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Słowo i świadectwo 
misją Kościoła

Piszę te słowa w Święta Zesłania 
Ducha Świętego, w przeddzień XXXII 
Krajowej Konferencji Kościoła. Święta 
te na nowo przypominają nam naszą 
odpowiedzialność za kontynuowanie 
misji  Kościoła, jaką jest zwiastowanie 
Słowa słowem i czynem w wymiarze 
lokalnym i globalnym. Wszystkie Ko-
ścioły na całym świecie są powołane 
do uczestniczenia w Bożej misji skie-
rowanej do całego stworzenia. Nieza-
leżnie od nakładów potrzebnych do 

tego, aby Kościół różnymi sposobami 
realizował swą odpowiedzialność 
świadczenia o Chrystusie, żadna wy-
mówka nie może ograniczyć lub po-
wstrzymać Kościoła od powołania do 
pilnego szerzenia Ewangelii na całym 
świecie.

Zapowiedzią tej misji był skład 
etniczny zgromadzenia w dzień ze-
słania Ducha Świętego w Jerozoli-
mie. Opisując to wydarzenie Autor 
2 rozdziału Dziejów Apostolskich 
wskazuje czytelnikom szeroki zakres 
misji Kościoła. Mówi, że zgromadzili 
się tam „mężowie nabożni, spośród 
wszystkich ludów, jakie są pod nie-
bem” (werset 5), i jasno stwierdza, że 

ludzie ci w swoim własnym języku 
mogli usłyszeć przesłanie o „wielkich 
dziełach Bożych” (werset 11). W ten 
sposób św. Łukasz przynagla do pod-
jęcia misji o globalnym zasięgu, która 
jest częścią powołania Kościoła. 

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem mamy ku temu możliwo-
ści. Łatwość podróżowania, migra-
cje, nowoczesne środki komunikacji  
– to wszystko powinno zwiększać 
naszą świadomość o potrzebie zaan-

gażowania misyjnego  
w kraju i poza jego 
granicami. Kościół raz  
po raz musi przypo-
minać sobie słowa Je-
zusa z Mat 28:18-20:  
Idźcie, czyńcie ucz-
niami wszystkie na-
rody!

Główny temat  
czerwcowego Słowa 
Prawdy to właśnie Ko-
ściół.  Zawiera dwa  
bardzo ważne wy-
kłady oraz kazanie 

związane z hasłem obchodzonej 
w tym miesiącu XXII Krajowej Kon-
ferencji Kościoła „Wierni Słowu, 
odważni w świadectwie”. Niech 
lektura tego numeru naszego kościel-
nego pisma, jak również wspomnie-
nie pierwszego zesłania Ducha Świę-
tego odnowi nasz zapał dla globalnej  
misji Kościoła! Abyśmy w pokorze, 
ale i z całkowitym przekonaniem, 
głosili Ewangelię o Królestwie Bo-
żym, a poznanie chwały Bożej by 
wypełniało całą ziemię!

  Prezbiter Kościoła
    Gustaw Cieślar
                  Warszawa, 23 maja 2010 

OD REDAKCJI

fot. stockxchng

List do Filipian ma dla nas wyjątkowe 
znaczenie. Poza jednym fragmentem 
chrystologicznym (2,6-11) nie zawiera on 
wywodów teologicznych, obszernych 
pouczeń odnośnie wiary czy obycza-
jów. Ale jakże wiele jest tu osobistych 
wtrąceń apostoła, wraz z jego szczerym  
wyznaniem: „Bracia, ja o sobie samym 
nie myślę, że już jestem doskonały, że 
już to (pełne poznanie Chrystusa) zdo-
byłem” (3,12-13). Paweł jakby zapomina, 
że jest teologiem, a jedynie odpowiada 
na ich troskę wdzięcznością. Cieszy się 
na myśl, że wkrótce zostanie zwolnio-
ny z więzienia i osobiście spotka się ze 
swoimi przyjaciółmi w Filippi (2,24). 
Dziękuje im za przesłany dar i zapewnia 
ich o swojej modlitwie za nich. Język tej 
modlitwy jest pełen bólu zintensyfiko-
wanego przez uwięzienie i oddziele-
nie od umiłowanych przez niego osób. 
Ale dużo mówi o swoich odczuciach, 
nadziei, oczekiwaniach.  O co przede 
wszystkim Paweł się modli?

Modlitwa 
 o wzrastanie w miłości

Zbór w Filippi był jeszcze młody, jego 
członkowie niedawno nawrócili 
się do Jezusa. Choć byli gor-
liwi w wierze, to jednak 
wiele im jeszcze 
brakowało. 

Ale wszystkie ich braki mogła wypeł-
nić miłość. Miłość to kluczowe słowo 
w Listach Pawła. Miłość do Boga, do 
siebie nawzajem i do wszystkich ludzi, 
z którymi się na co dzień kontaktowali. 
Miłość zawsze była wyróżniającą cechą 
chrześcijan, prawdziwych wyznawców  
i naśladowców Jezusa. W naszym tek-
ście miłość jest wyrażona słowem aga-
pe – to najwyższy rodzaj miłości, to 
miłość bezwarunkowa, skierowana do 
tych, którym trudno okazywać miłość. 

Paweł pragnie, aby tej miłości było co-
raz więcej, aby przybierała ona na sile 
i obejmowała coraz większy zakres. 
Chciał, aby nie zadowalali się oni byle-
jakością, lecz odzwierciedlali w swoim 
życiu miłość Chrystusa, swego Pana. 
Miłość prowadzi do lepszego pozna-
nia Chrystusa i głębszego moralnego  
i duchowego zrozumienia. Wasza mi-
łość – powiada apostoł – jest głównym 
składnikiem chrześcijańskiego życia. Bo 
przecież – jak mówi na innym miejscu 
– „miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który 
jest nam dany” (Rzym.5,5). Wzrastanie 
w miłości to wzrastanie w duchowym 
zrozumieniu i dążeniu do szlachetnego 
życia.

A jak jest z miłością u nas? Miłością 
do siebie nawzajem? Do swoich braci 
i sióstr w tym samym kościele? Nie-
raz nasze zbory w jednym mieście nie 
spotykają się ze sobą, a ich pastorzy 
są wobec siebie nieufni, a czasem na-
wet wrogo usposobieni. Nie organizują 
wspólnych uroczystości, nie łączą wy-
siłków w dziele ewangelizacji wielkich 
miast, nie pomagają sobie finansowo. 
Jedynym łącznikiem między nami jest 
nasz miesięcznik „Słowo Prawdy”. Ale 
niektórzy pastorzy nawet szczycą się 
tym, że go nie czytają, nie propagują  
i nie dzielą się na jego łamach swoimi 
radościami i smutkami. Od ponad roku 
co miesiąc wysyłamy niektórym zbo-
rom po kilka egzemplarzy, ale nie mamy 
żadnego odzewu, nawet słowa podzię-
kowania. A przecież słowo drukowane 
to narzędzie ewangelizacji, może ono 
sięgać tam, gdzie sami nie jesteśmy  
w stanie dotrzeć i nieść poselstwo  
następnym pokoleniom.

A co z ofiarą na cele ogólnokościelne? 
Tylko dwa razy do roku zbieramy ją  
w zborach i przesyłamy do Rady Ko-
ścioła. Mimo to wiele zborów od lat nie 

przesyła tych ofiar. A czasem 
jest i tak, że po 

Konstanty Wiazowski

Modlitwa o wszechstronne 
wzrastanie w miłości
Modlę się o to, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała 
w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, 
co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez 
nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości 
przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga (Fil. 1,9-11). 
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zebraniu takiej ofiary pastor podejmuje 
decyzję, aby tylko jej połowę przekazać 
do Rady Kościoła. Nieraz rada zboro-
wa decyduje, aby tylko ofiary zebrane 
w kopertach poszły na rzecz całego 
Kościoła, reszta została przekazana do 
rady zboru. Choć wcześniej była ona  
zapowiedziana jako ofiara na rzecz ca-
łego Kościoła i wielu członków zboru 
potraktowało to poważnie i ofiarowało 
na ten cel, jednak kierownictwo zboru 
nie dotrzymało obietnicy, zabrało dla 
siebie to, co do niego nie należało. Tacy 
ludzie z czasem stają się niewiarygod-
ni. Przypomina mi się tu humorystycz-
ne powiedzenie, jak to pewien rabin 
po zebraniu ofiary podrzucił pieniądze 
do góry, mówiąc: „A teraz, Panie Boże, 
bierz co twoje, a co spadnie na dół, to 
moje”. Takie zbory zawsze będą biedne, 
zawsze będzie im brakowało funduszy, 
ponieważ nie potrafią dzielić się z in-
nymi tym, co posiadają. Rozumiem, że 
są trudności finansowe, ale - jak mówi  
Pismo – „kto skąpo sieje, skąpo też 
będzie zbierał” (2 Kor.9,6). Jak dobrze 
wiemy, ofiarność jest świadectwem 
wdzięczności Bogu za okazaną nam  
łaskę (patrz 2 Kor.8,1-2). Należy częściej 
o tym mówić w zborach i solidniej tę 
zasadę praktykować. 

 
Jezus prowadzi 

uczniów na 
pogranicze

Czy nasza miłość sięga też poza gra-
nice naszego kraju? Czy okazujemy ją 
wobec tych, których nie znamy? Pan 
Jezus poruszał się ze swoimi uczniami 
nie tylko po terenach zamieszkiwanych 
przez Żydów. Działał nie tylko w środo-
wisku zrozumiałym i przychylnym dla 
swoich uczniów, ale od czasu do cza-
su zapuszczał się z nimi na pogranicza 
kraju i żydowskiej kultury. Jak czytamy  
w Ew. Łukasza (17,11-17), w drodze do 
Jerozolimy „przechodził między Samarią  
i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, 
[gdzie] wyszło Mu naprzeciw dziesięciu 
trędowatych”. Wszedł do wioski leżą-
cej między tymi krainami, na tereny dla 
Jego uczniów obce, na skraj znanego im 
świata. I pozostał tam dłużej, bo aż do 
czasu, gdy uzdrowiony powrócił z Jero-
zolimy, by Mu za to podziękować.

Potem poprowadził ich w okolice Tyru 
i Sydonu i uzdrowił tam córkę poganki 

(Mat. 15,21). Czyż nie dziwnym okaza-
ło się to dla Jego uczniów? W swojej 
książce „Mąż z Nazaretu” Szalom Asz 
mówi o szoku, jaki przeżyli uczniowie 
znajdując się na pogańskich terenach, 
gdy zobaczyli nieludzkie traktowanie 
niewolników, biedę i brak jakichkolwiek 
zahamowań moralnych.  Drugim razem 
zaprowadził ich do Cezarei Filipowej, 
miejsca kultu pogańskiego boga Pana, 
i tam zapytał ich, za kogo Go uważa-
ją. (Mat.16,13). Poprowadził ich też do 
krainy Gerazeńczyków, na pogranicze 
rzymskiej cywilizacji (Łuk.9,26). Wysy-
łając dwójkami do pracy ewangelizacyj-
nej (Mar.6,7-13) uczył ich samodzielno-
ści; kazał też nie zabierać ze sobą pie-
niędzy, nie mieli więc żadnego zabez-
pieczenia finansowego. Posyłał ich „jak 
owce między wilki” (Mat.10,16). Mieli 
zaufać Mu całkowicie, polegać wyłącz-
nie na gościnności tych, którym służyli.

Po co Jezus to czynił? Chciał poka-
zać swoim uczniom coś nowego, chciał 
otworzyć ich oczy na szerszy świat. 
Chciał, aby poczuli się mniej pewnie, 
aby poznali okrucieństwo zewnętrz-
nego świata, spojrzeli na swoje życie  
z innej perspektywy i z tego wyciągnęli 
naukę. Tylko jeden z trędowatych zo-
stał uzdrowiony, a przy tym był to jesz-
cze Samarytanin! Czyż nie było to dla 
uczniów czymś zaskakującym? Chciał 
praktycznie pokazać im, że obchodzi 
Go los nie tylko Żydów, ale też i po-
gan, że jest Chrystusem i Zbawicielem 
wszystkich ludzi. 

Czy wychodzimy  
na pogranicza?

Drodzy bracia i siostry, czy od cza-
su do czasu Jezus też prowadzi was na 
pogranicze, a nawet poza granice swe-
go zboru? To prawda, pracownik zboru 
jest zobowiązany do pilnowania swoich 
obowiązków w zborze. A członkowie 
zboru najlepiej i najbezpieczniej czują 
się w swoim gronie. Nieraz nie  pozwala 
się pastorowi wychodzić poza tę grani-
cę. Każdy w zborze oczekuje, że pastor 
będzie go stale odwiedzał, pocieszał  
i troszczył się o niego jak o małe dziec-
ko. Taki pastor jest samotny, odizolo-
wany od zewnętrznego świata, popada  
w rutynę, stale chodzi utartymi ścieżka-
mi i niczego nowego nie jest w stanie 
się nauczyć. Ale czy to wszystko, czego 
oczekuje się od pastora jako misjona-

rza? Czy ma być on jedynie chłopcem 
na posyłki, narzędziem w rękach rady 
zborowej, posłusznym niewolnikiem 
członków swego zboru? 

Wychodzenie na pogranicze, patrze-
nie poza horyzont też ma swoje zalety. 
To przeżywanie prawdziwej wolności. 
Pastor nie musi czuć się skrępowany 
przez swój zbór, ale od czasu do cza-
su powinien wyjść poza zakres swoich 
obowiązków, znaleźć się w obcym so-
bie środowisku. Powinien spojrzeć wy-
żej i sięgnąć swoim wzrokiem dalej niż 
wszyscy inni. Zawsze musi sprawdzać 
swoje powołanie. Skoro jest misjona-
rzem, taką samą misyjną mentalność 
powinien kształtować w swoim zborze. 
Jego członkowie z czasem też powinni 
stawać się misjonarzami. 

Pewien kandydat na pastora powie-
dział na spotkaniu ze swoim nowym 
zborem: „Bracia i siostry, jeżeli ocze-
kujecie, że stanę się jednym z was, to 
jestem tu niepotrzebny. Ktoś z was tak 
samo dobrze będzie mógł temu zboro-
wi przewodniczyć”. Jednak zbór przyjął 
go do pracy. Po pewnym czasie starsi 
zboru powiedzieli mu: „Bracie Janie, 
nie będziemy ciebie kontrolowali, idź 
lub jedź gdzie chcesz, przedstawiaj nam 
swoje propozycje, a my będziemy de-
cydować co z nimi zrobić”. Zaufali mu, 
a on  - choć decyzje nadal pozostały  
w rękach zboru - poczuł się wolny. Nie 
ograniczyli jego miłości tylko do siebie 
samych. Pozwolili mu wychodzić ze 
swoją miłością poza obręb swego zbo-
ru. Z jednej strony trzeba utożsamiać 
się ze zborem, aby lepiej móc przeka-
zywać mu Boże prawdy, z drugiej zaś 
trzeba myśleć globalnie, sięgać wyżej 
i dalej, pokazywać zborowi potrzeby 
otaczających go ludzi, mówić o głosze-
niu ewangelii na szerszym terenie.   

Patrząc z perspektywy czasu, wi-
dzę narastającą izolację między naszy-
mi zborami i pastorami. Autonomia nie 
może przerodzić się w izolację. Nie-
którzy z nich są zasiedziali na jednym 
miejscu i osamotnieni. Może i dobrze 
służą swoim zborom, ale chyba brak im 
głębszego oddechu. Czy wychodzą na 
swoje pogranicza, czy cieszą się szer-
szą społecznością? Czy ich miłość sięga 
poza granice swoich zborów? Czy stali 
się już takimi profesjonalistami, że nikt 
już w ich dość dużym zborze nie jest 
w stanie zastąpić, głosić Słowo Boże  
i prowadzić nabożeństwo? Dobry pastor 

wszystkich przygotowuje do tego zada-
nia. Ale jest nadzieja, znam przynaj-
mniej kilku pastorów, którzy poza swoją 
pracą zborową ewangelizują naszych 
rodaków w Anglii, wożą pomoc na 
Ukrainę, głoszą Słowo Boże na placów-
kach, odwiedzają inne zbory, jednym 
słowem realizują swoje wyższe powo-
łanie. Na pewno u siebie opowiadają, 
co się dzieje poza granicami ich zborów 
i kraju i w ten sposób pobudzają innych 
do miłości na szerszą skalę, do modli-
twy o nawrócenie swoich rodaków i in-
nych ludzi na całym świecie.

Należałoby nadmienić, że po trzę-
sieniu ziemi na Haiti, nasi bracia i siostry 
baptyści, na całym świecie pospieszyli 
z pomocą poszkodowanym. Czytam  
o baptystach Czech, Słowacji, Rumunii, 
a nawet bardzo biednej obecnie Łotwy, 
którzy przekazali pomoc swoim bra-
ciom i siostrom w Chrystusie. A w na-
szym Kościele było i jest cicho na ten te-
mat. Czy jakieś zbory zostały poruszo-
ne tą tragedią i czy Kościół umożliwił 
im okazanie jakiejś pomocy? Ponadto, 
czy interesujemy się misją chrześcijań-

ską poza granicami naszego kraju, czy 
modlimy się o jej powodzenie? Czy Pan 
Jezus otwiera nasze oczy na szeroki 
świat i jego potrzeby? Nie oczekujmy 
na rozwój zborów, jeżeli nie angażują 
się one w działalność na rzecz swego 
otoczenia. Nasz tekst mówi o szcze-
gólnym rodzaju miłości, miłości agape, 
która jest skierowana do wszystkich: do 
Boga, do naszych bliźnich w zborze, 
w całym Kościele zarówno w kraju jak 
i poza jego granicami, jak również do 
wszystkich niewierzących. Pan Jezus 
powiedział: „Bądźcie więc doskonali, 
jak doskonały jest wasz Ojciec w nie-
bie” (Mat. 5,48). A doskonały znaczy tu 
dojrzały, spełniający cel, do którego zo-
stał stworzony, podobny do Boga miłu-
jącego wszystkich ludzi.  Jest to wielkie 
wyzwanie dla nas wszystkich.   

Modlitwa o czystość  
i nienaganność 

Bezpośrednim sprawdzianem wzra-
stania w miłości jest głębsze poznanie 
(Ef.1,17) i subtelniejsze wyczucie tego, 

co lepsze i moralnie do-
skonalsze. Czystość była 
głównym celem chrze-
ścijańskiego życia. Przed 
Radą Najwyższą Paweł 
powiedział: „Mężowie bra- 
cia, ja aż do dnia dzisiej-
szego żyłem przed Bogiem 
z całkowicie czystym su-
mieniem” (Dz.23,1). Tak 
samo powiedział przed 
Feliksem: „Usilnie staram 
się o to, abym wobec Boga 
i ludzi miał zawsze czyste 
sumienie” (Dz.24,16).

 
Słowo czystość  w ory-

ginalnym tekście składa się 
z dwóch części – światło  
i sądzić. Chodzi mianowi-
cie o to, że czysty przed-
miot wytrzymuje próbę 
światła słonecznego, nie 
ulegając zepsuciu. Czysty 
chrześcijanin, jego my-
śli i pragnienia, nie boją 
się światła. Nasze myśli  
i pragnienia powinny wy-
trzymać próbę jasności.  
W świetle słonecznym 
rozpoznajemy prawdziwy  
kolor materiału. Słowo to  
może oznaczać też prze-

siewanie, czyli oddzielanie zanieczysz- 
czeń od ziarna. A zatem czysty chrześci-
janin to człowiek przesiewany i oczysz-
czany z wszelkiego zła, aż stanie się 
całkowicie czysty.

Jest tutaj też drugie słowo: przetłuma-
czone jako bez nagany czy nienaganny. 
To znaczy taki, który się nie potyka i nie 
upada. Ale nienagannym jest nie tylko 
ten, kto sam nie potyka się i nie upa-
da, ale też ten, kto nie powoduje upad-
ku innych. Są ludzie bardzo poprawni  
i nadzwyczaj sprawiedliwi, ale tak twar-
dzi, surowi i oschli wobec innych, że 
odpychają ich od siebie i od chrześci-
jaństwa. 

Jakże wielu jest i wśród nas takich, 
którzy są tak prawowierni, tak gorliwi 
w pilnowaniu poprawności i świętości 
swoich braci i sióstr, że stają się natrętni, 
nieprzyjemni i odpychający. Wszędzie 
wietrzą odstępstwo czy uchybienie. 
Oczywiście uważają to za gorliwość 
o czystość „domu Pańskiego”, a swoją 
surowość uważają za przestrzeganie 
zasad dyscypliny zborowej. Nawet nie 
odczuwają, kiedy już zatracili Ducha 
Chrystusowego. Faryzeusze, o których 
mamy tak złe zdanie, też byli ludźmi  
o dobrych intencjach, starali się być 
wierni Słowu Bożemu. A jednak zabra-
kło im miłości, zabrakło ducha Chry-
stusowego. Nie znaczy to, że mamy 
pobłażać złu czy lekceważyć grzech, 
ale trzeba okazywać miłosierdzie wo-
bec grzeszników i postępować bardzo 
ostrożnie. W książce Odważne przy-
wództwo, jej autor Bill Hybels mówi: 
„Jeśli mam popełnić błąd, wolę zbłą-
dzić po stronie nadmiernej łaski. Zde-
cydowanie wolę stanąć przed Bogiem 
pewnego dnia i tłumaczyć się z tego, że 
byłem zbyt łaskawy, niż z tego, że by-
łem zbyt surowy” (s.155). 

Trzeba być wyczulonym na słabo-
ści i pokusy, które zdarzają się innym 
ludziom. Nie wolno dopuścić do tego, 
aby stać się zgorszeniem dla innych. Ale 
czasem stajemy się tak krytyczni wobec 
słabych i chwiejnych, że zniechęcamy 
ich do dobra i do wiary. Paweł nakazu-
je: „Nie osądzajmy więc jedni drugich. 
Raczej uważajcie, abyście nie przyczy-
niali się do upadku lub zgorszenia bra-
ta” (Rzym. 14,13). „Nie bądźcie powo-
dem upadku ani Żydów, ani Greków, 
ani Kościoła Bożego” (1 Kor. 10,32). Nie 
można być sędzią, stale potępiać in-

fot. stockxchng
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nych i uważać się za trwającego w jedno-
ści z miłującym Bogiem. Na innym miejscu 
apostoł Paweł ostrzega: „Grzesząc prze-
ciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, 
grzeszycie przeciwko Chrystusowi” (1 Kor. 
8,12). 

Przypomnienie o dniu 
Chrystusowym

Celem wzrastania w miłości jest przyno-
szenie owocu sprawiedliwości – przyswa-
janie sobie sprawiedliwości Chrystusa, 
wynikającej z wiary (3,9) i pojednania  
z Bogiem. Chodzi o takie cechy charakteru, 
jakie zawiera w sobie owoc Ducha Świę-
tego wg Listu do Galacjan (5,22): miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,  
dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie. Nie wystarczy samo uwierzenie 
ewangelii, musi ona zmieniać charakter 
wierzących ludzi. Ci w Filippi byli na po-
czątku drogi, choć swoją troską o Pawła 
wyróżniali się spośród innych. Ale mimo 
wszystko był to tylko początek ich chrze-
ścijańskiego życia.

Wydaje się, że Paweł nawiązuje tu do 
wzrostu i rozwoju nasienia, które jest po-
dobne do Królestwa Bożego: najpierw 
kiełkuje, potem wyrasta z niego zielona 
łodyga, następnie pojawia się kłos, potem 
pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, 
następuje żniwo (Mar. 4,26-29). I to żniwo 
jest celem siewu. Dzień Chrystusowy to 
radosny dzień spotkania z Panem i Zbawi-
cielem, dzień chwały i czci Boga. Ale jest 
to też dzień rozliczenia. Oddawanie chwa-
ły i czci Bogu jest celem chrześcijańskiego 
życia.

Wzrastanie w miłości w lokalnej spo-
łeczności, potem w społeczności krajowej, 
a następnie międzynarodowej, to świadec-
two rozwoju i wzrastania naszej miłości. 
Życzę Wam, drodzy bracia i siostry, jak też 
i sobie, aby nasza miłość przekraczała gra-
nice naszych rodzin, zborów, naszego kraju 
i obejmowała cały świat. Ktoś powiedział, 
że miłość jest dotykiem. Nie wystarczy  
o miłości mówić, trzeba wyrazić ją kon-
kretnym czynem, ponieść jakieś koszty. 
Apostoł Jan mówi: „Dzieci, miłujmy nie sło-
wem ani językiem, lecz czynem i prawdą” 
(1 Jana 3,18). Niech dobry Bóg dopomoże 
nam wzrastać w miłości i poznaniu, aby 
owoc Bożej sprawiedliwości był widoczny 
w nas i w naszym codziennym życiu.  

Naszą wierność Słowu słusznie byłoby rozważyć na trzech płasz-
czyznach, korespondujących z trzema postaciami Słowa znanymi nam 
z objawienia: z dobrą nowiną, z Jezusem Chrystusem oraz z Pismem 
Świętym. 

Słowo dotarło do nas w postaci zwiastowanej nam dobrej nowiny  
o zbawieniu. Dlatego tą postacią Słowa zajmiemy się najpierw. Dobra 
nowina z kolei zapoznała nas ze Słowem-Osobą, z Jezusem Chrystusem, 
Zbawcą i Panem. Jezus Chrystus w końcu zainspirował nas do sięgnięcia 
po Pismo Święte, z którego – jako ze źródła objawienia szczególnego – 
poznajemy głębiej Jego samego, poznajemy człowieka, a w tym samym 
siebie z okresu dawnego życia, poznajemy naturę i głębię naszej prze-
miany, poznajemy też możliwości i zasady naszego nowego życia. 

Warto jeszcze na wstępie uściślić znaczenie wierności. Mówiąc  
o niej mam na myśli jej nowotestamentowy zakres. Greckie pistis ozna-
cza wszystko to, co w naszym kręgu pojęciowym i językowym wyraża 
się przez wiarę, zaufanie i wierność. Wiara – w potocznym pojmowaniu 
– jest czymś, co wyznacza kierunek, zaufanie to dla nas wiara, która 
wstaje z miejsca i wyrusza w tym wyznaczonym kierunku, wierność na-
tomiast to wiara i zaufanie, które nie rozpuszczają się jak żołnierz z cukru 
przy pierwszym deszczu niepowodzeń, ale powodują, że kroczymy wy-
znaczonym szlakiem, aby ostatecznie znaleźć się o objęciach Tego, który 
czeka na jego końcu. Ta wiara, zaufanie i wierność razem wzięte, greckie 
pistis jest – jak wiemy z Hbr 11:1 – podstawą 
spełniania się tego, co jest treścią nadziei.

Niniejsze rozważanie przygotowałem  
z myślą o konferencji naszego Kościoła.  
W pewnej mierze jestem świadom jego wielkich sukcesów i jego wiel-
kich zmagań. Moim celem nie jest krytyka, lecz raczej zachęta, takie 
przedstawienie tematu, które przynagliłoby nas do jak najpełniejszego 
korzystania z przywilejów danych nam w Chrystusie, za które uważam 
naszą wolność, twórczość i misyjność.

Wierność Słowu to zatem wierność Słowu dobrej nowiny.

wiara jest podstawą 
spełnienia nadziei

 Słowo dobrej nowiny
Mówiąc o Słowie dobrej nowiny mam na myśli słowo  

w jego przekazie, słowo Bożego poselstwa, słowo słuchanej 
wiadomości, gr. logos akoes, o którym czytamy w 1 Liście do 
Tesaloniczan 2:13: „Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustan-
nie za to, że przyjęliście od nas Słowo poselstwa Bożego nie 
jako słowo ludzkie, ale – zgodnie z tym, jak jest naprawdę 
– jako Słowo Boga, które też w was, wierzących, skutecznie 
działa.” To Słowo nie jest napisane na papierze. Jest to Słowo 
wypowiadane, bliskoznaczne słowu określanemu z grecka 
rhema, które jest słowem- zdarzeniem, Słowem, za pomocą 
którego Duch przenika jak mieczem ludzkie jestestwo, aby 
je przeobrazić lub pokonać (Ef 6:17). To wypowiadane Słowo 
nie jest słowem religijnej propagandy. Jest to Słowo i posel-
stwo, logos i kerygma (1Kor 2:4), objawiające tajemnicę Boga. 
W czasie głoszenia tego Słowa przejawia się Duch i moc tak, 
że nasza wiara nie musi opierać się na mądrości ludzkiej, ale 
na mocy Boga (1Kor 2:5). Stąd użyczanie swoich warg temu 
Słowu nie było dla apostoła Pawła czasem zawstydzenia, 
ale przygodą obserwowania zbawczej mocy Bożej w działa-
niu: „Nie wstydzę się dobrej nowiny – jest w niej moc Boża  
dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem 
Greka” (Rz 1:16).

Co oznaczałaby wierność Słowu w postaci głoszonej do-
brej nowiny? Można by na ten temat powiedzieć wiele. 
Ograniczmy się jednak do trzech wybranych przykładów.

Wierność Słowu w tej postaci oznacza koncentrację na 
aktywnym zwiastowaniu ratunku, który jest możliwy w Chry-
stusie ukrzyżowanym (1Kor 2:2). Niesienie dobrej nowiny jest 
każdorazowo stawaniem w miejscu Chrystusa. „W miejsce 
Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez 
nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: 
Pojednajcie się z Bogiem” (1Kor 5:20). Gdy użyczamy swoich 
ust dla ogłaszania dobrej nowiny, to w rzeczy samej urucha- 
miamy mechanizm, w ramach którego przemawia sam 
Chrystus i wzbudza wiarę w słuchaczach: „Wiara rodzi się 
ze słuchania poselstwa, a to poselstwo brzmi dzięki Słowu 
Chrystusa (Rz 10:17).

Wierność Słowu w postaci głoszonej dobrej nowiny ozna-
cza dalej wyczulenie na prowa-
dzenie Ducha, ilekroć dochodzi 
do głoszenia. Jeśli ktoś gdzieś 
dokonał podziału chrześcijań-
stwa na to pełne Ducha i na to 
wierne Słowu, to ten podział 
jest z gruntu niewłaściwy. Duch bowiem objawia się w gło-
szonym Słowie i za pomocą tego Słowa, głoszonego przez 
swoich świadków, przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedli-
wości i o nadchodzącym sądzie (J 16:7-11).

Wierność Słowu w postaci głoszonej dobrej nowiny ozna-
cza w końcu nasze konsekwentne liczenie na objawianie się 
przeobrażającej mocy Boga w czasie naszego zwiastowania 
(Rz 1:16). Oznacza też z drugiej strony, nasze stałe otwarcie 
na skuteczne działanie Boga w nas samych. W przytaczanym 
już 1 Liście do Tesaloniczan 2:13 mowa jest bowiem o dzia-
łaniu Słowa w wierzących. To wyrażenie „wierzących” nie 
jest jednak przymiotnikiem, który by określał nabytą przez 

niesienie dobrej nowiny 
jest stawaniem  

w miejscu Chrystusa

nas cechę, ale imiesłowem, który wskazuje na nasz aktualny 
stan trwania w wierze, ufności i wierności. W takich wła-
śnie wierzących ludziach Słowo realizuje to, co z sobą niesie  
i powoduje w nich wzrost, który nie jest tylko skutkiem  
edukacji, lecz przede wszystkim konsekwencją objawienia 
(Ef 1:17-19). 

W jaki sposób tę wierność Słowu w postaci głoszonej do-
brej nowiny odnieść do codziennego życia?

W wymiarze osobistym, postaw sobie pytanie: Czy mam 
zaplanowane i wpisane w kalendarz spotkania dla zwiasto-
wania Słowa dobrej nowiny? Jeśli nie, to zaplanuj i wpisz. 
Nie pozbawiaj się przygody. A jeśli masz, to uczestnicz  
w tych spotkaniach jako ten, który przyszedł na nie w miejsce 
Chrystusa, jako ten, który użyczył Mu swojej osoby, i który 
liczy tylko na jego działanie.

W wymiarze wspólnotowym, postawmy sobie pytanie: 
Na ile moja wspólnota – i cały nasz Kościół – jest społeczno-
ścią głoszącą, skierowaną na zewnątrz, słyszaną w świecie? 
Jeśli odpowiedź na to pytanie nie wygląda zbyt zachęcająco, 
to w ramach ciał zarządzających wspólnotą lub Kościołem,  
w ramach małych grup lub służb zainicjujcie zmiany, zarów-
no organizacyjne jak i budżetowe. Jeśli natomiast odpowiedź 
na to pytanie wypada dla was pozytywnie, to rozważcie  
w modlitwie zmiany na jeszcze większą skalę. Może będzie 
to oznaczało założenie wspólnoty w innej dzielnicy miasta? 
Może to będzie oznaczało założenie takiej wspólnoty w in-
nym mieście lub kraju? Może to będzie oznaczało posłanie 
dokądś własnego misjonarza? Jako ludzie wolni, twórczy  
i misyjni na pewno nie będziemy mieli kłopotów z nowa-
torskimi posunięciami.

Słowo-Osoba – Jezus Chrystus
Wierność Słowu to wierność Jezusowi Chrystusowi. On 

jest Słowem, które było na początku. On jest Słowem, które 
było u Boga. I On jest Słowem, które było Bogiem (J 1:1). Jako 
taki, Jezus Chrystus jest Słowem tworzącym. Wszystko stało 
się dzięki Niemu i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez 
Niego (J 1:3). On jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia  
i w Nim wszystko trwa w swoim bycie i złożoności (Kol 
1:15-20). On jest Bogiem-Słowem wcielonym (J 1:14), ale 
też Bogiem-Słowem wcielającym się w tych, którzy w Nim 
„zakończyli występy” w zespole starej Adamowej ludzkości  
i rozpoczęli nowe życie jako potomkowie Chrystusa – Dru-
giego Człowieka (1Kor 15:45-50). Wraz z apostołem Pawłem 
każdy z nas, zrodzonych z wody i z Ducha może powie-
dzieć: „Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już 
nie ja – żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję 
wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za 
mnie samego siebie.” (Ga 2:20). Jakby echem tych słów jest 
zapewnienie Jezusa Chrystusa: „Oto stoję u drzwi! Pukam. 
Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego 
i będę z nim ucztował, a on ze Mną” (Obj 3:20).

Co oznaczałaby wierność Słowu w tej postaci? Można by 
na ten temat powiedzieć bardzo wiele. Ograniczmy się jed-
nak od trzech wybranych przykładów.

Wierność Słowu-Osobie oznacza życie z Nim, Nim  
i z Niego. Stwierdzenie: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie  

Piotr Zaremba 
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(Rz 1:17) oznacza, że wiara, ufność i wierność, greckie pistis 
jest tą klamką, która otwiera przed Nim drzwi naszego jeste-
stwa aż do całkowitego napełniania (Ef 3:14-19); jest tym dzie-
łem, z którego uzyskujemy dochód w postaci Jego życia w nas  
(J 6:29); jest tym kluczykiem przekręconym w stacyjce, który 
uruchamia napędzający nas silnik (J 15:5; 2Kor 3:5; 4:7-15).

Wierność Słowu-Osobie oznacza życie w poszukiwaniu 
odpowiedzi na nowe pytanie. W ogrodzie Eden człowiek 
zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła, i stał się praw-
nikiem. Jego egzystencja została podporządkowana formu-
łowaniu wciąż na nowo odpowiedzi na pytanie o to, co do-
bre, a co złe. W Chrystusie zjedliśmy owoc z drzewa życia. 
Ożyliśmy! Wolno nam zmienić pytanie. Wolno nam szukać 
odpowiedzi na to, w jaki sposób Jego życie w nas może się 
objawić w jeszcze większym stopniu (Flp 3:7-11).  

Wierność Słowu-Osobie oznacza życie w posłuszeństwie 
wiary (Rz 1:5). Istnieje też posłuszeństwo Prawu. Posłuszeń-
stwo Prawu podporządkowuje nas przykazaniu. Posłuszeń-
stwo wiary wprowadza nas w rzeczywistość obietnicy. Posłu-
szeństwo Prawu nakazuje nam: „czyń!” Posłuszeństwo wiary 
wzywa nas: „uwierz!”. Posłuszeństwo Prawu dyktuje nam to, 
co musimy. Posłuszeństwo wiary informuje nas o tym, co na-
reszcie możemy. Posłuszeństwo Prawu jest dla niewolników. 
Posłuszeństwo wiary jest dla ludzi wolnych do bycia sobą 
- w Chrystusie. Na tym posłuszeństwie wiary konstytuuje się 
nasza wolność, twórczość i misyjność.

W jaki sposób tę wierność Słowu-Osobie odnieść do 
codziennego życia? W wymiarze osobistym, postaw sobie 
pytanie: Na czym opiera się moje chrześcijaństwo? Czy na 
tym, że wciąż patrzę na Niego, idę za Nim i biorę przykład  
z Niego? Czy na tym, że to On patrzy przez moje oczy, idzie 
odziany w moją postać, stanowi przykład dla innych tak, 
że wraz z apostołem Pawłem mogę powiedzieć: „Bądźcie 
moimi naśladowcami!”? (1Kor 11:1). Jeśli On jest na zewnątrz 
ciebie, to otwórz przed nim drzwi swojego jestestwa. Jeśli 
On jest już rdzeniem twojego życia, to codziennie znajduj 
odpowiedź na pytanie: W jaki sposób Jego życie może obja-
wić się we mnie w jeszcze większym stopniu? I twórz rzeczy 
jeszcze nie stworzone, tak abyś mógł – jak setnik – zadziwić 
Chrystusa swą wiarą (Łk 7:9). 

W wymiarze wspólnotowym, postaw sobie pytanie: Co 
jest elementem organizującym życie mojej wspólnoty lub 
Kościoła: Przykazanie czy obietnica? Podporządkowanie 
czy wiara? Przymus czy inspiracja? Jeśli odpowiedź pada po 
stronie Prawa, to w ramach ciał zarządzających wspólnotą 
lub Kościołem, w ramach małych grup lub służb, zainicjujcie 
zmiany, które uczynią z Was wspólnotę wolności. Jeśli od-
powiedź na to pytanie pada po stronie wiary, to zainicjujcie 
zmiany, które uczynią z was wspólnotę nowych inicjatyw.

Słowo Pisma Świętego
Chrystus kieruje nas do Pisma Świętego: „Jeśli ktoś Mnie 

kocha, będzie wypełniał moje Słowo i mój Ojciec otoczy 
go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się  
u niej” (J 14:23). Pismo Święte jest Słowem o Jezusie Chrystu-
sie w tym sensie, że Go zapowiada, o Nim świadczy i z Nim 
nas osobiście łączy. Jako takie, jest ono przede wszystkim 

dość wnikliwą instrukcją obsługi naszego nowego życia, za-
równo wewnętrznego, jak i społecznego.

Mówiąc o Słowie Bożym pod postacią Pisma Świętego 
jesteśmy świadomi przypadłości, które się z tym łączą. Oto 
Słowo Boże zostało spisane na nietrwałym materiale, niedo-
skonałymi narzędziami, blaknącym atramentem, za pomocą 
tylko około pięćdziesięciu znaków i to w trzech językach 
ograniczonych co do słownictwa, składni i zakresów pojęcio-
wych. Dalej, zostało ono spisane przez ludzi, którzy bywali 
głodni, spragnieni, zdekoncentrowani, mogli pisać nie we 
własnym języku ojczystym i z konieczności byli ograniczeni 
przez własne cele, zainteresowania oraz zapotrzebowania. 
I w końcu Słowo to zostało nam, przedstawicielom różnych 
ludów podane w przekładach na języki narodowe, które to 
przekłady same w sobie są źródłem wyzwań, których opisa-
nie zajmuje niejeden regał w niejednej bibliotece.

W jakim więc sensie Pismo Święte, wprawdzie Książka 
przez wielkie „K”, może być Słowem Boga? 

Otóż, po pierwsze, trzeba powiedzieć, że Książka pod tytu- 
łem „Pismo Święte” nie jest osobą Trójcy Świętej. Nie jest ona  
Bogiem. Kto z tej Książki robi Boga, to może się tym Bogiem 
rozczarować. Zdaje się, że wielu w ten sposób rozczarowa-
nych rozrywa teraz tę Książkę w swych publikacjach na strzę-
py w błędnym przekonaniu, że nareszcie pokonali Boga, są 
„samodzielni” i w „dorosłym świecie”, i mogą innym wska-
zywać drogę do podobnej samodzielności. Bożym zamiarem 
jednak nigdy nie było redukowanie naszego kontaktu z Nim 
do kontaktu z Książką. Ta Książka została nam dana, by nas 
przyprowadzić na spotkanie z jej Autorem. To spotkanie zaś 
jest wydarzeniem. Dochodzi do niego wprawdzie zgodnie  
z planem zawartym w Książce, ale nie jest ono zbiorem tysią-
ca zbindowanych kartek z tytułem i numerem ISBN.

Po drugie, warto zwrócić uwagę, że najwięcej na wyko-
rzystaniu Pisma Świętego jako Słowa Bożego zyskują obec-
nie społeczeństwa lub społeczności, które znają je głównie  
z przekładów na swoje języki narodowe. W społeczeństwach 
greckojęzycznych, aramejskojęzycznych czy hebrajskoję-
zycznych Pismo Święte, jako Słowo Boże nie ma większe-
go znaczenia jako wiodący motor pozytywnych przemian. 
Jednocześnie trzeba zauważyć, że te społeczności – w tym 
tak zwane wiodące centra myśli teologicznej – które okryły 
„prawdę” o bezpodstawności traktowania Pisma Świętego 
w kategoriach Słowa Bożego pogrążają się, i to na naszych 
oczach, w ideowym chaosie, moralnej degradacji i społecz-
nym rozpadzie.

Już te pobieżne obserwacje prowadzą do wniosku, że Pi-
smo Święte nie musi mieć Boskiej natury, aby być Słowem Bo-
żym. Również odmawianie mu rangi Słowa Bożego nie szko-
dzi jego mocy, lecz raczej niszczy odkrywców jego rzekomej 
pospolitości. O wiele bliższym rzeczywistości jest stwierdze-
nie, że Pismo Święte jest Słowem Bożym z pominięciem, 
lub pomimo, wszelkich przypadłości związanych z nim jako  
z Książką, dziełem literackim i kulturą, która je wydała. Po-
zostaje ono źródłem dobrej nowiny o zbawieniu. Nieprze-
rwanie skutecznie doprowadza człowieka do odnowy, której 
autorem jest obecny wśród nas Jezus Chrystus. Wciąż też po-
zostaje jedyną Księgą, którą mamy przywilej czytać w obec-
ności jej Autora.  

Co mogłaby oznaczać nasza wierność Słowu jako Pismu 
Świętemu? Można by powiedzieć na ten temat bardzo wiele. 
Ograniczmy się jednak do trzech wybranych przykładów.

Wierność Słowu jako Pismu Świętemu powinna wyrażać 
się naszym życzliwszym stosunkiem do niego niż do ulot-
nych dogmatów całkiem wpływowej współczesnej religii, 
lubiącej określać się mianem nauki. Dzieje świata toczą się 
pod dyktando biblijnych proroctw. Nasz Zbawca przyszedł 
przez nie zapowiedziany. Pismo Święte, poważnie trakto-
wane, było zawsze motorem postępu, źródłem wyzwolenia  
i nauczycielem postaw nacechowanych miłością. Gdy raz po 
raz sadzane jest na ławie oskarżonych przez skorumpowa-
nych ludzi, powinniśmy dbać o to, aby było otwarte i sły-
szane jako kryterium intelektualnych i moralnych nowinek 
podrzucanych nam przez tych, którzy wątpią, żeby za wszel-
ką cenę nie znaleźć. Jak zauważył jeden z baptystycznych 
kaznodziejów, Biblia w swym przesłaniu jest jak tygrys. Nie 
trzeba go bronić. Wystarczy wypuścić go z klatki. W swej 
wierności wypuszczajmy Biblię z klatki.

Wierność Pismu Świętemu powinna się wyrażać naszym 
stawianiem go przed wszelkimi systemami teologicznymi oraz 
przed coraz częściej promowanymi książkami popularnych 
pisarzy lub oryginalnych teologów. Kościół w swych licz-
nych przejawach wyznaniowych zamienił przesłanie Biblii na  
przesłanie dobrze obmyślanych systemów teologicznych  
i okopał się w ich twierdzach. Wierność Pismu Świętemu oz- 
nacza porzucenie tych twierdz hienom i puchaczom, i wyjście 
poza mury tam, gdzie cierpiał Chrystus, gdzie wciąż ewange-
lizuje i gdzie jest obecny przy tych, którzy czynią podobnie. 

Wierność Słowu jako Pismu Świętemu powinna się  
w końcu wyrażać naszym poświęceniem na rzecz szeroko po-

jętego eksponowania przesłania dobrej nowiny. Winniśmy nie 
ustawać w czynieniu Pisma Świętego zrozumiałym dla współ-
czesnych i przyszłych pokoleń. Obecna globalizacja, zalew 
informacji, natłok propozycji wykorzystania czasu, prze- 
miany sprzyjające tworzeniu się społeczeństwa multimedial-
nego, zmasowany demontaż chrześcijaństwa przez czynniki 
mu przeciwne – a to tylko kilka elementów – zdaje się wyprze- 
dzać wysiłki Kościoła i pozostawiać go daleko w tyle. To 
prawda, kryje się w tym wirus zniechęcenia. Trzeba jednak 
pamiętać, że zgodnie z zapowiedzią naszego Pana, Jezusa  
Chrystusa, żadna bariera nie jest w stanie okazać się na tyle 
skuteczna, by nie dopuścić dobrej nowiny o zbawieniu do naj-
dalszych krańców świata. Nie wolno ponadto zapomnieć, że 
nasz Pan przyjdzie nie w momencie porażki, lecz w momen-
cie ostatecznego tryumfu dzieła ewangelizacji (Mt 24:14).

W jaki sposób tę wierność Słowu jako Pismu Świętemu 
odnieść do codziennego życia?

W wymiarze osobistym, warto postawić na dogłębne po-
znanie Pisma Świętego. Czy udaje Ci się przeczytać je całe 
w ciągu roku? Czy uczysz się na pamięć najbardziej prze-
mawiających do ciebie fragmentów? Czy zaznajamiasz się  
z dziełami, które poszerzają spojrzenie na kultury, w obrębie 
których powstawały księgi Biblii? Czy sięgasz do komentarzy 
i innych opracowań? Czy – za przykładem Jezusa i aposto-
łów – którzy byli co najmniej trójjęzyczni, zaplanowałeś kurs 
greki czy hebrajskiego?

W wymiarze wspólnotowym, warto powiększać środowi-
sko pracy nad Biblią we wszystkich jej seminaryjnych czy też 
uniwersyteckich aspektach. Warto sprzyjać rozwojowi pisar-
stwa i warto – to podnoszę jako osobiście zaangażowany – 
uczynić z przekładu Biblii stały element życia Kościoła.  
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Pewnego dnia, niedługo po moim na-
wróceniu do Chrystusa, a nastąpiło ono 
w 1975 roku, tuż po maturze, znalazłem 
się w Nowej Hucie przed kościołem 
zwanym Arką. Odbywał się tam koncert 
chrześcijańskiego zespołu zza oceanu. 
Tysiące ludzi słuchały ewangelii zawartej 
w piosenkach i świadectwach. Tamtego 
dnia Bóg rozpalił w moim sercu jeszcze 
mocniej pragnienie, by ludzie poznali 
ewangelię – najważniejszą wiadomość, 
jaka istnieje. Sądzę, że niesienie ewan-
gelii do ludzi stało się najsilniejszym 
pragnieniem, jakie kiedykolwiek zna-
lazło się w moim sercu i największym 
marzeniem, z którym inne marzenia nie 
mają szans skutecznego konkurowania. 
Niesienie ewangelii stało się ciekawsze 
od najpiękniejszych podróży i najwspa-
nialszych dzieł człowieka.

Myślę, że wielu z Was utożsamia się  
w tej chwili ze mną. Duch Święty wzbu-
dził w nas podobne pragnienia. Do-
świadczamy jedności. Część hasła XXXII 
Krajowej Konferencji Kościoła brzmi: 
„odważni w świadectwie”. To czyni 
tą Konferencję szczególnie ciekawą, 

przynajmniej dla mnie, bo 
mam nadzieję do-

świadczyć z Wami 
niezwykłej jed- 
ności w tej dzie-
dzinie. 

radykalne 
nawrócenie 
„do końca”

Odważni w nauczaniu o nawróceniu

Potrzeba nawrócenia do Chrystusa, ra-
dykalnego nawrócenia „do końca”, jako 
warunek zbawienia – to jest najbardziej 
charakterystyczna cecha chrześcijaństwa 
ewangelicznego. A chrzest? Tak, chrzest, 
ale jako wyraz nawrócenia. 

Na co się narażamy, stawiając tak spra-
wę? Zostanie nam przypięta łatka sekty. 
Trzeba odwagi, by nie stchórzyć i nie za-
cząć kombinować z tym nawróceniem, 
aby uniknąć łatki mąciwody, sekciarza. 
Kościół baptystów, jak każdy Kościół, 
którego początki biorą się z głoszenia 
ewangelii i radykalnego nawracania się 
ludzi do Chrystusa narażony jest na stę-
pienie tego ostrza. Może przyjść czas, 
gdy mówienie o radykalnym nawróce-
niu, o nawróceniu „do końca”, jako wa-
runku zbawienia spowoduje nazywanie 
ciebie sekciarzem w twoim własnym 
środowisku, nawet we własnym koście-
le. Gdy ktoś spoza środowiska przypnie 
nam etykietkę sekciarza, zbędziemy to 
dobrotliwym uśmiechem. Ale gdy uczy-
ni to ktoś we własnym środowisku, to 
wzmaga czujność, bo świadczy o stępia-
niu cechy najbardziej wyróżniającej. 

Ale o co chodzi z tym nawróceniem do 
końca? Pozwólcie, że posłużę się źró-
dłem, jakim jest List do Hebrajczyków. 
Ten List można nazwać podręcznikiem 
anatomii nawrócenia. Popatrzmy na Hbr 
3,6: „...Jego domem my jesteśmy, jeśli uf-
ność i chwalebną nadzieję aż do końca 
wytrwale zachowamy.” 

Jest tu pokazany cel drogi. Celem jest to, 
by człowiek stał się domem Chrystusa. 
By Chrystus w nim zamieszkał na sposób 
duchowy, jak to wspaniale zostało opisa-
ne przez Pawła apostoła: „jak wielkie jest 
między poganami bogactwo chwały tej 
tajemnicy, którą jest Chrystus w was” 

(Kol 1,27).

Czego człowiek potrzebuje doświad-
czyć, aby stać się „domem Chrystu-
sa”? Droga do celu wiedzie przez kilka 
stopni. W cytowanym wcześniej tekście  
z Listu do Hebrajczyków czytamy, że 
trzeba zachować wytrwale ufność i na-
dzieję. Trzeba zachować do końca, czyli 
do momentu, kiedy Chrystus zamieszka 
w człowieku. Nie chodzi tu o koniec 
życia człowieka, lecz o pewien przeło-
mowy, zwrotny moment, jakim jest na-
wrócenie.

A więc spotykamy dwa kamienie milowe 
na tej drodze do Boga. Pierwszy z nich to 
„ufność”. Użyte tu greckie słowo parresia 
posiada wymiar intelektualny. Oznacza 
odważne mówienie o tym, że jakaś na-
uka jest prawdziwa. Nie jest to jeszcze 
pepoithesis, osobiste zaufanie do Boga. 
Jest to pewien wybór, którego człowiek 
dokonuje. Człowiek potrzebuje więc po-
znać ewangelię, a następnie odważnie 
uznać, że jest prawdziwa.

Ale jest to dopiero początek drogi. Mamy 
więc człowieka, który zrozumiał ewan-
gelię i uznał ją za prawdziwą. To co robi-
my? Chrzcimy go? 
Niestety, niektórzy 
już na tym etapie 
uznali się za wie-
rzących, należących do Chrystusa, po-
nieważ uznali ewangelię za prawdziwą. 
Już nawet przyjęli chrzest. Ale, chwilecz-
kę! Jesteśmy Kościołem baptystów. Na-
zwa wywo-
dzi się, 

to przełomowy, 
zwrotny moment

jak wiadomo, od chrztu. Czasami ludzie 
sobie żartują i mówią, że my, baptyści, 
wszędzie widzimy wodę i wszystkich  
chcemy chrzcić. Paradoks polega na 
tym, że u baptystów najtrudniej jest 
się ochrzcić. W niektórych Kościołach 
bardzo łatwo. Wystarczy się urodzić.  
W innych trochę trudniej. Wystarczy in-
telektualnie zgodzić się z tym, że ewan-
gelia jest prawdziwa. Nie trzeba przeja-
wów Ducha Świętego. U nas najtrudniej. 
Przynajmniej tak powinno być. A nie 
tak, że człowiek przeczytał kilka książek  
i spodobało mu się. Odkrył w tym lo-
gikę. Uznał za prawdę. A więc już jest 
domem Chrystusa? Przecież to dopiero 
początek drogi!

Następny krok w kierunku Boga to, 
zgodnie z naszym tekstem, kauchema 
tes elpidos - chwalebna nadzieja. Czym 
jest ta chwalebna nadzieja? Nadzieja to 
oczekiwanie na spełnienie się tego, co 
Bóg obiecał. Oczekiwanie, że Bóg się 
zaangażuje i zobaczymy jakieś Jego nad-
przyrodzone działanie. A więc, do wiary 
intelektualnej, czyli do przekonania, że 
ewangelia jest prawdziwa trzeba dodać 
nadzieję, to znaczy oczekiwanie na rze-
czy, które Bóg obiecał.

Wielu z nas doświadczyło nadnatural-
nego działania Boga. Bóg wyratował  
z jakiejś opresji, pokazał namacalnie, że 
panuje nad okolicznościami. Może jakiś 
przykład. Pewien chłopak pojechał do 
Rotterdamu odebrać samochód, który 
zakupił przez Internet w innej części 
świata. Pojechał tam z pewnym chrześci-
janinem z naszej wspólnoty w Bielsku-
Białej. Z powodu uchybień w dokumen-
tach nie mógł wyrwać tego samochodu 
celnikom. Trwało to kilka dni. Bezsku-
tecznie walczył. Wreszcie pewnego 
wieczoru jego kolega, chrześcijanin, 
zaproponował modlitwę. Wyrazili, jak 
umieli swoje zaufanie do Boga. Następ-
nego dnia rano… Bóg okazał swoją moc. 
Spełnił obietnicę. Ten chłopak doświad-
czył nadnaturalnego działania Boga,  
który dokonał cudu. To co, chrzcimy go? 

Czy on doszedł już do celu drogi, bo 
doświadczył nadnaturalnego działania 
Boga? Czy stał się „domem Chrystusa?” 
Nie! Ale doświadczył znaczącego kroku 
w kierunku Boga. Doświadczył „chwa-

lebnej nadziei” – spełnienia obietnic. Da-
lej potrzebował wytrwale zachowywać 
tą nadzieję, aby jego wiara mogła dalej 
rosnąć, aż dojdzie do decydującego mo-
mentu, gdy zawierzy swoje życie Chry-
stusowi i stanie się „domem Chrystusa”. 
Wtedy będziemy mogli go ochrzcić.

Doświadczenie nadnaturalnego działa-
nia Boga to niezbędny etap na drodze do 
celu, ale to jeszcze nie meta. Jeszcze 
można się wycofać, jak Izraelici na pu-
styni, którzy jedli mannę i pili z ducho-
wej skały, ale jednak ich trupy zaległy 
pustynię. Potrzebne jest coś jeszcze. Po-
trzebna jest metanoia, decyzja w umyśle, 
że nawracam się do Chrystusa, poddaję 
Jemu swoje „ja”. Jeżeli to jest autentycz-
ne, Bóg rodzi człowieka na nowo. List do 
Hebrajczyków nazywa ten moment wej-
ściem do odpocznienia, kiedy to Duch 
Święty przejmuje w człowieku wykona-
nie całego chrześcijańskiego życia. Jesz-
cze jeden cytat z Listu do Hebrajczyków: 
„A chociaż był Synem, nauczył się po-
słuszeństwa przez to, co wycierpiał.  
A gdy wszystko wykonał, stał się spraw-
cą zbawienia wiecznego dla wszystkich, 
którzy Go słuchają” (Hbr 5, 8).

Chrystus stał się sprawcą zbawienia 
wiecznego dla tych, którzy Go słucha-
ją. Słuchają, w znaczeniu 
„dają posłuch”, czyli są 
posłuszni. Bo wiara to jest 
zaufanie, które wyraża się 
w posłuszeństwie. Chry-
stus zbawia tylko posłusz-
nych. Tych, których za-
ufanie ujawniło się przez posłuszeństwo, 
którzy odpowiedzieli posłuszeństwem 
wtedy, gdy trudno było być posłusznym. 
Na wzór Chrystusa, który też nauczył się 
posłuszeństwa w ogrodzie Getsemane, 
gdy trzeba było przyjąć wolę Ojca, gdy 
to było tak trudne, że Jego pot był jak 
krople krwi.

Potrzebne jest radykalne nawrócenie, 
jako decyzja woli, decyzja oddania Mu 
swego życia. Efektem będą symptomy 
nowego życia. Odrodzenia. To co? Teraz 
chrzcimy? Tak! Teraz możemy ochrzcić. 
Oto ktoś stał się domem Chrystusa! 

Trzeba odwagi, by stawiać sprawę ostro. 
Jeżeli się do końca nie nawrócisz, po-

gdy stanie się 
„domem Chrystusa”, 
wtedy będziemy 
mogli go ochrzcić

dzielisz los Izraelitów, którzy nie weszli 
do Ziemi Obiecanej. Ich ciała zaległy 
pustynię. Trzeba odwagi, bo ktoś może 
zareagować oburzeniem: „O czym ty 
mówisz! Twoje słowa mnie oskarżają!” 
Więc odpowiem na ten gniew równie 
zdecydowanie: Dziś, jeśli Jego głos usły-
szysz, nie zatwardzaj swojego serca! Na-
wróć się do końca! Poddaj Chrystusowi 
swoje ja! 

Odważni w dostosowaniu przekazu

Gdy już wiemy, co chcemy przekazać, 
przychodzi czas, by ubrać to w odpo-
wiednią formę. Trzeba odpowiednio to 
zapakować. Jeżeli chcemy, żeby wiado-
mość została odebrana przez adresata, 
przekaz musi być odpowiednio dostoso-
wany pod względem formy. 

Jak mamy się dostosować? Podstawo-
we zamieszanie w tej kwestii bierze się  
z niezrozumienia istoty słów z Listu Paw-
ła do Rzymian 12,2: „nie upodobniajcie 
się do tego świata”. Czasami rozumie 
się te słowa jako dyrektywę każącą nam 
być odmiennymi od świata co do formy. 
Tymczasem polecenie to dotyczy spo-
sobu myślenia, wartościowania. Jednak 
co do formy, potrzebujemy jak najbar-

dziej dostosować się 
do świata, któremu 
chcemy dostarczyć 
ewangelię. 

Skąd to wiemy?  
Z przykładu, jaki dał 
nam Chrystus. Co 

zrobił Syn Boży, aby dostarczyć wiado-
mość? Spójrzmy: „ …Czym jest czło-
wiek…, mało co mniejszym uczyniłeś 
go od aniołów…” (Hbr 2, 5.8). Ten cytat 
z Psalmu 8 odnosi się do Chrystusa. Co 
zrobił Syn Boży? Stał się człowiekiem. 
Przyjął status niższy nawet od części 
swojego stworzenia, czyli aniołów. Moż-
na powiedzieć obrazowo, że przebrał się 
w inne ubranie. Zdjął z siebie swoje bó-
stwo (postanowił go nie używać) i ubrał 
się w człowieczeństwo. Stał się w pełni 
człowiekiem. Do tego stopnia utożsamił 
się z tymi, którym chciał przekazać wia-
domość. Mamy tu do czynienia z naj-
większym dostosowaniem w historii. 

Odważni w świadectwie
Grzegorz Bednarczyk Odważni w świadectwie! Dlaczego do składania świadectwa o Chrystusie po-

trzebna jest odwaga? W jakich okolicznościach? Gdzie i komu potrzebujemy się 
narazić, aby wypełnić największą misję Kościoła? Powiem o trzech zakresach: 

Odważni w nauczaniu o nawróceniu.(1) 
Odważni w dostosowaniu przekazu. (2) 
Odważni w podejmowaniu inicjatywy. (3) 
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to, co trzeba poświęcić? A może hołdu-
ję przeciwnemu sposobowi myślenia. 
Poświęcić się dla ludzi? Dopasować się 
do nich? Chwileczkę! Niech oni przyjdą 
do mojego pałacu. Niech wytrą dobrze 
buty. Niech się nauczą odpowiednio od-
zywać. Niech okażą mi szacunek. Niech 
się dostosują. A wtedy ja im łaskawie 
przekażę ewangelię. Czy to jest wzór 
Chrystusa? Nie! To my mamy dostoso-
wać nasz przekaz, by dotrzeć do ludzi 
tam, gdzie oni są. 

Jak nam to idzie w naszym Kościele? To 
dopasowanie przekazu? Obecnie nie-
wiele wyściubiam nosa poza wspólnotę, 
której służę, więc nie wiem zbyt wiele. 
Ale mogę powiedzieć coś o kościele, 
w którym służę. Są pewne pozytywne 
symptomy. Co roku przed świętami panie 
z naszej wspólnoty robią swoje otwarte 
świąteczne spotkanie. Jego celem jest 
przekazanie ewangelii do otoczenia. Tak 
też było przed ostatnimi świętami. Wy-
najęły salę przyjęć w jednym z hoteli. 
Było ich tam około 120 osób. Oglądałem 
video z tego wydarzenia, bo oczywiście 
mężczyznom był tam wstęp wzbronio-
ny. Zobaczyłem wiele osób, których nie 
znałem. Muzyka, wykład słowa, świa-
dectwa, przedstawienia, jedzenie, małe 
grupy. Razem pięciogodzinny program. 

Ale najbardziej wymowny był dla mnie 
komentarz jednej z uczestniczek, która 
była po raz pierwszy na takim spotkaniu. 
Powiedziała ona: „To jest kościół? To tak 
można mówić o Bogu?!” Była zaszoko-
wana tym, jak bliskie, zrozumiałe, poru-
szające, dające nadzieję było wszystko 
to, z czym się tutaj spotkała. O to cho-

dzi! To było wyjście do 
świata. Dostosowanie. 
To jest ten sposób my-
ślenia, którego uczymy 
się od Chrystusa.

Mamy dostosować 
przekaz do ludzi. Ale jacy ci ludzie są? 
Jak myślą? Jak o tym mówią? Jakie spo-
łeczeństwo znajduje się za drzwiami 
naszej wspólnoty? Niektóre prognozy 
mówią, że nasze społeczeństwo bę-
dzie się coraz bardziej sekularyzować. 
Przyszłość naszego kraju należy raczej 
widzieć w ten sposób, że wyznania re-
ligijne będą doświadczały zderzenia  
z coraz to bardziej odmiennym światem. 
Chociaż dla nas, w Kościele, jeszcze 
ważniejsze jest przekonanie od Ducha 
Świętego. Bądźmy wiernymi prorokami, 
o otwartym sercu i umyśle. I jeżeli chce-
my dobrze dostosować przekaz, trzeba 
te sygnały mocno brać pod uwagę.

Znowu, mogę powiedzieć coś o próbach 
dostosowania przekazu we wspólnocie, 
której służę. W trakcie naszych poszu-
kiwań powstała koncepcja, którą nazy-
wamy „wyjściem wpół drogi do świata.” 
Polega ona na tym, że część działalno-
ści wspólnoty jest celowo kształtowana 
w sposób znacznie ułatwiający odbiór 
przez resztę społeczeństwa. Przekłada 
się to na kilka zasad, które staramy się 
stosować. Po pierwsze, w tej strefie nie 
robimy żadnych uwag na temat wyznań 
religijnych, ale skupiamy się na chrze-
ścijańskich prawdach, które pomogą 
ludziom radzić sobie z wyzwaniami, 
jakie niesie z sobą życie. Wskazywa-
nie na osobę Chrystusa i Jego unikalny 
wpływ, składanie silnego świadectwa  
o tym wpływie. 

Druga zasada to używany język według 
klucza: „tak się to nazywa w społeczeń-
stwie”. Próbujemy się dostosować. I tak, 
na przykład, słowo „zbór” zastępujemy 
słowem „wspólnota”, „kazanie” zastę-
pujemy „wykładem Pisma Świętego”, 
„uwielbienie” zastępujemy „czasem mu-
zycznym”, a „spotkanie modlitewne” za-
stępujemy „spotkaniem wspierającym”. 
Nasze główne pytanie brzmi: „gdzie 
tu trzeba odwagi?” Gdy robisz coś tak, 
żeby było zrozumiałe dla świata, często 
narażasz się na zarzut we własnym śro-
dowisku: „u nas się tak nie robi”, „u nas 
się tak nie mówi”, „to jest kaplica, to jest 
kazanie, a to jest zbór”,  „dlaczego nie 
mówisz, że to jest uwielbienie?”. Odpo-
wiadam zwykle w takich przypadkach: 
„Tak, to jest dylemat. Kto do kogo ma się 
dostosować? Świat do nas, czy my do 
świata?

Czy trzeba do tego 
odwagi? Inny przykład 
to szable. W Pierw-
szym Zborze Bapty-
stów w Krakowie, w kaplicy odbywają 
się zajęcia z szermierki, dla dzieciaków 
w ramach klubu dobrej nowiny. W takim 
miejscu? Trochę martwię się o żyrando-
le, ale gdyby nawet jakiś żyrandol został 
uszkodzony, jeżeli ktoś przez to łatwiej 
pozna ewangelię - głosuję „za”. 

Jest to tak naprawdę pytanie bardzo 
osobiste. I wewnętrzne zmaganie. Co 
ja jestem gotów poświęcić? Do jakich 
granic jestem gotowy się dostosować? Ja 
sam, chociaż uważam się za człowieka 
bardzo otwartego na to dostosowanie, 
jestem czasami zaskoczony własną re-
akcją. Kiedyś Bóg tak zdarzył, że na-
wiązałem znajomość z pewnymi cieka-
wymi środowiskami w Krakowie. Jedną  

„wyjście 
wpół drogi 
do świata”

z takich grup są młodzi ludzie zajmujący 
się rekonstrukcją historyczną. Starałem 
się im przekazać ewangelię, z miernym 
skutkiem. Ale pewnego razu zwrócili się 
do mnie z zapytaniem, które w pierw-
szej chwili mnie zmroziło. Powiedzieli: 
„Czy zgodziłbyś się zostać naszym ka-
pelanem? Mamy od czasu do czasu dy-
lematy natury duchowej.” W pierwszym 
momencie odebrałem to jako osobistą 
porażkę. Ja chcę im przekazać ewange-
lię, stworzyć grupę studium biblijnego, 
a oni mi wyjeżdżają z jakimś „kapela-
nem”. Okazało się jednak, że na tym nie 
koniec. Pewnego dnia rozmawiam przez 
telefon z jednym z nich, a on mówi do 
mnie: „Wiesz, na strychu Akademii Mu-
zycznej odnaleziono ostatnio stary obraz 
z XVII wieku, na którym jest protestancki 
pastor. Może to jest pastor baptystycz-
ny. I chcielibyśmy coś dla ciebie zrobić. 
Chcielibyśmy uszyć dla ciebie taki histo-
ryczny uniform, abyś mógł wchodzić do 
nas do strefy historycznej. Będziesz na-
szym kapelanem.” Nie ostudziłem jego 
entuzjazmu informacją, że z pewnością 
nie jest to strój pastora baptystycznego 
z XVII wieku z tej prostej przyczyny, że 
wtedy w Polsce jeszcze nie było Kościo-
ła baptystycznego. Ale jaka była moja 
wewnętrzna reakcja? Pogłębiające się 
poczucie porażki. To co - będę się prze-
bierał w jakiś historyczny strój, żeby móc 
z wami rozmawiać? Boże, to jest jakaś 
paranoja! Są jakieś granice! Boże, chyba 
nie chcesz, żebym przebierał się w jakiś 
strój. Może niedługo przebierzesz mnie 
w strój motocyklisty? 

Ale to wszystko pobudziło mnie do my-
ślenia. Na jakie poświęcenie jestem go-
towy, by zanieść ewangelię do jakiegoś 
środowiska? A może…, czemuż by nie? 
Nazywajcie to sobie jak chcecie. Wo-
łajcie na mnie „kapelan”. Bylebym tyl-
ko mógł wam przekazywać ewangelię. 
Na razie pomysł z uszyciem stroju nie 
wszedł w fazę realizacji. A ja się nie do-
pytuję. 
 

Czy jestem goto-
wy poświęcić się? 
Ostatnio mocno się 
uśmiałem, gdy mój 
syn Dawid opowia-
dał, jak zaznajamiał 
się z pewnym śro-
dowiskiem artystów 
w Katowicach. Zo-
stał zaproszony na 
wernisaż. Katowicka 
bohema, młodzi ar-
tyści. Trochę tam nie 
pasował swoim ubio-
rem. Ale w pewnym 

momencie zauważył, że niektórzy mają 
rozwiązane sznurowadła. Więc też roz-
wiązał sznurowadła i już pasował. 

Chrystus dostosował się do świata pod 
względem ubrania, formy, języka, sta-
tusu. Dostosował się do ludzi, którym 
chciał zanieść ewangelię. Trochę się 
przez to naraził niektórym pobożnym 
ludziom, przypięto mu łatkę żarłoka  
i pijaka, kolegi celników i grzeszników. 
Ale jakoś przeżył... do ukrzyżowania. Ja 
pragnę wstępować w Jego ślady, chociaż 
czasami jestem w strachu. On jednak 
pozostaje moim Mistrzem!

Odważni w podejmowaniu inicjatywy

Gdy już wiemy co powiedzieć, gdy już 
ubraliśmy to w odpowiednią formę, przy-
chodzi czas, by to przekazać. Jest kilka 
zasad, które warto przy tym stosować. 
Powiem o trzech takich zasadach. 

Pierwsza zasada mówi, że to my mamy 
podjąć inicjatywę nie czekając, aż świat 
przyjdzie do nas. Skąd to 
wiemy? Z ostatnich słów 
Chrystusa do uczniów, kie-
dy to powiedział: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie 
narody...” (Mt 28). To krót-
kie słowo „idźcie” rozstrzy-
ga kwestię. Mamy iść nie 
czekając, aż ludzie do nas przyjdą. Tak 
to zrobił Chrystus, prawda?! Bóg miał 
ważną wiadomość do przekazania. Co 
zrobił, aby tą wiadomość przekazać? 
Zrzucił z nieba list? Zrzucił książkę? Nie! 
Poszedł osobiście.

Taki sposób myślenia On chce w nas 
zbudować. To my mamy podjąć inicja-
tywę. Ten sposób myślenia prowadzi do 
określonego sposobu życia. Chociaż na-
leży w pełni docenić służby i narzędzia 
docierania do ludzi z ewangelią pośred-
nio, przez Internet, przez media, to jed-
nak nic nie powinno zastąpić bezpośred-

nie czekając  
aż świat 
przyjdzie  
do nas

niego wyjścia z ewangelią. Zaangażowa-
nie w medialny przekaz ewangelii nie 
powinno być dla nikogo nawet najmniej-
szym usprawiedliwieniem, czy uzasad-
nieniem, by nie iść do ludzi bezpośred-
nio. Warto przygotować takie medialne 
sieci i łapać w nie uwagę ludzi, zarzucać 
te sieci bezpiecznie, z łodzi, nie naraża-
jąc się na spotkanie z drapieżnikiem, sie-
dząc bezpiecznie za komputerem. Ale 
słowo Jezusa „idźcie” wzywa nas też do 
tego, żeby wskoczyć do wody, między 
ryby i narazić się na bezpośrednie spo-
tkanie. To jest nasze główne powołanie, 
dla wszystkich naśladowców Chrystusa. 
Realizacja tego powołania polega na po-
zwoleniu Bogu, by wskazał mi jakieś śro-
dowisko, jakiegoś człowieka, czy grupę 
ludzi. I na przebiciu się do tego środo-
wiska z ewangelią. Potrzebujemy odkryć 
Boży plan i posłusznie pójść do tego śro-
dowiska, a czasami pojechać - do innej 
dzielnicy, innego miasta, kraju.

Nie trzeba chyba nikomu mówić, że do 
tego potrzebna jest odwaga. Polska na-
leży do obszarów, w których, gdy chce-
my przekazać ewangelię, sytuacja robi 
się dziwna i napięta. W ostatnim dzie-
sięcioleciu to się jeszcze pogorszyło. 
Trzeba odwagi. Trzeba też cierpliwości. 
Bo Polska jest krajem, w którym możesz 
umówić się na spotkanie a następnie nie 
przyjść bez usprawiedliwienia. 

Drugą zasadę, którą chciałbym zapropo-
nować, można ująć słowem „pomnaża-
nie”. Pomnażanie tych, którzy zaniosą 
ewangelię. Gdybyś był utalentowanym 
mówcą i postanowił dojść do tego, by 
codziennie przemawiać do setek albo 

tysięcy ludzi… Ale gdybyś wy-
brał inaczej – by wyposażać 
innych chrześcijan do niesie-
nia ewangelii i to przyjął jako 
swój priorytet - gwarantuję ci, 
że w tym drugim przypadku 
będziesz miał poczucie więk-

szego sukcesu. Gdy pomnożysz tych, 
którzy poniosą ewangelię. 

Jest to pewna szczególna perspektywa 
patrzenia na wypełnianie misji Kościo-
ła. Uznanie, że siła leży w pomnażaniu,  
w wyposażeniu każdego członka wspól-
noty w to, co jest potrzebne, by nieść 
ewangelię do ludzi. Zresztą, na takich ha-
słach wyrósł nasz baptystyczny ruch, nie-
prawdaż? „Każdy baptysta misjonarzem”! 
Dokładnie o to chodzi. Największa siła 
leży w pomnażaniu, gdy będziemy wy-
posażali każdego członka kościoła, by 
zaniósł ewangelię do ludzi. Czy wiecie, 
co w tym jest szczególnie miłe i przy-

Czy wiecie jaka mniejszość narodowa 
w naszym kraju jest najbardziej odległa 
od reszty społeczeństwa? Tą grupą są 
oczywiście Romowie. Istnieje najwięk-
sza przepaść kulturowa i cywilizacyjna 
między tą grupą, a resztą społeczeń-
stwa. Mówi się nawet o 95% bezrobociu. 
Większość dzieci nie chodzi do szkoły 
pomimo obowiązku szkolnego. Jest spo-
ra liczba programów rządowych mają-
cych przybliżyć tą zbiorowość do reszty 
społeczeństwa, ale wysiłki są relatywnie 
mało skuteczne. Jak dotrzeć do tej grupy 
i pomóc jej coś zmienić?

Wyobraźmy sobie człowieka, który prze-
jął się losem Romów. Widząc, że do-
tychczasowe programy działają tylko 
powierzchownie i napotykają na zdecy-
dowany opór w tym środowisku, posta-
nowił podjąć niezwykłą misję. Sam po-
chodził z rodu z herbem i był jednym  
z najbogatszych ludzi w Polsce. Wkrótce 
zaczął realizować swój plan. Nauczył się 
ich języka i obyczajów. Nauczył się ich 
pieśni i opowieści. Kupił wóz cygański, 
następnie cały swój majątek przekazał 
na cele dobroczynne. Spalił mosty. Prze-
brał się w strój Romów. I zamieszkał  
w wozie. Zmienił swoje magnackie na-
zwisko na jedno z romskich nazwisk. 
Poszedł do Romów i powiedział do nich: 
chodźcie, będziemy pracować, kształcić 
nasze dzieci, podnieśmy nasz byt na inny 
poziom. Napotkał jednak na wielki opór. 
Nikt nie chciał go słuchać. Ale pewnego 
dnia wszystko się zmieniło, gdy dotarło 
do nich, co on zrobił, jak się dla nich po-
święcił. Niektórzy przyłączyli się do nie-
go i stali się krzewicielami nowego, by 
zmienić dolę swojego narodu. 

Piękne? Coś takiego zrobił 
Chrystus, tylko bez porów-
nania więcej. Będąc Bo-
giem stał się człowiekiem. 
Stał się jednym z nas. Aby 
nas wyprowadzić z naszej 
biedy i nieszczęścia. Największe dosto-
sowanie w historii. A my? Co my jeste-
śmy w stanie poświęcić, aby dostosować 
nasz przekaz? Chrystus upodobnił się 
pod każdym względem do nas, z wyjąt-
kiem grzechu. Zgodził się przecierpieć to 
wszystko, przez co my, ludzie, przecho-
dzimy. Tak się utożsamił. A teraz mówi: 
zrób to, co ja. Dostosuj się. Do ich po-
ziomu. Do ich języka. Stań się jednym 
z nich. Aby zrozumieli i przyjęli to, co 
masz do przekazania.

To jest ten sposób myślenia, jaki poka-
zał Chrystus. Czy taki jest mój sposób 
myślenia? Czy jestem gotowy poświęcić 

co jesteśmy  
w stanie poświęcić, 
aby dostosować 
nasz przekaz?

fot. stockxchng
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nory, typowy pub. W jednej z sal miało 
być spotkanie. Gdy wszedłem, jeszcze 
nikogo nie było. Zamówiłem herbatę  
i usiałem. Zacząłem rozmyślać: „Prze-
cież zupełnie do nich nie pasuję. Jestem 
dwa razy starszy od nich.” Prześladowa-
ło mnie ciągle pytanie: „Co ty tu robisz.” 
I ciągle jedna odpowiedź: „Idź!. To ty 
masz iść do świata, a nie czekać, aż świat 
przyjdzie do ciebie.” A także myśl: „Do-
stosuj się! Ale jak mam się dostosować? 
Przecież nie stanę się młodszy.” Miałem 
jednak ze sobą laptop, pomyślałem więc: 
„To będzie mój strój.” Otworzyłem lap-
topa i zacząłem coś przeglądać. Po pół 
godzinie zaczęli się schodzić uczestnicy 
spotkania. Okazało się, że trafiłem na 
spotkanie bardzo robocze. Trzech chło-
paków spotkałem już wcześniej, resztę 
po raz pierwszy. Toczyła się dyskusja  
o różnych inicjatywach społecznych na 
rzecz miasta. Typowi naturalni przywód-
cy. Większość z nich kandydowała już 
do władz samorządowych miasta. Nie 
boją się najwyższych wyzwań. Nie zdzi-
wię się, gdy niektórzy z nich trafią kiedyś 
na pierwsze strony gazet. A co się działo 
w moje głowie? Ciągle powracająca myśl: 
„Co ty tu robisz? Ty tu nie pasujesz.” I cią-
gle ta sama odpowiedź Chrystusa: „Masz 
iść. Masz się dostosować. Masz wstępo-
wać w moje ślady. Masz najważniejszą 
wiadomość, jakiej oni potrzebują. Cho-
ciaż o tym jeszcze nie wiedzą.” Wysze-
dłem z tego pubu około dwudziestej dru-
giej. Na zewnątrz padał śnieg, jeszcze 
dwie godziny jazdy do domu. Ale gdzieś  
w głębi serca cieszyłem się, że mogłem 
iść, wstępować w Jego ślady, pozosta-
wiając rezultaty już Jemu. Ale jest jesz-
cze dodatkowy rezultat: mogę dawać 
innym przykład swoim sposobem życia. 
Mogę wyposażać ich do przekazywania 
ewangelii. Chodzi przecież o powtórkę  
z Dziejów Apostolskich. 

Czy warto? Czy warto się tym zajmować? 
Czy warto się dostosować? Czy warto iść? 
Następnego dnia rano włączyłem kom-
puter i znalazłem na mailu wiadomość 
od jednego chłopaka, z innej jeszcze gru-
py z Krakowa. Napisał on: „Dziękuję za 
to, co napisałeś. Niestety dla mnie w tym 
momencie nie ma żadnej inspiracji, nic 
i nikt nie istnieje. Przykro mi tak pisać, 
ale zatraciłem cały sens istnienia. Co-
kolwiek to znaczy… Nie chciałem bluź-
nić… Pozdrawiam.” Ludzie są pogrążeni  
w ciemności. Bez Chrystusa są całkowi-
cie zagubieni. Kto im pomoże? Mamy coś 
najlepszego do przekazania! Potrzebuje-
my to tylko opakować i dostarczyć. Zrobi 
to Kościół odważny w świadectwie!

W dniu 18.04.2010 w I Zborze 
Baptystów we Wrocławiu odby-
ła się ordynacja pastorska brata 
Dawida Pacyniaka. Dawno nasza 
kaplica na Kłodnickiej nie była tak 
pełna. Byli przedstawiciele zbo-
rów wrocławskich: bracia Miro-
sław Marczak ze zboru Wolnych 
Chrześcijan i Edward Pawłowski ze 
zboru Zielonoświątkowego,  oraz 
Wojciech Kowalewski z II Zbo- 
ru Baptystów, a także goście spo-
za miasta: brat Gustaw Cieślar, 
Zbigniew Wierzchowski ze zbo-
ru w Głogowie, bracia Zbigniew 
Tarkowski i Rafał Sadowski ze 
wspólnoty z ul. Puławskiej w War-
szawie. Przyjechali też przyjaciele  
i rodzina brata Dawida oraz wielu 
gości, których trudno tu wymienić 
z imienia i nazwiska. W kulmina-
cyjnym momencie nabożeństwa 
brat Daniel Trusiewicz przeprowa-
dził akt ordynacji. Rozpoczął od 
zadania pytań, jednego do Dawida 
drugiego do Zboru. Zbór i pastor 
złożyli sobie wzajemnie obietnicę 
wspierania się w służbie. Modlitwę 
nad bratem Dawidem przeprowa-
dzili bracia Gustaw Cieślar, Daniel 
Trusiewicz, Wojciech Kowalewski 
i pastor senior naszego zboru, brat 
Aleksander Kircun, w asyście Rady 
Zboru. 

Życzymy bratu Dawidowi Pacy-
niakowi owocnej służby w naszym 
zborze, wytrwałości i entuzjazmu 
dla Boga przez całe jego życie. 

                  Ryszard Tyśnicki

Jestem duchowym dzieckiem swo-
ich fizycznych rodziców. Od kiedy pa-
miętam, pokazywali mi, że moje życie 
nie zależy ode mnie, czy też od nich, 
ale od Boga. Uczyli mnie, że skoro 
moje życie od Niego zależy, to też do 
Niego należeć powinno. 

Początkowo przyjmo- 
wałem to w pełni bezkry-
tycznie. Ale gdy miałem 
kilkanaście lat, pojawiła  
się chęć buntu wobec 
wszystkiego, w co wie-
rzyłem i tego, co mi 
przekazali. Przez kilka lat koncentro-
wałem się na sobie, swojej przyjem-
ności i robieniu tego, co przynajmniej  
w moim rozumieniu miało przynieść mi 
szczęście. Tę część życia straciłem za-
pominając o Bogu. Pomógł mi – świa-
domie – Nikodem, mój starszy brat, 
widząc mnie w dość ekstremalnych 
sytuacjach i co jakiś czas przypomina-
jąc, żebym sobie życia nie zmarnował. 
Nieświadomie zaś: Noemi i Mateusz, 
moje młodsze rodzeństwo, dla których 
chciałem być dobrym przykładem.  
To wszystko doprowadziło do dnia,  
w którym bardziej niż kiedykolwiek 
dotarło do mnie Boże pytanie: „czy na-
prawdę chcesz tak żyć?”  

Nie chciałem. Prosiłem Boga  
o przebaczenie grzechów i obiecałem, 
że chcę we wszystkim za przykład dla 

czy naprawdę 
chcesz, żeby 

twoje życie tak 
wyglądało?

siebie brać Jezusa Chrystusa. Od tego 
dnia moje życie zaczęło nabierać no-
wego znaczenia, opartego o Słowa Boga 
Żywego. To był powolny proces. Zda-
rzały i zdarzają się wpadki, ale wiem, 
że Bóg mnie powołał, bym swoje życie 
poświęcił jednemu – głoszeniu Prawdy 

Boga, który ze śmierci pod-
nosi do życia. 

Wychowanie w rodzi-
nie ludzi wierzących dało 
mi możliwość obserwowa-
nia życia i służby kościoła 
przez wiele lat. Cieszyłem 

się, że w Kościele Ewangelicznych 
Chrześcijan  w Piotrkowie Trybunal-
skim mogłem rozwijać się duchowo 
a z czasem również angażować się 
w różne działania, przede wszystkim 
młodzieżowe. To tam miałem możli-
wość po raz pierwszy wygłosić kazanie 
w czasie nabożeństwa. Tam miałem 
możliwość po raz pierwszy dzielić się 
ewangelią. Ten czas odegrał ważną rolę 
w świadomości mojego 
powołania. Już w liceum 
nabierałem przekonania  
i utwierdzałem się w tym, 
że Bóg powołał mnie do 
głoszenia Jego Prawdy. 
Ogromne znaczenie mia-
ło spotkanie Ani, która dzieliła moje pa-
sje i zdecydowała się iść ze mną przez 
życie. Proces dojrzewania rozwijał się 

Ordynacja  
pastorska  
we Wrocławiu

dalej przede wszystkim przez studia  
w seminarium, służbę w Kościele Wol-
nych Chrześcijan we Wrocławiu, Spo-
łeczności Chrześcijańskiej „Puławska” 
w Warszawie. 

Przywódcy przychodzą i odchodzą. 
Rodzą się i umierają. Wpisują się na kar-
ty książek historycznych, pozostawia-
jąc za sobą wiele wspomnień. Jednak 
naśladowanie Chrystusa to zapisanie  
w ludzkiej pamięci nie tylko wspo-
mnień, ale Prawdy, która niesie nadzie-
ję. Ta Prawda nie zostanie zapomniana, 

choć ludzie, którzy ją 
przekazali prawdopodob-
nie tak. Dlatego zapisanie 
siebie w pamięci ludzi nie 
jest słusznym celem, ale 
zapisanie Prawdy Bożej  
w ich duszach – jest. Pra-

gnę jednego: prowadzić ludzi do życia 
w oparciu o świadomość tego, że Praw-
da jest w Jezusie.

naśladowanie 
Chrystusa to 

zapisanie Prawdy 
w ludzkiej pamięci

Świadectwo powołania
Dawid Pacyniakjemne? Nawet wtedy, gdy siedzisz sobie  

w domu, popijasz herbatkę i odpoczy-
wasz, wiesz, że ewangelia jest głoszona. 
Bo w tym samym czasie wielu tych, któ-
rych wyposażyłeś, właśnie to robi. Wła-
śnie się naraża. To jest tak, jak w Dzie-
jach Apostolskich. Apostołowie zostali  
w Jerozolimie a wszyscy inni rozproszyli 
się i wszędzie, gdzie szli, głosili Słowo. Je-
żeli zrobimy to samo, jeżeli odpowiednio 
wyposażymy chrześcijan, będziemy mieli 
powtórkę z Dziejów Apostolskich. 

Trzecią zasadę, którą chciałbym zapropo-
nować, można ująć słowem „przykład”. 
Jeżeli jesteś duchowym przewodnikiem 
dla innych, starszym, pastorem, liderem, 
to jest jedna sprawa, która jest absolutnie 
najważniejsza, gdy chcesz wyposażyć 
innych do przekazywania ewangelii. Oni 
potrzebują zobaczyć ciebie, jak to robisz, 
albo przynajmniej o tym usłyszeć. Jeżeli 
liczysz na to, że uda się wyposażyć in-
nych, a ty sam będziesz tylko siedział za 
komputerem albo stawał za kazalnicą, już 
jesteś martwy. Twoi podopieczni potrze-
bują zobaczyć ciebie w działaniu, albo 
przynajmniej o tym usłyszeć. Potrzebują 
wiedzieć, że robisz to z pasją. Mówiąc 
bardziej kolokwialnie, musisz być znany 
jako wariat na tym punkcie! 

Ale gdzie tu trzeba odwagi? Jeżeli po-
stawisz na to, by być wzorem w niesie-
niu ewangelii, jako najwyższy priorytet  
w służbie, może odbyć się to kosztem in-
nych obowiązków, jakie masz. Narazisz 
się na zarzuty, że je zaniedbujesz. Na 
pewno zrobisz, co w twojej mocy, aby nie 
zaniedbać innych obowiązków, zwłaszcza 
nauczania. Z drugiej strony powinno być 
w kościele zrozumienie i przyzwolenie na 
wypełnienie tego zadania, nawet kosztem 
innych rzeczy. 

Inicjatywa, pomnożenie, przykład. Czasa-
mi zastanawiam się, na ile sam spełniam 
te zasady. Nie jest to łatwe. Ale walczę  
o to, by bezpośrednie przekazywanie 
ewangelii było priorytetem w służbie. 
Zmagania są czasami bolesne. Bóg dał mi 
kiedyś przekonanie, by dotrzeć z ewan-
gelią do pewnego środowiska młodych 
ludzi w Krakowie, skupionych wokół pew-
nej idei. Zapoznałem się z nimi najpierw 
przez Internet, podsyłałem myśli z Bożego 
Słowa. Później przyszedł czas na bezpo-
średnią konfrontację. Poznałem niektórych 
z nich osobiście. Pewnego środowego po-
południa, w zimie, wybrałem się do Krako-
wa aby wpaść na ich spotkanie. Spotkanie 
było zaplanowane na godzinę 20:00, mia-
ło się odbyć w jednym z pubów. Schodzi 
się tam do piwnicy, trochę jak do jakiejś 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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W dniach 26-29 kwietnia w Wiśle Ma-
lince odbył się pierwszy zjazd drugiej 
edycji 2-letniego programu doskonale-
nia przywództwa w Kościele CEL (Cen-
trum Edukacji Liderów). Uczestniczyło 
w nim 25 osób, w tym 11 mentorów  
i 14 podopiecznych. Podobnie jak w po-
przedniej edycji kursu, zjazd w Wiśle był 
dla uczestników wyjątkowym doświad-
czeniem.

Większość uczestników dotarła na miej-
sce w poniedziałek. Pierwsze spotkanie 
miało charakter zapoznawczy. O ile gro-
no mentorów nie zmieniło się zbytnio od 
poprzedniej edycji – stanowią je w więk-
szości pastorzy o dużym doświadczeniu 
w służbie – to grono podopiecznych było 
zupełnie inne. Większość podopiecz-
nych jest zaangażowana w służbę w swo-
ich zborach i myśli o dalszym rozwoju. 

Na pierwszym spotkaniu pastorzy Da-
niel Trusiewicz i Wojciech Kowalewski 
przybliżyli zebranym ideę mentoringu,  
w oparciu o którą zbudowany jest pro-
gram CEL. Relacja mentor – podopieczny 
wykracza poza popularne formy naucza-
nia (nauczyciel – uczeń, trener – sporto-
wiec, mistrz – czeladnik, itp.). Mentor to 
ktoś, kto jest zainteresowany całym ży-
ciem i wszechstronnym rozwojem pod-
opiecznego, koncentruje się nie tylko 
na sferze „zawodowej”. Mentor nie jest 
zwierzchnikiem, jednak z racji większego 
doświadczenia może pomóc podopiecz-
nemu w jego rozwoju. Nauka następuje 
w ramach współpracy w dynamicznych 
sytuacjach życiowych. Po spotkaniu ze-
brani modlili się, powierzając Bogu kolej-
ne dni szkolenia.

Następnego dnia rozważanie poranne 
poprowadził pastor Gustaw Cieślar na 
podstawie 1 Kor. 15:58: „a tak, bracia moi 
mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze 
pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, 
że trud wasz nie jest daremny w Panu”. 
Chociaż często mówi się dziś o przebu-
dzeniu i przełomach, to my powinniśmy 
raczej koncentrować się na codziennej 
pracy dla Pana i wykorzystywać różne 
otwarte drzwi. Nasz codzienny trud zo-
stanie wynagrodzony przez Pana.

Ruszyła 2 edycja

CEL-u

Paweł Kugler

Pierwszy wykład nt. przywództwa 
poprowadził pastor Robert Miksa. 
Podkreślał on, że świat nie przyj-
mując objawienia Boga (Słowa Bo-
żego) gubi się w ocenie rzeczywi-
stości i nie potrafi odróżnić tego co 
dobre, od tego co złe. Kościół jest „fila-
rem i podwaliną prawdy” (1 Tym. 3, 15) – 
tzn. jej nośnikiem. Ma za zadanie wska-
zywać na Prawdę, zarówno sobie same-
mu jak i światu. W dyskusji po wykładzie 
uczestnicy w grupach zastanawiali się,  
w jaki sposób zbory mogą dziś wypełnić 
w praktyce swoje powołanie do bycia  
„filarem i podwaliną prawdy”. 

W wieczornym wykładzie tego samego 
dnia pastor Robert Miksa przypomniał, 
na czym polega rola duchowego przy-
wódcy: należytym wykładaniu Słowa 
Prawdy, czyli Ewangelii (2 Tym. 2, 15). 
Z wykonania tego zadania zostaniemy 
rozliczeni przed Panem. Na tym tle nie-
pokojące są praktyki manipulacji ludźmi, 
do których dochodzi na różnych zgroma-
dzeniach o charakterze religijnym. Choć 
gromadzą się tłumy ludzi i na pierw-
szy rzut oka spotkania te wyglądają jak  
autentyczne zgromadzenia chrześcijan, 
to jednak elementem centralnym nie jest 
zwiastowanie Słowa Bożego i łaski Bożej 
w Jezusie Chrystusie, ale raczej samo do-
świadczenie (duchowe lub emocjonalne 
przeżycie). 

W wyniku tego wykładu doszło do żywej 
dyskusji na temat tego, na ile Słowo Boże 
jest potrzebne do nawrócenia człowieka 
i czy dostrzegamy rolę zwiastowanego 
Słowa we własnym nawróceniu. Końco-
wy wniosek stwierdzał, że bez zwiasto-
wania Słowa Bożego na temat grzechu 
i konieczności zaufania Chrystusowi nie 
może być mowy o prawdziwym nawró-
ceniu, choć z drugiej strony każde na-
wrócenie może wyglądać inaczej i nie 
musi następować np. w czasie nabożeń-
stwa ewangelizacyjnego, czy bezpośred-
nio po kazaniu.

Na dwóch wykładach w ciągu następ-
nego dnia specjalnie zaproszony gość, 
Krzysztof Pawłusiów zajmujący się porad-

nictwem chrze-
ścijańskim, zaprezentował 

jedną z popularnych metod określania 
typów osobowości MBTI (Myers-Briggs 
Type Indicator). Ludzie różnią się od sie-
bie osobowością i można wyróżnić sze-
reg parametrów decydujących o jej typie, 
takich jak ekstrawertyzm i introwertyzm, 
skłonność do bazowania na intuicji, kie-
rowanie się logiką lub emocjami, mniej 
lub bardziej krytyczne podejście do rze-
czywistości. Psychologia nie wartościuje 
tych cech pod kątem moralnym, ale łą-
czy je raczej z osobowością. Pracując 
w kościele należy mieć świadomość, że 
ludzie różnią się od siebie, co z kolei ma 
wpływ np. na rodzaj służb, w które pra-
gną być zaangażowani. Wykładowca po-
dawał ciekawe przykłady, z jakimi typa-
mi osobowości kojarzone są zazwyczaj 
poszczególne role w kościele. W dyskusji 
uczestnicy zastanawiali się, na ile nale-
ży pracować nad rozwojem brakujących  
w danym człowieku cech, a na ile starać 
się o to, by szukać odpowiednich osób 
do odpowiednich zadań. Uznano, że po-
winniśmy się uzupełniać w swej różno-
rodności, zamiast promować jakiś model 
pobożności oparty o preferencje repre-
zentantów tylko jednej osobowości. 

Tego samego dnia, jak też następnego 
miały miejsce spotkania w małych gru-
pach. Uczestnicy dzielili się wyzwania-
mi, z którymi zmagają się na co dzień  
w swojej służbie i modlili się o siebie na-
wzajem. Był to bardzo cenny czas, który 
umożliwiał lepsze poznanie się i wspólne 
zanoszenie modlitw do Pana.

W środę rano rozważanie poprowadził 
pastor Marcin Chrząszcz z Olsztynka. 
Wskazał na Nehemiasza jako przykład 
osoby, która była gotowa służyć Bogu  
i Jego sprawom kosztem własnej wygody 
i wysokiej pozycji społecznej (w Medo-
Persji), pracować wytrwale w obliczu za-
grożenia i przeciwności, aż do skutecz-
nego ukończenia dzieła. 

Przedpołudniowe wykłady prowadził 
pastor Wojciech Kowalewski. Na pierw-
szym z nich mówił na przykładzie Jo-
natana i Saula o konieczności chwyta-
nia „Bożej chwili”, czyli wykorzystaniu 
momentów, kiedy Bóg powołuje nas do 
działania. Jonatan działając w wierze wy-
korzystał taką chwilę i w rezultacie jego 
życie wyglądało zupełnie inaczej niż ży-
cie jego ojca, który był pasywny (1 Sam. 
14, 1-15). Na drugim wykładzie mowa 
była o wyjątkowości każdego chrześci-
janina. Bóg pragnie objawiać swoje imię 
przez każdego wierzącego, choć czyni to 
w nieco inny sposób w przypadku każ-
dego z nich. Ważne jest, by każdy zna-
lazł się w odpowiednim miejscu Bożego 
planu. Tzw. „świecka” praca może być 
równie ważnym powołaniem, jak praca 
w Kościele. Bardzo cenny był też czas 
modlitwy po każdym z wykładów.

Po wykładach uczestnicy ruszyli przez 
góry do sąsiedniej doliny, gdzie w ładnie 
położonym pensjonacie czekał na nich 
obiad. Pogoda dopisała i wszyscy cie-
szyli się ładnymi widokami. Wędrówka 
szlakiem i swobodna atmosfera sprzy-
jała prowadzeniu rozmów i pomagała 
w lepszym poznaniu się. Po smacznym 
góralskim obiedzie wszyscy wrócili do 
Wisły. Tego dnia po spotkaniu w grupach 
i kolacji odbyła się społeczność, podczas  
której uczestnicy dzielili się świadec-
twami Bożego działania w swoim życiu 
i służbie. Podopieczni byli bardzo zado-
woleni z tego spotkania, które nie obyło 
się też bez humorystycznych akcentów.

Ostatniego dnia wykłady na temat ro-
dziny pastorskiej poprowadził Pastor 
Andrzej Seweryn. Skoncentrował się na 
wzajemnych relacjach współmałżonków 
i rolach, które zgodnie ze Słowem Bo-
żym powinni wypełniać w małżeństwie. 
Szczególnie podkreślana została potrze-
ba wyrozumiałości męża wobec żony 
oraz zasada partnerstwa. Chrześcijań-
skie małżeństwa, które są zaangażowane  
w służbę, spotykają się z dodatkowy-
mi wyzwaniami. Wykład przerodził się  
w ciekawą dyskusję, w czasie której nie-

którzy uczestnicy wspominali różne kon-
fliktowe sytuacje w swoim małżeństwie 
oraz sposoby ich rozwiązania – niekiedy 
bardzo zabawne. 

Mentorzy uczestniczący w kursie zwraca-
li uwagę na to, że grupa podopiecznych 
w tegorocznej edycji była nieco młodsza 
niż poprzednio. Jest też bardziej otwarta  
i dynamiczna, dzięki czemu wyraźniej 
zarysowują się  potrzeby podopiecznych. 

Jak zwykle, niezwykle cennym elemen-
tem zjazdu była możliwość wzajemnych 
rozmów, wymiany doświadczeń, modli-
twy, poznawania innych braci w służbie. 
Podopieczni byli zadowoleni z tego, że 
mogli uczestniczyć w wykładach razem  
z mentorami i wspólnie z nimi poszuki-
wać odpowiedzi na swoje pytania. Bez 
wątpienia, wszyscy będą z niecierpli-
wością oczekiwać na kolejny, jesienny 
zjazd.   

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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W niedzielę 18 kwietnia 2010 r. podczas 
nabożeństwa w Kościele Chrześcijan Bap- 
tystów w Świnoujściu miała miejsce uro-
czysta ordynacja br. Marka Jończyka na  
pastora. Obok członków Zboru, na nabo- 
żeństwie obecni byli liczni goście, m.in. 
pastor Igor Barna, który przez 6 lat usłu-
giwał w Świnoujściu, przedstawiciel Rady  
Kościoła, br. Sławomir Zientarski ze Szcze-
cina, prezbiter Okręgu Pomorskiego pastor 
Dariusz Chudzik, pastor Lech Kłodziński 
ze Szczecina, pastor Gabriel Kosętka ze 
Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Świ- 
noujściu oraz członkowie tego Zboru, 
oraz pastorzy Grzegorz Bielachowicz  
i Paweł Kugler – którzy razem z br. Mar-
kiem studiowali na jednym roku w WBST. 

Br. Marek Jończyk swe świadectwo na-
wrócenia i powołania do służby rozpo-
czął od dzieciństwa. Choć uczęszczał 
na spotkania w ewangelicznej placówce 
misyjnej, nie był otwarty na Słowo Boże. 
Swoje nawrócenie przypisuje gorliwym 

modlitwom swojej babci Stanisławy, któ-
ra walczyła w modlitwach o nawróce-
nie całej swojej rodziny. Któregoś dnia  
natknął się na traktat ewangelizacyjny 
„Takim było twoje życie”. Przedstawio-
na historia tak go poruszyła, że po prze-
czytaniu traktatu postanowił oddać swe  
życie Panu. Od tego czasu jego życie za-
częło się zmieniać. Duch Święty rozpo-
czął pracę uświęcenia. Br. Marek marzył 
o pójściu do wojska, jednak za namową 
swojego pastora i br. Henryka Podsia-
dłego postanowił udać się na studia do 
WBST. Podczas studiów Bóg zawsze 
odpowiadał na jego modlitwy, pomagał 
zdawać egzaminy i znaleźć zabezpie-

czenie finansowe na opłacenie nauki  
i pobytu w Seminarium. Wielokrotnie my-
ślał o rezygnacji, jednak Bóg przypominał, 
że powinien skończyć to, co rozpoczął.  
W Seminarium rozpoczął też swoją 
pierwszą służbę – opiekę nad kawiarnią 
studencką. Wiązało się to z różnego ro-
dzaju dylematami, np. czy pozwalać stu-
dentom do woli częstować się ciastkami, 
czy zamykać kawiarnię na klucz. W ten 
nieco zabawny sposób Bóg uczył go kon-
sekwencji w służbie. 

Po zakończeniu WBST br. Marek konty-
nuował naukę na Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie. Po zakoń-
czeniu studiów poznał swą przyszłą żonę 
i udał się do pracy do Anglii, aby zarobić 
pieniądze na ślub. Gdy przebywał w An-
glii, zrodziła się myśl, aby zarobić pienią-
dze również na mieszkanie. Br. Marek sta-
rał się znaleźć odpowiednią pracę, jednak 
pomimo podejmowania licznych prób, 
nie udawało się to. Zaczął wówczas pytać 
Boga, jaki kierunek powinien obrać w ży-
ciu. Modląc się przypomniał sobie o tym, 
w jakim kierunku Bóg prowadził go dotąd, 
i jak na każdym etapie życia we wszystko 
go zaopatrywał. Wówczas zdecydował się 
na pracę w Kościele. Br. Gustaw Cieślar 
skierował go do Zboru w Szczecinie, skąd 
trafił do Świnoujścia. Odbył tam wikariat 
pod opieką br. Gustawa Cieślara, przy 
czym opiekę mentorską sprawował rów-
nież pastor Lech Kłodziński ze Szczecina,  
w ramach programu CEL, oraz na miejscu  
pastor Igor Barna. Chociaż w okresie przy- 
gotowania do służby br. Marek również  
przeżywał różne dylematy, ostatecznie  
zdecydował się zakończyć to, co rozpo-
czął i przystąpił do egzaminu kościelnego 
i ordynacji. Modli się też, aby Bóg obdaro-
wał go mocą do wytrwania w służbie. 

Słowo Boże wygłosił pastor Dariusz Chu-
dzik. Po kazaniu nastąpiła uroczystość 
ordynacji. Prezb. Dariusz Chudzik i Igor 
Barna zadali br. Markowi pytania o go-
towość do służby, na które odpowiedział 
twierdząco. Również jego małżonka, Ka-
sia Jończyk uroczyście zobowiązała się do 
wspierania męża w realizacji jego powo-
łania. Następnie pastorzy powierzyli Bogu 
w modlitwie br. Marka i Kasię Jończyk. 

Bardzo cieszy fakt, że nasz Kościół zyskał 
kolejnego pracownika, w którego życiu wy- 
raźnie widać oddanie Bogu i Boże prowa-
dzenie. Niech Bóg błogosławi Zbór w Świ- 
noujściu i rodzinę pastorską, aby Słowo 
krzewiło się tam, jak i na całym świecie!

Paweł Kugler

Zakończyć to, co się rozpoczęło
ordynacja Marka Jończyka na Pastora Zboru w Świnoujściu

Choć zbór baptystyczny w Gnieźnie 
działa jako niezależny od 1996 roku, to 
jednak przez wiele lat nie dysponował 
własną kaplicą. Z czasem udało się za-
kupić spory budynek w centrum miasta, 
lecz jego remont ciągnie się już od wie-
lu lat. W roku 2008 oddano do użytku 
kaplicę, jednak 
przez kolejne 
dwa lata nie uda-
ło się wykonać 
baptysterium – 
aż do kwietnia 
br., kiedy zosta-
ło ono wreszcie 
ukończone i już 
wkrótce mógł 
się w nim od-
być pierwszy 
chrzest. 

Uroczystość odbyła się dnia 24 kwiet-
nia. Wziął w niej udział pastor Piotr Za-
remba z poznańskiego zboru K5N, który 
przed laty zakładał kościół w Gnieźnie. 
Wspomniał on pokrótce te minione 
lata głosząc kazanie, przeplatając swe 
wspomnienia z nauką o chrzcie i jego 
znaczeniu. Przyjechał także pastor Don 
Christiansen – misjonarz i społecznik, do 
którego przedsięwzięć należą sierocińce 
w Kamboży, ośrodki opieki nad ludźmi 
chorymi na AIDS w Swaziland, organi-
zowanie sieci wspólnot chrześcijańskich 
nastawionych na zapobieganie społecz-
nemu wykluczeniu mniej zaradnych 
członków społeczeństwa amerykańskie-
go, przyjaciel i sympatyk gnieźnieńskiego 
zboru.

W obecno-
ści członków 
i sympatyków 
zboru, a także 
licznych gości, 

przez wody chrztu przeszły trzy osoby, 
a jedna została... przeniesiona. Podczas 
nabożeństwa ochrzczeni zostali: Mariusz 
i Grzegorz – podopieczni ośrodka „New 
Life Center” w Długiej Goślinie oraz Zu-
zanna, starsza z córek brata Dariusza 
Banickiego, jednego ze starszych gnieź-
nieńskiego zboru.

Po zakończeniu nabożeństwa i aga-
pe – w bardziej kameralnej atmosferze  
ochrzczona została także młodsza córka 
brata Dariusza, 10-letnia Elizka. Był to 
chrzest równie niezwykły, jak niezwykłe 
jest to dziecko. Nie tylko z tego powo-
du, że odbywał się poza czasem nabo-
żeństwa, i że osoba ochrzczona jest tak 
bardzo młoda, ale i dlatego, że Elizka jest 
ciężko chora i nie mogła sama złożyć 
podczas uroczystości wyznania wiary. 
Wiadomym jest jednak, że nim choroba 
zaczęła ją wyniszczać, w pełni świado-
mie i szczerze oddała swe życie Jezusowi 

i wiernie za Nim 
szła. Pragnienie 
chrztu zrodziło 
się w jej sercu 
rok temu, nie-
stety nagłe po-
gorszenie się jej 
stanu zdrowia 
spowodowało, 
że z chrztem 
trzeba było tro-
chę poczekać. 
Jej chrzest odbył 

się w całkowitej ciszy, aby dziewczynki 
nic nie rozpraszało. Po chrzcie nie było 
też tradycyjnego błogosławieństwa,  
a zgromadzeni modlili się, by dobry 
Bóg odjął temu dziecku wyniszczającą 
je straszną chorobę. Tylko Bóg może jej 
pomóc, gdyż medycyna jest praktycznie 
bezradna.

Marcin Woźniak

Radosny dzień  w Gnieźnie

Dobiega końca kolejny rok akade-
micki w Wyższym Baptystycznym Se-
minarium Teologicznym w Warszawie 
-Radości. Kolejna grupa naszych ab-
solwentów otrzyma dnia 20 czerwca 
br. dyplomy licencjata teologii bapty-
stycznej, zaś grupa nauczycieli Szkó-
łek Niedzielnych i pracowników wśród 
dzieci, która uczestniczy w podyplo-
mowych studiach, otrzyma dyplomy 
ukończenia kolejnego kursu Instytutu 
Katechetycznego nadające im profe-
sjonalne uprawnienia pedagogiczne  
w zakresie nauczania religii.

Odczuwamy radość i satysfakcję  
z faktu, że nasza uczelnia kościelna 
wyposaża kolejnych pracowników i li- 
derów zborowych nie tylko w wie-
dzę biblijną i teologiczną, ale także 
przygotowuje ich duchowo do służby  
w Kościele – nie tylko baptystycznym! 
To nasz przywilej i motywacja dla 
naszej kadry seminaryjnej do 
jeszcze lepszej pracy i podno-
szenia swoich kwalifikacji na-
ukowych i dydaktycznych.

Już myślimy i modlimy się  
o nadchodzący nowy rok 
akademicki – prosimy Boga  
o dar powołania dla kolejnych 
Sióstr i Braci w wierze, któ-
rzy podejmą studia w naszym 
Seminarium po wakacjach. 
Pierwszy zjazd planujemy  
w dniach 17-19 września br.

Wyższe Baptystyczne  
Seminarium Teologiczne ofe-
ruje wszystkim zainteresowa-
nym 4-letnie niestacjonarne 
studia teologiczne licencjac- 
kie, zaś dla nauczycieli i pracowni-
ków wśród dzieci 1-roczne pody-
plomowe studia w Instytucie Kate- 
chetycznym. Dla absolwentów innych 
seminariów lub szkół biblijnych, które 
nie posiadają uprawnień do nadawania 
tytułu zawodowego licencjata teolo-
gii, WBST oferuje Studia Uzupełniają-
ce Licencjackie, których ukończenie 
skutkuje otrzymaniem dyplomu licen-
cjata teologii baptystycznej. Jeżeli Pan 
Bóg pobłogosławi nasze plany i ma-
rzenia, wkrótce rozszerzymy jeszcze  
bardziej naszą edukacyjną ofertę adre-
sowaną do absolwentów i pastorów.

W przyszłym roku akademickim 
2010/2011 nasza kadra ulegnie dalsze-
mu wzmocnieniu. Do pracy dydaktycznej  
w WBST wracają: dr Robert Merecz oraz 
mgr Jacek Marciniak. Dwóch naszych wy-
kładowców w najbliższych miesiącach 
bronić będzie prace doktorskie: pastor 
Zbigniew Wierzchowski – w Międzyna-
rodowym Baptystycznym Seminarium 
Teologicznym (IBTS) w Pradze oraz pastor 
Mateusz Wichary – w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej (ChAT) w Warsza-
wie. Studia doktoranckie w ChAT odbywa 
m. in. mgr Tomasz Bogowski – nasz ab-
solwent, zaś w nowym roku akademickim 
nowy wykładowca WBST. Pastor Krzysztof 
Sielicki – wykładowca w naszym Semina-
rium - rozpocznie po wakacjach studia 
doktoranckie w IBTS w Pradze. Cieszy 
mnie bardzo rozwój naszej kadry nauko-
wo-dydaktycznej, która rozwija się i służy 
z powodzeniem naszym studentom.

Módlmy się o dalszy rozwój naszego 
Seminarium, o naszych studentów i wy- 
kładowców, a także o otwarcie wielu  
serc na nasze potrzeby. Oddajemy chwa- 
łę Bogu za wszystkich darczyńców  
i przyjaciół WBST – dzięki ich ofiarności 
i wsparciu możemy z Bożym błogosła-
wieństwem kontynuować służbę na polu 
edukacji kościelnej. Oby „robotników  
na polach Bożych” wciąż przybywało!

Zapraszamy na www.wbst.edu.pl. Tam 
znajdziecie więcej informacji na temat  
naszej służby. Do zobaczenia w Radości! 

                        Dr Andrzej Seweryn
                        Rektor WBST

Do zobaczenia w Radości!
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Od roku 1989 polska scena religijna 
podlega intensywnym przemianom. 

Odgrodzona kiedyś mocno od reszty 
świata nie była świadkiem zjawisk gdzie 
indziej oczywistych. Dotyczy to także 
ewangelikalizmu polskiego. Dzisiejsze 
kręgi chrześcijan ewangelikalnych w Pol-
sce (tradycyjnie zwanych tutaj „ewan-
gelicznymi”), w większym niż niegdyś 
stopniu odzwierciedlają pluralizm poglą-
dów i zachowań typowych dla tego nur-
tu religijności w skali globalnej. Pośród 
zagadnień, w zakresie których ewange-
likaliści różnią się między sobą, znaj-
duje się chrzest. Wielość zdań i postaw 
w tej kwestii nie jest bynajmniej rzeczą 
nową – należy podkreślić, iż od początku  
w ruchu ewangelikalnym mieściły się róż-
ne teologie i praktyki chrzcielne. Dalsze 
wywody mają zatem za zadanie naświe-
tlić stosunek ewangelikalnych chrześcijan 
do chrztu, a zwłaszcza stosunek Kościo-
łów ewangelikalnych do tego obrzędu. 
By zrealizować ów cel, konieczne będzie 
naprzód wyjaśnienie, co należy rozumieć 
pod pojęciami „ewangelikalizm” i „Ko-
ścioły ewangelikalne”.

Pochodzenie ewangelikalizmu
Ustalenie genezy ruchu ewangelikalnego 
nie jest proste, gdyż trudno przyjąć, iż 
zjawisko to miało swój wyrazisty moment 
założycielski. Historyczna rekonstrukcja 
pozwala uznać, iż styl pobożności iden-
tyfikowany dzisiaj z ewangelikalizmem 
we względnie zwartej postaci pojawił się 
mniej więcej w latach 30. XVIII wieku,  
w związku z działalnością twórcy me-
todyzmu Jana Wesleya. Wesley i ruch 
przez niego uformowany znajdował się 
pod wpływem niemieckiego luterańskie-
go pietyzmu, kultywowanego przez bra-
ci morawskich, z którymi miał kontakt, 
oraz pod wpływem spuścizny angielskie-
go purytanizmu. Metodyzm, przed i po 
wyodrębnieniu z anglikanizmu, zbliżone 
doń pod względem pobożnościowym 
skrzydło anglikanizmu oraz inne, mniej 
znaczące wówczas prądy anglosaskiego 
protestantyzmu przyczyniły się do rozpo-
wszechnienia w krajach anglojęzycznych 
stylu duchowości charakteryzującego się 
następującymi cechami:

traktowaniem Biblii jako praktycznej 1) 
i pochodzącej od Boga instrukcji dla 
każdego,
dostrzeganiem dogłębnego zepsucia 2) 
natury każdego człowieka, ucieczką 
od którego może być tylko radykalne 
nawrócenie się do Jezusa Chrystusa 
(„nowonarodzenie”) i pobożne trwa-
nie w Nim według wskazań Biblii,

usilnym głoszeniem powyższych 3) 
prawd - uznawanych za sedno ewan-
gelii – zawsze i wszędzie.

Zaznaczyć przy tym trzeba, iż specyfi-
kę ewangelikalizmu przesądza nie tylko 
określony zestaw przekonań doktrynal-
nych, ale także – w nie mniejszym stopniu 
– pewien wzorzec przeżycia religijnego. 
Ewangelikalizm bez owego komponen-
tu z zakresu praktyki religijnej byłby za-
sadniczo konserwatywnym protestanty-
zmem, a jednak jest on konserwatywnym 
protestantyzmem oferującym swoiste do-
świadczenie religijne odróżniające go od 
innych postaci protestantyzmu.

Wymienione wyżej trzy tezy określające 
ewangelikalizm, nie były w chwili jego 
zaistnienia niczym nowym w częściach 
świata uznających spuściznę Reforma-
cji. Pewnego rodzaju nowość stanowiła 
natomiast ich radykalna, czasami więcej 
niż radykalna i jednostronna realiza-
cja - można ją jednak kojarzyć z typem 
chrześcijaństwa reprezentowanym przez 
niektórych prekursorów Reformacji i ana-
baptystów. Szczególne pole do rozwoju 
znalazła ona zwłaszcza w angielskich 
koloniach Ameryki Północnej, a później 
w USA, przez wiele dekad odznaczają-
cych się brakiem ustalonych modeli ży-
cia społecznego, w tym i kościelnego. Do 
chrześcijan różnych wyznań protestanc-
kich, kultywujących ów styl pobożności, 
ze względu na ciągłe powoływanie się na 
ewangelię (archaiczny w angielszczyźnie 
termin „Evangel”), przylgnęło określenie 
„evangelicals”, co dzisiaj w Polsce tłuma-
czy się jako „ewangelikalni” („ewange-
liczni”) chrześcijanie. Ma ono inne zna-
czenie niż stosowany w Polsce rzeczow-
nik „ewangelicy”, będący staropolskim 
synonimem rzeczownika „protestanci”.

Kolejne impulsy  
dla tożsamości ewangelikalnej
W Ameryce ewangelikalizm bardzo szyb-
ko stał się ruchem masowym. W XIX wie-
ku był dominującą formą religii w USA. 
Niemal cały tamtejszy protestantyzm miał 

wówczas cechy ewangelikalne. W owym 
czasie ewangelikalizm odgrywał poważ-
ną rolę także w Wielkiej Brytanii, Australii 
i innych częściach imperium brytyjskiego, 
chociaż przykładowo w Anglii miał mniej-
sze szanse rozwojowe niż za Atlantykiem. 
Styl ewangelikalny, m. in. ze względu na 
tzw. przebudzenia („revivals” – masowe 
akcje ewangelizacyjne angażujące dzie-
siątki a nawet setki tysięcy osób), udzie-
lał się w tych krajach wyznaniom prote-
stanckim powstałym wcześniej niż sam 
ewangelikalizm, np. prezbiterianom czy 
baptystom. Nie ulega wszak wątpliwości, 
iż pierwszym wyznaniem protestanckim, 
które nosiło cechy wybitnie ewangelikal-
ne był metodyzm.

Rozwój nauk ścisłych przyczynił się  
w II połowie XIX wieku do ostrych kontro-
wersji między konserwatywnymi ewan-

gelikalistami a tymi przedstawicielami 
dotychczas ewangelikalnej kultury reli-
gijnej USA, którzy pragnęli uznać wyniki 
osiągnięć nowoczesnej nauki. Konfron-
tacja ta zyskała m. in. postać tzw. sporu 
modernistyczno-fundamentalistycznego, 
i dotyczyła np. kwestii zasadności literal-
nej wykładni niektórych fragmentów Bi-
blii. Zwolennicy biblijnego literalizmu sta-
li na stanowisku, iż strzegą w ten sposób 
fundamentów historycznego chrześcijań-
stwa. Zyskali miano „fundamentalistów”, 
zaś ich interlokutorzy miano „moderni-
stów”. W amerykańskim protestantyzmie 
nastąpiła zatem silna polaryzacja: punkt 
ciężkości tradycyjnego ewangelikalizmu 
przesunął się w stronę fundamentalizmu, 
zaś zwolenników progresywnej religii za-
częto nazywać liberalnymi protestantami.

Ewangelikaliści różnie reagowali na po-
stępy liberalnego protestantyzmu w de-
nominacjach, do których przynależeli. 
Niektórzy potrafili ułożyć sobie współży-
cie z liberalnie nastawionymi współwy-
znawcami, inni długo walczyli o utrzyma-
nie wiodącej pozycji w danym Kościele. 
Jeszcze inni porzucali dotychczasowe 
denominacje i albo przyłączali się do 
denominacji tego samego wyznania, po-
siadających charakter ewangelikalny, albo 
tworzyli od podstaw struktury kościelne 
o obliczu jednolicie ewangelikalnym.  
W ten sposób po I wojnie światowej  
w wielu krajach (zwłaszcza anglosaskich) 
szereg wyznań protestanckich zaczęło 
funkcjonować w równoległych organi-
zacjach kościelnych, różniących się mię-
dzy sobą pod względem podejścia do 
zagadnień będących przedmiotem sporu 
modernistyczno-fundamentalistycznego. 
Po pewnym czasie kontrkulturowość fun-
damentalizmu protestanckiego zmusiła 
jednak niektórych jego zwolenników do 
odejścia od postaw separacjonistycznych. 
Nowa forma ewangelikalizmu, cechująca 
się wolą zaangażowania społecznego, dą- 
żąca do współpracy z chrześcijanami in- 
nych tradycji i wyrażająca gotowość uzna- 
nia osiągnięć współczesnej nauki, w tym  
także naukowej biblistyki, określona zo-
stała po II wojnie światowej mianem „neo-
ewangelikalizmu”. Jej symbolicznymi po-
staciami stali się w szczególności baptysta 
Billy Graham i anglikanin John Stott.

Specyfika Kościołów ewangelikalnych

Kościoły powstałe w wyniku opisanych 
wyżej rozłamów nie były oczywiście 
pierwszymi Kościołami ewangelikalny-
mi. Wcześniej bowiem (czyli począwszy 
od XVIII wieku) ukształtowało się szereg 
Kościołów (denominacji), które jako wa-

runek członkostwa stawiały przyjęcie 
poglądów i postaw typowych dla ewan-
gelikalizmu. O ile zatem ewangelikalizm 
jest ponadwyznaniowym nurtem swoistej 
pobożności protestanckiej (wykraczają-
cym zresztą i poza protestantyzm), posia-
dającym przedstawicieli we wszystkich 
wyznaniach protestantyzmu, to niektó-
rzy ewangelikaliści pragną przynależeć 
do Kościołów posiadających charakter 
jednolicie ewangelikalny, które również 
są obecne we wszystkich bez wyjątku 
nurtach protestantyzmu. Kościoły takie 
określa się mianem Kościołów ewangeli-
kalnych. Powstaje przy tym pytanie, jakie 
znamiona musi posiadać Kościół, by był 
uznany za Kościół ewangelikalny? Można 
je skwitować tyleż prostą, co dość abs-
trakcyjną odpowiedzią, iż Kościół ewan-
gelikalny to taki, w którym panują i prak-
tykowane są zasady ewangelikalizmu. By 
nie poprzestać na tak ogólnej charaktery-
styce, spróbujmy jednak przedstawić kil-
ka szczegółów.

Ewangelikalnych chrześcijan cechuje – 
wspólne z wieloma ich prekursorami 
– przekonanie, iż autentyczne chrześci-
jaństwo odznacza się prostotą. W konse-
kwencji tego przeświadczenia starali się 
oni w możliwie prosty sposób wyrazić 
istotę orędzia chrześcijańskiego, orędzia 
ewangelii. Podejmowali przy tym próbę 
rozgraniczania tego, co w nim fundamen-
talne lub pierwszorzędne oraz tego, co 
poboczne lub wtórne. Prawdy i posta-
wy uznane za pierwszorzędne traktują 
w konsekwencji jako konieczny element 
tożsamości ewangelikalnej („ewangelikal-
ne minimum”), zaś sprawy wtórne pozo-
stawiają swobodnej decyzji poszczegól-
nych chrześcijan, dopuszczając w tym 
zakresie różnice poglądów, nie niweczą-
ce ewangelikalnej więzi.

W związku z powyższym, Kościołami 
ewangelikalnymi są wspólnoty chrze-
ścijańskie, które uznają „ewangelikalne 
minimum” (mniej więcej obejmujące 
twierdzenia wymienione we wcześniej 
podanych trzech punktach), przy czym  
w kwestiach drugorzędnych mogą się 
one poważnie różnić od innych Kościo-
łów tej tradycji. W związku z tym Kościo-
ły ewangelikalne odróżniają się między 
sobą, m.in.:
-  ustrojem: mogą mieć każdy z głów-

nych typów struktur kościelnych (kon-
gregacjonizm, prezbiterianizm, episko-
palizm oraz ich mutacje);

-  teologią i praktyką chrztu oraz komu-
nii (od chrztu niemowląt po chrzest na 
wyznanie wiary, i to dokonywanych 
zarówno przez polanie wodą, pokro-

pienie, jak i przez pełne lub częściowe 
zanurzenie w wodzie; od zwingliań-
skiego poglądu na Wieczerzę Pańską 
po konsubstancjacyjny, a nawet bliski 
transsubstancjacji);

-  stosunkiem do zagadnienia darów Du-
cha Świętego;

-  stosunkiem do ordynacji kobiet;
-  stosunkiem do hermeneutyki biblijnej, 

w tym i podejściem do sporu ewolu-
cjonistyczno- kreacjonistycznego.

Dopuszczalną w ewangelikalizmie wol-
ność w zakresie zagadnień drugorzędnych 
w znamienny sposób podkreślił Martyn 
Lloyd-Jones, jeden z czołowych przed-
stawicieli tego ruchu w XX wieku, sam 
reprezentujący skrzydło konserwatywne.  
W jego wydanej niedawno w Polsce 
książce znajduje się przydatny pod tym 
względem wywód, umieszczony w pod-
rozdziale pt. „Sprawy drugorzędne i nie-
istotne dla jedności” (M. Lloyd-Jones, Kim 
jest ewangelikalny chrześcijanin?, Funda-
cja Legatio, Włocławek 2008, s. 75-80).

Kościoły ewangelikalne określane są cza-
sem alternatywnie „wolnymi Kościołami”. 
Trzeba stwierdzić, iż obu pojęć nie należy 
stosować zamiennie. Historycznie rzecz 
biorąc termin „wolny Kościół” odnosił się 
do wspólnoty kościelnej zaistniałej w kra-
ju, uznającym system Kościoła państwo-
wego (urzędowego, panującego). O ile 
przynależność do Kościoła państwowego 
stanowiła zwykle skutek obowiązywania 
przepisów państwowych w tym zakre-
sie i w tym sensie była automatyczna, to  
w przypadku Kościołów nie posiadają-
cych w danym kraju tego rodzaju związ-
ku z państwem („wolnych” od tejże re-
lacji) przynależność do nich stanowiła 
efekt wolnej, indywidualnej decyzji.  
W Anglii, która może tutaj posłużyć za 
dobry przykład, miano wolnych Kościo-
łów od kilkuset lat przysługuje Kościo-
łom protestanckim, które nie zespoliły 
się z państwem. Części z nich nie można 
wszakże uznać za Kościoły ewangeli-
kalne, jak to jest np. w przypadku Zjed-
noczonego Kościoła Reformowanego. 
Kiedy, zwłaszcza w XX wieku w szeregu 
krajów wprowadzono rozdział państwa 
i związków wyznaniowych, określenie 
„wolne Kościoły” poczęło tracić swoje 
pierwotne znaczenie. Stosując go dzisiaj, 
autorzy mają na względzie podkreślanie 
przez tak oznaczone wspólnoty chrześci-
jańskie konieczności wstąpienia do nich 
raczej w oparciu o świadomy wybór, niż 
o tradycyjną przynależność przodków. 
Biorąc powyższe pod uwagę, relację mię-
dzy omawianymi pojęciami można okre-
ślić za pomocą krótkiej frazy: wszystkie  
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Kościoły ewangelikalne są Kościołami 
wolnymi, lecz nie wszystkie Kościoły 
wolne są Kościołami ewangelikalnymi.

Praktyka chrztu w Kościołach 
ewangelikalnych
Stanowczo należy zaprzeczyć głoszo-
nej czasem w Polsce tezie, iż jednym  
z kryteriów uznania Kościoła za Kościół 
ewangelikalny jest praktykowanie prze-
zeń wyłącznie chrztu na wyznanie wia-
ry (chrztu w wieku świadomym, chrztu 
dorosłych). Nigdy tak nie było i obecnie 
również tak nie jest. Obok Kościołów tej 
tradycji sprawujących wyłącznie chrzest 
wiary, istnieją bowiem Kościoły ewange-
likalne praktykujące chrzest niemowląt. 
Nie stanowią one bynajmniej marginesu 
w środowisku Kościołów ewangelikal-
nych, lecz znaczący, choć mniejszościo-
wy ich odsetek. Trzeba też wspomnieć  
o istnieniu znaczącej denominacji ewan-
gelikalnej uznającej się za Kościół, która 
zupełnie zrezygnowała z praktykowania 
chrztu (a także Wieczerzy), a mianowicie 
o Armii Zbawienia, noszącej w Polsce na-
zwę: Kościół Armia Zbawienia.

Istotne dla niniejszych rozważań jest 
stwierdzenie, iż najprawdopodobniej 
większość znaczących teologów i przy-
wódców ewangelikalnych opowiada się 
za, a przynajmniej dopuszcza, chrzest 
niemowląt. Tytułem przykładu wymienić 
można takie osoby jak: Donald G. Blo-
esch, Nicky Gumbel, Alister E. McGrath, 
Richard Mouw, Thomas Oden, James  
I. Packer, Ulrich Parzany, R. C. Sproul, 
John R. W. Stott. Wśród historycznych 
postaci ewangelikalizmu o takich przeko-
naniach znajdują się: Louis Berkhof (1873-
1957), Bill Bright (1921-2003), Thomas 
Chalmers (1780-1847), Jonathan Edwards 
(1703-1758), Charles Grandison Finney 
(1792-1875), Thomas C. Hammond (1877-
1961), A. A. Hodge (1823-1886), Martyn 
Lloyd-Jones (1899-1981), John Gresham 
Machen (1881-1937), Dwight L. Moody 
(1837-1899), Robert Murray M’Cheyne 
(1813-1843), John Newton (1725-1807), 
Harold J. Ockenga (1905-1985), James 
Orr (1844-1913), John Charles Ryle (1816-
1900), Francis A. Schaeffer (1912-1984), 
Cyrus I. Scofield (1843-1921), Billy Sunday 
(1862-1935), Aiden Wilson Tozer (1897-
1963), B. B. Warfield (1851-1921), Jan 
Wesley (1703-1791), George Whitefield 
(1714-1770), Johann H. Wichern (1808-
1881), William Wilberforce (1759-1833). 
Prezentowane przez nich poglądy zwy-
kle dystansowały się od tezy o zbawczej 
sprawczości chrztu i opierały się na prze-
konaniu, iż bez względu na moment i for-

mę przyjęcia tego obrzędu, każdy czło-
wiek powinien dojść do świadomej wiary 
w Chrystusa i doświadczyć osobistego 
nawrócenia. Chrzest ma w tej perspekty-
wie znaczenie drugorzędne.

Chrzest niemowląt posiada uznanie 
nie tylko niektórych znanych teologów  
i przywódców ewangelikalnych, ale – 
jak już powiedziano - praktykowany jest 
przez całe Kościoły ewangelikalne. Z tego 
tytułu Kościoły te nie tracą ewangelikal-
nych znamion, ani nie tracą członkostwa 
w organizacjach ewangelikalnych, w tym 
i w aliansach ewangelikalnych. Dla przy-
kładu, członkiem założonego w 1942 
roku Krajowego Stowarzyszenia Ewange-
likalistów (National Association of Evan-
gelicals) w USA, będącego czołową orga-
nizacją ewangelikalną w tym kraju, są m. 
in. następujące praktykujące chrzest nie-
mowląt Kościoły: Chrześcijański Kościół 
Reformowany w Ameryce Północnej, 
Konserwatywne Stowarzyszenie Luterań-
skie, Ewangelikalny Kościół Kongregacjo-
nalistyczny, Wolny Kościół Ewangelikalny 
Ameryki, Ewangelikalny Kościół Prezbi-
teriański, Wolny Kościół Metodystycz-
ny Ameryki Północnej, Prezbiteriański 
Kościół Ameryki, Kościół Wesleyański.  
Z kolei Ewangelikalna Wspólnota Kanady 
skupia wśród pełnoprawnych członków 
m.in. udzielające chrzest niemowlętom: 
Kościół Nazareński, Chrześcijańskie Zbo-
ry Kongregacjonalne, Ewangelikalny Ko-
ściół Przymierza w Kanadzie, Wolny 
Kościół Ewangelikalny Kanady, Kościół 
Wesleyański Kanady oraz diecezję angli-
kańską pn. Anglican Network in Canada. 
Podobnie jest w dziesiątkach innych kra-
jowych związków (aliansów) ewangeli-
kalnych, skupionych w World Evangelical 
Alliance. Nawet polski Alians Ewangelicz-
ny ma wśród swych członków dwa Ko-
ścioły nie przyjmujące zasady tzw. chrztu 
wiary. Są to: dopuszczający chrzest nie-
mowląt Kościół Dobrego Pasterza oraz 
nie praktykujący w ogóle chrztu Kościół 
Armia Zbawienia. W Polsce pojawiły się 
też niedawno nowe ewangelikalne zbory, 
w których udziela się chrztu niemowlę-
tom (np. Ewangeliczny Kościół Reformo-
wany w Gdańsku i Ewangeliczny Kościół 
Reformowany we Wrocławiu – związane 
z Confederation of Reformed Evangelical 
Churches; Ewangeliczny Kościół Meto-
dystyczny Parafia w Krakowie związany  
z The Wesleyan Church). 

Jednym z przykładów wyraźnie dopusz-
czonej różnorodności w zakresie teolo-
gii i praktyki chrztu w gronie Kościołów 
ewangelikalnych jest rozwiązanie przyjęte 
w Międzynarodowej Federacji Wolnych 

Kościołów Ewangelikalnych (Internatio-
nal Federation of Free Evangelical Chur-
ches) – organizacji skupiającej Kościoły 
zrzeszające ogółem około 300 tysięcy 
wiernych, do której należy polski Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan (praktykują-
cy chrzest wiary). Kościołom członkow-
skim w IFFEC pozostawia się wolność  
w traktowaniu chrztu, przy czym wiodą-
ce spośród nich, jak Evangelical Covenant 
Church w USA, szwedzki Misyjny Kościół 
Przymierza czy niemiecki Związek Wol-
nych Zborów Ewangelickich (Bund Freier 
Evangelischer Gemeinden) praktykują 
chrzest niemowląt. Interesująca może 
być też informacja, iż istnieje szereg Ko-
ściołów zielonoświątkowych (wskazać 
można takie przypadki w Ameryce Ła-
cińskiej), w których również zasadą jest 
praktyka chrztu niemowlęcego.

Podsumowanie
Powyższy wywód dowodzi, iż kręgu 
Kościołów ewangelikalnych nie należy 
zawężać do grupy Kościołów praktyku-
jących chrzest na wyznanie wiary, do-
konywany przez zanurzenie czy w innej 
formie. Ponadto tylko niektóre spośród 
Kościołów ewangelikalnych stojących na 
gruncie chrztu wiary są Kościołami bap-
tystycznymi albo „typu baptystycznego”. 
Zresztą sama praktyka chrztu wiary nie 
przesądza baptystycznego charakteru 
danej wspólnoty. Jest to zagadnienie za-
sługujące na osobny wywód, podobnie 
jak kwestia istnienia Kościołów bapty-
stycznych, które nie posiadają charakte-
ru ewangelikalnego. Ewangelikalizm jest 
bowiem w swej istocie specyficznym 
stylem pobożności obecnym we wszyst-
kich bez wyjątku nurtach protestanty-
zmu, który może być przez określone 
wspólnoty chrześcijańskie kultywowany  
w postaci radykalnej lub łagodnej, a także  
w pewnym momencie zarzucony, jak to 
się stało w przypadku wielu Kościołów re-
formowanych, metodystycznych a także –  
w mniejszym stopniu - baptystycznych. 
Nie ewangelikalny Kościół protestanc-
ki może również przyjąć ewangelikalny 
model nauki i życia, tak jak to się dzieje 
ostatnio np. w przypadku szeregu diecezji 
Kościoła anglikańskiego. Ewangelikalizm 
jest formą protestanckiego pietyzmu, któ-
ry w obrębie poszczególnych Kościołów 
może zostać zastąpiony innym sposobem 
przeżywania wiary. Wiedza na ten temat, 
w tym także znajomość odmiennych 
ewangelikalnych podejść do problematy-
ki chrztu może być pomocna w procesie 
określania własnej tożsamości chrześci-
jańskiej.   

Bóg czuwał nad tegoroczną, już drugą z kolei majówką. 
Przyjechaliśmy z ponad 10 różnych miast, przede wszyst-
kim z Chojnic, Bartoszyc, Krakowa, Świnoujścia, Włocław-
ka, Gdyni i Sopotu. Było nas nieco mniej niż w zeszłym 
roku, ale i tak ponad setkę. I pomimo zmiennej pogody, hu-
mor dopisywał nam niezmiennie.

Majówka rozpoczęła się w sobotę, 1 maja rano. Głównymi 
mówcami byli Zbyszek i Nela Kłapa z Biblijnego Stowarzy-
szenia Misyjnego w Ustroniu, w którym odpowiadają za 
służbę rodzinie. Usłużyli w sumie trzema wykładami, po-
święconymi relacjom w małżeństwie: „Jak siebie samego”; 
„Rodzinny żelbeton” i „Rozmawiamy czy rozrabiamy?”. 
Pierwszy z nich rozpoczął majówkę. Wszystkie były bar-
dzo praktyczne i obrazowe – prowadzący mają wielkie do-
świadczenie w przygotowywaniu zajęć biblijnych dla dzie-
ci i młodzieży, w związku z czym praktyczne porady łączyli 
z obrazowymi przykładami i prezentacją multimedialną. 

Dr Janusz Kucharczyk wzbudził dyskusję nad przerostem 
indywidualizmu w naszej wierze kolejnym wykładem: „Pan 
Jezus: mój osobisty Pan i Zbawiciel, czy Zbawiciel świata 
i Kościoła?”. Wszyscy w zasadzie uznali, że choć istnieje 
aspekt jednostki, to współcześni chrześcijanie nie doceniają 
tego, że Nasz Pan wzywa nas do postrzegania siebie jako 
części grupy, która go interesuje – np. modlitwa Pańska to 
„Ojcze nasz”, a nie mój, czy też, oblubienicą Jego jest Ko-
ściół (Ef 5), a nie poszczególni chrześcijanie z osobna.  

Sobotnie popołudnie poświęciliśmy na różne warsztaty. 
Można było wybrać między kursem indukcyjnego studium 
biblijnego, a rozwijaniem swych talentów florystycznych. 
Przed kolacją kolejny wykład Zbyszka i Neli o rodzinie,  
a następnie tradycyjny już wspólny grill, dzięki łasce Pana 
Boga, który odpowiedział na modlitwy o zmianę pogody 
(do popołudnia siąpił deszcz). Po jedzeniu zgromadziliśmy 
się wszyscy na wspólną społeczność. W śpiewaniu pieśni 
dla Boga wspaniale prowadziła nas grupa młodzieży ze 
zboru w Chojnicach. 

Dla nocnych Marków i fanów gier planszowych atrakcją 
było spotkanie wieczorne (tak w sobotę, jak w niedzie-
lę) zorganizowane przez Łukiego – Łukasza Woźniaka –  

który jest cenionym specjalistą w świecie polskich fanów 
gier planszowych i udostępnił chętnym część ze swych bo-
gatych zbiorów tychże.  

Na niedzielnym nabożeństwie kazaniem usłużył prezbiter 
Konstanty Wiazowski. Kazanie oparł o 1P 2:5: „...jako żywe 
kamienie budujcie się w dom duchowy.” Mówił wprost  
i bez ogródek, używając wielu przykładów z życia zborów, 
że aby być żywym kamieniem i nawzajem się budować, 
trzeba sporo wysiłku. To nie przychodzi samo. 

Następnie, po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy ostatniego 
wykładu braterstwa Kłapów. Niewiele później siostra Zosia 
Głuszek poprowadziła potrzebny wykład o relacji rodzi-
ców z dziećmi. W dalszej części niedzielnego popołudnia 
znów Bóg okazał się dla nas łaskawy, dając dobrą pogodę.  
Bardzo to nam się przydało – dzięki temu młodzież z Choj-
nic mogła przygotować dla uczestników olimpiadę familijną.  
W licznych dyscyplinach, m.in. w pluciu czy rzucie balo-
nem z wodą do celu, wygrała drużyna z Sopotu, za co do-
stała zaszczytną nagrodę: kilo jabłek. A w niedzielny wie-
czór znów mieliśmy trójmiejski akcent – po społeczności 
siostra Beata Jaskuła-Tuchanowska zorganizowała wieczór 
poetycki. W półmroku, przy zapalonych świecach czytała 
swoje wiersze, opatrując je komentarzami i uwagami, dzię-
ki którym ożywały, stając się wyjątkowym zapisem jej drogi 
z Bogiem, przez radosne i trudne chwile.  

Poranny wyjazd poniedziałkowy poprzedziliśmy krótką 
społecznością, na której nie zabrakło świadectw oraz mo-
dlitw o bezpieczną podróż dla wszystkich. 

Warto dodać, że w trakcie wykładów dla dorosłych odby-
wały się wykłady dla młodzieży (które prowadzili pastorzy 
Henryk Skrzypkowski i Mateusz Wichary) oraz zajęcia dla 
najmłodszych, które prowadziło kilka sióstr. Między innymi 
z Beatą Wichary dzieci zrobiły, niektórym pewnie znaną 
„książeczkę bez słów.” Nad wszystkim czuwali Jacek i Alina 
Woźniak z Chojnic, którzy prowadzili wszystkie spotkania, 
a przede wszystkim przygotowali całość majówki. Bardzo 
im za to dziękujemy, mając nadzieję, że Bóg da nam spo-
tkać się znowu za rok!

(mw)

Ogólnopolska majówka w Radości 

STÓJMY RAZEM

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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„Co ma być, to będzie”. Tak, to zdanie już się 
pojawiło, gdy pisałem o bycie. Ale przecież 
kryje się w nim też inny, może ciekawszy 
problem. Mianowicie problem konieczno-
ści, przeznaczenia. To zdanie wyraża wiarę  

w to, że coś takiego istnieje. Że pewne rzeczy 
mają być, a inne nie. I że te, które mają być, 
będą. Ale nie wyjaśnia, jaka siła to sprawia. 
A ona może być różna. 

Kto i co determinuje?
Opinie tutaj są różnorodne. Również co do 
tego, czy w ogóle taka siła istnieje. I co cie-
kawe, podział przebiega tutaj niezależne od 
poglądów w innych kwestiach. Wśród zwo-
lenników wiary w przeznaczenie, koniecz-
ność zajścia pewnych zdarzeń, są przed-
stawiciele różnych religii i światopoglądów: 
i hinduiści i chrześcijanie różnych wyznań,  
i muzułmanie, i agnostycy, i ateiści, i kogo 
tam jeszcze nie chcemy. Ale wśród przeciw-
ników tej koncepcji znajdziemy przedstawi-
cieli dokładanie tych samych grup! Zresztą, 
na ten spór nakłada się kilka innych sporów.

Co ma bowiem ostatecznie wpływ na to, co 
się dzieje? Prawa fizyki, powiedzą zwolen-
nicy klasycznego determinizmu fizycznego  
w stylu Alplace’a. Zwolennik psychologii 
ewolucyjnej i etyki behawioralnej powie: 
geny. Psycholog behawiorysta powie: wy-
uczone zachowania. Marksista powie: wal-
ka klas i prawa historii. Muzułmanin powie: 
Allah. I tak dalej. Ale zanim się nad tym za-
stanowimy, która odpowiedź jest właściwa, 
zapytajmy, czy przyszłość w ogóle jest fak-
tycznie zdeterminowana, i co to właściwie 
znaczy.

Co ma być... to będzie,  
czy nie będzie?

Czy przyszłość jest zdeterminowana? Czy-
li: czy przyszłość jest z góry wyznaczona? 
Czy wszystko, co się dzieje, jest konieczne?  
A może jednak tak nie jest? Może pewne rze-
czy nie są z góry wyznaczone, może istnieje 
wolność, wolna wola i człowiek może zmie-
nić przyszłość? Te pytania bardzo wpływają 
na wyobraźnię. Pierwsza wizja sugeruje nam 
jakiś potworny fatalizm, kiedy ludzie nie mają 
wpływu na swoją przyszłość. Nasze wysiłki 

są daremne, a my skazani na z góry wyzna-
czoną przyszłość. Możemy robić cokolwiek, 
a i tak będzie to, co będzie. Jeżeli masz mło-
do umrzeć, młodo umrzesz. Masz umrzeć na 
raka, to umrzesz. Masz być alkoholikiem, to 

nim będziesz. Masz pójść do piekła, to do 
niego pójdziesz, choćbyś nie wiadomo jak 
się starał. Po co więc w ogóle się starać, po 
co cokolwiek czynić. Co ma być, to będzie...

Jest to wizja okropna. Wielu więc ją od-
rzuca. I trwa w świętym oburzeniu wobec 
każdego, kto wierzy w to, że przyszłość jest 
zdeterminowana. Bo czy taka wizja nie jest 
potworna? I to niezależnie od tego, czy za 
tą koniecznością stoją prawa fizyki, geny, 
czy Pan Bóg. Tak być nie może! Czy zatem 
istnieje wolność i żadnej konieczności nie 
ma? Czyż tak? Czyż nie w to należy wierzyć,  
w imię sensu życia i człowieka?

Oczywiście, że nie! W konieczność wierzyć 
trzeba! Co ma być, to będzie. Jak masz zostać 
alkoholikiem, to nim zostaniesz, jak masz 
pójść do piekła, to pójdziesz! Tyle, że z tego 
wynika coś dokładnie odwrotnego, niż zasu-
gerowano wyżej. Nie tylko trzeba się starać, 
ale wręcz tylko przy założeniu konieczności, 
staranie się ma w ogóle jakiś sens. Właśnie 
wtedy, jeżeli przyszłość nie jest konieczna, 
nie ma sensu się starać. Jeżeli istnieje wolna 
wola, nasze działania są pozbawione znacze-
nia. Mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 
nie ma wolnej woli i istnieje bezwzględna 
konieczność. Dokładnie odwrotnie, niż wielu 
ludzi powierzchownie sądzi. 

Determinizm to nie fatalizm 
Dlaczego? Ponieważ popełnia się w tym ro-
zumowaniu notorycznie błąd polegający na 
mieszaniu ze sobą fatalizmu i determinizmu. 
Tymczasem, nie tylko nie są to poglądy do 
siebie podobne, ale wręcz sobie przeciw-
ne. Fatalizm to przekonanie, że OSTATECZ-
NIE  przeznaczenie spełni się, co by się nie 
działo. Nasze działania nie mają więc sensu, 
skoro ich skutki i tak będą takie a nie inne, 
nawet wbrew logice naszych starań. Deter-
minizm zaś twierdzi, że ZAWSZE dzieje się 
to, co ma się dziać. Inaczej mówiąc, noto-
rycznie zapomina się, że chodzi tu o CAŁĄ  

przyszłość. CAŁĄ, a nie tylko końcowy re-
zultat; o wszystko, co po drodze TEŻ. Czyli, 
o starania TEŻ, o decyzje „po drodze” do 
celu TEŻ, o emocje też, o WSZYSTKO. Poza 
tym chodzi również o WIELE różnych celów, 

nie o jeden. Chodzi tak naprawdę o realność 
wszelkich związków przyczynowo-skutko-
wych, a więc o to, że nasze wszelkie starania 
faktycznie mają jakiś sens. 

Czy może istnieć ktoś, kto ma zostać alkoho-
likiem? Oczywiście. Czy to jest ktoś, kto ma 
takie skłonności genetyczne i to skazuje go 
na bycie alkoholikiem mimo wszelkich jego 
starań, by nim nie być? Nie! Nie, i nie. Same 
skłonności genetyczne nie wystarczą. Ktoś, 
kto ma być alkoholikiem, nie tylko będzie 
miał takie skłonności, ale będzie miał abso-
lutnie wszystko, by nim być: takie warunki 
rodzinne, takie doświadczenia, takie emocje, 
takich znajomych, takie własne pragnienia, 
taką wolę, itd. I w końcu nim zostanie. Na-
tomiast, jeżeli ktoś, mimo takich samych 
skłonności genetycznych będzie miał inne 
pragnienia, będzie obracał się w innym to-
warzystwie, to się im nie podda. Ale to już 
ktoś taki, kto ma nie być alkoholikiem – i nim 
się nie stanie.  

Czy ktoś ma iść do piekła? Oczywiście. Są 
tacy ludzie. Czy w takim razie nie mają się 
starać wierzyć i pracować na sobą, sko-
ro i tak pójdą do piekła? Otóż, jeżeli ktoś 
ma pójść do piekła, to NA PEWNO WŁA-
ŚNIE STARAĆ SIĘ NIE BĘDZIE, NIE BĘDZIE  
CHCIAŁ WIERZYĆ I NIE BĘDZIE CHCIAŁ 
CZYTAĆ PISMA, I NIE BĘDZIE CHCIAŁ ŻYĆ 
Z BOGIEM ZE SWEJ WŁASNEJ WOLI! Jeżeli 
będzie się chciał starać i pracować nad sobą 
i wierzyć, i pracuje nad sobą i wierzy, to na 
pewno nie jest to ktoś, kto ma iść do piekła. 
I na pewno nie pójdzie.

Wola wolna czy własna?
Co więc oznacza wiara w wolną wolę? Ano 
oznacza to, że nasze czyny są niczym nie-
zdeterminowane, bez-przyczynowe. Że prócz  
normalnych przyczyn i skutków, których 
jest pełny świat, czasem jak diabeł z pudeł-
ka wyskakuje coś, co zwie się wolną wolą. 
Załóżmy, że piłka, którą rzucamy, ma wolną 

PUNKTY WIDZENIA Dr Janusz Kucharczyk

Wolność, konieczność, 
przeznaczenie? 

wolę. Rzucamy ją do kolegi, a ona ma wolną 
wolę i skręca sobie w prawo, potem w lewo  
i w dół, tłukąc nam boleśnie kolano. Kto by  
w takim świecie ryzykował rzut piłką? Czyta-
my komuś Pismo, ktoś powierza życie Chry-
stusowi i się stara, ale ma wolną wolę, więc 
wszystko na nic, wybiera zło. 

Cóż więc? Jeżeli istnieje owa absolutnie 
wolna wola, to nasze działania nie mają sen-
su! Skoro skutek nie zależy od przyczyny,  
tylko od jakieś nie wiadomo skąd się biorą-
cej wolnej woli, w której z konieczności nie  
ma, bo być nie może logiki, bowiem ta łą-
czy się ze związkiem przyczyny ze skutkiem. 
Świat, w którym piłki samoistnie tłukły by  
nas w kolano, byłby światem okropnym  
i chaotycznym. 

Ale czyż człowiek to nie jest coś więcej niż 
piłka? Oczywiście. Działa na niego o wiele 
więcej czynników: fizyczne, chemiczne, 
biologiczne, psychologiczne, socjologicz-
ne, kulturowe, duchowe. W tej różnorodno-
ści pojawia się nasza wola, czyli zdolność 
wyboru. Mamy więc własną wolę i za nią 
odpowiadamy, bo któż inny miałby za nią 
odpowiadać? Nie jesteśmy bezwolnymi kul-
kami, które pchane są tylko przez czynniki 
zewnętrzne. Istnieją bowiem również czynni-
ki wewnętrzne, wypracowane przez nas. Ale 
i one nie biorą się znikąd. Są konsekwencją 
tego, kim jesteśmy, co wiemy, o czym myśli-
my, co czujemy, czego doświadczyliśmy. Jak  

w ogóle wszystko to, co robimy, jest tego 
konsekwencją. To z kolei jest zależne i od bio-
logii, i od historii naszego życia, naszej edu-
kacji, itd...  Ale ostatecznie to my to robimy  
i to my za to ponosimy konsekwencje. Choć 
to nasza własna wola, nieprzymuszona, nie 
jest jednak wolna w wyżej wskazanym sen-
sie, bo zależna od różnych czynników. 

Tak jak ruch piłki zależy od siły i kąta nasze-
go rzutu, siły wiatru, grawitacji (na księży-
cu leciałaby inaczej), struktury powierzchni 
i innych drobnych czynników, tak działanie 
człowieka zależy od trudnej do wyliczenia, 
ale z pewnością większej ich liczby. Na to, 
co zrobi człowiek, ma wpływ bardzo wiele 
czynników na bardzo wielu poziomach. Ale 
czy któryś z nich ma działać tak, jak nieocze-
kiwany ruch piłki w prawo, chociaż rzucana 
była w lewo i to z wiatrem? Nie! To niszczy 
sens wszelkich innych czynników. Po co 
wtedy czytać Biblię, skoro przez wolną wolę 
może to zadziałać jak czytanie Biblii Szatana? 
Po co wtedy się modlić, skoro to może nam 
wyjść na złe? Po co robić cokolwiek, skoro 
skutki zależą od czystego przypadku? Wolna 
wola ostatecznie nie może bowiem zależeć 
od naszej woli, bo jesteśmy uwarunkowani 
wieloma czynnikami. Absolutnie wolna wola 
włada więc niezależnie od nas, jak fatum. 

Na szczęście takiej wolnej woli nie ma i czy-
tanie Biblii daje efekt zbliżania się do Boga 
(oczywiście muszą działać też inne czynni-

ki, również te, na które my nie mamy wpły-
wu). Podobnie sens ma działanie dla innych 
wartościowych skutków. Choć nie ma tu 
automatyzmu, bo nasze działania są tylko  
częścią przyczyn dla upragnionych przez 
nas skutków, jest w nich sens. 

Bóg jest Panem
A nad wszystkim czuwa Bóg! Jako chrześci-
janie wierzymy, że to nie prawa fizyki, geny, 
wychowanie, wpływy społeczne czy kultu-
rowe decydują ostatecznie o tym, co ma być. 
Ostatecznie wpływ na wszystko ma Bóg.  
O wszystkim decyduje Bóg. I to On ma  
wpływ na wszystkie inne czynniki. WSZYST-
KO jest pod Jego kontrolą. A On jest dobry, 
mądry, wszechmocny i sprawiedliwy. Może-
my więc być spokojni. Nasze zbawienie nie 
zależy ostatecznie od naszej woli (to byłoby 
okropne i okrutne, życie wieczne zależne od 
woli krnąbrnego i grzesznego stworzenia), ale 
od woli dobrego, mądrego i wszechmocnego 
Boga, który sprawia, że dzieje się ZAWSZE  
I WYŁĄCZNIE to, czego On sobie życzy  
(temat zła poruszę oddzielnie). Świat nie 
jest jedynie wypadkową bezdusznych praw 
fizyki, ani działania genów, ani wpływów 
społecznych, ani wychowania, ani naszych 
decyzji, ani nie zależy od niczego innego. 
Zależy tylko od woli mądrego, dobrego, 
wszechmocnego, sprawiedliwego Boga. I to  
jest piękne i pocieszające.    



 

       Moja Droga B!

Niedawno wróciłam pamięcią do 
Świąt. Po raz pierwszy spędzaliśmy  
z rodzicami Boże Narodzenie poza 
domem. O wyjeździe zadecydował 
stan mojej mamy, która niedawno mia-
ła operację. Miejsce było nastrojowe, 
bardzo odświętne i wszystko począw-
szy od szachulcowej Rybaczówki na 
jeziorze do uśmiechniętych aniołków 
w stroikach, tworzyło ciepłą atmosferę. 
Był i Gwiazdor z prezentami i wspól-
ne kolęd śpiewanie, karp, makowiec,  
a w żłobku osiołek Pechowiec. Była też 
i ciocia. Cieszyłam się jak małe dziec-
ko, że jesteśmy w Dolinie. Ale patrząc 
na moją ciocię, miałam ochotę wracać 
do domu…

Moja ciocia nie wyszła za mąż, 
nie ma dzieci, więc jedyna jej rodzi-
na to my. Życie w samotności przez 
tyle lat doprowadziło do tego, że cio-
cia wszystkiego się boi, uważa, że do 
niczego się nie nadaje, że jest stara 
i brzydka i że przyniesie nam 
wstyd. Według niej nie powinna 
dostać prezentu, bo nie zasługuje. 
Problemem stał się wybór butów, 
w których wyjść na dwór. Zakupy 
dla niej to ogromny wysiłek. 

Ciocia leczy się u psychiatry, 
ale ja jej już nie poznaję. Zawsze 
energiczna, dobrze zorganizowa-
na, zadbana, zorientowana w po-
lityce, dziś jest… marionetką. Ja 
wiem Beata, że to wiek, choroba, 
ale na mnie to działa depresyj-
nie. Po pierwsze dlatego, że cio-
cia jest sama i ja też. Boję się, że 
brak własnej rodziny, to brak celu 
życia, co doprowadza do stanu 
bezsensu. Po drugie, dlatego, że 
od lat czeka już tylko na śmierć. 
Przebywanie w jej towarzystwie 
sprawia, że mój nastrój się psu-
je. Pamiętam, jak zamieszkała 
u nas, bo u siebie nie wstawała 
już z łóżka od kilku dni. Siedzia-
ła tępo wpatrzona przed siebie  
a gdy wstała, robiła trzy kroki do 

przodu, odwracała się i z powrotem 
trzy kroki. Jej twarz była szara, martwa, 
bez emocji. Zagadywaliśmy ją, ale nie 
podejmowała rozmowy. Reagowała na 
nasze głosy, ale o nic nie pytała. Wiesz 
co, wstyd mi, że tak ją odbieram.  
W sumie to uciekam od niej. Niestety, 
czuję się przy niej zdołowana. 

Czytałam różne artykuły i kon-
sultowałam ten przypadek z psycho-
logiem. Okazuje się, że taka postawa 
może wzbudzać agresję. Proponujemy 
z mamą cioci a to spacer, a to wyjazd, 
ale słyszymy jedno: „a po co mi to?”. 
Czujemy się odtrącone, nasze sposoby 
są nieskuteczne. Staramy się jej jakoś 
czas zorganizować, ale zawsze spoty-
ka się to z niechęcią. 

Jak ciocia i osoby w podobnym 
stanie się czują? Jak mają funkcjono-
wać w społeczeństwie, skoro własna 
rodzina ma ich dosyć? 

Moja ciocia ma już 70 lat, ale 
mam koleżankę w wieku 29 lat, z buj- 
nymi lokami i depresją dwubieguno-
wą. Ma za sobą trzy próby samobój-

List VEdyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej W ODPOWIEDZI:

cze, przeszła kilka psychoterapii in-
dywidualnych i grupowych, jest pod 
stałą kontrolą (bo opieką tego nazwać 
nie można) psychiatry. Kilkakrotnie 
straciła pracę, ponieważ przynosiła 
zwolnienia lekarskie, gdy była w złym 
stanie. Pracodawca dawał jej wyraź-
nie do zrozumienia, że „nie wyrabia 
normy”. Bezrobocie nie wpływało 
pozytywnie na jej zdrowie. Nie miała 
zajęcia i przymusu wyjścia z domu. 
Brak pracy to i zależność od rodziców.  
A rodzicom nie bardzo na rękę, że 
dziecko niesamodzielne. Trzydziesto-
letnie i wciąż na garnuszku? No nie-
ładnie, nie tak miało być. „Dziewczy-
no, weź się w garść!” – krzyczeli rodzi-
ce Mai, gdy ta kolejny dzień spędziła  
w łóżku, zapłakana, wychudzona, 
zszarzała. Czy nie czując wsparcia  
i miłości, byłaby w stanie poskładać się 
jak puzzle w obrazek? Wątpię. Maja 
doceniała, że rodzice przyjęli ją pod 
swój dach, że miała gdzie mieszkać  
i za co żyć. Jednocześnie czuła, że to 
przerasta jej najbliższych, że oprócz 
rzeczy materialnych nie są w stanie za-

oferować jej nic ponad to. A zna-
jomi? Bali się, pewnie dlatego, 
że nie wiedzieli, jak jej pomóc. 
A w takim momencie najprościej 
jest po prostu nie widzieć takich 
osób, ich problemów i odejść. 

Z jednej strony rozumiem, 
że osoby takie jak moja ciocia  
i koleżanka nie znajdują „przy-
jaciół”, bo jak pisałam, kontakt  
z moją ciocią nie należy do „lek-
kich, łatwych i przyjemnych”. 
Z drugiej strony żal mi takich 
ludzi i obawiam się o ich funk-
cjonowanie w społeczeństwie. 
A potencjalnym „przyjaciołom” 
życzę mądrości i cierpliwości, 
by „jeszcze dzień i jeszcze je-
den jak Syzyfa kamień, pod 
górę, powoli, z głową zadartą  
w chmurę.”

Pozdrawiam Cię, z głową 
zadartą w chmurach, że Cię 
mam.

Kochana Edytko!

To dziwne, ale do pewnego wieku 
nie dostrzegałam jakby w ogóle, ludzi 
chorych wokół siebie. To znaczy, oni 
byli, żyli gdzieś obok mnie, ale właśnie 
obok... Im człowiek starszy, tym bar-
dziej wyczula się na drugiego człowie-
ka. Może to jest tak, że jest piękny, mło-
dy, beztroski, a potem dojrzewa. Więc 
właściwie może tu nie o wiek chodzi, 
ale raczej o stopień wrażliwości? Czyli 
można by było taką postawę też uza-
sadnić nawróceniem i otwarciem się 
na drugiego człowieka. Ale w empatię 
wyposażeni są też przecież ludzie nie-
wierzący, popatrz na te wszystkie akcje 
humanitarne, zbiórki, orkiestry.

Sama nie wiem, ale mam wrażenie, 
że ostatnio wokół mnie są sami ludzie 
chorzy, potrzebujący, starzy. Trochę 
mnie to przeraża, tak jak i Ciebie. Bo 
tak sobie myślę egoistycznie czasami: 
„chciałabym jakichś takich beztros-
kich, pogodnych ludzi dookoła, jakieś 
uśmiechnięte twarze, pełnię kolorów, 
słońce, luz” a tu „szara rzeczywistość 
ciśnie”. Nie dość, że sama mam oso-
bę niepełnosprawną w domu, noce 
nieprzespane, leki, pampersy i te spra-
wy, to jeszcze 86 letnia sąsiadka obok 
potrzebuje pomocy w zakupach, bo 
nie wychodzi, sąsiadka z dołu ma de-
presję od dwóch lat i chociaż jest tylko  
6 lat ode mnie starsza, wygląda po tych 
dwóch latach jak jej sąsiadka z góry, ta 
86 letnia, oczywiście.  Teść cierpi na sa-
motność i apatię po śmierci teściowej, 
przyjaciółka na RZS, itd, itp... 

Co jest?! Czy już nikt nie jest zdro-
wy i szczęśliwy?! Nie chcę żyć w takim 
świecie! I całe szczęście! Bo gdybyśmy 
tak nie borykali się z tymi wszystkimi 
problemami: brakiem pracy, pieniędzy, 
miłości, chorobami, starością, samotno-
ścią... czy chcielibyśmy porzucić kiedy-
kolwiek tę ziemię, to życie, tu i teraz?! 

Wiem, wiem, są tacy, co cały czas 
walczą o to, by przedłużyć życie ludz-
kie, odmładzać w nieskończoność jego 
cielesną powłokę, jednym słowem zna-
leźć cudowny lek na choroby i śmierć. 
Jednak na szczęście, albo jak kto woli na 
nieszczęście, nikomu to jeszcze się nie 
udało. To dzięki smutkowi, który nam 
towarzyszy, poczuciu niespełnienia, 
niepełności, tęsknimy za czymś, czego 
nie można dotknąć, pomacać ani udo-

wodnić... za lepszym światem. Jednym 
słowem za Rajem, w którym będziemy 
żyć w pełni, obcując z samym Bogiem 
twarzą w twarz. I choć do końca nie 
wiem jak tam będzie to wierzę, że bę-
dzie cudownie. Wszystko, czego pojąć 
nie mogę – zrozumiem, nareszcie będę 
w pełni spełniona i szczęśliwa.  I w do-
borowym towarzystwie na dokładkę. 

Jak tak o tym sobie pomyślę, to 
przestaję narzekać, zapraszam sąsiadkę 
na kawę i po raz siedemdziesiąty siód-
my cierpliwie wysłuchuję jej utyskiwań, 
biorę listę zakupów, piłuję sąsiadce  
z dołu paznokcie u nóg... powtarzając: 
„nie może być uczeń nad Mistrza”.

W tym roku przygotowywałam się 
do pewnej operacji i stojąc przy desce 
i prasując firany pomyślałam sobie, że 
właściwie to mogłabym już odejść do 
Pana. Dziś tak nie myślę, przeżyłam 

i chcę żyć, tak długo jak Bóg mi da, 
służąc ludziom wokół, według moich 
możliwości i sił, zachowując przy tym 
maksymalną radość z drobnostek i ulot-
nych chwil, dziękując za każdy przeżyty 
dzień, z nadzieją patrząc w Niebiańską 
przyszłość. A gdy opadnę z sił, nie tylko 
będę powtarzać sobie, jak do tej pory, 
że „ja się nie dam”, ale jeszcze przypo-
mnę sobie, że Bóg ma moc „jak u orła 
odnowić siły” i mnie wzmocnić. Tej 
siły Edytko Ci życzę, a wtedy znacznie 
łatwiej będzie akceptować trudy bytu 
ludzkiego. Siły, wypływającej nie z nas, 
ale czerpanej od Szefa i z Jego Słowa.

                         Twoja Siłaczka

P.S. Czasami nic zrobić nie możemy, 
tylko - albo aż, modlić się i głosić Dobrą 
Nowinę. Chociaż ja jestem zwolennicz-
ką głoszenia poprzez konkretne działa-
nie, stąd mój dzisiejszy przydomek.
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Bądź piękna i zdrowa!

Ogólnopolska Konferencja

Kobiet Baptystycznych

Seminaria: 

spełniona  żona

wierna  przyjaciółka

spełniona  matka

spełniona zawodowo

zaangażowana społecznie

warsztaty sztuki makijażu i dietetyki










24-26 wrzesień 2010

zaan




24-26 wr
Zaprasza: Służba kobiet Kościoła Chrześcijan Baptystów

Cena konferencji: 180 zł (2 noclegi posiłki i materiały; bez przejazdów) lub 90 zł (bez noclegów, 
posiłki bez śniadań i materiały; bez przejazdów). Przedpłata obowiązkowa: 60zł na konto: nr konta: 
Bank ING: 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954 dopisać: konferencja kobiet (nocleg/bez noclegu).

Zgłoszenia do 15 sierpnia 2010 r. przyjmuje: Lija Orych, e-mail: lija1@wp.pl, tel.: 505381629
Należy przywieźć ze sobą fant na loterię (wartości ok 10 zł). Przedpłata nie podlega zwrotowi!
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki

fo
t.

 s
to

ck
.x

ch
n
g

28 • SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2010

Sekretarz generalny Światowego Związku 
Baptystów (ŚZB) Neville Callam w swo-
im liście do polskich baptystów wyraził 
głęboki smutek i stwierdził, że „rodzina 
baptystyczna na całym świecie łączy się  
w smutku z Polakami a szczególnie  
z braćmi i siostrami baptystami, z powo-
du waszej wielkiej straty”. Sekretarz ŚZB 
zapewnia o solidarności z polskimi bapty-
stami i wyraża nadzieję na Bożą pociechę 
i posilenie przez Ducha Świętego wszyst-
kich zasmuconych. Mówiąc o tej nadziei 
powiedział, że „nawet w tak tragicznej 
sytuacji miłość Boża w Chrystusie i po-
kój przewyższający wszelkie zrozumienie 
rodzą nadzieję na jasną przyszłość dla 
wszystkich Polaków, choć teraźniejszość 
wydaje się tak ciemna i ponura”. Kondo-
lencje zostały też nadesłane przez bapty-
stów niemieckich, którzy piszą o „wielkim 
szoku, jaki przeżyliśmy, słysząc o wielkiej 
tragedii, jaka spotkała wasz kraj. Modlimy 
się, aby Pan pocieszył tych, których do-

tknęła ona bezpośrednio i prosimy Boga  
o powołanie nowych przywódców, któ-
rzy będą w stanie wypełnić powstałą lukę,  
a baptyści polscy niech będą świadkami 
nadziei pokładanej w zmartwychwstałym 
Panu Jezusie Chrystusie”. Kondolencje 
nadesłali też przewodniczący Rady Ko-
ścioła Baptystycznego w Rosji i przewod-
niczący Rady Koscioła Baptystycznego na 
Ukrainie (bwa.org).

Kondolencje po tragedii smoleńskiej Japonia – oczekiwania  
od Światowej Konferencji  

w Tokio
W maju tego roku w Tokio spotkali się 
stratedzy misji chrześcijańskiej, aby przyj-
rzeć się rozwojowi misji chrześcijańskiej 
na świecie. Jak już wiadomo, obecnie 
działa na całym świecie ponad 4000 
znanych agencji misyjnych, które wy-
słały 250.000 misjonarzy do ponad 200 
krajów świata. W 1980 roku było 1800 
takich agencji, posiadających 70.000 
misjonarzy. Jest to poważny wzrost  
w ostatnich trzydziestu latach. Ale mniej 
niż 10 procent wszystkich misjonarzy 
znajduje się na terenach zamieszkanych 
przez 2,7 mld ludzi, którzy dotąd nie 
słyszeli o Chrystusie. Skutkiem tej dys-
proporcji jest to, że w ponad 3000 grup 
językowych nie ma żadnego misjonarza. 
W obecnych czasach rozwoju technolo-
gicznego jest to mniej usprawiedliwione 
niż kiedykolwiek indziej. Konferencja  
w Tokio, reprezentująca ponad 150.000 
misjonarzy na całym świecie zajmowała 
się tą sprawą. W następnych dziesięciu 
latach potrzebnych będzie dodatkowych 
50.000 misjonarzy, aby zrealizować na-
kaz Wielkiego Posłannictwa, by każda 
grupa językowa mogła usłyszeć posel-
stwo zbawienia. Nie wszyscy misjonarze 
muszą latami uczyć się jakiegoś języka, 
by głosić ewangelię. Oto jeden misjo-
narz w Południowej Azji przez tłumacza 
przekazał ewangelię tubylcowi, a kilka 
lat później w muzułmańskim środowisku 
powstało tam ponad 100 grup wyznaw-
ców Chrystusa. Inną metodą jest zakła-
danie przez chrześcijan na trudnych do 
ewangelizacji terenach przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych i zatrud-
niania tam chrześcijan i ludności miej-
scowej. Niestety, nie wszystkie Kościoły 
są zainteresowane misją (Mission Fron-
tiers,3-4/10).

Baptystycznia Unia Ugandy (BUU) to 
szybko rozwijający się narodowy Ko-
ściół, liczący prawie 50.000 człon-
ków w niemal 1000 zborach. BUU  
opiekuje się tymi, którzy z powodu 
konfliktu między siłami państwowy-
mi a buntownikami w północnej czę-
ści kraju, stali się uciekinierami z tych 
terenów. Ich  liczba sięga ponad 1.6 
miliona ludzi. Kościół baptystów we 
współpracy z innymi organizacjami 
i Wydziałem Pomocy Światowego 
Związku Baptystów niesie im pomoc 
w pięciu regionach. Dostarcza żyw-
ność i zapewnia tymczasowe schro-
nienie, jak również książki dla dzie-
ci w szkołach i narzędzia rolnicze. 
Pomoc tę otrzymuje prawie 1400 
rodzin w tych rejonach. Ponadto 
BUU niesie pomoc ponad 1000 ucie-

kinierom z Kenii w rejonach Malaba  
i Busia. Baptyści ugandyjscy angażują 
się również w zwalczaniu HIV/AIDS, 
realizują program nauczania czytania 
i pisania wśród dorosłych, pomagają 
kobietom i młodzieży. Tamtejszy Ko-
ściół baptystyczny organizuje nowe 
zbory, dociera do oddalonych wiej-
skich terenów, a ostatnio swoich pa-
storów i pracowników kościelnych 
wyposażył w 50 rowerów. Wielki 
nacisk kładzie też na duszpasterskie 
i teologiczne kształcenie. Pracowni-
ków swoich zborów przygotowuje  
w Seminarium Baptystycznym w Jinja, 
w Ewangelikalnej Szkole Teologicznej 
w Kampali, Teologicznym Koledżu 
Baptystycznym Zachodniej Ugandy  
i na Uniwersytecie Mt. Meru.  (BWA-
Connect, 5/2010).

Uganda – rozwój baptystycznego Kościoła

Etiopia – wizja strategiczna 
zmienia Kościół

W kraju tym 17 denominacji ewangelikalnych 
jest zrzeszonych w Społeczność Ewangeli-
kalnych Kościołów Etiopii. Jednak Kościoły te 
nie były specjalnie zainteresowane misją. Po 
konferencji, na której zastanawiano się nad 
niedokończonym dziełem ewangelizacji na 
świecie i w Etiopii, denominacje te zaczęły 
szukać w swoim kraju grup narodowościo-
wych i językowych, do których nie dotarła 
jeszcze ewangelia. Ze zdumieniem naliczyły 
aż 70 takich grup. Zainteresowano się nimi 
i zaczęto przygotowywać się do docierania 
do nich z ewangelią. Od 1993 roku Kościoły 
etiopskie wysłały na te tereny ponad 1600 
swoich misjonarzy, a ilość nie pozyskanych 
jeszcze dla Chrystusa grup zmniejszyła się  
z 70 do 35. Powstało tysiące nowych zborów. 
Misjonarze stali się świadkami wielu cudów, 
ponad 20.000 muzułmanów nawróciło się 
do wiary w Chrystusa tylko na zachodzie  
i na południu Etiopii. Teraz Kościoły te wy-
syłają swoich misjonarzy do Sudanu, Indii  
i Pakistanu. Prawie wszyscy ci misjonarze są 
wspierani przez miejscowe kościoły etiop-
skie (Mission Frontiers, 3-4/10).

Peru - Markos Ramos:  
z narkomana misjonarzem

Markos był synem brazylijskiego misjonarza 
baptystytcznego w Peru. W wieku 13 lat stał 
się narkomanem. W jego mieście Arequipa 
prawie 100.000 kobiet w wieku ponad 18 
lat to narkomanki. Gdy miał 17 lat, po raz 
trzeci trafił do ośrodka rehabilitacyjnego. 
Po dwóch latach nawrócił się do Chrystu-
sa i postanowił pomagać zmagającym się  
z tym nałogiem. W wieku 19 lat przystąpił 
do organizowania ośrodka rehabilitacyjnego 
w Arequipa. Z pomocą swego ojca wynajął 
na ten cel trzy budynki. Mając 21 rok Ra-
mos podjął studia w Brazylijskim Semina-
rium Baptystycznym w Rio de Janeiro. Jeden 
z brazylijskich biznesmenów poparł projekt 
Ramosa, zakupił tę nieruchomość i założył 
klinikę rehabilitacyjną. Od początku klinika 
pomogła prawie 300 osobom, choć tylko  
20 procent z nich wyszło z nałogu. Ramos 
cieszy się z duchowego wymiaru swojej kli-
niki. W jednym małym zborze baptystycz-
nym 50 procent osób to rodziny pacjentów 
kliniki. Ponad 20 osób przyjęło chrzest. 
Klinikę prowadzą wolontariusze: dwaj pa-
storzy, jeden pracownik społeczny, lekarz  
i psycholog. W listopadzie 2008 roku Ramos 
ożenił się ze studentką psychiatrii i pragnie, 
aby jego klinika stała się dobrym modelem 
pracy z narkomanami w innych krajach 
(Baptist World,3/09). 

Coraz więcej ludzi na świecie może 
czytać Biblię w swoich rodzimych ję-
zykach. Według najnowszych danych 
Światowej Federacji Towarzystw Biblij-
nych w Reading w Wielkiej Brytanii,  
Biblia w całości lub poszczególne jej 
części są dostępne w 2508 językach. 
Stary i Nowy Testament przetłumaczo-
no w całości na 459 języków, o 21 wię-
cej niż przed dwoma laty. Nowy Testa-
ment jest dostępny w 1213 językach, 
czyli o 45 więcej niż w 2008 r. Naj-
więcej przekładów dokonano w Azji  
- 1052, następnie w Afryce – 703 oraz 

w Ameryce Północnej i Łacińskiej – 
512. W Europie i na Bliskim Wschodzie 
„Księgę Ksiąg” w całości lub części 
można czytać w 210 językach. Ponad-
to są przekłady na esperanto i na dwa 
inne tzw. języki sztuczne. Liczbę ist-
niejących na świecie języków szacuje 
się na 6900. Do Światowej Federacji 
Towarzystw Biblijnych należy obecnie 
145 krajowych Towarzystw Biblijnych. 
Głównym celem jej działalności jest 
udostępnianie orędzia Pisma Święte- 
go we wszystkich językach (ewange- 
lista.pl).

Biblię można czytać w 2508 językach

Baptyści serbscy stoją przed poważ-
nym wyzwaniem misyjnym. Zwykle 
wszystkich Serbów uważa się za pra-
wosławnych. Ktokolwiek należy do in-
nej wspólnoty religijnej, jest traktowany 
jako narodowościowo obcy dla tego 
narodu – powiedział Ondrej Franka, 
przewodniczący Rady Kościoła Bap-
tystycznego na posiedzeniu Egzekuty-
wy Europejskiej Federacji Baptystów 
w Belgradzie, która odbyła się tam  
w dniach 18-20 marca br. Serbscy bap-
tyści wciąż nie posiadają prawnego 
uznania w swoim kraju. Nawet 600 
podpisów nie zrobiły wrażenia na wła-
dzach w Belgradzie. „Teraz liczymy 
na Unię Europejską” – mówi Franka. 
Jedyną nadzieją są naciski na władze 
serbskie z zewnątrz. Nowa legislacja 
religijna z 2006 r traktuje baptystów 
jako wspólnotę wyznaniową, a nie jako 

Kościół. A to pozbawia ich ulg podat-
kowych i nauczania religii w szkołach.  
W czasach komunistycznych baptyści 
byli traktowani na równi z innymi deno- 
minacjami wyznaniowymi. Obecnie 
uznanymi prawnie są prawosławni, kato-
licy, reformowani, żydzi i muzułmanie. 
Priorytetem dla baptystów jest zakłada-
nie nowych zborów. Jest realizowany  
program „Antiochia” i „Berea”. „Antio- 
chia” w ciągu następnych pięciu lat pla- 
nuje założenie dziesięciu nowych zbo-
rów, zaś „Berea” ma nadzieję zagwaran-
tować wzmocnienie zborów już istnie-
jących. Do Kościoła Baptystów w Serbii 
należy 75 zborów, liczących wspólnie 
prawie 2500 członków. Na południu 
Serbii znajduje się druga wspólnota 
baptystyczna – Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów – posiada on 700 
członków w 14 zborach (ebf.org).  

Serbia – baptyści oczekują prawnego uznania Pierwszy Zbór Baptystów w Madrycie 
postanowił wydawać nowe pismo „Pu-
erta Abierta” (Otwarte dzrzwi), by w ten 
sposób wzbudzić zainteresowanie miesz-
kańców tego sześciomilionowego miasta, 
w większości katolików wiarą w Jezusa 
Chrystusa. Będzie to szesnastostronico-
wy kwartalnik o nakładzie na początku 
20.000 egz. Redaktor tego pisma Manuel 
Lopez, znany dziennikarz ewangelikalny 
i członek tego zboru powiedział: „Chce-
my ewangelizować, wykorzystując naj-
lepiej znane nam środki: gazetę. Madryt 
potrzebuje Boga, a Pierwszy Zbór Bapty-
stów działa tu od 140 lat po to, aby ludzie 
poznali ewangelię. Nasz pastor uważa, 
że prasa dopomoże dotrzeć do wielkiej 
grupy mieszkańców z poselstwem Jezusa 
Chrystusa”. Dlatego pastor Felix Gonza-
les jest głównym wydawcą kwartalnika. 
Magazyn ten zamierza „pokazać drugą 
stronę Madrytu – tę ewangelikalną. Zwy-

Hiszpania – baptyści publikują nowy periodyk
kle jest ona ignorowana i zniekształcana”. 
Cały koszt wydania – prawie 10 eurocen-
tów za egzemplarz – będzie pokrywany 
przez ten zbór. Pierwszy egzemplarz 
wykracza poza ramy baptystyczne: jest 
w nim reportaż o Marcinie Lutrze i jego 
baptystycznym imienniku i przywódcy 
ruchu równouprawnienia, Martinie Lu-
trze Kingu. Jest tam również opowiadanie  
o walce z rakiem piersi oraz zapowiedź 
serii artykułów o bramach Madrytu. Lopez 
uważa, że nakład tego pisma może wzro-
snąć do 100.000 egz. Będzie on rozda-
wany bezpłatnie. Na pewno przyłączą się 
do tego inne 24 zbory baptystyczne hisz-
pańskiej stolicy. Podjęty zostanie wszelki 
trud, by zapoznać ludzi z Chrystusem, 
który powiedział: „Ja jestem drzwiami”. 
Do Kościoła Baptystycznego w Hiszpanii 
należą 93 zbory, liczące łącznie ponad 
10.000 członków. Tylko zbory stołeczne 
liczą ponad 1800 członków (ebf.org).



 Przykazania można podzielić na te odnoszące się 
do Boga i te, które mówią o stosunku do ludzi. Czwar-

te było już o drugim człowieku, ale trzeba odnieść je do siebie 
samego. Piąte to już pierwsze przykazanie, które dotyczy innych 
osób. Dokładniej, najważniejszych osób w twoim życiu. Dlaczego 
najważniejszych? Bo bez nich ciebie by nie było. Bóg użył kogoś, 
chociaż to może niefortunne stwier-
dzenie, po to, byś się pojawił. Nawet 
jeśli nie masz z rodzicami dobrych 
relacji, to chociażby dlatego zasłu-
gują oni na twój szacunek.

Łatwo mówić o szanowaniu i do-
cenianiu rodziców, gdy są po pro-
stu normalni. Gorzej, kiedy mają 
problemy, z którymi sobie nie ra-
dzą a sytuacja rzutuje na całą ro-
dzinę. Możesz zapytać: czy każesz 
mi szanować ojca, którego od lat 
nie widziałem trzeźwego (albo nawet nie widziałem w ogóle bo 
mnie porzucił) tak samo, jak szanuje swojego ojca ktoś, kto wyrósł  
w kochającej rodzinie bez większych problemów? Tak, Bóg tak każe. 
Zauważ, że to przykazanie nie mówi o tym, by kochać i szanować 
rodziców, kiedy są „normalni” i wypełniają swoje obowiązki. Nie 
ma tu żadnej zależności ani warunków. Mamy szanować rodziców 
bo są rodzicami, podobnie jak mamy czcić Boga, bo jest Bogiem. 
Jest w tym przykazaniu nie tylko nakaz, ale też pewna obietnica:

Szanuj swojego ojca i matkę, żebyś żył długo i był spełniony tam, 
gdzie Bóg cię postawił. (II Mojżeszowa 20,12)

To przykazanie mówi, że jakość twojego życia i jego spełnienie 
zależy od twojego stosunku do rodziców. To jest pierwsze przyka-
zanie z zawartą obietnicą. All inclusive, wystarczy tylko je zacho-
wać i wypełnić. Pomyśl chociażby o tym, jak mówisz o rodzicach, 
kiedy nie ma ich w pobliżu, a jesteś ze swoimi znajomymi? Jak ich 
nazywasz, starzy? To, jak o nich mówisz, pokazuje dużo z twojego 
stosunku do nich. Może wydaje ci się, że muszą cię utrzymywać, 
pomagać ci, podawać wszystko pod nos, bo taki jest ich zakichany 
obowiązek? Nie, nie muszą. Robią to, bo cię kochają. Jeśli jednak 
tego nie robią, to także prawdopodobnie dlatego, że cię kochają. 
Poza kilkoma patologicznymi przypadkami, rodzic jest tak skonstru-
owany, że kocha swoje dziecko i jest gotów poświęcić dla niego całe 
życie. Kto sam nie ma dzieci, nie jest w stanie tego zrozumieć. 

Trochę praktyki. Gardzenie rodzicami nie jest trendy. Przynajmniej 
nie tam, gdzie ludzie potrafią szanować się nawzajem. Kto nie po-
trafi uszanować rodzica, nie potrafi uszanować żadnego człowieka. 
Pomyśl, ile rodzice poświęcili, abyś był tu, gdzie jesteś teraz. Czy 
bez nich doszedłbyś do tego? Kup mamie kwiatka, a tacie nowy 
numer jakiejś gazety motoryzacyjnej (ewentualnie dla wędkarzy, 
murarzy, majsterkowiczów). Zrób prosty, niekoniecznie kosztowny 
finansowo gest i przy tej okazji podziękuj za to, co masz dzięki 
nim. A teraz coś dla twardzieli! Bez okazji podejdź do rodziców  
i powiedz, że ich kochasz. Nie pozwól sobie na to, aby było za póź-
no na takie słowa. A na koniec pamiętaj! Oni też są ludźmi, mają 
prawo mieć gorszy dzień, ale masz ich szanować i błogosławić, bo 
od tego zależy twoje dalsze życie. ■

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

Piąte
Tomek Bogowski Urodziłem się  

w Blackburn, 
w Szkocji, jako je-
den z czwórki ro-
dzeństwa. Moim 
ojcem był Polak, 
dlatego byliśmy  
wychowywani w 
wierze katolickiej 
i każdej niedzieli 
chodziliśmy do ko-
ścioła na mszę. Moja matka była prote-
stantką, ale nie była osobą wierzącą. 

W 1967 roku, gdy miałem czterna-
ście lat, w czasie wakacji wyjechaliśmy 
do Polski. Była to pierwsza od czasów 
wojny wizyta mojego ojca w swo-
jej ojczyźnie. Wtedy odwiedziliśmy 
obóz w Oświęcimiu. Pamiętam baraki,  
w których więźniowie byli stłoczeni jak 
sardynki, dziewięciu na jednym łóżku 
na trzech poziomach. Piece były usta-
wione w szeregu z wąskim dojściem 
z komory gazowej. To, co najbardziej 
przyprawiło mnie o mdłości, to wielka 
sterta dziecięcych bucików. Wyobra-
żałem sobie los dzieci, które kiedyś je 
nosiły. Wyszedłem na zewnątrz tego 
baraku, spojrzałem w górę, podniosłem 
ku Bogu zaciśnięte pięści i krzyknąłem: 
„Gdzie byłeś, gdy to się działo?”. Wte-
dy postanowiłem, że już nigdy nie będę 
miał do czynienia z Bogiem czy religią. 
Później mówiłem swoim siostrom: gdy 
umrzesz, będzie po wszystkim, Boga 

nie ma. Oszukiwałem swego ojca mó-
wiąc mu, że byłem na wieczornej mszy. 
Zmarł, gdy miałem siedemnaście lat, 
wtedy skończyły się moje oszustwa. 

Mając dwadzieścia trzy lata, za-
mieszkałem w Yorkshire. Tam ożeni-
łem się, wziąłem kredyt na mieszkanie, 
a żona urodziła nam bliźniaki. Byłem 
przedstawicielem pewnej firmy w Glo-
ucester, zajmowałem się sprzedażą jej 
produktów i dlatego często wyjeżdża-
łem w teren. W podróżach tych wiele 
razy spotykałem się z chrześcijanami, 
którzy dzielili się ze mną ewangelią. 
Uprzejmie ich słuchałem, ale nie mia-
łem zamiaru pójść dalej. W Dunfermli-
ne mieszkało pewne małżeństwo, które 
prowadziło sprzedaż naszych produk-
tów. Byli to bardzo mili ludzie, zawsze 
z radością oczekiwałem na odwiedze-
nie ich sklepu. Karol chętnie zabierał 
mnie do swego domu na obiad. Okazał 
się on biblijnie wierzącym chrześcijani-
nem. Uprzejmie go słuchałem, ale nie 
przeczytałem żadnego traktatu, które 
od niego otrzymałem, szybko wrzuca-
łem je do kosza. 

Pewnego dnia, gdy czułem się roz-
czarowany życiem, chwyciłem butelkę 
i roztrzaskałem ją o kuchenny zlew, 

przy czym trochę się skaleczyłem. Za-
wsze byłem wybuchowo usposobiony. 
W tym dniu wieczorem odwiedziliśmy 
w szpitalu przyjaciela. Gdy nie mogłem 
zatrzymać krwawienia, poprosiłem tam o 
pomoc. Zanim się obejrzałem, znalazłem 
się na stole operacyjnym pod kloszem tle-
nowym, gdyż dokonywano naprawienia 
zerwanego nerwu promieniowego. Przez 
trzy miesiące nie pracowałem, ponieważ 
nie mogłem prowadzić samochodu ani 
pisać. Będąc sam w domu, pochyliłem 
kolana w swojej sypialni i prosiłem Boga, 
którego dotąd nie znałem, aby pomógł mi 
ustatkować swoje okropne usposobienie. 
Wiedziałem, do czego to może doprowa-
dzić. Chociaż przez lata kpiłem z Boga  
i religii, jakoś wewnętrznie wiedziałem, 
że musi być Stworzyciel.

Po powrocie do pracy otrzymałem 
od swego szwagra książkę, którą uwa-
żałem za opracowanie z zakresu science 
fiction. Była to jednak książka chrześci-
jańska, mówiąca o ukrzyżowaniu. Wró-
ciłem z Edynburga i przez cały weekend 
byłem w domu. Żona była niezado-
wolona z tego, że stroniąc od towarzy-
stwa, byłem pochłonięty czytaniem tej 
książki. Około 7.30 wieczorem, w nie-
dzielę 22 listopada 1981 roku dotarłem 

Jest godzina 18.31. atmosfera wspa-
niała. Smakołyki i serdeczne rozmowy 
integrują wszystkich. Wokół uśmiech-
nięte twarze, nawet tych, których przed 
chwilą jeszcze zżerała trema przed 
niecodziennym przeżyciem jakim jest 
chrzest.

Nabożeństwo rozpoczęło się 
punktualnie, frekwencja zaiste im-
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do miejsca, w którym była mowa  
o ukrzyżowaniu Jezusa. Czytałem  
o tym, że On cierpiał za mój grzech, 
że moje gwałtowne usposobienie, 
bluźnierstwa i kłamstwa zaprowa-
dziły Go na krzyż. Stanęło mi przed 
oczami moje dotychczasowe życie. 
Uświadomiłem sobie, że Bóg kocha 
mnie i przyszedł, aby zapłacić za mój 
grzech. Wiedziałem, że moje dotych-
czasowe życie zasługiwało na piekło. 
Zacząłem gorzko płakać. Jak święty 
Bóg może kochać takiego bluźniercę 
jak ja? Imię, które kiedyś należało do 
zbioru moich przekleństw, teraz stało 
się dla mnie drogie.

Po powrocie do pracy w ponie-
działek, zamiast udać się do swojej 
matki w Falkirk, koniecznie chciałem 
odwiedzić Karola i Renę w Dun-
fermline. Byli to szczerze wierzący 
ludzie, którzy starali się dotrzeć do 
mnie z ewangelią. Gdy tam się zna-
lazłem, już zamykali swój sklep. Po 
drodze do ich domu powiedziałem, 
że spotkałem się z Jezusem. Rozkle-
iłem się i płakałem jak dziecko. Za-
prowadzili mnie do swego domu i jak 
tylko mogli pocieszali. Otrzymałem 
od nich Biblię. Piliśmy herbatę a ja 
opowiadałem im swoje świadectwo. 
Nigdy już nie byłem w ich sklepie, 
ale przez dwa lata odwiedzałem ich 
dom, aby wspólnie modlić się i stu-
diować Pismo Święte. Moja żona zo-
stała zbawiona trzy miesiące później 
ode mnie. Nieco później również jej 
siostra. W 1982 roku dwie moje sio-
stry, a także moja matka, odnalazły 
Prawdę. Również moje troje dzieci są 
wierzące w Jezusa.

Teraz mam pięćdziesiąt pięć lat, 
ale mało mi już pozostało czasu,  
ponieważ rak zaatakował moje jelita, 
wątrobę i płuca. Na horyzoncie po-
jawiała się śmierć, ale odejdę z tego 
świata ze świadomością przebacze-
nia, a mój niebiański Ojciec szeroko 
otworzy drzwi, aby mnie przyjąć do 
siebie. 

PS. Dwa miesiące później Edward 
Kulczycki odszedł do swego Ojca.

(Grace Magazine, 1/2010. 
Tłum. Konstansty Wiazowski)

Ojciec niebiański mnie przyjmie...
Świadectwo Edwarda Kulczyckiego

ponująca. Nabożeństwo prowadził  
Pastor Lech Kłodziński, wykład Słowa 
Bożego wygłosił pastor gospodarz To-
mek Kucharski, zaś o szczególną mo-
dlitwę został poproszony nasz pastor 
senior Władysław Wakuła.

Chrzest przyjęło 13 osób: ze 
Zboru szczecińskiego 7, a ze Zboru  
w Chociwlu 6. Chrztu udzielali pasto-
rzy Tomasz Kucharski i Bartosz Kaczo-
rek. Na zakończenie ceremonii naszym 
nowym braciom i siostrom wręczono 
świadectwa chrztu i egzemplarze Pi-
sma Świętego. 

Teraz, będąc w środku poczęstun-
ku, dzielimy się na gorąco naszymi 
wrażeniami i radością.
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