
mienie tłumów. Raczej Jezusowi cho-
dziło o to, aby nauczyć swoich uczniów, 
swoich naśladowców, że On w pełni 
nam wystarczy we wszystkich naszych 
życiowych okolicznościach. On ciebie 
zbawi, przebaczy ci, pomoże ci, jeśli 
tylko weźmiesz to niewiele, co masz  
i umieścisz w Jego rękach. Ufam, że 
dziś to zrobisz. 

Ojcze w niebie, dziękujemy za Twoje 
słowo dzisiejszego poranka. Wspania-
le jest wiedzieć, że używasz małych 
rzeczy. Małych ludzi, małych zborów, 
małych służb – aby tak wiele osiągnąć 
w imieniu Jezusa. Panie, wielu z nas 
ma wielkie problemy, małe problemy. 
Ale one są niczym dla Ciebie. Pomóż, 
Panie, umieścić je w Twoich rękach  
i pozostawić je tam. Zabierz naszą 
niewiarę, która jest grzechem. Pomóż, 
Panie, byśmy Ciebie nie zasmucali, ale 
byśmy Ciebie kochali, tak jak Ty nas 
ukochałeś. Modlimy się w imieniu Je-
zusa. Amen.

Kazanie wygłoszone na niedzielnym nabożeństwie 
w Zborze Baptystów w Elblągu 6 września 2009 r.
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Magowie 
     ze 
Wschodu

Piątek 11 grudnia 2009 roku należał 
do dni mroźnych i zniechęcają-

cych do opuszczania ciepłych, przy-
tulnych miejsc. Mimo to w murach 
naszego baptystycznego Seminarium 
zebrała się spora grupa osób chętnych 
porozmawiać na temat Jana Kalwina  
i jego wpływu na baptyzm. 

Konferencję rozpoczął rektor WBST, 
pastor dr Andrzej Seweryn. Wskazał na 
dwa wyjątkowe jubileusze towarzyszą-
ce 2009 rokowi – 400-lecia założenia 
pierwszego zboru baptystów i 500- le-
cia urodzin Jana Kalwina. Obie łączą 
się w kalwinistycznej tradycji bapty-
stycznej, której poświęcona była kon-
ferencja. Przekazał również pozdro-
wienia od zwierzchników Kościołów 
ewangelicko-augsburskiego i reformo-
wanego. Następnie Prezbiter Kościoła, 
pastor Gustaw Cieślar powierzył jej 
przebieg w modlitwie w ręce naszego 
wspaniałego Zbawiciela. 

Pierwszym mówcą był dr Piotr  
Lorek, dziekan Ewangelikalnej Wyż-
szej Szkoły Teologicznej z Wrocła-
wia. W swym wystąpieniu „Boża wola  
w Corpus Paulinum” porównał użycie 
terminu „Boża wola” w pierwszym bap-
tystycznym (i kalwinistycznym w cha- 
rakterze) Londyńskim Wyznaniu Wia-
ry z 1689 roku oraz Listach Pawła. 
Uwypukliwszy częste podobieństwa, 
poświecił sporo czasu fragmentowi  
1 Listu do Tymoteusza 2:4, omawiając 
różne możliwe interpretacje i ich skut-
ki. Na ich kanwie rozwinął refleksje  
o ograniczoności języka dla opisywa-
nia Bożej rzeczywistości przekonując, 
że pewne aspekty Bożej woli pozo-
staną z tego względu dla nas nie po-
znane. Kolejnym prelegentem był ks. 
dr Radosław Kimsza z Białostockiego 
Seminarium Duchownego. Jego wystą-
pienie: „Cudowna Boża łaska w ujęciu 
rzymskokatolickim w odniesieniu do 
teologii Jana Kalwina” była zarówno 
przypomnieniem reformacyjnych dys-
kusji o łasce, jak i zachętą do zauwa-
żania podobieństw pomiędzy rzym-
skokatolicką a protestancką wizją łaski. 
Trzecim mówcą był autor niniejszego 
sprawozdania. W wykładzie: „Specy-
fika baptystycznego ujęcia kalwinizmu 
na przykładzie Johna Bunyana” wska-
załem kalwinistyczne źródła baptyzmu  
w ruchu purytańskim. Następnie przed-

stawiłem sylwetkę Johna Bunyana, jako 
typowego baptysty-purytanina, by na 
jego przykładzie wskazać główne ce-
chy baptystycznej pobożności o kal-
wińskim charakterze: indywidualizm, 
podkreślający zarówno konieczność 
historycznego dzieła Chrystusa (ukrzy-
żowania i zmartwychwstania) dla na- 
szego zbawienia jak i osobistego przy-
jęcia łaski, poważne i realistyczne po-
dejście do chrześcijaństwa, postrzega-
nie chrześcijaństwa jako alternatywy 
raczej niż źródła przemiany dla całości 
społeczeństwa. 

Wykład czwarty, rozpoczynający 
drugą sesję wygłosił pastor Stanisław 
Sylwestrowicz. W oparciu o multime-
dialną prezentację omówił sylwetkę Wil-
liama Careya, w wykładzie pt. „William 
Carey i jego serce pełne troski o zgu- 
bionych.” Wyjątkową wartością wykła-
du było dostarczenie rzadko znanych 
faktów z życia owego misjonarza (i kal- 
winistycznego baptysty), który po-
pchnął nie tylko baptyzm ale i cały no- 
wożytny protestantyzm ku misjom w ko- 
loniach europejskich imperiów w XVII 
wieku. Otóż, mówiąc dzisiejszym języ-
kiem, prowadził on misję zintegrowaną 
– oprócz działań typowo kościelnych 
zaangażował się społecznie, dobro-
czynnie, ale również edukacyjnie. 

Kolejnym mówcą był dr Janusz 
Kucharczyk, tłumacz Instytucji Jana 
Kalwina na jęz. polski (wciąż nieste-
ty oczekujących na wydanie), który 
w przemowie pt. „Wątki charaktery-
styczne dla baptyzmu w Instytucjach 
Jana Kalwina” wskazał dwa tytuło-
we wątki. Pierwszy, to przekonanie  
o zbawczym działaniu Bożym poprze-
dzającym działanie(a) kościoła (w tym 
chrzest), który tworzy podstawy pod 
baptystyczny indywidualizm. Drugi, 
to podkreślanie niezależności Kościo-

ła od państwa (choć sam Kalwin ściśle  
z władzą świecką współpracował), które  
w baptyzmie znajdzie swój jedno-
znaczny, pełny wymiar. Ostatnim mów-
cą był prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.  
W swym wykładzie „Kalwińskie zało-
żenia baptyzmu i ich metamorfoza” 
wskazał ich wiele argumentując, że wła-
śnie z kalwinizmu anglosaskiego – czy- 
li purytanizmu – baptyzm przejął więk-
szość ze swych praktyk i przekonań. 
Między innymi są to wolność sumie-
nia, formy religijności (koncentracja na 
Piśmie Świętym, tworzenie wielu wy-
znań wiary), teocentryzm, spirytualizm, 
a w sferze organizacji – synodalizm,  
a nawet podejście do wystroju kaplic – 
oszczędność form i brak obrazów. 

Po wykładach nastąpiła dyskusja, 
w której m.in. zabrał głos gość, pro-
boszcz parafii ewangelicko-reformowa-
nej w Warszawie, ks. Michał Jabłoński, 
oraz redaktor naczelny „Jednoty”, pan 
Krzysztof Urban. Całość konferencji 
podsumował Mateusz Wichary, dzię-
kując również za nią Bogu, co zakoń-
czyło część oficjalną. W części nie-
oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali 
zaproszeni na wspólny obiad, w trakcie 
którego można było bardziej swobod-
nie porozmawiać z zebranymi. 

Patrząc na znaczenie purytanizmu 
dla baptyzmu wydaje się, że stało się 
bardzo dobrze, iż konferencja niniejsza 
się odbyła, łamiąc nieprawdziwy ste-
reotyp kalwinizmu jako czegoś szko-
dliwego czy negatywnego. Zarówno 
zaprezentowane postacie jak i fakty 
z historii baptyzmu dowodzą, iż wie-
le zawdzięczamy naszym duchowym 
poprzednikom z XVI wieku, których 
zjednoczył i popchnął w określonym 
kierunku Jan Kalwin. Jestem przekona-
ny, że są to rzeczy Boże i wartościowe. 
Warto było sobie o tym przypomnieć. 

Wokół Cudownej Bożej łaski

Relacja z konferencji teologicznej WBST  
poświęconej myśli Jana Kalwina 
w łonie baptyzmu Mateusz Wichary

W dniach 7-11 listopada 2009 r. w Karłowicach pod Gryfo-
wem Śląskim na Dolnym Śląsku odbył się czwarty, ostatni  
w tej edycji zjazd Centrum Edukacji Liderów (CEL), programu 
wspierania służby młodszych stażem i doświadczeniem pa-
storów w oparciu o zasadę mentoringu. Tym razem oprócz 
pastorów zaproszone zostały również ich małżonki. Nieste-
ty tylko niewielu z nich udało się z zaproszenia skorzystać. 
Łącznie w zjeździe uczestniczyły więc 63 osoby, w tym  
15 żon pastorów i 5 dzieci.

Jak zwykle, zasadniczym elementem zjazdu były wspólne 
wykłady. Dotyczyły one zagadnień związanych z rodziną 
pastorską, kwestiami przywództwa, metodami skutecznego 
nauczania i naturą kościoła. Niektóre wykłady były dzielo-
ne, kobiety miały osobne zajęcia. 

Małżeństwo na CELowniku
Pierwszego wieczoru pastor Andrzej Seweryn wraz z mał-
żonką Ewą mówili na temat małżeństwa według nauczania 
Biblii, z odniesieniem do problemów często pojawiających 
się w rodzinach pastorskich. Pismo Święte jasno naucza, że 
małżeństwo jest uświęconym przez Boga związkiem męż-
czyzny i kobiety, związkiem na całe życie. Człowiek nie ma 
prawa rozdzielać tego, co Bóg złączył (Mat. 19,6) a jeśli to 
czyni, będzie cierpiał konsekwencje – ponieważ Bóg nie-
nawidzi rozwodu i go nie planował (Mal. 2,16). Pismo po-

kazuje, że małżeństwo jest godne czci i szacunku (Hebr. 
13,4). Zarówno na tym jak i na następnym wykładzie była 
też mowa o tym, jakie role zaplanował Bóg dla współmał-
żonków. Pismo naucza, że mężowie powinni kochać swe 
żony jak siebie, otaczać je troską i miłością tak wyrozumiałą 
i pełną poświęcenia jak miłość Chrystusa do Kościoła. Żony 
powinny być uległe mężom we wszystkim i okazywać im 
szacunek, podobnie jak Kościół ulega Chrystusowi (Ef. 5,22-
23). Tylko małżeństwa zbudowane na Słowie Bożym mogą 
być trwałe i prawdziwie szczęśliwe.

Wśród braci i sióstr w Lwówku
Kolejnego dnia uczestnicy zjazdu wybrali się na nabożeństwo 
do Zboru Baptystów w Lwówku Śląskim. W obszernej kaplicy 

panuje ciepła, wręcz domowa atmosfera 
i to nie tylko za sprawą wystroju (wykła-
dzina, krzesła), ale też bardzo gościnne-
go przyjęcia przez członków i liderów 
zboru oraz panującej na nabożeństwie 
swobodnej atmosferze. Ta atmosfera 
w najmniejszym stopniu nie odbierała 
powagi i głębi uwielbieniu, które pro-
wadził br. Tomek Kulanica, uczestnik 
CEL-u usługujący na co dzień w Zborze 
w Lwówku. Inspirującym Słowem nt. 
jak w praktyce wyrażać miłość do Boga  
i bliźniego (Łuk. 10,25-28) podzielił się 
pastor Gustaw Cieślar. Po nabożeństwie 
udaliśmy się na poczęstunek do sąsied-
niego budynku, który również należy do 
Zboru. Niektórzy mieli później okazję 
do zwiedzenia położonego nieopodal 
zabytkowego zespołu pałacowego, któ-
ry został wyremontowany w latach 90-
tych XX w. staraniem Misji Elim. Misja 
wraz ze zborem w Lwówku od wielu lat 
wykorzystują ten obiekt do realizowania 

dobroczynnych celów, m.in. regularnie wydaje posiłki dla 
dzieci, latem organizuje tam półkolonie dla ok. 500 uczest-
ników. W ciągu 18 lat w mieście liczącym kilkanaście tysięcy 
mieszkańców powstał Zbór, w którym w niedzielnych nabo-
żeństwach uczestniczy ponad 100 osób. Założyciel Zboru 
br. Ken Herweynen z Australii mówi, że w służbie Zboru na 
zdecydowanie pierwszym miejscu jest dobro ludzi (zarów-
no duchowe jak i materialne), a Bóg zaopatruje w resztę po-
trzebnych rzeczy. Jego dewiza w służbie jest bardzo prosta: 
kochać Boga i ludzi. Możliwość poznania służby w Lwówku 
Śląskim była bardzo ciekawym elementem tego zjazdu.

CELowaliśmy w Karłowicach!
Relacja z IV zjazdu CELu

Paweł Kugler 
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Wykorzystaj swe trudności!
Na wykładzie wieczornym pastor Daniel Trusiewicz mówił 
o umiejętności zamieniania przeciwności w możliwości. Te-
mat ten kontynuował we wtorek pastor Wojciech Kowalew-
ski z Wrocławia. Regułą jest to, że w służbie spotykają nas 
rozmaite przeciwności i nawet rozczarowania. Powinniśmy 
jednak dostrzegać, że Bóg chce je wykorzystać na swoją 
chwałę. Jest na to wiele przykładów zarówno w otaczają-
cym nas świecie, jak i w Piśmie Świętym, np. apostoł Paweł 
przykuty łańcuchem do rzymskiego żołnierza miał możli-
wość dzielenia się z nim Ewangelią (Fil. 1,12). Jakie przeciw-
ności spotykają nas w służbie? Jak zamienić je na możliwo-
ści? Jak patrzymy na przeciwności w naszym życiu? Nad 
tymi pytaniami zastanawialiśmy się w grupach, a następnie 
modliliśmy się.

Jakie przywództwo?
Kolejnym zagadnieniem były sprawy związane  
z przywództwem. W poniedziałek pastor  
Richard Blake z USA (jeden ze sponsorów 
programu CEL) przypomniał, że wg Pisma  
Świętego przywództwo związane jest nie tyle  
z władzą, co z wpływem i inspiracją. Podał 
kilka dobrych wskazówek, w jaki sposób bu-
dować zgrane zespoły, w których każdy wy-
konuje to, w czym czuje się najmocniejszy. 
Na temat przywództwa w Kościele i rodzinie 
mówił pastor Leszek Wakuła. Pismo Święte 
mówi, że te dwie role są ze sobą ściśle zwią-
zane (1 Tym. 3,4-5, Tyt. 1,6). Lider w Koście-
le musi dobrze zarządzać swoim domem,  
i to dom musi zawsze być ważniejszy. Wykła-

dowca mówił, jak radzić sobie z napięciami w rodzinie, któ-
re zazwyczaj towarzyszą służbie. 

Lepsze kazania
W poniedziałek pastor Robert Miksa przedstawił zagadnie-
nia związane z edukacją biblijną, czyli sposobami skutecz-
nego nauczania prawd biblijnych. Dobrze skonstruowane 
kazanie, w pełni przekazujące przesłanie Pisma Świętego, 
musi dotykać zarówno sfery intelektualnej jak i emocjonal-
nej człowieka, przy czym jego nadrzędnym celem jest zmia-
na postępowania. Innym ciekawym zagadnieniem omówio-
nym na kolejnym wykładzie było wykorzystanie w naucza-
niu elementu „disequilibrium”, tj. elementu zaskoczenia  
dezorientacji. Dzięki temu kazania mogą zostać lepiej zapa-
miętane. Interesujące i praktyczne wykłady były ilustrowane 
za pomocą prezentacji multimedialnej.

Ciało, czyli co?
Na dwóch wykładach w poniedziałek i wtorek pastor Zbi-
gniew Sobczak omawiał tematy związane z naturą Kościoła. 
Jedną z kilku metafor służących do opisu Kościoła przez au-
torów biblijnych jest przedstawienie go jako ciała Chrystusa. 
Podczas wykładu wykładowca zadawał pytania prowoku-
jące do zastanowienia się nad praktycznym znaczeniem 
tej metafory, na przykład w istotnej kwestii podejmowania 
przez Zbór jakiejś ważnej decyzji. Choć zbory baptystycz-
ne podejmują decyzje w sposób demokratyczny, to Kościół 
w swej naturze jest przecież królestwem. Demokracja służy 
więc nie tyle wyrażeniu woli poszczególnych członków spo-
łeczności, co jest sposobem na rozpoznanie i potwierdzenie 
woli Króla. W tym procesie bardzo ważną rolę odgrywają 
przywódcy Zboru. 

Szukajmy zwycięstwa dla wszystkich!
Kolejny ciekawy i inspirujący wykład na temat przywództwa 
poprowadził we wtorek pastor Lech Kłodziński ze Szczeci-
na. W sytuacjach konfliktowych dobrze jest stosować me-
todę „wygrana- wygrana”, czyli kreatywnego poszukiwania 
rozwiązań, na których zyskują wszyscy uczestnicy konflik-
tu. Wbrew powszechnemu przekonaniu czyjś sukces nieko-
niecznie musi się wiązać z czyjąś porażką. Ostatniego dnia 
pastor Daniel Trusiewicz mówił na temat fundamentalizmu. 
Po wykładzie uczestnicy zastanawiali się, czy Kościół bap-
tystów ma charakter fundamentalistyczny. Bardzo wiele za-
leży od przyjętej definicji fundametnalizmu. 

Inne inspiracje
Każdy dzień zaczynał się inspirującymi wykładami przygo-
towanymi przez podopiecznych: Dawida Muszkieta z Miń-

ska Mazowieckiego, Jarosława Korzeniowskiego z Malborka 
i pastora Denisa Gricuka z Bartoszyc. Wykłady dla kobiet 
prowadziły Ewa Seweryn („Rola kobiety w małżeństwie”), 
Stephanie Blake („Żona pastora”) i Genowefa Trusiewicz 
(„Sztuka dla kobiet”). 

Gratulujemy!
We wtorkowy wieczór odbyła się uroczystość wręczenia 
uczestnikom dyplomów ukończenia kursu. Wszyscy men-
torzy i sponsorzy otrzymali na pamiątkę książki, a jego ini-
cjatorzy (pastorzy Gustaw Cieślar, Wojciech Kowalewski, 
Daniel Trusiewicz i Bogdan Zaborowski) otrzymali w po-
dziękowaniu od uczestników bombonierki. Nie zabrakło 
czasu na świadectwa i modlitwę. Wynikało z nich, że CEL 
był programem bardzo udanym. Zarówno podopieczni jak 
i mentorzy wraz z małżonkami docenili możliwość wspól-
nego pogłębiania wiedzy i wiary, wspierania się w służbie,  
a także wzajemnego poznawania się i budowania relacji 
między dwoma pokoleniami pastorów.

Chociaż pogoda w ten długi listopadowy weekend nie była 
najlepsza, to piękne położenie ośrodka nad jeziorem wśród 
wzgórz zachęcało do odbywania wspólnych spacerów. Na-
leży dodać, że standard ośrodka był wysoki, a posiłki były 
syte i smaczne. Na pewno pobyt w Karłowicach będzie się 
jego uczestnikom łączył z miłymi wspomnieniami. Zapewne 
jednym z celów osiągniętych dzięki zjazdowi było nabranie 
sił do dalszej służby. Choć ta edycja kursu już się zakończy-
ła, to niewykluczone jest, że program będzie kontynuowany 
w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez dwa lata po-
zwolą organizatorom na jeszcze lepsze zaplanowanie kursu. 
Oby Bóg jak najpełniej wyposażał swoich pracowników do 
służby!   

Udziałem każdego z nas były lub wciąż są trudne 
sytuacje, raniące wydarzenia, krzywdy, ból zadawany nam 
celowo lub zupełnie nieświadomie przez bliskie osoby. 
Każdy z nas wielokrotnie w swoim życiu doświadczył 
przykrości ze strony bliźnich. Cóż, żyjemy w grzesznym 
świecie pośród grzesznych ludzi  i tylko działanie  Ducha 
Chrystusowego ma moc nas z tego upadku podźwignąć. 
Kwestia przebaczenia dotyczy tego, co zrobimy z zadanym 
nam bólem, jak zareagujemy na cierpienie, którego źródłem 
jest drugi człowiek, czy wybierzemy miłosierdzie czy 
osąd…

John Arnott definitywnie zachęca do tego pierwszego, 
trafnie omawiając duchowe prawa rządzące rzeczywistością, 
zarówno w naszej relacji z Bogiem, jak i z bliźnimi. Jednym 
z nich jest prawo zasiewu i zbioru, św. Paweł tak je opisał 
w bojaźni Bożej: „Cokolwiek człowiek sieje to i żąć 

będzie”(Gal 6:7). Jezus Chrystus, nasz Pan, tak powiedział: 
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim 
sądem sadzicie, takim i was osądzą, i jaką miarą mierzycie, 
taką i wam odmierzą” (Mt 7:1-2). Jeżeli osądzamy ludzi za 
to, co nam zrobili, domagamy się dla nich sprawiedliwości 
za wyrządzone nam zło, wówczas szatan, doskonały znawca 
zakonu i prawa Mojżeszowego, ma dostęp do naszego życia 
i według  tych samych kryteriów zaczyna osądzać i nas.  
W Chrystusie nasz cały dług został darowany, Bóg wymazał 
obciążający nas list dłużny, przybiwszy go do krzyża, 
dostąpiliśmy łaski i przebaczenia win. Jeżeli jednak sami 
nie chcemy przebaczyć naszym winowajcom, wchodzimy 
znów pod prawo i ściągamy na siebie samych karę. Jezus 
mówił: „Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, 
odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie 
ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień 

waszych”(Mt. 6.14-15). Poselstwo to ma kolosalne dla nas 
znaczenie. Nie możemy zapominać, że znajdujemy się 
na duchowym froncie, codziennie toczymy walkę i to nie 
z krwią i ciałem (krzywdzący nas bliźni nie jest naszym 
prawdziwym wrogiem, tylko szatan, który za wszelkim 
złem i kłamstwem stoi), lecz z „nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze 
złymi duchami w okręgach niebieskich.” (Ef 6.12). Dlatego 
też powinniśmy założyć całą zbroję Bożą i każdą myśl oddać 
w posłuszeństwo Chrystusowi. 

Co to oznacza w praktyce? Autor „Mocy przebacze-
nia” wskazuje nam, że jest to dokonanie wyboru pomiędzy 
łaską i prawem, miłosierdziem i sądem, Pocieszycielem  
i oskarżycielem, błogosławieństwem i przekleństwem, ży-
ciem i śmiercią. Nasza decyzja dotyczy tego w jakim ob-
szarze chcemy żyć, w czyjej strefie wpływów chcemy po-
zostać, na czyj oręż chcemy dać swoje serce i myśli. Sza-
tan nie ma dostępu do obszaru Bożej łaski i miłosierdzia. 
Kiedy przebaczamy i błogosławimy tych, którzy nas prze-
klinają, wytrącamy mu broń z ręki i nie może nam nic zro-
bić, ponieważ Boża sprawiedliwość  w Chrystusie chroni 
nas.  Kiedy my uwalniamy innych mówiąc, że nie są nam  

John Arnott  
„Moc przebaczenia”,  
60 stron,  
miękka okładka, 
KOINONIA,  
Ustroń 2008.

Polecamy Polecamy Polecamy

„Lepiej zapalić jedną małą świeczkę, niż przeklinać ciemność”
Monika Grzeszczak

nic winni, sami zostajemy uwol-
nieni do życia w błogosławień-
stwie Królestwa Bożego, które  
w tym momencie tryumfuje. Bóg 
mówi wyraźnie - nie wchodźcie 
w moje kompetencje, osąd do 
mnie należy. Bóg obiecał błogo-
sławić aż do tysięcznego pokole-
nia tych, którzy Go miłują (2 Moj. 
20.6). 

John Arnott ogłasza w swo-
jej książce: „Miłosierdzie góruje 
nad sądem” (Jk 2.13). Myślę, że 
nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że ta mała książeczka, która uka-
zała się nakładem Wydawnictwa 
Koinonia, ma moc czynić cuda. 
Tak  właśnie stało się w moim 
życiu. Po jej lekturze dostąpiłam 
wewnętrznego uzdrowienia oraz 
zostałam uwolniona i wyposażo-
na, aby pomagać innym.  
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Klaudia
Jedna z Sióstr – Jadwiga Ruszczak, podjęła się kiedyś odpo-
wiedzialnej i zaszczytnej funkcji „matki zastępczej”. Pierw-
szą jej córką – wychowanką była Aneta, dzisiaj szczęśliwa 
mężatka i członkini Zboru. Następnie nasza Siostra, a było 
to siedem lat temu, wzięła na siebie trud bycia „matką za-
stępczą” dla dwojga rodzeństwa: Klaudii i Krystiana, których 
biologiczna matka została pozbawiona praw rodzicielskich. 
Jadwiga, wzorowa chrześcijanka, doświadczony pedagog, 
nauczyciel geografii w Liceum Ekonomicznym, otoczyła ich 
rodzicielską miłością i troską. 

W maju ubiegłego roku, jak „niespodziewany grom z jasne-
go nieba” spadła na Klaudię i jej opiekunkę diagnoza lekar-
ska: nierytmiczność serca(!) u Klaudii. We wrześniu przez 
3 tygodnie Klaudia przebywa w Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Otrzymuje skierowanie na zabieg, należało „poprawić” 
nieelastyczne zastawki. W październiku następuje kolejne 
potwierdzenie przez lekarzy poprzednio postawionej dia-
gnozy. Nadchodzi tragiczny dzień 10 listopada 2009 roku. 
Klaudia źle się poczuła i położyła w swoim pokoju. Po ok. 
2 godzinach Jadwiga wchodzi do pokoju Klaudii, która jest 
niepokojąco blada. Nie może nawiązać kontaktu z nieprzy-
tomną córką. Wzywa pogotowie, specjalistyczna pomoc 
udzielona przez lekarzy nie daje rezultatu. Klaudia umiera.

Klaudia nie miała jeszcze 15 lat. Nie weszła w dorosłe ży-
cie, które mogło nieść tyle wspaniałych perspektyw dla tak 
uzdolnionej i pięknej dziewczyny. Dlaczego? Pocieszeniem 
dla Rodziny i Zboru był w tym wszystkim fakt, że Klaudia 
od obozu chrześcijańskiego w Świnoujściu w 2007 roku, 
zaczęła życie z Jezusem Chrystusem jako swym Panem  
i Zbawcą. 

Pogrzeb
Pogrzeb zmarłej Klaudii Protasiewicz odbył się w dniu  
14 listopada 2009. Uroczystość żałobna miała początek  
w Kaplicy Zborowej. Najstarsi członkowie Zboru nie pamię-
tają takich tłumów ludzi, którzy przyszli pożegnać zmarłą. 
Na ulicę Nadrzeczną, przy której stoi Zbór trudno było 
wjechać z uwagi na mnóstwo parkujących samochodów. 
Oczywiście nie było mowy, żeby wszyscy uczestnicy uro-
czystości pogrzebowej mogli się zmieścić w Kaplicy. Dlate-
go wielu z  nich stało u wejścia, lub obok Kaplicy. Oprócz 
rodziny zmarłej, członków Zboru, bliskich znajomych, 
przybyły również koleżanki i koledzy ze szkoły, ogniska, 
harcerstwa, pedagodzy.

Uroczystość pogrzebową prowadził, początkowo bardzo 
wzruszony br. Marek Czajkowski – pastor Zboru. Jego mowa 
pożegnalna przerodziła się w kazanie ewangelizacyjne. Po-

Koordynator CEL 
PROGRAM DOSKONALENIA 
PRZYWÓDZTWA W KChB  

CENTRUM EDUKACJI LIDERÓW (CEL)

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów podczas swoich obrad 
dnia 4 grudnia br. przeprowadziła podsumowującą dyskusję 
bardzo wysoko oceniając program CEL (Centrum Edukacji Li-
derów), który w listopadzie br. zakończył pierwszy dwuletni 
cykl działalności przewidziany na lata 2008-09.

Zadaniem CEL-u jest doskonalenie przywództwa w naszym 
Kościele. Konkretnie zaś – lepsze przygotowanie nowego po-
kolenia przywódców KChB, którzy obecnie już są zaangażo-
wani w służbie Kościoła i chcieliby rozwijać swoje praktycz-
ne umiejętności i poszerzać wiedzę. Program jest adresowa-
ny do młodych pastorów KChB w wieku 25-40 lat. 

Zadaniem bardziej doświadczonych przywódców, którzy są 
aktywni lub dopiero zaangażują się w programie CEL będzie 
pomoc młodszym kolegom w służbie przez przekazanie do-
świadczenia w takich dziedzinach służby jak: rozwój Kościo-
ła i zapobieganie braku rozwoju, wyposażanie i trenowanie 
przywódców, praktyczne zastosowanie doktryny chrześci-
jańskiej, zarządzanie ludźmi, duszpasterstwo, rozwiązywa-
nie konkretnych problemów w Kościele, rola kultury w prze-
kazywaniu ewangelii itp. Podstawowym celem programu jest 
pomoc pastorom i zborom w bardziej skutecznej służbie. 

Program CEL działa na zasadzie tzw. mentoringu indywidu-
alnego (jeden opiekun na jednego- dwóch podopiecznych), 
którzy będą spotykać się ze sobą regularnie, zaś dwa razy do 
roku uczestnicy programu zbierają się na trwające 3-4 dni 
zjazdy w celu wspólnej nauki, ćwiczeń i rozwijania relacji. 
Akcent jest postawiony na osobistą wymianę doświadczeń  
i trenowanie młodszego pokolenia w przywództwie Kościoła. 

Rada KChB, która partycypuje w kosztach postanowiła, że 
program CEL będzie kontynuowany w KChB przez kolej-
ne dwa lata: 2010-11. W tej edycji programu podopieczni 
dobiorą sobie mentorów, którzy będą się z nimi regularnie 
spotykać. Oprócz zastosowania skutecznych form szkolenia 
i indywidualnych spotkań przygotowywane są na bieżąco 
odpowiednie materiały szkoleniowe do użytku wszystkich 
uczestników programu. 

Niniejsza informacja jest adresowana przede wszystkim do 
pastorów KChB, którzy są gotowi służyć swoim doświadcze-
niem i przez to zachęcać młodszych w służbie braci. Jedno-
cześnie młodzi pastorzy potrzebujący opieki i wsparcia też 
mogą zgłaszać chęć zaangażowania się w programie CEL. 

W celu zgłoszeń lub uzyskania dodatkowych informacji 
można pisać na adres: trusiewicz@kn.pl lub dzwonić na  
numer 0 503 056 081. 

PS. Osoby indywidualne, zbory lub organizacje pragnące 
wesprzeć finansowo działalność CEL mogą nadsyłać ofiary 
na konto Rady Kościoła z odpowiednią adnotacją ‘Wsparcie 
CEL’. 

W imieniu Zarządu CEL,
Daniel Trusiewicz

grudzień 2009
   

Zbigniew L. Gadkowski

Po tragedii 
  błogosławieństwo

przyszłoBoże drogi są inne  
od naszych. Zbór  
w Ostródzie niedawno 
tego doświadczył. 

Klaudia Protasiewicz, córka – wychowanka s. Jadwigi mia-
ła niespełna 15 lat. Była uczennicą II klasy gimnazjum. Jak 
stwierdzali nauczyciele, była zdolną uczennicą. Pięknie 
grała na pianinie i gitarze, była uczennicą Ogniska Muzycz-
nego, ale również mistrzynią szkoły w tenisie stołowym. 
Udzielała się w harcerstwie, wolontariacie na rzecz dzieci 
w przedszkolu i na rzecz zwierząt w schronisku. Słowem, 
wrażliwa, oddana innym dziewczyna. Miała szczególną ła-
twość nawiązywania kontaktów, czemu na pewno poma-
gały elokwencja wypowiedzi, młodzieńcza uroda, piękne 
blond długie włosy, zniewalający uśmiech.

grzeb Klaudii okazał się największą zborową ewangeliza-
cją w ciągu ostatnich lat. Było to wołanie, do przeważnie 
bardzo młodych ludzi o zastanowienie, o refleksje nad ży-
ciem. O wybranie drogi życia z Bogiem, o znalezienie celu. 
Ewangelista wskazał wszystkim zgromadzonym znalezienie 
schronienia, ukojenia, zbawienia u Jezusa Chrystusa. 

Słowa Marka musiały wstrząsnąć zgromadzonymi. Słychać  
i widać to było w pożegnaniu Klaudii przez koleżankę i pa-
nią Dyrektor szkoły. Brat Piotr Olszewski zaśpiewał (przy 
własnym akompaniamencie) pieśni, które, jak zrelacjono-
wał to jeden z uczestników pogrzebu spoza kościoła, wy-
wołały u niego „mrowienie” ciała. Wzmocniły przesłanie 
kazania. 
 
Długi kondukt żałobny udał się na miejscowy cmentarz, 
gdzie miało zostać złożone do grobu ciało Klaudii. Usły-
szeliśmy nad grobem krótkie kazania prezb. Czajkowskie-
go i Zareckiego. Były to trudne, przeszywające bólem ser-
ca chwile. Trumna została spuszczona w głąb ziemi. Łzy, 
szloch pożegnalny, wzruszenie i kondolencje dla najbliż-
szych Zmarłej zakończyły smutną uroczystość.

Boże działanie
Czy to koniec? Przeciwnie. „Zasiane” podczas „pogrze-
bowej ewangelizacji” Słowo Boże nurtowało, nie dawało 
spokoju wielu słuchaczom. Bóg nie dawał spokoju wielu 
osobom. Zaczęli się zastanawiać, kto będzie następny?  
Może to właśnie ja? Przecież wiek się nie liczy, skoro umie-
rają również bardzo młodzi. Niektórzy zadawali sobie 
trudne pytania o siebie, o swą obecną relację, lub jej brak -  
z Chrystusem. Zwlekający z przyjęciem chrztu, zostali po-
budzeni do przypieczętowania swego oddania i przymierza 
z Bogiem. Pojawiły się nowe osoby. Wszyscy, niezależnie 
od różnic w  wieku, przeszłości, zaczęli spontanicznie zgła-
szać się do chrztu. Nie było w Zborze żadnego nacisku na 
podjęcie tego znaczącego, nakazanego przez Boga kroku 
wiary. Duch Święty sam ich o tym przekonywał.  

>>>>>>>>>>

Pogrzeb Klaudii Przed chrztem
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12 chrztów wiary
W związku z licznymi prośbami o udzielenie chrztu, Rada 
Zborowa uznała za konieczność zorganizować zimowy 
chrzest. W dniu 6 grudnia ubiegłego roku kaplica zbo-
rowa była znowu pełna. Nie tylko sala, ale i balkon był 
zajęty. Trzeba było donosić krzesła z zaplecza oraz ławki, 
używane dotychczas na uroczystościach plenerowych. 
Rozpoczęła się cudowna uroczystość „ślubowania” Bogu, 
jaką przez chrzest wodny złożyło wspólnie 12 osób. Po-
grzeb stał się zasiewem pod plon nowych decyzji posłu-
szeństwa Chrystusowi! Mieliśmy ponownie zwiastowane 
Słowo Boże. Mogliśmy uwielbiać Boga i dziękować Mu 
za jego dziwne drogi.

Ta błogosławiona, radosna uroczystość poprzedzona była 
śmiercią młodej osoby. Przez tragedię Bóg dotarł do wie-
lu osób. I najwyraźniej tak właśnie miało być, bo inaczej 
ten chrzest by się nie odbył. W ten sposób smutek zrodził 
radość, a odejście doczesne jednej osoby przyprowadziło 
do życia wiecznego z Chrystusem wielu. 

A Ty?
A czy Ty, drogi Czytelniku, jesteś chętny wyciągnąć z tej 
historii wnioski? Może też zwlekasz z przyjęciem chrztu. 
Może twoje nawrócenie wciąż jest wirtualne, luźne, nie-
pewne. Może nie chcesz postawić „kropki nad i” i jawnie, 
wzorem biblijnym opowiedzieć się za Chrystusem, bo tak 
ci wygodniej. Tylko, czy bezpieczniej? Może myślisz: „je-
stem młody, mam jeszcze czas, zostawię to na potem”. 
Pamiętaj, odchodzą ludzie bardzo młodzi. Czas napraw-
dę nagli! Ureguluj swoje życie z Bogiem, ureguluj spra-
wy z ludźmi! Przyjdź ze skruszonym sercem do Boga, On 
udzieli ci spokoju i radości już tu na ziemi! A po drugiej 
stronie da Ci wiecznie żyć w swojej obecności i miejscu, 
które przygotował dla swoich wybranych.

Jutro nie należy do Ciebie. Jutra możesz nie dożyć. Przyjdź 
do Niego już dzisiaj!   

Ufność w Biblii
Znamy biblijne historie wielu ludzi, którzy w pewnych mo-
mentach swojego życia postawili na nadzieję. Nadzieję, któ-
rej brakuje wielu z nas, jaką nie każdy może się poszczycić, 
jakiej nie każdy doświadczył. Zacznijmy od samego począt-
ku: Ewa. Pierwsza kobieta bez wątpienia ufała w to, że jej 
wzrok nie może się mylić, że owoce z drzewa muszą być do-
bre. Izaak miał nadzieję, iż żaden mieszkaniec w Gerarze nie 
dowie się, kim w rzeczywistości jest Rebeka. Religijny mło-
dzieniec żywił nadzieję, że jego dobre uczynki przyprowa-
dzą go do Królestwa Bożego. Marta ufała, że jej pracowitość 
i posługa zostaną postawione najwyżej w oczach Bożych.

Tak, to wszystko przykłady szczególnej nadziei. Chcieliby-
śmy czytać o tym, że Bóg ją pochwalił i ją nagrodził, praw-
da? Tak się jednak nie stało. Ewa ze swoim mężem została 
wygnana z raju, władca Gerary dowiedział się o oszustwie 
Izaaka, starania młodzieńca zostały niedocenione i uznane 
za niewystarczalne, Marcie Jezus zarzucił, że martwi się  
o sprawy niepotrzebne. Dlaczego? Skoro Pismo tak wysoko 
stawia nadzieję, wiarę i miłość, wydaje się to, jakby Bóg tę 
pierwszą ignorował, czy nawet za nią karał? Czy nasz Pan 
nie jest tym, który chce naszej wiary, zaufania? 

Dwie nadzieje
Odpowiedzią jest rozróżnienie nadziei danej nam od Boga 
od tej ludzkiej. Bo ile jest warta ta ostatnia, skoro opiera się 
na naszych zmysłach, sprycie, własnych siłach, dobrych 
uczynkach, naszych znajomościach, zdolnościach czy na-
wet jedynie drugim człowieku? To nadzieja nie potrzebująca 
Boga, w której Bóg jest ewentualnie dodatkiem. Taka tylko 
ludzka nadzieja, często i słusznie okazuje się zgubna.  I do-
wodem na to są nie tylko biblijni bohaterowie, ale także na-
sze życie, w którym często ufamy temu, co ludzkie, zamiast 
temu, co Boże.

Najpierw spróbujmy sami
Polskie przysłowie mówi, że nadzieja jest matką głupich. 
Czyli: pomóż sobie sam, bo na nadzieję liczą leniwi, lekko-
myślni i głupi. Ale czasem również: nie licz na zmiany. Po-
gódź się z tym, co masz. Z drugiej strony filozofowie mówią 
o niej zazwyczaj z szacunkiem. Największe przełomy w hi-
storii powodowali ludzie, którzy wierzyli, że jednak można 
coś zmienić wbrew temu, czym dysponowali. A chrześcija-
nie? Umieszczają ją na różnych szczeblach hierarchii warto-
ści, zależnie od nastawienia i wygody.

W codziennych sytuacjach, kiedy brakuje nam czasu na 
naukę przed sesją, kiedy sukienka okazuje się za wąska na 
tydzień przed ślubem, gdy dziecko ma grypę a wypłata zo-
staje opóźniona o kolejny tydzień, wtedy ludzka nadzieja 
jest tym, co na samym początku przychodzi do głowy wie-
lu z nas. Przez pięć dni żywimy się wodą i pomidorami, 
szukamy najlepszych lekarzy, pijemy hektolitry kawy, zo-
stawiamy dzieci w domu, byle tylko dorobić parę groszy. 
Mamy nadzieję, że gazety dobrze nam doradzą, wierzymy, 
że najlepszy antybiotyk uzdrowi syna przed 1 września, że 
te dodatkowe godziny zapewnią nam spokój. 

Gdy musimy podjąć szybko decyzję, często tak bardzo ufa-
my temu, co ludzkie, że Bożej nadziei nawet nie dopuszcza-
my do naszych myśli. Im mniejszy problem, tym bardziej 
liczymy na siebie. Na rady człowieka, na grzeszne rozwią-
zania. Jesteśmy tak pewni tego, że świat ma właściwą od-
powiedź, że nie zaprzątamy tym głowy Bogu. Stajemy się 
całkowicie pewni mocy ludzkiej inteligencji, rozsądku, za-
pewnień i obietnic, że nie tylko stawiamy siebie wyżej, ale  
i detronizujemy Boga. 

Dwie skrajności
Natomiast, kiedy na naszej drodze postawione są poważ-
niejsze problemy, jak utrata pracy, śmierć kogoś z rodziny 
czy separacja, zazwyczaj prowadzi to do wybrania jedne-
go z dwóch skrajnych rozwiązań. Zaczynamy rzeczywiście, 
gorąco i bezkompromisowo ufać Panu, pokładać nadzieję 
w Jego Słowie i Jego obietnicach; potrafimy paradoksalnie 
wbrew światu ufać i być pewnym tego, że Bóg we wszystkim 
współdziała ku dobremu. Bądź też – załamujemy się zupeł-
nie, odtrącając nadzieję, tak tę ludzką, jak i tę Bożą. Widzi-
my, że ludzka jest za krucha, by pomóc w czymkolwiek, 
a chrześcijańska wymaga zbyt dużo cierpliwości i odwagi, 
dlatego poddajemy się, nie czekając ostatecznie na nic.

Życie jest jak mecz
Załamanie się i utracenie jakiejkolwiek nadziei, jest przez 
większość ludzi uznawane za bezmyślne i dosłownie głupie. 
Nie tylko przez chrześcijan. Ludzie głęboko religijni ufają  
w swoje obrzędy, dobre uczynki i wiedzą, że poddać się nie 
można. Ateiści zapatrzeni w siłę ludzkiego umysłu i techno-
logii szydzą z tych, którzy doświadczają lęku. Zbuntowa-
ni nastolatkowie wrzeszczą ‘Carpe diem’ i wierzą, że bez 
względu na wynik należy dziś stanąć na wysokości zada-
nia.

Agata Fryś

fot. stockxchng
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Misja 
nie dla pastorów
Wywiad z Annie i Edem Kramerami,  
przedstawicielami organizacji misyjnej Interserve Europe.  

Wywiad przeprowadzili Paweł Kugler i Mateusz Wichary.

PK: Czy mogłabyś nam przedstawić siebie i misję, w której 
pracujesz?

AK: Nazywam się Annie Kramer i pracuję w europejskim biu-
rze Interserve. Nasze biuro zlokalizowane jest w Holandii. 
Naszym celem jest zachęcanie młodych ludzi, zborów, lide-
rów, do zaangażowania misyjnego w Azji i krajach arabskich. 
Z powodu wieloletniej dominacji komunizmu kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej nie miały okazji do zaangażowa-
nia misyjnego, dlatego pomyśleliśmy, że dobrą rzeczą byłoby 
zaproszenie ich do współpracy. W krajach Azji i Bliskiego 
Wschodu są liderzy zespołów, którzy pomagają zaangażo-
wać się w działania misyjne.

PK: Czy sama byłaś na misji?

AK: Tak, byliśmy z Edem w Nepalu. Jesteśmy Holendrami 
i w tamtym czasie Bóg powołał nas byśmy służyli Jemu  
w kraju zamkniętym dla misjonarzy i pastorów. Ed jest in-
żynierem, więc przez dwa lata staraliśmy się tam wyjechać. 
Wówczas Bóg przemówił do naszych serc, abyśmy udali się 
do szkoły biblijnej w Anglii. Właśnie tam zetknęliśmy się  
z Interserve. W tamtym czasie misja ta nazywała się BMMF 
(Bible and Medical Mission Fellowship – Biblijna i Medyczna 
Społeczność Misyjna). Zostaliśmy przez nich zaakceptowani. 
Następnie powiedziano nam, że musimy wrócić do Holandii 

i poprosić nasz zbór o zaangażowanie 
w wysłaniu nas na pole misyjne. Mie-
liśmy na to rok czasu. Bóg w cudow-
ny sposób o wszystko się zatroszczył. 
Postawił na naszej drodze ludzi, którzy 
pytali, co mogą dla nas zrobić, w jaki 
sposób pomóc. Ostatecznie grupa tych 
osób stworzyła zespół wysyłający, któ-
ry wykonał wspaniałą pracę w Holan-
dii. Wtedy byliśmy gotowi na wyjazd 
do Nepalu. 

PK: Czy myślicie, że Wasza misja  
w Nepalu była udana, czy Bóg was 
tam używał? Jak długo tam przebywa-
liście?

EK: Byliśmy tam przez 8 lat. Nasz dom 
był położony na wsi, z dala od głównej 
drogi. Idąc drogą do domu rozmawia-
liśmy z wieloma różnymi osobami na 
wszystkie możliwe tematy. Religia jest 
często poruszanym tematem, więc mie-
liśmy sposobność dzielenia się Ewange-
lią. W naszym domu była biblioteczka 
z chrześcijańskimi książkami w języku 
nepalskim, a ponieważ niewielu ludzi 
potrafiło czytać, często jedna osoba 
czytała coś na głos, a wokół niej gro-
madzili się ludzie, by słuchać. Więc 
okazji było bardzo wiele. Uważam, że  
w Nepalu o wiele łatwiej głosić Ewan-
gelię niż w Europie Zachodniej. 

AK: Tak, ludzie są bardzo ciekawi 
wszystkiego. Oficjalnie nie zezwolono 
nam głosić Ewangelii. Ale ludzie pyta-
li nas, czy mogą pożyczyć książki, na 
co oczywiście wyrażaliśmy zgodę. Lu-
dzie zauważali w nas coś odmiennego 
i mieli w związku z tym wiele pytań. 
Dlaczego nie chodzicie do świątyni? 
Dlaczego nie macie na czołach „tiki”? 
Dlaczego nie czcicie naszych bogów? 
Mieli tak wiele pytań! To pozwala-
ło nam dzielić się z nimi Ewangelią. 
Widzieli również nasze zachowanie 
i pytali o jego przyczynę. Gdy ludzie 
przychodzą do Chrystusa, ich wza-
jemne relacje ulegają przemianie. Mąż  
i żona w większym stopniu troszczą się 
nawzajem o siebie, w większym stop-
niu troszczą się o swoje dzieci, itd. Tak 
więc sąsiedzi przychodzili i pytali: co 
się z wami dzieje? Wy żyjecie w tak od-
mienny sposób. Zauważyliśmy też, że 
gdy Nepalczycy stawali się chrześcija-
nami, spotykali Chrystusa, następowała 
w ich życiu przemiana. Kiedy z kolei 

oni dzielili się wiarą, ludzie przycho-
dzili do Chrystusa. Inne doświadczenie 
– Nepal do początku lat 50-tych był 
krajem zamkniętym. Ludzie z Zachodu 
nie mieli tam wstępu, nie można było 
głosić Ewangelii. Misjonarze w krajach 
sąsiednich modlili się o ten kraj. Więc 
kiedy kraj się otworzył, panowało prze-
czucie, jakby Bóg nas uprzedził swoim 
Duchem. Mieliśmy świadomość otwar-
tości na Ewangelię. Kościół rozwinął się 
w bardzo szybkim tempie. Myślę, że 
dziś szacunkowo jest tam od 600 tys. 
do miliona chrześcijan. Również w Ne-
palu działo się to, co często działo się, 
jak słyszeliśmy, wśród zborów bapty-
stycznych – każdy zbór po jakimś cza-
sie zakładał nowy zbór, z którym utrzy-
mywał relacje. Pomnażanie zborów 
było zadziwiające. Kiedy w 1977 r. roz-
poczęliśmy w Katmandu naukę języka, 
wówczas był tam tylko jeden główny 
zbór nepalski, do którego uczęszczało 
niewielu hinduskich dyplomatów pra-
cujących w Nepalu. Kiedy zamieszkali-
śmy jako misjonarze w wiosce, proszo-
no nas o to, byśmy modlili się o pewną 
grupę etniczną mieszkającą w Nepalu, 
która posiadała odrębny język, aby Bóg 
otworzył ich serca na Ewangelię. Mniej 
więcej po pół roku dowiedzieliśmy się 
o spotkaniu misyjnym organizowanym 
wśród tych ludzi i koniecznie chcieli-
śmy wziąć w nim udział. Kiedy dotar-
liśmy na miejsce, dom był napełniony 
ludźmi. Byli wszędzie: na schodach, 

na górze. To było wspaniałe przeżycie. 
Obecnie jest tam 500 – 600 zborów. To 
naprawdę coś. 

PK: Mogłabyś powiedzieć kilka słów 
na temat Interserve, w jaki sposób po-
wstała i jakiego rodzaju to misja?

AK: Interserve istnieje od 1852 r. Zo-
stała założona przez kobiety. Narodzi-
ła się wówczas wizja, aby wysyłać na 
misję kobiety. Misjonarze powracający 
z Chin i Indii zebrali się pewnego dnia 
w Londynie na spotkaniu przy herbatce 
i powiedzieli: my – mężczyźni – może-
my dotrzeć jedynie do mężczyzn. Mó-
dlcie się, aby kobiety uchwyciły wizję, 
by udać się do Indii i innych krajów, 
aby docierać do kobiet, gdyż w kra-
jach tych nie ma możliwości kontaktu 
między mężczyznami a kobietami. Tak 
się stało i w 1852 r. dwie nauczyciel-
ki pojechały do Indii. Usłyszały one, 
że pewni ludzie w pałacu królewskim 
zostali chrześcijanami wskutek samego 
tylko czytania Biblii. Skądś otrzymali 
Biblię i przez jej czytanie przyszli do 
Chrystusa. W ten sposób wszystko się 
zaczęło. Wyjechały jako nauczycielki, 
pracowały tam, gdzie wstęp miały tylko 
kobiety. Kształciły młode dziewczyny 
na nauczycielki a następnie wysyłały 
je, aby kształciły inne. Ruch zaczął się 
pomnażać, z czasem obok nauczycie-
lek wyszkolone zostały pielęgniarki, 
później lekarki, które wyjeżdżały do 
różnych miejsc w Indiach i Pakistanie.

Czyli, stawia na siły człowieka. Widzę, że dziś tą drogą 
idzie bardzo wielu ludzi. Jest popularna, ma wielu zwo-
lenników. Poza tym nie wymaga zbyt wiele odwagi i nie 
jest wyszydzana. Wierzę, że za taką postawę na boisku 
wielu poklepałoby nas po plecach. Ta postawa jest fair 
w stosunku do świata, ale co z tego, skoro to nie są Boże 
zasady? Jeśli to On jest naszym trenerem, to chce od nas 
raczej polegania na Jego radach. Jeśli to On jest Sędzią, 
to uzna taką grę za grę wbrew ustalonym regułom.

Bóg pochwala tylko jedną postawę na swoim boisku. Jest 
nią Boża Nadzieja. Boża nie oznacza ślepa, nie znaczy 
pozbawiona logiki, to nie głupota i nierozsądek. Chrze-
ścijańska żywa nadzieja nie może kojarzyć nam się rów-
nież z naiwnością. Czym więc jest? 

Boża nadzieja
Powinna kojarzyć nam się przede wszystkim z właściwy-
mi decyzjami nawet, kiedy na nich tracimy, z cierpliwo-
ścią, z mądrością, z ufnością. Słowo Boże przypomina: 
„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, 
bo wierny jest Ten, który dał obietnicę” (Hebr10:23). 

Powinniśmy mieć nadzieję w Słowo Boże i w Jego 
obietnice. Bezkompromisowo. Bo przecież Pan w Biblii 
spełnił już ponad 300 swoich proroctw, wciąż spełnia 
kolejne. Bóg w czasach biblijnych jak i dziś, w twoim 
życiu, wywiązuje się ze wszystkich obietnic, o których 
czytasz w Świętej Księdze, daje wiele namacalnych, lo-
gicznych, historycznych dowodów na to, że jest nie tylko 
Stwórcą, ale i Tym, który chce cię wspierać, pomagać ci, 
zmieniać twoje ludzkie życie, a przede wszystkim dać 
ci życie wieczne. Nadzieja Boża nie jest naiwnością, 
czy pójściem ciemną uliczką. Boża miłość nie jest śle-
pa, więc i obietnice są jasne, proste i pewne. Nadzieja 
chrześcijanina to pewność naszego zbawienia, tego, że 
Bóg słucha naszych modlitw, pewni zwycięstwa, pewni 
przebaczenia, pewni Bożego prowadzenia. Ta nadzieja 
to ufność we wszystko, co gwarantuje nam Bóg; zaprze-
stanie polegania na sobie, na swoim słabym charakterze, 
zawodzącym świecie, słabym umyśle. 

Ważne jest, byśmy zrozumieli, że podążanie drogą na-
dziei Bożej, to nie tyle najlepsza decyzja, lecz jedyna do-
bra. Bóg nie pochwala innych dróg. Nasz Pan jest Bogiem 
zazdrosnym, nie będzie cieszył się z tego, że w niektó-
rych sytuacjach kierownicę oddajemy Jemu, a w innych 
temu światu. I to nie z powodu swojej nietolerancji, lecz 
prawdziwej troski. Skoro Chrystus radzi nam, byśmy nie 
służyli Bogu i mamonie (Mat 6:24), to robi tak dlatego, 
iż widzi straszne skutki takiej postawy! Niemożliwa jest 
„etatowa” nadzieja pokładana w Słowie Bożym, nie mo-
żemy przyjąć Go połowicznie do naszego życia, Bóg nie 
może być tylko gościem. Jeśli Boża nadzieja nie będzie 
jedyną, jaka nam przyświeca w sercu i umyśle, to będzie 
bezużyteczna. Jak napisał Soren Kierkegaard: „Trzeba 
ugodzić śmiertelnie ziemską nadzieję, tylko wtedy moż-
na uratować siebie nadzieją prawdziwą”.  fo
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EK: Interserve wyszkolił w Anglii pierw-
sze w historii hinduskie kobiety-lekarzy, 
które później pojechały do Indii. 

PK: Czym jest Interserve dzisiaj i czym 
różni się od innych organizacji misyj-
nych?

AK: Wysyłamy zwykłych ludzi, któ-
rych Bóg powołał na misję. Osoby te 
pracują w danym kraju w swoim za-
wodzie. Zazwyczaj możemy znaleźć 
pracę dla każdego zawodu. Misjonarze 
nie działają w grupach, raczej w poje-
dynkę. Dla przykładu, w pewnym kra-
ju arabskim mamy ludzi pracujących 
w mediach. Założyli firmę zajmującą 
się mediami, produkują płyty DVD  
w języku arabskim. Materiały są później 
transmitowane w całym świecie arab-
skim, współpracują z innymi stacjami 
lokalnymi w celu nadawania programu. 
Biznes przeplata się z misją, firma gwa-
rantuje wynagrodzenie. 

PK: Zatem powodem, dla którego oso-
by jadą w charakterze pracowników 
jest to, że oficjalnie nie można tam być 
misjonarzem?

AK: Tak. Pracujemy w tzw. krajach za-
mkniętych, we wszystkich tych krajach 
trzeba mieć wizę, a w większości z nich 
nie można jej otrzymać jeśli jest się pra-
cownikiem chrześcijańskim. Ale osoby, 
które mają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe mogą otrzymać wizę. Oso-

by, które mają kwalifikacje i pewne do-
świadczenie w swoim zawodzie, mogą 
zostać wysłane. 

PK: Jak wygląda życie typowego misjo-
narza?

EK: Dzięki interakcji z lokalnymi miesz-
kańcami i współpracownikami szybko 
nawiązują się kontakty. Sposób życia 
chrześcijan odróżnia się i prowokuje 
ludzi do zadawania pytań, co stwarza 
okazje do dzielenia się wiarą. 

AK: Jesteśmy misją holistyczną. Holi-
styczne podejście nie tylko jest jednym 
z naszych przekonań. To jest nasza 
tożsamość. Ludzie, których wysyłamy, 
mają żywą relację z Chrystusem, lubią 
swoją pracę, kochają Chrystusa i chcą 
Jemu w ten sposób służyć. Większość 
naszych partnerów podczas studiów 
odkryło, że właśnie to Bóg położył im 
na serce i chcą Jemu służyć w taki spo-
sób. Przyjmujemy postawę sług, nie 
jedziemy do danego kraju i mówimy 
tam, co powinni zmienić. Staramy się 
słuchać, jakie są potrzeby i potem po-
magać im zaradzić. 

PK: Czy uważasz, że w krajach tych 
również i dziś kobiety mogą być ewan-
gelizowane jedynie przez kobiety?

AK: Tak, choć nie dotyczy to wszyst-
kich krajów, to w większości z nich cią-
gle istnieje silny podział między kobie-

tami a mężczyznami. Np. gdybym tam 
była, nie mogłabym przebywać z innym 
mężczyzną w jednym pomieszczeniu. 
Można by się spotkać na zewnątrz, 
gdzie wszyscy mogliby nas widzieć.  
W Pakistanie i Afganistanie ten podział 
jest nawet wyraźniejszy. 

PK: Ilu macie misjonarzy i z jakich kra-
jów pochodzą? 

AK: Mamy około 800-850 misjonarzy, 
pochodzą z Ameryki Północnej, Brazy-
lii, Europy, Nowej Zelandii i Australii, In-
dii (byłe pole misyjne, a obecnie mamy 
około 100 misjonarzy z tego kraju!),  
z krajów Dalekiego Wschodu i Korei.

PK: Czy macie kogoś z Polski?

AK: W obecnej chwili nie, ale w prze-
szłości pojechało już kilka osób i mamy 
nadzieję, że więcej osób dołączy. 

PK: Kiedy do pracy misyjnej dołą-
czyli misjonarze z Europy Środkowej  
i Wschodniej?

AK: W 2001 r. powstał oddział Inter- 
serve-Europe, w celu rekrutowania osób 
z Europy. Wcześniej było inaczej. Np. 
oddział szwajcarski został utworzony 
przez Anglików. Zakładanie samodziel-
nego oddziału trwało 10-15 lat. Po upad-
ku komunizmu zastanawialiśmy się, czy  
warto poświęcać 10 lat na zakładanie 
oddziału w każdym kraju Europy Środ-
kowo-Wschodniej, czy może istnieje 
jakiś lepszy sposób. Chcemy działać  
w oparciu o relacje partnerskie. Chcemy  
współpracować z organizacjami misyj- 
nymi funkcjonującymi już w danym kra-
ju i wspólnie służyć Kościołowi. Więc 
zamiast zakładać biura w poszczegól-
nych krajach, chcemy aby misjonarze 
działali w partnerstwie z europejskim 
oddziałem Interserve, a następnie ob-
serwować, jak wizja rozwija się w da-
nym kraju. Kiedy już jest 4-6 misjona-
rzy, staramy się zadbać o to, aby mieli  
w swoim kraju należytą reprezentację, 
aby był ktoś, kto może się nimi zająć. 
Być może w przyszłości praca w danym 
kraju całkowicie się usamodzielni. Ob-
serwujemy, jak Bóg rozwija to, co stanie 
się najlepszym rozwiązaniem. Nie chce-
my duplikować tych samych rozwiązań 
w każdym kraju, ale jesteśmy otwarci na 
najlepszy sposób działania. 

PK: Ilu macie obecnie misjonarzy z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej?

AK: W misji długoterminowej mamy 
rodzinę z Rumunii i jednego misjona-
rza z Czech. Z innych krajów europej-
skich – kilka osób ze Szwecji, Norwe-
gii, Francji, Niemiec i Belgii. Mamy też 
kilka osób na misji krótkoterminowej. 
Ale na przestrzeni ostatnich 8 lat kraje 
te wysłały 25-30 osób. Dla wielu osób  
z Europy Środkowo- Wschodniej wy-
jazd długoterminowy (powyżej 2 lat) 
jest trudny. Potrzebne jest dobre przy-
gotowanie, wsparcie. Organizacja wy-
jazdu  krótkoterminowego (do 2 lat) jest 
o wiele prostsza. 

MW: Jakie osoby z Polski mogą zostać 
misjonarzami?

AK: Muszą to być świadomi, oddani 
chrześcijanie mający żywą relację z Bo- 
giem, posiadający wykształcenie, coś, 
co można dać. Nie muszą mieć wy-
kształcenia teologicznego. Jeden z Pola- 
ków, którzy wyjechali był inżynierem, 
inny, który przygotowywał się do wy-
jazdu, był informatykiem. Znamy miej-
sca pracy, gdzie te osoby mogą praco-
wać i służyć Bogu. Dla każdego kraju 
mamy osobną wizję. Np. kraje Bliskie-
go Wschodu i Zatoki Perskiej wymagają 
dużej ostrożności, ale nawet tam moż-
na służyć Bogu. Wymagana jest jednak 
odpowiednia strategia i ciągłe zadawa-
nie pytań, jak służyć Bogu w oparciu  
o wszystkie oferty pracy. Nie chodzi tyl-
ko o to, aby koncentrować się na samej 
stronie zawodowej. Misjonarze znajdu-
jący się w danym kraju również dysku-
tują, modlą się, pytają Boga, w jakim 
celu przywiódł ich do danego kraju. 

PK: Czy współpracujecie z różnymi 
wyznaniami?

AK: Tak, nasza misja ma charakter po-
nadwyznaniowy. Misjonarze mogą na 
miejscu dołączyć do istniejącego już 
zboru, gdyż zakładanie nowych zbo-
rów nie jest naszym celem. Oczekuje-
my, że dołączą do jednego ze zborów 
istniejących na miejscu. Nasi misjona-
rze mogą na miejscu budować relacje, 
wspierać służbę, modlić się. Dla przy-
kładu, ja byłam mocno zaangażowana 
w pracę szkółki niedzielnej i służbę ko-
biet – trzeba robić to, co powinno być 

zrobione. W niektórych miejscach nie 
ma zboru, więc staramy się założyć tam 
społeczność, grupę uczniostwa i obser-
wować, jak Bóg dalej rozwija służbę  
z tego punktu. 

PK: W jaki sposób IS współpracuje ze 
zborem misjonarza w kraju, z którego 
on pochodzi (zborem wysyłającym)?

AK: Oczekujemy, że Zbór zaangażuje 
się w pozyskiwanie wsparcia finanso-
wego i modlitwę. Wierzymy, że odpo-
wiedzialność za misjonarza spoczywa 
na zborze wysyłającym. Nie wzięliby-
śmy chrześcijanina z Polski, który nie 
należy do żadnego kościoła. Chcemy, 
żeby misjonarze byli wysłani przez 
zbór i rekomendowani przez zbór. 
Zachęcamy, żeby zbór odwiedził pole 
misyjne i misjonarza, i cały czas stano-
wił dla niego wsparcie. Jesteśmy organi-
zacją pośredniczącą. Nie zastępujemy 
zboru. Używamy tylko naszej wiedzy  
i znajomości sytuacji na polu misyjnym 
oraz w procesie rekrutacji, aby umoż-
liwić zaangażowanie twojego Kościoła 
w misję. 

PK: Czy misjonarz może sam siebie 
utrzymać, czy potrzebuje dodatkowe-
go wsparcia finansowego, a jeśli tak to 
w jaki sposób może je pozyskać?

AK: Prawda jest taka, że my również 
polegamy na wsparciu, więc nie może-
my zaoferować pensji. Niektórzy ludzie 
mogą otrzymać pensję, np. w krajach 
Bliskiego Wschodu nie jest to trudne. 
Jeśli ktoś jednak pojedzie do Nepalu, 
to nie otrzyma płatnej pracy. Potrzeb-
ne jest pełne wsparcie. Oczekujemy, że 
zbór, lub kilka zborów będzie utrzymy-
wało daną osobę. 

MW: Zatem chcecie przyjmować ludzi 
z Polski?

AK: Tak, oczywiście!

PK: Jak w praktyce wyglądałby proces 
przygotowania do wyjazdu?

AK: Należy się z nami skontaktować, 
przedstawić jakiego rodzaju misją jest 
się zainteresowanym – długo  czy krót-
ko- terminową. Misja krótkoterminowa 
trwa do dwóch lat. Następnie należy 
wysłać zgłoszenie ze swoimi danymi. 
Wtedy przeprowadzamy z kandydatem 
rozmowę, dowiadujemy się o nim wię-
cej, dyskutujemy i zastanawiamy się, co 
jeszcze byłoby potrzebne. Potrzebne są 
rekomendacje ze zboru. Następnie od-
wiedzamy daną osobę w jej kraju, roz-
mawiamy z liderami zboru o tym, jak 
najlepiej przygotować wyjazd. Pracu-
jemy nad budżetem a w międzyczasie 
szukamy odpowiedniego miejsca pracy. 
Najczęściej pojawia się 4-5 możliwości. 
Rozważamy je wspólnie i odkrywamy, 
jakie miejsce jest najlepsze. 

PK: Czy potrzebne jest przygotowanie 
teologiczne?

AK: Tak, na ogół wymagamy 1 roku 
szkoły biblijnej. Jest  to absolutne mi-
nimum dla wyjazdu długoterminowego 
(powyżej 2 lat). Do krótszego wyjazdu 
szkoła nie jest wymagana. Wyprawa 
krótkoterminowa często służy też orien-
tacji na miejscu i przygotowaniu do wy-
jazdu na dłużej. W człowieku zmienia 
się coś, kiedy jedzie do innego kraju  
i służy tam przez jakiś czas. 

PK: Dziękujemy za wywiad!

www.interserve.eu 
e-mail: iseur@planet.nl 
kontakt w Polsce: interserve@wp.pl 
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W mitologii greckiej nierozsądna 
Pandora, która wywarła wpływ na 
ospałego umysłowo Epimeteusza  
i zmusiła go do otwarcia tajemniczej 
puszki, nie zdawała sobie sprawy, 
jaki to okrutny prezent podarowali jej 
bogowie. Z puszki na świat wyległy 
wszelakie nieszczęścia, zło, choroby. 
Jednak na jej dnie spoczywała ukryta 
nieśmiała Nadzieja. Wiotka i eterycz-
na sprzeciwiła się woli tych, którzy 
postanowili pogrążyć nieszczęsnego 
człowieka w otchłani rozpaczy.

W Piśmie Świętym, a konkretnie 
Hymnie do Miłości św. Pawła, Na-
dzieja kroczy w trójcy obok Miłości 
i Wiary. To „te trzy” nierozłączne 
przyjaciółki mogą odmienić los każ-
dego z nas. Warto o tym pamiętać. 

Potrzeba nam nadziei
Często zdarza się, że człowiek, któ-
ry poznaje Boga, zachwycony Dobrą 
Nowiną wierzy, że od tej pory jego 
życie stanie się pasmem sukcesów  
i szczęśliwości. Całe odium strachu, 
bólu i poczucia winy zostało na-
gle zdjęte z jego barków. Nic więc 
dziwnego, że patrzy na świat „przez  
różowe okulary”, spodziewając się  
dalszych ulg i prezentów. Gdy jednak 
w życiu wierzącego człowieka poja-
wiają się choroby, problemy z pracą, 
śmierć osoby bliskiej czy fałszywe 
oskarżenie, ten jest zaskoczony. Niby 
wiedział, że „Jezus cierpiał” a „uczeń 
nie może być nad Mistrza”, jednak 
spodziewał się, że jego dotyczyć 
będą tylko błogosławieństwa, łaska  
i miłosierdzie. Często w cichości ser-
ca sądził, że cierpią tylko ci, którzy 
nadal mają jakieś ciemne sprawy na 
sumieniu, nie wyznane grzechy, nie 
uregulowane sprawy z przeszłości.

Tak więc zawsze człowiek jest 
zaskoczony, gdy smutek, niedo-
statek czy choroba zapukają do 
jego drzwi. Co jest?! – myśli. Modli 
się, by Pan „odsunął od niego ten kie-
lich goryczy”, pości, prosi braci i sio-
stry o wstawiennictwo w modlitwie, 
namaszczenie i czeka, czeka na cud.

Z cudem i bez cudów
Czasem cud się zdarza. Pan Bóg wy-
słuchuje „delikwenta” i pozwala mu 
powrócić do stanu dziecięcej bez-
troski nowo nawróconego. Jednak 
znacznie częściej nasze oczekiwania 
a Boże plany różnią się diametralnie.  
I nawet, gdy problem, który nas trapił, 
zostaje rozwiązany, to to, co przeży-
liśmy w związku z doświadczeniem 
na zawsze pozostawia ślad w naszym 
życiu i postrzeganiu Boga. To już nie 
tylko Bóg – dawca życia i zbawienia, 
ale też Ten, który dopuszcza do za-
istnienia w naszym losie smutnych,  
a nawet tragicznych chwil.

Zawsze zadziwiało mnie – sceptyczną 
odbiorczynię happy endów – zakoń-
czenie księgi Hioba. Oto, po wszyst-
kich nieszczęściach: utracie majątku 
i statusu społecznego, śmierci dzieci, 
osobistej chorobie, braku jedności  
w małżeństwie, nie zrozumieniu 
przez przyjaciół, Bóg przywraca mu 
szczęście. Darzy go długim życiem, 
daje mu możliwość ponownego do-
robienia się, nowe potomstwo, wnu-
ki, prawnuki i pra pra, w końcu łaska-
wą śmierć, gdy „jest syty swych dni”. 
Zastanawiam się jak bardzo zmieniły 
Hioba przeżyte doświadczenia i cier-
pienia, jak różne było jego szczęście 
dojrzałe od pierwotnej beztroski. 
Niewątpliwie Hiob wiele się nauczył, 
co podsumowuje stwierdzeniem: 
„Tylko ze słyszenia wiedziałem o to-
bie, lecz teraz moje oko ujrzało cię” 

A gdzie pan pracuje?

We wszystkich krajach świata spotkać można ludzi znajdu-
jących się w ogromnej duchowej potrzebie – ludzi, którzy 
nigdy osobiście nie poznali Jezusa Chrystusa, a On sam jest 
im mało znany. Uważa się, że właśnie tam potrzeby są naj-
większe. Są i takie kraje w których znaczna część społe-
czeństwa została dotknięta przez Bożą łaskę i życie wielu 
trwale zostało zmienione. Tak dzieje się na przykład w Ru-
munii czy Brazylii.

Zazwyczaj, kiedy myślimy o tych największych potrzebach 
duchowych, przeważająca część ludzi – również w Polsce 
– myśli o krajach trzeciego świata (Afryka, Azja czy Amery-
ka Środkowa). To dlatego większość osób pracę misjonarzy 
kojarzy z tymi właśnie kontynentami, a pewne okoliczności 
zdają się to potwierdzać. Całkiem niedawno, podczas kon-
troli drogowej uprzejmy policjant zapytał jednego z naszych 
misjonarzy:

– A gdzie pan pracuje? 

– Jestem misjonarzem – odpowiedział legitymowany. 

– Taaaak? – zapytał zaskoczony obrotem sprawy policjant. – 
To niesamowite! Na jak długo przyjechał pan do kraju?

Pomijając humorystyczny aspekt całego zdarzenia zauwa-
żyć w nim można taki oto, bardzo powszechny kierunek my-
ślenia: chrześcijaństwo to domena głównie Europy i Amery-
ki Północnej, a misjonarze? Misjonarze do Afryki. Problem 
jednak polega na tym, że najszybciej rozwijającą się religią 
w Europie nie jest chrześcijaństwo, lecz islam. Przewiduje 
się, że w niektórych krajach europejskich, takich jak na przy-

kład Belgia, za około 30 lat większość mieszkańców stanie 
się wyznawcami islamu. Europa to kontynent, na którym z 
jednej strony widoczny jest regres chrześcijaństwa, z dru-
giej zaś wzrost islamu, ateizmu, materializmu i działań Unii 
Europejskiej, która notabene w swoich założeniach odcina 
się od chrześcijaństwa. Przychodzi nam więc żyć na konty-
nencie, który na naszych oczach zamienia się w kontynent 
pogańsko – islamski, a którego potrzeby misyjne stają się nie 
mniej ważne niż w innych częściach świata.

Umiejscawianie Europy w kontekście chrześcijańskim jest 
z biblijnego punku widzenia wielkim nieporozumieniem, 
podobnie jak nazywanie chrześcijaństwem czegoś, co tak 
naprawdę niewiele ma wspólnego z żywym Jezusem i prze-
mienionym życiem człowieka. A Polska? Na tle Europy nie 
wygląda zbyt korzystnie. Co prawda znaleźć tu możemy 
wiele pomników religijnych, świętych placów, ulic, a nawet 
miasta, których patronem jest sam Jezus Chrystus. Zdawało-
by się, że polskie chrześcijaństwo ma się dobrze. Rzeczywi-
stość wygląda zgoła inaczej – zupełnie inaczej. 97% społe-
czeństwa to zdeklarowani chrześcijanie, jednak na pytanie: 
Czy wierzy pan/i, że Jezus naprawdę żył i umarł na krzyżu? 
– już tylko 60% odpowiada „tak”. Poważny przesiew na-
stępuje po zadaniu innego, wymagającego większej wiary 
pytania: Czy wierzy pan/i, że Jezus Chrystus zmartwych-
wstał i odszedł do nieba? Z 60% już tylko 30% jest w stanie 
zaakceptować ponadnaturalne zmartwychwstanie. Zadając 
kolejne pytania (na przykład: Czy wierzysz, że Jezus umarł 
również właśnie za ciebie, aby tym samym cię zbawić? lub 
Czy gdyby umarł pan dziś w nocy, czy ma pan przekona-
nie, że znalazłby się w niebie? Dlaczego?) dochodzi się do 

(Hioba 42:5). Efektem więc jego do-
świadczeń było pełne poznanie Boga,  
a więc na pewno niezmiernie cenny  
i wartościowy dar.

Nie ignorujmy Nadziei
Uporządkujmy więc powyższe roz-
ważania. Po pierwsze – każdy czło-
wiek, żyjący na ziemi a nie w beztro-
skim Raju, zostaje poddany wcześniej 
czy później różnorakim doświadcze-
niom, chorobom, itp. Jeśli jest osobą 
wierzącą, to właśnie Wiara może 
pomóc i pomaga mu przetrwać złe 
chwile, a także świadomość, że nie 
jest ze swym problemem sam, lecz 
ma bezwarunkową Miłość Ojca  
i wsparcie braci i sióstr w Chrystu-
sie. I nawet, gdy któreś z tych dwóch 
ogniw ulega zachwianiu, np. wątpimy 
w Bożą Miłość, nie mogąc odnaleźć 
sensu w naszym cierpieniu lub za-
wiodła nas nasza wierząca rodzina, 
pozostaje jeszcze Nadzieja. Ta, która 
nieśmiało wyłania się z zakamarków 
naszych myśli i podtrzymuje chęć 
naśladownictwa, walki, życia wbrew 
wszelkim okolicznościom. Pamiętaj-
my tylko, by dopuścić ją do głosu 
poprzez baczne badanie jej słów na 
kartach Biblii. Przecież jest nieśmia-
ła i eteryczna, a doprowadza nas do 
lepszego poznania siebie i Boga.         

UKRYTA NA DNIE
Beata Jaskuła-Tuchanowska

Misjonarze. Którego z nich darzymy większym szacunkiem? Tego pracującego w Afryce czy tego,  
który się mozoli w małym polskim miasteczku? Dlaczego kogoś służącego w Nikaragui,  
pochylając się nisko, jesteśmy gotowi nazywać Bratem Józefem, zaś tego z Bronowic – zwykłym Józkiem?

Sąsiad misjonarz

czyli o polu misyjnym wokół nas
Sebastian Zima
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0,06% prawdziwie wierzących w to, co mówi Pismo Święte. 
Jest to więc znikomy procent ludzi, którzy świadomie ufają 
Jezusowi, czytają Pismo Święte i stosują się do zaleceń Jezu-
sa Chrystusa. Największe zatem oszustwo polega na tym, że 
pozostała część ze spokojnym sumieniem nadal nazywa się 
chrześcijanami. Smutne, że nawet ludzie świadomie wierzą-
cy w Chrystusa, myśląc o misji i wysyłaniu misjonarzy zwy-
kle kierują te myśli w stronę Afryki i innych egzotycznych 
obszarów w których procent ewangelicznie wierzących lu-
dzi przebija polską rzeczywistość. Ciekawe, że kraje takie 
jak Kongo, Wietnam, Indie czy Paragwaj są w stanie wysyłać 
na świat rodzimych misjonarzy. 

Czy ten materiał to zachęta do stawania w poprzek misjom 
zagranicznym? Absolutnie nie! Jest on jedynie próbą zwró-
cenia uwagi i zwiększenia zainteresowania wierzących lu-
dzi poważną misją w naszym religijnie wyedukowanym, ale 
jakże oddalonym od prawdziwego Boga kraju. Jak możemy 
pomóc Polsce, w której większość mieszkańców to wierzą-
cy-niepraktykujący, gdzie 97% to chrześcijanie, którzy – jak 
sami twierdzą – wierzą w Jezusa, ale nie żyją tak, jak Jezus 
nauczał, usprawiedliwiając się, że życie w taki sposób nie 
jest dzisiaj możliwe? Myślimy o wysyłaniu misjonarzy do 
krajów, które w rzeczywistości duchowo sytuują się lepiej 
od nas, natomiast w naszym brakuje doświadczonych pra-
cowników. 

Potrzebujemy nowych społeczności

Liga Biblijna, działająca w Polsce od roku 2001 jest jedną  
z organizacji, które dostrzegają potrzebę zakładania nowych 
zborów w naszym kraju. Jest organizacją, której głównym 
celem jest pomoc kościołom w doprowadzaniu ludzi do 
społeczności z Chrystusem i Jego Kościołem. Dzieje się to 
poprzez umiejscawianie Pisma Świętego w rękach ludzi. 
Czym się to różni od zwykłej dystrybucji? Tym, że chrze-
ścijanie wręczając ludziom Pismo Święte, wręczają go  
w „pakiecie” wraz z przekazaniem umiejętności korzystania 
z niego. Zależy nam na tym, aby osoba otrzymująca Biblię, 
została nauczona, jak z niej korzystać i jak przy jej pomocy 
osobiście poznawać Jezusa Chrystusa.

Aby dotrzeć do Polaków z Dobrą Nowiną i Pismem Świętym, 
Liga Biblijna posługuje się dwoma narzędziami. Pierwsze  
z nich to Projekt Filip skierowany do ludzi wierzących, ma-
jący na celu przygotowanie chrześcijan do owocnego umiej-
scawiania Pisma Świętego w sercach innych ludzi i klarow-
nego dzielenia się z nimi dobrą nowiną. Jak? Poprzez serię 
praktycznych warsztatów oraz specjalnie przygotowane 
materiały do ewangelizacyjno-uczniowskiego studium 
biblijnego. A co w przypadku, kiedy w mieście nie ma 
żadnych ewangelicznie wierzących, których można by 
przygotować? Co, jeśli w ogóle nie ma żadnego opar-
tego wyłącznie na Biblii kościoła? Jest odpowiedź: 
trzeba ten kościół założyć! 

Dlatego drugim narzędziem używanym przez Ligę Biblijną 
jest Program Misja PL, polegający na zakładania nowych 
zborów. Jesteśmy przekonani, że nie ma lepszego narzędzia, 
za pomocą którego można by wpływać na określoną spo-
łeczność niż zdrowa lokalna wspólnota uczniów Chrystusa. 
Jest to jakby Boży przyczółek, który powinien znajdować się 
w każdym mieście. Należy to jeszcze raz powtórzyć: w każ-
dym mieście. Szukamy więc ludzi, którzy będą gotowi stać 
się misjonarzami i wezmą udział w dwuletnim programie 
oraz praktycznych szkoleniach, których celem jest planowe 
zakładanie nowych kościołów. Nie tak rzadkie są w naszym 
kraju sytuacje, kiedy wierzący ludzie, aby dostać się do naj-
bliższego zboru muszą pokonać 40 i więcej kilometrów. Jak 
mają wzrastać? Czy tylko na niedzielnych nabożeństwach? 
Kościół to przecież nie tylko nabożeństwa, a tym bardziej 
nie budynek. To raczej ludzie żyjący ze sobą, pomagający 
sobie na co dzień, noszący swoje brzemiona... To sprawa 
poważniejsza niż się wydaje.

Podczas ewangelizacji w dużym polskim mieście nawraca 
się kobieta, która notabene trafia tam przejazdem. Potem, 
zafascynowana nowym doświadczeniem i poznaniem Jezu-
sa wraca do domu. Jej przyjaciel pilnie prosi, abyśmy zna-
leźli dla niej jakiś kościół, w którym mogłaby dalej wzra-
stać. Zadanie wydaje się dość banalne, ale tylko „wydaje 
się”. Przesiewamy prawie wszystkie denominacje działające 

w naszym kraju i znajdujemy zbór, do którego będzie mogła 
uczęszczać. Odległość? 45 kilometrów. I tutaj ręce opada-
ją.

Może to nikogo nie wzrusza, może ktoś powie: cóż to 
jest 45 kilometrów? Jednak warto postawić sobie pytanie: 
Czy każdego stać będzie, aby w ciągu miesiąca pokonać  
400 lub 500 km na dojazd do kościoła? Z różnych technicz-
nych powodów dla niektórych okaże się to wielką, ofiarną 
wyprawą na cały dzień. Żenujące jest oczekiwanie od nich 
takich ofiar, podczas gdy mieszkający w pobliżu kościoła 
chrześcijanie, posiadający samochody, w minutę po za-
kończonym nabożeństwie pośpiesznie uciekają do domu, 
ponieważ – jak mówią – rodzina musi zjeść obiad. Dalej 
– czy zakładamy, że wszyscy mają samochody lub autobu-
sowy przystanek za płotem? Że wszyscy mają zdrowe nogi, 
otwartą rodzinę? Że ktoś nie musi pójść do pracy na drugą 
zmianę?

Tak więc, wielu gorących ludzi po nawróceniu nie ma gdzie 
pójść, nie ma gdzie wzrastać, nie ma gdzie szukać duchowej 
rodziny, bo filozofię mamy taką, że o wiele łatwiej wyna-
jąć kierowcę, busa i z czterdziestu kilometrów zwozić lu-
dzi do swojego zboru, niż w modlitwie i poście powołać 
Bożego człowieka i wysłać go w miejsce białych plam, by 
w mocy Świętego Ducha zbudować zbór, który promienio-
wać będzie Chrystusem. Czy to problem finansów? Braku 
ludzi? Nie, to problem naszej wizji, która generalnie mało 
krąży wokół budowania nowych zborów. Tymczasem nasz 
kraj bardzo jej potrzebuje. Potrzebuje i woła o przygotowa-
nych, doświadczonych misjonarzy, którzy nie wyjadą do eg-
zotycznych krajów, lecz do mało znanych Wilamowic, aby 
zbudować prawdziwy kościół, którego ludzie nigdy tam nie 
mieli.

Trzydziestu dorosłych Polaków z ubogich rodzin zapytaliśmy 
kiedyś: Gdyby umarł pan dzisiaj, gdzie prawdopodobnie by 
się znalazł? Prawie wszyscy odpowiedzieli: W piekle. 

Polska umiera każdego dnia, powoli lecz systematycznie, 
w liczbie około 1040 osób dziennie. Większość z tych lu-
dzi wie, że idzie do piekła, ponieważ ich życie zaprzecza 
słowom i nauczaniu Jezusa. Zatem, jak możemy myśleć, 
że jesteśmy krajem chrześcijańskim, skoro nie znamy Pi-
sma Świętego, instrukcji w całości poświęconej tematowi, 
jak się dostać do nieba? Podobnie jak Nehemiasz nosił  
w sercu smutek i brzemię rozwalonych murów, zhańbionej  
Jerozolimy, tak i my nosimy brzemię i smutek z powodu pol-
skiej rzeczywistości. Trzeba więc być posłusznym nakazowi  
Jezusa i działać. 

Podejmij wyzwanie

W ramach Ligi Biblijnej prowadzimy nabory i szkolenia 
misjonarzy, podczas których uczymy, jak założyć zdrowy 
zbór, który głosić będzie dobrą nowinę. Program składa się 
z pięciu modułów realizowanych w ciągu dwóch lat. W ich 
trakcie przekazujemy praktyczne umiejętności, w jaki spo-
sób, krok po kroku, rozpoczynając od podstaw, założyć 
zdrowo rozwijający się i wzrastający w poznawaniu Pisma 
Świętego kościół. Główną instrukcją, jaką się posługujemy 
jest sama Biblia.

Liga Biblijna dostarcza misjonarzom nie tylko praktycznych 
umiejętności do założenia kościoła, lecz wspiera duchowo, 
zaś w niektórych przypadkach – finansowo. Wszelkie wa-
runki wsparcia są ustalane z kościołem, który misjonarza do 
służby wysyła. Z tymi kościołami, które chcą zakładać nowe 
wspólnoty zawsze prowadzimy szczegółowe rozmowy. 
Chcemy wiedzieć, czy wizję budowania nowej społeczno-
ści ma lokalny kościół czy tylko sam misjonarz. Współpra-
cujemy z każdą ewangeliczną denominacją w Polsce, która 
wyznaje trójjedynego Boga, nowe narodzenie w osobie Je-
zusa Chrystusa i jako potwierdzenie wiary, chrzest w wieku 
świadomym. Zastrzegamy sobie jednak wymiar współpra-
cy na płaszczyźnie partnerskiej. Chcemy służyć, budować 
i pomagać, ale mamy też zasady, których wiernie musimy 
się trzymać.

Na temat zakładania nowych zborów wiele książek już na-
pisano. Niektóre są bardzo dobre, inne prowadzą w ślepy 
zaułek. Powiedzieć należy, że dobre szkolenie misyjne ma 
miejsce wówczas, gdy misjonarz osiąga cel – czyli założy 
nowy kościół. Dobre zaś nie jest to, co pięknie jest przedsta-
wione, lecz to, co przynosi owoce. 

Boża służba, Boże owoce

Misjonarzom, którzy włączyli się do programu zakładania 
nowych zborów, w 2007 roku udało się założyć na całym 
świecie ponad 5700 nowych wspólnot, natomiast w samej 
Polsce, w przeciągu ostatnich ośmiu lat Liga Biblijna bra-
ła udział w zakładaniu 20 nowych kościołów, a kolejnych  
10 jest w trakcie zakładania. 

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby naszego kraju są znacz-
nie większe niż to, co jesteśmy w stanie zrobić, jednak przed 
2001 rokiem kościołów, o których mówimy nie było. Więcej 
– nie tylko zostały założone, ale one same zakładają kolej-
ne. Jak to robimy, nie sposób opisać w krótkim materiale, 
zatem tych, którzy wydają się głębiej interesować tematem 
zachęcamy gorliwie do kontaktu z nami. Polska potrzebuje 
nowych, chrześcijańskich społeczności, jednak by je budo-
wać, potrzebni są przygotowani przez Boga ludzie, którzy 
w swoim pragnieniu służenia Bogu będą gotowi podjąć wy-
zwanie właśnie w naszym kraju.  

Liga Biblijna w Polsce:

www.ligabiblijna.pl
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WSPOMNIENIE

Dnia 2 grudnia 2009 we Wrocławiu 
odbył się pogrzeb śp. Wincentego 
Winniczka. 

Bliższa i dalsza rodzina oraz licz-
ne grono wierzących z Wrocławia  
i okręgu dolnośląskiego przybyło, aby 
oddać ostatnią posługę i pożegnać 
Zmarłego, który był bardzo ceniony  
i powszechnie szanowany. Uroczysto-
ści pogrzebowej przewodzili: Dawid 
Pacyniak, pastor I zboru baptystycz-
nego we Wrocławiu i dolnośląski pre-
zbiter okręgowy Daniel Trusiewicz. 
Kondolencje nadesłał prezbiter Gu-
staw Cieślar. 

Brat Wincenty przeżył na ziemi nieca-
łe 83 lata i odszedł dość niespodzie-
wanie. Bóg, który ma bezwzględne 
prawo do życia człowieka, postano-
wił drogiego nam brata odwołać do 
wieczności. Niech i przez to Jego 
święte imię będzie uwielbione. 

Wincenty Winniczek urodził się 1 lute-
go 1927 roku w miejscowości Chwoje-
wo, woj. nowogrodzkie (obecnie Bia-
łoruś). Po nawróceniu matki uczęsz-
czał wraz z nią do dużego i prężne-
go zboru zielonoświątkowego, gdzie 
wychowywał się duchowo w szkółce 
niedzielnej aż do wybuchu II Wojny 
Światowej. W roku 1940 jego rodzice 
zostali wywiezieni do północnego Ka-
zachstanu. Dwa lata później nastoletni 
Wincenty stracił ojca, sam zaś szczę-
śliwie uniknął zsyłki i do końca wojny 
wychowywał się u swojej ciotki. Po 
spotkaniu z matką, której po wojnie 
udało się wrócić z dalekiej Syberii, 
oboje ewakuowali się do Polski. 

Winniczkowie po wojnie najpierw 
mieszkali w Gdańsku, a w roku 1949 
przeprowadzili się do Wrocławia. Po 
ukończeniu szkoły i odbyciu służby 
wojskowej w 1950 r. Wincenty roz-
począł pracę zawodową w przedsię-
biorstwie „Miastoprojekt Wrocław”. 
W zawodzie inżyniera-konstruktora 

pracował aż do zasłużonej emerytury, 
na którą przeszedł w roku 1983. Jego 
kariera zawodowa prowadziła od sta-
nowiska zwykłego kalkulatora budow-
lanego aż do naczelnego inżyniera  
i zastępcy dyrektora ds. technicznych 
„Miejskiego Biura Projektów” - duże-
go i znanego przedsiębiorstwa. 

Brat Winniczek swoją pracę zawodową 
skutecznie łączył z bezinteresowną ak-
tywnością w Kościele baptystycznym, 
gdzie udzielał się jako przewodniczą-
cy Komisji Inwestycyjnej przy Radzie 
Kościoła i rzeczoznawca majątkowy. 
Dzięki jego pracy społecznej zostały 
zrealizowane liczne projekty budow-
lane w całej Polsce. W latach 1983-90 
był kierownikiem budowy i projek-
tantem konstrukcji zespołu obiektów 
baptystycznych we Wrocławiu przy 
ulicy Kłodnickiej. Wcześniej projekto-
wał konstrukcję pierwszej powojennej 
kaplicy baptystycznej i budynku admi-
nistracyjnego centrali KChB w Warsza-
wie przy ul. Waliców 25. Jego dzieło 
to także największy obiekt baptystycz-
ny w Polsce znajdujący się w Radości, 
obecnie siedziba WBST. Dzięki jego 
pracy jako konstruktora-rzeczoznawcy 
powstały lub zostały wyremontowane 
następujace obiekty baptystyczne: 
Bielice, Chociwel, Elbląg, Hajnówka, 
Gorzów Wielkopolski, Gryfino, Kalisz, 
Katowice, Łódź, Malbork, Pabianice, 
Poznań, Świętajno, Szczecinek, Wał-
brzych, Wisła, Zduńska Wola, Zgorze-
lec. Oprócz tego prowadził kilka bu-
dów dla Kościoła Zielonoświątkowego 
w Polsce.  

Brat Wincenty w uznaniu swoich osią-
gnięć zawodowych został wyróżniony 
licznymi odznaczeniami: Odznaką 
Bu-downiczy Miasta Wrocław (1968), 
Złotą Odznaką Zasłużony dla Budow-
nictwa Dolnego Śląska (1973), Brązo-
wym Krzyżem Zasługi (1970), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Ka-
walerskim Odrodzenia Polski (1987), 

Medalem z okazji 150-lecia Baptyzmu 
na Ziemiach Polskich (2008).

Od roku 1952 brat Wincenty był żo-
naty z Ludmiłą z domu Kosik, z któ-
rą miał 3 synów: Marka, Aleksandra 
i Adama. Razem prowadzili gościnny 
dom, w którym wielu mogło znaleźć 
autentyczne ciepło i szczere zaintere-
sowanie. 

Wiernie naśladował swego Zbawiciela 
i Pana. Główną cechą jego charakteru 
była zadziwiająca bezinteresowność, 
a pomoc innym ludziom uważał za 
swoją powinność. Wyrozumiały, wiel-
ce taktowny i niezwykle życzliwy dla 
innych, mimo, że sam doznał wielu 
przykrości i kłopotów, szczególnie w 
okresie 2 wojny światowej. Podkreślał 
nieraz, że wówczas, gdy jedni krzyw-
dzili jego rodziców w dalekiej Syberii, 
drudzy pomagali jemu w tych nie-
zwykle trudnych czasach, dzieląc się 
z poświęceniem tym, co sami mieli. 
Pełnił w swoim życiu wiele ważnych 
i odpowiedzialnych funkcji, ale był 
bardzo otwarty i przystępny. Potrafił 
rozmawiać z każdym, niezależnie od 
stanu i wykształcenia. Kochał ludzi  
i cenił dar życia. 

Pismo Święte mówi: szczęśliwi są lu-
dzie, którzy umierają w Panu (…) Tacy 
będą mogli odpocząć po swoich tru-
dach. Ich czyny przemawiają za nimi 
(Obj 14,13).  

Daniel Trusiewicz

     
    

Tego poranka nad horyzontem jarzyła się czerwień, bu-
dząc miasto głośnym krzykiem, przed którym ustępowała 
zawisła nad purpurową linią noc. Powietrze niosło, jaśniało. 

Ktoś uśmiechał się z wysokości.
Ktoś odpowiadał na ten uśmiech ze szpitalnego łóżka ła-

godnie i delikatnie, ponieważ granice między jawą a tym, 
co istnieje już poza nią, od jakiegoś czasu się zacierały. Dla 
tych, którzy przychodzą z kroplówkami – uśmiech. Dla tych, 
których twarze przywodzi pamięć – uśmiech. 

Posyła go Lusi, odkąd ją zobaczył i widzieć nie przestał, 
odkąd ją pokochał i kochania nie zaniechał, Lusi w chorobie 
i zdrowiu, w nieustającej bliskości i niewymówionym nigdy 
przywiązaniu. W jej oczekiwaniach i żądaniach, na które 
tak trudno dawało się odpowiedzieć, bo żeby je zrozumieć, 
trzeba było tak samo je odczuwać albo podobnie przeży-
wać. Apogeum zmienionego chorobą duszy świata żony 
zastawało go nieraz cierpliwie schylonego nad kartkami po-
krywającymi się zapisem inżynierskich wyliczeń. Z jej burzą 
myśli jego uporządkowanie, przy ostateczności jej objawień, 
jego spokój.

Jedni za drugimi pojawiają się teraz bliscy, ważni, ser-
deczni. Ci, co byli przy nim na stałe, i ci, co przygodni, tak 
jak nagle się wyłonili, tak samo niepostrzeżenie odpływają. 
Opiekunowie z Chwojewa, Połoneczki, Rubieżewicz, Na-
libok, miejscowości, do których rzucił go wojenny zamęt. 
Dziadkowie, ciocia Pola i wujek Kurłowicz oraz tylu życz-
liwych ludzi, Polaków, Białorusinów, Rosjan, dla których 
tułacza dola pozbawionego opieki rodziców dziecka nie 
była obojętna. Tęsknota za wywiezionymi na Sybir rodzi-
cami dzięki ich pomocy nieco mniej doskwierała, a zaska-
kujący często rozwój wypadków i ich zmienność sprawiały, 
że do wspomnień o tamtych wydarzeniach tak bardzo lubił  
wracać. 

Mamusia przyszła, jak to zdarzało się wcześniej, z od-
dalenia. Podobnie jak na dworcu w Baranowiczach, gdzie 
czekał na nią powracającą z zesłania. Najpierw jej nie roz-
poznaje, nie mogąc w przedwcześnie postarzałej twarzy  
i sylwetce odnaleźć śladów dawnej elegancji, ale po chwi-
li sercem przypomina sobie to wyjątkowe, najcieplejsze na 
świecie spojrzenie. Słyszy prostą, gorliwą modlitwę i nadzi-
wić się nie może, ile w cichej i skromnej kobiecie kryje się 
głębokiej, życiowej mądrości. Kiedy po powrocie do Polski, 
szukając jakiegoś miejsca dla siebie znaleźli się w Gdańsku, 
w domu Pleskaczów, których maleńkie mieszkanko roz-
szerzyło się w niepojęty sposób, miał możność poznać jej 
przenikliwość i odwagę. Podjęta przez nią wówczas decyzja  
o przeprowadzce do Wrocławia zaważyła na całym jego do-
rosłym życiu. Wrocław - przytulisko kresowiaków; Wrocław 
– wprawdzie bez pamięci o niemieckiej historii, ale za to  
z przyszłością, był dla młodego technika budowlanego, inży-
niera in spe, prawdziwą ziemią obiecaną. Wypalone budyn-
ki wołały o pomoc, a on jej nigdy nikomu nie odmawiał.

Szkolni koledzy bez zapowiedzi wbiegli hałaśliwą groma-
dą. Z Publicznej Szkoły Powszechnej, której główna i jedyna 
klasa dzieliła się lokum z wiejskim sklepem w jego rodzin-

nym domu. Z Seminarium Nauczycielskiego w Nieświeżu,  
z GTZN-u, czyli Gdańskich Technicznych Zakładów Nauko-
wych. Z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i z Politechniki 
Wrocławskiej. Stawili się i Parfimowiczowie i Kazik Asimo-
wicz. I Edek i Tadek, i wielu, wielu innych, których imion nie 
zatarł czas. Tłoczą się i rozpływają, jak to koledzy.

Z zaskoczenia mignął gdzieś Mareczek. Pierworodny lu-
bił sprawiać niespodzianki, pojawiać się znienacka i znikać 
bezszelestnie. Jaką radość wniósł ze sobą tamtego wigilij-
nego wieczoru, gdy zapukał do okna mieszczącego się na 
parterze mieszkania dziadków Kosików. Nikt się nie spodzie-
wał, że dostanie przepustkę z wojska, a i Maruś nie zwykł 
nikogo o swoich planach uprzedzać. Modlitwa i zaduma 
nad narodzeniem Pańskim w atmosferze nieoczekiwanego 
rodzinnego szczęścia skłaniała do prawdziwej wdzięczno-
ści, która znajdowała swój wyraz w śpiewie, grze na oboju 
i skrzypcach oraz wspólnym smakowaniu świątecznych po-
traw. Nawet tych nie cieszących się zazwyczaj powszech-
nym uznaniem: kutii i kompotu z suszu.

Do opuszczonej przez chwilę sali wpłynęły właśnie sio-
stry i wkroczyli, chociaż też woleliby wpłynąć, bracia w wie-
rze. Pokochał tę nową rodzinę, więc wita ją teraz serdecznie. 
Wita serdecznie tych, z którymi związało go najgłębsze do-
świadczenie - przeżycie łaski zbawienia. Pamięta ten dzień, 
kiedy usłyszał głos Jezusa i zobaczył Chrystusowe działanie, 
które nie mieściło się w żadnych ramach czy szablonach. 
Jakby to było dziś, widzi prawdziwy cud wiary przywracają-
cy sprawność ręce jego mamy, słyszy słowa modlitwy o nie-
go samego, idące wbrew jego wątpliwościom i niedowiar-
stwu. W Krzysztofie Bednarczyku odnajduje bratnią duszę, 
bliski sobie optymizm i entuzjazm. W Stefanie Żachanowi-
czu wierność i zdecydowanie, w Alku Kircunie dojrzałość, 
zaś w innych odkrywa to samo duchowe dziedzictwo. Tak 
chętnie zasiadał przy wspólnym stole z każdym, kto chciał 
z nim dzielić czas i namysł nad Bożą obecnością w świecie. 
Szukał okazji do tych spotkań, wszelkie urodziny, jubileusze 
obchodzone bywały z należnym nabożeństwem i smakiem. 
Lidzie, Lutki, Niny prześcigały się w pomysłach na ciasta 
i sałatki, a śpiewom pochwalnym na cześć Pana nie było 
końca. Ich głośność przenikała stropy i ściany, wywołując 
krótkotrwałe na szczęście tylko pretensje sąsiadów nieprzy-
wykłych do tego rodzaju form bliskości z Panem. 

Adam i Olek w ostatnim czasie zlewali mu się w jed-
no, trudno oddzielić krew od krwi, miłość od miłości. Za-
wsze zapracowane synowe Dana i Ula, kochani wnukowie  
Winuś i Szymuś, których losy nieprzerwanie powierzał Bożej 
Opatrzności, wszyscy oni powodowali, że jego modlitewny 
szept niepojęcie potężniał, odpędzając precz i codzienne 
dolegliwości, i nieoczekiwane kłopoty.

Niespodziewanie dla niego samego nareszcie wszystko 
wokół się wyciszyło. Przestali nawiedzać go  tak liczni daw-
ni i dzisiejsi... Uśmiechnął się do tego niesłychanego spokoju 
i nawet nie zauważył, jak zgasła poranna łuna i wstał jasny, 
najjaśniejszy dzień…  

              Aleksander Winniczeka

Mój Tatuś
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Te wszystkie powiedzonka i cytaty 
dotyczą czasownika „być”. Należy on 
do najczęściej używanych wyrazów. 
Stosujemy go w bardzo wielu sytu-
acjach. Czy zastanawiamy się nad tym, 
co ten wyraz znaczy? 

O co chodzi z tym byciem?
Raczej nie. Wydaje się nam to zby-

teczne. Przecież i tak każdy wie, co to 
znaczy. „Jest” znaczy, że coś jest – a 
co, nie jest tak? Tak właśnie jest, no 
chyba, że tak nie jest… Wyraz ów ma 
znaczenie tak oczywiste, że nie sposób 
go nawet wyrazić. Jeżeli mu się bliżej 
przyjrzeć, można dojść do ciekawych 
wniosków. Może oznaczać obecność, 
bliskość. W użytych zwrotach oznacza 
też prawdziwą naturę, której nie spo-
sób zmienić czy rzeczywistość, której 
zmienić nie można; bieg wydarzeń, 
który musi nastąpić, i który trudno od-
wrócić, ale też samą rzeczywistość. 
Oznacza coś silniejszego od nas. Coś, 
na co wpłynąć nie możemy, ale też 
coś, co niesie nadzieję. 

Filozofowie i nasze rozterki
Wyraz ten od bardzo dawna intrygo-

wał filozofów. W starożytności próbo-
wali znaleźć jego właściwą konotację, 
odkryć jego właściwą naturę. Czemu 
on właściwie odpowiada? O czym 
można powiedzieć, że jest? Z jednej 
strony odkryli, że w pewnym sensie  
o niczym tak do końca powiedzieć nie 
można, bo wszystko kiedyś powstało  

i kiedyś się skończy, a więc rzeczy ra-
czej się stają, a nie są. To zauważył He-
raklit. To słowo oznacza jednak, jak za-
uważyliśmy, coś trwałego, jeżeli więc 
cokolwiek jest, musi być na zawsze  
i niezmienne. Cała zmienność musi 
być w pewnym sensie nieistotna. Na to 
zwrócił uwagę Parmenides. 

Wyraz ten odsyła nas do czegoś, 
czego w zmiennym świecie nie do-
strzegamy, a jednak używamy go na 
co dzień. Ten paradoks rozwiązywano 
na wiele sposobów. Można podzielić 
rzeczywistość na świat bardziej realny 
i mniej realny, ten który jest naprawdę i 
jest zawsze taki sam i ten, który nie jest 
zawsze taki sam, który się zmienia i nie 
jest naprawdę. 

Wydaje się to skomplikowane i bar-
dzo teoretyczne, w sam raz dla filozo-
fów a nie dla zwyczajnych ludzi, ale 
to nieprawda. Na przykład, jak wiemy, 
każdy z nas umrze. My – tacy, jacy 
jesteśmy – umrzemy i przestaniemy 
istnieć. Co z nas zo-
stanie? Odpowiedź na 
to pytanie zależy od 
tego, co uważamy za 
to, co jest naprawdę. 
Niektórzy powiedzą, 
że zostanie ciało, które 
zjedzą robaki. Dla nich 
więc naprawdę istnie-
je tylko fizyczne cia-
ło, żywe lub martwe,  
a umysł to tylko wy-
twór ciała, który ginie 

wraz z ciałem. To materialiści. Dla in-
nych po śmierci wcielimy się w kolejną 
istotę, może innego człowieka, albo 
zwierzę, a nawet roślinę lub minerał. 
Tak wierzy podobno co trzeci Polak. 
Na przykład nasz wieszcz Słowacki 
wierzył, że kiedyś był Homerem, a po-
tem Dantem. Dla nich więc naprawdę 
istnieje duch, a ciało to tylko zmienny 
ubiór duszy, samo w sobie bez znacze-
nia. To spirytualiści. Są też tacy, którzy 
uznają jedno i drugie za równie realne, 
to dualiści. Dla nich dusza teraz jest  
w ciele, ale kiedyś pójdzie do nieba. 

Ale nie wszyscy się zgodzą z takim 
sposobem myślenia. Jedni uznają, że 
jest to, co widać, a że rzeczy się zmie-
niają, ich zdaniem nie przeczy temu, 
że wszystkie rzeczy, które widzimy, 
naprawdę są. Zmiana bowiem jest ich 
właściwością. Teraz istnieje człowiek, 
który umrze, jego ciało jest żywe, ale 
może być martwe. Taką ma właści-
wość, ale to nie znaczy, że istnieje 
tylko ciało. Istnieje też człowiek jako 
gatunek, który trwa mimo śmierci po-
szczególnych ludzi. Podobnie  z każ-
dym innym rodzajem stworzeń: psami, 
kotami czy sosnami. To pluraliści. Inni 
zaś powiedzą, że samo szukanie tego, 
co naprawdę jest, jest bez sensu, bo 
jest tylko to, co się komu wydaje. A na-
prawdę nic nigdy nie było i nie ma. To 
relatywiści.  

Jestem, który jestem
Czujemy jednak, że te wszystkie roz-

wiązania nie są do końca prawdziwe. 
Nie wiem, czy zauważyliście, że te 
powiedzonka, które przytoczyliśmy 
na początku trochę przypominają imię 
Boże objawione Mojżeszowi. „Jestem, 
który jestem” „Jest”. Można też tłuma-
czyć: „Będę, który będę”, itp. Ciekawe, 
że Imię to, tak czy owak dotyczy owe-
go słowa „być”; tego samego, na które 
zwrócili uwagę filozofowie. W greckim 
przekładzie Biblii zostało przełożone: 
„εγω ειµι ο ων” [ego eimi ho on] „Ja 
jestem (tym) Będącym.” Jest tu prawie 
to samo słówko, którym posługiwali się 
filozofowie, tyle że w rodzaju męskim, 
oznaczającym osobę, a nie bezoso-
bowym nijakim. Pierwszy na to po-
dobieństwo zwrócił uwagę żydowski 
filozof Filon z Aleksandrii. Filozofowie 

Święto Dziękczynienia jest jednym  
z najważniejszych amerykańskich 
świąt. Znane jest nam z wielu amery-
kańskich filmów i kojarzy się głównie 
z pieczonym indykiem. W Stanach 
Zjednoczonych – gdzie od 1863 roku 
jest świętem narodowym - obchodzo-
ne jest w czwarty czwartek listopada. 
Trzeba zaznaczyć, że choć dziś jest 
mocno zeświecczone, jest to święto 
o charakterze religijnym. Obchodzo-
ne jest od XVII wieku, a jego tradycja 
związana jest z Pielgrzymami – an-
gielskimi purytanami, którzy przybyli 
do Nowego Świata ze Starego Konty-
nentu 11 grudnia 1620 roku na statku 
„Mayflower”, który przez tą podróż 
został rozsławiony. Przybyszów było 
102. W ciągu pierwszego roku jed-
nak – głównie na skutek ostrej zimy – 
zmarło aż 46 osób. Ten bardzo trudny 
czas pomogli im przetrwać Indianie  
z plemienia Wampanoagów. Pierwsze 

lato przyniosło przybyszom obfite plo-
ny, co Pielgrzymi postanowili uczcić, 
dziękując Bogu za Jego łaskawość. Do 
wspólnego świętowania – trwającego 
aż trzy tygodnie (od 21 października 
do 11 listopada) - zaprosili swych in-
diańskich dobroczyńców. Dziś chyba 
nie ma amerykańskiej rodziny, która by 
tego dnia nie świętowała – choć nieste-
ty zapewne wielu zapomniało o tym, 
KOMU należy dziękować – i jest ono 
obchodzone wszędzie tam, gdzie tra-
fiają Amerykanie, także w Polsce. 
Jednym z takich miejsc, gdzie święto to 
jest obchodzone jest Poznań Internatio-
nal Church – międzynarodowy Kościół, 
który zrodził się przed laty przy bapty-
stycznym zborze K5N.  Już od ośmiu lat 
członkowie tego niezwykłego zboru,  
w którym spotkać można ludzi z całego 
świata, gromadzą się w tym czasie, by 
wspólnie bawić się, ucztować i dzięko-
wać Bogu. W tym roku spotkanie takie 

żydowscy i chrześcijańscy szybko pod-
jęli ten temat. Tomasz z Akwinu uznał 
na przykład, że imię Boga oznacza 
czyste istnienie. Nie do końca wiem, 
co to miałoby znaczyć owo „czyste ist-
nienie”, ale chciał przez to powiedzieć, 
że my urodziliśmy się i umrzemy i 
mamy wiele zmiennych cech, jesteśmy 
tacy lub owacy, a Bóg – w przeciwień-
stwie do tego właśnie -  po prostu Jest, 
zawsze, tylko tyle i aż tyle, bo w tym 
zawiera się wszystko, co nas odróżnia.  
To Bóg zdaniem Tomasza z Akwinu 
jest tą niezmienną rzeczywistością, 
której szukali filozofowie.  

Czy to miał na myśli Mojżesz? Dzi-
siejsi bibliści mówią, że to nie może 
być prawda, bo Mojżesz nie znał się na 
filozofii. Ale czy trzeba by filozofem, by 
się nad tym zastanawiać? Przeczytajmy 

odbyło się 28 listopada w „Baraku”, 
a uczestniczyli w nim chrześcijanie  
z USA, Polski, Chin, Taiwanu, Norwe-
gii, RPA, Zambii, Nigerii, Brazylii, An-
glii, Holandii, Australii, Nowej Zelandii 
i Kraju Basków. Nie brakło przysmaków 
kulinarnych z całego świata – w tym, 
oczywiście, indyka (choć nie przyrzą-
dzonego w tradycyjny sposób). Były 
wspólne zabawy, przy których było 
wiele śmiechu i wspólne śpiewanie na 
cześć Pana. Krótkie słowo wygłosił pa-
stor P.I.C., Richard Nungesser. Zachęcił 
on też zgromadzonych wokół stołów, 
by każdy powiedział tym, z którymi 
siedzi, za co dziękuje Bogu.
Święto Dziękczynienia to święto rodzin- 
ne. Zbór to też rodzina, tylko trochę 
większa. P.I.C. jest wspaniałą rodziną  
dzieci Bożych – rodziną, która się bar-
dzo kocha. I to się czuje. I także dzię- 
ki temu to listopadowe święto wypadło 
tak wspaniale. 

Marcin Woźniak

jeszcze raz te wszystkie powiedzonka, 
o których wspomnieliśmy na początku, 
cały pierwszy akapit. Żadne nie pocho-
dzi od filozofów, a przecież wszystkie 
są filozoficzne. Czy nie dotyczą one  
w jakimś sensie Boga, a zarazem trwa-
łej, prawdziwej rzeczywistości, na któ-
rej zawsze możemy się oprzeć? Oczy-
wiście nie bezpośrednio. Ale przecież 
ta treść, która w nich jest zawarta, do 
Boga pasuje najlepiej. On jest zawsze 
przy nas obecny, jest blisko. Ma trwałą, 
niezmienną naturę i jest od nas silniej-
szy. Jego decyzji zmienić nie można. 
To Bóg jest naprawdę. I On jest praw-
dziwą rzeczywistością, której szukali 
filozofowie. Wszystko co jest, jest, bo 
taka była Boża wola. Niezmienna i nie-
odwołalna. To, że my też jesteśmy, jest 
darem od Niego. I śladem jego obec-
ności. Czyż tak nie jest?  

PUNKTY WIDZENIA

Co  jest? 

Dr Janusz Kucharczyk

„Jesteś”,  „Jak dobrze, że jesteś”,  „Jestem”,  „Jestem, jaki jestem”,  „Jestem, kim jestem”,  „Kim ja właściwie jestem?”,   
„Czy ty wiesz, kim ja jestem?”,  „Co to jest?”,  „Co jest?”,  „Wiesz jak jest”,  „Jest jak jest”,  „Jak to właściwie jest?”,   
„Będzie jak będzie”,  „Być, albo nie być.”  „Co ma być, to będzie”,  „Jakoś to będzie”,  „Nic z tego nie będzie”,   
„Co to będzie?”,  „Co będzie, to będzie”,  „Jak to było?”,  „Co to było?”,  „Jeszcze nigdy tak nie było, by jakoś nie było”,   
„Co było, to było”,    „Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr”...

Święto Dziękczynienia w P.I.C.
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Z Bożą pomocą i błogosławieństwem 
rozpoczął się nowy rok akademicki 
2009/2010 w Wyższym Baptystycznym 
Seminarium Teologicznym w Warszawie. 
Uruchomione zostały studia teologiczne 
niestacjonarne (zaoczne). Pierwszy zjazd 
studentów odbył się w dniach 18-20 
września br. Na nabożeństwie inaugura-
cyjnym nowy Rektor dr Andrzej Sewe-
ryn dokonał immatrykulacji 7 studentów 
I roku oraz przywitał kilku studentów, 
którzy rozpoczęli Studia Uzupełniają-
ce Licencjackie (SUL), bądź postanowi-
li kontynuować przerwane wcześniej 
studia w naszej uczelni. W modlitwie, 
której przewodniczył były Rektor WBST,  
a obecnie Przewodniczący Rady Kościoła 
i również jeden z naszych wykładowców 
– prezb. mgr Gustaw Cieślar, powierzy-
liśmy Bogu nowy okres działalności na-
szego Seminarium. 

Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy 
z grupą 30 studentów studiów niesta-
cjonarnych oraz kadrą składającą się  
z 12 nauczycieli akademickich (w tym  
4 doktorów). W bieżącym roku akade-
mickim dołączyli dwaj nowi wykładowcy 
i pastorzy naszego Kościoła, którzy nale-
żą do grupy absolwentów naszego Se-
minarium: mgr Zbigniew Wierzchowski  
z Głogowa oraz mgr Krzysztof Sielicki  
z Poznania. Kilku naszych wykładowców 
aktualnie doktoryzuje się i w bieżącym 
roku akademickim otrzymają stopień na-
ukowy doktora teologii.

Ponadto od 1 września br. pracę w Rekto-
racie WBST rozpoczęła nowa asystentka 
Rektora – mgr Emilia Jarczyńska – absol-
wentka naszego Seminarium w Radości 
oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. 

Reaktywowanie Instytutu  
Katechetycznego WBST

Z prawdziwą radością pragnę poinformo-
wać, że w czasie kolejnego zjazdu stu-
dentów niestacjonarnych w dniach 23-25 
października br. rozpoczął się kolejny 
kurs Instytutu Katechetycznego, który  
został reaktywowany po kilku latach 

przerwy. Obecnie mamy 19 studentek  
i jednego studenta. Kurs potrwa do 
czerwca 2010 roku. Kierownikiem Insty-
tutu Katechetycznego jest mgr Zofia Głu-
szek z Krakowa. Pragnę w tym miejscu 
przypomnieć, że aktualnie trwa drugi, za-
miejscowy kurs Instytutu Katechetyczne-
go WBST, który odbywa się w Gnieźnie. 
Grupa 17 studentów ukończy ten kurs 31 
stycznia 2010 roku. Tak więc aktualnie 
w WBST studiuje w sumie prawie 70 
osób! Ponadto warto przypomnieć, że 
grupa kilkunastu osób ukończyła wcze-
śniej studia w naszym Seminarium, ale 
nie obroniła jeszcze prac licencjackich. 
Mamy nadzieję, że wkrótce dołączą oni 
do grona absolwentów WBST, którzy 
otrzymają dyplomy licencjata teologii 
baptystycznej. Chwała Bogu Wszechmo-
gącemu za Jego dobroć i prowadzenie, 
a nade wszystko za powołania ludzi do 
studiów i do służby w Kościele. Módlmy 
się o nich gorąco!

Księgarnia seminaryjna
Wraz z Wydawnictwem Słowa Prawdy 
uruchomiliśmy w naszym Seminarium 
księgarnię seminaryjną, w której można 
będzie zaopatrzyć się w aktualne pozy-
cje książkowe nie tylko naszych wydaw-
nictw (kościelnego i uczelnianego), ale 
także innych wydawnictw chrześcijań-
skich.

Konferencja teologiczna
Włączając się w nurt obchodów 500-
lecia urodzin wielkiego Reformatora 
Jana Kalwina (1509-1564) postanowili-
śmy – nawiązując do dobrych tradycji 
sympozjów naukowych w naszej uczel-
ni – zorganizować kolejną konferencję 
teologiczną pod hasłem: „Cudowna 
Boża łaska. Myśl Jana Kalwina w tradycji 
baptystycznej”. Konferencja ta odbyła się  
w siedzibie WBST w Warszawie-Radości 
w piątek 11 grudnia 2009 r. i była po-
święcona kwestii obecności wątków cha-
rakterystycznych dla Jana Kalwina oraz 
teologii reformowanej w łonie baptyzmu 
na przestrzeni jego 400-letniej historii. 

Reaktywowanie Instytutu 
Studiów Żydowskich 

Po kilku latach przerwy postanowiliśmy 
wznowić również działalność Instytutu 
Studiów Żydowskich (ISŻ). Instytut ba-
zować będzie na doświadczeniach jego 
założycielki, mgr Hanny Cieślar oraz 
dorobku Ośrodka Studiów Judaistycz-
no-Chrześcijańskich w Ostródzie. Kie-
rownikiem Instytutu jest mgr Zbigniew  
L. Gadkowski.

Oferujemy półtoraroczne (3 semestry) 
studia dla ludzi z różnych środowisk kon-
fesyjnych i społecznych zainteresowa-
nych problematyką judaistyczno-chrze-
ścijańską, którzy pragną budować mosty 
porozumienia pomiędzy tymi dwiema 
tak silnie ze sobą zrośniętymi tradycjami 
religijnymi, obecnymi zarówno w Piśmie 
Świętym Starego i Nowego Testamentu, 
jak też w naszej polskiej historii i kulturze. 
Celem Instytutu jest również poznawanie 
Pisma Świętego, a także Boga Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba oraz oddawanie Mu 
chwały i czci!

Studia będą przebiegać w systemie jedno-
razowych, comiesięcznych spotkań w us- 
talone soboty w godz. 10.00-17.00. Pro-
ponowane kalendarium I semestru (sty-

Nowy rok akademicki  
w WBST w Warszawie

czeń-czerwiec 2010 r.) jest następujące:  
9 stycznia, 13 lutego, 6 marca, 17 kwiet-
nia, 15 maja, 20-21 czerwca (niedziela  
i poniedziałek) – gość specjalny z USA.

Rozpoczęcie zajęć Instytutu planujemy 
w sobotę 9 stycznia 2010 roku o godz. 
10.00 w siedzibie naszego Seminarium. 
Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie internetowej www.wbst.edu.pl

Nasze potrzeby
Przede wszystkim ze względów ekono-
micznych uruchomiliśmy w tym roku aka- 
demickim tylko studia niestacjonarne, ale 
zarówno zmiany programowe jak i atmos- 
fera pierwszych zjazdów w tym roku na-
pawają nadzieją i wdzięcznością Bogu, 
który dalej troszczy się o nasze Semina-
rium. Pan Bóg czyni to poprzez oddanych 
przyjaciół i darczyńców zarówno z kraju 
jak i z zagranicy. Bez ich otwartych serc na  
nasze potrzeby finansowe działalność edu- 
kacyjna WBST byłaby wręcz niemożliwa.

Dlatego też serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom krajowym i za- 
granicznym oraz Radzie Kościoła za 
wsparcie finansowe WBST. Jednocześnie 
modlimy się o nowych, kolejnych przyja-
ciół i ofiarodawców naszego Seminarium. 
Również naszych Czytelników „Słowa 
Prawdy” serdecznie prosimy o dalsze 
modlitewne i finansowe wspieranie na-
szej działalności edukacyjnej w Koście-
le. Niech przyniesie ona wiele owoców  
w postaci nowych, oddanych Bogu przy-
szłych pastorów, liderów kościelnych, 
nauczycieli i katechetów.

Pastor dr Andrzej Seweryn 
Rektor WBST                                                                                    

Maryam i Marcia opuściły więzienie
Maryam Rustampoor i Marcia Amirizada – o których pisaliśmy w paź-

dziernikowym numerze – już 18 listopada 2009 r. opuściły więzienie. Będąc 
oskarżone o odstępstwo od wiary muzułmańskiej przebywały w areszcie od  
5 marca 2009 r. Obydwie kobiety, których zdrowie wyraźnie pogorszyło się  
w czasie tego odosobnienia w trud-
nych warunkach więziennych w Te-
heranie, obecnie powoli wracają do 
zdrowia. 

Po wyjściu z więzienia powie-
działy: „Trudno jest wyrazić słowa-
mi naszą wdzięczność Panu i Jego 
wiernym, którzy modlili się i starali 
o nasze uwolnienie”. Ich zwolnienie 
było opóźnione, ponieważ sąd zażądał wysokiej kaucji, ale trudno jest powie-
dzieć, dlaczego udało się im wyjść na wolność bez jej zapłacenia, co zdarza się  
w Iranie bardzo rzadko. Ich zwolnienie nastąpiło dzięki międzynarodowym na-
ciskom na władze Iranu i modlitwie wielu wierzących ludzi na całym świecie. 

Maryam i Marcia zostały aresztowane w marcu, będąc posądzone o „dzia-
łanie grożące bezpieczeństwu państwa”, „udział w nielegalnym spotkaniu”  
i odstępstwo od wiary – stwierdził Irański Sąd Rewolucyjny. 9 sierpnia ub. r. 
obie kobiety stawiły się na rozprawę, w czasie której sędzia namawiał je do 
wyrzeczenia się wiary w Chrystusa i powrót do islamu, ale one odmówiły.  
7 października przedstawiono im zarzut „antypaństwowej działalności” i spra-
wę przekazano wyższej instancji. Choć prozelityzm i apostazja nie są przestęp-
stwem według cywilnego kodeksu, to jednak od sędziów irańskich wymaga  
się przestrzegania prawa islamskiego. W takim wypadku wykonanie kary śmier-
ci zależy od postanowienia Strażników Rewolucji i duchowego przywódcy  
Iranu. 

Jak donosi organizacja chrześcijańska Elam Ministry, obie kobiety „czują się 
dobrze i bardzo cieszą się wiernością Pana”. W czasie pobytu w więzieniu oby-
dwie poważnie straciły na wadze, Marcia cierpi na bóle kręgosłupa, ma silne 
bóle głowy a Maryam w ostatnim miesiącu pobytu w więzieniu miała bardzo 
poważne zatrucie pokarmowe. Elam Ministry prosi o dalsze trwanie w modli-
twie za nie, gdyż w każdej chwili mogą one być wezwane na przesłuchanie. 
Irańskie źródła donoszą, że zwolnieni z więzienia chrześcijanie nie są całkowi-
cie wolni, ich proces sądowy jest po prostu bezterminowo zawieszony. 

„Postawa Marym i Marcii bardzo nas wszystkich podniosła na duchu. Ich 
miłość do Pana Jezusa i wierność Bogu była wielkim świadectwem”, powiedział 
Sam Yeghnazar, dyrektor Elam Ministry. A członek Open Doors, innej organi-
zacji, która nagłaśniała tę sprawę i zachęcała chrześcijan na całym świecie do 
modlitwy o te uwięzione kobiety, wyraził  wdzięczność Bogu za ich uwolnie-
nie, ale zachęcał do dalszych modlitw aż będą one całkowicie bezpieczne. 
Podziękował on też całej społeczności chrześcijańskiej za modlitwy i zachęcał 
braci i siostry do dalszych modlitw.

W dniu 13 października 2009 r. przełożony wielkiej sieci zborów w północ-
nym mieście Rashat został aresztowany i nadal przebywa w więzieniu. Pastor 
Yousef  Nadarkhani odwiedził jego rodzinę, ale sam jest pod presją wyrzeczenia 
się swojej wiary i powrotu do islamu - powiedział irański chrześcijanin, który 
prosił o anonimowość. Nadarkhani jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku po-
niżej 10 lat. Z innego źródła wiadomo, że zwolniono sześciu z 24 chrześcijan, 
którzy 31 lipca zostali aresztowani w rejonie Fashan na północ od Teheranu. 
A Shaheen pozostaje w więzieniu, nie będąc w stanie zapłacić kaucji za swoje 
zwolnienie (compassdirect.org).     K.W.
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Paweł Pejczew, przewodniczący Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześcijan Bap- 
tystów w Uzbekistanie, wraz z dwoj-
giem innych osób, zostali skazani na 
wysokie grzywny za rzekome unikanie 
płacenia podatków i nauczanie religii 
dzieci jakoby bez zgody ich rodziców. 
Wyrok został ogłoszony 29 październi-
ka 2009 r. w Taszkiencie, stolicy tego 
kraju Azji Centralnej. Pejczew, Jelena 
Kurbatowa, księgowa, i Dimitrij Pitiri- 
mow, kierownik Baptystycznego Ośrod- 
ka Dziecięcego „Radość”, zostali ska-
zani na karę 260 minimalnych wyna-
grodzeń miesięcznych w tym kraju 
wraz z odsetkami. Wszyscy troje za-
przeczają, że z Ośrodka tego Kościół 
czerpie swoje dochody. Ponadto ro-
dzice stwierdzili, że ich oświadczenia 
zostały sfabrykowane. W maju i czerw-
cu przedstawiciele władz dokonali 
inspekcji Ośrodka. Narodowe Biuro 
Bezpieczeństwa w czerwcu opubliko-
wało raporty, które oskarżeni uznali za 
fałszywe. Podano w nich, że nierucho-

Rosja - w Omsku  
otwarto nowy Dom Modlitwy

W Omsku, przy ulicy 24. Siewiernaja 
107, odbyło się pierwsze nabożeństwo 
w nowym Domu Modlitwy zboru bap-
tystycznego „Przemienienie”. W 2002 
roku zbór ten rozpoczął swoją służ-
bę mając 19 członków, obecnie liczy 
on prawie stu członków, a  do chrztu 
w grudniu ub.r. roku przygotowywa- 
ło się kolejnych 15 osób. Zbór ten 
stale wzrasta liczebnie. Angażuje się 
on w różne służby: realizuje program 
uczniostwa, prowadzi biblijne zajęcia 
z braćmi, którzy są gotowi pójść  
z ewangelią na kraj świata, opiekuje się 
rodzinami narkomanów i alkoholików. 
Na terenie zboru znajduje się ośrodek 
rehabilitacyjny dla takich ludzi, działa 
stołówka dla pozostawionych bez opie-
ki i ubogich dzieci. Członkowie zboru 
odwiedzają domy dziecka, ośrodek 
dla inwalidów. Ponadto zbór prowadzi 
ewangelizację na jednym z przedmieść 
tego miasta. Dwa lata temu przystą-
piono do budowy Domu Modlitwy. 
Zborownicy postanowili ofiarować na 
ten cel podwójną dziesięcinę i modlili 
się o pomyślną realizację tego zamiaru.

W dniu 25 października ub. roku,  
w nowym Domu Modlitwy odby-
ło się pierwsze nabożeństwo. W tym 
samym dniu zbór ten modlił się nad 
grupą braci i sióstr, którzy postanowili 
założyć nowy zbór.  Rozpoczęła ona 
już swoją służbę na jednym z osiedli 
Omska. Osiemnaście osób przez mo-
dlitwę oddelegowano do założenia no-
wego zboru. „Przez pierwsze dwa lata 
nie było widać żadnych wyników, ale  
w ostatnim roku Bóg nam błogosławił. 
Doświadczał On naszą wytrwałość  
i oddanie w służbie. Na naszych spo-
tkaniach ludzie zaczęli pokutować. 
Dotąd ochrzciliśmy dwie nowo nawró-
cone osoby, a trzy osoby przygotowu-
ją się do chrztu w grudniu tego roku” 
– powiedział jej przewodniczący Dia-
czenko. Nabożeństwa nowo powstają-
cego zboru odbywają się w budynku 
dawnego dworca kolejowego. Bracia  
i siostry własnymi środkami przeprowa-
dzili remont tego pomieszczenia. Bę-
dzie to już jedenasty zbór baptystyczny  
w tym mieście. 5 grudnia ub.r.  
w centralnym zborze odbył się chrzest  
73 osób ze wszystkich zborów bapty-
stycznych tego miasta (baptist-ru).

Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki
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Jest to „Wspólny dokument na temat 
duszpasterskiego podejścia do małżeń-
stwa między katolikami i baptystami 
we Włoszech”. Zwraca się on do bap-
tystów i katolików, którzy wstępują ze 
sobą w związki małżeńskie, starając 
się dopomóc tym małżonkom w bu-
dowaniu wspólnego życia. Stara się on 
też zwracać uwagę małżonków na ich 
wzajemne prawa i obowiązki, wyjaśnia 
ich relacje do swoich kościołów. Przy 
pomocy tego dokumentu, mówi Anna 
Maffei, przewodnicząca Rady Kościoła 
Baptystycznego we Włoszech, „oferu-
jemy naszym wspólnotom i pastorom 
praktyczny przewodnik, aby w ten spo-
sób konfesyjne różnice między przy-
szłymi małżonkami nie były przeszko-
dami, ale wyzwaniem i ubogaceniem”. 
Maffei, która podpisała ten dokument 
w imieniu Kościoła Baptystycznego, 
dodała: „Obydwa Kościoły nie po-
winny być rywalami, lecz miejscem 
słuchania i umacniania wspólnoty, kie-
rując się tym, co jednoczy w duchu  
i Bożej miłości”. Kardynał Angelo Ba-
gnasco, przewodniczący Konferencji 
Włoskiego Episkopatu, który podpisał 
dokument w imieniu włoskich kato-
lików oświadczył, że „dokument jest 
wspólnym krokiem w ekumenicznej 

Upadek muru berlińskiego 9 listopada 
1989 r. zrewolucjonizował życie euro-
pejskich baptystów. Tony Peck, sekre-
tarz generalny Europejskiej Federacji 
Baptystów, z okazji 20. rocznicy tego 
wydarzenia skierował do niemieckich 
baptystów list gratulacyjny. Pozdrowił 
w nim niemieckich baptystów i wyraził 
Bogu wdzięczność za likwidację barie-
ry, która przez wiele lat dzieliła Europę. 
Upadek żelaznej kurtyny był odpowie-
dzią na modlitwy baptystów w Niem-
czech i na całym świecie. Baptyści  
w Berlinie świętowali to wydarzenie na 
nabożeństwach 8 i 9 listopada 2009. 
Na nabożeństwie w Berlinie-Weissen-
see, pastor Uwe Dammann, przewod-
niczący misji dobroczynnej „Betel” po-
wiedział: „Pan dokonał wielkiej rzeczy, 
z której możemy się dzisiaj cieszyć”. 
Na ekumenicznym nabożeństwie we 
wschodnim Berlinie, polityczni i ko-
ścielni liderzy wspominali wydarzenia 
związane z powstaniem muru. Biskup 
luterański Wolfgang Huber przypo-
mniał słuchaczom, że wokół kościoła 
Getsemane natychmiast aresztowano 
prawie 500 osób i przetrzymywano  
w areszcie przez kilka tygodni. (ebf.org)

podróży między Kościołem katolickim  
i baptystycznymi zborami we Włoszech 
w tej szczególnie wrażliwej dziedzinie  
i będzie budował on dalsze drogi poro-
zumienia”. Porozumienie to ma szcze-
gólne znaczenie dla baptystów, których 
liczba we Włoszech jest mała. Liczą oni 
prawie 6400 członków w 116 zborach. 
W przeciwieństwie do tego katolicy 
stanowią 87 procent 60-cio milionowej 
liczby mieszkańców Włoch. Porozu-
mienie dotyczy wspólnych aspektów 
małżeństwa dla obu stron, mówi ono  
o stworzeniu mężczyzny i kobiety z ich 
różnicami i podobieństwami, o mał-
żeństwie jako podobieństwie związku 
między Bogiem a Jego ludem, o wza-
jemnej miłości małżonków i trwało-
ści małżeństwa. Troska duszpasterska  
w małżeństwie mieszanym też jest waż-
na, wiąże się ona z odpowiedzialnością 
obydwu kościołów i uświadomieniu 
tego faktu przez pastora i księdza. Poro-
zumienie  podpisane 30 czerwca 2009 
r. w Rzymie jest zakończeniem długie-
go procesu rozmów od października 
2007. Zostało ono najpierw przyjęte 
przez Konferencję Kościoła Baptystów 
i Konferencję Episkopatu Włoskiego,  
a następnie podpisane przez zwierzch-
ników obu stron (bwanet.org). 

Włochy – baptyści i katolicy podpisali 
porozumienie w sprawie małżeństw mieszanych

Światowy Związek Baptystów - jedność to podstawowy wymóg ewangelii

Niemcy – baptyści  
dziękują Bogu za upadek  

muru berlińskiego

Uzbekistan – wyrok na przywódców baptystycznych
mość baptystyczna została bezprawnie 
wykorzystana na obóz dziecięcy, że 
religii nauczano dzieci w zbyt młodym 
wieku i to bez zgody ich rodziców.  
W Uzbekistanie już w 2006 roku aresz-
towano i ukarano grzywną sześciu 
baptystów, a Biblie i śpiewniki spalono. 
W lutym 2009 roku w mieście Fergana 
za niedzielne nabożeństwo z udziałem 
prawie 40 baptystów w prywatnym 
domu, ukarano jego gospodarza karą 
grzywny w wysokości dziewięciu mie-
sięcznych wynagrodzeń. Powód: niele-
galne spotkanie religijne w jego domu.  
W mieście Samarkanda w kwietniu 
2009 roku, gdy policja nagle wtargnęła 
do domu pastora, członkowie jego zbo-
ru zostali dotkliwie pobici i uwięzieni. 
Choć konstytucja tego kraju zapewnia 
wolność religijną, to jednak prawo re-
ligijne jest zbyt surowe i nie przystaje 
ani do niej, ani do międzynarodowych 
norm praw człowieka i wolności religij-
nej (bwanet.org).

Ewangelia wymaga, aby zbory bapty-
styczne były ze sobą stowarzyszone. 
Stwierdzenie to wypowiedział Neville 
Callam, sekretarz generalny Światowe-
go Związku Baptystów na Konwencji 
Pastorskiej w czasie 133. Doroczne-
go Spotkania Konwencji Baptystów 
Dystryktu Kolumbia (USA) w dniu  
26 października 2009 r. Zasada sto-
warzyszenia opiera się na charakterze 
Boga, który „istnieje jako potrójna oso-
ba – Ojciec, Syn i Duch Święty”. Takie 
stowarzyszanie się, wyrażające się we 
wspólnocie przymierza, jest istotą na-

tury, życia i misji Kościoła. Chrześcijań-
skie wspólnoty, które izolują się od sie-
bie, nie powinny oczekiwać zdrowego 
trwania w Chrystusie. Jedność – powie-
dział on – jest zarówno darem jak i za-
daniem. Jest to dar, z którego korzysta-
ją wszyscy, którzy zostali włączeni do 
Kościoła i zadanie, którym należy żyć, 
by uczynić to wymaganie widzialnym. 
Chrześcijanie są powołani, aby życ jako 
jeden lud, zjednoczony w Chrystusie, 
obdarzony mocą Ducha Świętego i słu-
żący jednemu Bogu i Ojcu wszystkich. 
Wierzący powinni żyć w społeczności 

z innymi wierzącymi, a obowiązkiem 
każdego zboru jest współpraca z inny-
mi zborami. Autonomia i izolacja nie są 
tym samym. Autonomia i separowanie 
się od głównego nurtu życia w Chry-
stusie nie są identyczne. Autonomia 
zboru odnosi się do szerszego wymiaru 
jego odpowiedzialności za swoje życie  
w odniesieniu do Boga. Autonomia 
zboru nie jest czym innym jak tylko 
jego kompetencją działania pod kie-
rownictwem Chrystusa i przewodnic-
twem Ducha Świętego w odkrywaniu 
zamiarów  Chrystusa (bwanet.org).  

Według Christinity Today Szwedzka 
Narodowa Agencja Wyższych Studiów 
podała, że wspierane przez państwo 
szkoły powinne bardziej zajmować się 
ogólną tematyką religijną niż teologicz-
ną. Ta państwowa Agencja dokonuje 
inspekcji i promocji wyższego wy-
kształcenia w krajach skandynawskich, 
ocenia uniwersytety i inicjuje nowe 
metody nauczania. Wyższe kształ-
cenie jest w Szwecji bezpłatne, gdyż 
system szkolnictwa jest finansowany  
z podatków. Karin Wiborn, sekretarz 
generalny baptystów szwedzkich uwa-
ża, że będzie to miało wpływ na ich 
seminaria. Agencja ta twierdzi, że pań-
stwo nie musi łożyć 
na kształcenie księży  
i pastorów. Szkoły teo-
logiczne i uniwersyte-
ty mogą zatem stracić 
prawo do nadawania 
tytułów naukowych 
z zakresu teologii. Na 
skutek przyjęcia dy-
rektyw Agencji szko-
ły teologiczne mogą 
stracić akredytację na 
programy naukowe. 

Jest obawa, że w przyszłości pastorzy 
i księża nie będą dobrze przygotowani 
do wykonywania chrześcijańskiej służ-
by. Szkoły teologiczne w Szwecji mają 
charakter ekumeniczny. W seminarium 
prowadzonym przez baptystów, meto-
dystów i Misję Orebro, prawie 40 pro-
cent studentów przygotowuje się do 
pracy w Kościele Luterańskim, który od 
2000 roku nie jest już Kościołem pań-
stwowym. Studiuje tam 500 studentów 
na dwóch wydziałach – teologia i pra-
wa człowieka. W szkole prowadzonej 
przez Misję Orebro studiuje 200 stu-
dentów stacjonarnych i 160 zaocznych 
z różnych denominacji (bwanet.org). 

Szwecja – zamiar ograniczenia nauczania teologii  
w seminariach
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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:

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

JAK ZAMAWIAĆ?
1. Wpłać określoną kwotę na konto:

Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905

2. Skontaktuj się z nami:
Przy zamówieniu wersji elektronicznej (w pliku PDF) prosimy o kontakt 
e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl. Otrzymasz osobisty kod 
dostępu do pliku ze „Słowem Prawdy”.
Przy zamówieniu wersji drukowanej zamówienie można przesłać  
na adres mailowy: slowo.prawdy@baptysci.pl lub skorzystać z formularza  
i blankietu do wydruku do wpłaty na poczcie lub w banku.

W dniach 7-8 listopada ub. r. w mieście Nabiereż-
nyje Czełny odbyła się konferencja misyjna, w której 
wzięli udział przedstawiciele zborów baptystycznych. 
Jej tematem była odpowiedzialność zborów za misję  
w oparciu o swoje własne środki. Poza tym na konfe-
rencję przybyli goście z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. 
W ciągu dwóch dni ponad 80 pracowników Kościoła 
dzieliło się swoimi doświadczeniami w pracy misyjnej. 
Temat konferencji został podzielony na trzy części: mak-
symalne wykorzystanie własnych zasobów i możliwości 
w misji, metody zwiastowania i poszerzania Królestwa 
Bożego oraz współpraca z zagranicą w rozszerzaniu 
pracy misyjnej. Na początku Wiktor Riaguzow wygłosił 
kazanie na temat: Biblijne podstawy misji Kościoła. Na-
stępnie Ruwim Wołoszyn przedstawił wizję pracy mi-
syjnej Kościoła. Zbór w Zielenogradzie na krótki okres 
czasu wysyłał swoich misjonarzy do Indii i Północnej 
Osetii. Piotr Pasieka mówił o wykorzystaniu własnych 
środków finansowych do zwiastowania ewangelii. 
Mówiono też o krótkich wyjazdach misyjnych latem,  
o ewangelizacji namiotowej, służbie szkół biblijnych. Do-
świadczenia służby rehabilitacyjnej w okręgu północno-
zachodnim skłoniły do zastanowienia się nad powoła-
niem ośrodków dla uzależnionych oraz różnorodnością 
służby misyjnej. Prezbiter okręgu omskiego opowiedział 
o zakładaniu nowych zborów przez zespoły ewangeli-
zacyjne macierzystego zboru. Przedstawiciele Białorusi, 
Mołdawii i Ukrainy wyrazili chęć współpracy w dziele 
misji. Szczególnie Mołdawianie są gotowi wysyłać mi-
sjonarzy i grupy misyjne na pomoc zborom w różnych 
regionach Rosji. Liga Biblijna zgłosiła chęć zaopatrzenia 
ich w chrześcijańską literaturę (baptist-ru).

Tatarstan - konferencja misyjna

Od kilkunastu miesięcy w wielkopolskiej Wrześni dzia-
ła baptystyczna wspólnota „Anastazis” – do niedawna pla-
cówka gnieźnieńskiego zboru KChB, obecnie podlegająca  
pod I zbór w Poznaniu. Każdej niedzieli na nabożeństwach  
gromadzi się tam od kilku do kilkunastu osób. Choć Ko-
ściół jest bardzo młody, to spaja go więź miłości. W bie-
żącym roku pojawiła się inicjatywa, by wspólnie obcho-
dzić Boże Narodzenie. Stało się to możliwe dzięki Bobowi  
i Sue Taberom – amerykańskim misjonarzom pracującym 
w Gnieźnie, którzy pomagają także w budowaniu Kościoła 
we Wrześni – którzy zaprosili wszystkich do swego domu. 

26 grudnia na uroczystym obiedzie - w którego przygo-
towaniu każdy miał jakiś swój udział - zgromadziło się 11 
osób, wraz z opiekującym się wrzesińską „trzódką” pasto-
rem Ireneuszem Roethelem. Było to niewielkie grono, gdyż 
niestety znaczna część uczestników coniedzielnych spotkań  
z różnych powodów (między innymi zdrowotnych) nie 
mogła być obecna. Gospodarze przygotowali – zgodnie  
z tradycją amerykańską – wyśmienitego indyka, a z głośni-
ków sączyły się dźwięki najpiękniejszych polskich kolęd.  

Wspólne święta

I choć wszyscy, którzy zasiedli do stołu, znają się już dobrze, 
to jednak te wspólne chwile dla każdego wiele znaczyły  
i są ważne dla budowania wspólnoty. Święta Bożego Naro-
dzenia są najbardziej „rodzinnymi” w ciągu roku, a Kościół  
to także rodzina – taka nieco większa – i wspaniale było móc  
być w te święta razem!

Marcin Woźniak

Rozwój chrześcijaństwa w ostatnich latach
Na naszej planecie obecnie zamieszkuje 6,7 miliarda ludzi  
w prawie 24.000 narodowych i językowych grupach etnicz-
nych. 800 milionów z nich to ludzie narodzeni do osobistej 
społeczności z Chrystusem. 1,3 miliarda osób to ludzie uważa-
jący się za chrześcijan, ponieważ żyją w chrześcijańskiej kultu-
rze. Biorąc pod uwagę tych pierwszych, to w setnym roku na 
jednego z nich przypadało 360 osób niewierzących, w roku 
1000 – 270, w roku 1500 – 85, w roku 1900 – 21, w roku 1970 
– 13, a w roku 2010 – już tylko 7. 
Przez ostatnie lata największy opór wobec chrześcijaństwa wy-
kazywał islam, hinduizm i buddyzm. Ale ostatnio wielu muzuł-
manów przez środki masowego przekazu zbliża się do Chrystu-
sa. Niedawno ktoś zadzwonił do biura programu telewizyjnego 
w Arabii Saudyjskiej, mówiąc: „Jest nas teraz w Arabii 50.000 
tych, którzy są naśladowcami Isa al Masich”. Inny człowiek  
powiedział: „Tu w Europie tysiące muzułmanów chciałoby się 
dowiedzieć, jak stać się naśladowcami Jezusa”. Przy pomocy 
internetu, iPodów, telefonów komórkowych i innych urządzeń 
w ubiegłym roku 17 milionów ludzi usły-
szało ewangelizacyjne posel-
stwo. 3 miliony z nich posta-
nowiło przyjąć Chrystusa. 
Prawie 700.000 podało swoje 
dane, by otrzymać pomoc we 
wzrastaniu w nowej wierze. 
Do 2012 roku zostanie roz-
mieszczonych 16 nowych 
satelitów, dzięki którym 6,5 
mld ludzi będzie miało do-
stęp do internetu, a przez 
to i do ewangelii (Mission 
Frontiers, 9-10/09).

Minął rok wydawania Słowa Prawdy w nowej szacie graficznej. Możemy 
na pewne sprawy spojrzeć z perspektywy, ocenić je w dłuższym okresie czasu. 
Oto wnioski dotyczące prenumeraty:

Dotychczasowa cena prenumeraty rocznej jest niestety nierealna. Przy 
obecnym nakładzie, opłaty za druk, skład i redakcję to około 6,50 zł za jeden 
numer SP. 11 numerów kosztuje więc 71,50 zł. A uzyskać jeszcze trzeba 
fundusze na tzw. „numery misyjne”, czyli wysyłane za darmo, których druk 
kosztuje dokładnie tyle samo co pozostałych. Trzeba, bo Słowo Prawdy 
powinno docierać w minimalnych ilościach do wszystkich Zborów. 

Może nawet szczególnie do tych, które nie czują potrzeby łączności  
z innymi. Ze względu na ów koszt zachęcamy do dodatkowych ofiar na Słowo 
Prawdy.

Kolejna pozycja po stronie kosztów to przesyłka. Tu okazuje się, tracimy 
BARDZO dużo na egzemplarzach wysyłanych pojedynczo. W związku 
z tym GORĄCO ZACHĘCAMY do łączenia prenumerat z przyjaciółmi  
i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają faktycznie do Redakcji a nie na pocztę. 
Dla owej zachęty przygotowaliśmy następujące oferty prenumeraty - korzystne 
dla WIELU egzemplarzy wysyłanych na JEDEN adres:

    1 prenumerata na 1 adres: 90 zł za rok (czyli 11 numerów)
    3/4 prenumeraty na 1 adres: TYLKO 80 zł za rok (240/320 zł)
    5-19 prenumerat na 1 adres: TYLKO 78 zł za rok
    Powyżej 20 prenumerat na 1 adres: 75 zł za rok
    Pojedynczy numer z kosztami przesyłki - 9 zł (6,50 zł bez przesyłki)

Wersja elektroniczna: pojedynczy numer - 4zł, prenumerata - 30 zł

Pozdrawiamy serdecznie, z Bogiem!  - Redakcja
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Oferta edukacyjna WBST:

Studia Licencjackie

Instytut Katechetyczny

Instytut Studiów Żydowskich

Kurs Indykacyjnego Studium Biblii  

 

Oferta konferencyjna ośrodka:

Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych

Pokoje gościnne

Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów

 

OŚRODEK W RADOŚCI  zaprasza

Kontakt: radosc@dlaJezusa.pl • www.wbst.edu.pl • ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa




