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Władze i smutki
Władze i smutki – to główny temat 

tego numeru Słowa Prawdy. Niezamie-
rzenie. Planowałem numer poświęcony 
roli pastorów w naszych zborach, ale  
z Bożego zrządzenia zbiegł się z tra-
giczną katastrofą pod Smoleńskiem.  
I jakoś te dwa tematy się poprzeplatały. 

Władza. Czyli zdolność wpływu. 
Autorytet. I smutki. Bo mamy z nią pro-
blem. I w Polsce i w Kościele. Nie lubi-
my ludzi władzy. Często mówmy, że to 
racjonalne, bo władza niszczy. Myślę, 
że to prawda i dlatego jestem baptystą 
– wierzę, że ostatecznie Zbór powi-
nien mieć narzędzia do kontroli swych 
władz. Ale wierzę również, że istnieje 
władza błogosławiona. Więcej – że jest 
nam niezbędna. Brak władzy to zapaść. 
Kiedy nikt nie prowadzi, prawdopo-
dobnie dojdziemy w miejsce, w którym 
nie będzie nic ciekawego. Albo jeszcze 
gorsze. Zbory nie mające celu, umie-
rają. Potrzebujemy wizji, czyli i przy-
wódców, którzy czegoś chcą. A kon-
kretnie, chcą rozwoju dla Boga naszych 
Zborów. A jednak, ową władze często 
ograniczamy wcale nie dlatego, że jest 
zła, ale po prostu z zawiści, zazdrości, 
małych ambicji, niechęci do wszelkich 
autorytetów ponad nami. Podobnie 
zresztą sprawa ma się z jednością – jest 
dla nas za trudna. Szkoda, bo to o nas 
dobrze nie świadczy.  

W tym numerze celowo przedsta-
wiłem kilka perspektyw na rolę pasto-
ra – czyli również kilka perspektyw na 
zborową władzę. Myślę, że w każdej  
z nich są trafne obserwacje i silne stro-
ny. Potrzebujemy silnych przywódców 
(patrz: artykuły pastorów Miksy i Bier-
nackiego). Ale potrzebujemy również 
aktywowania wszystkich członków, 
praktycznego powszechnego kapłań-
stwa (patrz artykuł brata Tyśnickiego)!  
A pastorzy potrzebują wsparcia i za-
chęty, żeby nie rzucić tej trudnej pra-
cy i nie zająć się czymś mniej streso-
gennym i korzystniejszym finansowo 
(patrz art. pastora Krzywickiego i sio-

stry Jaskuły-Tuchanowskiej). W Polsce 
u niektórych pokutuje wciąż niestety 
mit pastora-supermena skrzyżowane-
go z Matka Teresą. Wszystko zrobi, 
wszystko wytrzyma, można mu napluć 
w twarz, a się jeszcze uśmiechnie. Pła-
cić mu za dużo nie wolno – niech jego 
dzieci uczą się wiary, a żona pracy na 
dwóch etatach. I oczywiście ocenimy 
go za wszystko, żeby nie zapominał  
o pokorze. Pamiętajmy, nikt tego długo 
nie wytrzyma!  

Poza tym polecam jak zwykle cie-
kawe stałe rubryki – listy Kobiet (tym 
razem ubiór), rozważania o Bogu (po-
lecam sprawdzić, czy faktycznie tak 
wiele o Nim wiemy!), wybór wiadomo-
ści ze świata. Dodatkowo zachęcający 
reportaż o tym, co można w Polsce 
zrobić dla bliźnich, a dla młodzieży 
świadectwo muzyka oraz IV przykaza-
nie; w końcu – rozważanie o miejscu 
Polski w Bożej historii (Czasy i chwile), 
oraz dwa małe reportaże niestrudzone-
go Marcina Woźniaka. Zamieściliśmy 
też wiele informacji o obozach i wypo-
czynku – zachęcam do zaplanowania 
czasu wakacji z ludźmi wierzącymi!

Ze względu na żałobę narodową 
zdecydowaliśmy się na rezygnację  
z koloru – poza okładką, dla naszej 
polskiej flagi. W ten sposób trochę za-
oszczędziliśmy, dodaliśmy więc cztery 
strony więcej na materiały związane  
z kwietniową tragedią. 

Niech nasz Bóg nas prowadzi  
w owym smutku. Aby nie był to smutek 
tani, ale „ku upamiętaniu” - otrzeźwiają-
cej refleksji nad nami samymi i naszym 
otoczeniem. Panie, ucz nas prowadzić 
i dać się prowadzić. Daj, byśmy wobec 
tej lekcji danej naszemu narodowi nie 
przeszli obojętnie. Spraw, by nasze ser-
ca były oddane i pokorne, byś mógł nas 
używać jako świadków Twojej wielko-
ści i miłości,

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

Słowo od Prezbitera  
Kościoła Chrześcijan Baptystów

Sobota, 10 kwiecień 2010 r.

W imieniu wiernych Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w RP składamy serdeczne kondolencje rodzinom zmarłych  
w tragicznej katastrofie lotniczej, która miała miejsce w dniu  
10 kwietnia br. pod Smoleńskiem w Rosji.

Kierujemy także wyrazy szczerego współczucia do 
wszystkich państwowych instytucji, które utraciły w tym 
fatalnym zdarzeniu swych przywódców i pracowników. 
Łączymy się jednocześnie w bólu i smutku z cierpiącymi 
oraz modlimy się o pokrzepienie od Boga w tej niezwykle 
trudnej chwili, którą dane jest obecnie przeżywać naszej 
ukochanej Ojczyźnie. Zapewniamy również o wsparciu 
modlitewnym w intencji zachowania pokoju dla naszego 
narodu i osiągnięcia mądrości dla jego przywódców.

Niech Pan Kościoła, Syn Boży – Jezus Chrystus, wzmocni 
wiarę i nadzieję wszystkich Polaków w tej godzinie próby.

    W imieniu Kościoła,

            Prezbiter Gustaw Cieślar

        Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

Psalm 90
Wieczny Bóg nadzieją człowieka

Błaganie Mojżesza, męża Bożego.

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
z pokolenia na pokolenie.

Zanim góry narodziły się w bólach,
nim ziemia i świat powstały,

od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
W proch każesz powracać śmiertelnym,
i mówisz: „Synowie ludzcy, wracajcie!”

Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,

niby straż nocna.
Porywasz ich: stają się jak sen poranny,

jak trawa, co rośnie:
rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha.

Zaiste, Twój gniew nas niszczy,
trwoży nas Twe oburzenie.

Stawiasz przed sobą nasze winy,
nasze skryte grzechy w świetle  

Twojego oblicza.
Bo wszystkie dni nasze płyną  

pod Twoim gniewem;
kończymy nasze lata jak westchnienie.

Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność:
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Któż potrafi zważyć ogrom  
Twojego gniewu

i kto może doświadczyć mocy  
Twego oburzenia?

Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca.

Powróć, o Panie, dokądże jeszcze...?
I bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas z rana swoją łaskawością,
abyśmy przez wszystkie dni nasze  

mogli się radować i cieszyć.
Daj radość według [miary] dni,  

w których nas przygniotłeś,
i lat, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się  
Twe dzieło,

a chwała Twoja nad ich synami!
A dobroć Pana Boga naszego  

niech będzie nad nami!
I wspieraj pracę rąk naszych,
wspieraj dzieło rąk naszych!

10 kwiecień 2010 roku
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List Kondolencyjny Sekretarza Europejskiej Federacji Baptystów

	 	 	 	 	 	 Jego	Ekscelencja	Premier	Donald	Tusk
	 	 	 	 	 	 Rzeczpospolita	Polska

Wasza	Ekscelencjo,

Piszę	w	 imieniu	miliona	 chrześcijan	Baptystów,	 z	 kościołów	w	niemal	 każdym	kraju	 Europy	 i	 Bliskiego	Wschodu,		
w	tym	80	kościołów	w	Polsce.

Wiadomość	o	katastrofie	samolotu	pod	Smoleńskiem,	w	której	utracił	życie	Wasz	Prezydent,	jego	małżonka,	wielu	
członków	parlamentu	i	innych	ważnych	osób,	odebraliśmy	z	szokiem	i	smutkiem.	Wyrażamy	nasze	najgłębsze	współczucie	
rodzinom,	 które	 utraciły	 swych	 bliskich.	Wiemy,	 że	 jest	 to	 ogromna	 tragedia	 dla	 narodu	 polskiego,	 i	 razem	 z	Wami	
pogrążeni	jesteśmy	w	żałobie	z	powodu	utraty	tak	wielu	wyjątkowych	przywódców.

Jesteśmy	wdzięczni,	że	Wasz	naród	jest	tak	mocno	zakorzeniony	w	wierze	chrześcijańskiej,	a	wszyscy	chrześcijanie	
niespełna	 tydzień	 temu	 obchodzili	 święta	Wielkanocy,	 którym	 towarzyszy	 przesłanie	 o	 Bogu	wzbudzającym	 do	 życia		
z	martwych,	w	celu	pokonania	mroków	śmierci.	Ku	tej	wierze,	płynącej	z	wydarzeń	Wielkanocy,	zwracamy	się,	by	w	obliczu	
tak	wielkiej	tragedii	i	straty	znaleźć	pocieszenie	i	nadzieję.	Proszę	przyjąć	zapewnienie	o	tym,	że	Baptyści	w	Europie	będą	
trwali	w	modlitwach,	aby	Bóg	któremu	ufamy,	był	w	tym	czasie	blisko	Polski	i	jej	mieszkańców.

Jednocześnie	 modlimy	 się	 osobiście	 za	 Pana	 jako	 Premiera,	 na	 którym	 w	 obecnym	 czasie	 spoczywa	 tak	 wielka	
odpowiedzialność	jako	przywódcy.	Niech	Bóg	obdarowuje	Pana	mądrością	i	siłą	we	wszystkich	poczynaniach.

	 	 	 	 	 	 Z	życzeniami	łaski	i	pokoju,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anthony	Peck
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Generalny	Sekretarz
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Europejskiej	Federacji	Baptystów

Tragedia w Smoleńsku, czas żałoby
Drodzy bracia i siostry. Drodzy przyjaciele.

10 kwietnia 2010 roku o 8:56 wydarzyła się wielka tragedia, 
która dotyka nas wszystkich, bez względu na przekonania polityczne.  
W jednej chwili naród polski stracił najważniejsze osoby, które  
z woli narodu stały na jego czele. W czasie żałoby narodowej 
łączymy się z całym narodem.

Jako Polacy ponieśliśmy ogromną stratę. Chcemy jako baptyści 
uczcić pamięć tych, którzy odeszli od nas w wyniku tej katastrofy.

Drodzy, pochylmy nasze głowy w modlitwie:
Dobry Boże, widzisz tę wielką tragedię, prosimy Ciebie o to, abyś 

pocieszył tych, którzy stracili swoich bliskich i znajomych. Niech  
w Tobie znajdą ukojenie i nadzieję dla siebie i swoich bliskich.

Daj także tym wszystkim z nas, którzy czytają i wypowiadają 
słowa tej modliwty, a nie są z Tobą pojednani, aby mogli oddać 
swoje życie w Twoje Ojcowskie ręce.

    Amen

    Pastor Bartosz Kaczorek    

Znaki
W sobotę jechałem pociągiem z Warszawy do Sopotu. 
Wszyscy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Smoleńsku. Mię-
dzy innymi o znakach. Czy to nie znamienne, że w Katyniu 
znów giną Polacy? Czy to nie znamienne, że w tydzień po 
Święcie Zmartwychwstania doświadczamy Święta Śmierci? 
Dzisiaj (w poniedziałek 12 kwietnia), w Trójce, pewna dzwo-
niąca Pani zasugerowała, że lewe skrzydło również jest zna-
kiem – to przez lewe skrzydło nastąpiła katastrofa. 

Znaki. Od kogo? Po co? Znaków nie ma bez jakiejś trans-
cendentnej Istoty, która coś chce nam pokazać – to ciekawe 
zaobserwować, jak temat ten wypływa w typowo świeckich 
w innych sytuacjach mediach. Znów, niedziela wieczór – 
audycja w Trójce – audycja o znakach właśnie. 

Jak więc na to pytanie odpowiemy jako chrześcijanie? Czy 
Bóg dał nam znak? Jeśli tak – jaki i komu? Polakom? Czy tyl-
ko chrześcijanom? Zanim odpowiem na to pytanie, chciał-
bym odróżnić znak od sensu. Być znakiem to nie sens śmier-
ci. Ten sens może być dla nas nieznany. Ale nawet śmierć, 
której do końca nie zrozumiemy, może nas czegoś nauczyć, 
wskazywać z Bożej woli na coś istotnego. 

Odpowiem najpierw w sposób najbardziej podstawowy. 
Wierzę, że wszelkie doświadczenia, jakie nas spotykają 
należy interpretować w perspektywie Opatrzności – czyli 
rządów Boga nad światem. Oczywiście, to działanie niebez-
pieczne – odczytywanie rzeczywistości zawsze oznacza ry-
zyko połączenia ze sobą dwóch pozornie tylko związanych 
faktów, czyli odczytania błędnego. Z drugiej strony – nie od-
czytywanie ich, traktowanie historii jako neutralnej, dziejącej 
się niezależnie od Boga, jest równie ryzykowne. Wystarczy 
przypomnieć Jana Chrzciciela, któremu nasz Pan wskazał 
na pewne fakty historyczne związane z jego tożsamością: 
ślepi odzyskują wzrok, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi 
słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim jest zwiastowana 
ewangelia (Mt 11:5). On miał z tego wyciągnąć wnioski. Od-
czytać znaczenie tych faktów. Czy Chorazynę i Betsaidę, 
miasta, w których „dokonało się najwięcej jego cudów,”  
a które mimo tego „nie pokutowały” (Mt 11:20). Najwy-
raźniej powinny pokutować, a nie pokutowały, bo zlekce-
ważyły cuda Jezusa. CO więc mamy odczytać z tragedii  
w Smoleńsku? 

Przede wszystkim przypomnieć sobie stare, niezmienne bi-
blijne prawdy, które w zgiełku współczesności docierają do 
nas - jeśli w ogóle, to słabo i płytko. A więc, po pierwsze, 
nasz Pan króluje. Dana Mu jest wszelka władza na niebie  
i na ziemi – a jest z nami po wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata (Mt 28:18,20). „Według swojej woli postępuje  
z wojskiem niebieskim i mieszkańcami ziemi. Nie ma takie-
go, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: co czy-
nisz?” (Dan 4:32). On jest tym, który żyje, choć był umarły, 
lecz oto żyje na wieki wieków i ma klucze śmierci i piekła 
(Obj 1:18). Jego to nie zaskoczyło. On wie czemu stało się, 
to co się stało. On wie. My wiedzieć nie musimy, jak Job, 
który ostatecznie nie dowiedział się, dlaczego cierpi. Ale ze 
swego cierpienia wyciągnął właściwą lekcję – zrozumiał, 
że Bóg jest Bogiem i ma prawo działać w sposób dla nas 
niezrozumiały. Miejmy pokorę i ufność, by jak on wyznać: 
„swoją rękę kładę na ustach” (40:4) oraz: „tylko ze słyszenia 
wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię” (42:5). 

Po drugie, „wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwa-
ła jego jak kwiat trawy” (1P 1:24). Nasze życie jest kruche. 
Wydawało nam się, że istnieją w doczesności osoby, które 
nie mogą tak po prostu bezsensownie umrzeć. Kiedy umiera 
ktoś stary, rozumiemy, że jego czas mija. Kiedy umiera ktoś 
w sile wieku, pytamy: dlaczego. Kiedy umiera w sile wieku 
ktoś bardzo znany, to pytanie staje się jeszcze uporczyw-
sze. Ten świat nas uczy, że pewne wypadki nie zdarzają się 
pewnym ludziom. Pijany rowerzysta może wpaść pod TIRa. 
Ale elita polityczna nie rozbija się samolotem rządowym  
z powodu głupiej mgły!

Wszelkie ciało jest jak trawa. A chwała ludzka jak jego 
kwiat. Trawa kwitnie. Ale na krótko. To kruche kwiatki. 
Krucha chwała. A mimo tego traktujemy doczesne władze, 
zależności, obowiązki poważniej niż te wieczne. Gonimy 
za wiatrem. Liczymy na i traktujemy jako pewne to, co jest 
niepewne. Nasze życie podporządkowujemy głupawym do-
czesnym celom, lekceważąc to, co jedynie trwałe, choć nie-
widzialne – Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość. A prze-
cież wiara to pielgrzymka w wierze, nie w oglądaniu. 

Czy możemy sięgnąć dalej? Zaryzykuję. 

Po pierwsze, śmierć naszego Prezydenta wzmocni jak nic 
innego ujawnienie faktów zbrodni katyńskiej. Już dziś media 

Mateusz Wichary

10 kwiecień 2010 roku
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Magowie 
     ze 
Wschodu

Dzień 10 kwietnia 2010 r. przejdzie do 
historii jako kolejna narodowa tragedia. 
Żadne słowa nie wydają się zbyt trafne  
 precyzyjne, aby opisać szok i współczu-
cie dla rodzin tak nagle zmarłych. Jednak 
szukanie sensu tej tragedii pomaga znieść 
ból i pokonać zaskoczenie. Internet za-
pełnił się więc hasłami: „Ta śmierć nie 
poszła na marne”, „Niech ta śmierć nas 
pojedna”, „Ziemia katyńska zażądała no-
wych ofiar”. Nagła dziwna śmierć utalen-
towanych ludzi ze znacznymi osiągnię-
ciami, z Prezydentem na czele, lecących 
uczcić zamordowanych jeńców, którzy 
byli ówczesnym kwiatem polskiej inte-
ligencji. Śmierć, która nabiera tak wielu 
znaczeń przez porównywanie wydarzeń, 
przez „mistyczne” miejsce, przez tragicz-
ny splot okoliczności, ponieważ nawet 
we mgle panującej nad lotniskiem ludzie 
próbują dopatrywać się symboliki... 

I myślę wtedy, że nie znam przypadku, by 
jakiekolwiek wydarzenie z historii zostało 
bardziej dobitnie „upamiętnione” niż mor- 
derstwa katyńskie sprzed 70 lat, że Lecho- 
wi Kaczyńskiemu tak bardzo zależało na 
rozliczeniu się z historią i czczeniu boha- 
terstwa tragicznie zmarłych Polaków. I - jak  
ludzie piszą na forum - to mu się udało! 
Świat wreszcie pozna, dlaczego ci Pola-
cy tak bardzo czepiają się Rosjan. Już nie 
można przymknąć oczu i udawać, że nic 
się nie działo. Jakieś przedziwne szczęście 
w nieszczęściu, że Polacy będą mieli kolej-
ny powód, by pięknie opowiadać o swych 
nowych bohaterach! Tylko - tu gorzka myśl 
- czy aby w Polsce stać się uznanym boha-
terem, to trzeba tragicznie umrzeć?

Pytania
Przeglądając internet trafiłam także na 
inne bardzo dramatyczne pytania. Dla-
czego to znowu polska krew rozlewa się 
na tamtej ziemi? Jak mogło do tego dojść? 
Kto zawinił? Gdzie wtedy był Bóg? I są 
też bardziej odpowiedzialne pytania: Ja-
kie będą skutki tej tragedii? Co zmieni się  
w naszym kraju? Czego nauczą się poli-
tycy? Czy raz na zawsze pojednamy się  
z Rosją? Co zmieni się w naszym my-

śleniu? Czy przestaniemy się kłócić i za-
czniemy wreszcie zwracać uwagę na rze-
czy ważne?

Cieszę się, że w tych okolicznościach pa-
dają pytania tak ważne, i że nikt ich się 
nie wstydzi. Bo jak teraz mamy tłuma-
czyć się przed nie przyjęciem ewangelii? 
Czy tym, że mam jeszcze sporo czasu...?  
A może tym, że moje życie jest dobre  
i nie potrzebuję Boga? Może tym, że robię 
tak wiele ważnych rzeczy dla społeczeń-
stwa lub dla kościoła, a więc nie muszę 
spędzać czasu z Bogiem? Że mogę ufać 
sobie i na sobie polegać? Jak śmiesznie 
brzmią te wymówki w obliczu tragedii. 

Śmierć po raz kolejny udowadnia, że wo-
bec niej wszyscy są równi. Śmierć pokazu-
je, że nieważne są przekonania, osiągnię-
cia i dorobek, że tracą znaczenie poglądy  
i status. I nie zabierzemy ze sobą nic. Ale... 
czy potrzebujemy TRAGEDII, żeby TO 
wiedzieć? Przez jakiś czas Polacy będą 
refleksyjni, wyciszeni, będą pytać o dobro  
i zło, będą spierać się lub jednać z Bogiem. 
I jak zwykle będą dużo oczekiwać od swo-
ich przywódców. Ale przez jaki czas?  

Zbyt często szukamy sensu w śmierci tyl-
ko po to, żeby się lepiej poczuć, zagłu-
szając prawdziwie istotne pytania. Co bę-
dzie ze mną po śmierci? Jakie znaczenie 
ma dla mnie śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa? Co czeka mnie na Bożym sądzie? 
Bo to sedno ewangelii.

Śmierć nie musi mieć sensu, nie musi 
być piękna i znacząca. Po prostu jest.  
I jest to efekt czegoś niezwykle paskud-
nego - grzechu. A grzech to efekt buntu 
przeciw Bogu. Śmierć jest najpewniejszą 
rzeczą, która spotka każdego człowie-
ka. Choroby, wypadki i przemijanie są 
naturalne, są nierozerwalną częścią ży-
cia na ziemi. Ale my ludzie nie jesteśmy 
tylko ewolucyjnym tworem natury. Bóg,  
poprzez śmierć Jezusa na krzyżu - choć 
wydawała się ona zupełnie bezsensow- 
na - wykupił nas od grzechu i śmierci. 
Wykupił, by śmierć już nie panowała nad 
nami, by nie była już przekleństwem, ale 
przejściem z życia do życia. I to tylko 
dzięki wierze w Jezusa! 

Pytanie o zmartwychwstanie oznacza, 
że tak jak Jezus zmartwychwstał, tak  
i my zmartwychwstaniemy. A z Jezusem 
można na co dzień żyć, aż do dnia, kiedy 
nasze ciało umrze, a potem przebywać  
z Nim w wieczności. Pytanie o sąd ozna-
cza, że Bóg kiedyś osądzi każde życie in-
dywidualnie. Nikt nie jest w stanie wypaść  
dobrze, chyba że stanie przed sądem jako 
ten, który wierzył w usprawiedliwiającą 
ofiarę Chrystusa.

Katyń i słowiańskie dusze
Śmierć pasażerów samolotu prezydenc-
kiego Tu-154M w opiniach dziennikarzy, 
szczególnie zagranicznych, jest określana 
jako „polska brawura”, „ryzykowny lot”, 
padają określenia jak: upór, nieodpowie-
dzialność, błąd człowieka, fatalny zbieg 
okoliczności, oraz wątpliwości: jak można 
było do jednego samolotu zabrać tylu lu-
dzi na tak ważnych stanowiskach... Sądzą, 
że szukanie głębszego sensu w tragediach 
to jedynie wynik polskiej kultury i men-
talności, efekt katolickiego cierpiętnictwa 
oraz wyrosłej na tragediach i niepowo-
dzeniach dumy narodowej. „To, że na-
wet pozbawiona szans walka może mieć 
sens, bo buduje pamięć narodu i zmusza 
jego wrogów do rozliczenia z ich winą, 
było przesłanką historycznej polityki Ka-
czyńskiego” - podaje niemiecki dziennik 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” (cytat 
za: www.wp.pl). Więc my, słowiańskie 
dusze, znaleźliśmy sens: rozliczenie Katy-
nia, ocieplenie stosunków politycznych...  
I tylko z wyciąganiem mądrych wniosków 
mamy pewne opóźnienia, bo jak wiado-
mo, mądrzy jesteśmy po szkodzie... 

Naród przeżywa swoją tragedię z bólem 
i niedowierzaniem. Wbrew podejrzeniom 
o hipokryzję i płytką emocjonalność, cza-
ją się w nas o wiele mocniejsze uczucia.  
I sami jesteśmy nimi jakby... zaskoczeni.  
A przecież my, Polacy, już wiemy, że potra-
fimy jednać się i być silni w obliczu trage-
dii albo wspólnego wroga. I dobrze wie-
my, że na pogrzebach znikają uprzedzenia  
i wrogość, że w tragediach jesteśmy naj-
prawdziwsi: smutni, złamani, przekonani 

na całym świecie wskazują na Katyń jako przyczynę wizyty 
Prezydenta w Rosji. Jeśli uznać to za intencjonalne działa-
nie Boże, dowodzi to Bożej troski o prawdę. O to, by na 
prawdzie budować swą tożsamość, relacje międzyludzkie, 
nie tylko w sferze wiary, ale i w sferze stworzenia – narodo-
wej i społecznej. To nas dziwić nie powinno. Nasz Bóg jest 
Bogiem prawdy. Wszelkiej. On się prawdy nie wstydzi. On 
prawdy nie przemilcza. On prawdę kocha, bo kłamstwo jest 
domeną jego przeciwnika. 

Być może nasz Pan jest bardziej zaangażowany w sprawy 
tego świata niż nam się wydaje. Być może zależy Mu na 
ujawnieniu faktów, które dla większości z nas są obojętne. 
Być może zależy Mu na prawdzie bardziej, niż nam. I chce 
nam pokazać, że jest ona ważna. Nie tylko w kontekście 
dyskusji o natchnieniu, czy interpretacji pierwszych 3 roz-
działów Biblii. Przywyknięcie do kłamstwa, obojętność na 
oszustwa tworzą mentalność osoby zwodzonej. To nie jest 
mentalność, jaką Bóg chce w nas tworzyć. Rzeczy dobre  
i piękne mogą być zbudowane wyłącznie na prawdzie. 
Ona wyzwala. Ona tworzy tożsamość głęboką i prawdzi-
wą. Troszczmy się więc o prawdę – wszędzie. Nie wierzmy, 
jak to niestety często widać w naszych technikach ewange-
lizacji, że cel uświęca środki. Mówmy otwarcie i bądźmy 
ludźmi jawnymi. I walczmy o prawdę, kiedy tylko trzeba. 

Po drugie, tragedia zbliża. Widząc opłakującego widzimy 
przede wszystkim człowieka. Jak my. Nie są tanimi kwiaty 
i znicze Rosjan składane jako wyraz solidarności z nami. 
Mam również nadzieję, że mimo całego zakłamania poli-
tyków, pewne gesty i uczucia w sercach władzy rosyjskiej 
były autentyczne. To przypomnienie, że Bogu na pojedna-
niu zależy. I tym wysoko, w sferze polityki międzynarodo-
wej i tej nisko, pomiędzy sąsiadami i rodziną. Czy ów znak 
weźmiemy sobie do serca?

Patriotyzm
Patriotyzm to wola poświęcenia dla narodu. Zdolność zło-
żenia ofiary. 

Czy chrześcijanie powinni być patriotami? Czy patriotyzm 
nie jest faktycznie bałwochwalstwem – ubóstwieniem na-
rodu? Państwa? Świeckiej władzy? Czy dla czegokolwiek 
doczesnego powinniśmy być skłonni składać ofiarę z tak 
drogocennych, otrzymanych od Boga darów? 

Mieszanie polityki i religii nie ma chlubnej tradycji. Przypo-
mnijmy sobie klamry niemieckich pasów przy mundurach  
II wojny światowej z napisem: „Bóg z nami.” Miłość do oj-
czyzny potrafi być zwodnicza. Z braku autentycznego od-
dania Bogu może zająć Jego miejsce w sercu tłumów, stając 
się niebezpiecznym bałwanem. W ten sposób powstaje na-
cjonalizm – religijne traktowanie obowiązków wobec okre-
ślonej struktury państwowej władzy, podporządkowanie 
dobru narodowemu wiary, szczęścia i rodziny. 

Jesteśmy karmieni przekonaniem, że taka postawa jest wła-
ściwa, w myśl słów Wallenroda: „szczęścia w domu nie za-
znał, bo go nie było w ojczyźnie”. Ta postawa niestety za-
zwyczaj sprowadza się do patosu, gestów, uczuć tyle auten-
tycznych co nietrwałych. Biblia przedstawia nam inną wizję. 
Nasze utożsamienie z Królestwem Bożym ma być najsilniej-
szą więzią ze wszystkich. Silniejszą niż więź z rodziną: „jeśli 
kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego  
i matki, i żony, i dzieci, i braci i sióstr, a nawet i życia swego, 
nie może być uczniem moim” (Łk 14:26). Podobnie z naro-
dem. Wspomnijmy Pawła: człowieka płaczącego nad nie-
wiarą swych „krewnych według ciała” (Rz 9:3), który jednak 
z pokorą przyjmuje zadanie apostoła pogan i skoro już tego 
się podjął, „służbę swoją chlubnie wykonuje” (Rz 11:13). 

Owo wskazanie na najważniejsze nie powinno jednak prze-
słaniać innej wielkiej prawdy. To prawda Wcielenia. Stanie 
się Boga jednym z nas, który nie stał obok obserwując nas 
tylko, ale wszedł, wkroczył pośród nas i doświadczył tego 
samego co my, z wyjątkiem grzechu. We Wcieleniu widać 
miłość bardziej niż w jakichkolwiek słowach. I podobnie jest 
i z nami. Mamy być Polakami, czuć i boleć, jak Polacy praw-
dziwi. Nie na niby. Nie z zewnątrz. Ale ze środka. I nie dlate-
go, że Polskość jest dla nas ważniejsza od wiary. Ale dlatego, 
że naśladujemy w utożsamieniu naszego Pana. 

Nasza obojętność na rzeczywistość wokół nas nie jest ni-
czym chlubnym. Można ją uduchawiać byciem nie z tego 
świata. Śmiem jednak twierdzić, że bardziej prawdopodob-
ną przyczyną jest zwykły egocentryzm i egoizm. Nie inte-
resowaniem się niczym poza czubkiem własnego pępka. 
Oczywiście świętego. 

W jednych z komentarzy przeczytałem następujące słowa: 
„Tęsknota za samoofiarą nie jest potrzebna. Nie jest nam już 
potrzebna śmierć najlepszych naszych synów, którzy leżąc 
w grobach, poświadczają świętość polskiego życia, polskiej 
niezłomności charakteru. Dziś Polakom potrzebne jest ży-
cie racjonalne i świadome, nie śmierć.”1 Chciałbym, by nas, 
chrześcijan, cechowała właśnie taka niezłomność charakte-
ru – wyrażana nie w samych gestach, jakby nie były szczere, 
ale również tam, gdzie nasi sąsiedzi już jej nie wykazują,  
w codziennej pracy dla dobra ziemskiej ojczyzny, w życzli-
wości i uprzejmości, w twardości Bożej prawdy ale i cieple 
Bożego serca. Taki patriotyzm. Nie tani. Choćby autentycz-
ny. Ale przemieniony oddaniem Chrystusowi na co dzień, 
kosztowny, i przez to i święty.  

1 Cień samolotu, wywiad z prof. Zbigniewm Mikołejko,  
Newsweek 16/2010, 15-16. 

Aneta Krzywicka
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o nieszczęśliwym fatum nad Polską, ale 
też zdolni do empatii i refleksji. Gdy prze-
żywamy tragedie, okazuje się, że mamy 
głębsze wartości i potrzeby! A co dalej? 
Potem... stopniowo usypiamy nasze pięk-
ne dusze i zostajemy bez ochrony przed 
codziennym konsumpcyjnym, płytkim 
stylem życia. Czy tylko tragedie mają 
otwierać nam oczy i serca, byśmy umie-
li nie tylko pięknie cierpieć i umierać, ale 
też żyć, działać i rozwijać się mądrze? 

Niezwykle burzliwa, trudna historia na-
dal orze bruzdę na sercach rodaków.  
I chociaż poznawanie historii to niezbędny,  
solidny fundament wiedzy i przestroga  
na przyszłość, to u nas... historyczne rany 
nadal krwawią i wyniszczają. Jednak to  
nie z historią powinniśmy się rozliczać,  
a z własnymi sercami. Nie rozdrapywa-
nie, a jedynie przebaczenie i pojednanie 
może skutecznie uleczyć rany przeszłości. 
Czy teraz dorośniemy do decyzji, żeby za-
mknąć sprawę Katynia i każdej tragicznej 
przeszłości, także tej osobistej, prywatnej? 

Potrzebujemy zmian, nie tylko tych histo-
rycznych. Lecz głębokie zmiany nie przyjdą 
przez narodowy patos i jednoczące naród 
uroczystości pogrzebowe. Nie wywołają 
ich choćby i najpiękniejsze emocje. Takie 
zmiany przychodzą przez pokutę i mo-
dlitwę. Przez życie oparte na wartościach 
Biblii i poprzez zaufanie Bogu. I Bóg ma  
setki, miliony sposobów, aby znaleźć doj-
ście do twardych, zakłamanych, głupich 
i kłótliwych serc. Może właśnie to robi... 
Ufajmy i módlmy się, bo tylko Bóg po-
trafi odmienić losy narodu i obrócić zło  
w dobro, a smutek... w radość. 

Nie przechodźmy obojętnie obok proble-
mów i słabostek Polaków - nie po to, aby 
krytykować czy wyrzucać osobiste żale, 
ale po to, by przemyśleć własne postępo-
wanie i przede wszystkim modlić się o in-
dywidualne zmiany. Bo Bóg będzie zaczy-
nał zmiany od nas i od naszych kościołów.

Nasza mała tragedia
W moim małym mieście odbyła się nie-
dawno smutna uroczystość. Na pogrzebie 
spotkali się wierzący z dwóch maleń- 
kich ewangelicznych zborów (na 3 istnie-
jące w mieście) oraz z 2 zborów z oko-
licznych miejscowości, a także wierzący 
z jednej lub dwóch nieformalnych grup 
spotykających się po domach. Plus poje-
dyncze osoby, które uważają się za na-
wrócone, ale żaden kościół nie sprostał 
ich oczekiwaniom. Jeśli wyobrażacie so- 
bie, że to był tłum, to jesteście w błędzie. 
W kontekście liczby mieszkańców miasta  

i ich duchowych potrzeb była nas garstka! 
Pogrzeb nie był smutny z powodu uko-
chanej siostry, która jest teraz w ramio-
nach Chrystusa i już nie cierpi. Pogrzeb 
był smutny, bo wszyscy wiedzieliśmy, że 
wspólnie wspominamy zmarłą siostrę, 
modlimy się w jedności i uwielbiamy 
Boga, ale zaraz uroczystość się skończy.  
Rozejdziemy się do swoich domów, spo-
łeczności i do przyjaciół mających te 
same poglądy. I nic się nie zmieni. Każdy 
zostanie przy swoim przekonaniu. Nikt 
nie zechce wziąć na siebie tego niewy-
godnego obowiązku znoszenia w miłości 
kogoś, kto ma nieco inne poglądy, a może 
w dodatku jest mniej duchowy i święty.

Wiecie, kim są ludzie wierzący w moim 
mieście? Są to, m.in.: artyści amatorzy 
i profesjonaliści, nauczyciele, urzędnicy, 
intelektualiści, przedsiębiorcy i działa-
cze społeczni. Mocne charaktery i tacy  
z wrażliwą duszą, zapracowani i wolni, 
utalentowani w biznesie, w prowadze-
niu domu, wrażliwi na potrzeby dzieci, 
ze zrozumieniem ludzi biednych i uza-
leżnionych. Ludzie utalentowani w róż-
nych dziedzinach. Jednak uprzedzenia, 
nieporozumienia, przekonania, jedynie 
właściwe racje i brak szacunku dla dzia-
łań przywódców, często nawet tych wła-
snych, i wiele innych rzeczy sprawiło, że 
nie chcemy być razem, bo to za trudne. 
Łatwiej żyć osobno, ale w spokoju. 

Odwrócę to myślenie. Żyjemy w spokoju  
- zapewne nawet z przebaczeniem w ser- 
cach, bo przebaczać trzeba - ale oddziel-
nie. Jeden nie ma daru przywódczego, 
drugi nie ma muzycznego, trzeci nie ma 
czasu, czwarty nie ma siły, piąty nie ma 
pieniędzy, szósty jest zbyt ustępliwy, 
a siódmy za twardy. Następny ma siły  
i czas, ale nie ma pomysłu, kolejny ma 
pomysł, ale nie jest zbyt „medialny” i tak 
dalej... Jesteśmy silni, a jednak bezsilni. 
Bo nie umiemy być razem. Nie umiemy  
się uzupełniać. A przecież... moglibyśmy 
być solą swojego miasta, bo soli nie trzeba 
dużo - ważne by miała swój mocny sło-
ny smak. Służba biednym mogłaby być 
wzbogacona profesjonalną muzyką, a za- 
miast kazania naprędce naskrobanego 
między pracą i snem, mogłoby być roz-
budowane, solidne nauczanie. Pojedyn-
cze dzieci nie biegałyby po korytarzach, 
ale sporą grupą słuchałyby nauczania na 
przygotowanym do ich wieku poziomie. 
Bardziej „święci” zamiast oceniać, mogli-
by wziąć pod swoje opiekuńcze skrzydła 
tych, którzy dopiero poznają łaskę Boga. 
Razem moglibyśmy więcej! W Bożym 
Królestwie jest miejsce dla każdego i Bóg 

potrzebuje robotników na żniwo. Róż-
norodnych robotników. Ale my mamy  
SWOJE zdania, więc nie wchodzimy sobie  
w drogę i mamy święty spokój... 

Czy piszę tylko o moim miasteczku, czy 
również o całym kraju? Jako naród mamy 
ogromny potencjał i powoli uczymy się 
wychodzić z kompleksów. Szkoda, że tak 
podzieleni, bo właściwie... lubimy i po-
trzebujemy być razem. Pęka mi serce, gdy 
o tym myślę. A Boże serce...?

Politycy mają różne poglądy, chrześcijanie 
też - i to się nie zmieni. Bo przecież nie  
w różnicy zdań problem, ale w niemożli-
wości porozumienia, braku szcunku i mi-
łości bratniej. Przypomnijmy sobie - tam 
w drodze do Katynia, w jednym samolo-
cie siedzieli ludzie o różnych poglądach,  
doświadczeniu życiowym i osiągnięciach, 
ale połączył ich wspólny cel - dotrzeć na 
miejsce. Jako wierzący też mamy wspól-
ny cel - z Chrystusem dożyć godnie swej 
śmierci i być z Nim na wieki. Jedno jest 
pewne - samolot zwany Bożym planem 
zbawienia nie rozbije się. Doleci do celu. 
Dlaczego więc muszę drżeć, że za chwilę 
ktoś obok zaatakuje mnie, obije, skryty-
kuje i wyśmieje, a w końcu wyrzuci jak 
nic nie wartego śmiecia nie nadającego się 
do Bożego Królestwa? Kim jesteśmy, żeby 
oceniać, kto się nadaje do tej podróży,  
a kto nie? Nasze kościoły są jak malutkie 
łódeczki na oceanie ludzkich potrzeb,  
a my wypychamy się z nich lub przesia-
damy na inne maleńkie łódeczki, które 
wydają się nam bardziej atrakcyjne. Boże, 
przebacz nam! Przebacz nam osądzanie 
innych, zmarnowany potencjał i czas stra-
cony na niepotrzebne słowa! Naucz nas 
wykorzystywać czas, ten krótki czas, gdy 
jesteśmy razem, gdy mamy szansę siebie 
nawzajem budować i gdy dane jest nam 
coś zrobić na chwałę Twojego Królestwa!

Prezydenci i pastorzy
Wiem, że Bóg honoruje władzę, jaką lu-
dzie wybierają, tak jak kiedyś Izraelici 
wybrali sobie na króla Saula. Polityczna 
ignorancja nigdy nie przeszkadzała mi 
modlić się o władze naszego kraju. Cza-
sem coś mnie oburzało, czasem cieszyło, 
ale przyznaję, że nie rozumiałam przeka-
zu Prezydenta Kaczyńskiego. A teraz sły- 
szę, że nie przedstawiano go pozytywnie,  
a i on nie pozwalał zamknąć się w klatce 
oczekiwań i ludzkich wyobrażeń o tym,  
jaki powinien być jako Głowa Państwa.  
Ale nawet gdyby chciał, nie byłby w sta- 
nie dostosować się, ponieważ ludzkie 
oczekiwania są tak różne, że czasem wza-

jemnie się wykluczają. W naszym kraju 
społeczna służba nie jest szanowana. To 
nie przypadek, bo choć istnieją ludzie 
wierni swoim przekonaniom i pomysłom 
na Polskę, to politycy wielokrotnie zawie-
dli nasze zaufanie. 

Dużo by o tym pisać, więc skupię się tylko 
na porównaniu publicznej służby prezy-
denta z zadaniami i funkcją, jaką w na-
szych zborach pełnią pastorzy (lub prze-
wodniczący rady zborowej). Obie funkcje 
traktujemy podobnie: ogromne oczekiwa-
nia i mało wsparcia, ogromne roszczenia  
i mało zrozumienia. Przywódcy zborów 
w naszym kraju nie są doceniani. Czy wy-
konują małą pracę czy dużą, spotyka ich 
niezrozumienie, ataki, podejrzenia. Wcale 
mnie to nie dziwi, bo nie rozumiemy roli 
człowieka, który chce służyć Bogu, a nie 
jest księdzem; pracuje, a nie jest wynaję-
tym robotnikiem; jest wrażliwy, a jednak 
twardy; usługuje w najmniejszych rze-
czach, a jest głową Wspólnoty. Te para-
doksy nie mieszczą się w naszych polskich 
schematach myślowych, które nazwę „al- 
bo to, albo tamto”, np.: jak świecki, to nie 
duchowny, jak wrażliwy to mięczak, jak 
sługa, to już nie jest godny szacunku. 

Ale niezrozumienie i nadmiar oczekiwań 
to nie jedyne problemy. Najgorszy jest 
brak zaufania i osądzanie. Kiedy widzę, 
jak w wielu kościołach pastorzy traktowa-
ni są jak wróg numer jeden, jak wilk, który 
chce rozszarpać kościół, to po prostu nie 
wierzę. Nie znam pastora, który by chciał 
rozbić swoją trzódkę! Nikt nie podejmuje 
się takiej pracy bez powołania Bożego! 
Ale znam przywódców sfrustrowanych, 
przemęczonych i rozczarowanych, którzy 
popełniają błędy, chociaż wcześniej byli 
pełni wiary i zapału. Co się stało? Kiedy to 
się stało? Czy ktoś wtedy pomógł? A może 
jedyny wkład własny jaki mamy, to „doko-
pać” przełożonemu w chwili jego słabo-
ści? Czy to władza ich zdeprawowała, czy 
pieniądze? Czy raczej tracą siły przez brak 
odzewu, współpracy i różnorodne ciosy?

Gdy czasem każemy swojemu pastorowi 
lądować we mgle, pod presją, wbrew logi-
ce, żeby koniecznie coś było zrobione – to  
czy chociaż w swoich planach szukamy 
woli Bożej? Czy lubimy oceniać, gdy upa-
da...? A tu się pomylił w kazaniu, a tam 
się wyłożył na organizowaniu pikniku 
zborowego, a tu zapomniał, źle powie-
dział, nie tak stanął, nie załatwił tego tak 
jak należało, tu zareagował za ostro, a tam  
u kogoś w porę nie dostrzegł grzechu. I jak-
że miło się usprawiedliwić, że to osoba  
w publicznej służbie, więc musi liczyć się 
z tym, że będzie oceniana i rozliczana, bo 

od „głowy” wymaga się więcej. Tak! Boży 
człowiek nie boi się poprawiania. Ale jest 
druga strona medalu: jeśli chcemy komuś 
udowodnić, że się nie nadaje, zawsze 
znajdą się jakieś argumenty. Znacznie 
trudniej przyłączyć się i pomóc w syzyfo-
wej pracy polskich pastorów. Czy muszą 
tragicznie umrzeć, żeby wreszcie doce-
niono ich pracę i duchowe znaczenie?

Zbyt często nie cenimy przywódców. 
Nie cenimy trudnych reform. Nie cenimy 
niepopularnych decyzji. A przecież ile 
razy sami zaciskamy pasa, żeby potem 
było lepiej. Pastor musi dotykać bardzo 
poważnych i delikatnych spraw. Trzódka 
czasem musi przejść przez trudne sytu-
acje, reformy, konfrontację z trudnymi 
tematami. I to nie jest miłe, ani wygodne. 
Ale gdy jest trudno, słychać najgłośniej: 
to wina przywódcy! On się nie nadaje! 
Nie zgadzam się z nim! Ja bym to zrobił 
lepiej! Wymieńmy go na lepszy model!  
I już nie wiem, czy takie myślenie to znak 
naszych czasów, czy pokomplikowana 
mentalność Polaków... Bo na pewno nie 
jest to dojrzałość chrześcijańska. Nie ma 
to zresztą znaczenia, bo za niszczenie 
przywódców odpowiemy przez Bogiem. 

Prezydent nie żyje, ale będzie doceniony 
bardziej niż jego poprzednicy. Czy zrobił 
więcej? Wciąż krytykowany - powiemy 
teraz - ale próbował robić swoje. Nie-
popularny - ale to był prawdziwy patrio-
ta. Na jaw wyciągane są jego najlepsze 
strony. Wychwalany, bo... zginął tragicz-
nie. Bo o zmarłych nie mówi się źle, to 
nie przystoi. A o żywych przystoi mówić 
źle? Uświadamiamy sobie, że w gierkach 
politycznych i w naszych osądach gdzieś 
zapomnieliśmy o człowieku... i jego ro-
dzinie. Szkoda, że nie umieliśmy docenić 
od razu jego dobrych stron, nawet jeśli 
nie zgadzaliśmy się z jego spojrzeniem na 
świat. Podobnie z innymi osobami, które 
zginęły razem z Prezydentem. Dowia-
dujemy się teraz o ich ludzkim obliczu,  
o ich rodzinach, o przyjaciołach, dla któ-
rych byli ważni... Czy o naszych pasto-
rach możemy powiedzieć o wiele więcej 
ciepłych słów, niż mówimy? Czy potrafi-
my zrozumieć, na jakie ataki narażona jest 
ich rodzina i czy możemy być dla nich 
wsparciem? Jestem pewna, że tak. Więc 
nie czekajmy aż umrą albo zrezygnują!

Historia oceni?
Jeden z francuskich portali internetowych 
w sobotę nadał tytuł tragicznym wiado-
mościom: „Polska zdekapitowana”, czy-
li: Polska skrócona o głowę. Odbiło się 
to licznymi komentarzami, że Polska to 

silny, stabilny kraj, który ma ludzi uta-
lentowanych i na każde z opuszczonych 
stanowisk będą powołani następcy. Cóż 
dodać...? Poradzimy sobie. Nikt jednak 
nie zwróci ojca i matki pani Marcie, nikt 
nie zastąpi matek, ojców, żon, dzieci, 
przyjaciół... Pozostają nam tylko wyra-
zy żalu i nadzieja, że może z niektórymi  
z nich spotkamy się w niebie... Ale czy 
kraj, który nie szanuje swoich przywód-
ców, sam sobie nie odcina głowy? Jeśli  
w mojej głowie coś się psuje, nie odcinam 
jej, ale próbuję zmienić swoje myślenie.

Bóg widzi każdego człowieka. Żaden 
los nie jest mu obcy. Nie widzimy spraw 
tak, jak Bóg je widzi. Mawiamy, że po 
owocach poznamy, że historia oceni... 
Ale najczęściej nie czekamy w swoich 
opiniach na historię. Codziennie język 
tnie, rani i zabija. I są ofiary. Tragiczne 
ofiary pomówień, oskarżeń, pospiesz-
nych ocen, kłamstw, walki na słowa, po-
wierzchownych opinii bez rozróżnienia 
prawdy od przypuszczeń. A czasem są 
i ofiary prawdy... zakomunikowanej tak, 
że zabija zamiast naprowadzić i popra-
wić. Nie namawiam bynajmniej do lek-
ceważenia grzechu, ale nie sądźmy po 
pozorach. Tylko Bóg zna serce człowieka  
i tylko On właściwie oceni czyjeś dzieło. 
A Bóg na szczęście czeka z podsumowa-
niami. Jego kara nie spada na nas po każ-
dym popełnionym grzechu, mamy czas 
zrozumieć i nawrócić się. Do samego 
końca Bóg daje szansę i czeka na ludz-
kość jak ojciec na marnotrawnego syna.

Niejeden pastor nie miał tyle szczęścia, 
by zginąć tragicznie, więc go zmienimy! 
Zmieńmy też ludzi odpowiedzialnych, któ- 
rzy się nam nie podobają! Ich rodziny, ich 
dzieci jakoś sobie z tym poradzą, bo co 
nas obchodzą krzywdzone ostrymi słowa-
mi ich poranione serca. Ale... Zmieniamy 
ludzi, zmieniamy oczekiwania, a nie zmie- 
nia się nic. Problemy pozostają te same.

Czy pozostaniemy ludźmi, którzy tak do-
skonale wiedzą, co powinni robić inni,  
a sami robimy niewiele? Czy wzruszając 
się tragiczną śmiercią wielkich, będziemy 
dalej wtykać szpile pastorowi, żeby przy-
padkiem nie popadł w pychę? Czy dalej 
będziemy krytykować bliźnich, nokau-
tować własną „prawdą”, obwiniać poli-
tyków, osądzać po pozorach i rozliczać 
tych, którzy choćby na chwilę upadli? 

Boże, przebacz nam! Naucz nas milczeć, 
gdy trzeba, słuchać i mówić mądrze, 
gdy trzeba. Naucz nas w miłości pod-
nosić bliźniego, gdy upadnie. Naucz nas 
żyć tak, byśmy nie przynosili Ci wstydu.  
Naucz nas szanować to, co mamy.   



SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2010 • 1110 • SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2010

TEMAT NUMERU SŁUŻBA PASTORSKA

Dlaczego Kościół starożytny 
przekształcił się tak szybko ze 
wspólnoty braterskiej w insty-

tucję hierarchiczną? Czytając dzieła 
przeszłości można wyraźnie dostrzec 
ten proces. Już po 300 latach nie było 
śladu po wspólnotowym charakterze 
w Kościele. Dzisiaj najczęściej obo-
wiązującym modelem funkcjonowa-
nia Kościoła jest podział na dwie gru-
py: laików, którzy mają siedzieć, słu-
chać i płacić i na duchownych, którzy 
wszystko wiedzą, są nie-krytykowalni 
i nieomylni. Po odkryciu przez chrze-
ścijan idei kongregacjonalnej doszło 
do podobnego procesu przemiany, 
od wspólnotowego charakteru zboru  
w kierunku kościoła zarządzanego 
przez kadry. Historia lubi się powta-
rzać. 

Przemiany przywództwa  
w Nowym Testamencie

Proces ten można zauważyć już w No-
wym Testamencie. Jezus ostrzega przy-
wódców przed pułapką wodzowską: 
„Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: 
Wiecie, iż książęta narodów naduży-
wają swej władzy nad nimi, a ich moż-
ni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma 
być między wami; ale ktokolwiek by 
chciał między wami być wielki, niech 
będzie sługą waszym. I ktokolwiek by 
chciał być między wami pierwszy, niech 
będzie sługą waszym” (Mat. 20:25-27). 
Słowa te zostały wypowiedziane do 
apostołów, gdy doszło między nimi do 
rywalizacji o prymat. Jezus proponuje 
inny sposób funkcjonowania w koście-
le. Najważniejszy nie ma być najsil-
niejszy, ale najbardziej ofiarny. Wydaje 
się, że apostołowie dobrze zapamiętali 
tę lekcję. Wspierali się między sobą, 
pracowali, upominali, ale nie wy-
wyższali się ponad innych. Byli 
sługami zborów, narażonymi na 
krytykę, ale jednocześnie odda-
nymi sprawie ewangelizacji. Sam 
Paweł wielokrotnie w swoich 
listach pisał o rezygnacji  
z przywilejów mu należ-
nych po to, aby nie stanowić 
przeszkody dla ewangelii. 

Jednak w młodym Kościele 
pewne procesy się rozpo-
częły i ślady tych procesów 

widać dość wyraźnie. W Liście do Ko-
ryntian, pisząc o obdarowaniu wierzą-
cych Paweł dostrzega wiele różnorod-
nych darów posługi w Kościele (1Kor 
12:27-29). Mamy ukazany obraz funk-
cjonowania zboru w Koryncie, gdzie 
występowała różnorodność usługi na 
nabożeństwie, ludzie byli tak zaanga-
żowani w usługę, że dochodziło do 
łamania zasad współżycia i rozsądku, 
dlatego Paweł napisał: 
Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, 
jeden z was służy psalmem, inny na-
uką, inny objawieniem, inny językami, 
inny ich wykładem; wszystko to niech 
będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi 
językami, niech to czyni dwóch albo 
najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden 
niech wykłada;  A jeśliby nie było ni-
kogo, kto by wykładał, niech milczą 

w zborze, niech mówią 
samym sobie i Bogu.  

A co do proroków, 
to niech mówią 
dwaj albo trzej, 
a inni niech osą-
dzają;  Lecz jeśli- 
by ktoś inny z sie-
dzących otrzy-
mał objawie-

nie, pierwszy 

niech milczy. Możecie bowiem kolejno 
wszyscy prorokować, aby się wszyscy 
czegoś nauczyli i wszyscy zachęty do-
znali. (1 Kor. 14:26-31)

W obrazie tym widzimy zbór bez wy-
raźnego przywództwa w nauczaniu, 
zbór, w którym na nabożeństwie prze-
mawiało wielu ludzi, a spotkania były 
bardzo spontaniczne, do tego stopnia, 
że apostoł musiał podjąć próbę naucze-
nia ich zwykłej kultury – wzywa, aby 
mówili po kolei a nie wszyscy na raz. 

Na przeciwległym biegunie tego są 
słowa zapisane w trzecim liście Jana: 
„Napisałem do zboru krótki list, lecz 
Diotrefes, który lubi odgrywać wśród 
nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. 
Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę 
uczynki jego, że złośliwymi słowy nas 
obmawia i nie zadowalając się tym, 
nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz 
nawet zabrania to czynić tym, którzy 
chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zbo-
ru” (3 Jan. 1:9-10). Wydaje się, że pod 
koniec pierwszego wieku w Kościele 
pojawili się przywódcy chcący wpro-
wadzić monopol na nauczanie w zbo-
rach. Przykładem na takie działanie był 
wymieniony tutaj Diotrefes. Przez te 
lata od listu Pawła do listu Jana nastąpi-
ła zauważalna przemiana w zborach. 

Ojcowie apostolscy dalej podążali 
tą drogą. Klemens Rzymski będąc 
przywódcą kościoła w Rzymie na 
przełomie pierwszego i drugiego 
wieku, w Liście do Koryntian kryty-
kuje ich za zdjęcie z urzędu przy-
wódców. Uważa ich postępowa-

nie za niemoralne i niegodne. 
Z czasem ta zasada nieusu-

walności duchownych przez 
zborowników stanie się re-
gułą, dając duchownym nie-
samowicie mocną pozycję 
we wspólnocie. Pod koniec 
starożytności a na początku 
średniowiecza władza w Ko-

ściele staje się hierarchiczna, z nadania 
biskupów, zaś członkowie zborów sta-
ją się jedynie biernymi słuchaczami.

Przemiany przywództwa  
zachodzące w naszym Kościele

Gdy przyszedłem do zboru w latach 
siedemdziesiątych, to w zborze nie 
było pastora. Byli kaznodziejowie  
i prezbiterzy, wszyscy zwracali się do 
nich albo po imieniu, albo bracie lub 
wujku. Niektórzy z nich pewnie by się 
wzburzyli na tytuł pastor. Nabożeństwa  
w zborach były dłuższe, było więcej 
niż jedno kazanie, normą były świadec-
twa. Pamiętam, że goście byli proszeni  
o pozdrowienia, o wygłoszenie kazania. 
Oczywiście czasami te kazania były 
słabej jakości, przydługie, ale wszy-
scy się cieszyli, że ktoś nas odwiedził, 
że podzielił się Słowem. Pamiętam, że  
w ówczesnej wersji prawa wewnętrz-
nego Kościoła kaznodziejom stawiano, 
jako warunek otrzymania urzędu jedynie 
biblijne kryteria, wymagano zaś studiów 
jedynie od prezbiterów. Był też zapis  
o ordynacji na kaznodzieję zasłużonych 
w nauczaniu braci. Gdyby cofnąć się 
jeszcze bardziej w historię naszego Ko-
ścioła w Polsce, to odkrylibyśmy jeszcze 
silniejszy ów element wspólnotowy.

Z czasem zaczęły zanikać pewne 
zwyczaje. Kaznodzieja przemienił się  
w pastora. Pojawiły się koloratki. 
Wprowadzono wymóg skończonych 
studiów teologicznych, a chwilę potem 
obowiązkowy wikariat. Dzisiaj studia to 
już za mało, aby zostać pastorem, musi 
być jeszcze zdany egzamin przed ko-
misją kościelną. Absurdem jest wyma-
ganie egzaminu kościelnego od absol-
wentów własnego seminarium. Kryteria 
biblijne stały się jakby mniej widoczne 
i ważne. W latach siedemdziesiątych 
zwrócenie się do kaznodziei per pasto-
rze wywoływało protest, dzisiaj spo-
tkałem się z protestem, gdy na jednym 
z nabożeństw przedstawiłem mówcę: 

Rozmyślania o życiu i śmierci
Gdzie spędzą wieczność pan prezy-

dent, jego żona i pozostali pasażerowie 
samolotu?

Niestety nie wiemy. Do nas nie należy 
osąd. Bóg wie. Nie powinniśmy wchodzić 
w kompetencje Boga. Czy byli przygoto-
wani na odejście? Również szczegółów 
nie znamy. Natomiast wiemy co powie-
dział Pan Jezus do nas żywych na ziemi: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 
się kto nie narodzi na nowo, nie może 
ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie na-
rodzi z wody i z Ducha, nie może wejść 
do Królestwa Bożego” (Jana 3:3 i 5).

A więc, komu własne życie jest dro-
gie i pragnie być uratowanym na wieki, 
potrzebuje narodzić się na nowo! Jezus 
i Jego uczniowie rozpoznawani byli po 
owocach, cechach nowo narodzonych 
osób.

Choć żyli w ciele ich natura była 
nowa, przemieniana Bożym Duchem. 
Rozpoznawano ich po miłości, po prze-
baczaniu, po szukaniu dobra i pokoju 
wzajemnego, po otwartości, usługiwaniu 
i wspólnym budowaniu a także dobrym 
życzeniu wszystkim, także wrogom. Mo-
dlili się o swoich oprawców, błogosławili 
a nie złorzeczyli czy przeklinali. Pracowa-
li solidnie z ludźmi o innych poglądach 
politycznych i religijnych. Byli im moc-
nym przykładem i zachętą. Poznawali ich 
także po znajomości Słowa Bożego, które 
głosili. Przy nich świat stawał się lepszy, 
bardziej przyjazny, bezpieczny i zachę-
cający. W rezultacie inni się nawracali  
i byli Zbawieni. Nowo narodzeni ludzie 
nie bali się śmierci, gdyż z głębokim prze-
konaniem oczekiwali lepszego świata po 
doczesnym życiu.

Czy narodziłeś się na nowo?
Jeśli tak, jak się to stało w twoim życiu? 

Podziel się ze mną lub inną osobą. Jeśli 
nie jesteś nowo narodzonym człowie-
kiem, tragiczna będzie twoja wieczność. 
Niezależnie od tego, czy jesteś religijny 
lub nie, chodzisz lub nie chodzisz do ko-
ścioła, bez nowego narodzenia nie kwali-
fikujesz się do Zbawienia. Twój pogrzeb 
może być wielką uroczystością żałobną 
i płaczem całego świata. Lecz o zgrozo, 
wieczność twoja tragiczna.

Zobacz co się działo wśród wielu 
naszych polityków. Ile było nienawiści, 

wypominania przeszłości, braku przeba-
czenia, nie szukania pojednania, rozwią-
zania. Panował duch oskarżania, szuka-
nia powodów skompromitowania innych, 
dumy, buńczuczności, egoizmu a może  
i korupcji. Wielu z polityków miało awer-
sję do innych, tak że nie chcieli nawet ra-
zem lecieć w samolocie.

Jestem przekonany, że jeśli tu na zie-
mi jesteśmy wrodzy lub niechętni wobec 
siebie, Bóg nie przyjmie nas do wspólnej 
wieczności z Sobą.

Pomyśl, czy warto stać publicznie jak 
Lech Wałęsa i żałować tego, że się kogoś 
z umarłych szczerze nienawidziło, uwła-
czało mu, itd. Wydaje się że pan Lech po-
winien publicznie jeszcze przeprosić kil-
ku pozostałych przy życiu. Jan Twardowki 
powiedział: „Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą”. Życie ziemskie jest 
krótkie i dane nam tu na ziemi tylko jeden 
raz. Więcej, nie można nawet cofnąć cza-
su. Warto więc przeżyć z ludźmi swego 
pokolenia jak najgodniej. Następnie sta-
niemy przed projektantem życia.

Może i ty potrzebujesz załatwić swoje 
popsute więzi z bliźnimi?

Lepiej, a nawet koniecznie za życia, na 
bieżąco potrzeba wyprostowywać wszel-
kie nieporozumienia i żyć w wolności 
zdrowych relacji. Pismo Święte zapew-
nia nas, że każdy własny ciężar poniesie  
(Gal 6:5). Tak więc każdy z nas za samego 
siebie zda sprawę Bogu (Rz 14:12). Ozna-
cza to że jesteś odpowiedzialny przed 
Bogiem za swoje życie. Nikt z ciebie nie 
ściągnie twojej odpowiedzialności za 
decyzje wiary i życia. Zarówno za mnie 
jak i za ciebie, nikt nie stanie przed Bo-
giem - jakiś duchowny, kościół, żywy czy 
zmarły wstawiennik. Słowo dane nam od 
Boga w Biblii stwierdza: „Przecież brata 
żadnym sposobem nie wykupi człowiek. 
Ani też nie da Bogu za niego okupu, bo 
okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystar-
czy nigdy” (Ps 49:8-9).

Po śmierci nikt nie może zmienić swo-
jej wiecznej sytuacji. Zwróć się do Chry-
stusa w prośbie o przebaczenie a także 
proś o przemianę twego serca. Podejmij 
decyzję przebaczenia wszystkim wino-
wajcom i szukaj Jego objawionej woli  
w Bożym Słowie. On uczyni Ciebie no-
wonarodzonym, uratowanym na wieki 
człowiekiem.  

Pastor: 
Ryszard Tyśnicki

sługa czy wódz?

Grzegorz Bezubik

fot. stockxchng
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przemawiać będzie brat X. Delikatnie 
zwrócono mi uwagę, że ten brat jest 
pastorem i doktorem. Doszedłem do 
wniosku, że w naszym Kościele już są 
nie tylko bracia i siostry, ale też pasto-
rzy, doktorzy i profesorowie. Szkoda, że 
lekcja Jezusa o służących zboru poszła 
w zapomnienie. W braterskim Kościele 
Zielonoświątkowym mają już biskupa  
i pewnie my też się kiedyś go dorobimy. 
Kiedyś kryterium ordynacji była służba 
w zborze i zaangażowanie, dzisiaj do-
robek kaznodziejski i doświadczenie 
duszpasterskie to zbyt mało, aby zostać 
pastorem. 

Coraz częściej nasze nabożeństwa są 
„teatrem jednego aktora”. Uwielbienie 
prowadzi zespół muzyczny, a potem jest 
kazanie, najczęściej pastora, który jako 
jedyny może je wygłosić. Znika zwy-
czaj przekazywania pozdrowień, gdyż 
on kłóci się z rytmem nabożeństwa, 
zanikają ogłoszenia mówione, gdyż 
rozpraszają one uwagę, a zaproszenie 
do wygłoszenia okazjonalnego Słowa, 
nawet pastora, tyle że przejazdem ze 
zboru obok, nie wchodzi w rachubę. 
Niedawno w rozmowie jeden z moich 
znajomych pastorów zakwestionował 
kongregacjonalny sposób podejmowa-
nia decyzji i dyskusji, bo przecież decy-
zja samej Rady wystarczy. Pojawiają się 
coraz częściej propozycje, aby to pastor 
wybierał Radnych a zbór co najwyżej 
zatwierdzał ten wybór. To, co mnie naj-
bardziej smuci to to, iż członkowie zbo-
ru to akceptują – w dawnych czasach 
takie pomysły skończyłyby się pewnie 
odwołaniem kaznodziei z urzędu. 

Widać też coraz bardziej zeświec-
czenie zborów. Kiedyś na ogłoszenie  
o wieczorze pieśni, zaproszenie do stu-
diowania Biblii, przyszłoby wielu ludzi. 
Dziś takie ogłoszenia pozostają bez 
echa. Zaś pojawiają się inne, np. zapro-
szenie na aerobik, na tańce irlandzkie, 
na zajęcia plastyczne, na mecz dru-
żyny zborowej. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, że tego typu działania same  
w sobie są złe, ale zastanawiające jest, 
gdy na tym skupia się główna uwaga 
zboru. Czy to jest celem kościoła? 

Czy można ów trend odwrócić?
Pewnie nie, gdyż historia lubi się po-
wtarzać. Ten podział Kościoła na la-

ików i duchownych jest wygodny dla 
każdej ze stron. Dlatego będzie się on 
umacniał. Ten podział zwalnia zborow-
ników z odpowiedzialności za zbór, 
z potrzeby podnoszenia standardów 
swojej wiary, z potrzeby wysokiego 
poziomu życia duchowego. Bierne sie-
dzenie w ławce zborowej nie wymaga 
dogłębnych studiów biblijnych, zwalnia 
z ryzyka podejmowania decyzji i stresu 
dzielenia się wiarą z innymi. Rosnące 
zeświecczenie prowadzi do postulatów 
skracania nabożeństwa, zastopowania 
modlitwy i świadectw, w zamian po-
jawiają się długie uwielbienia. Można 
sobie pośpiewać, poskakać i pójść do 
domu. Oczywiście, na przeszkodzie 
stoi jeszcze kazanie, ale postulaty skra-
cania ilości mówców i długości kazań 
sprawiają, że jakoś można ten czas 
przetrzymać. 

Z drugiej strony są duchowni, dla któ-
rych ten kierunek rozwoju też jest 
korzystny. Wprowadzenie rygorów 
obwarowujących urząd pastorski pod-
nosi prestiż, ogranicza konkurencję  
i pozwala pastorom budować autorytet 
w oparciu o sam urząd, a niekoniecz-
nie charakter sługi. Nabierać znaczenia 
w kościele, jako jedynej grupy, która 
ma monopol na wiedzę i nauczanie. 
Przecież pytanie, jakie kiedyś zadali Je-
zusowi uczniowie: „kto z nas jest naj-
ważniejszy” jest zadawane do dzisiaj, 
choć niekoniecznie przyjmowana jest 
odpowiedź Jezusa.
 
Wprowadzenie w zborach monopolu 
na nauczanie podnosi prestiż duchow-
nego we wspólnocie zborowej i czyni 
go niezastąpionym. Po paru latach ta-
kiej praktyki nikt w zborze nie będzie 
potrafił powiedzieć kazania, a pastor 
stanie się przez to osobą niezbędną 
i nieusuwalną z urzędu. Nie będzie 
komu mówić kazań, a przy deficycie 
pastorów wakat może trwać bardzo 
długo. Oficjalnie wprowadzenie takie-
go monopolu na nauczanie jest uza-
sadniane dbaniem o jakość nauczania, 
o duszpasterską odpowiedzialność, na 
tezie budowania jedności teologicznej 
zboru. Może w niektórych przypadkach 
jest to uzasadnione, ale obawiam się, że 
są to jednak tylko preteksty ukrywające 
prawdziwe motywy takiej praktyki.
 

Pamiętam pierwsze kazanie, jakie w 
swoim życiu słyszałam… o przyjaźni. 
Młody człowiek mówił o literaturze, 
konkretnie o opowiadaniach Josepha 
Conrada. Przywołał treści opowia-
dań, porównując przyjaźń między 
człowiekiem a psem i człowiekiem a 
człowiekiem do relacji, która istnieje 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Do tej chwili uważałam Boga za ja-
kiegoś anonimowego Demiurga, trak-
tującego ludzkość w sposób globalny: 
„milion w tę - milion w tamtą…” nie 
stanowiło to dla niego problemu, po-
nieważ kierował się w moim mniema-
niu tylko sobie znanymi przesłankami.

Tu usłyszałam, że Bóg „zna 
nas po imieniu”, że pewna 
jest dla niego każda nasza 
myśl i pozycja, „nawet 
ilość włosów na głowie”. 
Co najdziwniejsze, po 
tymże kazaniu zgroma-
dzeni ludzie modlili się  
własnymi słowami, nawet 
niektórzy płakali.

Od tamtej chwili, która 
stała się zaczątkiem mo-
jego nawrócenia, przez  
32 lata życia słyszałam 
wiele kazań, poznałam 
wielu kaznodziei i pasto-
rów. Z niektórymi nawet udało mi się 
zaprzyjaźnić, z innymi ośmieliłam się 
polemizować, u niektórych poszuki-
wałam porady, pocieszenia, pomocy. 
Nie zawsze ją otrzymywałam, nie 
zawsze miałam do aktualnego pasto-
ra tyle zaufania, by z nim otwarcie  
i szczerze rozmawiać.

Nauczyłam się jednego. Wiem, że pa-
stor jest tak samo słabym, grzesznym 
człowiekiem jak ja, który potrzebu-
je akceptacji i wsparcia, i pogada-
nia. Znalazł się na stanowisku, tzw. 
„świeczniku”, wymagającym od nie-

go stania się „mężem nienagannym, 
prawym…”, jednym słowem wzor-
cem osobowym i przykładem życia 
rodzinnego. W dzisiejszych czasach 
kryzysu autorytetów, negowania war-
tości rodzinnych, materializmu to rola 
niezwykle trudna. Presja ustawicznej 
oceny i hiperpoprawności czasami 
może doprowadzić do kryzysu nawet 
tych najlepszych, najbardziej chary-
zmatycznych z pastorów.

Oczywiście i pastorzy mają swoje 
„grupy wsparcia”: zjazdy, konferen-
cje, spotkania. Mnie jednak marzą 
się zbory żywe, aktywne, w których 
każdy z członków zboru ma swoją 
odpowiedzialność, a pastor jest dy-

rygentem w wielkiej zborowej orkie-
strze, koordynującym i zachęcającym 
jej członków do większego wysiłku  
i pracy nad swoim instrumentem  
- duchowym życiem.

I tego należałoby życzyć chyba wszyst-
kim sprawującym tę funkcję, by nig- 
dy nie byli „człowiekiem-orkiestrą”, 
ani jedynym aktorem na pustej scenie, 
wiodącym swój mniej lub bardziej 
udany monolog, ale członkiem wspól-
nego ciała, członkiem, na którym spo-
czywa wielka odpowiedzialność, lecz 
i przywilej „rządu dusz”.   

problemów braku kadr w zborach. 
Rezygnując z monopolu na nauczanie  
z czasem zborownicy odkryją w sobie 
talenty kaznodziejskie i pewnie wielu 
z nich podejmie się służby pastorskiej. 
Moje kaznodziejstwo rozwijało się 
właśnie w taki sposób, gdy ówcześni 
pastorzy mojego zboru zachęcili mnie 
do głoszenia kazań i służby w małych 
i dużych zborach, pomimo tego, że nie 
miałem studiów teologicznych i byłem 
w pełnym tego słowa amatorem. To 
dzięki ich mądrości stałem się kimś, 
komu trudno jest usiedzieć w ławce. 
Niestety dzisiaj coraz mniej jest takich 
przypadków. 

Odciążenie pastorów może też nastą-
pić, gdy zrezygnujemy z zasad: jeden 
zbór jeden pastor i każdy pastor na 
etacie zboru. Można przecież w zbo-
rze mieć kilku pastorów, niekonieczne 
etatowych, którzy podzielą się kom-
petencjami i zadaniami. Sprawi to, że 
praca jednego zostanie podzielona na 
wiele części i będzie im lżej, a po dru-
gie ewentualne pretensje zborowników 
rozciągną się na wielu, a nie jednego. 
Rezygnacja z etatowości dla drugich  
i trzecich pastorów przybliży ich do 
ludzi, gdyż pracując zawodowo będą 
bliżej problemów „siedzących w ław-
kach”, odciąży zbór finansowo, a brak 
monopolu w kaznodziejstwie sprawi, 
że kazanie stanie się strawne dla więk-
szej ilości członków zboru, bo przecież 
nie wszyscy muszą zachwycać się sty-
lem kaznodziejskim jednego pastora. 

Ordynacja na pastorów wiecznych 
przewodniczących w małych zborach 
da tym społecznościom poczucie war-
tości. Ich duszpasterze zostaną przez to 
przez Kościół docenieni, działając ofi-
cjalnie, a nie cały czas jako „pełniący 
obowiązki” pastora. Wzmocni to też 
prestiż tych zborów w środowisku. Sło-
wo pastor samo z siebie nadaje auto-
rytet osobie nim obdarzonej. Co może 
mieć znaczenie w przypadku lidera 
w małym zborze i jego kontaktów ze-
wnętrznych.
 
Zbliża się konferencja kościoła. Może 
warto zastanowić się nad odpowiedni-
mi zmianami w naszym podejściu do 
pastorów.   

Konsekwencje takiego rozwoju sytuacji 
już są dostrzegalne w naszym kościele. 
Malejące zaangażowanie zborowników 
w służbę prowadzi do przeciążenia pa-
storów i do wzrostu oczekiwań wobec 
nich. W oczach zborowników pastor 
ma wykonać dzieło, jakiego im się nie 
chce robić. Ma odwiedzać, ma poma-
gać każdemu, ma wspierać słabych, itd. 
Oczywiście, tego nie jest w stanie sam 
zrobić, więc natrafia na krytykę a cza-
sami traci stanowisko.
 
Dyplomowany pastor ma tak rzadkie 
kwalifikacje, że może wybierać zbory, 
w jakich będzie służył. Ciekawe, że 
Duch prowadzi pastorów zawsze do 
zborów bogatych, a nigdy biednych. 
Drugim skutkiem są znaczące braki 
pastorów w zborach. Tak prawdę mó-
wiąc, są to braki pozorne wynikające 
jedynie ze stworzonego systemu ordy-
nacji. Przecież każdy z tych zborów ma 
pełniącego obowiązki pastora, zwane-
go przewodniczącym zboru, jednak ich 
zaangażowana służba zborowa to zbyt 
mało, aby dostać się do elity pastor-
skiej. Coraz mniej bowiem chodzi tu  
o służbę, a coraz bardziej o elitę. 

Czy można to zmienić? Moim zdaniem 
można, choć jest to trudne. Większość 
władz Kościoła to pastorzy, którym nie 
zależy na dopuszczaniu do urzędu kon-
kurencji. Sytuacja przypomina korpora-
cje adwokackie. Pod pretekstem dbania 
o jakość usług wyeliminowano w nich 
konkurencję i doprowadzono do sta-
nu, w którym adwokat jest majętnym 
człowiekiem bez potrzeby intensywnej 
pracy. 

Moim zdaniem należy przywrócić etos 
powszechnej służby w kościele. Nale-
ży powrócić do kongregacjonalnego 
modelu kościoła, należy zrezygnować 
z przywilejów pastorskich i zacząć 
budować wspólnoty na duchowej doj-
rzałości, a nie prestiżu pastora. Należy 
dążyć do tego, aby słowo baptysta zna-
czyło dobry teolog, znawca Biblii, ktoś, 
kto wie, dlaczego i w co wierzy. 

Obniżając kryteria wyboru pastora  
i ordynując na ten urząd te osoby, które 
od lat służą w kościele kaznodziejsko, 
które przewodzą zborom, które są za-
angażowane w służbę duszpasterską, 
otrzymamy natychmiast rozwiązanie 

Człowiek orkiestra 
czy monologujący aktor? 

Beata Jaskuła-Tuchanowska
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Czy pastor ma służyć Bogu, czy ludziom? Czy zbór ma 
prawo oczekiwać, że pastor będzie wykonywał jego 

polecenia, czy może zbór powinien wykonywać polecenia 
pastora? Nie łatwo jest dziś zabierać głos na temat urzędu, 
który z jednej strony bywa przedmiotem zabobonnych wy-
obrażeń, według których pastor jest niemal namiestnikiem 
Boga, a z drugiej strony służba ta bywa bezczeszczona przez 
niechlujnych najemników, z których zaangażowania jest 
więcej problemów i wstydu, niż pożytku. 

Coś pięknego
Martyn Lloyd-Jones, jeden z największych kaznodziejów 

XX wieku, w swojej książce poświęconej kaznodziejstwu pi-
sze tak: „Kaznodziejstwo jest największym i najdonioślejszym 
powołaniem, do jakiego człowiek może zostać wezwany”. 
Jest to opinia  podobna opinia tej, którą ma Apostoł Paweł: 
„Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej 
pracy pragnie” (1Tym 3,1). A w Liście do Rzymian, powołując 
się na Stary Testament mówi: „O jak piękne są nogi tych, któ-
rzy zwiastują dobre nowiny!” (Rz 10,15). Co ciekawe – pisze 
to człowiek, który właśnie z powodu zwiastowania ewangelii 
znosi ciągłe prześladowania. 

Jakie miejsce w zborach powinny zajmować takie osoby? 
Zacznijmy od kilku biblijnych uwag dotyczących samych 
urzędów i związanych z nimi nieporozumień.

Zborowa hierarchia?
Słowo tłumaczone w Biblii Warszawskiej jako biskup (1Tym 

3,1) pochodzi od greckiego episkopos, oznaczającego tego, 
który kieruje, zarządza, nadzoruje. Określenie to zamiennie 
było używane z innym słowem, tj. prezbiteros, dosłownie 
oznaczającym starszego. Oba te słowa dotyczą tych samych 
osób (dobrym przykładem zamiennego ich użycia są werse-
ty: Tyt 1,5 z 1,7 a także Dz 20,17 z 20,28.) Nie są to więc 
dwa różne urzędy lecz dwie różne nazwy tego samego urzę-
du. Pierwsze określenie (prezbiteros) wywodzi się ze środo-
wiska żydowskiego, drugie (episkopos) greckiego. Pierwsze 
wskazywało na kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 
sprawowania tej funkcji, drugie na rodzaj pełnionych zadań 
czy zakres ich odpowiedzialności. Nie można więc mówić, 
jak chcą niektórzy, że biskupi nadzorowali pracę starszych  
i dlatego dzisiaj należy pewnym osobom przyznać nadrzędną 
rolę nad starszymi i najlepiej jeszcze nazywać ich biskupami. 
W pierwotnym Kościele po prostu tak nie było. 

Nie było też tak, że starsi zboru zajmowali się omawianiem 
spraw, a następnie delegowali ich wykonanie jakiemuś wyna-
jętemu pracownikowi. Nie było tak, ponieważ to oni sami 
byli powołani przez Boga do tego, by osobiście zajmować 
się duszpasterstwem (Dz 20,28). Tworzenie więc struktur,  
w których ktoś wykonuje za starszych zboru zadania należą-
ce do ich powołania jest nieporozumieniem i sprzeniewie-
rzeniem się biblijnemu porządkowi. Przypomina to trochę 
sytuację sprzed kilkunastu lat z jakiejś jednostki wojskowej 

w Polsce, w której ktoś wpadł 
na pomysł, by utrzymaniem 
czystości na ich terenie zajęła 
się jakaś zewnętrzna firma. Od 
razu pojawiły się komentarze 
sugerujące, że następnym eta-
pem będzie pewnie znalezie-
nie jakiejś kolejnej firmy, która 
zajęłaby się ochroną granic,  
a wojsko po prostu nadzorowa-
łoby wykonanie zadania. Po-
dobnie starsi zboru nie są jego 
managerami, ale duszpasterza-
mi, co staje się oczywiste, je-
żeli tylko zajrzymy do Biblii by 

zobaczyć, czego na ten temat naucza Słowo Boże (zob. np. 
1P 5,1-3).

Służba Słowa 
Choć wszyscy starsi zboru musieli być zdolni do nauczania 

(1 Tym 3,2; Tyt 1,9), jednak nie wszyscy byli w stanie poświę-
cić się temu całkowicie, czy może też nie czuli się dobrze 
w publicznym nauczaniu. Z grona starszych tylko niektórzy 
podejmowali się zwiastowania i nauczania Słowa (1Tym 5,17; 
Dz 18,5). Służba Słowa początkowo była domeną apostołów 
i proroków, którzy nazwani są fundamentem kościoła (Ef 2,20 
– to są ci, których znajomość i rozumienie Słowa pochodziło 
z bezpośredniego objawienie od Boga – 4Mjż 12,6-8, albo 
osobistego spotkania z Jezusem – Dz 1,21.22; 1Kor 9,1). Kolej-
ne pokolenie sług Słowa to ewangeliści, nauczyciele i pasterze 
(Ef 2,11). Choć wszyscy oni musieli spełniać kwalifikacje star-
szych zboru, jednak nie każdy starszy zboru miał takie powo-
łanie, jak oni (Rz 12,3-8). 

Dzisiaj spośród członków Rad zborowych (które powinny 
składać się z ludzi spełniających kwalifikacje starszych zboru) 
kto jak kto, ale pastorzy powinni być osobami powołanymi 
przez Boga do zwiastowania Jego Słowa na wszelkie możliwe 
sposoby i traktującymi to powołanie jako ich życiowe zada-
nie. Cytowany już Martyn Lloyd-Jones mawiał do swoich stu-
dentów: „Jeżeli możesz robić coś innego niż zwiastować Sło-
wo Boże, to rób to.” Zgodnie z jego przekonaniem, człowiek 
powołany do tej służby nigdzie nie będzie czuł się dobrze, 
jeżeli nie będzie realizował swojego powołania. O podobnym 
doświadczeniu mówił prorok Jeremiasz (Jer 20,9).

Powołanie sług Słowa a zbór
W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisaną sy-

tuację, kiedy Paweł i Barnaba przebywając w zborze w An-
tiochii, zapewne pełnią funkcję starszych zboru w Antiochii.  
W którymś momencie Bóg przemówił i nakazał wysłanie 
Pawła i Barnaby, by zajęli się tym, do czego zostali powołani, 

tj. zwiastowania ewangelii poganom. Co ciekawe, nie była to 
decyzja starszych tego zboru. Nie była to też decyzja zebrania 
członków tej społeczności. To sam Bóg wysłał powołanych 
przez siebie pracowników tam, gdzie chciał i kiedy chciał. Nie 
oznacza to, że Paweł czy Barnaba lekceważyli starszych zbo-
ru. Przede wszystkim jednak kierowali się Bożym prowadze-
niem, choć ostatecznie – co warto podkreślić – wysłani zostali 
przez zbór w prawdziwej zgodzie i jednomyślności. 

Na czym zatem polega rola zboru? Dobrze widać to na 
przykładzie Tymoteusza i jego powołania. Zanim Tymoteusz 
znalazł się w „seminarium misyjnym” ap. Pawła a później zo-
stał pastorem, bracia ze zborów w Listrze i Ikonium wystawili 
mu dobre świadectwo (Dz 16,1-2). Dobrych kilka lat później 
Paweł przypomina mu, w jaki sposób winni być wybierani 
starsi zboru (1Tym 3,1-7). Na przykładzie tego, w jaki sposób 
powoływani byli do służby diakoni (Dz 6,3-6) możemy zało-
żyć, że również w tym procesie wyboru starszych zboru nie-
małą rolę odgrywał zbór. W dalszej części tego listu Paweł 
zwraca też uwagę, że starsi zboru nie są ideałami i proces 
weryfikujący ich moralne kwalifikacje nigdy się nie kończy. 
Dlatego też, choć z przyjmowaniem zarzutów pod ich adre-
sem Tymoteusz powinien być bardzo ostrożny, to jednak jeżeli 
są świadkowie, ale nie plotek na ich temat, lecz ich grzechów, 
nie powinien tego lekceważyć a tych, którzy okażą się winni, 
napomnieć publicznie (1Tym 5,19-20).

Widzimy, że zbór jest nie tylko odbiorcą zwiastowanego 
Słowa Bożego i beneficjentem tych służb, ale ma autentyczny 
udział w weryfikowaniu tych powołań. Zauważmy jednak, że 
zbór nie ocenia, którą naukę pastor może głosić a której nie. 
Zbór raczej patrzy na charakter tego czy innego lidera i jeżeli 
widzi, że dzieje się coś złego z jego życiem, to należy założyć, 
że w niedługim czasie również prawdy Bożego Słowa będą 
przez niego naginane. Jest to jeden z ważnych powodów, dla 
którego ap. Paweł pisze, że starszy zboru (a tym bardziej pa-
stor) ma być człowiekiem nienagannym (1Tym 3,2a). W prak-
tyce lekceważenie prostych biblijnych zaleceń jest powodem 
całego szeregu problemów w naszych zborach, które tak na-
prawdę sami sobie sprowadzamy na głowę. 

W jaki sposób dzisiaj Bóg prowadzi powołanych przez 
siebie do służby pastorów, nauczycieli czy ewangelistów, to 
oczywiście temat na osobny artykuł. Tutaj chciałbym tylko 
zwrócić uwagę na fakt, że ci ludzie za swoją służbę odpo-
wiadają przede wszystkim przed Bogiem. Ciekawy przykład 
znajdujemy w czasie trzeciej misyjnej podróży Pawła, kiedy to 
pomimo próśb zarówno przedstawicieli zboru w Cezarei, jak i 
jego współpracowników Paweł nie dał się namówić, by nie iść 
do Jerozolimy choć wiedział, że skończy się to jego uwięzie-
niem. Uznał, że ważniejsze jest wypełnienie swojego powoła-
nia, aniżeli osobista wygoda czy obawy jego przyjaciół. 

Odpowiedzialność sług Słowa
Dla wielu takie sytuacje są co najmniej dezorientujące. Jak 

odnieść to do dnia dzisiejszego? Jeżeli zbór zatrudnia pastora, 
nauczyciela, czy ewangelistę, to komu właściwie podlegają 
te osoby? Na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie natural-
ne, że skoro zbór je zatrudnia, odpowiadają przed zborem. 
To prawda, ale tylko do pewnego stopnia. Osoba powołana 
przez Boga do zwiastowania i nauczania Jego Słowa odpo-
wiada przede wszystkim przed Bogiem. Zdaję sobie sprawę 

z tego, że brzmi to górnolotnie i mało praktycznie, ale jeżeli 
chwilę się nad tym zastanowimy, zobaczymy, że jest to jedyna 
właściwa odpowiedź. 

Spójrzmy na przykład stosunków zboru w Koryncie i apo-
stoła Pawła piszącego do nich list. Jak wiemy, w zborze tym 
było mnóstwo różnych problemów, począwszy od chaosu  
w czasie nabożeństw, przez niemoralne postępowanie, po-
działy na stronnictwa aż do poważnych teologicznych nad-
użyć. Jak powinien zareagować Paweł? Gdyby najbardziej 

zależało mu na dobrych referencjach, albo liczbach, o któ-
rych mógłby napisać w jakichś sprawozdaniach dla swoich 
sponsorów, musiałby zacząć z nimi negocjować i szukać kom-
promisów. Paweł jednak był daleki od tego. Jego reakcja jest 
„nie z tego świata”. Ostro napomina ich mówiąc: „Czy Słowo 
Boże od was wyszło (innymi słowy: czy to wy ustalacie, co jest 
właściwe, a co nie?), albo czy tylko do was samych dotarło? 
Jeżeli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary Ducha, 
niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim; 
A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.” (1Kor 14,36-
37). Paweł nie przemawia tutaj do zboru jako najemnik, ale 
jako sługa Boży strzegący prawdy Słowa Bożego. Nie jest to 
jedyna sytuacja, kiedy mówi w taki sposób. Kiedy w zborze 

Czyim  sługą 
jest  pastor?

Robert Miksa

fot. stockxchng
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w Galacji pojawili się nauczyciele mający trochę inne spoj-
rzenie na znaczenie stoarotestamentowego Prawa niż Paweł, 
ten nie zaprasza ich na spotkania ekumeniczne, by rozmawiać  
o tym, co ich łączy, zamiast o tym, co ich dzieli. Raczej uprze-
dza Galacjan mówiąc: „Jeżeli wam ktoś zwiastuje ewangelię 
odmienna od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!” 
(Gal 1,8-9). A w następnym zdaniu dodaje: „...gdybym nadal 
ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystuso-
wym” (1,10). Co ciekawe, nawet apostoł Jan, ten umiłowany 
uczeń, zdradza jakieś (po „ludzku” oceniając) megalomańskie 
zapędy. W swoim liście pisze: „My jesteśmy z Boga; kto zna 
Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym 
poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.” (1J 4,6 por. J 8,47). 

Apostołowie nie pozostawiają wątpliwości. Wszyscy pod-
legamy osądowi Słowa Bożego. Zadaniem zaś apostołów, 
podobnie jak ewangelistów, nauczycieli i pasterzy, jest zwia-
stowanie Słowa Bożego, wyjaśnianie Słowa Bożego i napomi-
nanie do podporządkowania zarówno osobistego życia, jak  
i życia zboru Słowu Bożemu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie 
może być sługą Słowa. Może być płomiennym mówcą. Może 
uważać się za kaznodzieję, a nawet za takiego być uważanym. 
Swoboda wysławiania się nie jest miarą powołania. Niestety, 
ludzi, którzy chcieli być nauczycielami nigdy nie brakowało 
i nie brakuje dzisiaj (2Tym 2,16-18a). Nierzadko są to ludzie, 
którzy mają potrzebę tego, by ich słuchano, choć tak napraw-
dę nie mają nic do powiedzenia. 

Pod koniec swojego życia Paweł ostrzega Tymoteusza, że 
tacy właśnie ludzie będą mieli największe wzięcie. Zbory  
w czasach ostatecznych zamiast składać świadectwo o praw-
dzie będą dbać o wysoką frekwencję i dobrą atmosferę, a co za 
tym idzie: „...nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho 
łechce” (1Tym 4,3-4). Dlatego też Paweł napomina Tymoteusza 
mówiąc: „Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezu-
sem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie  
i Królestwo jego: Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, 
dogodny czy nie dogodny, karć, grom, napominaj z wszelką 
cierpliwością i pouczaniem.” (4,1-2). Napomnienie to nie było 
fanaberią starca cierpiącego z powodu manii prześladowczej. 
Nie było też napomnieniem dotyczącym jedynie Kościoła 
pierwszego wieku. Wraz z upływem czasu zagrożenie wypeł-
nienia Kościoła takimi nauczycielami będzie się nasilać. 

Towar deficytowy
Dzisiaj jak nigdy wcześniej potrzebujemy ludzi, którzy wie-

dzą nie czego chcą, ale czego chce Bóg i wbrew wszelkim prze-
ciwnościom i namowom będą mieli odwagę stanąć po stronie 
prawdy. Takich ludzi zawsze było mało. Dużo więcej było fał-
szywych proroków karmiących ludzi plewami (Jer 23,28). 

Będąc członkiem Kościoła baptystycznego w Polsce od 
wielu lat, odnoszę wrażenie, że od pewnego czasu pod wzglę-
dem stosunku do tych służb stoimy w rozkroku. Chcielibyśmy 
mieć charyzmatycznych przywódców, jak Mojżesz i Jozue, 
którzy poprowadziliby nas do ziemi obiecanej. Z drugiej stro-
ny nie wierzymy, że tacy ludzie istnieją. Ciągle powtarzamy, 
że człowiek jest tylko człowiekiem i nie można bezkrytycznie 
przyjmować tego, co on naucza, co oczywiście do pewnego 
stopnia jest prawdą. Ale prawdą jest też to, że bez odważnej 
służby Słowa Kościół nie jest w stanie normalnie funkcjono-

wać. To, czego potrzebujemy, to nie gorliwych i potulnych 
młodych mężczyzn, których Zbór będzie kontrolować. Po-
trzebujemy mężów, doświadczonych w chodzeniu z Bogiem 
przez długie lata (Hbr 5,14), którzy nie będą się bali stanąć 
przed ludźmi i zwiastować Słowo Boże bez „udoskonalania” 
go i wygładzania. Potrzebujemy mężów, którzy bać się będą 
tylko Boga i którzy dla Jego Kościoła i świata będą źródłem 
poznania prawdy Bożej, a gdy otworzą usta, będą mówić, jak 
Słowo Boże (1P 4,11). 

To, czego człowiek potrzebuje, to właśnie Słowa Bożego, 
które jako jedyne ma moc odrodzić jego serce do nowego ży-
cia (1P 1,23; Jak 1,18). To, czego potrzebuje nasz kraj, to ludzi, 
którzy za ap. Pawłem powiedzą: „…jeśli ewangelię zwiastuję, 
nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie koniecz-
nością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował.” (1Kor 
9,16). Jeśli takich ludzi nie będzie, zupełnie nie będzie miało 
znaczenia, jak zorganizowany jest nasz Kościół, jakie będzie 
miał urzędy i jakie będą kompetencje jego pracowników. Bez 
autentycznych powołań do służby Słowa Kościół nie będzie 
normalnie funkcjonował. 

Módlmy się do Pana żniwa, aby wysłał robotników na swo-
je żniwo (Mt 9,38). Pamiętajmy jednak o ostrzeżeniu, jakie 
wypowiada Jakub: „niechaj niewielu z was zostaje nauczycie-
lami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok” 
(Jak 3,1). 

Prawdziwy sługa Słowa, choć nikomu nie podlega, jest słu-
gą wszystkich. Choć nie zależy mu na opinii innych, to jednak 
nie jest arogancki. Jest pewny tego, co mówi, ale nie jest py-
szałkiem. Choć gotowy jest umrzeć za zwiastowaną prawdę, 
nie jest desperatem. Wie, że człowiek z natury nie chce słu-
chać tego, co pochodzi od Boga, a jednak zwiastuje Jego Sło-
wo w nadziei, że będzie ono „ jak deszcz i śnieg, [który] spada 
z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni 
ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno,  
a jedzącym chleb” (Iz 55,10). 

Kiedy Bóg powołuje spośród nas takich ludzi, zamiast dys-
kutować o ich kompetencjach i sposobach kontrolowania, 
zróbmy tak, jak mówi Słowo Boże: „A prosimy was, bracia, 
abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są 
przełożonymi waszymi w Panu i napominają was; Szanujcie 
ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy” (1Tes 5,12-13).  

Z roku na rok wzrasta popularność demokratycznych reguł 
wyłaniania przywództwa w społeczeństwie. Liczy się zda-
nie większości. Głosujemy więc, a przywódcą zostaje ten, 
kto zyskał największe poparcie. Słuszne to i sprawiedliwe.

Czy jednak ta zasada demokracji ma obowiązywać w każ-
dym środowisku? Czy powinna być stosowana w Kościele? 
Nowocześnie myślący chrześcijanie uważają, że tak. Wielu 
członków zboru coraz głośniej domaga się prawa do współ-
decydowania w sprawach wspólnoty zborowej. Dla przykła-
du, niedawno usłyszałem najzupełniej życzliwą radę: „Jeżeli 
chcesz dobrze kierować zborem, to powinieneś nauczyć się 
słuchać ludzi i liczyć się z ich głosem”.

Tak. Ludzie wiedzą, czego chcą! Mają swoje zdanie niemal 
na każdy temat. Chętnie powiedzą, jak ma się zachowywać 
ich pastor, jakie kazania powinien wygłaszać i jak ma służyć 
Bogu. Niech tylko spróbuje ich nie posłuchać i zrobić ina-
czej. Może się wtedy pożegnać z ich poparciem. Jakkolwiek 
zabrzmi to w naszych, przesiąkniętych humanizmem i glo-
ryfikujących demokrację duszach, to muszę wyraźnie po-
wiedzieć, że prawdziwy, biblijny zbór nie ma nic wspólnego 
z demokracją! Tam, gdzie decyduje głos większości, tam nie 
ma Króla. Tam gdzie jest Król, tam wszyscy podporządko-
wują się Jego woli i tam prawdziwie jest Królestwo Boże.

W tym rozważaniu zajmiemy się zagadnieniem przywódz-
twa zboru w świetle Słowa Bożego. Abyśmy mogli to zro-
bić należycie, potrzebujemy koniecznie odsunąć na bok 
ukształtowane przez wieki tradycje i zwyczaje religijne,  
w tym także zwyczaje zielonoświątkowe, i skupić się bezpo-
średnio na Słowie Bożym.

Kilka określeń tego samego powołania
Mamy w Nowym Testamencie różne określenia tego sa-
mego powołania i urzędu w zborze:presbiteros = prezbiter, 
starszy; episkopos = strażnik, opiekun, biskup oraz poimen  
= pasterz, pasterz ludu, dowódca, naczelnik. Mówiąc innymi 
słowy – biskup, prezbiter, starszy, pasterz – to ten sam urząd, 
jedno i to samo powołanie w zborze chrześcijańskim.

Zobaczmy to na konkretnych przykładach. Weźmy pod uwa-
gę najpierw starszych zboru w Efezie. W Dz 20,17 czytamy, 
że św. Paweł wezwał starszych [presbiteros] i tym samym 
ludziom powiedział, że są biskupami [episkopos], aby paśli 
[poimainein] zbór Pański [Dz 20,28]. Również apostoł Piotr  
w 1 Pt 5,1-2 napisał do starszych [presbiteros], aby zaczęli 
paść [poimanate] trzodę Bożą, dozorując [episkopountes] nie 
z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Wreszcie, także sam 
Pan Jezus jest nazwany zarówno pasterzem [poimen] owiec 
[Hbr 13,20] jak i biskupem [episkopos] dusz [1 Pt 2,25].

Wynika z tego, że w Słowie Bożym nie ma rozróżnienia 
pomiędzy starszymi, biskupami, prezbiterami i pastorami. 
Chodzi o jedno i to samo powołanie, czyli o przywództwo 
w zborze.

Kto ustanawia przywódców zboru?
W odniesieniu do starszych zboru efeskiego napisano: „Miej-
cie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, wśród której was 
Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański 
nabyty własną jego krwią” [Dz 20,28]. W Liście do Efezjan 
czytamy: „I On ustanowił jednych apostołami, drugich pro-
rokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczy-
cielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, 
do budowania ciała Chrystusowego” [Ef 4,11-12].

Praktycznie polegało to na tym, że Bóg tworzył zbór po-
przez służbę jakiegoś brata [lub braci] i on stawał się przy-
wódcą założonego przez siebie zboru. Po prostu miał w ten 
sposób mandat przywództwa bezpośrednio z nieba. Bywało 
też tak, że apostołowie, jako bezpośredni posłańcy Chrystu-
sa, wyznaczali starszych w nowopowstałych wspólnotach, 
aby pozostawić założone przez nich zbory pod konkretnym 
przywództwem. Tak było np. w Listrze, Ikonium i Antiochii.  
„A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zbo-
rze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, 
w którego uwierzyli” [Dz 14,23]. Znamy przypadek, że za-
danie ustanowienia starszych na Krecie apostoł Paweł zlecił 
swojemu upoważnionemu współpracownikowi: „Pozosta-
wiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co 
pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, 
jak ci nakazałem” [Tt 1,5].

Tak więc, czy przywództwo w zborze było wyznaczane 
bezpośrednio z góry, czy też było wynikiem włożenia rąk 
apostołów lub ich współpracowników jako założycieli zbo-
rów, to należy odnotować, że ustanawianie biblijnego przy-
wództwa zboru we wczesnym Kościele nie następowało  
w wyniku demokratycznego głosowania wspólnoty.

Słowo Boże porównuje społeczność wierzących do owczar-
ni, do trzody Bożej. Podkreślam, że jest to biblijne porów-
nanie, aby ktoś się nie obraził, że sprowadzam rangę wie-
rzących do owiec. W świetle tego porównania jest jasne, że 
pasterz albo sam zakłada swoje stado, albo jest ustanawiany 
przez właściciela stada.

Jeżeli chodzi o zbór, to nigdy nie mamy do czynienia z pry-
watną własnością jego przywódców. Każdy prawdziwy zbór 
jest własnością Jezusa Chrystusa, który kupił zbór za cenę 
własnej krwi! Zbór sam nie wybiera sobie pasterza. Pan 
ustanawia przywódców nad swoją trzodą. Przywództwo 

Przywództwo Kościoła w Nowym Testamencie
Marian Biernacki
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w zborze jest po prostu dane z góry. W praktyce wyraża 
się to tym, że wokół powołanego przez Boga przywódcy, 
zbierają się ludzie. Tę prawdę swego czasu wyjaśnił Jan 
Chrzciciel, gdy próbowano go nastawić przeciwko Jezuso-
wi, przy którym właśnie zaczęli zbierać się ludzie. „Kto ma 
oblubienicę, ten jest oblubieńcem” [Jn 3,26–29]. Ktoś może 
o sobie mówić, że jest oblubieńcem, ale czy tak jest w rze-
czywistości, świadczy oblubienica u jego boku. Gdy nie ma 
przy nim oblubienicy, to nazywanie siebie oblubieńcem jest 
czczym gadaniem. Śp. pastor Sergiusz Waszkiewicz zwykł 
żartobliwie mawiać o jednym z braci, że „Bóg zrobił go pro-
boszczem, tylko zapomniał mu dać parafii”. Świadectwem 
powołania do przywództwa jest zbierający się wokół dane-
go pastora zbór.

Apostoł Paweł w 1 Kor 1,1 napisał o sobie: „Paweł powołany 
z woli Bożej na apostoła Jezusa Chrystusa”. Gdy próbowa-
no w Koryncie kwestionować jego apostolstwo przedstawił 
dowód:”Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla 
was nim jestem; wszak pieczęcią apostolstwa mego wy je-
steście w Panu” [1Ko 9,2]. Gdy Bóg kogoś powołuje i ob-
darza darem kierowania, to zawsze znajdą się ludzie goto-
wi go posłuchać, nawet jeżeli ktoś będzie się sprzeciwiał  
i buntował przeciwko niemu. ”Nieodwołalne są bowiem 
dary i powołanie Boże” [Rz 11,29].

Odpowiedzialność przywódcy
Prawdziwy pasterz trzody Bożej odpowiada przed Bogiem 
za jakość swej służby duszpasterskiej. Musi się z tym liczyć, 
że wcześniej czy później Pan, Głowa Kościoła, oceni jego 
pracę.

Powołany przez Boga przywódca nie martwi się ludzkimi 
osądami. Ma za to świadomość sądu Bożego. „Lecz co się 
mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie 
sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam 
siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, 
lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie 
sądzi, jest Pan” [1Ko 4,3–4]. Oczywiste, że nawet najlepszy, 
wierny pasterz, niekoniecznie będzie miał pozytywne noto-
wania wśród ludzi. Może się jednak spodziewać nagrody od 
Pana: „A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą 
koronę chwały” [1Pt 5,4]. Niektórzy się tego obawiają, ale 
trudno jest przecenić rolę pasterza. Czytając Słowo Boże 
można dojść do wniosku, że los zboru jest wręcz zależny 
od tego, co Bóg zrobi z jego przywódcą. „Uderzę pasterza  
i będą rozproszone owce” [Mt 26,31].

Jeśli więc komuś zależy na zborze, to powinien modlić się  
o swego pastora [pastorów]. Gdy ktoś atakuje przywódców 
zboru, to po prostu rozprasza owce. W czyjej służbie i w czyim 
interesie to robi? Jeśli zbór jest własnością Jezusa Chrystusa, to 
ktoś taki musi się liczyć z sądem Bożym, który wcześniej czy 
później go dotknie. Apostoł Paweł napisał do rozdzieranego 
wewnętrznymi kłótniami zboru w Koryncie: „Jeśli kto niszczy 
świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża 
jest święta, a wy nią jesteście [1Ko 3,17].

Stosunek do przywódców
Trzeba powiedzieć, że los prawdziwych przywódców zbo-
ru na ziemi nie wygląda zbyt różowo. Zwykli wierni mają 
lepiej i łatwiej niż ich przywódcy. Prawdziwy przywódca 
chrześcijański napisał: „Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apo-
stołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć 
skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i anio-
łów, i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni  
w Chrystusie; myśmy słabi, a wyście mocni; wy jesteście sza-
nowani, a my w pogardzie” [1Ko 4,9–10].

Ta niepopularność przywódców w dużym stopniu wynika 
z tego, że jako ustanowieni przez Boga prezbiterzy, starsi, 
biskupi, pastorzy, podejmują oni decyzje obowiązujące 
wszystkich wierzących należących do danego zboru. Taka 
rola nikomu nie przysparza popularności, zwłaszcza, gdy 
dodać do tego konieczność napominania niesfornych człon-
ków zboru [1Ts 5,14]. Prawdziwi przywódcy pełnią jed-
nak odważnie swą rolę i nie martwią się tym, czy ludziom 
będzie się to podobało, czy nie. I tak, wypowiadają się  
w sprawach stanu cywilnego: „Niech każdy żyje tak, jak mu 
wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg; tak 
też zarządzam we wszystkich zborach” [1Ko 7,17]. Nakre-
ślają porządek życia zborowego: „Jeśli kto głodny, niech je  
w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co 
do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę” [1Ko 11,34]. 
Wydają nawet postanowienia odnośnie spraw finansowych:  
„A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarzą-
dziłem w zborach 
Galacji” [1Ko 16,1].

Ludzie tego świata nie lubią, gdy coś się im narzuca i żąda 
od nich posłuszeństwa. Duch tego świata nienawidzi sło-
wa „musicie”. Lecz prawdziwe dzieci Boże znajdują w po-
słuszeństwie Słowu Bożemu przyjemność [1Jn 5,3]. Posłu-
szeństwo i uległość względem przywódców nie stanowi dla 
nich żadnego ciężaru. „Bądźcie posłuszni przewodnikom 
waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad du-
szami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią  
z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam 
na szkodę” [Hbr 13,17]. Odrodzony z Ducha Świętego czło-
nek zboru od razu rozumie, że to od niego w dużym stopniu 
zależy, czy jego pastor będzie pełnił swą służbę z radością, 
czy ze wzdychaniem. Jeżeli będzie się ciągle sprzeciwiał 
swemu przywódcy, jeżeli będzie obojętny na jego prośby 
i apele, to doprowadzi swego przywódcę do wzdychania. 
Jeżeli będzie mu uległy i chętny do pracy, to sprawi, że jego 
pastor będzie pełnił swą służbę z radością.

Wolą Bożą jest też szacunek dla przywódców, wspieranie 
ich i okazywanie im zaufania.”Starszym, którzy dobrze swój 
urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłasz-
cza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. 
Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj 
pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciw-
ko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta 
na zeznaniu dwu lub trzech świadków” [ 1Tm 5,17–19].

Duchowe kwalifikacje przywódców
Wiemy, że Bóg działa zawsze zgodnie ze swoim Słowem. 
Wierzymy, że On nigdy nie zrobi niczego, co stałoby  
w sprzeczności z Biblią. Chociaż – jak wykazaliśmy – sam 
Bóg ustanawia przywódców zboru, to jednak wyjawia nam, 
spośród jakich ludzi ich sobie wybiera . W jakim celu tak 
robi? Chodzi o to, aby lud Boży miał jasność w tych spra-
wach i nie dał się zwodzić samozwańczym przywódcom.

Oto objawione kwalifikacje, którymi kieruje się Duch Świę-
ty, ustanawiając przywódców [biskupów, prezbiterów, star-
szych, pasterzy] w zborze: „Biskup zaś ma być nienaganny, 
mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, go-
ścinny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie za-
dzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, 
który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał 
w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie 
potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć 
na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawró-
cony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępie-
nie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem  
u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na za-
rzuty i nie popaść w sidła diabelskie” [ 1Tm 3,1–7]. „… ta-
kich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy 
mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty 
albo krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży, powi-
nien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, 
nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brud-
nego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roz-
tropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający 
się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napo-

mnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, 
którzy jej się przeciwstawiają” [Tt 1,6–9] . Gdy doda się do 
tego gorliwość [Rz 12,8] oraz wezwanie z 1Pt 5,2–3, to staje 
się jasne, jacy bracia mają Boże powołanie do tego, by być 
przywódcami zboru.

Tacy ludzie, niezależnie od ludzkiego wyboru i uznania, za-
wsze pozostaną starszymi pośrodku zboru. Prawdziwy pa-
sterz nigdy się nie obrazi i nie odejdzie od trzody Bożej. Fak-
tycznie, jego powołanie sprawdza się dopiero w chwilach 
kryzysu i napięcia. Jeśli jest przywódcą z Bożego ustanowie-
nia, to po prostu nadal będzie stać na swoim posterunku.

Potrzeba pomocników [diakonów]
Jak wynika z Nowego Testamentu przywódcy zboru powin-
ni być wspierani przez oddanych pomocników. Pierwszy 
opisany przypadek takiej służby znajdujemy już w Dz 6,1–7. 
Pod autorytetem i na polecenie apostołów zbór dokonał wy-
boru pomocników, aby zajęli się sprawami socjalnymi. Od 
samego początku służbę pomocniczą w zborze pełniły tak-
że kobiety, o czym świadczy wzmianka dot. diakonisy Feby 
ze zboru w Kenchreach [Rz 16,1–2], której posługę św. Pa-
weł bardzo pochwalił. List do Flp 1,1 pokazuje, że w zborze 
wczesnego Kościoła byli obecni zarówno starsi jak i diakoni. 
Oczywiście, diakoni także musieli spełniać określone nor-
my duchowe [1Tm 3,8–10], co gwarantowało odpowiedni 
poziom pracy Pańskiej.

Podsumowanie
Wykazaliśmy w tym rozważaniu, że ustanawianie przy-
wództwa w zborze nie leży w kompetencji wierzących. Nie 
jest to wpisane w zakres obowiązków członka zboru i tego 
typu sprawy nie powinny zaprzątać jego myśli. Odważę się 
nawet stwierdzić, że chrześcijanin roztrząsający ciągle na 
nowo kwestię, czy pastor powinien być pastorem, sam na-
wet nie wie, jak bardzo jest (nie)pożytecznym narzędziem 
diabelskim. Nie to powinno zaprzątać umysły członków 
zboru! Przed zborem stoi natomiast inna kwestia: Uznać 
swoje przywództwo, czy je zwalczać?

Co Ty na to? Parafrazując radę Gamaliela, jeśli przywództwo 
jest z Boga, nie zdołasz go zniszczyć, a przy tym mogłoby się 
okazać, że walczysz z Bogiem [Dz 5,34–39]. Nie warto ryzy-
kować. Lepiej zająć się wspieraniem przywódców zboru!  

rys. Billy Alexander
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Co pewien czas w zborach wraca pro-
blem „wyceny” pracy pastora, zależ-

nie od jego wkładu w służbę. Uważam, 
że pracę pastorską i wynagrodzenie za nią 
pojmuje się w Kościele błędnie. Po pierw-
sze, pokutuje pogląd, że pierwsi misjona-
rze i pasterze utrzymywali się z innych, 
pokątnych prac. Przytacza się przykład 
Pawła, który pracował szyjąc namioty. 
Uważny badacz Pisma zauważy jednak, że 
jest o tym tylko jedna wzmianka w Dzie-
jach Apostolskich, rozdz. 18, i że trwało 
to najwyżej kilka tygodni. Paweł pracował 

wtedy fizycznie, bo nie miał pieniędzy na 
utrzymanie. Ale przykazał braciom, aby 
czym prędzej przybyli do niego Sylas z Ty-
moteuszem, którzy (w domyśle) przywieźli 
wsparcie finansowe ze zborów w Macedo-
nii. Lub, co mniej prawdopodobne, zastą-
pili Pawła w pracy. Bo gdy się zjawili, Pa-
weł zostawił szycie i poświęcił się całkiem 
nauczaniu. Czytamy, że przed przybyciem 
braci, w każdy sabat nauczał w synagodze, 
więc mogło to trwać kilka tygodni. Z dru-
giej strony, Sylas i Tymoteusz mieli przybyć 
jak najszybciej – morska podróż z Tesaloni-
ki do Aten mogła trwać kilka dni. Tak samo 
było w Koryncie, gdzie Paweł przebywał 
będąc opłacany przez zbory macedońskie: 
a w czasie pobytu u was, cierpiąc niedo-
statek, nikomu nie byłem ciężarem; gdyż 
braki moje pokryli bracia, którzy przybyli  
z Macedonii; pilnowałem się i będę się pil-
nował, by w niczym nie być wam ciężarem 
(2 Kor. 11,9). Widzimy więc, że nie jest to ar-
gument na to, jakoby Paweł utrzymywał się  
z dodatkowej pracy. Patrząc na służbę Je-
zusa widzimy, że np. bogate i nieraz wpły-
wowe kobiety wspierały apostołów majęt-
nościami - nie drobnymi sumami (Łk 8,1-3).

Z czego więc żyli apostołowie i słudzy 
Boży? Byli uposażani przez swoje zbory 
gdzie pracowali lub zbory, które założyli: 
Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc 
pieniężną, by móc wam służyć (2 Kor 11,8); 
A uradowałem się wielce w Panu, że na-
reszcie zakwitło staranie wasze o mnie, 
ponieważ już dawno o tym myśleliście, 
tylko nie mieliście po temu sposobności. 
A nie mówię tego z powodu niedostatku, 
bo nauczyłem się przestawać na tym, co 
mam. (Fil 4,10-11); A wy, Filipianie, wiecie, 
że na początku zwiastowania ewangelii, 

gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście 
jedynym zborem, który był wspólnikiem 
moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już 
do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla 
mnie zapomogę (Fil 4,15-16). Paweł nieraz 
w czasie działań misyjnych odstępował od 
tej zasady i przyłączał się do pracy z inny-
mi ludźmi, aby wykazać nowo poznanym 
ludziom, że nie ma na celu czerpać korzy-
ści dla siebie z nawracania, ale występuje 
jako ten, który przybył dawać (ewangelię). 
To zamykało usta typowym u zawistnych 
ludzi oskarżeniom, jakoby czynił to z ni-

skich pobudek: Jeżeli inni roszczą sobie 
prawo do was, czemuż raczej nie my? My-
śmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale 
wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody 
nie stawiać ewangelii Chrystusowej (1 Kor. 
9,12); Ani też u nikogo nie jedliśmy dar-
mo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie  
i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo  
z was nie być ciężarem; nie dlatego, jako-
byśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, 
że wam siebie samych daliśmy za przykład 
do naśladowania (2 Tes. 3,8-9). 

Zresztą, nauka apostolska Pawła jest 
spójna z jego postępowaniem: Kto kiedy 
pełni służbę żołnierską własnym kosztem? 
Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spoży-
wa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzo-
dy nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mó-
wienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albo-
wiem w zakonie Mojżeszowym napisano: 
Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. 
Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy 
nie mówi tego raczej ze względu na nas? 
Tak jest, ze względu na nas jest napisane, 
że oracz winien orać w nadziei, a młocarz 
młócić w nadziei, że będzie uczestniczył  
w plonach. Jeżeli my dla was dobra ducho-
we posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wa-
sze ziemskie dobra żąć będziemy? (...) Czy 
nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni 
sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy 
ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymu-
ją? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, któ-
rzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli  
(1 Kor. 9, 7- 14); A ten, którego się naucza 
Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim 
dobrem z tym, który naucza (Gal. 6,6); Star-
szym, którzy dobrze swój urząd sprawują, 
należy oddawać podwójną cześć, zwłasz-
cza tym, którzy podjęli się zwiastowania 

sytuacji gospodarczej w krajach Europy 
Wschodniej dziesiątki tys. dolarów. O ileż 
większą wartość ma jedno namaszczone 
kazanie o Królestwie Bożym! Uważam, 
że wartość pracy sługi Bożego jest abso-
lutnie niewymierna, nie można wpiąć jej 
w ramy półetatu czy całej dniówki. Nie 
da się policzyć przepracowanych, prze-
modlonych godzin. Czy gdybym otrzy-
mywał dwa razy więcej, to głosiłbym dwa 
razy lepsze kazania? A gdybym przestał 
dostawać jakiekolwiek pieniądze, to czy 
miałbym zmniejszyć zakres obowiązków 
wobec kościoła albo zaprzestać pracy? To 
by oznaczało, że teraz jestem tylko najem-
nikiem, który sprzeniewierza się powoła-
niu i Boga się nie boi. Praca sługi Bożego 
nie powinna być wyceniana na złotówki 
ani przez wierzących, ani przez pastorów. 
Takie działanie zamienia kościół w teatr, 
gdzie jakość przedstawień zależna jest od 
gaży, na jaką godzą się aktorzy. 

Dlatego to, co otrzymuje pastor, na-
leży traktować jako wynagrodzenie, czy 
rekompensatę za jego pełną dyspozycyj-
ność dla kościoła. Nie często mam zajęty 
usługiwaniem cały dzień, czasem są to 
tylko 2 godziny grupy domowej. Ale bez 
owej dyspozycyjności nie byłoby mowy  
o solidnym jej przygotowaniu, o wyjeź-
dzie na 3 dniowe szkolenie dla pasto-
rów, o zawiezieniu osób na konferencję 
w innym zborze, przywiezieniu paczek 
Gwiazdkowej Niespodzianki, spotkaniu  
z innymi pastorami, modlitwie na każ-
dy sms od zborownika czy przyjecha-
niu na każdy telefon. Dochodzą wizyty  
w urzędach i instytucjach w godzinach 
ich urzędowania. Gdy jesteś w duchowej 
potrzebie, potrzebujesz modlitwy, pilne-
go nałożenia rąk w chorobie albo zwy-
kłej pomocy w zrobieniu czegoś, trudno 
ci poczekać, aż pastor wróci z pracy, zje 
obiad, odpocznie, pobawi się z dzieckiem, 
zaplanuje z żoną co będzie robił jutro,  
i dopiero wtedy oddzwoni do ciebie. Gdy 
ty wracasz z pracy i szykujesz się do od-
poczynku, twój pastor jest nadal gotowy 
na kolejne wyzwania i nie tłumaczy się, 
że jest za późno czy ma inne, ważniejsze 
plany. Mając cały dzień, rozkłada sprawy 
osobiste i służby tak, by na wszystko był 
odpowiedni czas. Zbór wypłaca wtedy 
pieniądze nie dlatego, że pastor coś dla 
niego zrobił, bo darmo otrzymał łaskę po-
wołania i ma darmo dawać (Mt. 10,8) – 
ale dlatego, aby nie musiał robić tego, co 
utrudni mu służbę i aby był w gotowości 
na każdą twoją potrzebę. To według mnie 
jest istota służby i cel jej finansowego wy-
nagradzania.  

          

Wielu chrześcijan w naszym kraju za-
stanawia się, kiedy w Polsce przyjdzie 
przebudzenie. Być może część czytel-
ników jest podobna do mnie. Szukamy 
sposobów duchowego ożywienia, jeź-
dzimy na konferencje, czytamy książki,  
artykuły i rozmyślamy o tym, gdzie 
obecnie Duch Boży się przechadza 
i czy zamierza zawitać i do naszego 
zboru. 

Czy nastał już czas dla nas? Czy Pan 
wręcza rozkaz Gabrielowi, Michało-
wi, aby ruszyli z odsieczą dla nas? Oto 
moje refleksje.

Wszystko ma swój czas
Zwykle jest tak, że niewiele na ten temat 
wiemy, dopóki faktycznie się to nie sta-
nie. Popatrzmy, jak ten temat przedsta-
wia się w Słowie Bożym wobec przyj-
ścia Jezusa na ten świat. Zadajmy pro-
ste pytanie: dlaczego Jezus przyszedł  
akurat wtedy do Izraela, czyli mniej 
więcej dwa tysiące lat temu? Ponieważ 
nastała pełnia czasu. Czy ta pełnia 
oznaczała, że Jezus zostanie przyjęty  
i uznany za Mesjasza? No, ogólnie nie. 
Ale na Bożym kalendarzu nastała ta 
data i koła zaczęły się obracać.

Zimy, wiosny i lata
Pomyślmy o zimie. Czy wtedy nie tę-
sknimy za wiosną? Jesteśmy już zmę-
czeni zimą, chłodem i gołymi gałę-
ziami drzew. Jednak nasze zmęczenie 
czy tęsknota nie przyśpieszy nadejścia 
wiosny. Musi nadejść odpowiedni 
czas w kalendarzu i ta radosna, pełna 
budzącego się zielonego życia pora 
roku przychodzi. 

Myślę, że podobnie jest z kościoła-
mi i przebudzeniem. Musi nadejść 
odpowiednia pora i Bóg wleje w nie 
Ducha tak, by ponownie zaczęły żyć 
i się rozwijać. Żyć nie aktywnością 
wymuszoną przez świetnych admini-
stratorów kościelnych, ale żyć danym 

spoza nas życiem, energią, mocą Du-
cha Bożego. Wtedy koła zaczną się 
poruszać i wszyscy wierzący będą 
dzień i noc chwalić Boga. Niewie-
rzący będą uwalniani i przemienia-
ni. Demony plotek, podziałów i we-
wnętrznych sporów będą wygonio-
ne a bojaźliwi zaczną służyć Panu.  

Nie wiem, jaka dziś jest data na Bożym 
kalendarzu i jaka pora dla Polski. Wie-
my, że w Brazylii, Argentynie, w niektó-
rych krajach Afryki lub rejonach Chin 
jest właśnie wiosna. A my im zazdrości-
my. Ale pomyślmy. Dlaczego Bóg dał 
różne pory roku, a nie tylko samo lato? 
Bo tak jest korzystniej, choć musimy  
w zimie tęsknić za wiosną i latem. 

Słoneczne zimowe dni
Myślę, że kiedy się modlimy, Bóg 
może zesłać w środku „zimy” jakiś 
piękny słoneczny dzień, kiedy czuje-
my tą energię i radość, ale „wiosny” 
nie ześle, póki nie nadejdzie właści-
wa pora. Tak bardzo pragniemy Bożej 
wiosny w zborach, że w środku zimy, 
kiedy tylko przez grube, ciemne, nisko 
zawieszone chmury przedrze się kilka 
jasnych promyków chwały i uwielbie-
nia, jesteśmy gotowi wołać i ogłaszać, 
że oto wiosna już nadchodzi. 

Bywałem na konferencjach, których 
zadaniem było wywołać takie wiosny, 
zmuszać ciepłe dni do udawania jej. 
Przekonać zaskoczonych i nieświado-
mych słuchaczy, że niebiańskie zastępy 
już wyruszyły, a niedobitki wystraszo-
nych demonów uciekają w popłochu. 
Oto wiosna przebudzenia i ożywienia 
wierzących roztopi zaspy opieszałości 
i duchowej obojętności. Kościół już 
powstaje do służby a niewierzący nie 
mogą się doczekać, kiedy przyjdą na 
nabożeństwo by usłyszeć ewangelię.

Hm… To było bardzo piękne i jak naj-
bardziej godne pożądania. Był tylko 

PłaciC, nie płacic?

Słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi: 
Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, 
oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej 
(1 Tym 5,18-19).

Postawa Pawła wynika z kolei z nauki 
Jezusa: Nie miejcie w trzosach swoich złota 
ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, 
ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski;  
albowiem godzien jest robotnik wyżywie-
nia swego (Mt 10,9 –10). Z zapisów tych 
wynika jasno, że pracownik duchowy po-
trzebuje korzystać z należnego mu wspar-

cia materialnego od tych, którzy czerpią 
korzyści duchowe z jego pracy. 

Dobry pasterz nie zostawia stada i nie 
idzie dorobić na boku, tylko jak baca na 
hali żyje z tego, co daje trzoda. Oczywi-
ście realia polskich małych zborów wymu-
szają inne rozwiązania. Są pastorzy, którzy 
świetnie radzą sobie w biznesie czy pracy 
zawodowej. Ale i są wierni, którzy narze-
kają na to, że pastor pochłonięty pracą nie 
ma dla nich czasu, a w zborze nic się nie 
dzieje. W praktyce możemy zobaczyć kil-
ka wzorców – kombinacji zależności „zbór  
a pastor”: pastor– biznesmen; pastor pracu-
jący na dwa etaty (kościół i praca zarob-
kowa); pastor wyjeżdżający na 3 miesiące 
na saksy, potem 3-6 miesięcy służby; pa-
stor kamikadze (żyje z wiary, rodzina go 
nienawidzi); pastor małego zboru otrzymu-
jący małe, niewystarczające wynagrodze-
nie (dom utrzymuje żona); pastor dużego 
zboru otrzymujący duże wynagrodzenie; 
pastor dużego zboru nie otrzymujący wy-
nagrodzenia przez skąpstwo Rady zboru.

 Czasem zdarzało mi się słyszeć pasto-
rów, którzy mówili, że jak jakiś zbór nie 
da im 3,5 tys. zł netto plus mieszkanie, to 
„za Chiny” nie pójdą tam służyć. Ja wtedy  
w duchu myślę do Pana: jak dobrze że ten 
człowiek, któremu nikt dotychczas nie wy-
jaśnił, co to znaczy służyć, nie pojedzie tam 
i nie będzie krzywdził ludzi swoją arogan-
cją. I tu wyłania się ta sporna kwestia – jak 
traktować te pieniądze wypłacane pastoro-
wi z kabzy zboru? Czy można przeliczyć 
wartość kazań, roboczogodzin spędzonych 
na doradztwie, wyjazdach, załatwianiu 100 
małych spraw niezbędnych dla funkcjono-
wania zboru? Były prezydent Kwaśniewski 
otrzymywał za jeden wykład w USA nt: 

Paweł Krzywicki

Krzysztof Krajewski

CZASY I CHWILE

(dokończenie na str. 23.)



jeden problem. Nic się nie wydarzyło. 
Entuzjazm przygasł, lata minęły. Chyba 
był to jednak po prostu jeden z zimo-
wych dni, może z niewielkim wiosen-
nym akcentem. 

Wiosna przyjdzie zgodnie  
z Bożym kalendarzem

Na pewno przez nasze modlitwy nie 
pomieszamy kartek Bożego kalendarza. 
Pan nam współczuje i rozumie tęsknotę 
naszych serc za duchową wiosną. Ale 
musi minąć pewien czas i wtedy koła 
maszyny zaczną się obracać. 

Nebukadnesar i odpowiedni czas
Pamiętamy zapewne historię Nebukad- 
nesara, jak stracił rozum i prawie fi-
zycznie zamienił się w zwierzę. Jego 
metabolizm uległ przemianie. Jego żo- 
łądek był w stanie trawić trawę jak 
krowa. Jego włosy stały się jak pióra 
a paznokcie stały się okrągłe i ostre. 
Za Bożym zrządzeniem, na jakiś czas 
stał się tajemniczą hybrydą człowie-
ka, zwierzęcia i ptaka (tak przy okazji: 
to dobrze, że nie umarł w tym stanie, 
bo gdyby dzisiaj jego szkielet znaleźli 
ewolucjoniści, nasze pochodzenie od 
zwierząt byłoby „naukowo” przypie-
czętowane).

W takim ludzko-ptasim stanie wszyscy 
go odrzucili i został wygnany. Jeśli sie-
dem wieków z księgi Daniela oznacza 
siedem lat, to możemy powiedzieć, że 
lata kolejno mijały i nic się nie dzia-
ło. Dworzanie stopniowo zapominali 
o królu. Jednak to nie był koniec! Po-
wrót do normalności nadszedł równie 
niespodziewanie jak jej utrata. W jaki 
sposób? Po prostu minął wyznaczony 
przez Boga czas i wtedy Nebukad-
nesar całkiem rozsądnie stwierdza:  
„w tym właśnie czasie powrócił mi ro-
zum i dostojność i powróciła mi moja 
okazałość na chwałę mojego króle-
stwa; moi doradcy i moi dostojnicy 
szukali mnie i znowu przywrócono 
mnie do godności królewskiej i dano 
mi jeszcze większą władzę” (Dan 4,33). 

Zmartwychwstanie  
i powrót Jezusa

Po zmartwychwstaniu Jezusa ucznio-
wie mieli wielki apetyt na mesjańskie 
królestwo. Och, jakże nabrzmiałe były 
nastroje rychłego powrotu Mesjasza. 
Uczniowie pytają w Dz 1,5: czy w tym 
czasie przywrócisz królestwo Izraelo-
wi? Ich pragnienie, tęsknota, oczekiwa-
nia, osiągnęły granice wytrzymałości. 
Widownia wiwatowała, drużyny sie-
działy w koszach, a balony były na-
pompowane i gotowe do lotu. Jednak 
wystrzał do startu nie padł... Byli roz-
czarowani odpowiedzią Jezusa. Usły-
szeli, jak rzekł do nich: „Nie wasza to 
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
w mocy swojej ustanowił” (Dz 1,7). Nie 
wasza. Nie nasza. To nie był czas na 
to Królestwo, o którym marzyli. Jednak 
był to czas na coś zupełnie innego. 
Nadszedł czas zesłania Ducha Święte-
go, lecz o to uczniowie nie zapytali, bo 
chyba nawet nie bardzo wiedzieli, na 
czym miałoby to polegać. 

Od dwóch tysięcy lat modlimy się: 
„Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, 
bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest 
w Niebie”. Chociaż miliony chrześcijan 
pragnie tego bardziej niż wody i chle-
ba, szczególnie jeśli cierpią za wiarę  
i są okrutnie prześladowani, to jed-
nak Królestwo w swej pełni jeszcze 
nie nadeszło. To jeszcze nie czas. Ale 
kiedy nastąpi, to apostoł Piotr przyzna, 
że to, co widzieli w dniu Pięćdziesiąt- 
nicy było niezwykłe, ale były to do-
piero jakby pierwsze nuty niebiańskiej 
orkiestry. 

Prawdziwa symfonia  
dopiero się zaczyna! 

Bóg ma doskonale wyliczony kalen-
darz. Nie ma w nim opóźnień ani 
pomyłek. Jest zima, ale przychodzi  
i wiosna. Po nocy przychodzi dzień. 
Czekajmy więc z żarliwą cierpliwością,  
a będziemy oglądać wielkie rzeczy,  
jakie Pan przygotował. I bądźmy goto-
wi, by w nich uczestniczyć!  

Chyba nie ma bardziej związanego z reli-
gią, czy wiarą, pojęcia jak Bóg. Ale jest to 
też pojęcie filozoficzne. Nie ma też pojęcia 
bardziej wieloznacznego. Niby każdy wie, 
co słowo „Bóg” oznacza, ale przecież ozna-
cza ono coś zupełnie innego w rozmaitych 
tradycjach kulturowych, religijnych, wy-
znaniowych, teologicznych, filozoficznych! 
Różnice widoczne są również ze względu 
na osobowość, wykształcenie, doświad-
czenie. Trudno je sprowadzić do wspólnego 
mianownika. Nazwa naszego cyklu: „punk-
ty widzenia” tutaj sprawdza się najlepiej. 
Boga rozumie się na tyle różnych sposo-
bów, z tylu różnych punktów widzenia, że 
to samo w sobie mogłoby być treścią nie 
tylko artykułu, ale całej książki.

Bóg, czyli  
wszystko i cokolwiek?

Dla jednych Bóg to siedzący na tronie 
starzec z długą brodą. Dla innych to czy-
ste istnienie. Dla jeszcze innych to przede 
wszystkim Miłość. Dla kolejnych to siła 
przenikająca cały wszechświat, dla jesz-
cze dla innych to przede wszystkim Jezus, 
dla innych to sprawiedliwy sędzia, jeszcze 
dla innych to kochający tatuś. Może też 
być Jednością Bytu, może być gniewnym 
Mścicielem, może być treścią religijnych 
doświadczeń, Inteligentnym Projektantem, 
Ostateczną rzeczywistością, nieuchwyt-
nym, dalekim Stwórcą, samą Naturą, 
Ideą, mitycznym archetypem, symbolem 
najwyższych wartości, bytem nieskończo-
nym, Transcendencją, czystą wszechmocą, 
Innym, kosmicznym Ty, najlepszym przyja-
cielem, Całością, kosmiczną energią, ukry-
tą Mocą, ostateczną Prawdą, nieuchwytną 
Tajemnicą, Bytem, Drogą, Ciszą, Życiem, 
Rozumem, Wszechświatem, duchem, har-
monią, Trójcą, Rzeczywistością, niepojętą 
niewyrażalną Jednią, Panem, Zbawicielem, 
Sensem życia...

Liczba skojarzeń, które wiążą ludzie z tym 
pojęciem, jest ogromna. Myślę, że każdy  
z czytelników przyzna się do co najmniej 
kilku z wymienionych przeze mnie powyżej 
pojęć. Nad niektórymi się zastanowi, inne 
zdecydowanie odrzuci. 

Co z owa wieloznacznością zrobić? Przede 
wszystkim przyjrzyjmy się możliwym spo-
sobom do niej podejścia. 

Szkoda czasu  
na próżne spory

Można, po pierwsze, ową różnorodność  
w rozumieniu pojęcia „Bóg” potraktować 
jako dowód, że samo pojęcie jest pu-
ste. „Bóg” jest tylko nazwą pozbawioną 
uchwytnej treści. Taką postawę reprezen-
tują tak zwani ateiści semantyczni. Dla nich 
cała dyskusja wokół Boga, wszelkie spory 
teologiczne, nie jest więcej warta niż spory 
na temat, czy zielone cicho tańczące trój-
kąty są wieczną quaquatlingą niespokojnej 
przestrzeni wakacyjnych cisz, czy też może 
raczej kwadratową muzyką drapieżności? 
Oczywiście, użyte określenia brzmią bez 
sensu, no może są trochę zabawne, ale 
myśl by o coś takiego się kłócić, brzmi 
absurdalnie. Dla ateistów semantycznych 
spory o to, czy jest Bóg, jaki On jest, i co 
należy na jego temat wierzyć, mają akurat 
tyle sensu co przytoczone przeze mnie po-
wyżej pytanie. Może wielu ludzi świadomie 
nie określi się mianem ateistów semantycz-
nych, ale w gruncie rzeczy będzie podzie-
lać ich stanowisko twierdząc, że dyskusje  
o Bogu to strata czasu, i że lepiej zająć się 
czymś pożyteczniejszym.

Problem z ateizmem semantycznym jednak 
jest taki, że dyskusji o tańczących trójką-
tach i tym podobnych absurdach ludzie nie 
toczą. A na temat Boga toczą. Chyba jednak 

coś przez to rozumieją. Po drugie, ateiści 
semantyczni chcieliby wszystko sprowa-
dzić do tego, co można sprawdzić. Ale prze-
cież wszystkiego sprawdzić nie można. To 
prawda, nasze mówienie o Bogu będzie za-
wsze ułomne. Ale przecież pojęcia mówiące  
o Bogu coś jednak mówią. Czego innego 
będziemy się spodziewać po spotkaniu  
z Bogiem, który jest tylko miłością, czego 
innego po Bogu, który jest tylko Mścicie-
lem, a jeszcze czego innego po Bogu, który 
jest Bogiem śmierci i zniszczenia. W życiu 
też nie musimy wszystkiego wiedzieć. Je-
żeli wiemy, że Jan jest dentystą, a Zosia 
malarką, to nie będziemy wiedzieć o nich 
wszystkiego, na przykład dokładnego wie-
ku i koloru włosów, choć będziemy znali 
płeć i domyślimy się, że nie są już dzieć-
mi. Jednak w gabinecie Jana będziemy się 
spodziewać narzędzi dentystycznych a nie 
sztalug i farb, całkiem czegoś odwrotnego 
zaś w gabinecie Zosi. Mimo, że nie znamy 
ich gabinetów, to jednak jesteśmy w stanie 
odróżnić jeden gabinet od drugiego. Podob-
nie różne definicje Boga. Wiemy czego się 
po nich spodziewać. Wiemy też czego się 
po nich nie spodziewać. Tyle wystarczy. 
Czy jednak definicja Boga jest konkretna  
i możliwa do ścisłego określenia? Niektó-
rzy sądzą, że nie.

I tak się nie dowiemy

Można bowiem też uznać Boga za tak nie-
pojętą Tajemnicę, że nie sposób cokolwiek 
naprawdę o niej powiedzieć, a wszystko co 
o nim powiedzieć można, uznać za frag-
mentaryczne. Reprezentanci tego poglądu 
opowiedzą nam na ogół przypowieść o sło-
niu, którego przyszło dotknąć sześciu ślep-
ców, z których każdy dotknął go za inną 
jego część: korpus, nogę, kieł, trąbę, ucho 
czy ogon, upierając się jedynie przy swojej 
racji, opartej na tym, czego sam dotknął. 

PUNKTY WIDZENIA

Dr Janusz Kucharczyk

Wierzę w Boga...  

Czy to prawda? Oczywiście, jakiś sens 
w tej bajce jest. Ale warto się zastano-
wić, czy to faktycznie trafne porównanie. 
Czy Bóg jest faktycznie jak słoń, złożony  
z różnych części, które przypominają inne 
rzeczy: ścianę, drzewo, hak, węża, chustę 
czy sznurek, sam będąc niepodobnym do 
niczego poza samym sobą, a wszystkie 
spory na jego temat sprowadzają się do 
prawd cząstkowych? I którego można 
zobaczyć w całości tylko poprzez unika-
jące stwierdzeń duchowe, mistyczne do-
świadczenie? Wielu tak chciałoby religię 
widzieć. Ale biblijnie rzecz biorąc, o czym 
za chwilę,  tak nie jest. 

Trzeba się natomiast również wystrzegać 
drugiej skrajności. Czyżby Bóg był prosty, 
jednoznaczny i dający się zdefiniować 
jedną formułką? Nie. Co to by był za Bóg! 
Bóg Biblii ma wiele imion, wiele atrybu-
tów, choć jednak nie jest przedstawiany 
jako jakaś niepojęta rzeczywistość, którą 
można poznać tylko cząstkowo. 

Nieprzeniknięty  
choć poznawalny

Biblia opowiada o nim spójną historię, od 
stworzenia przez Niego świata, po osta-
teczne jego zbawienie. Jest niepojęty, ale 
nie aż tak by wymykał się jakiemukolwiek 
określeniu. Jest przecież nam bliski. Stwo-
rzeni jesteśmy na Jego obraz i podobień-
stwo. Choć nie tak, byśmy mogli sądzić, 
że jest jakimś nieco jedynie większym 
od nas człowiekiem. Jest wszechobecny, 
wszechmocny, wszechwiedzący, ducho-
wy. Jest daleko inny od kogokolwiek z nas. 
Jest zarazem podobny jak i niepodobny. 

Jest daleki i obcy, o mocy przewyższają-
cej cokolwiek możemy sobie wyobrazić,  
a jednak jest Bogiem cichości i łagodne-
go powiewu, jest Bogiem który wcielił się  
w dzieciątko Jezus, a potem umarł na 
krzyżu. Przyszedł z niewyobrażalnych za-
światów, z nieba, które jest ponad wszyst-
kim o czymkolwiek kiedykolwiek myśleli-
śmy, czy moglibyśmy sobie wyobrazić, 
ale przyszedł do nas, urodził się, i umarł. 
Zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyj-
dzie z powrotem, objawiając moc, której 
nie możemy sobie wyobrazić. 

Nie jest więc wszystkim i niczym. Jest 
konkretnym Bogiem, który jest naprawdę.  

CZASY I CHWILE
Dokończenie artykułu:
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reguły panujące w ośrodku. Wielu po jakimś czasie wykrusza się 
i odchodzi. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość 
powrotu, by zacząć wszystko jeszcze raz od nowa. Do końca 
dotrwają bohaterowie.

Dzień w ośrodku zaczyna się przed siódmą rano. Jest czas na 
ćwiczenia, sprzątanie, higienę osobistą. Mniej więcej 6 i pół go-
dziny każdego dnia poświęca się na terapię, naukę lub pracę. Po-
winnością podopiecznych jest dbanie o ośrodek i sami wykonują 
w nim wiele prac. Ich dziełem są chodniki w ogrodzie. Można 
ich też spotkać na niewielkim poletku, gdzie w sezonie uprawia-
ne są warzywa na potrzeby domu, lub gdy majsterkują w garażu. 
A gdy akurat nie ma co robić, chętnie siadają na werandzie, by 
porozmawiać lub pochylają się nad Biblią. Nad Słowem Bożym 
spędzają naprawdę wiele czasu – czytając, rozmyślając nad nim 
i robiąc notatki - i można dostrzec, że powoduje ono w ich życiu 
duże zmiany. W niedzielę natomiast wszyscy jadą samochodami 
do oddalonego o ok. 60 km Gniezna, by tam uczestniczyć wraz 
z miejscowymi zborownikami w nabożeństwie. Bywają tam też 
w ciągu tygodnia, gdyż ochoczo pomagają w remoncie kościel-
nego budynku. Kościół jest dobrym miejscem dla nich, ale także 
oni są błogosławieństwem dla zboru i swą obecnością i zaanga-
żowaniem wnoszą wiele w jego życie.

Dwie historie
Bóg jest obecny w tym domu i dokonuje tam swoich wielkich 

dzieł – po części poprzez pracowników ośrodka, którzy wszyscy 
są ludźmi głębokiej wiary. Przemienił tam niejedno serce. Jedni 
tam Go poznali, dla innych zaś czas pobytu w ośrodku jest okre-
sem dojrzewania, pogłębiania swych relacji z Panem.

„Trafiłem do więzienia, gdyż w czasie bójki zraniłem śmier-
telnie mojego ojca. Ja właściwie nie żyłem, bo od młodości spę-
dzałem czas w celi więziennej. Odwiedzał mnie w więzieniu pe-
wien człowiek, który przyniósł mi Biblię i mówił o przebaczeniu. 
Pytałem: czy mnie można przebaczyć? Modliłem się i prosiłem 
o przebaczenie. Czytałem Świętą Księgę, a inni mnie bili za to, 
obcy i swoi. Droga śmierci Pana Jezusa była bardzo ciężka, bili go 
i wbijali gwoździe w Jego ciało, a On zgodził się, żeby wykupić 
moje grzechy. To ja powinienem być na tym miejscu, a był mój 
Zbawiciel. Teraz Mu bardzo dziękuję za życie wieczne wykupio-
ne świętą krwią.  Od prawie czterech lat żyję poza więzieniem. 
Mieszkałem w domu w New Life Center w Długiej Goślinie  pod 
Poznaniem. Pracujący tam ludzie pomagali mi w każdej dziedzi-
nie życia. Uczyli jak żyć z Bogiem na wolności a Duch Święty 
przemieniał moje serce i czyni to nadal. Teraz już mieszkam sa-
modzielnie, pracuję i cieszę się, że jestem dzieckiem Boga, który 
wyciągnął mnie z wielkiej niewoli” - napisał w swoim świadec-
twie Piotr, który piętnaście lat swego życia spędził za kratkami. 

Nieco inna jest droga życiowa Mariusza, który aktualnie 
wciąż mieszka w NLC. Przewędrował w swym życiu pół Euro-
py. Mieszkał trochę tu, trochę tam. On sam i jego znajomi żyli  
z żebractwa i czego nie kryje – kradzieży. Był w jego życiu al-
kohol, narkotyki. W końcu trafił do Świnoujścia, zamieszkał  
w bunkrach i zupełnie się poddał. Lecz Bóg o nim nie zapomniał! 

„Bóg zawsze wiedział jakie mam serce - mówi Mariusz. W moim 
sercu było pragnienie poznania Go. (...) On wysłał do mnie swe-
go „anioła”, w osobie Andrzeja - streetworkera ze zboru Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan w Świnoujściu, który kilkanaście lat 
wcześniej żył tak samo jak ja. (...) Jego ustami Chrystus do mnie 
powiedział: Oto ja! (...) Ugięły się pode mną kolana i popłynęły 
łzy. Poczułem taką moc tego słowa i wewnątrz mnie jakąś taką 
przemianę, że poszedłem za tym głosem i trafiłem tam do zbo-
ru. Oni już mnie nie wypuścili na ulicę. Zaopiekowali się mną, 
załatwili mi odtrucie w szpitalu i znaleźli mi miejsce w ośrodku.” 
Tam, w Długiej Goślinie, Bóg dał mu duchowy wzrost i prze-
mieniał jego życie, kształtował jego charakter, otwierał go. Tam 
uczył się on modlić i żyć z Chrystusem. Bóg uzdrowił go także 
ze zdiagnozowanej schizofrenii. Przeszło pół roku temu odstawił 
lekarstwa, a jego lekarz do dziś nie dowierza, że nie ma nawro-
tów choroby! „Wszystko to co stare, odpadało ze mnie podczas 
pobytu w ośrodku. Bóg dał mi tyle łaski, że na to nie zasługuję” - 
mówi Mariusz. Obecnie przygotowuje się do chrztu, uczestniczy 
w spotkaniach poznańskiego zboru K5N i już wkrótce zapewne 
się usamodzielni.

Pomoc potrzebującym
„W ciągu czterech lat działalności przez nasz ośrodek prze-

winęło się około 150 osób. Z tego ok. 15 osób funkcjonuje już 
samodzielnie, pracuje. Wspierają nas oni także w pracy ośrod-
ka pomagając tym, którzy dopiero do nas przychodzą. Około  
10 osób zostało ochrzczonych na wyznanie wiary, a trzy kolejne 
się przygotowują. Chrzest odbędzie się w marcu lub kwietniu  
w naszej kaplicy w Gnieźnie” - mówi Janusz Fredyk. Największą 
radość jemu i innym sprawia, gdy widzą postępy w życiu tych 
ludzi. To nie jest dla nich ważne, czy ktoś posunął się do przodu  
o jeden krok, czy o dziesięć – liczy się zachodząca w nich zmia-
na. I cieszą też kolejne osoby, które zaczynają samodzielne ży-
cie. W marcu kolejna osoba, która przeszła przez cały program 
opuściła ośrodek. Mężczyzna ten od ośmiu miesięcy pracuje, 
teraz znalazł dla siebie kąt i pożegnawszy się z przyjaciółmi, wy-
jechał z ośrodka na rowerze. Warto podkreślić, że skuteczność 
programu tego ośrodka jest mniej więcej dwukrotnie wyższa niż 
w przypadku ośrodków niechrześcijańskich.

„Jedną z największych trosk są dla nas finanse, które są po-
trzebne. Mamy wsparcie z funduszy unijnych, ale potrzeby są 
większe. Poza tym te pieniądze nie zawsze przychodzą regular-
nie. A potrzeba naprawdę sporo pieniędzy, aby kolejne osoby 
mogły przejść nasz program” - mówi Dyrektor. Opowiada też  
o planach na przyszłość: by stworzyć podobny ośrodek dla bez-
domnych kobiet, a także dla matek z dziećmi, które muszą opu-
ścić swój dom uciekając przed przemocą w rodzinie. 

Potrzeby są wielkie i wiele można zrobić. Jednak do realiza-
cji tych planów, jak zawsze potrzebne są środki osób widzących 
w nich sens. Działalność Fundacji można wesprzeć przekazując 
dowolny datek (konto numer 73 1090 1346 0000 0001 1270 4936  
z dopiskiem: Na cele statutowe) lub przekazując 1% ze swego 
podatku (numer KRS 0000268931).  

Długa Goślina jest jedną z wielu zwykłych wielkopolskich 
wsi. Nie ma bogatej historii, choć długą – sięgającą co najmniej 
wczesnego średniowiecza. Położona jest około 30 km na północ 
od Poznania, na obrzeżach Puszczy Zielonki. Miejsce to wybrał 
Bóg, by dla wielu stało się miejscem powstania do nowego życia.

Na drodze do domu 
Na skraju wsi, nad niewielkim potoczkiem, z dala od gwaru 

świata stoi piękny dom – najbardziej niezwykły dom w całej wsi. 
Wyróżnia się kolorem – jest niebieski jak niebo nad naszymi gło-
wami – ale bardziej niezwykli są jego mieszkańcy. Od 2006 roku 
mieści się tu chrześcijański ośrodek wychodzenia z bezdomności 
„New Life Center” („Centrum Nowego Życia”), stworzony przez 
Fundację „Bread of Life”. Celem realizowanego w nim projektu 
„Nowe Życie” jest przystosowanie bezdomnych lub osób, które 
opuściły więzienie, do samodzielnego życia społecznego i za-
wodowego poprzez zmianę nastawienia psychicznego i pozby-
cie się barier uniemożliwiających zaistnienie na rynku pracy. 

Dyrektorem ośrodka jest Janusz Fredyk - przełożony zboru 
baptystycznego w Gnieźnie. Dla niego i dla jego rodziny praca ta 
stała się pasją życia a i zbór, któremu przewodzi, również wspie-
ra to dzieło. Mają już pewne doświadczenie w tej pracy, gdyż 
wcześniej gnieźnieński zbór i ludzie skupieni obecnie w Funda-
cji „Bread of Life” prowadzili podobny ośrodek w Gnieźnie we 
współpracy z Urzędem Miejskim. Współpraca ta jednak zbytnio 
ograniczała możliwości ośrodka – który nie mógł być w pełni 
chrześcijańską placówką – i w końcu została zerwana. Osoby 
zaangażowane w świadczoną bezdomnym pomoc przekonało 
to, że aby móc służyć tym ludziom, trzeba im stworzyć dom... 
CHRZEŚCIJAŃSKI dom! Od początku mówiło się też, że potrze-
ba, aby był to WŁASNY ośrodek – by nikt nie mógł się sprzeciwić 
temu, że mówi się tam o Bogu i Biblii, zachęca do wiary, do 
zawierzenia Bogu, który może przemieniać ludzkie życie. Cho-
dziło o to, by ktoś znów nie zamknął z hukiem „drzwi” - burząc 
to, co zostało stworzone, z jakichś ideologicznych przyczyn.

Jak w rodzinie
Przygotowania do stworzenia nowego ośrodka trwały w su-

mie około trzech lat. Bardzo ważne było znalezienie odpowied-
niego miejsca. „Specjalnie wybraliśmy takie zaciszne miejsce, 
aby ci ludzie, którzy gdzieś w życiu się pogubili i mają w sobie 
taki niepokój, mogli tutaj zamieszkać. Jest to fajna miejscowość, 
gdzie mogą naprawdę nabrać sił, wypocząć, skoncentrować się, 
pomyśleć nad swoim życiem i później już realizować to wszyst-
ko, czego tutaj się uczą, ruszać do przodu i naprawiać swoje 
życie” - mówi Janusz Fredyk. 

Jednym z posługujących w ośrodku jest brat Mirek Dynow-
ski, który dojeżdża aż z Konina. Praca w ośrodku sprawia mu 
wiele satysfakcji, jest realizacją życiowego powołania. Ciekawie 
mówi on o klimacie panującym w „New Life Center”: „Dla na-
szego ośrodka charakterystyczne jest to, że jest to dom. Nie jest 

to stricte ośrodek, jakaś „szpitalna” instytucja, ale właśnie ma 
charakter domu. Żyjemy tutaj tak, jak u siebie w domu. Każdy, 
kto tu przychodzi ma się czuć bezpiecznie, przez nikogo i przez 
nic nie zagrożony. To jest najważniejsze i dlatego atmosfera tu-
taj jest jakby luźniejsza. Ważna jest też praca nad sobą. To jest 
życie ludzi przebywających w tym ośrodku. Dzień i noc uczą 
się żyć na co dzień – uczą się na nowo dbać o higienę, uczą się 
właściwych społecznych zachowań, odzywać się do siebie tak 
jak trzeba, zasad kultury... To wszystko poznają na nowo. Jest to 
taka domowa szkoła.”

Piętnastu mężczyzn żyjących pod jednym dachem tworzy 
„jakby rodzinę”. Sami przyznają, że jeden z drugim stają się jak 
bracia. Nie zawsze jest łatwo... „Gdy w jednym miejscu żyje ra-
zem tylu facetów to jasne jest, że musi czasem dojść do zatar-
gów” - mówi jeden z podopiecznych. Ale też widać, że jest mię-
dzy nimi wiele ciepła, że pomagają sobie, pracują razem, wspie-
rają się i modlą się o siebie i o swój dom. Każdemu nowemu, 
który przychodzi najtrudniej jest na początku – bo przychodzą  
z całym swoim brudem i obciążeniem i nie tylko muszą się za-
cząć uczyć jak żyć, ale też odnaleźć w tej rodzinnej wspólnocie, 
znaleźć swoje miejsce, nauczyć się w niej funkcjonować,  otwo-
rzyć się. W tym domu znajdują dla siebie kąt i pomoc wykwa-
lifikowanych terapeutów, ale terapią dla nich jest już sam klimat 
tego domu – właśnie dlatego, że jest to DOM!

By czuli się kochani
„Przychodzą do nas różni ludzie, w przedziale wiekowym 

od lat 20 do 65. Są to ludzie poranieni, uzależnieni, którzy czują 
się niekochani. Tu mogą dostać miłość drugiej osoby i wsparcie. 
Mogą poczuć się potrzebni. Człowiek, który jest kochany i czuje 
się potrzebny rozwija się i jest zachęcony. Wtedy często idzie 
już dalej sam” - mówi Janusz Fredyk. Dla każdego uczestnika 
przygotowuje się indywidualny program terapii – dostosowany 
do jego potrzeb i możliwości. Zazwyczaj realizacja programu 
trwa od 6 do 8 miesięcy – maksymalnie do roku. Podopieczni 
otrzymują pomoc terapeutów – przede wszystkim psychologa, 
prawną, lekarską czy też wsparcie podczas poszukiwania pracy 
i usamodzielniania się. 

„Najtrudniej jest przełamać w ludziach ich własną ambicję, 
własne pomysły na życie i ich sposób życia w zaprzeczeniu 
temu, jaka jest prawda o nich samych. Oni potrzebują umiejęt-
ności spojrzenia prawdzie w oczy i zobaczenia ca-
łej prawdy o sobie i o sytuacji, w jakiej się znaleźli. 
(...) Założeniem programu realizowanego w naszym 
ośrodku jest przede wszystkim to, że oni muszą 
uświadomić sobie, co się stało z ich życiem i jak do 
tego doszło, uświadomić sobie mechanizmy, które  
w nich samych to powodują i pozbyć się ich” - mówi 
Mirek Dynowski. Nie każdy to wytrzymuje. Nie 
każdy umie spojrzeć w głąb siebie i samemu sobie 
krytycznie się przyjrzeć. Nie każdy też wytrzymuje 

DOM w kolorze niebaMarcin 
Woźniak

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć na stronie: www.breadoflife.pl.  
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                    Beata!
Czy wiesz może, co Pan Bóg sądzi 

o maxi dekoltach, spódniczkach mini  
i bikini?

Pytam, bo ostatnio znajoma powie-
działa, że dla niej kobiecość i dodatki, 
np.: makijaż, biżuteria, obcasy, odbiera-
ją kobiecie inteligencję. Dobrze, że sie-
działam, bo inaczej chyba bym runęła  

z wrażenia. Zdziwi-
ło mnie takie podej-
ście. A co ma ładny 
wygląd do zawarto-
ści mózgu?! Czy mą-
dra kobieta nie mo- 
że być ładna? Moja 
mama zawsze udzie- 
lała mi lekcji stylu, 
moda interesowa-
ła mnie od małego, 
poza tym uważam, 
że ubiór, fryzura  
to też element oso-
bowości, nasza wy- 
obraźnia daje w ten  
sposób o sobie znać. 

Najpierw po-
czułam się zaszu-
fladkowana, a raczej 
wciśnięta w sche-
mat. Potem zaczę-
łam myśleć o tym, 
jaki ona może mieć 
problem? Czemu tak 
generalizuje, segre-

guje sobie ludzi i przypina im etykietki? 
Razem uczestniczyłyśmy w warsz-

tatach psychologicznych i pewnego dnia 
Ania powiedziała całej grupie, że tak ją 
denerwuję, że stała się tylko biernym słu-
chaczem na zajęciach. Że przeze mnie nie 
koncentruje się na sobie, bo mam czelność 
wygłaszać swoje poglądy. Kolejne działo 
armatnie wycelowane we mnie. 

Warsztaty polegały na tym, by każ-
dy mógł powiedzieć o swoich emocjach, 
przeżyciach, więc skoro każdy, to ja też! 
Po drugie mam taką zasadę, że jeśli drugi 
człowiek nie wpływa na mnie pozytyw-
nie, to po prostu omijam tę osobę. Staram 
się nie wchodzić drugiemu w drogę jeśli 

wiem, że nie nadajemy na tych samych 
falach. A Ania cyklicznie poświęcała mi 
uwagę, zamiast spróbować rozwiązać 
swój problem. Cóż, dzięki niej zrozu-
miałam, że sama moja obecność może 
wywoływać w kimś różne emocje, i że 
trzeba się z tym pogodzić. Inni mają pra-
wo mnie nie lubić.

W mojej pracy usłyszałam sporo 
słów, które „raniły jak nożem”. Zdania: 
„co pani może, pani jest tu tylko wycie-
raczką”, nie zapomnę do końca życia. Ja-
kim prawem? Pytam, jakim prawem ktoś 
może tak traktować drugiego człowieka? 
Ja takiego prawa nie znam… Otrzyma-
łam negatywną energię, naładowana 
złością wracam do domu i co? Wybu-
cham! Ujemne ładunki eksplodują. Ja 
przekazuję słowa-noże od mojej klientki 
do mojej mamy. I tak moglibyśmy w kół-
ko. Ale to nieskuteczna metoda. Eleono-
re Roosevelt powiedziała kiedyś: „Nikt 
nie może sprawić, byś poczuł się gorszy, 
bez twojego przyzwolenia”. O ile lepiej 
by było, gdyby „wycieraczka” została na 
swoim miejscu, prawda?

Wracając do Ani, po jej wypowiedzi 
czułam, jak serce mi wali, kark się napi-
na i napływa fala strachu. Ale zaraz za 
tą falą przypłynęła następna, zbawien-
na! Niebo nad nami z szarego zrobiło 
się błękitne i pomyślałam, o nie! Nie po-
zwolę bym poczuła się gorsza i winna. 
Przypomniało mi się, że mamy „kochać 
bliźniego swego jak siebie samego”. 
Czyli ja, Edyta mam kochać Edytę. Mam 
siebie traktować z godnością, tak? Mam 
odgórne przykazanie szanować swoje 
ciało, dbać o nie, i nie chodzi tu tylko 
o kremy i sukienki, ale również o zdo-
bywanie wiedzy, rozwój duchowy. Nie 
ma w tym nic złego, że akceptuję swoją 
kobiecość, podnoszę swoje kwalifikacje 
i inwestuję w siebie. Oczywiście wszyst-
ko z rozsądkiem!

Myślę, że mojej znajomej zabrakło  
takiego przykazania. A może zalega gdzieś  
na dnie. Mam nadzieję, że kiedyś zrobi 
ono na niej takiej wrażenie, jak na mnie.

Głodna Twojej odpowiedzi  
– Edyta

PS. Przebaczyłam M.

List IV

Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

W ODPOWIEDZI:
Moja Gołąbeczko!
Najważniejsze jest to, że przeba-

czyłaś M. Mnie zawsze wydawało się, 
że z tym przebaczeniem to sprawa pro-
sta. Ponieważ mnie przebaczono – i ja 
przebaczam. Dziwiłam się ludziom mó-
wiącym: „ja mu przebaczyłam, ale nigdy 
tego nie zapomnę”. Dobrze nauczyłam 
się słów obiecujących, że Bóg wyznane 
grzechy „odsuwa jak Wschód od Zacho-
du, tak, że nigdy się nie spotkają”. Byłam 
przekonana, że ja obdarzona Duchem 
Świętym też tak potrafię… przebaczyć  
i zapomnieć (błogosławiona skleroza, 
tudzież demencja starcza - chciałoby się 
zawołać). Więcej Ci powiem, czasami 
udawało mi się zapomnieć na dłużej. 
Ale niestety, stara natura głęboko uśpio-
na i odrzucona świadomie w momencie 
nawrócenia, ni z tego ni z owego odzy-
wa się w najmniej spodziewanym mo-
mencie i przypomina dawno zapomnia-
ne sprawy z przeszłości. Dlaczego tak 
łatwo przypominamy sobie złe sprawy, 
a tak trudno te dobre? Czemu skupiamy 
się na tym, co w swym trzeźwym ro-
zumie i nawróconym sercu postanowi-
liśmy odrzucić? Kiedyś usłyszałam, że 
„miłość jest aktem woli” i myślę tu nie 
tylko o kochaniu osób żyjących najbliżej 
nas, o co może najtrudniej, bo przecież 
one znają nasze słabe strony najlepiej  
i najcelniej potrafią zranić, ani o namięt-
ności, tej pierwotnej sile łączącej w pary 
i często mylonej z miłością a czasem 
wolą Bożą, ale o globalnym podejściu 
do drugiego człowieka.

Wyobraź sobie Edytko, gdybyśmy 
umiały patrzeć na drugiego człowie-
ka oczyma Bożymi, gdy ten nas ocenia 
negatywnie. Na przykład z tą Twoją ad-
wersarką z warsztatów: ona Ci zarzuca, 
że jesteś zbyt kobieca, bo nosisz koloro-
we rajstopy, co znamionuje według niej 
osobę o mniejszym intelekcie, a Ty sobie 
myślisz: „Jaka ona biedna”, nie zna rado-
ści odkrywania swojej seksualności i po-
wołania, ma kompleksy, które musi sobie 
powetować atakując innych. Daj Panie 
Boże, bym mogła okazać jej miłość i zro-
zumienie tak, jak Jezus uczynił to mnie”. 
Jednym słowem, „czyńcie drugiemu to, 
co chcielibyście, by wam czyniono”. 

No tak. To wzorzec dojrzałej po-
stawy chrześcijańskiej, którą zdarza się 
nam przyjmować, gdy jesteśmy w dobrej 
formie duchowej i fizycznej. A co dzieje 
się wówczas, gdy sami czujemy się słabi, 

odrzuceni, niekochani? Pocieszające jest 
to, że zawsze możemy odwołać się do 
miłości Bożej, tej indywidualnej, danej 
mnie, bez powodu i zasług, jako specjal-
ny dar. Kto nie zaznał tej miłości, nigdy 
pragnął nie będzie? Nie, to też nie tak. 
Pragniemy akceptacji i miłości ludzkiej, 
tylko że ciągle zapominamy, że jesteśmy 
nienasyceni, ponieważ ich akceptacja  
i miłość jest niedoskonała, tak jak i nasza 
do nich, w odróżnieniu od doskonałej  
i nasycającej miłości Bożej. 

A tak na marginesie tych rozważań, 
chciałabym odpowiedzieć na Twoje py- 
tanie, dotyczące stylu ubierania się ko-
biet w ogóle, a szczególnie tych wie-
rzących. Jaka dominuje obecnie moda, 
to widzimy na ulicach, w magazynach  
i mediach. Nazwałabym ją: „wszystko na  
sprzedaż”. Pokazujemy coraz więcej, po- 
nieważ żyjemy w czasach „kultu ciała”. 
Operacje plastyczne, odsysanie tłuszczu,  
opalanie, wszelakie zabiegi kosmetycz-
no-chirurgiczne dążą do tego, byśmy 
były coraz piękniejsze. I tu można by 
było powiedzieć o dwóch skrajnościach: 
z jednej strony moda ulicy, czyli mini, 
bikini i głębokie dekolty, a z drugiej – 
przesadna skromność niektórych a na-
wet ośmieliłabym się powiedzieć – więk-
szości z naszych zborowniczek. I jedno  
i drugie, moim zdaniem jest złe. Mło-
dość, zgrabna figura wymagają podkre-
ślenia. Dojrzałość i brak figury – tym 
bardziej, co nie oznacza ekshibicjoni-
zmu ani zaniechania dbania o to, byśmy 
w każdym wieku ubierały się zgodnie  
z trendami mody, odpowiednio do sytu-
acji, zajmowanego stanowiska i miejsca 
naszego pobytu. Jednym słowem: mini 
na spotkanie młodzieżowe jak najbar-
dziej, ale na nabożeństwo czy do biura 
– niekoniecznie. Poza tym jestem zwo-
lenniczką wolności i indywidualizmu 
oraz pewnej dozy elegancji i skromności  
w ubiorze. Ale ta „skromność” przyszła mi 
dopiero z wiekiem, zawsze miałam z tym 
problem, szczególnie zaś z dekoltem.

Ależ się nawymądrzałam! Mimo 
wszystko, jestem przekonana, że Pismo 
Święte to najlepszy podręcznik psy-
chologii stosowanej. Tylko czy jeste-
śmy wystarczająco pilnymi uczniami 
czy studentami, by potrafić zastosować  
w 100% jej dyrektywy w swoim życiu?

Okresowo Odczuwająca Brak…

PS: cieszę się niezmiernie i jeszcze bar-
dziej, że ostatnio spotkałyśmy się w ko-
ściele. To tak, jakbyśmy odnalazły się 
wśród dawno nie widzianej Rodziny.  

Bóg dał nam w tym roku piękną i śnieżną zimę. Choć powoduje ona liczne 
problemy, to faktem jest, że wielu marzyło o takiej od lat. Była ona też mroźna. 
Choć pod koniec stycznia temperatury spadły do kilkunastu stopni poniżej zera, 
to właśnie wówczas przez ponad dobę w kaplicy pierwszego zboru baptystów 
w Poznaniu panowała nadzwyczaj gorąca atmosfera.

Od piątkowego wieczoru, aż do wieczoru sobotniego (22/23 stycznia) trwa-
ła tam „Doba Uwielbienia”. A nawet nieco więcej niż doba, gdyż modlitwa 
trwała bez przerwy przez 26 godzin. Nie chodziło jednak o bicie jakiegoś rekor-
du. Odbyło się to ze szczerej potrzeby serca. W tym wielkim nabożeństwie wie-
le poznańskich zborów i wspólnot: I i II zbór KCh-B, Kościół K5N i Wspólnota 
„Genesis” (wraz ze swym liderem, Mate.O), zbory Kościoła Bożego w Chrystu-
sie z Poznania i Kalisza, Poznań International Church i równie międzynarodowy, 
a przy tym bardzo afrykański, The Way Church i Chrześcijańska Szkoła Podsta-
wowa im. Króla Dawida. A można było zaobserwować także katolików – bo 
także i przechodnie napotykali zaproszenie do udziału w modlitwie.

Przez cały dzień i przez całą noc przez kaplicę przewijało się wielu lu-
dzi, którzy przychodzili, by wielbić Pana, dziękować, prosić. Przychodzili na 
tak długo, ile kto chciał, ile miał sił i czasu. Niejeden zostawał na wiele go-
dzin. Momentami niemal wszystkie miejsca były zajęte. Zmieniały się osoby 
prowadzące uwielbienie, zmieniały się style, w jakich wychwalano Pana – od 
niemal medytacyjnych po tak dynamiczne, że zgromadzeni zaczynali skakać  
i tańczyć na cześć swego Boga. Modlitwa niekiedy przyjmowała formy bardzo 
spontaniczne – także ta śpiewana. Prowadzący uwielbienie niekiedy – jak się 
zdaje – wyśpiewywali po prostu te słowa,  które akurat w danym momencie 
były im dane jako motyw modlitwy. Był też czas dzielenia się Słowem Bożym 
i nauczania. Modlono się także „językami”, co tworzyło niesamowity klimat 
zwłaszcza wtedy, gdy modlitwa taka była wyśpiewywana. Żar uwielbienia był 
wprost niesamowity i gdyby żar modlitwy podnosił temperaturę powietrza, to 
śnieg w najbliższej okolicy z pewnością stopniałby do ostatka!

Takie spotkanie modlitewne zorganizowano w Poznaniu już po raz drugi. 
Pragnieniem tych, którzy je przygotowali jest, by kolejne spotkania z „Doby 
Uwielbienia” przemieniły się w „Weekend Uwielbienia” i by w inicjatywę tą 
włączało się coraz więcej ludzi z różnych kościołów i wspólnot chrześcijań-
skich z Poznania i okolic.   

Żar uwielbienia Marcin Woźniak



Dzień święty czyli szabat, czyli po naszemu 
dziś - chill out. Chill out, czyli wyluzowanie się, 

odpoczynek od codziennych zajęć, obowiązków, zadań 
do wykonania. Wydawałoby się, że człowieka nie trzeba 
długo namawiać, żeby odpoczął. A jednak! Niby jesteśmy 
z natury leniwi, wolimy na przykład spędzać czas przed 
telewizorem albo przy grillu zamiast biegać albo uczyć 
się nowych rzeczy, ale złudne to wrażenie. Wyjątkowo 
właśnie w XXI wieku, a już szczególnie w dużych aglome-
racjach możemy zaobserwować pęd, pośpiech, gonienie 
czegoś. Po co w takim razie dzień odpoczynku, kiedy na 
topie są takie słowa jak wydajność oraz sukces. 

 Bóg się nie męczy. Nie musi odpoczywać, nie 
potrzebuje drzemek, On nie drzemie ani nie zasypia [Ps. 
121,4]. Nie potrzebuje tak jak my usiąść na chwilę i odsap-
nąć. A jednak siódmego dnia odpoczął od swoich dzieł  
i od swojej pracy. Co więcej, pobłogosławił i poświęcił ten 
dzień odpoczynku [1 Mojżeszowa 2,3-4]. To już by nam 
wystarczyło jako przykazanie święcenia siódmego dnia, 
jeżeli chcemy we wszystkim upodabniać się do naszego 
Boga. 

Pamiętaj o dniu sabatu aby go święcić. Sześć dni będziesz 
pracować ale siódmego dnia jest wyjątkowy dzień i w tym 
dniu nie będziesz pracować. Nie będą też pracować Twoi 
bliscy, rodzice, dzieci, znajomi ani nawet Twoje zwierzęta. 
Bóg w ciągu sześciu dni stworzył wszystko, a siódmego 
dnia odpoczął. Pobłogosławił też siódmy dzień i poświę-
cił, [oddzielił od reszty].  (II Mojżeszowa 20,8-11)

 Robimy po dwa fakultety, pracujemy na kilka 
etatów, rozpoczynamy kursy i szkolenia. Za mało jest dni  
w tygodniu żeby to wszystko ogarnąć, a jednak Bóg nie 
zmienia swojego Słowa, aby się dopasować do nasze-
go trybu życia. To my mamy się dopasować do Niego! 
Bóg wie, że łatwo nam, ludziom się zajechać. To trudne 
wyłączyć telefon, komputer, nie myśleć o zadaniach do 
wykonania, ale jak bardzo jest to też wyzwalające! Jeśli 

tak zrobisz, to uda ci się od poniedziałku wystartować do 
swoich zajęć z nową, ośmielę się powiedzieć ponadnatu-
ralną energią. Tylko spróbuj, odetnij się, wyluzuj.

 Jest jeszcze drugi bardzo ważny aspekt dnia od-
poczynku. Nie musimy go obchodzić tak, jak Żydzi, ale 
jest dla nas też istotny. Jezus powiedział, że Boży Syn jest 
także Panem szabatu. Nie powiedział: Ja jestem Panem 
szabatu, więc go znoszę i już was nie obowiązuje. Ja te 
słowa odbieram raczej jak: Jestem Panem szabatu, więc 
jeśli jestem Panem twojego życia, to w tym dniu szczegól-
nie powinno być to widoczne. To jest sedno dnia świętego. 
To jest czas na pójście do Kościoła, na dłuższą niż zwykle 
modlitwę. To jest czas na czytanie Biblii i spotykanie się 
z przyjaciółmi, którzy mówią o Bogu, myślą o Bogu, żyją 
Bogiem. To jest dzień, którego Bóg jest totalnym Panem! 

 Kiedy spotykasz się z Bogiem to tak, jakbyś przy-
nosił rozładowany akumulator do źródła energii. Im dłu-
żej będziesz go ładował, tym więcej energii przejmie. Tak 
samo z nami, gdy po sześciu dniach ledwo ciągniemy no-
gami i mamy ochotę rzucić to wszystko, to najlepiej zro-
bić wtedy połączenie ze źródłem, żeby od poniedziałku 
znowu ruszyć na pełnych obrotach. Bez tego daleko nie 
zajedziemy. Spróbuj nie zatankować samochodu i wybrać 
się nim na drugi koniec Polski - nie polecam. 

 Świetne jest to, że Bóg nie każe nam już wypeł-
niać tych wszystkich przepisów. Nie musimy już „nic-nie-
robić” w szabat, nie zabrania nam noszenia, gotowania, 
podróżowania. Chce tylko, żebyśmy ten dzień szczególnie 
spędzili z Nim. Czy to tak wiele w świetle tego, co Żydzi 
przez wieki robili a konkretniej, czego nie robili? Tylko tyle 
i aż tyle. Czy jesteś gotów jedną siódmą swojego życia 
oddać szczególnie Bogu i po prostu odpoczywać sobie 
z Nim? Spróbuj, bo bez tego naprawdę daleko nie zaje-
dziesz. To Bóg jest siłą, inspiracją, energią i odpoczyn-
kiem, którego nie da nawet najlepszy napój energetyczny 
ani najwygodniejsza kanapa.  ■

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

Czwarte, czyli chill out
Tomek Bogowski
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DJ EL, a właściwie Kamil Sołdacki. Po-
dążający po wyboistej drodze grajew-
skich (takie miasto na Podlasiu) osiedli, 
od 2004 roku obywatel nieba. Od tamtej 
też pory na scenie. Producent i dj, aktu-
alnie zamieszkały w Warszawie. Można 
było go zobaczyć u boku m.in.: CKR, 
DwaPe, EKS, Kryzys, Lajf, Mak, Royal 
Rap, Tymo. Aktywista hip-hopowy, a po 
godzinach promotor inicjatyw chrześci-
jańskich. Biografia w pigułce: Iz 61,1-3.

Tomek Bogowski: Od lat jesteś moc-
no „osadzony” w środowisku hip-
hopowym. Chyba życie z Jezusem 
nie jest zbyt popularne w kręgach, 
gdzie na piedestale jest marihuana, 
alko obrażanie policji?

DJ EL: Chyba przyjacielu słyszałeś złą 
opcję rapu! (śmiech) Hip-hop to nie tylko 
kultura czy muzyka, ale przede wszyst-
kim styl życia. A chrześcijaństwo? Dla 
mnie to również styl życia! Zmiksuj te 
dwie rzeczy! Mieszanka wybuchowa 
prosto z nieba na zniewolone przez 
sex, dragi, alkohol i przemoc ulice. Kok-
tajl Mołotowa, gdzie łatwopalna ciecz to 
hip-hop, a lont zapalający to Jezus.

Jak muzyka i ogólniej- kultura HH 
wpłynęła na Ciebie i na Twoje życie 
z Bogiem?

Czasami jeden sampel, loop, werbel, 
akord kruszy moje serce przed Panem 
bardziej niż niedzielne nabożeństwo. 
Bóg ma wiele opcji, by do nas mówić. 
Często płaczę przy kawałkach czy bi-
tach hiphopowych. Z drugiej strony:  
„...czasem się zamykam, nie ma mnie 
dla nikogo / wsłuchuję w ciszę i nie 
kiwam wtedy głową. / Zamykam w so-
bie by móc się otworzyć i rozmawiam  
z Tym, który to wszystko stworzył...” 
Molesta Ewenement – Czasem.

W pewnym momencie ludzie mówili, 
że chrześcijański rap jest na topie  
i wiele kapel zaczęło wrzucać „chrze-
ścijańskie” teksty, żeby lepiej sprze-
dać swoją muzę. Jak to wygląda dziś, 

czy scena CHH w Polsce jest praw-
dziwie Boża, czy to tylko etykietka?

Nigdy nie widziałem, żeby chrześcijań-
ski rap w Polsce był „na topie”. Gene-
ralnie wydaje mi się, że sceny chrześci-
jańskiego rapu w naszym kraju do roku 
2008 nie było. Scena dopiero powstaje  
i się klaruje. Jednak jest to tłuste ude-
rzenie, czego dowodem może być Fe-
stiwal Praski czy Święte ELO.

Gdybyś miał wybrać jedno wyda-
rzenie, wysłuchaną modlitwę, takie 
„świadectwo świadectw” ze swoje-
go życia, to co by to było?

Nigdy nie zapomnę, jak po nawróceniu 
rozmawiałem ze swoim ojcem przez te-
lefon. Pełen „pierwszej miłości” zaczą-
łem opowiadać o Jezusie, o tym, że On 
wyciągnął mnie z bagna. Usłyszałem 
na to: „Nie jesteś godzien być moim sy-
nem, jeśli wierzysz w Jezusa. Nie chcę 
ciebie znać!”, dodatkowo dużo bluzga-
nia. Zacząłem mocno płakać. Leżałem 
na schodach i wyłem głośno pełen żalu. 
W pewnym momencie usłyszałem czy-
jeś kroki, ale nikogo nie było obok, po 
chwili poczułem, jak ktoś obok mnie 
przechodzi. Również nikogo nie było. 
Nagle usłyszałem najpiękniejszy głos, 
jaki kiedykolwiek słyszałem i słowa: 
„Nie płacz, wszystko będzie dobrze, Ja 
jestem twoim Tatą...”. Było to w 2004 
roku i obiecane „dobrze” trwa ciągle!

Ten dział „SP” nazywa się „wiarą  
i muzą”, w takim razie proponuję- 
dokończ zdania:
-   wiara to dla mnie... pewność obie-
canego „będzie dobrze”.
-  muza to dla mnie... może bardziej 
konkretnie: hip-hop to dla mnie sztuka, 
której nie zabije system, nigdy!

Dziś w Kościele pełno jest dziecia-
ków, którzy widzą chrześcijaństwo 
jako przeżytek a właśnie HH i całą 
kulturę jako coś fajnego. Co byś im 
powiedział?

Bądź sobą, ziomuś bądź sobą! Chcesz 
pogadać, pisz: malyel@o2.pl

Na koniec kilka słów od siebie:

„Kupujcie polskie rap-płyty”, jak to kie-
dyś Eldo przewinął. Jeszcze jedno świa-
dectwo! Byłem kiedyś na konferencji do-
tyczącej uwielbienia i jeden z muzyków 
podczas wykładu powiedział: „Robiąc 
muzykę dla Boga musimy być czyści  
w każdym calu”. Uderzyło mnie to moc-
no, powaliło na kolana i dotknęło moje-
go serca. Wróciłem do domu i usunąłem 
wszystkie nielegalne pliki z dysku twar-
dego, również gotowe złożone utwory 
na różne produkcje! Następnego dnia 
zepsuł się doszczętnie mój laptop. Ko-
lejnego, trzeciego dnia po konferencji, 
ktoś ofiarował mi dużą sumę pieniędzy 
na nowy komputer do grania i produko-
wania muzyki. Bóg jest wielki!
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Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość
100-lecia założenia zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie, 

która odbędzie się w dniach: 11-12 września 2010 r.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu               
82 5652750, do dnia 31.07.2010. Szczegółowe informacje przy zgłoszeniu.

      Z chrześcijańskim pozdrowieniem, 
         - Rada Zboru KChB w Chełmie100-lecie

DJ EL
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki

W marcu przedstawiciele kościołów bap-
tystycznych – Eugene Gedeon, wiceprze-
wodniczący Haitańskiej Konwencji Bap-
tystów i Edrice Romelus, były sekretarz 
Haitańskiej Misji Baptystów - odwiedzili 
biuro Światowego Związku Baptystów. 
Rozmawiano na temat długofalowej po-
mocy dla tego kraju. Ewangelikalni pro-
testanci – ponad 20 kościołów – są tam 
zrzeszni w Protestanckiej Federacji Ha-
iti i stanowią 10 procent ludnosci kraju. 
Haitańska Konwencja Baptystyczna liczy 
około 100.000 członków, z których 15 ty-
sięcy mieszkało w stolicy, Port-au-Prince. 
„Ludzie starają się żyć normalnie, ale nie 
mają domów. Mieszkają w namiotach. 
Są smutni, widać to na ich twarzach” 
– powiedział pastor. Gdy 12 stycznia 
nastąpiło trzęsienie ziemi, Romelus był  
w swoim biurze. „Nagle budynek zaczął 
się chwiać. Drukarka zsunęła się z biurka. 
Obok mamy nasz szpital, zaczęły nad-
jeżdżać karetki pełne rannych. Nie było 
miejsca dla wszystkich. Kładliśmy ich  
w kuchni szpitalnej” – mówił. W trzęsie-
niu ziemi zginęło dwóch pastorów bap-
tystycznych – Biene Lamerique i Venel 
Deciain. Jeden z pastorów stracił czwórkę 

dzieci, inny troje. Przynajmniej 80 człon-
ków Haitańskiej Misji Baptystów i przy-
najmniej 29 członków Baptystycznej Kon-
wencji Haiti straciło życie. Nie wiadomo 
jeszcze ile budynków kościelnych zostało 
zniszczone, ponieważ trudno jest tam do-
trzeć. Ale jak już wiadomo, osiem zostało 
całkowicie zniszczonych, a 24 poważnie 
naruszonych. Wielu baptystów straciło 
swoje domy, zawaliło się wiele szkół. „Ale 
kościoły są pełne ludzi, tam dodaje się im 
otuchy. Kościoły na prowincji przyjmują 
uchodźców ze stolicy. Trzęsienie ziemi 
dało kościołom wiele możliwości służby. 
Nawet szamani nawracają się do Chry-
stusa” – powiedział Romelus. Sytuacja 
ta daje możliwość solidarnej współpracy 
w odbudowie. Ale potrzeby są wielkie. 
Szpitale nadal są pełne rannych i chorych, 
jak najszybciej należy otwierać szkoły. 
Obydwa kościoły baptystyczne oferują 
dla dzieci stypendia, aby mogły one pod-
jąć naukę. Wydział Pomocy Światowego 
Związku Baptystów obiecał sfinansować 
budowę 10 domów oraz ośrodka w stoli-
cy kraju, gdzie będzie szkoła, sierociniec 
i kaplica. A w międzyczasie będzie on 
dostarczał żywność, czystą wodę i środki 
medyczne (bwanet.org).

Haiti – liczenie strat Korea Południowa  
– szerokie działania misyjne

W Korei Południowej pracuje 350 ame-
rykańskich misjonarzy baptystycznych 
pochodzenia koreańskiego. To najwięk-
sza grupa etniczna wśród wszystkich 
misjonarzy Południowej Konwencji Bap-
tystów (PKB). Setki więcej osób tej na-
rodowości przygotowuje się w USA do 
pracy misyjnej poza granicami tego kraju. 
Zwykle Koreańczycy w Stanach Zjedno-
czonych starają się kształcić swoje dzieci 
w najlepszych szkołach. Ale młody Ko-
reańczyk, Tymoteusz, nagle wyjechał do 
Chin i Indii na krótki okres  pracy misyj-
nej.  Nawiązał tam kontakty, prowadził 
domowe studium biblijne. „Wtedy po-
myślałem sobie: O Boże, przecież to naj-
większy dla mnie zaszczyt, to największe 
w świecie zadanie” – powiedział później 
i wyjechał do Chin jako misjonarz. Inny 
Koreańczyk, po przejściu na emeryturę 
podążył za nim. Jadą do Chin i Korei, 
by poświęcić swoje życie zwiastowaniu 
ewangelii. Wydział Misji Zagranicznej 
Koreańskiego Kościoła Baptystycznego 
wspiera ponad 600 swoich misjona-
rzy. Według danych z 2007 roku liczba 
wszystkich protestanckich misjonarzy 
Korei Południowej sięga ponad 17.000, 
to drugie miejsce po misjonarzach ame-
rykańskich. Ze 100 zborów baptystycz-
nych  (na ogólną liczbę ponad 800)  PKB 
w Korei Południowej wolontariusze uda-
ją się na krótkie misyjne wyjazdy zagra-
niczne. Wzrastająca liczba koreańskich 
zborów w USA nawiązuje strategiczne 
kontakty z Międzynarodowym Wydzia-
łem Misji PKB, w celu dotarcia z ewange-
lią na jeszcze niezewangelizowane tere-
ny. Na pierwszej Konferencji Światowej 
Misji Koreańskich Baptystów, w której 
wzięło udział prawie 1200 uczestników, 
nawiązano ponad 20 nowych rodzajów 
wzajemnej współpracy. Priorytetem dla 
koreańskich baptystów nie jest zakłada-
nie koreańskich zborów, lecz docieranie 
z ewangelią do jeszcze niezewangelizo-
wanych etnicznych i językowych grup 
ludnościowych (commission stories.com 
– zima 2009).

Nowa organizacja baptystyczna w Irlan-
dii pragnie nawiązać kontakty z Europej-
ską Federacją Baptystów (EFB) i Świato-
wym Związkiem Baptystów. Została ona 
powołana do życia przy końcu lutego 
w jednym ze zborów baptystycznych 
w Belfaście. W wydarzeniu tym wzię-
li udział prezydent EBF Walerij Gileti  
z Mołdawii, sekretarz Tony Peck z Pragi 
oraz Teddy Oprenow, przewodniczą-
cy Rady Kościoła Baptystów w Bułgarii. 
W niedzielę goście głosili Słowo w róż-
nych zborach Północnej Irlandii oraz w 
Dublinie, w Republice Irlandii. Wielu 
baptystów irlandzkich pragnie bliższych 
kontaktów ze swoimi braćmi i siostrami 
na całym świecie. Dotąd nie należeli oni 
do żadnej kontynentalnej czy światowej 
organizacji baptystycznej. Prezydent EFB 

Gileti, który jest też członkiem parlamen-
tu mołdawskiego, spotkał się Jeffreyem 
Donaldsonem, członkiem zgromadzenia 
Północnej Irlandii i członkiem parlamen-
tu brytyjskiego. Obydwaj uczestniczą 
w ruchu modlitewnego śniadania parla-
mentarzystów w swoich krajach. Tony 
Peck wyraził radość z tej wizyty, ponie-
waż po raz pierwszy odwiedził Irlandię. 
„Gdy mieszkałem w Szkocji, zawsze 
myślałem o Irlandii Północnej, kraju cią-
głych konfliktów religijnych. Teraz prze-
konaliśmy się, że są tu też tacy, którzy 
stale wiernie świadczą o Bożej miłości 
w Chrystusie. EFB może wiele nauczyć 
się od irlandzkich baptystów. Z nadzie-
ją oczekujemy na zacieśnienie naszych 
więzi z irlandzkimi baptystami” – powie-
dział (ebf.org).

Irlandia Pn. – baptyści pragną kontaktów międzynarodowych
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KChB w Toruniu odbyło się walne zgro-
madzenie Biblijnego Towarzystwa Kre-
acjonistycznego. Wzięły w nim udział 
osoby z Poznania, Wrocławia i Gdań-
ska. Podczas spotkania - któremu prze-
wodniczył Michał Prończuk, prezes BTK 
- podsumowano dotychczasową dzia-
łalność istniejącego już od 6 lat Towa-
rzystwa, ze szczególnym uwzględnie-
niem minionego roku. Dokonano także 
istotnych zmian w Zarządzie. Z funkcji 
skarbnika Towarzystwa z przyczyn nad-
miaru obowiązków zrezygnował Da-
riusz Cieślak z Poznania. Zadanie to po-
wierzono pochodzącej z tego samego 
miasta Dorocie Hukisz. Zdecydowano 
również o rozszerzeniu trójosobowego 
dotąd Zarządu o czwartą osobę, którą 
jest Stanisław Sylwestrowicz z Gdańska 
- odtąd wiceprezes BTK. 

Wiele uwagi poświęcono możliwo-
ściom rozwoju, planom – m.in. wydaniu 
polskiej wersji filmu „Uprzywilejowana 
planeta”. Przedstawiono propozycję 
organizacji kreacjonistycznej konferen-
cji naukowej we Wrocławiu. Wielkim 
marzeniem jest stworzenie polskoję-
zycznej wersji znakomitego amerykań-
skiego periodyku naukowego „Answers 
in Genesis”. Zwrócono uwagę na po-

trzebę rozwoju współpracy ze zborami 
ewangelicznymi w całej Polsce. Sporo 
uwagi poświęcono przybliżeniu te-
matyki stworzenia świata i prezentacji 
biblijnej wersji dziejów najmłodszym. 
Omówiono możliwość przygotowania 
scenariusza planszowej gry edukacyj-
nej opartej o naukowy kreacjonizm, 
pomysł stworzenia witryny interneto-
wej - w konwencji blogu - przeznaczo-
nej dla dzieci, a prezentującej biblijny 
obraz dziejów świata, a także komiksu 
wprowadzającego w zagadnienia kre-
acjonistyczne. Poruszono także kwestię 
nawiązania współpracy z działającymi 
w Polsce szkołami chrześcijanami oraz 
chrześcijańską organizacją skautowską 
Royal Rangers.

Można uczynić wiele, zrealizować 
wiele planów czy nawet szalonych ma-
rzeń. Środki, jakimi dysponuje BTK są 
jednak dość skromne i tak naprawdę 
wiele zależy od dobrej woli polskich 
chrześcijan. Więcej informacji o Towa-
rzystwie można znaleźć w internecie: 
www.stworzenie.org i www.integentny-
projekt.pl                                     

M.W.

Doroczne spotkanie BTK
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Nigeria  
– masakra chrześcijan

W niedzielę 7 marca bieżącego roku mu-
zułmanie dokonali masakry chrześcijan. 
Akcja ta została wcześniej dokładnie za-
planowana i przeprowadzona w sposób 
skoordynowany. Jej celem była ekstermi-
nacja ludności chrześcijańskiej na tym te-
renie. W wyniku tego bestialskiego mor-
du życie straciło prawie 500 chrześcijan,  
w większości kobiet i dzieci, a setki in-
nych zostało rannych. Nie oszczędzano 
nawet niemowląt. Wśród tych, którzy za-
atakowali, rozpoznano niektórych miesz-
kańców wioski będących muzułmanami. 
Jednym z nich był Bakasi Mohammed, 
który pokazywał napastnikom domy, któ-
re mają spalić oraz te, których nie powin-
ni ruszać.Tego pamiętnego dnia wszyscy 
muzułmanie opuścili wioskę przed ata-
kiem. W domu Bekasiego Mohammeda 
znaleziono jego zdjęcia z przeszkolenia 
w używaniu specjalistycznych rodzajów 
broni, jakie przeszedł w stanie Bauchi 
(zdominowanym przez muzułmanów,  
w którym podobnie jak w 11 innych sta-
nach Nigerii obowiązuje prawo szariatu). 
Większość napastników była z ludu Fula-
ni, niektórzy byli ubrani jak mieszkańcy 
Nigru, a nieliczni należeli do ludu Hausa.  
Strategia tych ludzi była następująca: Na-
deszli od północno-wschodniej strony 
wioski i otoczyli ją. Ci z nich, którzy mieli 
maczety, miecze i noże, zostali poza wio-
ską i leżeli tam, czekając na tych, którzy 
będą uciekać. Natomiast ci, którzy mieli  
karabiny, weszli do wioski, strzelając i pa- 
ląc domy. Większość ludzi usiłowała 
uciec z wioski, ale gdy się z niej wydo-
stali, zostali zabici. Ci na zewnątrz wioski 
nie mieli żadnej litości. Rozłupywali dzie-
ciom głowy. Zabili matkę usiłującą uciec 
i położyli na niej ciało jej dziecka. Dwóm 
kobietom w ciąży rozpruli brzuchy, wyjęli 
z nich dzieci i położyli je na piersiach ma-
tek. To było potworne. Zabitych było tak 
wielu, ponieważ wśród napastników byli 
niektórzy młodzi muzułmanie, miesz-
kający w tej wiosce. Gdy rozpoczął się 
atak, straż obywatelska zaczęła ostrzegać 
mieszkańców. Większość wysłała swoje 
dzieci i żony naszą stałą drogą ucieczki,  
nie wiedząc, że ci ludzie tam czekali, na- 
tomiast wojsko wszystkiemu się przyglą-
dało. Mohammed Bakasi pokazywał im, 
które domy mają spalić. Ustawił też na zie- 
mi karabin maszynowy i strzelał do wszyst-
kich, którzy usiłowali uciec (Chn24.pl).

W dniu 10 stycznia tego roku 48 chrze-
ścijan, w tym kobiety i dzieci, zostało pod 
lufami karabinów wyprowadzonych ze 
swoich domów. Pozostawiono ich na dro-
dze 5 km od domów, nie pozwalając na 
powrót. Wierzący w wiosce Katin od lat 
okrutnie cierpią ze strony władz laotań-
skich. Koczującym teraz pod namiotami 
w dżungli w 2003 roku skonfiskowano 
budynek kościelny. Teraz wielbią oni Boga 
pod otwartym niebem. W miejscowości 
Katin przedstawiciele władz z 11 domów 
wyrzucili na podwórko wszystko, co się 
tam znajdowało. Inne 6 bambusowych 
domów zniszczyli całkowicie. 18 stycznia 
przedstawiciel do spraw religijnych wraz 

z przedstawicielem władz lokalnych od-
wiedzili wysiedlonych chrześcijan, stara-
jąc się namówic ich do wyrzeczenia się 
swojej wiary. „Po co wierzycie Biblii? To 
tylko książka” – mówili. Natomiast wierzą-
cy twierdzili, że jest to nie tylko książką, 
lecz Boży dar. Gdy jeden z nich powie-
dział, że przez Ducha Świętego otrzy-
mał nowe życie, przedstawiciel władzy 
znowu zaczął z niego kpić i mu grozić: 
„Czy nie widzisz co się stało z powodu 
twojej wiary? Nie masz domu, jedzenia, 
pomocy. Żaden z 56 mieszkańców wioski 
tez ciebie nie chce. Mówią oni, że wolą 
żyć wśród trędowatych i obłąkanych niż 
wśród chrześcijan” (asiaharvest).

Laos – prześladowanie chrześcijan

Po raz pierwszy globalną ewangelizacją 
zaczęto interesować się w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Policzono 
wtedy wszystkie grupy etniczne i języ-
kowe, do których ewangelia jeszcze nie 
dotarła. W ostatnich 40 latach więcej 
muzułmanów, buddystów i hinduistów 
nawróciło się do wiary w Chrystusa niż 
w ciągu wszystkich poprzednich stuleci. 
Pierwszy wielki przełom w muzułmań-
skim świecie dokonał się w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej, gdzie nawróciło się 
przynajmniej pół miliona muzułmanów. 
W Iranie wyraźnie rośnie podziemny 
ruch chrześcijański. Od 2000 roku, gdy 
zaczął być nadawany satelitarny przekaz 

chrześcijański w języku farsi, jego odbior-
cami stała się połowa mieszkańców tego 
kraju. Podobną służbę wykonuje SAT7 
w arabskim świecie – regularnie odbiera 
go 8,5 mln osób. W buddyzmie zwrot-
nym punktem było nawrócenie Kme-
rów i Mongołów. W Kambodży w ciągu 
20 lat Kościół wzrósł od małej grupy do 
400.000 obecnie. A w Mongolii w tym 
samym czasie od kilku osób do 50.000  
w 200 wspólnotach obecnie. A wśród hin-
duistów w każdej kaście jest wielu chrze-
ścijan. W ponad 200.000 wiosek Indii są 
obecni chrześcijanie. Prawie 10 milionów 
hinduistów uznaje Jezusa swoim Panem, 
ale nadal pozostaje w tradycyjnej kulturze 
hinduskiej, przez co ich świadectwo wiary 
ma wielki wpływ na otoczenie. Przewidu-
je się, że pewnego dnia liczba tych wie-
rzących przewyższy ilość tradycyjnych 
chrześcijan w Południowo-Wschodniej 
Azji. W ostatniej dekadzie podwoiła się 
liczba misjonarzy wśród najmniej ze-
wangelizowanych grup ludnościowych.  
W 1980 roku jeden misjonarz przypadał 
na milion muzułmanów, a teraz jeden 
na sto tysięcy. Większość tych misjona-
rzy nie pochodzi z krajów zachodnich.  
W ten sposób różnice kulturowe między 
misjonarzami a grupami ewangelizowa-
nymi stają się coraz mniejsze (Mission 
Frontiers,1-2/10).

Postępy globalnej ewangelizacji

W 2001 roku baptyści ukraińscy zapo-
czątkowali nową formę służby wśród ko-
biet – letnie obozy kobiet. Jej celem jest 
rozbudzenie w kobietach większego pra-
gnienia i potencjału służby innym, a też 
włączenia ich do pracy misyjnej. W 2006 
roku w Karpatach zorganizowano taki 
obóz pod nazwą „Tabor”, na który zapro-
szono siostry z Rosji, Mołdawii i Białorusi. 
Pod wpływem doświadczeń z tego obozu 
już w następnym roku odbył się taki obóz 
w Mołdawii, potem w Rosji. W ubiegłym 
roku taki dziesięciodnowy obóz dla ko- 
biet odbył się niedaleko Odessy. Jego te-
matem była „Drogocenna kobieta”. Celem 
tego spotkania, w którym wzięło udział 
100 kobiet, było ewangelizacja i wzmoc-
nienie więzi małżeńskich. Wiele niewie-
rzących kobiet powierzyło swoje życie 

Zbawicielowi właśnie na tym obozie. Jed-
na z nich napisała: „Aktywny odpoczy-
nek – gry sportowe, konkursy, cudowne 
rękodzieła, zajęcia kulinarne i sztuka de-
korowania stołów, a ponadto nadzwyczaj 
głębokie nauczanie. Pobyt na tym obozie 
zmienił moje monotonne i smutne życie. 
Jakże wiele się tam nauczyłam, znalazłam 
przyjaciół i zadowolenie ze społeczności 
we wspólnej modlitwie. Szczególnie po-
dobały mi się godziny biblijne, na których 
zastanawiałam się jak mam poprawić 
swoje życie. Przeżyłam tam bliskość raju. 
Jestem zachwycona, tak chciałabym za-
wsze przebywać w społeczności z Panem 
i Jego ludźmi”. Obozy takie odbywają się 
prawie w każdym okręgu Ukrainy (Jewan-
hielśka Niwa, 4/09). 

Ukraina – letnie obozy dla kobiet

Doświadczenia włoskich uczonych z 
Padwy dowiodły, że religia i wiara w 
Boga pomagają w hamowaniu rozwoju 
choroby Alzheimera. Badacze podzielili 
64 chorych pacjentów na dwie grupy: z 
niskimi i wysokimi przekonaniami religij-
nymi i przez rok obserwowali przebieg 
ich choroby. Dokładnie śledzili tempo 
utraty ich życiowych zdolności, czym 
charakteryzuje się ta choroba. Brali pod 
uwagę takie ich elementarne przyzwy-
czajenia jak samodzielne ubieranie się 
czy spożywanie posiłków oraz bardziej 
skomplikowane dla takich pacjentów za-
dania jak rozmowa telefoniczna. Wnioski 
były oczywiste: tempo rozwoju choroby 
i jej skutki u ludzi wierzących jest o 10 
procent niższe. „Jak dobrze wiemy, kon-
takty z ludźmi obniżają tempo fizycznej 
i umysłowej degradacji, jednak w naszym 
przypadku stało się oczywistym, że wia-
ra pomaga w zahamowania rozwoju tej 
choroby” – mówi profesor Enco Mancato, 
przewodniczący grupy lekarzy. Jego wy-
kład został opublikowany w specjalistycz-

nym piśmie „Ostatnie badania nad Alzhe-
imerem”. „W takim razie bardzo ważna 
jest nie tylko społeczna aktywność, ale i 
wewnętrzna umiejętność człowieka w za-
kresie zdrowia duchowego” – powiedział 
ten uczony. Należy zauważyć, że dotąd 
nie odkryto przyczyny i procesu rozwo-
jowego choroby Alzheimera. Badania 
mówią o związkach choroby z nagroma-
dzeniem blaszek i neuronowych splotów 
w tkankach mózgowych. Obecne metody 
terapii jedynie nieco łagodzą symptomy, 
ale nie są w stanie zahamować ani zatrzy-
mać rozwoju tej choroby (cln-news).

Wiara hamuje rozwój choroby Alzheimera Samobójstwa – skutek 
braku wiary w Boga

W Japonii co piętnaście minut ktoś 
odbiera sobie życie. W ciągu roku 
w kraju wschodzącego słońca w ten 
sposób ginie 30.000 osób. Włoski 
dziennikarz Silvio Piersanti omawia 
tę sytuację z różnymi ludźmi, w tym  
z katolickim arcybiskupem Tokio i apo-
stolskim nuncjuszem w Japonii. Oby-
dwaj zgodzili się z tym, że wysoka licz-
ba samobójstw ma związek  z religią 
większosci mieszkańców tego kraju. 
Japończycy nie wierzą w osobowego 
Boga, bez którego „człowiek nie może 
być szczęśliwy” – wnioskuje Piersanti 
na łamach L’Espresso. „Japończycy nie 
mają społeczności z Bogiem” – mówi 
arcybiskup Alberto Bottari de Castello, 
nuncjusz apostolski w Tokio. Japończy-
cy utożsamiają się z grupą, społeczeń-
stwem, firmą, narodem. Chrześcijanin 
wie, że gdy podejmuje decyzję popeł-
nienia samobójstwa, to przez to na-
rusza święte prawo: życie zostało mu 
dane przez Boga i tylko Bóg może mu 
je odebrać. Natomiast u Japończyka, 
stojącego przed pokusą samobójstwa, 
nie ma tej przeszkody, nie ma on po-
jęcia grzechu i nie ma on nikogo, aby 
zwrócić się z prośbą o pomoc. Chrze-
ścijanie nawet w najtrudniejszych 
chwilach mogą zwrócić się do Boga, 
ale Japończycy nie mogą tego uczynić. 
Mają oni osiem milonów bóstw, tysią-
ce pięknych świątyń i dwie oficjalne 
religie – buddyzm i szyntoizm, ale nie 
posiadają miłosiernego Boga, nie maja 
pojęcia o Bogu jako Ojcu całej ludzko-
ści. Przyjeżdżający do Japonii zachwy-
cają się wysokim poziomem osiągnięć 
z sferze społecznej – szkołami, szpi-
talami, bogactwem materialnym, wy-
sokimi zarobkami, niskim poziomem 
przestępczości, bezpieczeństwem na 
ulicach i rozwojem przemysłowym. 
Jeżeli ktoś wierzy, że bogactwo mate-
rialne daje szczęście, to Japonię moż-
na byłoby uważać za krainę szczęśli-
wości. Ale pod względem duchowym 
jest to jeden z biedniejszych krajów. 
Również prostestancki pastor w Japonii 
uważa, że samobójstwa w tym kraju są 
spowodowane brakiem wiary w Boga. 
Porównuje on  rodaków, oszołomio-
nych swoimi osiągnięciami, do Izraeli-
tów tańczących wokół złotego cielca. 
Katolicy i protestanci prowadzą w Ja-
ponii telefon zaufania dla tych, którzy 
zastanawiaja się nad odebraniem sobie 
życia (Gołos Istiny, 1/2010).

Problemy i wartości młodzieżowe w róż-
nych częściach Europy są podobne. Takie  
były wnioski ogólnych podsumowań czte-
rech europejskich regionów Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Dzieci Europejskiej Fe- 
deracji Baptystów (EFB). Były one oma-
wiane na młodzieżowej konferencji, która 
odbyła się w dniach 16-21 stycznia tego 
roku w ośrodku edukacyjnym niemiec-
kich Baptystów w Elstal. Badania wyka-
zały, że młodzi ludzie pragną należeć do 
swojej kultury, oczekują oni głębszej spo-
łeczności i poszukują prawdziwego sen-
su życia. Podjęte badania miały na celu 
zainteresowania młodych ludzi ewangelią 
Jezusa Chrystusa. Przedstawiciel młodzie-
ży z Ukrainy mówił, że alkohol i narkoty-
ki stały się niemal epidemią w tym kraju. 
Aby głosić ewangelię narkomanom, trze-

ba znać ich problemy i ich zdanie o sa-
mych sobie. 42 uczestników tego spotka-
nia z 25 krajów wyrazili przekonanie, że 
pracownicy w takich dziedzinach powinni 
być dobrze ugruntowani w swojej wierze. 
Ich wiara potrzebuje regularnej modlitwy, 
czytania, rozumienia i życia Biblią. Misyjny 
styl życia jest ważniejszy od organizowa-
nia przedsięwzięć ewangelizacyjnych. Do 
Komitetu Młodzieżowego wybrano trzy  
nowe osoby. Są to: Swietłana Mraz z Chor-
wacji, Pille Hawakats z Estonii i Rostysław 
Semikow z Ukrainy. Obecny na konferencji 
Tony Peck, sekretarz generalny EFB wyra- 
ził zadowolenie z panującej na niej atmo- 
sfery i końcowych wniosków. Jedna trzecia 
wszystkich uczestników, włącznie z dele- 
gatami z Uzbekistanu i Iraku, po raz pierwszy  
brała udział w takim spotkaniu (ebf.org).

Niemcy – konferencja pracowników wśród młodzieży i dzieci



Wczasy Seniora w Radości
10-20 czerwca 2010 r.

W programie: rozważania biblijne, czas świadectw,  
modlitwy i wspólnego śpiewu, gimnastyka, zajęcia  

artystyczne, wycieczka do Warszawy...  
i dużo wolnego czasu na spacery i rozmowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 maja  
na adres: Kancelaria Rady Kościoła K.Ch.B.  

ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa
lub rejestrować się telefonicznie w Kancelarii Kościoła:  

tel.: 022 624 27 83
Wczasy rozpoczną się obiadem w czwartek 10 czerwca  

I zakończą śniadaniem w niedzielę 20 czerwca. 

Więcej informacji: tel.: 022 624 27 83

Miejsce: 
Ośrodek Katechetyczno-Kolonijny  
KChB w Świętajnie
Ul. Kościelna 20
12-140 Świętajno (koło Szczytna)

Organizator:
Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży KChB

Kierownik: Anna Kuźnik
ul. Spacerowa 16, 30-199 Kraków, Rząska
Tel. 012/6370571 lub 608311836
e-mail: anna.kuznik@wp.pl

Nr rachunku w Banku PKO BP SA, 
Nr 31102028920000500200705863
Z dopiskiem Świętajno 2010

(przedpłata 200,-)

 (przedpłata 300,-)

Organizator:
Misja Pokoleń, ul. Spacerowa 16, 30-199 Kraków, Rząska

Tel. 012/6370571 lub 608311836 
e-mail: biuro@misjapokolen.org

Nr rachunku w Banku PKO SA: 75124045331111000054333732
Z dopiskiem: ASY 2010

Zgłoszenia i przedpłaty do 03 czerwca 2010 r.

Rada I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów  
we Wrocławiu (54-218 Wrocław, ul. Kłodnicka 2)  

poszukuje kandydata do pełnienia funkcji 
gospodarza obiektu zborowego  

od 01.09.2010 r. Warunkiem jest praca 
wyłącznie w I Zborze KChB na pełny etat oraz 

zamieszkanie w lokalu służbowym. Oczekujemy 
dyspozycyjności i zaangażowania w pracę.

Informacje i zgłoszenia u administratora Zboru.  
Tel. 71 351 75 32, fax  71 351 75 32 w. 10,  

godziny pracy kancelarii: 
 poniedziałek – środa 8.00 11.00,        

czwartek 10.00 – 18.00, piątek 8.00 – 15.00

Terminy i miejsca obozów 
organizowanych i prowadzonych 

przez Zbór w Białymstoku,  
tel. 85 74-10-920:

•  4-14.07.2010 r.    
- obóz dla dzieci w Narewce

•  4-14.08.2010 r.  - obóz 
młodzieżowy w Świętajnie

•  18-29.09.2010 r. - obóz 
studencki w Wiśle pod hasłem: 
„Chrześcijanin a społeczeństwo”

Informacja na temat obozów 
letnich organizowanych przez  

I Zbór we Wrocławiu,  
tel. 71 351-75-32:

•  20-28.07. 2010 r. - Obóz dla 
dzieci i młodszej młodzieży 
(7-15 lat) w Bielicach 

•  12-22. 08. 2010 r. - Obóz 
młodzieżowy (12-18 lat)  
w Świnoujściu



Tylko nadzieja

Z pachnących kwiatów wiosny
wiłam wielki wieniec miłości,
z barw majowej tęczy
tkałam piękną szatę wiary,
z iskrzących gwiazd na niebie
długi, lśniący pas nadziei,
lecz zawiał wicher czasu
i wszystkie nici poprzecierał.
Rwały się, strzępiły
i mój z wielkim trudem wity wieniec
mocno zniszczyły.

Kwiaty z niego wypadały, więdły, schły,
i w ciemnych mrokach się gubiły.
Tęczowe barwy też pobladły,
rozpłynęły się po niebie
i przepadły.

Piękna szata poszarzała,
radość z wiatrem uleciała. 
I tylko pozostała sama nadzieja,
ale i ona strzępi się i rwie.
Kiedy wszytko odmieni się?

                      Alfreda Furgała


