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W owej godzinie nastąpiło 
wielkie trzęsienie ziemi i runęła 
dziesiąta część miasta, i skutkiem 
trzęsienia ziemi zginęło siedem 
tysięcy osób. A pozostali ulegli 
przerażeniu i oddali chwałę Bogu 
nieba (BT, Obj 11:13).

W ciągu kilkunastu minut zapanował 
straszny chaos, słychać było płacz  
i krzyki ludzi, a słońce zniknęło  
w nieprzeniknionych gęstwinach sza-
rego kurzu. Wyłaniający się stopniowo 
widok ludzkich ciał przemieszanych 
z kawałami betonu i gruzu odejmuje 
mowę. To jeszcze nie koniec tragedii. 
Pojawią się wstrząsy wtórne. Za kilka 
godzin okaże się, że nie ma żywności, 
lekarstw, pitnej wody. Sprzęt ratowni-
czy do wydobywania zasypanych lu-
dzi praktycznie nie istnieje. Na ulicach 
dochodzi do aktów przemocy, formują 
się gangi, sporadycznie słychać od-
głosy strzałów. Potężne trzęsienie zie-
mi zmieniło przyszłość mieszkańców  
Haiti na najbliższych kilka lat. 

Co na to Bóg?
Czy gniew Boży spadł na tych ludzi na 
dobre? Gdy dzisiaj czytamy komentarze 
na forach dyskusyjnych, znajdziemy wie-
le wypowiedzi typu: „Widzicie teraz, że 
Boga nie ma?”; „Dlaczego Bóg dopuścił, 
aby biedni ludzie cierpieli?; „Gdzie był 
Bóg, kiedy nadszedł kataklizm?” 

W historii Haiti, jak zresztą w historii 
wielu państw, znajdziemy wiele powo-
dów dla niezadowolenia Boga. Wojny, 
bunty, powstania przechodziły przez tą 
wyspę w tą i z powrotem, jak jesienne 
szarugi. Łamanie praw człowieka to stan 
permanentny niemalże od stuleci. Do 
tego dodajmy światowe „osiągnięcia”  
w dziedzinie rozwiązłości seksualnej, 
kult mrocznego voodoo – i mamy wy-
starczająco  powodów, by na Haiti po-
słać szwadrony aniołów zniszczenia.

Więksi grzesznicy?
W Nowym Testamencie znajdujemy 
następującą historię: 

„W tym samym czasie przyszli nie-
którzy i donieśli Mu o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich 
ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż my-
ślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Gali-
lei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. Albo my-
ślicie, że owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, 
było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” 
(BT, Łk 13:1-5)

Kiedy uczniowie przynoszą swemu 
Mistrzowi najświeższe nowiny, Jezus 
w najmniejszym stopniu nie podejmuje 
tematu okrucieństwa, bezprawia, ani 
tragedii, jaka spotkała tych ludzi. Zwra-
ca raczej uwagę na to, w jaki sposób 
myślą uczniowie, jak widzą ten pro-
blem w świetle własnego życia, jak to 
rozumieją i czego sami się nauczyli. 
Wygląda na to, że uczniowie spodzie-

Gniew Boga nad Haiti?
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Boży czas
Nie znam starości z własnego do-

świadczenia. Choć doświadczam  już 
delikatnych sygnałów starzenia. Tak 
czy inaczej rzeczywistość jest prosta: 
przede mną starość, a nie młodość.  
I przed każdym z nas. 

O starości się nie mówi. Traktuje 
się ją jako wstydliwą przypadłość. Mło-
dzi o niej nie myślą, osoby w sile wieku 
starają się ją powstrzymywać. Osobom 
starszym często, mam wrażenie, jakoś 
niezręcznie się do niej przyznać. Czy 
będziemy więc przekonywać, by się nie  
martwić? Czy polecamy niczym nie-
uzasadniony optymizm? Nie. Bóg nas 
wzywa do odważnego spojrzenia na 
ten etap życia wraz z wszystkimi jego 
przykrymi konsekwencjami. Starość to  
skutek toczącego nas przekleństwa 
śmierci. Nadejdzie czas, gdy „śmierci 
już nie będzie” (Obj 21:4), jak i smutku,  
krzyki i mozołu. I to będzie dobry 
czas!

Ale starość to również Boży czas. 
Możemy przeżyć go w Boży sposób. 
Jak chorobę, smutek, różne problemy 
– to wszystko Boży czas, w którym 
mamy wobec stawianych przed nami 
przeciwności zachować wiarę, radość 
i pokój. Zachowujmy więc, i przeży-
wajmy dany nam czas z ufnością, że 
w każdej ciemnej dolinie Nasz Pasterz 
jest z nami! 

Dlatego, Drogi Czytelniku, w tym 
Słowie Prawdy zamiast taniej pocie-
chy znajdziesz raczej praktyczne rady, 
jak ten czas przejść najlepiej żyjąc dla 
Boga (Jak dobrze kończyć życie oraz 
Zanim zerwie się srebrny sznur). Rów-
nież, jak pomagać innym w tym okresie 
(patrz wywiad Przede wszystkim dużo 
miłości). Polecam wszystkim czytelni-
kom – niezależnie od wieku!

Jak pojmować Boży czas wobec 
sytuacji na Haiti? Tekst, który pokazuje 
jak postrzegać takie wydarzenia w Bo- 
żej Opatrzności to Gniew Boga nad 
Haiti? – pierwsze kazanie pastora naj-
nowszego Zboru Baptystów (III w Kra-
kowie), który z radością witamy na na-
szych łamach. Przyszedł również, jak 

ufam, Boży czas na artykuły dla mło-
dzieży. Tomek Bogowski, absolwent 
WBST rozpoczyna dwa cykle artyku-
łów – Wiara i muza (o chrześcijańskiej 
scenie muzycznej w Polsce) oraz Dzie-
sięć najważniejszych (o czym to? po-
lecam domyślności Szanownych Czy-
telników). Zaczynamy również nowy 
cykl – Listy nienajprostsze – utrzyma-
ną w formie kobiecej korespondencji 
refleksję nad życiowymi problemami, 
o których mówić nie zawsze łatwo.  
A trzeba. Bo też tworzą Boży czas – 
czas, który z ręki Bożej mamy przeżyć 
jak najlepiej.

O Bożym czasie na rozpoczęcie 
studiów w WBST mówi 6 studentów 
pierwszego roku. Poznajmy ich i bło-
gosławmy ich rozwojowi. Pamiętajmy, 
że Kościół bez przywódców umiera 
– niech Was Jezus prowadzi i używa 
jak najskuteczniej! W końcu, jest to 
również czas na rozważania filozoficz-
ne – tym razem o prawdzie, pożegna-
nie – prozą i wierszem - drogiej Siostry, 
Bronisławy Furgały, oraz sprawozdanie 
(trochę późne ale nie mniej aktualne)  
z konferencji kreacjonistycznej. Jak za-
wsze, polecamy wybór wiadomości ze 
świata, przygotowany przez brata Kon-
stantego Wiazowskiego. 

W końcu – kazanie o największej 
tragedii, która oby nie spotkała nikogo 
z nas – straty Jezusa. Czasem traktuje-
my Jego obecność jako coś tak oczy-
wistego, że przestajemy Go zauważać. 
Tracimy z oczu. I ginie. W gąszczu 
życia, wielkich i małych, palących  
i mniej, problemów i obowiązków. 
Nasz Pan o tym ostrzegał: „....a posiany 
między ciernie to ten, który słucha sło-
wa, ale umiłowanie tego świata i ułuda 
bogactwa zaduszają słowo i plonu nie 
wydaje” (Mt 13:22). Nie pozwólmy się 
ogłupić, że warto. Że istnieje cokolwiek 
ważniejszego. Raczej, zachowujmy na- 
dzieję, jaką mieliśmy na początku 
(Hbr 3:14). Drogi Panie, strzeż naszych 
dusz!

W imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

OD REDAKCJI
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wali się usłyszeć z ust Jezusa krytykę 
Heroda lub może przede wszystkim 
stwierdzenie, że skoro tamci zostali za-
bici, to pewnie byli wielkimi grzeszni-
kami i sąd Boży dlatego ich dosięgnął. 
Zamiast tego są zdumieni i zaskoczeni, 
bo Jezus mówi o nich samych, o ich 
postawie i ich sposobie oceny tej tra-
gedii. Nie tego się spodziewali przyno-
sząc najnowsze relacje.

A w jaki sposób my myślimy? Kiedy 
ludzie umierają nagle, to jest to oczy-
wista tragedia, myślimy. Kiedy śmierć 
przychodzi powoli, to uważamy to za 
coś zupełnie normalnego. Niestety, 
zbyt wiele rzeczy nam znormalniało 
tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się 
do nich, a ich świadomość towarzyszy 
nam od lat. Praktycznie przestaliśmy na 
nie reagować. Dajmy przykłady. 

Tragedia „znormalniałych” 
nam tragedii
Na świecie co roku umiera z powodu 
palenia tytoniu blisko pięć milionów 
ludzi. Ta liczba stale się powiększa,  
a i tak trudno ją sobie wyobrazić. Ta 
liczba ofiar stanowi równowartość 
trzęsień ziemi takich jak na Haiti, za-
istniałych co trzy dni, przez równy rok!  
W internecie bez trudu znajdziemy 
informację, że Polacy rocznie wyda-
ją astronomiczną sumę 16 miliardów 
złotych na palenie. Jednak generalnie 
palacze wcale się tym nie przejmują.  
I giną. 

Weźmy inny przykład. Każdego roku 
z głodu oraz chorób nim wywołanych 
umiera około piętnaście milionów 
osób. Jeśli ten artykuł przeczytamy 
w ciągu pięciu minut, to w tym cza-
sie umarło z głodu ponad 100 osób! 
Co minutę z głodu umiera średnio  
27 osób. Szacuje się, że w ostatniej de-
kadzie XX wieku ponad 100 milionów 
dzieci zmarło z chorób i głodu. Można 
było temu zapobiec za cenę dziesię-
ciu bombowców Stealth. Na pokrycie 
rocznych niezaspokojonych potrzeb 
świata w zakresie higieny i żywności, 
wystarczyłoby 13 miliardów dolarów. 
To mniej więcej tyle, ile mieszkańcy 
USA i UE wydają co roku na perfumy. 
Jednak fakt głodujących miliardów za-
akceptowaliśmy już dawno temu. Tyl-
ko nieliczni z nas usiłują stawić czoła 
temu problemowi. 

A co byśmy powiedzieli, gdyby od 
dzisiaj radio, telewizja, gazety zaczęły 
składać nam relację z trzęsień ziemi, 
które mają miejsce w różnych rejonach 
globu, każde z nich liczbą swych ofiar 
sięgającą 45 000 zmarłych? Czyli równą 
temu na Haiti (choć jeszcze za wcześnie 
by dokładnie określić liczbę ofiar), ale 
miałyby one miejsce trzy razy dziennie 
i trwałyby bite 365 dni w roku? Powie-
dzielibyśmy, że to istny koszmar, rzecz 
nie do wyobrażenia, najczarniejszy hor-
ror, jaki można byłoby wymyślić. Gdy-
by Bóg dopuścił do takiego kataklizmu, 
pewnie powiedzielibyśmy o Nim, że 
jest najbardziej okrutną, bezwzględną 
osobą, nie chcemy Go znać, ani o Nim 
słyszeć. Opuszczamy nasze kościoły  
i nigdy do nich nie wracamy. Będziemy 
z przerażeniem patrzeć w niebo i nigdy 
nie będziemy w stanie Mu zaufać ani 
uwierzyć, że jest dobry. 

Czy jednak zdajemy sobie sprawę, że 
tak intensywne trzęsienia ziemi dopro-
wadziłyby nas do liczby dzieci, które 
przywitane są przez ludzką rodzinę 
oświadczeniem: nie chcemy cię, pozby-
wamy się ciebie przez aborcję? Według 
nas nie wiemy nawet, czy jesteś już 
człowiekiem? Tak, to szokująca praw-

da. W wyniku aborcji zostaje zgładzo-
nych 50 milionów dzieci rocznie. Czy 
ktoś zapyta: gdzie jest ludzka dobroć, 
gdzie miłość, gdzie troska? Czy z natury 
nie jesteśmy dobrymi, przyjacielskimi 
istotami? Z pewnością, polemizowało-
by z tym przekonaniem te 50 milionów, 
które w zeszłym roku odesłaliśmy z po-
wrotem od drzwi tego świata. Nie sły-
szałem jeszcze, aby ktoś oskarżał Boga 
o ofiary aborcji, nawet ateiści uznają, że 
jest to „dzieło” ludzkości.

Wymieniliśmy zaledwie trzy z tych tra-
gedii, które znormalniały w naszych 
głowach. Jakże łaskawy i wyrozumiały 
jest nasz Stwórca i Odkupiciel, że do 
tej pory tak cierpliwie odnosi się do 
nas, którzy na co dzień tworzymy i re-
alizujemy te niewyobrażalnej skali hor-
rory! Ktoś mógłby w tym momencie za-
protestować i powiedzieć, że przecież 
jest jeszcze największy z morderców 
i król przestępców, który ma wielki 
wpływ na ludzi i dysponując global-
nymi możliwościami, to on jest winny 
kuszenia nas do takiego postępowania. 
Tak, On również jest winny. Jednak 
to Adam zgrzeszył, choć wąż go sku-
sił. Nie przerzucajmy winy na niego, 
mamy bowiem własną wolę. Poza tym 

fot. wiadomosci.wp.pl

Chrystus zaoferował nam swą pomoc, 
przemianę życia, nowe serce. Zostawił 
nam Biblię i nauczył tego, co dobre; 
pokazał jak walczyć, jak zwyciężać, 
jak kochać, jak zapierać się siebie dla 
dobra innych. 

Kilka wniosków
Nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć, 
szczególnie jeśli chodzi o wypadki, 
kataklizmy, choroby czy zło. Jednak 
to, co jest niezwykle przejrzyste i wi-
doczne, to fakt, że Bóg jest naprawdę 
łaskawy wobec ziemi. Nie każe nas za 
upadki i grzechy, ale upomina, ostrze-
ga, poucza. Myślę, że jeśli nawet Bóg 
każe kogoś za jego trwanie w grzechu, 
to robi to w taki sposób, aby mógł bar-
dzo jasno zdać sobie sprawę, że jest to 
Boże upomnienie, jakie otrzymał. Na 
ziemi Bóg raczej ostrzega ludzi. Czas 
karania będzie po tym, jak staną przed 
Nim i okażą się winni. Pamiętamy za-
pewne przypowieść o pszenicy i ką-
kolu z trzynastego rozdziału Ewangelii 
Mateusza. Kiedy słudzy pytają pana, 
czy mają pójść i powyrywać spośród 

dobrej pszenicy zły kąkol, jaki pod-
stępnie został zasiany, On odpowiada 
im: „Nie, byście zbierając chwast nie 
wyrwali razem z nim i pszenicy. Po-
zwólcie obojgu róść aż do żniwa”. 

Po pierwsze więc, słudzy nie są w sta-
nie precyzyjnie odróżnić kąkolu od 
pszenicy, którego kiełki w początko-
wym stadium są bardzo podobne do 
pszenicznych, a po wtóre oznajmia im, 
że ma inny plan: na razie pozwólcie 
obojgu róść razem. Słudzy byli pew-
nie równie zaskoczeni tą decyzją, jak 
my, kiedy dowiadujemy się, że Bóg 
dopuszcza do tego, aby na ziemi żyli 
i działali niegodziwi ludzie, którzy nie 
mają zamiaru niczego zmieniać w swo-
im życiu. 

Co więcej, Jezus nigdy nie złożył obiet-
nicy, że w drodze do kościoła na pew-
no nie zepsuje ci się samochód. Albo, 
że kochająca Boga osoba nigdy nie za-
choruje na raka. Pan nie powiedział, że 
jeśli będziesz Mu ufać, to z pewnością 
nie stracisz pracy. Gdyby tak było, to 
zaraz zamienilibyśmy się w faryzeuszy. 
„Co? Sąsiad jechał do kościoła i w dro-
dze zepsuł się mu samochód? Hm… 
Pewnie jest jakiś grzech w jego życiu 
i Bóg go ukarał… Ach! Ma kłopoty fi-
nansowe? Nie może spłacić kredytu? 
Ciekawe, za jakie ukryte grzechy Bóg 
go teraz karze?”.

Nie wyciągajmy więc wniosków, że 
ludzie na Haiti byli większymi grzesz-
nikami od innych. To byłoby powierz-
chowne i pochopne. Tak, wiemy o ich 
grzechach, tak samo jak oni o naszych. 
Gdyby zagłębili się w naszą historię, do-
wiedzieliby się nawet, że nasze polskie 
legiony pomagały tłumić jedno z ich 
wyzwoleńczych powstań, dążących do 
osiągnięcia niepodległości spod francu-
skich rządów. Czy to nie jest powód do 
Bożego sądu nad Polakami?

Jezus w przytoczo-
nym na początku 
fragmencie z Ewan-
gelii Łukasza mówi, 
że jedyna róż- 
nica pomiędzy 
tymi,  którzy zginęli,  
a tymi, którzy żyją 
jest właśnie taka: 
tamci zginęli, a ci 
żyją. A co najważ-
niejsze, ostrzega: 
tamci zginęli nagle  
i nie mieli czasu, 

aby się upamiętać. Ty żyjesz i masz cią-
gle na to czas. Czy wykorzystasz go już 
dziś? Czy nauczysz się trudnej lekcji, 
zamyślisz się nad sobą i drogą, którą 
idziesz?
 
Czy powiesz w swoim sercu: właści-
wie, to równie dobrze mógłbym być ja. 
Czy masz pewność, że dożyjesz póź-
nej starości albo, że nie będziesz mieć 
wypadku? A może uważasz, że nie, 
bo przecież ogólnie to jestem dobrym 
człowiekiem? Może nie popełniłem 
pewnych grzechów na zewnątrz jak 
tamci, ale czy nie miały one miejsca 
w moim sercu? A jeśli miały miejsce, 
to czy mogę uważać się za lepszego 
od innych? Czy ze wszystkimi jestem 
pogodzony? Czy każdemu przebaczy-

łem? Czy jestem wolny od pokus, czy 
zrezygnowałem z zaspokajania siebie? 
Czy zgadzam się, że Bóg czyni wszyst-
ko według swej woli i wcale to nie musi 
być zgodne z moją wolą? 

Zamiast myśleć o cudzych grzechach, 
co zawsze wprawia mnie w pychę, powi- 
nienem myśleć o własnych, co zawsze 
zmusza mnie do pokory. Zamiast snuć 
domysły na temat czyjejś winy, powinie- 
nem zastanowić się nad własnymi wy-
stępkami, za które kiedyś Pan mnie rozli- 
czy. Jezus powiedział przecież, że z każ- 
dego nieużytecznego słowa zdamy kie-
dyś sprawę (Mat 12,36), a święty Paweł 
mówi, że „każdy z nas o sobie samym 
zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wy-
rokować jedni o drugich. A raczej to za-
wyrokujcie, by nie dawać bratu sposob-
ności do upadku lub zgorszenia”.

Chrystus pokazał nam, w jaki sposób 
mamy myśleć o smutnych, trudnych 
wydarzeniach. To co się wydarzyło, już 
się nie odstanie, choćbyśmy nie wiem 
jak długo o tym rozmyślali i jak bardzo 
tego żałowali. Zamiast podchodzić do 
tematu w „sensacyjny” sposób, wycią-
gnijmy wniosek, którego Pan nas uczy: 
to co ratuje człowieka to prawdziwe 
upamiętanie, kiedy ma jeszcze na to 
czas. Upamiętanie to nie potępianie sa-
mego siebie. Ani tym bardziej innych. 
Upamiętanie to myślenie według Bo-
żych wartości oraz stosowanie ich na 
co dzień. Śmierć jednym zamyka oczy, 
ale innym otwiera! Otwiera tym, którzy 
chcą zastanowić się i usłyszeć. 

Bóg przemówił potężnie do świata 
przez trzęsienie ziemi w Haiti i przez 
dziesiątki tysięcy umarłych. Zadał py-
tanie: Czy jesteś gotów na spotkanie 
ze Mną? Czy świat to usłyszał? Świat 
rzucił się do pomocy poszkodowanym 
– to bardzo szlachetne i warte by się do 
tego przyłączyć! Lecz czy usłyszał py-
tanie Boga? „Bo jeśli się nie upamięta-
cie (kiedy jeszcze macie czas) wszyscy 
tak samo poginiecie” – mówi Jezus.

Czy masz czas? Gdybyś znał datę 
śmierci, wiedziałbyś, czy masz czas. 
Masz czas w tym momencie. Czy bę-
dziesz go miał jutro? Nie wiadomo. Py-
tania z forum dyskusyjnego: Gdzie był 
Bóg? Czemu nie pomógł? Odpowiedź: 
On właśnie jest, właśnie pomaga. Czy 
jesteś gotów? 

Autor jest pastorem Zboru Baptystycznego 
„Misja Łaski” w Krakowie.
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Magowie 
     ze 
Wschodu

Piotr Czerwinski
Pochodzę z małej miejscowości pod 
Poznaniem. Mając 20 lat wyjechałem 
z domu do Gdyni, aby zostać maryna-
rzem. Zawsze tęskniłem za morzem, 
zawsze, od kiedy pamiętam, morze 
było dla mnie czymś wyjątkowym. Coś 
mnie ku niemu pchało. 

Moje nawrócenie też jest ściśle zwią-
zane z morzem, a konkretnie z miej-
scowością Świnoujście, gdzie rozpo-
cząłem służbę jako dowódca wojenne-
go okrętu. Trafiłem tam wraz z moim 
przyjacielem Witkiem, który po tym, 
jak sam przeżył narodzenie na nowo, 
zaczął głosić mi Ewangelię. Po jakimś 
czasie jego uporczywego głoszenia, do 
mojego opornego serca trafiło wreszcie 
zaproszenie na ewangelizację do miej-
scowego zboru. Trafiłem tam pewne-
go październikowego wieczoru 1993 
roku. Kaznodzieją usługującym był 
wtedy pastor Grzegorz Bezubik. Głosił 
o zbawieniu, o tym, że Bóg jest miłują-
cym Ojcem, który przebacza wszystkie 
grzechy i oddala je od nas jak daleko 
jest wschód od zachodu. Wtedy, pod-
czas jego zwiastowania Duch Święty 
przemówił osobiście do mojego serca. 
W ponadnaturalny sposób przekonał 
mnie, że jestem grzesznikiem. Przyją-
łem Boże przebaczenie. Pamiętam, że 
w oczach pojawiły się łzy, których tro-
chę się wsty-
dziłem – że 
ja, taki „twar-
dziel” płaczę 
jak baba, ale 
wiem, że to 
były szczere 
łzy wolności  
i radości. 

Bóg uwolnił 
mnie z moich  
zniewoleń. Na 
drugi dzień 
rzuciłem pale-
nie, przestałem  
pić i przekli- 

nać. Po dwóch latach od nawró-
cenia przyjąłem chrzest na wyzna- 
nie mojej wiary w Jezusa. Życie  
zmieniło się całkowicie. Stałem się 
szczęśliwym człowiekiem, którym 
dzięki Bogu, jestem do dziś. 

Bycie dowódcą okrętu w wojsku w tam- 
tych czasach i do tego deklarując się 
jako chrześcijanin, który świadomie 
ochrzcił się, oznaczało różne proble-
my. Często śmiali się ze mnie koledzy,  
z którymi wcześniej piłem wódkę. 
Drwili marynarze, moi podwładni, że 
dowódcy odbiło. Ja natomiast kon-
sekwentnie kroczyłem drogą, którą 
wskazywało mi Słowo Boże – Biblia. 
Starałem się żyć zgodnie z tym, co  
w niej czytałem. Słowo, które wtedy 
było dla mnie bardzo ważne i towa-
rzyszyło mi praktycznie cały czas, to: 
„chcesz się nie bać władzy? Czyń do-
brze, a będziesz miał od niej pochwałę” 
(Rz 13:3). I tak właśnie postępowałem. 
Po pewnym okresie stałem się jednym 
z najbardziej zaufanych pracowników 
w mojej jednostce. Zostałem wybrany 
przez moich kolegów na męża zaufa-
nia w moim korpusie. 

Bóg przeprowadzał mnie przez wiele 
rożnych doświadczeń. I dalej przepro-
wadza. Jestem Mu za to wdzięczny, że 
mnie odnalazł.  

W seminarium znalazłem się dlate-
go, że obecnie pracuję w Warszawie,  
w Radzie Kościoła, jako administrator. 
O seminarium myślałem już wcześniej, 
ale zawsze było mi ze Świnoujścia za 
daleko. Bóg jednak miał swój plan, da-
jąc mi pracę w stolicy. 

Moje pierwsze wrażenie w seminarium 
to braterska atmosfera. Nowe znajomo-
ści. Dowiedziałem się, jak mało wiem 
na pewne tematy, ale cieszę się, że 
mogę poznawać i odkrywać nowe, cie-
kawe rzeczy. Jestem za to wdzięczny 
Bogu i tym, których postawił na mojej 
drodze.  

  

Radosław Swierk
Nazywam się Radek Świerk. Urodziłem 
się i wychowałem w Olsztynie, gdzie 
od 8 lat jestem członkiem Zboru Bap-
tystów. Nawróciłem się w 2000 roku. 
Taki najbardziej przełomowy moment, 
na który zazwyczaj wskazuję w swoim 
nawróceniu, miał miejsce w wakacje 
w Giżycku, na festiwalu SLOT (wtedy 
jeszcze) Total Festival. 

Od tamtego czasu regularnie czyta-
łem Biblię i szukałem społeczności 
wierzących ludzi, którzy by mieli, tak 
jak ja, pragnienie szukania Boga. Mój 
znajomy był w tym czasie członkiem 
zboru KCHWE w Kętrzynie i zaprosił 
mnie na nabożeństwo. Po kilku spo-
tkaniach i rozmowach z nim i pasto-
rem Zygmuntem Jakubowskim zrozu-
miałem, że takiego rodzaju wspólnoty 
poszukuję. Od nich dowiedziałem się, 
że w mieście, w którym mieszkam –  
w Olsztynie – jest nowo powstały zbór 
baptystów. Jeszcze tej samej niedzieli 
wraz z pastorem Marcinem Górnickim 
przyjechałem na popołudniowe nabo-
żeństwo baptystów w Olsztynie. 

Wzrastając w wierze, 
gdy coraz bardziej 
angażowałem się  
w służbę zboru, za-
częła we mnie wzra-
stać świadomość po- 
wołania do służby. 
W 2007 roku otrzy-
małem propozycję  
pracy w zborze  
w charakterze dia-
kona. W tym czasie  
byłem już studentem 
anglistyki. Decyzja o 
podjęciu studiów na 
tym kierunku była 
przemyślana i wią-
zała się ze świadomością faktu, że pa-
storzy i w ogóle pracownicy zborowi  
w Polsce często muszą dodatkowo pra-
cować w jakimś zawodzie. Praca na-
uczyciela angielskiego była naturalną 
konsekwencją moich umiejętności. 

Do seminarium zdecydowałem się 
przystąpić zaraz po ukończeniu angli-
styki. Jest to dla mnie droga rozpozna-
nia Bożego powołania do pracy dusz-
pasterskiej. 

Poznajmy I rok WBST!

Skąd pochodzą studenci, którzy podjęli rzadką dziś decyzję  
studiowania teologii? Kim są? Co ich do tego skłoniło?  
Czym żyją, jakie mają marzenia i plany? 

Marek Orlicki
Nazywam się  
Marek Orlicki.  
Mam 24 lata, od 
6 miesięcy jestem 
członkiem Zboru  
w Krynicy. Moje 
pojawienie się  
w tym zborze  
i mieście jest  
zaskakującym  
i suwerennym  
dziełem Boga. 

Pochodzę z Bar-
toszyc. Gdy nawróciłem się, Pan wlał 
w moje serce pragnienie, aby zmienić 
swoje życie i żyć dla Niego. Pragnąłem 
odnaleźć swoje miejsce tam, gdzie On 
chce, abym był. Nie interesowało mnie 
chrześcijaństwo polegające jedynie na 
chodzeniu do kościoła. Chciałem zo-
stać misjonarzem, służyć tam, gdzie na-
prawdę byłbym potrzebny. Poznawać 
Boga i wzrastać w społeczności, która 
nie toleruje kompromisów, gdzie Słowo 
i Jezus Chrystus są na pierwszym miej-
scu, Ewangelia jest zwiastowana z mocą 
przemiany życia – jednym słowem żyć 
i uczyć się od braci i sióstr stojących 
mocno na fundamencie wiary. 

Myślałem, że taki zbór znajdę daleko za 
granicami naszego kraju, dlatego uczy-
łem się różnych języków. Pan sprawił, 
że nic z tego nie wyszło. Pan nie po-
błogosławił darem języków i miał inny 
plan dla mojego życia…

Szybko wyjechałem z rodzinnego do-
mu w Bartoszycach i po różnych pery-
petiach, przez Warszawę,  po kilku la-
tach, trafiłem do zboru w Toruniu. By-
łem tam 5 lat, dalej wzrastałem i uczy-
łem się chrześcijaństwa. W tym czasie 
coraz bardziej układałem sobie życie 
– skończyłem studia (ekonomia), anga-
żowałem się w pracę zawodową. Czas 
płynął i myślałem, że moje marzenia  
o misji nigdy się nie spełnią. Choć czę-

sto się o to modliłem, myślałem, że to 
tylko puste pragnienia. 

Jednak Pan miał dla mnie inne plany. 
Pewnego marcowego wieczora, byłem 
u pastora. Popatrzył na mnie i powie-
dział: jest zbór, w którym powinieneś 
służyć i mam pewność, że powinieneś 
spróbować. Pojechaliśmy razem na 
pierwsze nabożeństwo i kazanie. I tak 
trafiłem do Krynicy.

Jestem obecnie misjonarzem, wzrastam 
duchowo, służę w zborze, uczę się, 
usługuję na nabożeństwach jako dru-
gi kaznodzieja, pomagam w grupach 
biblijnych, usługuję w zaprzyjaźnio-
nym zborze w Popardowej, prowadzę 
środowe nabożeństwa. Robię rzeczy, 
o których nigdy bym nie pomyślał, że 
będę potrafił! 

Dzisiaj wiem, że Pan ma wszystko  
w swoim ręku. To On ustala czas  
i miejsce, gdzie mamy służyć. Wypo-
saża i otwiera wszystkie drzwi, które 
mają się otworzyć. Posłał mnie nie na 
drugi koniec świata, ale na drugi ko-
niec Polski, gdzie ludzie mówią po pol-
sku i nie trzeba znać obcych języków. 
Wszystkie te przeszłe lata kształtowały 
mnie jako człowieka i chrześcijanina, 
zdobyte przez nie doświadczenie wy-
korzystuję w życiu codziennym. Tak, 
jak Pan kształtował i przygotowywał 
Pawła  do posługi i misji, tak i ja mogę 
powiedzieć, iż wszystko to, co przeży-
łem i co czyniłem, mogę wykorzystać 
do pracy w zborze i w życiu. 

Tak też trafiłem do seminarium, gdzie 
mogę pogłębiać swą wiedzę i pozna-
wać wielu wspaniałych braci, którzy są 
zbudowaniem i zachętą do dalszego 
rozwoju. Ci, co mnie znają, wiedzą, że 
zawsze byłem przeciwnikiem semina-
rium. Jednakże kiedy przychodzi czas, 
Pan zmienia nastawienie i daje zachętę 
do działania. Za to jestem wdzięczny 
Bogu. Chcę podziękować za wszystkie 
modlitwy, bo wiem, że Pan na nie od-
powiada, Amen. 

Andrzej Piłat
Nazywam się Andrzej Piłat. Pochodzę ze 
zboru baptystów w Bydgoszczy. Nawróci-
łem się około 4 lat temu, a chrzest przyjąłem 
18 marca 2007. Po nawróceniu czułem we-
wnętrzny spokój, jednak szybko okazało się, 
że moja wiara wciąż opiera się na pierwszym 
entuzjazmie i potrzebuje pomocy,  by trwała. 
Od maja 2008 roku Bóg mnie wyciszył – gdy 

zerwałem ścięgno Achillesa. Ten czas był mi 
bardzo potrzebny. Dopiero wtedy odszedł 
alkohol, papierosy. Przede wszystkim jednak 
zacząłem czytać Pismo Święte i książki chrze-
ścijańskie. Czułem w tym wszystkim wielkie 
działanie Ducha Świętego. Poczułem również 
głód poznawania Biblii, lecz nie wiedziałem 
od czego zacząć. Dlatego też podjąłem naukę 
w seminarium.  

,

Adam Perłakowski
Nazywam się Adam Perłakowski. 
Pochodzę z Przemyśla. W tym 
mieście nawróciłem się mając lat 
osiem, w nim mieszkam do dziś. 
Od tego czasu Bóg zmienia mój 
charakter, zmienił ludzi wokół 
mnie, daje mi radość, uczy mnie 
wielu rzeczy. Wskazał mi Biblię. 
Jezus podniósł mnie również  
z choroby. 

Zdecydowałem się na WBST  
z wielu powodów. M.in. chcia-
łem postawić Boże rzeczy przed 

innymi, po drugie, ze wzglę-
du na zdrową naukę, która 
tutaj jest przekazywana. 
Kiedy rozpocząłem naukę 
w WBST, pierwszym miłym 
zdarzeniem była modlitwa 
przed wykładem. Byłem  
w kilku szkołach, a tu spo-
tkało mnie takie miłe zasko-
czenie. Tak powinno być 
zawsze! Widzę również, że 
nauczyciele są ugruntowani 
w wierze i mają oddanie dla 
Jezusa. Wierzę, że stanie się 
to i moim udziałem. 

,
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Arkadiusz Kotlewski
Nazywam się Arek Kotlew-
ski, mam 20 lat. Pochodzę  
z małej, malowniczej miej-
scowości Lidzbark. Moja 
przygoda z Bogiem zaczęła 
się, gdy miałem około 16 lat. 
Jest dość wyjątkowa, bowiem 
rzadko się zdarza, by chłopak 
wpadł w anoreksję. Niestety, 
ja w niej tkwiłem. Wszystko 
zaczęło się w 2004 roku, kie-
dy zacząłem „dbać o siebie” 
- ćwiczyć na siłowni, biegać i odchudzać się. Po pewnym 
czasie przestało to być zabawne. Psycholodzy orzekli, ze 
mam zaburzenia depresyjne i anoreksję. Chudłem w oczach 
z dnia na dzień. Moi rodzice cierpieli jeszcze bardziej, bo-
wiem wcześniej już jednego syna stracili.

W tym jednak czasie moja mama zaczęła uczęszczać na 
spotkania Społeczności Chrześcijańskiej w naszym mieście. 
Mnie to naturalnie całkowicie nie interesowało. Po pewnym 
jednak czasie zauważyłem, jak mama zaczęła czytać Biblię 
a jej usposobienie i zachowanie uległo zmianie. Zaintereso-
wałem się tym i postanowiłem udać się na jedno spotkanie. 
Bardzo mi się spodobało – modlitwy własnymi słowami, 
radosne pieśni, inna atmosfera. Jednak moja choroba i stan 
psychofizyczny nie pozwalał mi funkcjonować w normal-
ny sposób. Bardzo z tego powodu cierpiałem. Wtedy różne 
osoby ze zboru zaczęły się o mnie modlić. 

Po pewnym czasie, będąc na nabożeństwach, Boże Słowo 
zaczęło dokonywać we mnie swojego dzieła. W stadium 
anoreksji, gdy się głodu już zbytnio nie czuje (zaczyna się to 
już stawać normalne), nagle zapragnąłem jeść. Gdy powie-
działem o tym bliskim, wszyscy płakaliśmy ze szczęścia. Ja 
również płakałem, bo chciałem być normalny i szczęśliwy. 
Bóg to sprawił, że z czasem zacząłem dochodzić do zdro-
wia. Później zacząłem czytać Biblię i Duch Święty przeko-
nywał mnie o przebaczeniu grzechów, o usprawiedliwie-
niu, o życiu wiecznym. Chciałem iść za Jezusem i Jemu być 
podległy. Chciałem me życie związać z Nim całkowicie. 

Gdy słuchałem braci zwiastujących Słowo, zapragnąłem 
również związać swe życie z tą służbą. Zacząłem sam zgłę-
biać i poznawać Boże Słowo. Moim marzeniem było jednak 
coś więcej. 

Gdy dowiedziałem się o WBST, pomyślałem, że to byłby 
dobry pomysł, abym studiował w seminarium. Bóg sprawił, 
że mój zamiar się ziścił. Znalazły się również na to pienią-
dze, za co jestem Bogu wdzięczny. Widzę w tym jego pro-
wadzenie.

Wrażenia związane z seminarium mam jak na razie bardzo 
pozytywne. Cieszy mnie przede wszystkim duchowa at-
mosfera. Modlę się, żeby Pan dalej prowadził i zaopatrywał  
w to, co potrzebne. Myślę, ze nauka w WBST może wnieść 
wiele pożytku i błogosławieństwa w moją dalszą służbę dla 
Pana. Pragnę bowiem, aby moje życie przynosiło Mu chwa-
łę i radość. 

Bóg posłał swego jedynego Syna, aby ratował od zgu-
by (por. Jan 3:16). Zgubić się lub być zgubionym to 

największe nieszczęście człowieka. Nawet słowniki  
w wieloraki sposób określają tę sytuację: doprowadzić do 
zagłady, zniszczyć, stracić mienie, ponieść porażkę, nie 
wykorzystać jakiejś możliwości itp. Pan Jezus wiele razy 
mówił swoim słuchaczom o niebezpieczeństwie utraty na 
wieki ich duszy. A zguba własnej duszy jest skutkiem stra-
ty Chrystusa – jedynej drogi zbawienia i wiecznego życia. 
Zgubienie przez Marię i Józefa dziecka Jezusa ostrzega 
nas przed niebezpieczeństwem takiej sytuacji

1. Rozpaczliwe szukanie Jezusa
W czasie wielkiej uroczystości paschalnej – jednego  

z trzech wielkich świąt w żydowskim kalendarzu – liczba 
ludzi w Jerozolimie wzrastała do 100.000 osób. Wierni 
wielkimi karawanami wędrowali z każdego zakątka świa-
ta i z pieśnią radości wchodzili na Górę Syjon (Psalmy 
120-137). Przez cały tydzień wspominano dawne czasy. 
W życiu młodego chłopca miało to wielkie znaczenie. 
Mając 12 lat już nosił filakterie. Uroczystość ta odbywała 
się w synagodze. Według tradycji żydowskiej przechodził 
on ze stanu nefesz (duszy) do stanu ruach (ducha). Wtedy 
chłopiec ten był już w stanie wstąpić w związek mał-
żeński. Szereg tego rodzaju tradycyjnych wydarzeń miał 
dla Jezusa wielkie znaczenie. Zarówno Maria jak Józef na 
pewno zastanawiali się nad tym ważnym wydarzeniem.

Podróż powrotna z tej uroczystości była tak samo 
radosna jak wstępowanie na Syjon. Każda karawana 
zmierzała do swojej miejscowości. Byli wśród nich Ma-
ria i Józef. Ale niestety! Ich opieka nad młodym Jezusem 

zawiodła. Zgubili Jezusa jak gubi Go dzisiaj wielu ludzi 
w różnych kościołach czy organizacjach kościelnych.  
W tych krytycznych czasach trudno jest żyć bez nowego 
życia w Panu.

Powinniśmy być wdzięczni ewangeliście Łukaszowi – 
jedynemu, który to wydarzenie z życia młodego Jezusa 
opisał – za szczegółowe przedstawienie tej historii. Pełni 
radości Maria i Józef,  po tygodniowym pobycie w świę-
tym mieście, nawet nie zauważyli, że stracili skarb całe-
go świata. Ewangelista dokładnie przedstawia jak do tego 
doszło – tak samo jak dzieje się to z nami:

gdy święto się zakończyło, minął religijny nastrój a) 
(43a); 
nie wiedzieli (43b);b) 
przypuszczali (44);c) 
nie rozumieli (50).d) 

Są to niepokojące oznaki utraty kontaktu z przewod-
nikiem i zejścia z drogi. Powinniśmy pamiętać o tym, 
że rodzice Jezusa  zgubili Go właśnie w czasie religijnej 
uroczystości. Gdy minęła, ich świąteczny nastrój zniknął, 
jak często dzieje się to z nami. To smutne wydarzenie 
przypomina nam słowa proroka Izajasza, mówiące o tym, 
jak i dlaczego Żydzi tracili kontakt ze swoim Bogiem:  
„I rzekł Pan: Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami  
i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode 
mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczona prze-
pisem ludzkim” (29:13; por. Mat.15:8-9). Izraelici zamieni-
li jedenastodniową podróż na czterdzieści lat wędrówki 
(por. 5 Mojż. 1:2-3). Prorok Jeremiasz mówi nam, jak na 
nowo przyłączyć się do najlepszego towarzysza podróży, 
którego tak często gubi się w naszym materialistycznym 
i synkretycznym wieku. „Gdy będziecie mnie wzywać 

   Thomas Cosmades 

Tragedia  
straty Jezusa 

Na podstawie Łuk.2:40-52

Wielu z nas przeżyło stratę najbliższej osoby, bardzo wartościowego przedmiotu  
czy pokaźnej sumy pieniędzy. Niektórzy stracili możliwości, których nigdy więcej  
już nie mieli. Jezus Chrystus, który przyszedł, aby szukać i ratować zgubionych,  
każde nieszczęście ustawia we właściwej perspektywie. Ostrzega nas przed stratą, 
 która przewyższa wszystkie inne. „Co pomoże człowiekowi, jeśli zyska cały świat,  
lecz siebie zgubi lub zatraci?” (Łuk.9:25). Jego trzy znane podobieństwa mówią  
o zgubieniu i znalezieniu (Łuk.15).

i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie 
będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie 
szukać całym swoim sercem” (29:12-13).

Różne kościoły posiadają własną wersję Jezusa.  
W tych trudnych czasach wszyscy zauważamy religijno-
polityczne akcenty. I niestety, większe wspólnoty chrze-
ścijańskie nie są wolne od organizowania seminariów, 
warsztatów, dni skupienia, konferencji, kreślenia strategii 
misyjnej, studiów psychiatrycznych itp. Wszystko to ma 
poszerzyć nasze religijne wpływy i pogłębić nasze chrze-
ścijańskie zaangażowanie. Ale stale powraca pytanie:  
A gdzie jest Jezus? Gdybyśmy zadali to pytanie Marii  
i Józefowi, na pewno odpowiedzieliby: Ach, jest On 
gdzieś w towarzystwie krewnych i przyjaciół! Jednak  
w rzeczywistości Jezusa nigdzie tam nie było. W naszej 
religijnej krzątaninie Jezus Chrystus nie jest na pierwszym 
miejscu lub na swoim tronie, gdzie zawsze powinien się 
znajdować w asyście swego błogosławionego Ducha. Je-
remiasz mówi o szukaniu Go całym sercem. Inaczej we-
zwani do Jego naśladowania zejdą z tej drogi. Wyobraź-
my sobie zaniepokojenie rodziców na wieść o zagubieniu 
się Jezusa. Maria na pewno biła się w piersi i kręciła gło-
wą. Spotkała ich smutna rzeczywistość, ponieważ stracili 
dziecko. Czy taka sytuacja zdarza się w Kościele i życiu 
osobistym? Czy wtedy odczuwamy potrzebę odrzucenia 
ze swego umysłu i serca swoich kulturowych i religijnych 
nawyków, by na nowo koronować Pana Jezusa?

Marii i Józefowi nie pozostało nic innego, jak przez 
cały dzień wracać do Jerozolimy. Czy przydarza się nam 
takie samo zmartwienie? Kaznodzieje, nauczyciele teo-
logii, misjonarze, muzycy i administratorzy kościelni, ty 
i ja – nieraz gubiliśmy Jezusa, ale szliśmy dalej, nie od-



mocnym, którego władza i panowanie zawsze są nieza-
przeczalne. Możemy zwrócić się do Niego tak jak Maria: 
„Twój ojciec i ja pełni bólu szukaliśmy Ciebie” (Łuk.2:48). 
To prawda! Nie będąc świadomi pozycji Jezusa, nie trwa-
jąc w żywej społeczności z Nim, niepokój serca staje 
się podobny do stanu serca Marii i Józefa, którzy szukali 
Go wszędzie, z wyjątkiem świątyni. Takie samo pytanie 
Chrystus skierowałby też i do nas: „Dlaczego Mnie szu-
kaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem zajmować 
się sprawami Mojego Ojca?” (Łuk.2:49).

Na tym tle warto zastanowić się nad satysfakcją szcze-
rego poszukiwacza, który znalazł Jezusa na właściwym 
miejscu i cieszy się Jego pokojem (por. Hebr. 4:9-11). 
Zwróćmy uwagę na radość Izajasza, Saula z Tarsu czy 
Jana na wyspie Patmos. Pamiętajmy o radości Filipa, który 
powiedział do Natanaela: „Znaleźliśmy Tego, o którym 
napisał Mojżesz w Prawie i prorocy, Jezusa z Nazaretu” 
(Jan 1:45). Przychodzący do Pana Jezusa z pełnym zrozu-
mieniem mogą śpiewać: „Mój ukochany jest jaśniejący 
i rumiany, wyróżnia się nawet wśród dziesięciu tysięcy” 
(Pieśń nad Pieśniami 5:10). A psalmista tak kiedyś powie-
dział: „Jesteś najpiękniejszy spośród ludzi, wdzięk rozlał 
się na twoich wargach, więc Bóg pobłogosławił cię na 
wieki” (45:3).   

Tłumaczenie: Konstanty Wiazowski
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czuwając Jego nieobecności w swoim życiu! „Samson nie 
wiedział, że Pan odstąpił od niego” (Sędz.16:20). Przy-
znanie się do straty może stać się drogą do jej odzyskania. 
W swojej religijności możemy nie zauważyć absolutnego 
autorytetu Pana Jezusa. Musimy w pokorze przyznać się 
do tego. Każdy z nas jest wezwany do szukania Go, aż 
do skutku. Radosny dzień Marii i Józefa nagle zamienił się  
w przygnębienie. Nagle zauważyli bolesną rzeczywi-
stość: „Musimy wrócić do Jerozolimy, choć będzie to wy-
magało całodziennej, trudnej podróży. Bóg ochroni nas 
od złodziei na drodze, od bandyckich napadów i zmę-
czenia na ciele”.

2. Nie zastępuj niczym Jezusa  
Czując się z Panem Jezusem niewygodnie, świat usunął 

Go na bok lub na własną zgubę zamienił na jakąś kultową 
postać. Gorzki owoc naturalnego życia, o który zabiegał 
on w swoich zamiarach i praktyce, głośno woła na każdym 
rogu ulicy. Niestety, Kościół też nie zaszedł dalej! Granica 
między Kościołem a grzesznym światem uległa zatarciu. 
Zgromadzenia religijne wspominają jedynie Boga, nigdy 
nie odwołując się do Jezusa Chrystusa. Kościół stał się 
uniwersalny, unitariański, nie będąc tego świadomy! Jak 
już wspomnieliśmy, zewsząd jesteśmy otoczeni przez róż-
nego rodzaju podróbki. Nasz wiek podróżuje pociągiem 
religijnych porywaczy. Kogo to obchodzi, że Jezusa nie 
ma na tronie? Zastępcy dosyć dobrze nam służą!

Problem  rodziców Jezusa nie został natychmiast roz-
wiązany. Zamiast zaraz skierować się do świątyni, przez 
cały dzień, skrajnie wyczerpani,  szukali Jezusa po ca-
łym mieście. Mógł być w sklepie jakiegoś cieśli. A może 
odwiedzał groby dawnych królów żydowskich. A może 
zwiedzał ważne i ciekawe miejsca odkryć archeologicz-
nych. Błądzili, choć coraz bardziej się niepokoili. „Czy 
spotkaliście chłopca z Nazaretu, który nazywa się Jezus?” 
„Nie, nie wiemy, kto to jest.” Nikt w Jerozolimie nie był 

w stanie rozwiązać ich problemu. Cały dzień poświęcili 
poszukiwaniom, ponieważ nawet nie pomyśleli o właści-
wym miejscu. Choć rozmawiali z wysłannikiem nieba, to 
jednak ciągle myśleli i poruszali się w ziemskim wymia-
rze. Jeżeli nie zwrócisz się we właściwym kierunku, mo-
żesz przeżywać rozpacz. „Jeśli więc razem z Chrystusem 
zostaliście wskrzeszeni, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co  
w górze, a nie o tym, co ziemskie. Umarliście bowiem  
i wasze życie jest razem z Chrystusem ukryte w Bogu.  
A kiedy ukaże się Chrystus, który jest waszym życiem, wte-
dy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol.3:1-4).

Ewangelista Starego Testamentu daje taką samą radę 
jak Łukasz i Paweł w Nowym Testamencie: „Bo tak mówi 
Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecz-
nie, a którego imię jest >>Święty<<: Króluję na wysokim 
i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skru-
szony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych 
i pokrzepić serca skruszonych” (Izaj.57:15). Gdzie nale-
ży szukać Jezusa i gdzie na pewno można Go znaleźć? 
Jest On w chwale i wspaniałości nieba. Chrystus znajduje 
się w majestacie z Ojcem, stale wykonując swoją arcy-
kapłańską służbę. Autor Listu do Hebrajczyków kieruje 
uwagę swoich chwiejnych czytelników na arcykapłana  
w górze. Na pewno spotykamy Go w samym środku 
świątyni na wysokościach (por. Hebr.4:14; 7:26; 10:13; 
12:2 itd.). Dokładnie mówiąc, prawie dziesięć razy autor 
nawiązuje do arcykapłańskiej funkcji Chrystusa. Dlacze-
go tracimy czas, szukając Jezusa w zwodniczych namiast-
kach? Wspomnijmy na zbór w Laodycei, zaangażowany 
w duchowe działania, podczas gdy Jezus Chrystus, stojąc 
na zewnątrz, puka do jego drzwi?

Dzisiejszy Kościół zajmuje się wieloma sprawami. Lu-
dzie zajmują się wszystkim, nie uświadamiając sobie bra-
ku ogromnego Skarbu. W ich życiu brakuje panowania Je-
zusa. „Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja jestem Bogiem 
wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi” 

(Ps.46:11). Wychwalaj Go w wewnętrznej 
świątyni swego życia. Nie zastępuj Go bez-
wartościowymi pokusami. Tracąc Go, do-
konujesz niepowetowanych strat w swoim 
życiu.

3. Radość po znalezieniu Jezusa 
Jedną z tragedii dzisiejszych czasów jest 

nieobecność nadprzyrodzonych aspektów 
Chrystusa w myśleniu współczesnych ludzi. 
Wielu szuka sensu życia i drogi do wiecz-
ności przy pomocy fałszywej mapy. Ludzie 
w kościołach są zaabsorbowani naturalnymi 
aspektami życia. Wzywają Jezusa, aby pora-
dził im w zwykłych sprawach i powiedział, 
jak skutecznie rozwiązać ich problemy.  
A anioł z nieba niepokoi nas swoim pyta-
niem: „Dlaczego szukacie Żyjącego  wśród  
umarłych?” (Łuk.24:5).   

  Przy końcu trzeciego dnia rodzice ze 
zdziwieniem dowiedzieli się, że Jezus jest w świątyni. 
Prawdopodobnie wielu za nas też może być zdziwionych 
tym, gdy potykamy się o zmartwychwstałego Chrystusa  
w niebiańskiej chwale. Dopiero wtedy uświadomimy so-
bie, że nie byliśmy w kontakcie z żywym Królem Wszech-

fot. stockxchng fot. stockxchng
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TEMAT NUMERU STAROŚĆ

Każdy człowiek chce żyć długo, ale nikt nie chce być 
stary. Choroby i różne niedomagania starszego wieku 
przypominają nam, że powinniśmy się przygotować do 
odejścia z tego świata. Trzeba starać się i zabiegać o swo-
je zdrowie i życie, ale mimo wszystko nasze życie docze-
sne jest ograniczone w czasie. Jakże trudno jest nieraz 
starszemu człowiekowi to zrozumieć! Jak mamy radzić 
sobie z fizycznymi słabościami?  
  

1. Przyjmuj fizyczne niedomagania  
z wdzięcznością i odpowiedzialnością. 

Starzenie się nie jest czymś wstydliwym. Objawy sta-
rości nie są czymś poniżającym. Raczej należy się tym 
szczycić. Biblia mówi, że osiągnięcie starszego wieku 
jest błogosławieństwem i dlatego należy dziękować za 
to Bogu. O Abrahamie, który dożył 175 lat, tak 
się mówi: „I opadł z sił, i umarł w pięknej staro-
ści, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do 
przodków swoich” (1 Mojż.25:8). Rechabeam, 
król izraelski, popełnił wielki błąd nie słuchając 
rady starszych (1 Król.12). Pismo Święte powiada: 
„U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu 
nabywa się roztropności” (Hiob 12:12). Dlatego 

Każdy 
rok życia 

traktujmy 
jako 

szczególny 
dar

ludziom starszym należy się poszanowanie. „Przed siwą 
głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak 
okażesz swoją bojaźń Bożą” (3 Mojż. 19:32). Szacunek 
wobec starszej osoby jest wyrazem 
Bożej bojaźni w naszym sercu. Siwe 
włosy są „ozdobą starców” (Przyp. 
Sal.20:29), dlatego każdy dodany 
do naszego życia rok traktujmy jako 
szczególny dar, za który należy Bogu 
dziękować.

Każdy nowy rok życia przynosi ze sobą nowy zakres 
naszej odpowiedzialności. Paweł napisał do swego mło-
dego współpracownika Tytusa, aby nauczał starszych 
mężczyzn i starsze kobiety, jak mają pomagać młodszym 
ludziom w zborze (Tyt.2:1-4). I tak starsi mężczyźni po-
winni być trzeźwi – rozumujący rozsądnie, umiarkowani 

w swoich opiniach, roztropni w myśleniu, wy-
powiadaniu się i w postępowaniu. Mają być po-
ważni, stateczni, godni szacunku, doświadczeni 
w sprawach duchowych. Ich mądrość ma się 
wyrażać w opanowaniu – nie powinni spieszyć 
z krytykowaniem i przekonywaniem, że teraz 
powinno być tak, jak za ich czasów. Czasy się 
zmieniają i dlatego „nie mów: Jak to się dzie-

je, że dawniej było lepiej niż obecnie? Takie pytanie nie 
świadczy o mądrości” (Kazn.Sal.7,10). Starsi mężczyźni 
mają też być szczerzy – zdrowi duchowo, przez co stają 
się dla młodszych od siebie przykładem w wierze, miło-
ści i cierpliwości.

Odpowiedzialność starszych kobiet została określona 
następująco: „Starsze kobiety mają również zachowywać 
godną postawę, jak przystoi świętym; nie mają być skłonne 
do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład; 
niech nauczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich 
mężów i dzieci” (Tyt. 2:3-4). A zatem starsze kobiety też 
mają być poważne – by nie popaść w nałóg alkoholizmu 
czy plotkarstwa. Własnym przykładem i dobrą radą mają 
uczyć swoje córki i synowe, aby kochały swoich mężów 
i dzieci. Integracja młodszych rodzin to jedno z ważnych 
zadań starszego pokolenia.

Osiągnięcie starszego wieku to Boże błogosławieństwo. 
Przecież większość ludzi chciałaby raczej dożyć starszego 
wieku niż umrzeć za młodu. Ale starzeć się trzeba bez 
narzekania i zrzędzenia. Jako ludzie wierzący powinniśmy 
być takimi ludźmi, o jakich Paweł pisze w swoim Liście 
do Tytusa. Czas na to duchowe dojrzewanie zaczyna się 
teraz. Gdy słabniesz fizycznie, możesz pójść w zalecanym 
przez apostoła kierunku i być użytecznym dla ludzi młod-
szych od siebie. Wykorzystaj duchowy potencjał, który 
zgromadziłeś przez swoje długie lata wiary.

2. Ciesz się każdym dniem. 
Drugim elementem, który pomaga w przezwycię-

żaniu fizycznych niedomagań, jest dziękowanie Bogu 
za każdy przeżyty dzień. To prawda, że Jezus oczekuje 
tego od wszystkich, ale w szczególności odnosi się to do 
tych, którzy z każdym dniem czują się fizycznie coraz 
słabsi. Powiedział nam również, abyśmy nie troszczyli 
się o dzień jutrzejszy, gdyż „dzień jutrzejszy będzie miał 
własne troski” (Mat. 6:34). Oto stosunkowo młoda oso-
ba nagle zachorowała na stwardnienie rozsiane (MS). Jest 
świadoma tego, co czeka ją w bliskiej przyszłości, ale jest 
pogodna. Pewnego razu powiedziała: „Kłopot z tą cho-
robą polega na tym, że zabija ona tak powoli, a ja już 
teraz jestem gotowa na śmierć. Dlatego wyciskam z każ-
dego dnia tyle radości, ile tylko mogę”. Chociaż porusza 
się w wózku inwalidzkim i ma trudności z przełykaniem 
pokarmu, nadal zajmuje właściwą postawę wobec życia  
i za każdy dzień dziękuje Bogu.

Istnieją uzasadnione powody do niepokoju, ale za-
miast chorobliwie zastanawiać się nad wszystkimi nieprzy- 

jemnymi możliwościami  
w przyszłości, powinniśmy 
dziękować Bogu za dzień 
dzisiejszy i powierzać Mu 
dzień jutrzejszy. Taka po-
godna i optymistyczna po-
stawa jest nawet gwaran- 

Cieszyć się  
każdym dniem  

i pozwalać, aby 
dzień jutrzejszy 

troszczył się  
o swoje potrzeby

 
cją wyzdrowienia, ponieważ „wesołe serce jest najlep-
szym lekarstwem” (Przyp. Sal. 17:22). Biblia zapewnia 
nas, że cokolwiek Bóg dopuszcza, obdarza też cierpiące-
go swoją szczególną łaską (1 Kor.10:13). Jezus przyrzekł, 
że zawsze będzie z nami (Mat. 28:20). Szanujemy swego 
Pana, wydajemy dobre świadectwo o Nim i dodajemy do 
naszych lat wiele radości, gdy jesteśmy posłuszni nakazo-
wi Chrystusa, by cieszyć się każdym dniem i pozwalać, 
aby dzień jutrzejszy troszczył się o swoje potrzeby.

3. Staraj się być w miarę aktywny. 
Trzecią praktyczną radą do pokonywania fizycznych 

trudności w starszym wieku jest w miarę aktywny tryb 
życia. Im starsi jesteśmy, ty łatwiej 
jest nam pójść drogą najmniej-
szego oporu i po prostu nic nie 
robić. To poważny błąd. Trzeba 
się ruszać. Prof. W. Dega powie-
dział: „Ruch może zastąpić każ-
de lekarstwo, ale wszystkie leki 
razem wzięte, nie zastąpią ruchu”. Jedni mają ogródki, 
inni wnuki czy bezdomne dzieci do wychowania. Ale 
pozostają też spacery i nawiązywanie kontaktów z no-

W starszym 
wieku lepiej 

znamy zasady 
wiary

Jak dobrze 
           kończyć życie

Konstanty Wiazowski Dobre zakończenie swego 
życia powinno być najwięk-
szym pragnieniem każdego 
chrześcijanina. Ludzie są 
pod wrażeniem, gdy widzą 
wierzącego człowieka, któ-
ry kończy swoje życie spo-
kojnie, z godnością i dosto-
jeństwem. Jakże pamiętne, 
choć rzadkie, są pożegnania 
ludzi umierających. Pewna 
kobieta wiedząc, że pozo-
stało jej jeszcze dwa tygo-
dnie życia, otworzyła swój 
dom dla swoich krewnych  
i bliskich. Serdecznie że-
gnała się z każdym z nich 
zapewniając, że z niecierpli-
wością oczekuje na spotka-
nie z Panem Jezusem.  Brat 
Bazyli Jakubowski z Narwi, 
wiedząc o zbliżającym się 
końcu swego życia, zapra-
szał odwiedzających na 
swoją pogrzebową uroczy-
stość. A pewien brat  
z Gdyni nawet przygotował 
szczegółowy program  
swojej uroczystości  
pogrzebowej!

Każdy 
chce żyć 

długo, ale 
nikt nie 
chce być 

stary
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Słowo Prawdy: Jak to się stało, że siostra została Dyrektorem 
Domu Opieki prowadzonego przez nasz Kościół w Białymstoku?
Małgorzata Górnicka: W Domu Opieki pracuję od 1995 roku. Roz-
poczęłam pracę jako pracownik biurowy. W momencie, gdy po-
przedni Dyrektor odszedł na emeryturę, przejęłam po nim opiekę 
nad  tą placówką. Był to grudzień 2004 roku. 
Dużo mi dało to, że najpierw pracowałam jako pracownik admini-
stracyjny, dzięki temu  miałam możliwość zapoznania się ze specy-
fiką placówki „od środka”. Oczywiście, pierwsze dwa lata nie obyły 
się bez stresów, ale obecnie tak ja, jak i Dom Opieki funkcjonujemy 
bardzo dobrze!

SP: Podejrzewam, że większość młodych czytelników Słowa Praw-
dy w ogóle może nie wiedzieć, że nasz Kościół prowadzi taką pla-
cówkę. Czy mogłaby Siostra opowiedzieć coś o jego historii? 
MG: Ten Dom Opieki jest kontynuacją pracy Domu Opieki w Na-
rewce. W tej miejscowości jeszcze przed wojną powstał bapty-
styczny, jak to wtedy się nazywało,  Dom Starców. I istniał tam do 
końca lat siedemdziesiątych.  Na początku lat osiemdziesiątych ten 
obiekt w Białymstoku został oddany do użytku jako Dom Opieki 
Kościoła Chrześcijan Baptystów. 

W jakim celu?
Przede wszystkim był przeznaczony dla opieki dla osobami starszy-
mi ze środowisk ewangelicznych. Kiedy przejmowaliśmy ośrodek 
w 1995 roku, zastaliśmy 19 pensjonariuszy, czyli znacznie poniżej 
możliwości tego budynku, z czego jeden bardzo szybko odszedł. 
Wtedy podjęliśmy decyzję - oczywiście w porozumieniu z Radą 
Kościoła – że otworzymy ten Dom dla wszystkich chętnych. Inaczej 
nie bylibyśmy w stanie go utrzymać.

Czy udało się zdobyć chętnych? 
O, tak! Sukcesywnie, z roku na rok powiększaliśmy liczbę pensjo-
nariuszy, dochodząc w pewnym momencie do 73. To było mak-

simum. Potem, ze względu na zmiany  
w przepisach przeciwpożarowych, mu- 
sieliśmy liczbę tę ograniczyć do 66 
osób. Ta liczba utrzymuje się już od 
kilku lat. To maksymalna liczba pensjo-
nariuszy i w zasadzie tyle cały czas tu 
mieszka. Jak tylko zwalnia się miejsce, 
pojawia się ktoś nowy. 

Słyszałem, że placówka cieszy się bar-
dzo dobrą opinią – istnieje kolejka na 
wolne miejsce. Czy to prawda? 
Tak, to prawda. 

Ile osób czeka obecnie?
Jest osobna kolejka dla panów, osobna 
dla pań. W sumie, na dzień dzisiejszy 
jest około 15 podań.  

Jak to robicie? Czy może Siostra 
„zdradzić przepis” na sukces takiej 
placówki? 
Hm... trzeba mieć przede wszystkim 
dużo miłości w sercu. Dużo cierpli-
wości. Z osobami bardzo posuniętymi  
w latach w zasadzie trzeba postępować 
jak z dziećmi. Trzeba i przytulić czasem  
i ucałować, porozmawiać. W niektó-
rych przypadkach świadomość jest już 
na poziomie dziecka. Nigdy nie wolno 
stosować siły. Absolutnie! Bardzo 
na to uczulamy naszych pra-
cowników. A pracow-
ników w zasa- 

dzie w znacznej większości mamy spo-
za Kościoła. Na 31 osób obsady, z Ko-
ścioła mamy 6 osób. 
Staramy się tworzyć atmosferę rodzin-
ną. Domu, ciepła. To jest najważniej-
sze. I oczywiście rzetelna opieka, speł-
nianie wszystkich obowiązków, które  
z opiekowaniem starszymi osobami się 
wiążą. Również staramy się stworzyć 
uczciwą i bliską relację z rodziną pen-
sjonariuszy. Zachęcamy – mówcie, jeśli 
widzicie, że coś jest nie tak, coś można 
poprawić, zmienić na lepsze. Nie obra-
zimy się. Jesteśmy tylko ludźmi i o tym 
wiemy. 

Czemu ludzie w ogóle trafiają do Do-
mów Opieki? Jakie zazwyczaj są po-
wody? 
Dożyliśmy takich czasów, że trzeba 
dorobić do emerytury. I jeśli taki star-
szy Tata, czy starsza Mama mieszka  
z dziećmi, czy nawet obok, a wymaga 
troski, już nie może przebywać sama, 
to zmusza taką rodzinę do przyjścia 
do nas. Poza tym czasem zdarza się 
tak, że po wizycie w szpitalu Mama 
czy Tata wychodzą całkowicie niesa-
modzielni, a do tego niejednokrotnie 
okazuje się, że muszą mieć kroplówkę, 
i rodziny same rozumieją, że nie są 
w stanie zapewnić takiej osobie  

opieki w domu. 

A jak to wygląda z perspektywy takiej 
starszej osoby? Jak przeżywa rozłąkę 
z domem?
To zależy od stopnia świadomości ta-
kiej osoby. Im mniejsza, tym łatwiej 
im to przychodzi. Ważne również 
jest nastawienie, z jakim dana osoba 
przychodzi. Spotykamy się z osobami,  
w których przypadku przyjście tutaj  
i zamieszkanie jest ich jak najbardziej 
świadomym wyborem, z troski o naj-
bliższą rodzinę. Zdają sobie sprawę, że 
są dla niej dużym obciążeniem i same 
wybierają takie rozwiązanie. Takim 
osobom jest dużo łatwiej się zaadopto-
wać. Gorzej, kiedy to rodzina jest zmu-
szona do takiego kroku. 

Wyobraźmy sobie, że jest chrześci-
jańska rodzina, która ma coraz wię-
cej problemów z opieką nad swym 
seniorem. Pojawia się pomysł Domu 
Opieki, ale również i związane z tym 
obawy. Co Siostra by poradzi-
ła w takiej sytuacji? Czym 
się kierować w podjęciu 
decyzji? 

Wszystko zależy od 
tego, jakie możliwo-
ści ma ta rodzina. 
Na pewno trzeba 
bardzo poważ-
nie brać pod 

wymi ludźmi w podobnym wieku. Jakże 
wiele rozmawiają oni o swoich chorobach, 
sposobach leczenia i trudnościach w dostę-
pie do lekarza. 

Zaawansowany wiek nie zwalania nas  
z dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu  
w Jezusie Chrystusie. Ostatnie lata swego 
życia trzeba dobrze wykorzystać w tej spra-
wie. W starszym wieku jesteśmy bardziej 
uduchowieni, lepiej znamy zasady wiary, 
jesteśmy bliżej wieczności. Czy brałeś pod 
uwagę to, że twoja dusza nigdy się nie sta-
rzeje? Świadomość ta pozwala nam bardziej 
koncentrować się na tym, co w życiu jest 
najważniejsze. „Dlatego nie upadamy na 
duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek 
niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny 
odnawia się z każdym dniem” (2 Kor. 4:16). 
Życie nie jest podobne do piramidy, która 
zwęża się ku górze, jest ono raczej podob-
ne do piramidy odwróconej, stojącej ostrym 
czubkiem na ziemi, a szeroką podstawą 
zwróconej ku niebu.

W starszym wieku, jak odgrywane  
z taśmy filmowej, w naszej pamięci wraca-
ją wspomnienia z minionych lat. To dobry 
czas na pisanie wspomnień, przedstawienie 
okresu swego dzieciństwa i młodości. A tak-
że początków i rozwoju swego zboru. Gro-
madzenie wszelkich dokumentów w postaci 
opisanych ilustracji i zapisków odnoszących 
się do życia swojej wspólnoty kościelnej. 
Wspomnienia te mogą stać się ważnym do-
kumentem w tak potrzebnej do napisania 
historii twego zboru.

Jest wiele innych sposobów na aktywne 
życie w starszym wieku. Każdy powinien 
znaleźć własny sposób na najbardziej pro-
duktywne wykorzystanie swoich możliwo-
ści. Pamiętajmy o jednym: wartości życia 
nie mierzy się latami. To, kim jesteśmy i do-
kąd zmierzamy, jest ważniejsze od tego, ile 
mamy lat. 

Nie odkładajmy przygotowania się na 
śmierć na później, bo może już nie będzie 
ku temu możliwości. Kiedyś w czasie noc-
nej burzy umierał pewien stary człowiek. 
Obecny przy jego łożu kuzyn, nie będąc  
w stanie posłać po lekarza ani po duchowne-
go, chciał przeczytać mu jakiś tekst z Biblii. 
Ale umierający nie był już w stanie nawet 
tego słuchać, a jedynie szeptem powiedział:  
„Kochany, szaleje burza, ale ja pokryłem 
dach swego domu jeszcze za dobrej pogo-
dy!”    

Z Siostrą Małgorzatą Górnicką, 

Dyrektorem Baptystycznego  

Domu Opieki w Białymstoku,  

o życiu, śmierci, opiekowaniu  

się bliskimi oraz o wierze

Przede wszystkim 

dużo miłości

Dom Opieki w Białymstoku
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uwagę względy bezpieczeństwa. Zda-
rza się tak, że ktoś jest spokojny, może 
cały dzień przesiedzieć w domu, prze-
drzemać na foteliku, ma na tyle świa-
domości, że może jeszcze wziąć Biblię  

i poczytać – bo starsi ludzie zazwyczaj 
właśnie po Biblię sięgają, jeżeli chodzi 
o domy chrześcijańskie... Ale niejed-
nokrotnie zdarza się tak, że jakaś star-
sza osoba odkręci gaz, albo w swojej 
nieświadomości stanie pod drzwiami, 
zamkniętymi, bo reszta rodziny poszła 
do pracy i muszą ją zamknąć, czy wyj-
dzie na balkon i krzyczy: „Ratunku! Po-
mocy!”...  Różne się sytuacje zdarzają. 
Warto się zapytać: jaka jest świadomość 
tej starszej osoby? To rodzina bierze na 
siebie ryzyko zapewnienia bezpieczeń-
stwa i musi być świadoma, czy jest  
w stanie je zapewnić, czy nie. Przede 
wszystkim więc trzeba brać pod uwagę 
względy bezpieczeństwa tej osoby. 

Czy zdarza się, że pensjonariusz czuje 
się opuszczony?
Zdarza się. 

Czasem zastanawiam się, czy powin-
niśmy ulegać trendom zachodnim,  
w świetle których Dom Opieki jest 
rozwiązaniem zawsze właściwym. 
Czy nie powinniśmy jednak być bar-
dziej ofiarni? Jak to obecnie wygląda?
Z pewnością świadomość Polaków 
się zmienia. Łatwiej na pewno opie-
kować się osobą, która nie stwarza 
problemów. Nawet patrząc po na-
szych pensjonariuszach, zazwyczaj 

pojawiają się tutaj ze względu na to, 
że są to osoby uciążliwe. No bo nie 
ukrywajmy – one się zanieczyszczają.  
W pokoju, na korytarzu – można sobie 
wyobrazić skutki, mając taką sytuację  

w domu. Może się zdarzyć, 
że mamy „wymalowane” 
całe mieszkanie. Poza tym 
osoby, które przebywają  
z takim podopiecznym 
non stop, 24 godziny na 
dobę, psychicznie mogą 
nie wytrzymać. Jeśli senior 
ma chorobę Alzheimera, 
czy demencję starczą, 
to w kółko powtarzają to 
samo. My tutaj przycho-
dzimy do pracy wypo-
częci, zmieniamy się, co 
któryś dzień – szczególnie 
opiekunowie i pielęgniar-
ki tak pracują – więc my 
mamy warunki, by mieć 
cierpliwość do nich na 

te 12 godzin pracy. Natomiast jeżeli  
w domu taka osoba przebywa, to nie-
stety, opiekunowie mogą psychicznie 
nie wytrzymywać. 
Poza tym, osobom cierpiącym na de-
mencję czy chorobę Alzheimera, bar-
dzo często przestawia się dzień z nocą. 
Może się zdarzyć, że jak moi najbliż-
si pójdą do pracy i mnie w domu za-
mkną, to ja prześpię cały ten czas. Oni 
wracają – są zmęczeni, chcą się prze-
spać – a ja właśnie zaczynam funkcjo-
nować, bo się wyspałem. I to również 
jest uciążliwe. 

Kiedy jednak można się przed taką 
decyzją o oddaniu do Domu Opieki 
wstrzymać? Czy zdarzały się takie 
sytuacje, że Siostra uważała, że dana 
osoba została przekazana tutaj zbyt 
wcześnie?
Zdarzały się takie sytuacje. Przede 
wszystkim chodzi o samodzielność. 
Taka osoba powinna być świadoma, 
samodzielna. 
Często jest tak, że dziecko odwie-
dza Tatę czy Mamę w domu i zastaje  
w jakiejś niezręcznej sytuacji – wtedy 
pojawia się słusznie myślenie, że już 
czas taką osobą się zająć. Czasem wy-
starczy wziąć ją do siebie, zamieszkać 
razem. Czasem zdarza się jednak i tak, 
że po dwóch czy trzech dniach tak się 

ów senior da we znaki, że okazuje się 
niemożliwe dalsze funkcjonowanie. Sta- 
rych drzew się nie przesadza i to jest 
prawda. Często więc opieka polega na 
dojeżdżaniu, pomocy w utrzymaniu 
domu rodziców. Póki dają radę, to jest 
jakieś rozwiązanie, ale naprawdę, na 
dłuższą metę tak się nie da. Niejedno-
krotnie spotykaliśmy się z taką sytuacją, 
że przychodziła do nas rodzina, żeby 
wziąć dokumenty, które należy u nas 
złożyć dla przyjęcia pensjonariusza.  
I mówili: a, my sobie jeszcze radzimy, 
jakoś to będzie. Odpowiadamy: dro-
dzy państwo, nie liczcie na to, że dłu-
go tak pociągniecie. Szczególnie, jeśli  
w praktyce to na jedną osobę spada opie-
ka nad owym rodzicem. Miesiąc mija  
i przynoszą dokumenty, mówiąc: jed-
nak ma pani rację. Zdrowi ludzie funk-
cjonują inaczej niż chorzy. Nasz dzień 
się różni. 

Z tego co siostra mówi wynika, że kie-
dyś ludzie umierali wcześniej, prawie 
do końca sprawni. Teraz wydłuża się 
czas życia, ale niekoniecznie świado-
mego funkcjonowania? 
Tak. To tak, jakby ten ostatni moment 
utraty kontaktu z rzeczywistością się 
rozciągał na długi okres czasu.

I na ten czas Dom Opieki jest właści-
wym rozwiązaniem?
Myślę, że tak.

Czym się kierować w wyborze takie-
go Domu? Nie każdy przecież może 
umieścić swego seniora tutaj? 
Przede wszystkim opinią osób, które 
już swego bliskiego w danej placów-
ce umieścili. My jesteśmy specyficzną 
placówką, kościelną. Pomimo tego, że 
obecnie wśród pensjonariuszy z ko-
ściołów ewangelicznych mamy tylko  
5 osób, trzymamy się określonych za-
sad. Nie ma palenia i picia alkoholu, 
co zdarza się w placówkach świeckich. 
To ich minus. Oczywiście zdarza się, 
że ktoś palił nałogowo i tu trafił, wtedy 
nie sposób od razu go oduczyć, choć 
zdarzały się takie przypadki: przycho-
dził palący, urwało się domowe źródło 
papierosów i przestawał palić. Plusem 
dla baptystów na pewno jest bliskość 
kościoła [budynek stoi obok - przyp. 
SP]. Jeśli są w stanie, pójdą sami na na-

bożeństwo. Jeśli nie – to pastor przy-
chodzi, czy to z Wieczerzą, czy z wi-
zytą duszpasterską.
Wszędzie mówi się o miłości, cierpli-
wości. Trzeba kogoś podpytać, jak to 
jest naprawdę. Jeśli chodzi o naszą 
placówkę, my pensjonariuszy mamy 
właśnie z polecenia – rodziny przeka-
zują sobie „wici” – i tak do nas trafiają. 
Najchętniej na wczoraj.  

Ile więc czeka się w takiej kolejce?
Różnie. Do kilku miesięcy. Jedna czy 
dwie osoby zazwyczaj są ciężko cho-
re. Często oznacza to, że dużo czasu 
im już nie pozostało. Choć nigdy do 
końca nie wiadomo. 

Czy jest jakiś sposób, by jeszcze wpły-
nąć ewangelią na życie na tym eta-
pie?
Oczywiście. Kiedy zaczynaliśmy pracę 
w 1995 roku, to ówczesny pastor, brat 
Ireneusz Dawidowicz przychodził do 
nas z posługą duszpasterską w każdy 
wtorek. Do wszystkich. Krótkie czy-
tanie, krótkie rozważanie, modlitwa, 
najczęściej Ojcze Nasz. Wtedy jednak 
wciąż było sporo osób świadomych.  
Z czasem coraz więcej osób pojawiało 
się z chorobą Alzheimera, co utrudnia-
ło przebieg takich ogólnych spotkań. 
Mogło się zdarzyć, ze ktoś krzyczał, 

piszczał, coś sobie śpiewał. Dlatego 
wycofaliśmy się z nich. Od tego czasu 
skupiliśmy się na spotkaniach indywi-
dualnych. W pokojach, bądź w świetli-
cy, dla chętnych. Część pensjonariuszy 
bardzo na te spotkania czekała. 
Teraz natomiast pastor przychodzi na  
indywidualne zaproszenie, oprócz or- 
ganizowania Wieczerzy dla tych pen-
sjonariuszy, którzy nie są w stanie 
dojść do kaplicy. Poza tym rokrocz-
nie organizujemy spotkania wigilijne. 
Pastor wtedy kierował wezwanie do 
wszystkich. Jest wtedy również okazja 
pośpiewać kolędy. 
Staramy się również swoją postawą 
pokazać, że kochamy Pana Jezusa, że 
ich też kochamy, bez względu na ich 
stan. Wraz z nimi ubolewamy, że są 
tacy chorzy...  bo są to ludzie z rożny-
mi trudnościami. Szkoda nam ich. Trze-
ba czasem przytulić, czasem razem  
z nimi popłakać. Dużo miłości i ciepła. 
I przytakiwać. Nawet, jeśli nie są do 
końca świadomi, co mówią. Na pewno 
wykłócanie się, kłótnia nie jest już żad-
nym rozwiązaniem. 

Jeszcze jedno pytanie – na podstawie 
Siostry obserwacji – co robić, by się 
pięknie zestarzeć? 
Przede wszystkim być świadomym. 
Świadomym przede wszystkim tego, 

kim jest Jezus. Kiedy patrzę na nawró-
conych pensjonariuszy i pensjonariusz-
ki – oni są świadomi, że są starzy, że 
ich życie chyli się już ku końcowi, ale 
mają w sobie radość, bo wiedzą, dokąd 
idą. Nie ma czegoś takiego, że się boją 
tej śmierci. Cieszą się, że życie przeży-
ły z Bogiem. I w radości mogą odejść. 
Jeśli chodzi o osoby niewierzące, to… 
hm. Są bardzo różne charaktery. Od ła-
godnych do zbuntowanych, po bardzo 
nieprzyjemne w swym zachowaniu. 

A przyszłość?
Pracujemy. Zależy nam, by ludzie o na-
szym Domu mówili, że jest to placów-
ka chrześcijańska. Rozwijamy się. Pan 
nam tak błogosławi, że niczego nam 
nie brakuje. Czasem słyszy się o trud-
nej sytuacji finansowej różnych placó-
wek zdrowotnych, o kryzysie – my tego 
nie odczuwamy. Nie mamy tutaj żad-
nych zbytków, ale Pan Bóg się troszczy  
o nasze potrzeby. Aby starczyło na 
dzień dzisiejszy – i starcza.  Pomimo 
tego, że nie otrzymujemy żadnego 
wsparcia od państwa. Utrzymujemy się 
wyłącznie z opłat, które wnoszą pen-
sjonariusze.

Czyli można.
Można. Naprawdę można. Z Panem 
Bogiem można wszystko.    
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TEMAT NUMERU STAROŚĆ

Zakazy, nakazy, ostrzeżenia są 
nieskuteczne bez autorytetu, którego 
nie zbudujemy tylko powołując się 
na siwy włos, na dokładkę wcześniej 
farbowany. Ciche i nienaganne życie 
też niewielu młodym zaimponuje  
w dobie bezwzględnej konkurencji 
na rynku pracy, wszechwładzy pie-
niądza i magii kariery zawodowej. 
Nękani więc procesem starzenia, nie 
zawsze możemy sprostać oczekiwa-
niom młodego pokolenia i stać się 
dla nich wzorcem osobowym, auto-
rytetem, osobą godną naśladowania 
a nie tylko przymusową gosposią czy 
opiekunką dzieci.

Ale kiedy radość z możliwości 
przeżywania jeszcze jednego dnia 
z naszym Panem będzie emanować 
uśmiechem na naszej twarzy, gdy 
cierpliwość i troska wraz z miłością 
i innymi darami Ducha Świętego bę-
dzie praktykowana w naszym życiu 
poprzez służbę otaczającym nas lu-
dziom: uczniom, sąsiadom, współ-
pracownikom; gdy przeżywane do-
świadczenia staną się powodem dzie-
lenia się z innymi metodami Bożych 
rozwiązań, zastosowanych w naszym 
osobistym życiu, wówczas mamy 
szansę przynajmniej godnie przeżyć 
nasze dni, „zanim zerwie się srebrny 
sznur i stłucze złota czasza.”  

Moja koleżanka śmieje się, że ko-
bieta w pewnym wieku staje się nie-
widzialna. Nikt już jej nie postrzega 
jako kobiety. Owszem, bywa żoną, 
matką, babcią, gospodynią, osobą 
pracującą, czy robiąca karierę zawo-
dową, ale kobietą – nie.  Gdy prze-
kroczy półmetek, te magiczne 40/50 
lat, przestaje być w okresie prokre-
acyjnym, więc staje się już nieatrak-
cyjna dla mężczyzn. (Wiem, że takie 
sformułowanie problemu może spo-
wodować w nas sprzeciw).

Przypominam sobie moją, kiedyś 
70-letnią teściową, której zawsze sta-
rałam się kupować na święta prezen-
ty absolutnie nie użytkowe, w przeci-
wieństwie do reszty rodziny, a prze-
znaczone do pielęgnacji czy wzmoc-
nienia jej kobiecości. Wyobrażałam 
sobie bowiem, jak ja bym się czuła, 
gdybym otrzymywała zamiast kwia-
tów i perfum, pieniądze na dom lub 
nowego mopa?

Mężczyznom jest łatwiej się sta-
rzeć. Byleby tylko zachował spraw-
ność fizyczną, nadal będzie towarem 
poszukiwanym nawet coraz młod-
szych roczników, bo rzadkim. Ale  
i oni również nie unikną problemów 
związanych z procesem upływu lat 
i wyciekiem sił witalnych. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że niewidzialne 

kobiety przeżywają w 80% swoich 
partnerów o 5-7 lat. Natomiast dane 
statystyczne podają stosunek 1:3 lub 
nawet 1:5, oczywiście żyjących – 
myślę tu o ilości mężczyzn w stosun-
ku do kobiet zamieszkujących pew-
ne regiony Polski, Europy. Wspomnę 
też o walce płci o jakość życia, czyli 
wzrastającej liczbie kobiet zdobywa-
jących wykształcenie i stanowiska  
w stosunku do coraz bardziej wrażli-
wych, zdominowanych mężczyzn.

Ale tak naprawdę, te dywagacje 
przypominają mi o przepięknym po-
etyckim fragmencie Pisma Świętego, 
konkretnie o Księdze Kaznodziei Sa-
lomona (11:9-10 i 12:1-8). Wkraczam 
powoli w „smugę cienia” i ze smut-
kiem konstatuję, że oto „nadchodzą 
dni, które nie podobają mi się”. Ata-
kowana kultem młodości w mediach 
staram się nie skupiać na kosme-
tycznych objawach przemijania, tj. 
utratą turgoru skóry, a więc powsta-
waniu zmarszczek. Trudniej jednak 
jest nie zauważyć zachodzących  
w nas zmian, gdy zacznie szwanko-
wać zdrowie, np. popsuje  się nam 
wzrok – co u Salomona opisane jest 
jako „zaćmienie  słońca i światła, 
księżyca i gwiazd”, stępieje słuch – 
u mędrca proces ten to „ścichnięcie 
łoskotu młyna” do tonu „świergotu 
ptasząt” i wrażenie, że „wszystkie 

pieśni brzmią cicho”. A jeszcze te 
problemy z kośćmi, kręgosłupem  
i generalnie siłą, które Eklezjasta na-
zywa metaforycznie „uginaniem się 
silnych mężów”; i wrogi ludziom 
starym świat, który zagraża różnymi 
niebezpieczeństwami, na przykład 
„lękiem przed byle pagórkiem i stra-
chami przy drodze”. 

Mimo, że od napisania Księgi 
Kaznodziei minęło parę dobrych lat 
i zaskakuje nas postęp techniki me-
dycznej i kosmetycznej, procesu sta-
rzenia nadal nie możemy zatrzymać. 
Dlatego warto zastanowić się nad 
najlepszym wykorzystaniem czasu, 
który nam jeszcze pozostał.

Przychodzi na myśl przekazywa-
nie mądrości kolejnym pokoleniom, 
co nie jest proste. „Raduj się mło-
dzieńcze…” mówi Salomon. A my, 
dotknięci doświadczeniem lat wie-
my, że w owej radości młodość nie 
zawsze dokonuje mądrych wyborów 
a czasem wręcz szkodliwych i łączą-
cych się z niemiłymi konsekwencjami 
w doczesnym życiu, a także w wiecz-
ności. Ale skoro jesteśmy mądrzej-
si, bo obdarzeni słusznym wiekiem  
i doświadczeniem, i co najlepsze – 
poznaniem Boga, to co możemy zro-
bić, by ustrzec młodość przed popeł-
nianiem nieodwracalnych błędów? 

Zanim zerwie się 
srebrny sznur…

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Cóż więc nam pozostało? Jak cie-
szyć się każdym dniem, gdy tyle jesz-
cze zostało nam do zrobienia, kiedy 
przejdziemy lub już przeszliśmy na 
emeryturę, dzieci odeszły  z domu, 
by móc popełniać błędy na własny 
rachunek i dokonywać własnych do-
rosłych wyborów?

Powiedziałabym, że głównym na-
szym zadaniem jest przede wszyst-
kim zadbanie o naszą jakość życia 
duchowego. I uwierzcie mi, tu nie 
wystarczy same tylko przestrzeganie 
zewnętrznych objawów życia chrze-
ścijańskiego i regularne w miarę, o ile 
zdrowie pozwala, uczęszczanie do 
zboru i na studium.

W każdym
wieku 
należy dbać 
o jakość życia 
duchowego

fot. stockxchng

fot. stockxchng
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Młodość to świetny okres. Ja ciągle jestem 
młody, mimo iż nie jestem częścią grupy młodzie-
żowej ale mam wewnątrz sporo spontaniczności. 
Moją pasją jest muzyka, szczególnie ta mocniej-
sza, w związku z tym chciałbym przedstawiać Wam 
co jakiś czas nową kapelę czy wykonawcę, który  
w pewnym momencie swojego życia spotkał Jezu-
sa i to wpłynęło na jego muzykę. Zaczynając jednak 
cykl, chciałbym opowiedzieć parę słów o sobie i tym, 
co mnie przyprowadziło do miejsca, gdzie zaczęło 
się dla mnie nowe życie.

Miałem zawsze normalną rodzinę, normalne 
życie, nie brakowało mi niczego. Jak każdy młody 
chłopak wkroczyłem w wiek buntu i mimo, że wokół 
mnie było wielu ludzi z różnych subkultur, ja raczej 
trzymałem się od nich z daleka. Najbardziej kręciła 
mnie modna wtedy i wkraczająca dopiero do Polski 
kultura hip-hopowa, muzyka, graffiti, breakdance, 
do tego sporty ekstremalne. Słuchałem polskiego 
rapu, gdzie była bez przerwy mowa o paleniu trawy, 
alkoholu i dziewczynach. Na szczęście w miarę szyb-
ko Bóg się o mnie upomniał. Nawróciłem się w roku 
2000 i od razu z jednym kumplem z kościoła zaczęli-
śmy robić muzykę hip-hop. Byliśmy pierwszym skła-
dem grającym chrześcijański rap w Polsce. Kape-
lę nazwaliśmy 2HP4J (Hip-Hop Project For Jesus)  
a naszym debiutem był występ w trakcie zborowego 
sylwestra. Dziś patrzę na ten czas z lekkim uśmie-
chem ale i z nostalgią. Mieliśmy możliwość zagrania 
wielu koncertów w całej Polsce, szczególnie jednak 
w małych miejscowościach, do których jeździliśmy 
z grupą ewangelizacyjną, złożoną głównie z dziecia-
ków. Rzadko występowaliśmy nawet na scenie, naj-
częściej były to place, boiska, ulica. Hiphop wtedy 
był modny i młodzi ludzie zatrzymywali się, rozma-
wiali z nami, pytali. Zdecydowaliśmy, że nagramy 
płytę i tak ukazało się pierwsze demo, które dotar-
ło do radia i po audycji poświęconej naszej muzyce 
zostaliśmy zaproszeni na wywiad na żywo. Reakcje 
były różne, od hurra optymizmu dzwoniących do 
nas „fanów” po groźby i wyzwiska. My jednak trakto-
waliśmy to naprawdę serio. Po jakimś czasie nagra-
liśmy nowy materiał, wszystko w domu, na sprzę-
cie daleko odbiegającym od studyjnego. Koncerty  
i robienie muzyki dawały nam mnóstwo satysfakcji 
a przede wszystkim mieliśmy poczucie, że działamy 
dla Królestwa Bożego. 

Nadszedł rok 2003 i wydarzenie, które sprawiło 
że odpuściliśmy. Straciliśmy większość materiału 
na nową płytę, nagranego i już zremiksowanego, 
co strasznie nas zdemotywowało, ale po modli-
twach zdecydowaliśmy, że tak właśnie ma być. 
Potem ja zająłem się produkcją podkładów i za-
cząłem robić remixy a także starałem się poznać 
tajniki Djki a Soway, druga połowa składu a zara-
zem gitarzysta z ogromnym zapałem do grania, 
wrócił do korzeni, ponieważ zawsze inspirował się 
ciężką muzyką. Scena chrześcijańskiego hiphopu 
w Polsce rozkręciła się i teraz już leci naprawdę 
pełną parą, ja zajmuję się organizacją imprez  
i koncertów a Soway przeprowadził się do Londy-
nu i gra w kapeli Malokai. Bóg prowadzi nas w taki 
sposób, że jeszcze więcej chcemy się angażować 
w sprawy Jego Królestwa. 

Co jest najważniejsze w całym tym tekście to fakt, 
że Bóg spełnia nasze marzenia, jeśli podporząd-
kujemy się Jego woli i one służą Jego chwale. Od 
prawie pięciu lat służę studentom i często rozma-
wiam z ludźmi, którzy w chrześcijaństwie nie wi-
dzą nic atrakcyjnego. Ja nie zamieniłbym mojego 
życia i moich dotychczasowych doświadczeń na 
cokolwiek innego. Dla mnie nawrócenie było zy-
skiem. Razem z nową naturą Chrystus dał mi grać 
koncerty, tworzyć dla Niego, realizować swoje 
pasje. Dziś chrześcijaństwo jest coraz bardziej 
„passe”. Nikt z młodych ludzi nie chwali się  
w szkole, że jest wierzący. Wolimy mówić  
o sobie, że jesteśmy hardkorowcami, hipho-
powcami, emo, punkami itd. To może zrobić 
na kimś wrażenie, ale być chrześcijaninem? 
To dla mięczaków i lam, nie dla prawdzi-
wych twardzieli. Niestety tylko ten, kto nie 
spróbował wziąć na bary swojego krzyża  
i iść za Chrystusem może tak twierdzić. Ja  
z mojego niedługiego doświadczenia w ży-
ciu z Bogiem mogę powiedzieć, że chrze-
ścijaństwo jest dla hardkorowców, dla 
ludzi którzy nie boją się podjąć wyzwa-
nia, zaś nie dla takich, którzy nie chcą 
się wychylać. Podejmiesz wyzwanie? 

Wydaje się, że niewiele mówi się ostatnimi 
czasy o przykazaniach. Pewnie dlatego, że nie-

wiele mówi się też o grzechu, nazywając go po imieniu, 
bo grzech to przecież przekroczenie przykazań Bożych. Co 
jednak, jeśli dobry Bóg dał nam przykazania nie po to, by 
nas nimi zgnębić, ale po to, żeby ich wypełnianie wyszło 
nam na dobre? Proponuję takie właśnie spojrzenie na dzie-
sięć najważniejszych dla nas, chrześcijan praw. 
Wielu ludzi nawet nie potrafi podać treści przykazania, nie 
mówiąc już o określeniu, które jest które. Może to dlatego, 
że często ich język odbiega od tego, którym dziś się posłu-
gujemy rozmawiając z kumplami w szkole, czy z rodzicami 
w domu. Dlatego właśnie proponuję nazywać rzeczy po 
imieniu, ale naszymi własnymi słowami. Weźmy więc dziś 
na warsztat pierwsze przykazania, razem ze wstępem do 
wszystkich dziesięciu. Mojżesz, zwołując wszystkich Izraeli-
tów powiedział coś bardzo prostego: posłuchajcie, co mam 
wam do powiedzenia, są to zasady postępowania, których 
macie się nauczyć i wprowadzać je w życie. 
Trzy proste czynności, usłyszeć, czy w naszym wypadku 
przeczytać w Biblii, nauczyć się, czyli wryć w pamięć a naj-
lepiej w serce, a potem żyć nimi. Żadna z tych trzech czyn-
ności wykonana bez pozostałych nic nie da. 
Wyobrażam sobie, że gdyby to dziś Bóg objawił się Mojże-
szowi (ten pewnie nazywałby się dziś Mosze a ksywę mógł-
by mieć wodnik albo szuwar, nawiązującą do wyciągnięcia 
go z wody, o zgrozo!), to powiedziałby coś mniej więcej ta-
kiego:

Ja jestem Twoim Panem i Bogiem i to ja cię uwolniłem 
od grzechu, którym byłeś zniewolony. Nie będziesz 
miał żadnego innego przedmiotu czy osoby czci,  
szacunku, chwały i uznania, wyższego niż Ja ani  
równającego się ze Mną. (porównaj z V Mojżeszową 
5,5-6 i zobacz czy nie kręcę:)

Wiem, popuściłem wodze fantazji. Zrobiłem to celowo, bo 
dla nas, młodych gadanie o Egipcie, wyjściu z niego i pusty-
ni jest tak samo atrakcyjne i aktualne jak bitwa pod Grun-
waldem czy kampanie Napoleona. Żyjemy tu i teraz i to nas 
obchodzi. No właśnie, a przykazania są tak samo realne tu 
i teraz, jak i wtedy, na pustyni, gdzie nie było internetu ani 
iPodów. Do rzeczy więc, o co chodzi Bogu? Czego chce ode 
mnie i po co tego chce? 
Cała ta gadka o panowaniu jest dla nas, którzy nie rozumie-
my niewolnictwa albo nawet postrzegamy je jako zło prze-
szłości, co najmniej nie na miejscu. Wyobraź sobie jednak, 
że twój największy autorytet, czy to ulubiony wykonawca 
muzyczny, czy aktor, czy ktoś inny prosi cię o przysługę. Na 
bank bierzesz się do roboty, starając się wykonać powierzo-
ne zadanie jak najszybciej i jak najlepiej, chwaląc się przy 
okazji wszystkim znajomym i ustawiając opisy na gg, że to 

ty zostałeś do tego wybrany. Nobilitacja i prestiż, o tak! To 
samo z Bogiem, przełóż to sobie sam. 
Dalej, uwolnienie od grzechu (to właśnie symbolizował Egipt 
i uwolnienie, wyjście z niego Izraelitów), to danie możliwo-
ści życia bez grzechu, mimo że jest się nadal grzesznikiem. 
Niech podniosą rękę ci, którzy nie zgrzeszyli w ciągu ostat-
niego miesiąca? Tygodnia? Dnia? Nie widzę, dziękuję. No 
właśnie, bo nie chodzi o to, że już jesteśmy doskonali, ale  
o to, że nie poniesiemy konsekwencji grzechu, bo Jezus 
je poniósł za nas, na krzyżu. To też jest prostsze, niż się 
ludziom wydaje. To też daje możliwość uwolnienia dzięki 
modlitwie czy postowi od uzależnień, z którymi normal-
nie ludzie nie dają sobie rady. Widziałeś kiedyś ogłoszenia  
o oduczaniu palenia? Są prawie na każdym słupie i w każ-
dym autobusie. A słyszałeś kogoś, kto dzięki temu naprawdę 
rzucił palenie? Szczerze, ja nie znam takiej osoby. Na bank 
jednak, jeśli jesteś w Kościele, słyszałeś jak ludzie mówili, 
że Bóg uwolnił ich od narkotyków, alkoholizmu, papierosów  
i widać, że zmienił ich życie, a jakoś nie przyjeżdża BBC, 
żeby zrobić o tym program, mimo że to naprawdę działa.
Co z tym szacunkiem? Każdy chce mieć szacunek u kumpli, 
w szkole, w dzielnicy i gdzie tam jeszcze indziej. Nie ma  
w tym nic złego. Nie mam też nic przeciwko temu, żeby 
szanować rodziców, nauczycieli, pastora czy braci w ko-
ściele, kumpli i innych ludzi. Każdy człowiek zasługuje na 
szacunek i cześć, bo jest człowiekiem. Tego Bóg nie zabra-
nia, bo to żarłoby się z przykazaniem miłości. O co chodzi 
więc? O to, że nikt ani nic nie może w twoim życiu, jako 
chrześcijanina być większym priorytetem niż sam Bóg. Pa-
rafrazując hiphopowego klasyka: każdy ma swoje prioryte-
ty... i dobrze! Bóg chce po prostu być na pierwszym miejscu  
w twoim życiu, bo wie, że dopiero wtedy wszystko będzie 
grało. Dziewczyny, prosta sprawa, jeśli naprawdę ufasz 
Bogu to nie będziesz kombinować sama i szukać chłopaka 
tam, gdzie nic dobrego nie znajdziesz, bo nie musisz tego 
robić tylko dlatego, „że wszystkie twoje kumpele już kogoś 
mają”. To samo z chłopakami, bo faceci są bardziej podatni 
na dziewczęce wdzięki (dziewczyny, nie czytać tego!). 
Można to odnieść zupełnie do wszystkiego, nauki, hobby, 
ludzi, miejsc. Fajnie jest tańczyć, robić muzę, spotykać się  
z kumplami, ale jeśli to zajmuje ci tyle czasu, że z Bogiem 
spotykasz się tylko w niedziele, w Kościele, to pierwsze 
przykazanie u ciebie kuleje. Trochę prywaty, mianowicie 
osobiście gram na perkusjonaliach, zacząłem na basie (sza-
cunek dla basistów, nie wiedziałem, że to tyle pochłania 
czasu!), organizuję imprezy, regularnie uprawiam sport. Cią-
gle brakuje mi czasu, ciągle przekładam umówione wizyty  
i żyję według kalendarza. Realizuję swoje pasje, ale każ-
dego dnia, jak beton, niezmiennie mam czas z Bogiem. To  
z Nim omawiam sprawy grania, treningów, pytam co zrobić 
i jak. Serio, nie ześwirowałem. Dla ciebie to abstrakcja? To 
spróbuj, Bóg chce być dla ciebie najważniejszy, dla twojego 
własnego dobra.  

z cyklu:
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Pierwsze przykazanie
Tomek Bogowski
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Pod takim hasłem w dniach 16-21 
października odbyła się kolejna popu-
larno- naukowa konferencja kreacjo-
nistyczna zorganizowana przez Bi-
blijne Towarzystwo Kreacjonistyczne. 
Zaczęła się w Poznaniu, lecz główne 
prelekcje odbyły się w dniach 19–21 
października w Gdańsku. Z tej okazji 
udało się zaprosić do Polski znakomi-
tych wykładowców: dr Geoffa Ber-
narda - biochemika z Uniwersytetu 
w  Cambridge oraz Paula Garnera - 
geologa i biologa, członka Towarzy-
stwa Geologicznego, współredaktora 
czasopisma „Origins”, wydawanego 
przez brytyjskich kreacjonistów. 

Tematyka konferencji była bardzo 
urozmaicona i może nawet w jej trak-
cie poruszono zbyt wiele tematów. 
Szkoda też, że czas poszczególnych 
spotkań był mocno zbieżny i nie było 
możliwości, by skorzystać z całego 
tego bogactwa przekazywanej rze-
telnej wiedzy, umiejętnie łączonej 
z prawdami wiary i ewangelizacją. 
Zainteresowanie wykładami przero-
sło oczekiwania organizatorów. War-
to odnotować, że po raz pierwszy 
wykładami zainteresowała się także 
prasa lokalna i na łamach „Dzienni-
ka Bałtyckiego” ukazała się obszerna 
i życzliwa relacja. Na nic zdały się 
protesty ateistów, którzy słali listy do 
rektorów gdańskich i poznańskich 
uczelni, mające na celu zablokowa-
nie przeprowadzenia konferencji,  
a także ataki na forach internetowych  
i obraźliwe słowa pod adresem organi-
zatorów. Konferencja udała się wprost 
znakomicie, a organizatorzy zasłużyli 
na szczere gratulacje.

Oby więcej tak wartościowych wy-
kładów mogło się odbywać w naszym 
kraju. Biblijne Towarzystwo Kreacjoni-
styczne z pewnością chętnie pomoże 
tym, którzy byliby chętni do propago-
wania tej wiedzy w swoim regionie. 
Materiały z konferencji będą udostęp-
nione na www.stworzenie.org. Plano-
wane jest także wydanie poszczegól-
nych wykładów na płytach DVD.

Przedstawiamy poniżej główne myśli 
prezentowanych wykładów.

 

towatą masą. Nie wiedział nic z dziedziny 
biochemii ani o budowie komórki” – mó-
wił dr Bernard. Nie mógł znać ogromu in-
formacji zapisanych w DNA. Zgłębianie 
tej wiedzy, jaka jest dla nas obecnie do-
stępna, jest - zdaniem naukowca – „wbi-
janiem gwoździ w trumnę Darwina” i już 
obecnie można przewidzieć, że wkrótce 
trzeba będzie ostatecznie zarzucić te 
przekonania, które głosił Darwin.

Trzy dni później w Gdańsku dr Bernard 
omówił temat „Czy genom dostarcza do-
wodów na wspólne pochodzenie? - mit 
1 procenta”. Spotkanie odbyło się w sali 
Polskiej Akademii Nauk i zgromadziło ok. 
40 osób, w tym naukowców i studentów. 
Gość z Anglii metodami ściśle naukowy-
mi obalił twierdzenie, jakoby nasze DNA 
w 99% było identyczne z DNA szym-
pansów. Skupił się na genach kodujących 
proteiny - na tej bowiem podstawie usta-
lono owo rzekome „podobieństwo”. Ale 
te geny to zaledwie 2% całego DNA! „To 
prawda, że częściowo białka mamy po-
dobne, ale wiele mamy zupełnie innych, 
a mamy też i takie, których szympansy 
w ogóle nie mają!” – wyjaśniał. Różnice 
są nieporównywalnie większe niż to się 
nam przedstawia i w istocie nie ma żad-
nych dowodów na nasze pokrewieństwo 
z małpami! 

Czy ewolucja jest faktem?  

Około 60 osób przyszło 19 października 
do studenckiego klubu „Infinium”, by wy-
słuchać wykładu Paula Garnera na temat 
„Czy ewolucja jest prawdą?”, w którym 
– jako biolog – odniósł się do podsta-
wowych tez Karola Darwina. W swo-
jej książce „O powstawaniu gatunków” 
Darwin wysunął trzy tezy: że gatunki się 
zmieniają, że zmiany zachodzą na drodze 
doboru naturalnego i wreszcie, że gdyby 
ten proces rozciągnąć na setki milionów 
lat, to wszystkie znane nam gatunki moż-
na wyprowadzić od jednego przodka. 
Zdaniem naukowca nie ma wątpliwości, 
że w gatunkach zachodzą zmiany i o tym 
ludzie wiedzieli już przed Darwinem, ale 
to nie dowodzi w żaden sposób, że ewo-
lucja jest faktem, że był jakiś „wspólny 
przodek” wszystkich stworzeń, że pocho-
dzimy od jakiejś „praameby”!

Czego nie wiedział  
Marcin Woźniak

Nasze prapoczątki
16 października w Poznaniu, w auli AWF, 
dr Geoff Bernard, zwracając się do ok.170 
słuchaczy przedstawił w krótkim wykła-
dzie tytułowe zagadnienie konferencji: 
„Czego nie wiedział Darwin?”

Darwin nie wiedział przede wszystkim 
tego, skąd się wzięło życie, jak mogło ono 
zaistnieć i otwarcie się do tego przyzna-
wał. W XX wieku naukowcy próbowali 
uzyskać odpowiedź na to pytanie. Znany 
jest eksperyment Stanleya Millera. Na-
ukowcy doszli do wniosku, że pojawiło 
się coś takiego, co nazwano „chemiczną 
zupą”. Jednak, jak podkreślił naukowiec,  
popełniono poważny błąd. „Przyjmuje 
się, że pierwotna atmosfera była cieniutka 
i zupełnie pozbawiona tlenu, w związku 
z czym nie było także powłoki ozonowej, 
więc do powierzchni docierało promie-
niowanie ultrafioletowe o wysokim na-
tężeniu (...) Jednym z założeń ekspery-
mentu Millera był brak tlenu, a to z tego 
powodu, że gdyby wśród składników był 
tlen, nie mogłoby powstać nic, co by mo-
gło nas zainteresować z punktu widzenia 
biologicznego! (...) Najnowsze badania  
i dowody wskazują na to (...), że staro-
żytna atmosfera była pełna tlenu. Jednak 
towarzystwa naukowe wstrzymują się  
z przyznaniem, że taka jest prawda, bo 
naukowcy uznający naturalistyczne po-
chodzenie życia tracą wówczas grunt pod 
nogami!” Przedstawił też wyniki badań, 
które potwierdzają tą tezę. A skoro był 
tlen, to w owej „chemicznej zupie” nie 
mogły powstać żadne biochemiczne mo-
lekuły!

Darwin nie mógł wiedzieć o tym, co kryją 
żywe komórki. A jest w nich coś, co bywa 
określane jako „podpis Stwórcy” wskazu-
jący, że za powstaniem życia może stać 
wyższa inteligencja. Przyznaje to Richard 
Dawkins! Odrzuca jednak tezę, że mógł 
to być Bóg. Raczej skłonny jest uznać, że 
zostało stworzone przez zaawansowaną 
technologicznie cywilizację z odległych 
zakątków Wszechświata. Pojawia się 
jednak pytanie o pochodzenie tej cywili-
zacji. Darwin nie mógł też nic wiedzieć  
o DNA i skomplikowanych procesach, 
jakie zachodzą w  komórkach. „Dla Dar-
wina komórka była tylko jakąś tam galare-

część IDarwin?
PUNKTY WIDZENIA Dr Janusz Kucharczyk

„Naprawdę?” „Czy to prawda?” 
„Prawda to?”. Podobnie jak bycie, rów-
nież prawda należy do tych pojęć, któ-
rymi posługujemy się codziennie. I też 
intuicyjnie czujemy, co ono oznacza, 
ale nie bardzo potrafimy to wyrazić. 
Wiemy jednak, że jest czymś godnym 
pożądania i szacunku. Chcemy słyszeć 
prawdę, nie kłamstwa. Jeżeli usłyszy-
my, że to w co wierzymy nie jest praw-
dą, lecz kłamstwem, urojeniem, iluzją 

czy pomyłką, nie czujemy się dobrze. 
Czujemy się oszukani, jeżeli faktycz-
nie tak jest lub obrażeni, jeżeli jednak 
to my mieliśmy rację. Uznajemy więc 
prawdę za coś ważnego i cennego.

Prawda jest dziwnym pojęciem. 
Należy do różnych dziedzin. Naukow-
cy szukają prawdy. Prawdą zajmują się 
również logicy, ale w innym sensie. 
Prawdy jednak szukają także śledczy, 
którzy chcą wiedzieć, kto zabił, czy 
sędziowie, którzy pytają czy oskarżony 
naprawdę zrobił to, co mu zarzucają. 
Każą świadkom mówić prawdę, całą 
prawdę i tylko prawdę.  Prawdy też 
szukają lekarze jak filmowy dr House, 
żeby wiedzieć, co naprawdę dolega 
choremu. Ale prawda ma też wymiar 
etyczny. Prawda jest wartością, o któ-
rą można walczyć, za którą można 
umrzeć. Prawdy szukają też różne re-
ligie.

Prawda jest dziwnym pojęciem tak-
że dlatego, że jest w pewnym sensie 
przezroczysta, pusta, a więc niepo-
trzebna. Jeżeli coś mówimy, to nie mu-
simy dodawać, że to prawda. Powie-
dzenie, że to co mówiliśmy jest praw-
dą, niczego nie dodaje. Powiedzenie, 
że coś prawdą nie jest, unieważnia to 
co powiedzieliśmy. „Kocham Cię, ale 

nie naprawdę” znaczy przecież „Nie 
kocham Cię”. Jest odrzuceniem tego co 
powiedzieliśmy. To znaczy? Znaczy to, 
że przez jakiś czas tkwiliśmy w iluzji, 
rzeczywistość była przed nami zasło-
nięta. Braliśmy za nią coś, co nią nie 
było. Sens mówienia o prawdzie rodzi 
się dopiero z faktu, że prawdy może 
nie być, że zamiast niej może by fałsz. 
Fałsz, czyli zasłonięcie rzeczywistości. 
Brak kontaktu z nią. 

Rzeczywistość jest więc tym, do 
czego prowadzi prawda. Ale w jaki 
sposób? Dla jednych tą drogą do praw-
dy są zmysły. I jest to jasne i oczywiste. 
Któż nie wierzy własnym zmysłom? Ale 
czyż wiele ze zmysłów wynika? Każdy 
może się o tym przekonać wkładając 
palec jednej ręki do szklanki z gorą-
cą woda, a drugi do szklanki z zimną,  
a potem oba do szklanki z letnią. Wte-
dy ten ochłodzony wpierw poczuje 
ciepło, a ten wcześnie ogrzany zimno. 
Jeden i ten sam zmysł w tym samym 
czasie na palcu rąk tej samej osoby 
da sprzeczną odpowiedź. Także takie 
przykłady jak perspektywa czy za-
łamanie światła, lub z drugiej strony 
rozmaite omamy, złudzenia czy obja-
wy choroby psychicznej wskazują, że 
zmysłom wierzyć nie można. Jak oszu-
kać zmysły pokazuje też film Matrix.

A może pomoże rozum? Działa w 
matematyce. Ale rozum wskazuje jedy-
nie logiczne konieczności, nie wskaże 
tego jak jest naprawdę. Mogę obliczyć 
kiedy przyjedzie samochód, który po-
rusza się z określoną prędkością po 
określonej trasie, ale najpierw mu-
szę wiedzieć, że faktycznie wyjechał,  
o której godzinie, czy po drodze nie 
ma korków, albo nie doszło do jakiegoś 
wypadku. A to mi z najlepszych nawet 

obliczeń nie wyjdzie. Trzeba znów 
zmysłów.

Są tacy, którzy wierzą i czują raczej, 
niż patrzą i myślą. Ale są ludzie, którzy 
czują, że w poprzednim wcieleniu byli 
Napoleonem, że mają kontakt z miesz-
kańcami Kasjopei, albo że zasadnicze 
znaczenie dla ich życia ma fakt, że 
urodzili się, że pod znakiem ryb. Nie-
którzy wierzą, że Izraelici na tratwach 

przypłynęli do Ameryki, a inni że Pan 
Jezus przyszedł niewidzialnie w 1914 
roku na ziemię. Faktycznie, ludzie wie-
rzą w dziwne rzeczy. 

Skąd wiedzieć więc, że mamy kon-
takt z rzeczywistością, że jesteśmy  
w prawdzie? I czy jest to prawda, dla 
której warto żyć i umrzeć? Prawda to 
wszak coś dużo więcej niż to co może-
my zobaczyć, policzyć lub poczuć. To 
przede wszystkim coś, dla czego warto 
żyć.

Kiedy Jezus powiada, że jest Praw-
dą, wskazuje na swoje życie i na swoją 
śmierć. Dowodzi, że prawda jest czymś 
jak najbardziej ważnym. Śmiertelnie 
ważnym. Dał jej świadectwo przez 
swoje życie, śmierć i zmartwychwsta-
nie. Dał się zobaczyć. Ale nie tylko. 
Jego życie ma sens w kontekście na-
uki Starego Testamentu, jego własnej 
i apostołów. Jest częścią pewnego 
systemu, który tłumaczy świat i życie 
i w który można wierzyć. Jego życie  
i zmartwychwstanie zaświadcza, że to 
nie tylko złudzenie, że prowadzi nas 
ku rzeczywistości. To znaczy to tego, 
który Jest, który jest rzeczywiście, któ-
ry jest naprawdę. Do Boga prawdzi- 
wego.  

  

Jaka jest prawda?
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„Myślę, że musimy wszyscy przyznać, że 
ewolucja to bardzo przekonująca i silna 
teoria. (...) Jest wiele różnych dowodów 
z różnych dziedzin naukowych i wie-
le spraw wydaje się być wyjaśnionych  
w świetle ewolucji” – stwierdził wykła-
dowca. Większość biologów uważa, 
że tylko w świetle ewolucji ma sens 
wszystko to, co obserwujemy w przyro-
dzie. Ale czy ewolucja jest prawdziwą 
historią życia? A może kreacjonistyczny 
pogląd na powstanie życia może wyja-
śnić dane biologiczne równie dobrze, 
lub nawet lepiej niż ewolucja? Badacz 
uważa, że właśnie tak jest. W swym 
wykładzie przedstawił on kwestie po-
dobieństw w strukturze różnych stwo-
rzeń, mutacji i selekcji, kontrowersji 
wokół tzw. „organów szczątkowych” 
(które - jak np. wyrostek robaczkowy 
- okazują się wcale takowymi nie być  
i spełniają w organizmie ważne, dopie-
ro teraz stopniowo poznawane funk-
cje), nie zaobserwowania pojawiania 
się nowych organów, embriologii, oraz 
domniemanych „form pośrednich”  
(a raczej ich braku). Zdaniem naukow-
ca pewne fakty można zinterpretować 
zupełnie inaczej i kreacjonizm daje 
dużo lepsze wyjaśnienie dla każdej  
z tych kwestii. W związku z tym - zgod-
nie z zasadami przyjętymi w świecie na-
ukowym dla weryfikacji teorii - powinno 
się go przyjąć jako teorię lepszą od teorii 
ewolucji.

Mit „prostej komórki”
Niemal w tym samym czasie dr Geoff 
Bernard na podobny temat mówił  
w klubie osiedlowym „KOS”. Warto  
w tym miejscu zaznaczyć, że organiza-
torzy konferencji mieli otrzymać dużą 
salę, ale kierownictwo klubu najwyraź-
niej uznało, że nie będzie to konieczne  
i przydzielili mały pokoik. Chętni, którzy 
przyszli posłuchać naukowca, nie po-
mieścili się i część spośród ok. 30 osób 
przybyłych do klubu musiała siedzieć. 

Wykład w pewnej części był powtó-
rzeniem tego, co dr Bernard mówił już 
wcześniej w Poznaniu. Tym razem jed-
nak mówił nie tylko o pochodzeniu ży-
cia, ale także szerzej o pochodzeniu in-
formacji biologicznej. Myśl o pierwotnej 
atmosferze ziemi rozwinął o stwierdze-
nie, że tlen nie tylko mógł się pojawić, 
ale nawet musiał (!) się pojawić. Skoro 
była woda i wysokie promieniowanie 
ultrafioletowe to zachodził proces foto-
dysocjacji wody, w którym otrzymuje 
się tlen, a powłoka ozonowa musiała 

powstać, by na Ziemi mogło rozwinąć 
się życie. Bez tej warstwy ochronnej na-
wet najprostsze formy życia nie mogły-
by zaistnieć. Czy mogło ono zaistnieć 
w „chemicznej zupie”, o której mówią 
ewolucjoniści? „Mówi się, że ta pradaw-
na ‘zupa’ obfitowała w organiczne czą-
steczki, nawet w DNA i że one ukształ-
towały się i połączyły zupełnie natural-
nie – mówił wykładowca. - To jest po 
prostu nieprawda! Jest niemożliwością, 
żeby tak skomplikowane cząsteczki 
uformowały się naturalnie w tej pradaw-
nej ‘zupie’! To jest mit!” Wielu naukow-
ców nie wierzy w to. Uważają, że życie 
na naszej planecie nie mogło się wziąć 
„znikąd”, powstać w sposób naturalny 
i samoistny, i zostało ono przyniesione 
skądś z kosmosu, np. na meteorze.
Zdaniem dr Bernarda niedorzecznością 
jest mówienie o prostych komórkach, 
które miały uformować w tej „chemicz-
nej zupie”. W Poznaniu mówił: „Jako 
biochemik i biolog stwierdzam, że nie 
ma czegoś takiego jak ‘prosta komórka’. 
(...) Najprostsze formy życia są niesamo-
wicie złożone!” a w Gdańsku dopowie-
dział jeszcze: „Bakteria nie ma jądra, ale 
ma jeden chromosom, który ma około 
3000 genów, a może nawet więcej, 
które kodują więcej niż 3000 białek!” 
Nawet najprostsza komórka zawiera  
w sobie skomplikowane mechanizmy  
i potężną bibliotekę informacji zakodo-
waną w DNA. 
DNA to adenina (A), guanina (G), cyto-
zyna (C) i tymina (T). „My, ludzie, mamy 
trzy miliardy liter kodu DNA na każdą 
komórkę. (...) Jeśli mielibyśmy wycią-
gnąć wszystkie nici DNA z wszystkich 
chromosomów z wszystkich komórek 
naszego ciała i połączylibyśmy je, to 
łączna ich długość wynosiłaby 2 x 1013 
metrów, a jest to jak odległość od Zie-
mi do Słońca i z powrotem! I to jest in-
formacja! Informacja jest esencją życia. 
Nie jest ona czymś materialnym i nie 
ma naturalistycznego wytłumaczenia 
pochodzenia informacji biologicznej!” 
Jakie jest więc jej pochodzenie zdaniem 
dr Bernarda? Gdzie jest źródło życia  
i informacji biologicznej? Mówi nam  
o tym Biblia: „Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, a Bogiem było Sło-
wo. (...) Wszystko przez nie powstało,  
a bez niego nic nie powstało, co powsta-
ło. W NIM BYŁO ŻYCIE...” (Ewangelia 
Jana 1, 1). Informacja musi mieć swe 
źródło, a tym źródłem jest Jezus Chry-
stus – Bóg, który stworzył świat. Infor-
macja zawarta w DNA wskazuje nam na 
Boga! 

Wybuch,  
który zmienia wszystko
Ostatniego dnia konferencji, podczas 
wykładu na Uniwersytecie Gdańskim 
Paul Garner poruszył niezwykle ciekawy 
z punktu widzenia geologicznego temat 
wybuchu góry św. Helena, niewielkiego 
wulkanu w stanie Waszyngton (USA). 
Erupcja z 18 maja 1980 roku doprowa-
dziła do znacznych zniszczeń w okolicy 
i rzuciła wyzwanie tradycyjnym koncep-
cjom dotyczącym wieku ziemi. Wybuch 
trwał 9 godzin. Wytworzył energię będą-
cą ekwiwalentem 450 milionów ton ma-
teriałów wybuchowych, a więc 43.000 
bomb atomowych. Wybuch ten rzuca 
nowe światło na kwestię formowania się 
warstw skalnych (i metod datowania), 
tworzenia się warstw osadowych, erozji 
kanionów, powstawania „skamieniałych 
lasów” oraz złóż węgla.

W wyniku erupcji utworzyły się nowe 
skały. Dokonano badań radiometrycz-
nych tych warstw skalnych. Jedna prób-
ka pobrana została w 1990 roku. Radio-
metryczne badania wykazały, że skała 
ma od ok. 34 tysięcy lat do nawet ok. 
2,8 miliona lat, choć ona uformowana 
została zaledwie 10 lat wcześniej! Skutki 
wybuchu pokazują nam także, jak szyb-
ko mogą pojawiać się warstwy osadowe 
– nie muszą wcale gromadzić się powoli 
przez tysiące i miliony lat, jak sądzo-
no, lecz powstać mogą bardzo szybko,  
w sposób katastroficzny, w ciągu zale-
dwie kilku godzin. W podobny sposób 
mogą powstawać kaniony podobne do 
Wielkiego Kanionu. Przykład góry św. 
Heleny pokazuje, że Wielki Kanion 
wcale nie musiał zostać wyżłobiony 
przez rzekę Kolorado, co trwałoby bar-
dzo powoli, ale że mógł powstać bardzo 
szybko, a rzeka popłynęła gotowym już 
kanionem. Takie miniaturowe kaniony 
powstały wokół góry św. Helena! Tak 
samo, w wyniku katastrofy mogły po-
wstać skamieniałe lasy i wybuch góry 
św. Helena dostarczył na to dowodów. 
Wiele drzew znalazło się wówczas  
w wodach pobliskiego jeziora Spirit. 
Zaobserwowano pnie drzew unoszące 
się pionowo w wodzie, co wyjaśniało-
by, dlaczego skamieniałe drzewa prze-
chodzą przez różne warstwy osadowe 
i przeczyło tradycyjnym wyjaśnieniom. 
Zaobserwowano też, że ocierając się  
o siebie obłupywane są z kory, która opa-
da na dno i z czasem może przekształcić 
się w torf i następnie warstwy węgla. 

 2 CZĘŚĆ W KOLEJNYM NUMERZE

WSPOMNIENIE

11 października 2009 r. odeszła do 
wieczności w wieku 96 lat Bronisła-
wa Furgała – nasza kochana mama, 
babcia, prababcia i teściowa. Była 
osobą bardzo skromną, obdarzoną 
pogodą ducha i darem gościnności. 
Zawsze uśmiechnięta, mocno ufają-
ca Bogu, nigdy nie użalająca się nad 
sobą, ale gotowa w każdej chwili 
udzielać pomocy wszystkim potrze-
bującym. Dla nas – synowych – wzór 
do naśladowania, tak jak Noemi dla 
swoich synowych. 

O jej długim życiu, usianym różny-
mi trudnościami można byłoby napi-
sać książkę, którą wszyscy czytaliby 
z wielkim zainteresowaniem a może 
nawet z niedowierzaniem i podzi-
wem, że taka skromna i niepozorna 
osoba mogła tyle zdziałać, Tyla prze-
żyć i przetrwać różne bardzo trudne 
chwile nie tracąc nadziei i wiary, że 
Bóg, któremu tak ufa, nigdy jej i jej 
bliskich nie opuści. 

Urodziła się 19 marca 1913 r.  
w Drabinience k. Rzeszowa. W 1933 
r. wyszła za mąż za Michała Furga-
łę. Przeżyli razem 50 lat. Chrzest 
wiary przyjęła 10.09.1939 r. w Zbo-
rze w Dachnowie a chrztu udzielał 
ówczesny Przewodniczący zboru, 
br. Michał Żuk. Wychowała 11 dzie-
ci – 2 córki i 9 synów. Doczekała się  
21 wnuków i 23 prawnuków.

W okresie II wojny światowej prze-
żywała różne trudne chwile zagraża-
jące życiu jej i całej rodziny (spalenie 
domu, ucieczka za San itp.). Jednak 
z Bożą pomocą wszystko przetrwała. 
Jej dom, pomimo bardzo skromnych 
warunków był zawsze otwarty dla 
wszystkich potrzebujących. Z nara-
żeniem życia całej rodziny ukrywała 
i karmiła Żydów. 

W tym skromnym domu żyły trzy 
pokolenia a mimo to przez 30 lat od-
bywały się tam w każdą niedzielę 
nabożeństwa zboru w Krowicy. Był 
to okres prześladowań mniejszości 
religijnej, szczególnie tam, na Pod-
karpaciu. 

Miała wielkie i współczujące ser-
ce dla wielu ludzi oraz gorącą mat-
czyną miłość dla całej rodziny. Do 
samego końca długiego życia zacho-
wała uśmiech, pogodę życia i ufność 
swojemu Panu. Wdzięczni jesteśmy 
Bogu, że dał nam taką serdeczną  
i kochaną mamę, babcię, prababcię 
i teściową.

Uroczystość pogrzebowa odbyła 
się 13 października 2009 w miejsco-
wym Zborze Krowica Sama. Oprócz 
licznej rodziny, która przybyła z róż-
nych stron Polski, przybyło też wie-
lu sąsiadów, znajomych i przyjaciół. 
Słowem Bożym usługiwał br. prezbi-
ter Andrzej Seweryn a tematem jego 
kazania było Słowo Boże zapisane  
w księdze Kaznodziei Salomona 7,2.

W imieniu całej rodziny
Alfreda i Renata Furgała

Zgasło Twe życie

Zgasło Twe życie.
Zgasło, jak gaśnie wątły płomyk świecy.
Nagle przez wiatr zdmuchnięty
Jak nikną małe kropelki rosy,
Gdy poranne słońce wstaje
I swym miłym ciepłem ogrzewa
Pola, łąki i ciche gaje.

Zgasło Twe życie.
Zgasło tak spokojnie i tak cicho,
Jak ciche było całe Twoje życie.
A dziś, zamknęły się za Tobą
Górne, niebieskie podwoje, których nikt
Otworzyć nie może, tylko sam Zbawiciel
Na ostatecznym sądzie Bożym.

Opuściłaś nas
Opuściłaś na zawsze,
Bo Twojej wędrówki nadszedł kres
Więc na zawsze opuściłaś
Tę ziemską dolinę łez
I wzniosłaś się wysoko.
Wysoko do cudnej, złocistej bramy
I przekroczyłaś nieba próg. 
Bo tak postanowił Bóg.

A Ty szczęśliwa i radosna
Usiadłaś cicho u Zbawiciela stóp
I śpiewasz Mu pieśń nową,
Swój wspaniały hymn wdzięczności,
Pełen promiennego ciepła
I wiosennej radości.

Alfreda Furgała

Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą

Ew. Mateusza 5,8
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10.11.2009
Pani Profesor!     
                                                                                                               

Nareszcie jestem w domu. Swo-
im domu, który przywitał mnie cie-
płem rodziców, znanymi zakamarka-
mi i merdającymi ogonami psów. Już  
z dala od złych wpływów tyrana, czy-
li pracodawcy. Może powinnam się  
martwić, że nie mam pracy, ale więcej 
we mnie radości. Cieszę się, że jego 
parzydełka słowne są daleko.

Jak to jest, że kolejny raz trafiłam na 
wampira energetycznego, typa pszen-
no-buraczanego, który zamiast uczyć 
i motywować, rani i gani? A może 
ja jestem zbyt czuła, zbyt wrażliwa?  
A może wcale nie taka dobra w swoim 
fachu, skoro rozwiązano ze mną umo-
wę?

Mając 26 lat zostałam kierowni-
kiem recepcji, po roku objęłam ko-
lejny dział. Otworzyłam dwa hotele, 
stworzyłam wiele rzeczy od podstaw. 
Przy okazji mam wyższe wykształce-
nie i znam dwa języki obce. Jak trzeba, 
spędzam w pracy 12-14 godzin, roz-
noszę pościel, wieszam firany, gubiąc 
przy tym kolejne kilogramy. Na pewno 
nie umiem wszystkiego. Ale nie rozu-
miem, dlaczego szef daje sobie prawo 
do robienia z ludzi „popychadeł”. Bez 
względu na kwalifikacje jesteśmy isto-
tami, nie robotami. Mamy chyba prawo 
do zmęczenia, chwili zastanowienia, 
no i do choroby raz na rok. Okazuję 

się, że nie…Według „Jego Wysoko-
ści” i jego dwudziestoletnich latorośli, 
my – jego podwładni jesteśmy po to, 
by zasuwać na jego chwałę, bo nam 
za to płaci. Oczywiście nie mówi tego  
w ten sposób. Jego przekaz jest bar-
dziej dosadny i wulgarny. „Terrorem 
władza swą niemoc zdradza” – jak pi-
sał Sztaudynger.

Podejmując pracę w nowo otwie-
ranym hotelu 4*, 200 km od domu 
nie wiedziałam, że podpisuję wyrok 
na ciężki los w rodzinnym biznesie. 
Rodzina nie była „branżowa”, więc 
otoczyła się fachowcami, którzy przez 
kilka miesięcy trochę nieświadomie 
prowadzili przyspieszony kurs hotelar-
stwa. A rodzinka rosła w siłę. Krótko 
po otwarciu hotelu zwolniono kierow-
nika SPA, potem kierownika marketin-
gu. Po sezonie nawet dyrektor nie był 
potrzebny. Od tej chwili nikt nie czuł 
się bezpiecznie. Kolejny bilet do domu 
dostałam ja – kierownik pionu hotelo-
wego. No cóż, dziś jesteś kierownikiem 
a jutro – „nikim”. Żal mi tylko moich 
pracowników, bo nie mają opiekuna, 
zostali sami, nie mają kompetentnej 
osoby, która pomoże, poradzi i prze-
mówi ludzkim głosem. Biedni mają 
tylko zadufaną w sobie rodzinę, która 
nie ma ani wiedzy, ani – co gorsza – 
empatii.
„Pani Profesor”, do czego ten świat 
zmierza? 
    Edyta

gdy uznałaś, że coś jest nieuczciwe, 
w końcu współpracowałyśmy razem 
przy „Schronie” to wiem, że jesteś 
bezkompromisowa i szczera. No  
a taki w naszym kraju nie pożyje, nie 
zrobi kariery!

Tylko czy w życiu o to chodzi, 
by osiągać sukces, stanowisko, pie-
niądze za wszelką cenę, wbrew so-
bie? Pamiętam, kiedyś rozmawiałam 
z kimś z dalszej rodziny i wyraziłam 
taki pogląd. Ten ktoś zarzucił mi ab-
negatyzm i tumiwisizm.  Uważał, że 
składową postępu jest walka, pięcie 
się w górę, zdobywanie dóbr docze-
snych. Ja wcale nie twierdzę prze-
cież, że nie miło jest zarabiać, mieć 
piękny dom i jeździć dobrym samo-
chodem, jeśli na to wszystko uczci-
wie się pracuje. Twierdzę tylko, że te 
wszystkie rzeczy i proces ich zdoby-
wania nie mogą przysłonić mi tego, 
co w życiu najważniejsze – czasu 
dla rozwijania się duchowego - tu 
pogłębiana mojego poznania Boga 
i praktykowania życia w Jego obec-
ności, a co za tym idzie poświęcenia 
czasu nie tylko karierze zawodowej, 
ale tym, którzy mojego czasu i uwagi 
potrzebują: rodzinie, przyjaciołom 
czy po prostu ludziom wokół mnie.

Wiem, że to potrafisz, bo zawsze 
wspominam nasze wspólne wyjaz-
dy na obozy dla dzieci z Domów 
Dziecka, naszą działalność w Klubie 
Młodzieżowym. Może więc powin-
naś teraz znaleźć sobie taką pracę, 
która by łączyła Twoje zdolności, 
potencjał i wykształcenie... i wiesz, 
Edytko, przecież my możemy się o to 
modlić.  Bo wiadomo, że trudno dzi-
siaj o pracę. I, że nawet niemożliwe 
jest możliwe, gdy jest zgodne z Bożą 
wolą.

A świat?!  Świat jest piękny, tyl-
ko że my ludzie, utraciwszy kontakt  
z Bogiem jesteśmy nieszczęśliwi, po-
pełniamy błędy (i uwierz mi, Twoja 
pani profesor największe!) i nie po-
trafimy docenić tego, co mamy. A Ty 
masz tak wiele dziewczyno! Wspa-
niałych, wspierających Cię rodziców 
i dom, do którego mogłaś wrócić 
i... mnie, która jak zwykle chętnie  
z Tobą pogada o świecie, dla które-
go my, takie jakimi nas Bóg stworzył, 
też możemy zrobić coś dobrego. 

Beata

Dlaczego?
Otóż, wspaniały Bóg obdarował 

nasze Siostry i naszych Braci z Chełma 
rozlicznymi darami: niezwykłą gościn-
nością, serdecznością, życzliwością, 
talentami organizacyjnymi, artystycz-
nymi, kulinarnymi i wieloma innymi.

Ponadto umieją oni dzielić się tymi 
darami z innymi, co jest niezwykle 
cenne i warte podkreślenia. Właśnie 
w tym roku zorganizowali okręgową 
uroczystość pożegnania starego i po-
witania nowego roku. Niestety przybyli 
tylko zaprzyjaźnieni z chełmskim zbo-
rem lubelscy baptyści. Zaproszeni nie-
obecni – żałujcie, bardzo żałujcie, że 
ominęła Was wspaniała społeczność  
z Bogiem i braćmi i siostrami w wie-
rze!;)

Uroczystość rozpoczęła się wspól-
nym nabożeństwem. Niewątpliwie, 
było ono kierowane Duchem Świętym, 
którego obecność czuliśmy niemal 
wszyscy. Słowo Boże, głoszone przez 
Roberta Dolota z Lublina, uświadomi-
ło nam dobitnie konieczność bliskiej, 
radosnej relacji z Bogiem poprzez 
modlitwy, braterskie spotkania, służby 
kościelne, ewangelizacje, uwielbienie 
pieśniami, świadectwami działania na-
szego wspaniałego Zbawiciela.

II część Nowego Roku – to wspólna 
agape w uroczej bajkowej hawajskiej 

scenerii – kontynuacja wspaniałego Bo-
żego czasu. Nie na darmo wspomnia-
łam o kulinarnych talentach naszych 
Sióstr. Stoły uginały się od specjałów 
chełmskich gospodyń.

Gospodarze zadbali też o urozma-
icenie tego wieczoru różnymi wesoły-
mi zabawami, loterią fantową, w której 
każdy los wygrywał, filmem chrze-
ścijańskim... Wszyscy jak jeden mąż 
stanęliśmy w szeregu do pląsu, który 
znakomicie poprowadziła siostra Asia. 
Tą cześć zabawy zakończyła licytacja 
,,szklanego łabądka”. Na rzecz nowo 
narodzonych bliźniąt.

Tuż przed 24-tą udaliśmy się po-
nownie do kaplicy, by w modlitwach 
wyrazić wdzięczność płynącą z serca 
za przeżyty miniony rok, za miłość  
i wierność naszego Wspaniałego Stwór-
cy i Zbawiciela. Prosiliśmy także o du-
chowy wzrost, pokój i radość, o zba-
wienie naszych bliskich, o jedność na-
szego Kościoła. Modlitwy te natchnęły 
nas nadzieją na Boże błogosławieństwo 
w kolejnym roku życia, jeśli będzie on 
nam darowany.

Pierwszy dzień Nowego Roku roz-
poczęliśmy od duchowego pokarmu 
– nabożeństwa, a skończyliśmy na po-
karmie dla ciała. Gościnni chełmianie 
nie wypuścili nas do domów bez solid-
nego posiłku.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Bogu za naszych przyjaciół z chełm-
skiego zboru. Według opinii niektórych 
lubelskich baptystów był to najlepszy 
Sylwester w naszym życiu.

KOCHANI!!!   
BARDZO WAM DZIĘKUJEMY!!!!

Ania Rachimow

List I
Kochana Edytko!

Cieszę się, że jesteś! Że jesteś w ogó-
le i z powrotem w domu! I przestań 
mnie „wyzywać”, w końcu to już parę 
lat temu przeszłyśmy na Ty a od ilu..., 
niech no policzę... dziesięciu, już nie 
jesteś moją uczennicą. Ale zawsze 
miło wspominam ten czas, kiedy byłaś 
nią, kochanie! 

Smutno mi tylko, że życie rozcza-
rowuje moją wychowankę. I powiem 
więcej, wielu jest rozczarowanych, 
szczególnie idealistów, niestety! A my 
dwie, chociaż dzieli nas spora różnica 
wieku, na pewno zaliczamy się do tej 
grupy! Zastanawiam się też, czego ja 
Was nauczyłam, czy miałam wpływ 
na Wasze decyzje, wybory życiowe 
jako pedagog, i na ile one były słusz-
ne. Ty miałaś talent literacki, zresztą 
nie tylko. Myślałam, że zostaniesz  po-
lonistką, literatką, dziennikarką a Ty 
poszłaś sobie na jakieś Hotelarstwo. 
Trudno mi było polemizować z Two-
im wyborem, tym bardziej, że przecież  
i Twoi rodzice mieli coś do powiedze-
nia w tej sprawie, a przecież znacz-
nie lepiej znają Twoje uzdolnienia, 
uwarunkowania... Wiem poza tym, że 
te wszystkie zawody humanistyczne 
są słabo dochodowe.  A żyć trzeba!  
W dzisiejszych czasach kobieta nie 
może oczekiwać, że mąż ją utrzyma, 
tym bardziej, że istnieje kwestia znale-
zienia męża. Ale to osobny problem...

Skupiając się jednak na sprawie 
kapitalistycznego wyzysku człowieka 
przez człowieka, pracownika przez 
prywatnego właściciela, to sądzę, że 
jest to problem nagminny. Coraz czę-
ściej słyszy się o zatrudnianiu młodych 
osób na okres próbny i bezwzględnym 
zwalnianiu, nawet jeśli pracownik 
się sprawdził. Prywatni właścicie-
le tną koszty, a ich ofiarami stają się 
tacy ludzie jak Ty, zdolni, pracowici  
i „zbyt” uczciwi. Wiem, że to straszne, 
ale nie nauczyłam Was przemilczać, 
przypochlebiać się, mówić fałszywe 
komplementy tym, którzy mają wła-
dzę. Sama tego nie umiem i nie chcę, 
bo to niezgodne z moim kodeksem 
moralnym, który kształtowało Pismo 
Święte, np. słowami: „Mówcie prawdę 
jedni drugim w miłości”. A jak Ciebie 
znam, dam sobie głowę uciąć, że nie 
milczałaś, jak Ci się coś nie podobało, 
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Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

     Jak Sylwester
 – to tylko w Zborze Chrześcijan Baptystów w Chełmie!!!!

WYDARZENIA

W ODPOWIEDZI:
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Po 60 latach od powstania ChRL po 
raz pierwszy opublikowano Nowy 
Testament w języku mniejszości naro-
dowej wschodniego lisu. Do ludzi lisu 
ewangelia po raz pierwszy dotarła 
w 1903 roku. Obecnie, ponad sto lat 
później, narodowość ta w końcu po 
raz pierwszy może czytać Nowy Testa-
ment w swoim języku. Zakłada się, że  
w grupie językowej lisu ponad 50.000 
to chrześcijanie. Są oni dumni z tego, że 
tego nowego przekładu dokonali ludzie 
tego plemienia przy pomocy Związku 
Chińskich Chrześcijan i Zjednoczonych 
Towarzystw Biblijnych. Wioska Taogu 
znajduje się na wysokości 2000 me-
trów nad poziomem morza. Jest ona 
uważana za miejsce narodzin Kościoła 
Wschodniego Lisu. W 1906 roku 
przybył tam angielski misjonarz George 
Edgar Metcalf i wraz z rodziną tam 
zamieszkał. Stał się pastorem małej gru-
py chrześcijan i zaczął tłumaczyć na ich 
język Nowy Testament. Ewangelia Ma-
teusza i Marka zostały przetłumaczone  
w 1912 roku, zaś dwie następne Ewange-

Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki
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Skoro ponad 90 procent Brazylijczyków 
utożsamia się z Kościołem, to dlaczego 
tylko 2,5 procenta mieszkańców tego 
kraju regularnie czyta Biblię? Dla nie-
których brakuje na to czasu, innym nie 
odpowiada jej format. Dlatego w San 
Paulo i w Rio de Jeneiro w maju ub.r. 
Towarzystwo Biblijne podjęło akcję pod 
tytułem „Teraz jest czas na słuchanienie 
Słowa Bożego”. Uważa się, że nagranie 
w formacie MP3 pozwoli 10 milionom 
Brazylijczyków zapoznać się z Nowym 
Testamentem we współczesnym prze-
kładzie. Towarzystwo Biblijne zachęca 
do słuchania tekstu biblijnego w w ta-
kich miejscach jak kościoły czy miejsca 
pracy. W ciągu dwóch następnych lat 
ma powstać 300.000 grup słuchania 
Słowa Bożego. Erni Seibert, sekretarz 
Towarzystwa do Spraw Komunikacji 
i Rozwoju wyjaśnia, że program ten 
szczególnie ma na uwadze ludzi znaj-

dujących się w trudnych sytuacjach ży-
ciowych. „Naszym priorytetem jest za-
niesienie Słowa Bożego ludziom mają-
cym szczgólne potrzeby, znajdujących 
się w sytuacjach socjalnego ryzyka, 
korzystających z naszych programów 
społecznych” – mówi. W roku dwuset-
nej rocznicy urodzin Braila, szczególnie 
zwracano uwagę na dotarcie z ewan-
gelią do niewidomych. W tym roku 
Towarzystwo skoncentruje się na stude-
natach, ludziach mieszkających wzdłuż 
Amazonki, narkomanach, pacjentach 
w szpitalach, więźniach. Szczególnie 
będzie chodziło o ludzi, którzy nie 
uczęszczają do Kościoła. Potem na-
stąpi realizacja programu uczniostwa,  
w czasie którego nowo nawróceni wie-
le razy będą słuchać świętego tekstu.  
I w końcu nastąpi transformacja, w cza-
sie której Biblia wyciśnie wyraźne pięt-
no na życiu tych ludzi (biblesociety).

Brayzlia – zachęcanie do studiowania Pisma Świętego

Algieria – muzułmanie zablokowali wejście do kościoła

Iran – rozwój podziemnego  
Kościoła

Chińska Republika Ludowa  
– Nowy Testament dla mniejszości narodowej

lie – dopiero w 1917 roku. Tłumaczenie 
całego Nowego Testament zakończono 
w 1947 roku. Został on wydany dopie-
ro w 1951 roku w Hong Kongu. Jednak 
z niewyjaśnionych przyczyn cały na-
kład nigdy nie dotarł do celu, Kościół 
Wschodniego Lisu nigdy go nie otrzy-
mał. Metcalf zmarł w 1954 roku. Dalszy 
okres to smutne czasy w historii chiń-
skiego Kościoła: kulturalna rewolucja  
i palenie Biblii. Dopiero w latach 1980-
tych Kościół Lisu zaczął odczuwać brak 
Biblii we własnym języku, ponieważ 
nie wszyscy rozumieli język chiński. 
W 1984 roku powstał pierwszy zespół 
tłumaczeniowy, złożony z 6 starszych 
ludzi. Jeden z nich należał do pier-
wszego zespołu tłumaczy. Cały proces 
tłumaczenia był długi i trudny. Święto 
wdzięczności było bardzo uroczyste  
i odbyło się w w Kościele wioski Taogu, 
miejscu narodzin tego Kościoła. W tym 
dniu rozpoczęła się dystrybucja nowego 
przekładu. Obecnie zespół tłumacze-
niowy przystąpił do pracy nad Starym 
Testamentem (biblesociety).

Prawie 50 muzułmanów 26 grudnia 
ub.r. zablokowało wejście do nowo wy-
budowanego kościoła.  Gdy algierscy 
chrześcijanie w sobotę rano przyszli 
na uroczyste nabożeństwo, spotkali się  
z grupą protestujących, którzy zagrodzi-
li wejściowe drzwi. Kościół ten znajduje 
się w Tafat, niedaleko miejscowości Tizi
-Ouzou, oddalonej o 100 km od stolicy 
kraju, Algieru. Powstał on pięć lat temu 
i należy do Protestanckiego Kościoła 
Algierii. Dotąd jego spotkania odby-
wały się w wynajętym pomieszczeniu. 
W listopadzie wzrastająca wspólnota 
przeniosła się do nowego budynku na 
350 osób. Protestujący zaniepokoili się 
wzrostem liczebnym nowego Kościoła, 
sąsiadujacego z ich domami. „Ten kraj 
jest krajem islamu! Idźcie i módlcie się 
gdzie indziej!” – krzyczeli. Grozili pa-
storowi śmiercią. Stali tam od soboty 
do poniedziałku, a potem wdarli się do 
środka, zabrali mikrofony i inne urzą-
dzenia. Wcześniej muzułmanie skie-

rowali do władz prośbę o zamknięcie 
Kościoła. Ourahmane, jeden z liderów 
Kościoła uważa, że za tym protestem 
stoją władze lokalne. Policja w tym celu 
wykorzystuje muzułmańskich funda-
mentalistów. W marcu ubiegłego roku 
władze zamknęły w rejonie Kabylie  
26 kościołów – budynków i zborów do-
mowych, zarzucając im nieprawidłową 
rejestrację. Wzrost Kościoła jest trud-
nym dla władz tego kraju. Liczba algier-
skich chrześcijan sięga 65.000. Liczne 
przejścia z islamu na chrześcijaństwo 
to cios dla wspólnoty muzułamńskiej. 
Większość chrześcijan mieszka w re-
jonie Kabylie i należy do berberów, 
rdzennych ludzi Afryki Północnej. Znaj-
duje się tam 64 kościołów i grup do-
mowych. Ludzie ci doświadczają wie-
lu uzdrowień i przeżyć nowego życia  
w Chrystusie. Znajdują nadzieję, której 
dotąd nie posiadali. Toczy się tam wiele 
rozpraw sądowych przeciwko zborom  
i chrześcijanom (compassdirect).

11 grudnia ub. r. w południowym Wiet-
namie odbyło się niezwykłe nabożeń-
stwo bożonarodzeniowe z udziałem 
prawie 40.000 osób. z których ponad 
8.000 zadeklarowało gotowość na-
śladowania Chrystusa. W czasie tego 
nabożeństwa zebrano ponad 60 mln 
dongów (3.218 USD) na pomoc po-
trzebującym dzieciom. Wszyscy byli 
zdziwieni pozytywnymi opiniami  
w kontrolowanej przez komunistów 
prasie, która często krytykuje chrze-
ścijan. Zachęceni tym wydarzeniem 
wierzący północnego Wietnamu dzie-
sięć dni później spotkali się na boże-
narodzeniowym nabożeństwie w sto-
łecznym mieście Hanoi. Zgromadziło 
się tam 12.000 osób. Zgromadzenie to 
było 10 razy większe od jakiegokolwiek 
protestanckiego spotkania w historii 
północnego Wietnamu. Dopiero cztery 
dni przed tym nabożeństwem władze 
państwowe po cichu powiedziały, że 
„nie będą przeszkadzać”. Było to wiel-
ką zachęta dla domowych zborów pół-
nocnej części tego państwa. Zaprosze-
nia przekazywano przez sieć zborów 
domowych. Choć temperatura wahała 
się w granicach 12 stopni C, wszyscy 

byli bardzo szczęśliwi. Tak jak dziesięć 
dni wcześniej na południu, i na półno-
cy chrześcijanie modlili się i solidnie 
przygotowywali się do tego spotkania. 
Śpiewały chóry wietnamskie i koreań-
skie. Na wezwanie ewangelisty prawie 
2000 ludzi wyszło przed umieszczo-
ną na podwyższeniu kazalnicę. Przy 
zakończeniu usilnie modlono się za 
cały naród  i jego przywódców. Nad 
podwyższeniem widniał wielki biały 
krzyż na żółtym tle mapy Wietnamu. 
„Odgłosy płaczu, uwielbienia i modli-
twy łączyły się ze sobą, błagajać Boga 
o duchowe przebudzenie w Wietna-
mie” – powiedział jeden z uczestni-
ków tego niezwykłego spotkania. Rów-
nież 19 grudnia  w zborze Hoang Nhi  
w środkowym Wietnamie zgromadziło 
się 2500 osób, z których 200 pozytyw-
nie odpowiedziało na wezwanie Słowa 
Bożego. A w Tuy Hoa, na sobotę 26 
grudnia, w nadbrzeżym mieście środ-
kowego Wietnamu chrześcijanie przy-
gotowywali się na bożenarodzeniowe 
spotkanie w miejscowym teatrze na 
4000 osób. Tak dzieje się w większych 
miastach, na prowincji jednak szaleje 
prześladowanie (compassdirect).

Wietnam – dwa historyczne nabożeństwa

Izrael – odkryto całun  
z czasów Jezusa

W Jerozolimie po raz pierwszy odkry-
to fragmenty płótna pogrzebowego  
z czasów Jezusa. To ważne odkrycie, 
ponieważ całun jak i zawiniete w nie-
go ciało jest najstarszym dowodem 
przypadku trądu na Starym Mieście 
w Jerozolimie. Ponadto tkanina tego 
całunu wzbudza wątpliwości co do 
prawdziwości Całunu Turyńskiego, 
uważanego za płótno, w które było 
zawinięte ciało Jezusa. Według are-
cheologów i badaczy fragmenty od-
krytej tkaniny są bardziej wiarygod-
nym dowodem na to, że Całun Turyń-
ski nie pochodzi z czasów rzymskich, 
gdy zmarł Jezus, lecz z późniejszego 
okresu. Ostatnio znaleziony całun po-
chodzi z grobowców na obrzeżach 
Starego Miasta w Jerozolimie. „Po raz 
pierwszy odnaleźlismy całun z czasów 
Jezusa” – powiedział Szimon Gibson, 
dyrektor wykopalisk. Powiedział on, 
że pozostałości zmarłego były owinie-
te w dwa różne płótna, w jedno było 
owinięte ciało, w drugie - głowa, co 
jest zgodne z praktyką grzebalną tam-
tych czasów. Ponadto, jak wykazują 
badania, tkanina tego materiału jest 
prosta, zupełnie odmienna od bar-
dziej złożonej Całunu Turyńskiego. 
Całun Tyryński, płótno pogrzebowe, 
jak niektórzy uważają noszące na so-
bie podobiznę Jezusa, jest powodem 
kontrowersji, gdyż wielu uczonych 
dowodzi, że pochodzi on z okresu 
średniowiecza, a nie z czasów Jezusa. 
Pieczara cmentarna, gdzie znaleziono 
ten całun, najpierw została odkryta 
w 2000 roku i była jedną z ponad 
70 oddzielnych grobów rodzinnych  
z pierwszego wieku. Miejsce to zosta-
ło w Biblii określone jako „pole krwi”, 
sąsiadujące z terenem, gdzie Judasz 
popełnił samobójstwo. Miejsce tego 
grobu i sposób owinięcia ciała wska-
zują, że zmarły pochodził z bogatej 
rodziny zamieszkującej w Jerozlimie. 
Ze względu na wyjątkowść znalezi-
ska, zarówno całun jak i szczątki ciała 
zostały poddane badaniom moleku-
larnym i DNA. Uczeni są zdziwieni 
tym, że zmarły cierpiał jednocześnie 
na trąd i na gruźlicę (compassdirect).

Od Rewolucji Islamskiej w 1979 roku 
Iran stał się bastionem islamskiego 
fundamentalizmu. Historia Kościoła 
irańskiego rozpoczyna się od Dziejów 
Apostolskich 2,9: Partowie, Medowie  
i Elamici. Zachodni misjonarze przez 
sto lat pracowali w Iranie, ale ich wyni-
ki były mizerne, choć do 1976 powsta-
ło tam kilka  małych zborów. Po 1979 
roku nowy reżym zamknął wszystkie 
kościoły, więził chrześcijan. Zeszli więc 
oni do podziemia. Obecnie nowo na-
wróceni chrześcijanie nieleganie spo-
tykają się w ponad 40 miastach. Sateli-
tarny przekaz chrześcijański www.222 
Ministries.com otrzymuje od irańskich 
chrześcijan potwierdzenie o rozwoju 
tamtejszego Kościoła. Duchowni, przy-
wódcy religijni i byli narkomani piszą 
o mocy Chrystusa w swoim życiu. 222 
Ministries prowadzi internetową szkołę 
biblijną, która posiada ponad 800 stu-
dentów, co miesiąc otrzymuje od Irań-
czyków ponad 1000 listów, w których 
wyrażają oni życzenie oddania swe-
go życia Chrystusowi. Lazarus, prze-
wodniczący 222 Ministries uważa, że 
irański Kościół może liczyć do miliona 
osób. Od kwietnia 2008 w całym Ira-
nie aresztowano 53 chrześcijan. Ostat-
nio władze Iranu wydały prawo karania 
śmiercią tych, którzy zostawiają islam. 
Coraz surowsze represje świadczą  
o szybkim rozwoju poselstwa ewange-
lii. Lazarus uważa, że  Kościół na ca-
łym świecie powinien oczekiwać na 
lawinę nowych chrześcijan w Iranie  
i poza jego granicami. Starożytne ko-
ści Kościoła, grzebane na tym terenie 
od czasów apostolskich, zaczynaja się 
ruszać i wracają do życia, świadcząc  
o mocy Chrystusa wobec niecnych za-
miarów człowieka (infoSERVE, 4/09).
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Oferta edukacyjna WBST:

Studia Licencjackie

Instytut Katechetyczny

Instytut Studiów Żydowskich

Kurs Indukcyjnego 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  zaprasz
a

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

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.

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

Rosja – wybór starszego  
prezbitera Moskwy

W dniu 28 listopada ub.r. starszy prezbiter 
miasta Moskwy, Michaił Iwanowicz Cze-
kalin, ponownie został wybrany na to sta-
nowisko. Wyboru dokonano na konferen-
cji Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów 
Moskwy, która odbyła się z zborze „Błagaja 
Wieść”.  W konferencji tej wzięło udział pra- 
wie 40 przedstawicieli 20 moskiewskich 
zborów baptystycznych. Przewodniczył jej  
zastępca przewodniczącego centralnego re-
gionu Siergiej Zołotariewskij. Słowem zbu- 
dowania na temat Jana 21,5 usłużył Piotr 
Borysowicz Konowalczyk, a następnie spra- 
wozdanie złożył przewodniczący komisji  
rewizyjnej Michaił Makarow. Michaił Cze-
kalin, który cztery ostatnie lata przewodni- 
czył okręgowi moskiewskiemu, poinformo-
wał, że latem wrócono do praktyki wspól-
nych chrztów pod odkrytym niebem, w zi- 
mie chrzty odbywały się w centralnym zbo-
rze baptystów. W 2008 roku odbyła się 20 
dniowa ewangelizacja w 18 miastach w pob- 
liżu Moskwy. Rozwija się służba wśród 
wdów, rodzin wielodzietnych i patologicz-
nych, praca z dziećmi i młodzieżą. W ciągu 
ostatnich czterech lat na terenie Moskwy po-
wstało cztery nowe zbory, a dwa przyłączy- 
ły się z innych społeczności. W tym czasie 
ordynowano ośmiu prezbiterów i diakonów 
(baptist-ru).

Japonia – Globalna Konsultacja Misyjna
Pierwszy misjonarz baptystyczny William Carey wyruszył w podróż misyjną  
w sierpniu 1786 roku, by 20 lat później – w 1806 roku - zaproponować zorga-
nizowanie w Afryce Południowej w 1810 roku spotkania wszystkich misjonarzy, 
poświęconego dokończeniu dzieła ewangelizacji całego świata. Był to pierwszy 
pomysł globalnej ewagelizacji. Został on zrealizowany sto lat później – w 1910 
roku. Wtedy to, w  Edynburgu (Szkocja) odbyła się konferencja misyjna na temat 
współpracy w dziele misji chrześcijańskiej. Tematem Misyjnej Konsultacji w To-
kio w połowie maja 2010 roku będzie Uczynienie uczniami wszystkich narodów 
w tym pokoleniu. Bo czyż to nie wstyd, że po 2000 latach wciąż jest 4.600 grup 
językowych, liczących łącznie ponad 200 milionów osób, które nie mogą jesz-
cze czytać Pisma Świętego w swoim języku, w tym prawie 3000 grup, gdzie nie 
ma żadnego misjonarza, żadnej grupy wierzących i nikt jak dotąd nie jest nimi 
zainteresowany? Skoro wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, to 
jak ludzie ci mają uwierzyć, skoro nie mają Słowa Bożego? Globalna Konsulta-
cja Misyjna w Tokio będzie poświęcona świętowaniu stulecia realizacji Wielkie-
go Posłannictwa, kreśleniu wizji odnośnie dalszego zaangażowania misyjnego, 
formułowaniu nowych zasad współdziałania w dziele misji oraz koordynacji 
wszystkich misyjnych wysiłków. Organizatorzy tej Konsultacji proszą wszystkich 
o modlitwę w intencji światowej misji (Mission Frontiers, 9-10/09). 




