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OD REDAKCJI

OSTATNI WRÓG
Śmierć to ostatni wróg naszego 

Pana: „A jako ostatni wróg zniszczona 
będzie śmierć” (1Kor 15:26). Najwy-
raźniej ciężko ją sobie podporządko-
wać. I nie jest to jakaś myśl od nas da-
leka. Świadectwem na to będzie każdy  
z nas. Umrzemy. Ty i ja. Nasze dzieci. 
Nasze wnuki. Ich dzieci. Aż (chyba, że 
wcześniej) Pan wróci, i ją zwycięży. 

Śmierć jest nienaturalna. Jest Bo-
żym wrogiem. Obecne w nas pragnie-
nie jej przezwyciężenia jest instynk-
tem pierwotniejszym od niej samej. 
To świadectwo utraconej nieśmiertel-
ności, ale również wolności od skazy 
grzechu. 

Śmierć bowiem jest karą za grzech. 
Tam więc, gdzie wolność od grzechu, 
tam również nadzieja nieśmiertelno-
ści. Dlatego mamy się „nie smucić jak 
ci, którzy nie mają nadziei. Albowiem, 
jak wierzymy, że Jezus umarł i zmar-
twychwstał, tak też wierzymy, że Bóg 
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, 
którzy zasnęli” (1Tes 4:13-14). Chrze-
ścijaństwo to sprawa życia i śmierci. 
To odpowiedź ostateczna. Nasza wia-
ra rozstrzyga wszystko. 

I ten numer „Słowa Prawdy” ma 
nam o tym przypominać. W świecie, 
który wiarę traktuje lekko, jako hobby, 
bądź miłą tradycję. Nie udawajmy, że 
ta postawa jest nam całkowicie obca. 
Fakt, chrześcijaństwo to sposób na 
życie, ale sięga dalej. Nasza wiara nie 
jest uprzyjemniaczem życia. Jest rady-
kalną odpowiedzią na najtrudniejsze 
wyzwanie, jakie nas wszystkich cze-
ka. Jest nadzieją wobec śmierci i ży-
ciem wiecznym. Nie uciekajmy więc 
od niej. W wierze, która została nam 
dana, zmierzmy się z tym wyzwaniem. 
Nie udając, że to łatwe, stańmy przed 
tym wyzwaniem. 

Stąd w tym numerze Słowa Prawdy 
wiele wspomnień o osobach, które od 

nas odeszły do końca trwając w wie-
rze. Stąd dwa wyjątkowe kazania, oba 
pisane w świadomości nadchodzą-
cej śmierci. Stąd polemiczny artykuł  
o czyśćcu, wizji Tej Drugiej Strony  
w naszym kraju popularnej, a niebi-
blijnej. Stąd dwa artykuły zachęcające 
do życia w wierze do końca (Pogodna 
jesień życia i Niecodzienny jubileusz), 
oraz jeden wzywający do właściwego 
wykorzystywania danego nam czasu 
i nie odkładania na później tego, co 
najcenniejsze możemy dać innym – 
miłości (Ze śmiercią jej do twarzy...?). 
W końcu, rozważanie filozoficzne  
dr Kucharczyka w tym numerze wybit-
nie teologiczne, i na czasie, wzywające 
nas do zastanowienia się w kontekście 
śmierci nad autentycznością naszej 
wiary, która jest jedynym mostem da-
jącym nadzieję i przygotowującym nas 
do tej ostatniej w życiu podróży. 

Poza tematem głównym polecamy 
sprawozdanie ze wspaniałego jubile-
uszu Zboru w Chełmie, relację z roz-
poczęcia roku w WBST, rozważanie  
IX przykazania i artykuł o stanie 
współczesnej chrześcijańskiej muzyki. 
Listy nienajprostsze tym razem o trud-
nościach z opisywaniem duchowej 
rzeczywistości. Numer ten obfituje 
również w poezję i recenzje książek, 
oraz wiele Wiadomości. 

Ostatni wróg został pokonany, 
choć nie zniszczony. Chrystus zmar-
twychwstał, nasze zmartwychwstanie 
wciąż jest przyszłością. Nie opuści nas 
jednak po drugiej stronie. Drogi Panie, 
daj nam wierzyć i przejść, zarówno 
przez ten ostatni, jak i wszystkie wcze-
śniejsze doświadczenia. Duchu Święty, 
prowadź nas w swojej mocy i opiece. 
Ojcze, tobie ufamy, w życiu i śmierci, 
Amen.  

        W imieniu Redakcji,
        pastor Mateusz Wichary

33 leni pastor James Van Tholen, 
po dwóch latach służby zacho-
rował na raka. Od marca do 
października, pokonywał uciążli-
wości kilku operacji i chemiote-
rapii.  W październiku 1998 roku, 
gdy znowu stanął za kazalnicą, 
badania wykazały obecność raka 
w całym jego rdzeniu kręgowym. 
Oto treść wygłoszonego wtedy 
jego kazania. W kilka miesięcy 
później zmarł. 

To dziwny dla nas wszystkich  dzień. 
Większość z was wie, że po raz 
pierwszy stoję za kazalnicą po sied-
miu miesiącach walki ze złośliwą  
i śmiertelną postacią raka. Teraz, gdy 
choroba ta nieco zelżała, wróciłem. 
I oczywiście cieszę się z tego. Ale 
nie mogę oprzeć się odczuciu, jak 
dziwny jest to dzień – ponieważ chcę 
zlekceważyć swoją tutaj nieobecność 
i udawać, że wszyscy zapomnieli już, 
dlaczego mnie tu nie było.

Ale nie jestem w stanie tego uczynić. 
Nie możemy ignorować tego, co się 
stało. Nie możemy wznieść się ponad 
ten fakt, możemy go przeżywać, ale 
nie możemy udawać, że go nie było. 
Jeżeli ignorujemy groźbę śmierci jako 
zbyt straszną, aby o tym mówić, wte-
dy groźba ta zwycięża. Wtedy zo-
stajemy przez nią pokonani, a nasza 
wiara nie radzi sobie z tym. Gdy to 
się staje, tracimy nadzieję.

Chcemy uwielbiać Boga w tym ko-
ściele, a jeżeli nasze uwielbienie ma 
być prawdziwe, nie musi ono być 
wesołe i nie musi ono być obciążo-
ne poczuciem winy. Musi ono być 
uczciwe i musi wyrażać pokładanie 
nadziei w Bogu. Musimy być uczci-
wi odnośnie świata przemocy i bólu, 
świata naśmiewającego się z wiary, 
burzącego nadzieję i obalającego 
miłość. Musimy być uczciwi wobec 
świata i uczciwi wobec trudności 
wiary w nim. I nadal musimy pokła-
dać nadzieję w Bogu.

A więc pozwólcie, że zacznę od 
uczciwości. Prawda jest taka, że 

przez siedem miesięcy żyłem w stra-
chu. Nie ze względu na nowotwór, 
naprawdę nie o to chodziło. Nie 
chodziło nawet o śmierć. Śmierć to 
inna sprawa – chodzi o to, kiedy ona 
nadejdzie i jak długo będzie trwała. 
Bałem się samego umierania. Ale gdy 
mówię o swoim strachu, nie znaczy 
to, że moje myśli koncentrowały się 
na śmierci. Mój prawdziwy strach do-
tyczył czegoś innego. Może to wydać 
się dziwnym, ale bałem się spotkania 
z Bogiem.

Jak to mogło się stać? Dlaczego ja, 
wierzący w Bożą łaskę obawiam się  
z Nim spotkać? Dlaczego stojąc dzisiaj 
za tą kazalnicą i stale mówiąc wam  
o łasce, gdy sam jej tak bardzo po-
trzebowałem, nagle, zamiast polegać 
na niej, zacząłem odczuwać strach?

Zdaje mi się, że teraz znam odpo-
wiedź na to pytanie. Jak wspaniały 
nauczyciel John Timmer przez wie-
le lat mnie uczył, odpowiedź brzmi: 
łaska jest pojęciem skandalicznym. 
Trudno jest uwierzyć w łaskę. Łaska 
sprzeciwia się rozumowi. Ewangelia 

Zaskoczony 

przez własną 

śmierć
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łaski mówi, że nic nie mogę uczynić, 
by pojednać się z Bogiem, bo to Bóg 
pojednał się ze mną przez przelaną 
krew Jezusa. I to jest takie trudne do 
uwierzenia.

Bóg przychodzi do nas, zanim my 
przychodzimy do Niego. John Tim-
mer zwykle mówił nam, że jest to 
Boży zwyczaj. Bóg przyszedł do 
Abrahama, gdy był on jeszcze nikim, 
po prostu starym człowiekiem u kre-
su dni. Ale takim jest Bóg dla ciebie. 
Bóg lubi działać w ten sposób. Przy-
chodzi On do ludzi starych i do dzie-
ci, do grzeszników i do przegranych. 
To jest łaska, a kazanie pozbawione 
tego elementu nie jest żadnym kaza-
niem. 

Dlatego zawsze starałem się głosić 
łaskę, przekonywałem was, abyście 
wierzyli w łaskę. I jest to wspaniałe 
zadanie – to znaczy stać tutaj i głosić 
ludziom łaskę. Podchodziłem do tej 
kazalnicy i mówiłem o wojnie, homo-
seksualizmie i rozwodach. Mówiłem 
o śmierci zanim poznałem, czym ona 
naprawdę jest. Starałem się w tych 
sprawach głosić ewangelię łaski. Mó-
wiłem o tym, że Bóg przybliża się do 
tych, którzy są w trudnej sytuacji, że 
Bóg przyjmuje ludzi zakłopotanych, 
że Bóg jest Bogiem, który popada  
w kłopoty ze względu na swoją łaskę. 
Powiadałem, że Katechizm Haidel-
berski mówi: naszą pociechą w życiu 
i śmierci jest to, że nie jesteśmy pozo-
stawieni samym sobie, lecz należymy 
do naszego wiernego Zbawiciela, Je-
zusa Chrystusa.

O wszystkim tym mówiłem wam  
i mówiłem to szczerze. Ale działo się 
to wtedy, zanim sam nie stanąłem w 
obliczu śmierci. A teraz muszę się 
przyznać do jednego głupstwa: zdaje 
mi się, że nie uświadamiałem sobie 
jeszcze szokującej i radykalnej natury 
łaski Bożej – chociaż o niej głosiłem. 
A przyczyną tego było moje założe-
nie, że nie mam jeszcze czterdziestu 
lat. Czterdzieści lat oduczania się  
swoich złych nawyków. Czterdzieści 
lat powolnego usuwania grzechu ze 
swego życia. Czterdzieści lat dobre-
go usposobienia do zwierząt, odbie-
rania poczty sąsiadów, gdy byli oni 
na wakacjach.

Ale nie tak miało być. A teraz mam 
przed sobą miesiące, nie lata życia. 
Mam spotkać się ze swoim Stwórcą, 
który jest również moim sędzią – 
muszę spotkać się z Bogiem nie kie-
dyś, później, lecz o wiele wcześniej. 
Nie mam już czasu, aby naprawić 
wszystkie swoje nieprawidłowości. 
Nie mam czasu, aby wyprostować 
wszystkie swoje krzywizny, nie mam 
czasu na oczyszczenie swego życia.  
I raptem to mnie zaskoczyło.

A zatem teraz, po raz pierwszy mu-
szę zwiastować łaskę i wiedzieć,  
o czym mówię. Mam głosić łaskę  
i nie tylko wierzyć w nią, lecz oprzeć 
się na niej, powierzyć jej swoje życie. 
A czyniąc to, pragnę przypomnieć 
jedno z najprostszych i najmocniej-
szych stwierdzeń w całej Biblii. „Gdy 
jeszcze bowiem byliśmy słabi, Chry-
stus umarł za bezbożnych... Bóg oka-
zał miłość swoją wobec nas przez to, 
że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy 
my byliśmy jeszcze grzesznikami” 
(Rzym. 5:6.8).

Może uważacie, że wybrałem 5 roz-
dział Listu do Rzymian, ponieważ 
są tam wspaniałe słowa o cierpie-
niu prowadzącym do wytrwałości, 
o wytrwałości prowadzącej do do-
świadczenia i o doświadczeniu pro-
wadzącym do nadziei. Są to piękne  
i prawdziwe słowa, ale nie jestem pe-
wien, czy odnoszą się one do mnie. 
Nie jestem pewien, czy tak bardzo 
cierpiałem lub byłem tak wierny, 
abym mógł twierdzić, że moja na-
dzieja pochodziła z doświadczenia. 
Nie, wielu z was o wiele więcej wie 
o doświadczeniu ode mnie i wiele 
więcej wie też o cierpieniu. 

To nie ten piękny łańcuch wspania-
łych cech zwrócił moją uwagę w tym 
rozdziale, a raczej jedno małe słów-
ko w wierszach szóstym i ósmym. 
To małe greckie słówko eti dało po-
ciechę mojej duszy. Słowo to znaczy 
jeszcze lub wciąż i stanowi wielką 
różnicę między grzechem a łaską. 
Paweł pisze, że „gdy jeszcze byliśmy 
słabi, Chrystus umarł za bezboż-
nych”. Chce wzbudzić w nas zdzi-
wienie Chrystusem ewangelii, który 
przychodzi do nas w naszej słabości 
i w naszej potrzebie. Aby nas w tym 

upewnić Paweł dwa razy w wierszu 
szóstym, nawet łamiąc zasady grama-
tyki, powtarza: „Jeszcze (lub już bo-
wiem czy wszak) gdy byliśmy jeszcze 
słabi, Chrystus – w ściśle wyznaczo-
nym czasie – umarł za bezbożnych”. 

Fizycznie jestem słaby, ale nie jest 
to moja główna słabość, najbardziej 
osłabiająca mnie słabość. Jak przeko-
nałem się tego ostatniego półrocza, 
moja słabość bardziej dotyczy duszy, 
niż ciała. Do tego właśnie wniosku do-
szedłem, gdy zastanawiałem się nad 
jednym pytaniem: Jak się wytłumaczę 
przed swoim Bogiem? Jak mogę kie-
dykolwiek twierdzić, że jestem tym, 
za kogo On mnie uważa?

I oczywiście, naga prawda jest taka, że 
nie mogę. To jest ta słabość, o której 
Paweł mówi. I tu przychodzi mi z po-
mocą to eti – gdy byliśmy jeszcze sła-
bi, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
gdy byliśmy jeszcze Bożymi nieprzy-
jaciółmi, zostaliśmy z Nim pojednani 
przez śmierć Jego Syna. Uważam to 
za coś niezgłębionego, że miłość Boża 
skłoniła Go do zniżenia się do tego 
świata, z tak skandaliczną, gorszącą 
miłością, takim wyjściem z sytuacji, 
taką nadzieją. Niewątpliwie Bóg tego 
dokonał, ponieważ poza tym nie ma 
innej nadziei. Wiem o tym. Szukałem 
tego. I doszedłem do przekonania, że 
nadzieja w tym świecie znajduje się 
jedynie w żłóbku Bożej łaski. 

Zrozumiałem tę prawdę wtedy, gdy 
zastanawiałem się nad swoją śmier-
cią. Niektórzy moi przyjaciele spo-
tkają się ze sobą po roku, po trzech 
lub dwudziestu latach, ale mnie tam 
nie będzie, może nawet o mnie nie 
wspomną. Życie przeminie. A wy,  
w tym zborze powołacie nowego 
pastora z nowymi umiejętnościa-
mi i nową przyszłością, a ja zniknę  
z waszych myśli i pamięci. Rozu-
miem to. To samo działo się z mo-
imi wspomnieniami o innych. Gdy 
kilka miesięcy temu powiedziałem 
o tym swojemu przyjacielowi, wska-
zał mi na dość surowe słowa psal-
misty: „Dni człowieka są jak trawa, 
kwitnie on jak kwiat polny. Ledwie 
wiatr nań powieje, a nawet ślad po 
nim nie zostaje” (103:15-16). Po raz 
pierwszy słowa te dotarły do mojej 

świadomości; wiedziałem, że moje otoczenie zapomni  
o mnie.

W swoim wierszu „Przystosowując się do Światła”, Mil-
ler Williams wyobraża sobie poczucie niezręczności 
wśród przyjaciół i bliźnich Łazarza po jego wzbudzeniu 
z martwych przez Jezusa. Cztery dni po swojej śmierci 
Łazarz wraca do krainy żywych i stwierdza, że oni od 
niego odeszli. A teraz starają się jakoś go znowu urzą-
dzić:

Łazarzu, posłuchaj, chcemy ci coś powiedzieć.
Zabiliśmy owcę, którą zamierzałeś sprzedać na rynku. 
Nie chcieliśmy też trzymać twego starego psa.
On znał tylko ciebie. Szczekał na nas wszystkich. 
Rebeka, po dwóch dniach żałoby, zgodziła się wyjść 
za syna naprawiacza sandałów.
Zrozum nas – nie wiedzieliśmy, że Jezus tego dokona.
Cieszymy się, że znowu jesteś. 
Ale daj nam czas do namysłu.
Wyobraź sobie nasze zdziwienie... 
Chcemy ci powiedzieć, że przykro nam z tego powodu. 
I jeszcze jedno. 
Wyrzuciliśmy lirę, na której często grywałeś. 
Ale posłuchaj, zapłacimy ci za tę owcę. 
Za psa też. 
I przygotujemy ci pokój, aby wszystko było tak jak poprzednio.

 

Miller Williams miał rację. Już po kilku dniach, miejsce Łazarza ule-
gło zmianie. Przed chorobą nowotworową  znałem wiersz Williamsa,  
a teraz nim żyję. Wierzcie mi, nadzieja nie zależy od naszego dorob-
ku, długiego życia, nie zależy ona również od naszej osobowości, ka-
riery, polityki, dzieci, albo od naszej dobroci. Nadzieja zależy od eti. 

Dlatego nie dziwcie się, gdy w następnych dniach nie będę już często 
mówił o swojej chorobie. Dzisiaj opowiedziałem część swojej historii, 
ponieważ uważałem, że należy o tym powiedzieć po siedmiu mie-
siącach mojej nieobecności. Musimy tu mówić nie o mnie. Nie mogę 
skupiać waszej uwagi na sobie, ponieważ tematem mojego zwiasto-
wania – naszego zwiastowania – jest łaska Jezusa Chrystusa, która 
podnosi nas ponad każdego raka, ponad każdy rozwód, ponad każdy 
grzech, ponad każdą naszą trudną sytuację. Ewangelia jest opowiada-
niem o Jezusie i do tego zadania właśnie jestem powołany.

Ja umieram. Może potrwa to nieco dłużej, może będę jeszcze zwia-
stował kilka miesięcy, a może i nieco dłużej. Ale umieram. Wiem  
o tym, nie chcę tego i nadal wzdrygam się przed tym. Ale jest nadzie-
ja, niezachwiana nadzieja. Moja nadzieja nie opiera się na tym, czego 
dokonałem, zachowywanej czystości lub napisanym kazaniu. Mam 
nadzieję w Bogu – Bogu, który przybliża się do nieprzyjaciela, zbawia 
grzesznika, umiera za słabego.

To jest ewangelia i na niej opieram swoje życie. Muszę to robić.  
Wy też.   

James Van Tholen w: Christianity Today, z 24 maja 1999 r. (tł. Konstanty Wiazowski)
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WIEŚCI Z WBST

W dniach 17-19 września br. odbył się 
pierwszy zjazd studentów niestacjonar-
nych, którzy rozpoczęli nowy rok aka-
demicki w WBST. Cieszy nas 9 nowych 
studentów, którzy dołączyli do naszej 
seminaryjnej rodziny: pięciu studen-
tów I roku oraz 4 studentów Studiów 
Uzupełniających Licencjackich, któ-
rzy będą kontynuować studia odbyte 
wcześniej w innych seminariach i szko-
łach teologicznych. W sumie mamy 
więc 25 studentów teologii. Zaś nowi 
studenci otrzymali indeksy z rąk Rek-
tora WBST – dr. Andrzeja Seweryna, 
który w okolicznościowym kazaniu za-
chęcił wszystkich studentów, by – śla-
dem Ezdrasza - postawili sobie za cel 
zbadać Pismo Święte, wprowadzić go 
w czyn, a potem nauczać innych jego 
postanowień i praw (Ezdr. 7,10).
W nowym roku akademickim do grona 
pedagogicznego naszej uczelni dołą-
czyło trzech nowych wykładowców: 
dr Robert Merecz (teologia Starego Te-
stamentu), mgr Tomasz Bogowski (pra-
wo wyznaniowe i metodologia pracy 

Nowy rok akademicki 2010/2011  
w WBST w Warszawie

naukowej) oraz pastor mgr Marek Bu-
dziński (duszpasterstwo i zarządzanie 
zborem). 
W październiku br. uruchomiliśmy ko-
lejny kurs Instytutu Katechetycznego 
dla 9 nauczycieli szkółek niedzielnych 
pod kierunkiem mgr Zofii Głuszek. 
Dyplom ukończenia Instytutu upraw-
nia absolwentów do nauczania reli-
gii w punktach katechetycznych oraz  
w szkołach publicznych. Od 16 paź-
dziernika br. kontynuujemy również 
comiesięczne spotkania studentów  
w ramach II semestru Instytutu Studiów 
Żydowskich, które będą trwały do 
czerwca 2011 roku. W sumie z różnych 
form kształcenia w WBST korzysta  
w tym roku akademickim ok. 60 osób.
Cieszy nas bardzo, że w październiku 
tego roku przybyło również pięcioro 
kolejnych absolwentów naszej uczelni, 
którzy obronili swoje prace licencjackie 
i otrzymali dyplomy licencjata teologii 
baptystycznej. Ich sylwetki zaprezen-
tujemy w kolejnym numerze „Słowa 
Prawdy”.

Nowy rok akademicki to również nowe 
potrzeby naszego Seminarium, któ-
re potrzebuje stale Waszego wsparcia 
modlitewnego i finansowego. Niech 
Pan Kościoła otworzy Wasze ochot-
ne i ofiarne serca na nasze potrzeby, 
ponieważ chcemy przygotować kolej-
nych pracowników i liderów w służbie 
dla Chrystusa w Jego Kościele. Wasze 
ofiary będą inwestycją w ludzi, któ-
rych Bóg użyje dla swojej chwały teraz  
i w przyszłości. Bez Waszych modlitw 
oraz Waszej pomocy i wsparcia finan-
sowego nasza służba będzie niemożli-
wa!

                      Pastor Andrzej Seweryn
                               Rektor WBST

Konto WBST:
Wyższe Baptystyczne Seminarium  
Teologiczne w Warszawie
Bank DnB Nord III oddział w Warszawie
Nr: 04 1370 1037 0000 1701 4436 0401
SWIFT CODE: MHBFPLPW

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Od przeszłości ku przyszłości - to hasło 
przewodnie obchodów 100-lecia ist-
nienia zboru Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów w Chełmie, które miały miejsce 
w dniach 11-12.09.2010. Zgromadziły 
obecnych i byłych członków tego zboru, 
a także wielu gości i sympatyków z kraju 
i zagranicy.

Nabożeństwo inauguracyjne odbyło się 
w sobotę, 11 września br. Poprowadził 
je diakon zboru – Mariusz Klimczak.  
W imieniu Rady Kościoła Chrześcijan 
Baptystów słowa pozdrowień i życzeń 
jubileuszowych skierował jej przewod-
niczący – prezb. Gustaw Cieślar, który 
odczytał również specjalny list od Sekre-
tarza Generalnego Światowego Związku 
Baptystycznego, dr. Nevile’a Callama. 
Pani Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk – 
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Tury-
styki odczytała list gratulacyjny, który do 
zboru-jubilata skierowała Pani Prezydent 
Miasta Chełma – Agata Fisz. Był również 
obecny proboszcz pobliskiej parafii pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny, 
ksiądz Tadeusz Kądziołek.

Pozdrowienia i życzenia dla zboru prze-
kazał także Przewodniczący Rady Okrę-
gu Lubelskiego – pastor Paweł Krzywic-
ki z Puław, następnie dawny przyjaciel 
zboru – Lutz Noack z Niemiec, potem 
były prezbiter zboru – Tadeusz Kalisz,  
a także pastor Andrzej Seweryn – Rektor 
Wyższego Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego w Warszawie, który jest 
wychowankiem tego zboru.

Pastorzy w swych wystąpieniach zwrócili 
uwagę na potrzebę zachowania pamięci 
o ojcach wiary oraz konieczność prze-
kazywania prawdy Ewangelii obecnym 
i przyszłym pokoleniom. Ponadto, Pre-
zbiter Andrzej Seweryn zaprezentował 
napisaną przez siebie z tej okazji mono-
grafię Dzieje Kościoła Baptystycznego  
w Chełmie, wydaną specjalnie na tę oko-
liczność, którą wszyscy goście otrzyma-
li w prezencie. Siostra Patrycja Bielecka 
wyświetliła prezentację multimedialną 
o historii zboru. Odżyły wspomnienia  
i obrazy z przeszłości – tak bliskie szcze-
gólnie starszym członkom zboru chełm-
skiego. Oprawę muzyczną zapewniły 

Od przeszłości 
ku przyszłości

100-lecie Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmiedr Andrzej Seweryn
Mariusz Klimczak

połączone siły tamtejszego chóru i grupy 
uwielbienia pod dyrekcją Wiesława Po-
terewicza. Po zakończeniu nabożeństwa 
wszyscy udali się na uroczystą kolację 
połączoną z Wieczorem Wspomnień, 
który poprowadził Przewodniczący Rady 
Zboru Kazimierz Zuzaniuk. Wypełniły 
go wystąpienia szczególnie wzruszające 
tych osób, które kiedyś wychowywały 
się w Chełmie, i które z rozrzewnieniem 
wspominały błogosławiony czas swojego 
dzieciństwa i młodości oraz duchowych 
przeżyć w kaplicy przy ulicy Naruto-
wicza 19, szczególnie w okresie służby  
kaznodziejskiej prezb. Jana Arefiewa. 

Na niedzielnym nabożeństwie, które 
prowadził Przewodniczący zboru – Kazi-
mierz Zuzaniuk, Słowem Bożym usłużył 
najpierw Honorowy Prezbiter Kościoła – 
Konstanty Wiazowski z Warszawy, który 
mówił o istocie Kościoła Jezusa Chrystu-
sa oraz biblijnych obrazach ilustrujących 
Kościół Nowego Testamentu. Następnie 
były pastor zboru chełmskiego, Hen-
ryk Skrzypkowski (obecnie pastor zboru  
w Chojnicach) w dynamicznym kazaniu 
ewangelizacyjnym zachęcał zgromadzo-
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nych do autentycznego życia z Bogiem 
i oddania swojego życia Chrystusowi. 
Śpiewem usłużył chór pod dyrekcją Wie-
sława Poterewicza. Po nabożeństwie 
zbór ponownie podjął gości jubileuszu 
uroczystym obiadem, po którym odbył 
się koncert w wykonaniu chóru gospe-
lowego działającego przy Chełmskim 
Domu Kultury. 

Zarys historii Zboru
Pod koniec XIX wieku na tereny Lubelsz-
czyzny przybyli niemieccy osadnicy, 
którzy wykupywali parcelowane majątki 
ziemskie i zaczęli je zagospodarowywać. 
Wśród tych ludzi (przeważnie luteran) 
znalazły się również rodziny baptystycz-
ne, które zorganizowały się w kilka zbo-
rów na terenie Lubelszczyzny. Jednym  
z nich był zbór w Zezulinie, z którego po-
tem wyodrębniła się placówka, a następ-
nie samodzielny zbór Chełm-Krobonosz, 
który ukonstytuował się w 1910 roku.

W wyniku I wojny światowej wiele rodzin 
wyemigrowało do Niemiec, natomiast 
inni wierzący powrócili z kolei z Syberii 
i w ten sposób zbór chełmski zaczął się 
rozwijać, stając się coraz bardziej polską 
społecznością ludzi wierzących. Ważną 
postacią z tego okresu był Bazyli Koziej, 
który wraz z żoną Malwiną przewodni-
czył zborowi aż do 1935 roku.

Od 1936 roku opiekę nad zborem objął 
prezb. Michał Popko, zaś rok później do-
szło do połączenia zboru baptystycznego 
w Chełmie ze zborem Ewangelicznych 
Chrześcijan. W okresie II wojny świato-
wej zbór kontynuował pracę pod kie-
runkiem najpierw Włodzimierza Husa-
ruka, a potem Apolinarego Wójcickiego 
i wreszcie w latach 1942-1944 – znowu 
przez prezb. Michała Popko. Po jego wy-
jeździe w 1944 roku pracę duszpasterską 
objął kazn. Jan Arefiew. 

Po II wojnie światowej zbór rozpoczął 
swoją działalność w nowej sytuacji 

ustrojowej. Siedzibą 
zboru była skromna 
sala przy ulicy Naru-
towicza 19. Dnia 14 
września 1947 roku 
odbyła się tutaj or-
dynacja prezbiterska 
kazn. Jana Arefiewa 
oraz kazn. Stefana 
Andresa z Warszawy 
– wieloletniego przy-
jaciela chełmskich 
baptystów.

W latach powojennych zbór rozwijał się 
sukcesywnie, prężnie działały sekcje zbo-
rowe, takie jak: Szkółka Niedzielna, Koło 
Młodzieży czy chór zborowy. Odbywa-
ły się regularne ewangelizacje wiosenne 
i jesienne, w czasie których usługiwali 
Słowem Bożym liczni kaznodziejowie  
z kraju i zagranicy. Ta praca zaowocowa-
ła licznymi chrztami, dzięki którym przy-
bywało członków zboru, a sala zborowa 
okazała się szybko za ciasna i bez żadne-
go zaplecza dla zboru. Mimo tych ogra-
niczeń zbór zorganizował w 1966 roku 
kurs umuzykalniający pod kierunkiem 
Gabriela Popko, w czasie którego wielu 
młodych ludzi oddało swoje serca Chry-
stusowi. Pracę Jana Arefiewa wspierali 
ponadto: Władysław Gabrielew, Michał 
Łucyk, Władysław Koczura, Alfred Sewe-
ryn, Stefan Poterewicz i Stefan Borowik.

W 1975 roku Jan Arefiew złożył rezygna-
cję z dalszego przewodniczenia zboro-
wi ze względu na podeszły wiek (miał 
wtedy 86 lat). Przez 30 lat jego wiernej 

służby zbór wzrósł z liczby 19 członków 
tuż po wojnie do 80 członków. Po jego 
odejściu w stan spoczynku przewod-
niczącym zboru został najpierw Ste-
fan Borowik, a potem Ryszard Zaprawa  
i w tym czasie rozpoczęły się przygoto-
wania zboru do budowy nowego obiektu. 
Nieco ponad rok kaznodzieją zboru był 
później Stanisław Mroczek (1979-1980),  
a po nim pracę duszpasterską objął prezb. 
Tadeusz Kalisz, który przybył z Gorzowa 
Wielkopolskiego i poprowadził nie tylko 
zbór, ale także budowę jego nowej sie-
dziby przy ulicy Ogrodowej. Otwarcie  
i poświęcenie nowej kaplicy odbyło się 
29 października 1983 roku. 

Nowa i przestronna siedziba otworzyła 
przed zborem zupełnie nowe możliwo-
ści działania. Tu zaczęły się odbywać 
spotkania dzieci i młodzieży, konferencje 
kobiet oraz kursy kaznodziejskie, a tak-
że przeglądy chórów, koncerty muzyki 
chrześcijańskiej, wakacyjne kursy języka 
angielskiego i warsztaty muzyczne. Tu 
także odbył się pamiętny Międzynarodo-
wy Kongres Przebudzeniowy (1990 r.).

W 1994 roku, po rezygnacji prezb. Tade- 
usza Kalisza z funkcji pastora, służbę mi-
sjonarza a potem pastora sprawował w la- 
tach 1994-2000 Henryk Skrzypkowski 
– dotychczasowy misjonarz zboru w po-
bliskiej Rudce. Dzięki jego dynamicznej 
pracy ewangelizacyjnej, do której zaan-
gażował wielu młodych ludzi, zbór bar-
dzo szybko wzrósł liczebnie i otworzył 

się bardziej na ewangelizację i misję ze-
wnętrzną, szczególnie wśród młodzieży.

Kolejnym pastorem w latach 2000-2003 
był prezb. Janusz  Niwiński, który prze-
niósł się ze zboru w Szczytnie i popro-
wadził zbór chełmski przez kolejne trzy 
lata, kierując również wikariatem Adama 
Grzywaczewskiego, po czym przeniósł 
się do pracy pastorskiej w zborze w Wał-
brzychu.

Od października 2003 roku zbór chełm-
ski prowadzi swoją służbę bez pastora. 
Zborem kieruje Rada Zborowa na czele 
z Kazimierzem Zuzaniukiem, a ostatnio 
również wraz z diakonem Mariuszem 
Klimczakiem. Mimo braku duszpasterza 
zbór prowadzi różnorodną działalność 
misyjno-ewangelizacyjną, zapraszając do 
usługi Słowem Bożym pastorów z innych 
zborów. Chór zborowy prowadzi Wie-
sław Poterewicz, który już drugą kaden-
cję jest również członkiem Rady Kościoła 
jako reprezentant Okręgu Lubelskiego.

Wychowankowie Zboru
Zbór chełmski wychował kilku pastorów, 
którzy pracują w Kościele. Są to: An-
drzej Seweryn – obecnie Rektor WBST  
w Warszawie, wcześniej pastor zborów 
w Białymstoku i Kętrzynie oraz przez 
dwie kadencje (1999-2007) Prezbiter Ko-
ścioła, następnie Wacław Koziej – wie-
loletni pastor zboru w Kielcach, a także 

Roman Baranowski – obecnie II pastor 
zboru w Łodzi. Wychowankiem zboru 
chełmskiego jest również przewodniczą-
cy placówki zboru krakowskiego w Rab-
ce – Aleksander Matysiak, oraz wieloletni 
radny i skarbnik Rady Zborowej I zboru 
w Krakowie – Roman Seweryn.

Stan obecny
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Chełmie liczy obecnie 132 członków. 
Część z nich stanowią potomkowie tych, 
którzy byli pierwszymi polskimi baptysta-
mi na ziemi chełmskiej. Inni reprezentują 
pierwsze i drugie pokolenie tych, którzy 
w tej wspólnocie odnaleźli miejsce dla 
swej posłusznej  wiary w Jezusa Chrystu-
sa. Wielu z nich to owoc pracy ewange-
lizacyjnej prowadzonej przez pastorów 
Tadeusza Kalisza, Henryka Skrzypkow-
skiego i Janusza Niwińskiego.

Zbór w Chełmie Anno Domini 2010 jest 
wielopokoleniową społecznością ludzi, 
połączonych  niekiedy więza-
mi krwi, ale przede wszystkim 
pragnieniem trwania w wier-
ności nauczaniu Słowa Bożego  
i dzielenia się tym, co w łasce 
otrzymali od Boga. 100-letnia 
historia zboru to historia 450 
osób, które na przestrzeni tych 
lat, na dłużej lub krócej związa-
ły swe życie z tą wspólnotą. 

Choć od 8 lat w zborze nie ma pastora, 
jednak Rada Zboru dokłada starań, żeby 
zatroszczyć się o domowników wiary  
i mobilizować siebie i innych do wypeł-
nienia  wielkiego posłannictwa głoszenia 
ewangelii. Ocenę wierności i skuteczno-
ści tych działań wystawi przyszłość. 

Patrząc w przyszłość
To czego jesteśmy pewni w związku  
z przyszłością - to powtórne przyjście 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powrót  
w chwale, jaka należy się Temu, który 
oddał wszystko, łącznie ze swoim ży-
ciem, dla ratowania pogrążonej w buncie 
i grzechu ludzkości. Gdy powróci, już 
nikt nie będzie miał wątpliwości co do 
tego, kto jest Panem panów. Skoro jed-
nak nasz Pan nie ujawnił nam daty swego 
powrotu, a Bóg Ojciec w swym miłosier-
dziu zwleka z dniem Ostatecznego Sądu, 
pozostaje nam cierpliwie czekać. Cierpli-
wie, nie znaczy jednak biernie. Czas po-

przedzający powrót 
Jezusa – to czas na 
podniesienie oblicza 
w nadziei nadcho-
dzącego zbawienia. 
Dlatego nie ustawaj-
my czynić dobrze  
(2 Tes. 3:13) i tego, co 
dobre, się trzymaj-
my (1 Tes. 5:21).  
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Nie wstydź się więc świadectwa nasze-
go Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz 
znoś trudy dla ewangelii, wspierany 
mocą Boga. On nas wybawił i powo-
łał świętym powołaniem, nie na pod-
stawie naszych uczynków, ale zgodnie 
ze swoim postanowieniem i łaską daną 
nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie, 
ukazaną zaś teraz, przez objawienie 
naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, 
który zniszczył śmierć, a życie i nie-
śmiertelność rozświetlił przez ewange-
lię (2 Tym. 1,8-10). 

Stojąc w obliczu śmierci, ten zaawanso-
wany w latach apostoł Jezusa Chrystusa 
pisze z wielkim przekonaniem do swe-
go młodszego współpracownika. Ocze-
kując na uderzenie okrutnego miecza 
Nerona, mówi o unicestwieniu śmierci 
z jednej strony i pewności życia i nie-
śmiertelności, z drugiej. Czy wyobra-
żamy sobie taką postawę człowieka, 
który stoi przed bramą śmierci? Śmierć 
przychodzi w różny sposób: niewytłu-
maczalny, nagły, bohaterski, naturalny.  
W przytoczonym tekście biblijnym 
mówi się o zupełnie innym rodzaju 
śmierci: o unieważnieniu śmierci przez 
śmierć i ukazaniu nieśmiertelności  
przez życie. 

Stary Paweł wyjaśnia przyczynę tego 
niezwykłego skutku: Boże poselstwo 
zawiera dobrą nowinę, a mianowicie 

WIARA I ŚMIERĆ

łaskę okazaną w Jezusie Chrystusie.  
W słowach człowieka stojącego w ob-
liczu śmierci brzmi niezachwiana pew-
ność  tego przekonania. Apostoł został 
powołany do zwiastowania tej ewan-
gelii, przez całe życie odważnie i bez 
zastrzeżeń ją głosił, całe życie poświę-
cił jej sprawie, a teraz odważnie zbliża 
się do swojej śmierci z pewnością, któ-
rą ta ewangelia gwarantuje. Ewangelia 
ta stała się najbardziej dynamiczną 
siłą, która legła u podstaw jego całego 
życia. Dlatego każda myśląca osoba 
powinna zapytać: na czym polega za-
warta w ewangelii pewność życia po 
śmierci?     

1. Ewangelia jest mocą Bożą 
(Rzym. 1,16)

Po cudownym akcie stworzenia –  
o czym dowiadujemy się ze Starego 
Testamentu – nastąpił upadek czło-
wieka w grzech, co wprowadziło na 
świat śmierć. Wspaniałe stworzenie 
Boże zostało napiętnowane grzechem 
i śmiercią. Człowiek rozpaczliwie po-
trzebował odkupienia. Bóg natychmiast 
ogłosił protoewangelię, obiecał wysła-
nie Zbawiciela, który miał urodzić się  

z nasienia kobiety. Odkupiciel ten miał 
zmiażdżyć głowę szatana i uwolnić lu-
dzi z niewoli grzechu. Czyniąc to, miał 
narazić się na cierpienie. Od czasów 
tego doniosłego wydarzenia, aż do 
czasów obecnych, ewangelia stała się 
mocą Bożą ku zbawieniu śmiertelni-
ków, którzy wierzą w Chrystusa i od-
wracają się od swoich grzechów. Wtedy 
są oni pieczętowani Duchem Świętym  
i otrzymują dar życia wiecznego.

Jezus Chrystus jest życiem wiecznym 
(Jan 1,14) i Sprawcą życia (Dz. 3,15). 
Prowadzi On skazanych na śmierć 
grzeszników do zwycięskiego życia 
w świetle ewangelii. Ewangelia mówi 
o mocy Chrystusa, który powiedział: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem. Kto wierzy we Mnie, choćby  
i umarł, będzie żył. I każdy, kto żyje  
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” 
(Jan 11,25-26). Jest to życie wieczne, 
którego poszukują wszystkie religie  
i ich wyznawcy, ale nie są w stanie je 
znaleźć! 

Tylko ewangelia jest w stanie rozjaśnić 
drogę życia i doprowadzić do życia, 
które trwa bez końca. Śmierć musi być 
pochłonięta przez życie. Przez swoje 

tryumfalne zmartwychwstanie Chry-
stus wyraźnie okazał swoje zwycię-
stwo nad śmiercią. Pokazał wszystkim 
pokoleniom ludzi, że tylko On jest 
w stanie pokonać grzech i śmierć. 
Jaśniejące dwie postacie w pustym 
grobowcu wyraźnie wskazują na 
światło Chrystusa, które rozprasza 
ciemność śmierci. To dlatego prorok 
Ozeasz w Starym Testamencie (13,14) 
i Paweł w Nowym Testamencie  
(1 Kor. 15,55) mogli z radością zawo-
łać: „Gdzie jest, o śmierci, twoje zwy-
cięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twoje 
żądło?”. Wierzący wszędzie śpiewają  
o zwycięstwie Chrystusa nad grze-
chem i śmiercią przez moc ewangelii.

2. Ewangelia jest świadectwem 
łaski Bożej (Dz. 20,24)

Została ona określona ewangelią ła-
ski Bożej. Mówi się też o niej jako  
o „ewangelii Bożej” (2 Kor. 11,7;  
1 Tes. 2,2.8.9; 1 Ptr. 4,17). Jej innym 
określeniem jest „ewangelia Chrystu-
sa” (1 Kor. 9,12; 2 Kor. 2,12; 1 Tes. 3,2; 
Gal. 1,7). Zawiera ona aprobatę Ojca 

 Thomas CosmadesŚp.                                                                                  (29.04 1924 – 20.09.2010) 
 

i Syna, pieczęć przelanej przez Chry-
stusa krwi – życia oddanego za życie 
- jako środka odkupienia. Ewangelia 
mówi o Bożym darze dla wszystkich 
śmiertelników. Jest on nazwany „ła-
ską” – najpiękniejszym słowem w każ-
dym języku.

Stojąc w obliczu poselstwa i zasady 
ewangelii, ludzie stworzyli wiele ob-
rzędów i rytuałów, by w ten sposób 
podobać się Bogu i zasłużyć na prze-
baczenie. Ale wszystkie tego rodzaju 
wysiłki nie pochodzą od Boga, ponie-
waż ewangelia łaski Bożej polega na 
otrzymaniu zbawienia za darmo, przez 
wiarę. Najważniejsza prawda ewange-
lii brzmi: „Sprawiedliwy z wiary żyć 
będzie” (Hab. 2,4; Rzym. 1,17; Gal. 
3,11; Hebr. 10,38). Jest to wiara w je-
dynego Odkupiciela. Odwrócenie się 
od Niego równa się niewierze. Uwol-
nienie spod sądu śmierci następuje 
jedynie przez Boże przebaczenie, do-
konane w śmierci Chrystusa na krzy-
żu: „On to dla nas Tego, który nie znał 
grzechu, uczynił grzechem, abyśmy  
w Nim stali się sprawiedliwością Bożą” 
(2 Kor. 5,21). 

3. Jest to zasada Królestwa 
Bożego (Mat. 4,23; 9,35; 24,14)

Obywatele ziemskich królestw ro-
dzą się i umierają. Obywatele Króle-
stwa Bożego otrzymują prawo wej-
ścia do niego przez nowe narodzenie.  
W ziemskim wymiarze nie tylko po-
szczególni ludzie, ale i całe królestwa, 
pojawiają się i znikają. Ale Boże Króle-
stwo trwa wiecznie. Również jego oby-
watele na zawsze z Nim królują. „Nasza 
zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też 
oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa 
Chrystusa” (Fil. 3,20). Bóg ma swój plan 
rządzenia przyszłymi wiekami. Wierzący  
w Chrystusa żyją tu na ziemi i umierają 
tak, jak wszyscy. Ale osoba odrodzona 
umiera z wyjątkową pewnością. Pewność 
tę gwarantuje mu „chwalebna ewangelia”  
(1 Tym. 1,11). Dzięki niech będą nasze-
mu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, 
który umarł, abyśmy mogli żyć, i który 
nadal przez swoją wspaniałą ewangelię 
zaprasza do siebie wszystkich, proponu-
jąc im przebaczenie grzechu i obdarze-
nie życiem teraz i na całą wieczność. 

(tłum. Konstanty Wiazowski)

Doszedł do końca swojej ziemskiej podróży. Teraz jest  
w obecności Jezusa Chrystusa, oczekując na zmartwychwstanie 
ze wszystkimi świętymi. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
2. października w ewangelicznym kościele w Siegen (Niemcy). 
Wzięło w nich udział prawie 350 osób. Byli to Afrykańczycy, 
Armeńczycy, Arabowie, Turcy i Niemcy. Wszyscy, którzy tak wiele 
zawdzięczali Thomasowi. Również i my, polscy baptyści – brat 
Cosmades był częstym autorem kazań zamieszczanych na łamach 
„Słowa Prawdy”. Przygotowując się do odejścia z tej ziemi Thomas 
napisał specjalne poselstwo. W czasie uroczystości pogrzebowej 
zostało ono odczytane przez  
dwóch jego wnuków.  
Oto ono:

Zwycięstwo ewangelii  
w życiu i w śmierci

             Co Żydzi sądzą o Jezusie?
Ostatnio Wspólnota „Drzewo Oliwne” wydała książkę pt. „Jezus był Żydem”. Jej autorem jest 

Arnold G. Fruchtenbaum, który w czerwcu tego roku był gościem uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w naszym seminarium w Radości. 

Jest to bardzo ważna pozycja książkowa szczególnie dla tych, którzy interesują się tym, 
co Żydzi myślą o Jezusie, za kogo Go uważają? Jako wierzący w Jezusa Mesjasza Żyd, autor 
przyznaje, że dopiero masowe nawrócenia Żydów do wiary w Jezusa niejako zmusiły uczonych 
żydowskich do zainteresowania się osobą Jezusa. Wartość tej pracy polega na tym, że jej autor, 
jako Żyd, przebadał wiele żydowskich pism i komentarzy odnośnie osoby Mesjasza. Szczególną 
przy tym uwagę zwraca na żydowską interpretację 53 rozdziału księgi proroka Izajasza. 

Literatura żydowska pierwszego tysiąclecia zdecydowanie potwierdza, że prorok mówi  
w tym rozdziale o Mesjaszu. Dopiero w XII wieku pojawiają się wzmianki o tym, że cierpiącym 
Mesjaszem jest naród żydowski. Jednak – jak dowodzi autor – występujące w tekście biblijnym 
zaimki osobowe, ofiara Mesjasza za grzechy Jego ludu, Jego niewinność, dobrowolne cierpienie 
za innych oraz śmierć i zmartwychwstanie, wykluczają taką interpretację.

Następnie w oparciu o inne teksty biblijne (1 Mojż.3,15; Izaj. 7,14; 11,1-10; Ps.22,1-21; 
72,1-19) wskazuje na mesjańskie pochodzenie Jezusa z Nazaretu. Potem wszystkie te cechy 
ukazuje w świetle pism Nowego Testamentu. 

Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział tej książki, zawierający świadectwa nawróceń 
ortodoksyjnych Żydów do wiary w Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Mesjasza. 
To w Nim znaleźli oni sens i radość życia. Byli to ludzie w różnym wieku i różnym stopniu 
religijności, ale po przyjęciu Jezusa jako swego Mesjasza, ich życie ulegało radykalnej zmianie 
na lepsze.

Książka „Jezus był Żydem” jest jedną z ciekawszych pozycji tego Wydawnictwa.  
Można ją zamówić pisząc na adres:  
Wydawnictwo „Drzewo Oliwne”, ul. Zagórna 10, lok. 6, 00-441 Warszawa.  
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Żyjemy w kraju katolickim,  
w którym wiele osób „liczy na 
czyściec”. Zdają sobie sprawę,  
że nie są Bogu szczególnie od-
dani. Z drugiej strony, na pewno 
łatwo znajdą gorszych od sie-
bie. A więc, w swoich własnych 
oczach są średni; ani całkowicie 
potępieni, ani odpowiedni do 
życia z Bogiem. Skutek? Właśnie 
ze względu na wiarę w czyściec 
wielu naszych rodaków uważa, 
że „jakoś to będzie”, jakoś unikną 
wiecznego potępienia. Czy słusz-
nie? W czym pokładają swą na-
dzieję? Przyjrzyjmy się czyśćcowi. 

Kościół Katolicki uczy, że święci  
i Maria Panna w czasie swego życia 
na ziemi zgromadzili tak wiele łask 
Bożych, że nie tylko wystarczyły 
one do ich zbawienia, ale też pozo-
stały jeszcze poważne ich nadwyż-
ki. Każda beatyfikacja i kanonizacja 
przyczynia się do pomnażania tych 
„nadwyżek”. A zatem, z każdą be-
atyfikacją, czy kanonizacją „skarbiec 
łask” czy „skarbiec zasług” zapełnia 
się coraz bardziej. Z pewnością, każ-

Konstanty Wiazowski

dy przyzna, że źle by było tak wielki 
skarb zachować dla siebie. Cóż więc 
czynić? Kościół w postaci odpustów, 
za niewspółmiernie małą do zysku 
opłatą udziela go swoim wiernym na 
przestrzeni historii. Brał też pienią-
dze za potwierdzenie „zarobionych” 
przez kogoś innego łask. Odpusty 
przewidują uwolnienie od kary za 
grzech zarówno w czasie ziemskiego 
życia jak i przebywania w czyśćcu.

Praktyka ta przypomina wirtualną 
rachunkowość prowadzoną przez 
niektóre banki, przedsiębiorstwa,  
a nawet państwa. Na papierze wszyst-
ko wspaniale wygląda. Nie ma strat, 
same zyski. Urzędnicy w pocie czoła 
pracują na swą świetlaną przyszłość. 
W końcu jednak okazuje się, że 
tworzenie pieniędzy z niczego pro-
wadzi do bankructwa. Tysiące ludzi 
traci swoje oszczędności i zaufanie 
do tych instytucji. Podobnie niestety 
sprawa wygląda z owym tajemni-
czym skarbcem dobrych uczynków. 
W końcu okaże się, że od początku 
był pusty, a kupczenie nimi to jedynie 
„wirtualna rachunkowość”. Jakież roz-
czarowanie spotka wtedy naiwnych 
 i oszukanych!

Zbawienie z łaski przez wiarę
Zbawienie bowiem nie dokonuje się 
na podstawie zasług, czy dobrych 
uczynków grzeszników, stąd nie może 
być mowy o jakichś „nadwyżkach” 
zasług, czy zgromadzonych przez 
człowieka łask. Zbawienna łaska to 
cecha Boga, nie człowieka. I można 
ją jedynie przyjąć, lub odrzucić. Z ła-
ską jest tak samo jak z amnestią, uła-
skawieniem przez prezydenta. Pismo 
Święte mówi: „Albowiem łaską je-
steście zbawieni przez wiarę, i to nie  
z was, Boży to dar (...) człowiek bywa 
usprawiedliwiony przez wiarę, nieza-
leżnie od uczynków (...) człowiek zo-
staje usprawiedliwiony nie z uczyn-
ków zakonu, a tylko przez wiarę  
w Chrystusa Jezusa” (Ef.2,8; Rzym. 
3,28; Gal.2,16). 

Nikt nie może dostąpić zbawienia na 
podstawie własnych uczynków. Zasłu-
gi są Chrystusowe, nie nasze. Nikomu 
Bóg grzechów nie przebacza dlatego, 
że jest on dobry, uczynny, kochający 
innych. Bóg przebacza ludziom grze-
chy i dokonuje ich usprawiedliwienia 
ze względu na doskonałe życie i za-
stępczą śmierć Chrystusa. A warun-
kiem skorzystania z tego doskonałego 
fundamentu dla usprawiedliwienia, 
jak mówi o tym Pismo Święte, jest 
ufna w Niego wiara. 

Ponadto swoich zasług przed Bogiem 
nie można przekazać innym. Jeże-
li jakaś zbawiona z łaski osoba jest 
bardziej posłuszna Bogu niż inna, 
odbierze większą nagrodę. Będzie 
bardziej uhonorowana, czy otrzyma 
bardziej odpowiedzialne zadanie  
w wieczności. Wszyscy dobrze zna-
my przypowieść Pana Jezusa o talen-
tach. Jeden sługa otrzymał pięć talen-
tów, drugi dwa, a trzeci jeden. Pierw-
szy zarobił dodatkowe pięć, drugi do-
datkowe dwa, a trzeci nic nie zarobił. 
I co w odpowiedzi na to powiedział 
ich Pan? Czy powiedział: podzielcie 
się nimi między sobą, aby każdy miał 
tyle samo? Albo: użyczcie jednego 
talentu temu, który nic nie ma, aby 

miał cokolwiek? Nie! Ich własny za-
robek nie mógł być przekazany innej 
osobie. Każdy z nich otrzymał od-
powiednią zapłatę. Temu, który nic 
nie zarobił, nic też nie zostało dane. 
Dlatego Pan Jezus powiedział: „Każ-
demu bowiem, kto ma, będzie doda-
ne i obfitować będzie” (Mat. 25,29). 
Nieużyteczny sługa zostanie wrzu-
cony do ciemności zewnętrznych, 
gdzie będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów. Nie pomoże mu to, że inni mieli 
dosyć poważne „nadwyżki” dobrych 
uczynków. Wtedy nie będzie już ła-
ski, a jedynie sprawiedliwość. 

A co z ludźmi umarłymi?
Czy możemy im pomóc? Nie możemy. 
Śmierć zakończyła dla nich czas łaski; 
szansę uwierzenia w Jezusa Chrystusa 
jako swego jedynego Zbawiciela. Jed-
nak Kościół Katolicki twierdzi, że po 
śmierci ludzie wierzący idą do czyść-
ca, a wstawiennictwo żyjących może 
dopomóc im z niego się wydostać. 
To dziwne, ale w polskiej kulturze 
wszyscy zmarli są świętymi, dlatego 
obchodzimy święto „wszystkich świę-
tych”. Ale jeżeli zmarli już są święty-
mi, to po co modlić się za nich? Jeżeli 
są świętymi, to są z Bogiem, a jeżeli  
takimi nie są, to po śmierci już nie są 
w stanie zbliżyć się do Boga. 

Oto biblijna rozmowa dwóch osób 
po ich śmierci. Zbawiony Łazarz 
tak mówi do potępionego bogacza: 
„Między nami a wami rozciąga się 
wielka przepaść, aby ci, którzy chcą 
stąd do was przejść, nie mogli, ani też 
stamtąd do nas się nie mogli przepra-
wić” (Łuk.16,26). Słowa te sam Pan 
Jezus włożył w usta Łazarza. A za-
tem po śmierci nie pomogą msze za 
umarłych, modlitwy o ich zbawienie, 
czy kierowane do nich prośby o po-
moc. Zmarli już nas nie słyszą i nie 
mogą nam w niczym pomóc. My też 
nie jesteśmy w stanie im pomóc. Na 
ich zbawienie nie mają wpływu na-
sze modlitwy i ofiary, ponieważ jak 

mówi Pismo Święte, „postanowione 
jest ludziom raz umrzeć, a potem 
sąd” (Hebr. 9:27). Odprawiane za 
zmarłych msze, nawet te najwyżej 
opłacane, dają korzyści tylko ducho-
wieństwu, a naiwnie ofiarujących je-
dynie zubożają. 

Co ciekawe, nawet papież, którego 
nazywa się „ojcem świętym”, też idzie 
do czyśćca, ponieważ i za niego na 
całym świecie są odprawiane msze. 
Skoro za tak „świętego” człowieka  
w tysiącach kościołów na całym świe-
cie nieustannie odprawia się msze, to 
ile mszy potrzebuje jeden zwyczaj-
ny grzesznik? Zresztą nikt jeszcze 
nie ogłosił, że papież czy ktokolwiek 
inny już czyściec opuścił. Kościół 
Katolicki zarówno za życia jak i po 
śmierci trzyma wszystkich w 
niepewności, co do ich osta-
tecznego losu. Bo sam nicze-
go nie jest pewny. Nie opiera 
się bowiem w swym zrozu-
mieniu zbawienia na Słowie 
Bożym. Zamiast widzieć 
swą nadzieję w Chrystusie  
i jego doskonałości i łasce, praktykuje 
ową wirtualną rachunkowość zasług 
niedoskonałych świętych. 

A Słowo to mówi: „I usłyszałem głos 
z nieba mówiący: Napisz: Błogosła-
wieni są odtąd umarli, którzy w Panu 
umierają” (Obj.14,13). Paradoksalnie, 
katolicki przekład Biblii oddaje to 
jeszcze wyraźniej: „Szczęśliwi, którzy 
w Panu umierają – już teraz”. W od-
nośniku do tego tekstu czytamy: „Bło-
gosławieństwo Apokalipsy odnosi się 
do wszystkich wiernych umierają-
cych w łączności z Chrystusem – już  
teraz”. A więc umierający nie prze-
chodzi do jakiegoś czyśćca, lecz na-
tychmiast – JUŻ TERAZ - przechodzi 
do wiecznej szczęśliwości z Chrystu-
sem, którego krew już oczyściła go  
z grzechu. Bo skoro Bóg jest świa-
tłością i jeśli za życia chodzimy w tej 
światłości, to „krew Jezusa Chrystusa, 
Syna jego, oczyszcza nas od wszelkie-
go grzechu” (1 Jana 1,5-7). Również 

św. Paweł mówi: „Pragnę rozstać się  
z życiem i być z Chrystusem, bo to da-
leko lepiej” (Fil.1,23). Rozstać się z ży-
ciem i natychmiast być z Chrystusem! 
Żadnej wzmianki o czyśćcu. Śmierć 
człowieka wierzącego, pojednanego  
z Bogiem przez Chrystusa, to przejście 
z  tej ziemi bezpośrednio do nieba!
 

Drogi Przyjacielu
Jako chrześcijanin, na swoje pytania 
odnośnie losu ludzi zmarłych, szu-
kaj odpowiedzi w Piśmie Świętym. 
Korzystaj z oczyszczenia w krwi 
Chrystusa i Jego zastępczej śmier-
ci jeszcze za swego życia na ziemi. 
Pismo Święte mówi: „Jeżeli chodzi-
my w światłości, podobnie jak On 
jest w światłości, społeczność mamy 

ze sobą, a krew Jezusa Chry-
stusa, Jego Syna, oczyszcza 
nas od wszelkiego grzechu”  
(1 Jana 1,7). To jedyny, dostęp-
ny nam wszystkim „czyściec”. 
Jedynie krew Jezusa Chrystusa 
jest w stanie oczyścić nas od 
grzechów, a wtedy nasza te-

raźniejszość i przyszłość będą pew-
ne, ponieważ Pan Jezus powiedział: 
„Gdzie Ja jestem, tam i sługa mój bę-
dzie” (Jan 12,26). 

A zatem życie w świętej jedności  
z Jezusem Chrystusem, naszym Zba-
wicielem i Panem, jest gwarancją 
naszego oczyszczenia z grzechów. 
Innego oczyszczenia po śmierci już 
nie będzie. Po śmierci nikt i nic już 
ci nie pomoże. To usprawiedliwienie 
przez osobistą wiarę w Jezusa Chry-
stusa i święte życie w wierze w Niego 
gwarantuje ci spokój duszy już teraz 
i wieczną szczęśliwość z Bogiem po 
śmierci. Jeżeli Pan Jezus jest dla Cie-
bie autorytetem, to poważnie zasta-
nów się nad Jego słowami: „Zapew-
niam, zapewniam was, że kto słucha 
Mojego słowa i wierzy Temu, który 
Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 
idzie na potępienie, ale już przeszedł 
ze śmierci do życia” (Jan 5,24).  

po śmierci  
już nie są  
w stanie  

zbliżyć się  
do Boga
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Miesiąc listopad zwykle łączy się ze wspominaniem 
tych, którzy od nas odeszli. Tymczasem w tym roku straci-
liśmy kolejnego zasłużonego pracownika naszego Kościoła, 
prezbitera Mariana Szajnera, który część swojego życia po-
święcił pracy kaznodziejskiej w Polsce, a część służbie dusz-
pasterskiej wśród baptystycznej Polonii w USA i Kanadzie. 
Warto wspomnieć jego biografię1, ponieważ jego długie ży-
cie było ciekawe i inspirujące.

Urodził się dnia 18 kwietnia 1923 roku w Kolonii Staw 
Nowakowski niedaleko Zamościa. Był synem Wojciecha  
i Julii z d. Miara2. Od dzieciństwa był wychowywany w at-
mosferze domu rodzinnego oddanego pobożności rzym-
skokatolickiej, gdzie przestrzegano chrześcijańskich norm 
etycznych i moralnych. Młody Marian od najmłodszych lat 
cechował się łagodnym usposobieniem i przykładnym za-
chowaniem. Prawdopodobnie pod wpływem księdza, który 
często odwiedzał ich dom rodzinny, zaczął zdradzać zainte-
resowanie stanem duchownym i lubił towarzyszyć księdzu  
w czasie jego wizyt po kolędzie3.

W 1937 roku młody Marian ukończył w Zamościu 
szkołę podstawową, potem – wiedziony pragnieniem słu-
żenia Bogu - postanowił wstąpić do Kolegium Serafickiego 
Ojców Bernardynów w Radecznicy, przygotowując się do 
stanu duchownego. Uświadomił sobie jednak brak doj-
rzałego powołania do bycia duchownym zakonnym, więc 
po roku zrezygnował z dalszych studiów w tej uczelni  
i przeniósł się do Radomia, gdzie podjął naukę w 4-letnim 
Gimnazjum Mechanicznym.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, w obawie przed wy-
wiezieniem na roboty do Niemiec, zdecydował się podjąć 
pracę na kolei w miejscowości Rawa Ruska, gdzie zamiesz-
kał u pewnej rodziny baptystycznej i po kilku latach oporów  
i rozterek duchowych w końcu związał się ze środowiskiem 
tamtejszego zboru baptystycznego. Po wojnie ukończył Gim-
nazjum Mechaniczne w Zamościu. W tym czasie nawiązał 
kontakt z pobliskim zborem baptystycznym w Chełmie Lu-
belskim, w którym przeżył duchowe nowe narodzenie. Jego 
decyzja spotkała się z silnym sprzeciwem rodziny. Wbrew 
woli rodziców wyjechał więc na krótko do Gdańska, gdzie 
poprosił o udzielenie mu chrztu na wyznanie wiary. Dnia 
17 lipca 1947 roku został więc wraz z innymi 12 osobami 
ochrzczony w Morzu Bałtyckim w Gdańsku przez kazno-
dzieję tamtejszego zboru, prezb. Łukasza Dziekuć-Maleja. 

1  Zob. A. SEWERYN, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 178-180.

2  Zob. Archiwum Kościoła Chrześcijan Baptystów, Teczka personalna M. Szajnera, Sygn. 
1/488.

3   Niezwykła uroczystość w Giżycku, Słowo Prawdy (SP) 1961, nr 12, s. 18-20.

Wkrótce spotkał się z prezb. 
Alfredem Władysławem Kurzawą 
– Rektorem Baptystycznego Semi-
narium Teologicznego w Malbor-
ku, który zachęcił go do podjęcia 
studiów teologicznych. Odżyły 
więc w młodym Marianie wcześniejsze pragnienia poświę-
cenia swojego życia Bogu. Pomimo braku wymaganego mi-
nimum 2-letniego stażu członkowskiego w Kościele, Naczel-
na Rada Kościoła (NRK) postanowiła wyrazić zgodę na jego 
studia, które odbył w latach 1947-1949 w Malborku4. 

Po ukończeniu Seminarium Teologicznego został przez 
NRK skierowany do zboru w Szczecinie, gdzie przez jeden 
rok pracował jako kaznodzieja-misjonarz. W październiku 
1950 roku objął funkcję kaznodziei w zborze w Giżycku. 
Był inicjatorem corocznych wakacyjnych spotkań młodzieży 
baptystycznej przybywającej na Mazury i do zboru giżyc-
kiego5. Dnia 2 stycznia 1958 roku poślubił Marię z d. Mak-
symiuk. Dzieci: Amos (ur. 1958) - lekarz anestezjolog, To-
masz (ur. 1960) - biolog, Marek Samuel (ur. 1961) – architekt,  
a obecnie także Prezes Zjednoczenia Polskich Baptystów  
Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W zborze giżyckim Marian Szajner zdobył doświadcze-
nie i autorytet duchowy. Wszyscy uczestnicy powojennych 
letnich obozów młodzieżowych w Giżycku do dzisiaj pamię-
tają rodzinę Szajnerów, która w tym czasie musiała zadowolić 
się niewygodami, ale nigdy nie narzekała. Brat Marian lubił 
młodzież i chętnie uczestniczył w jej życiu, pomagał, wspie-
rał i cieszył się jej osiągnięciami. 

Po dziesięciu latach owocnej pracy kaznodziejskiej, dnia 
13 sierpnia 1961 roku, został ordynowany na urząd prezbitera 
zboru w Giżycku. Aktu ordynacji dokonali prezbiterzy: Alek-
sander Kircun – prezes NRK oraz Michał Odłyżko – skarbnik 
NRK. Z kolei na XIX Soborze Polskiego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów we wrześniu 1962 roku został wybrany do Naczelnej 
Rady Kościoła, której był członkiem w kadencji 1962-1965.

W roku akademickim 1965/1966 odbył roczne studia 
uzupełniające w Międzynarodowym Seminarium Teolo-
gicznym w Rűschlikonie (Szwajcaria). Ponadto w latach 
1968-1974 pełnił funkcję prezbitera okręgowego Okręgu 
Mazurskiego, zaś na XXI Soborze PKChB w Warszawie, dnia  
2 listopada 1968 roku, został wybrany na Przewodniczącego 
Komisji Wychowania Dzieci i Młodzieży6. 

4  K. WIAZOWSKI, Kształcenie teologiczne w Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce, 
Warszawa 2000, s. 15-16.

5  Z historii naszego zboru, Giżycko 2001, nr 2, s. 5, 10-11; Życie i praca naszych zborów 
(19). Giżycko, SP 1965, nr 9, s. 14.

6  A. PIASECKI, Bądźcie stali… pełni zapału (1 Kor. 15,58). XXI Sobór Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów. Warszawa 31. X – 3. XI 1968 roku, SP 1969, nr 2, s. 16.

W 1970 roku udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
przez 6 miesięcy pracował w Polskiej Misji Baptystów orga-
nizując zbór w Scranton, w stanie Pensylwania (USA). Cztery 
lata później, w sierpniu 1974 roku, na zaproszenie Rady Misji 
Wewnętrznej Południowej Konwencji Baptystycznej w USA 
(Home Mission Board of Southern Baptist Convention), wy-
jechał z rodziną do USA, by służyć Polskiej Misji Baptystów  
w Scranton, Pensylwania. 

W 1976 roku objął stanowisko pastora polskiego zboru 
baptystycznego w Minneapolis, w stanie Minnesota. Służył 
temu zborowi jako duszpasterz przez 17 lat. We wrześniu 
1993 roku przekazał swoje obowiązki nowemu pastorowi - 
prezb. Januszowi Zwierzchowskiemu, przybyłemu z Polski. 

Przez ponad dwie dekady prezb. Marian Szajner służył 
Zjednoczeniu Polskich Baptystów w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie: jako jego sekretarz przez kilka kolejnych kaden-
cji, zaś w 1993 roku został wybrany na Prezesa Zjednocze-
nia, którego członków zachęcał do budowy kaplicy i bazy 
noclegowej w polskim ośrodku „Eben-Ezer” w Erie, w stanie 
Pensylwania. Sam również bardzo aktywnie uczestniczył  
w unowocześnieniu tego ośrodka, wspierając to dzieło także 
materialnie. Dość często pisywał również relacje do „Słowa 
Prawdy” z życia Polonii baptystycznej w USA i Kanadzie7.

W 1994 roku przeszedł na emeryturę, jednak po wy-
jeździe prezb. Janusza Zwierzchowskiego do Burlington 
Township w stanie New Jersey w 1997 roku, powrócił do 
pracy duszpasterskiej w polskim zborze baptystycznym  
w Minneapolis i w miarę swych sił nadal służył zborowi aż 
do końca swojego życia. 

Marian Szajner odszedł do wieczności dnia 20 lutego 
2010 roku w wieku 86 lat. Jego ostatni okres życia tak opisał 
jego syn, Marek: „Żył długo i nie marnował czasu.  Chociaż 
nie podobały mu się obserwowane na świecie wydarzenia. 
Tatuś wraz z mamą zamieszkali u mego brata Tomka od listo-
pada ub. roku „na wsi” (20 km od miasta Rochester, Minne-
sota), gdzie Tomasz stworzył im warunki małego mieszkanka. 
Tu mieli oboje swoje „cztery ściany”. Już od świąt Bożego 
Narodzenia ub. roku powoli przygasał. Miałem okazję być 
z nim jeszcze w zeszły czwartek, czytałem mu Nowy Testa-
ment w tłumaczeniu Piotra Zaremby. Był bardzo zachęcony 
tym przedsięwzięciem już od paru lat, wspierał ten cel oso-
biście. W piątek Amos z rodziną byli u niego, a już w sobotę 
Tomasz zadzwonił, że Tata bardzo ciężko oddycha i około 
godziny 15.00 już go nie było. Akurat byliśmy w drodze do 
niego całą rodziną. Nie zdążyliśmy. Zdążymy, Bóg pozwoli, 
spotkać się z nim w niebie”8. 

Pogrzeb odbył się w sobotę, 27 lutego 2010 r. w mie-
ście Saint Paul, w stanie Minnessota. Marian Szajner spoczął 
na cmentarzu obok swego najstarszego wnuka Kaleba, który 
prawie rok wcześniej zginął tragicznie w czasie zjazdu na 
snowboardzie.  

„Błogosławieni są odtąd umarli,  
którzy w Panu umierają” (Obj. 14,13a).

7  M. SZAJNER, Wiadomości z Minneapolis, SP 1989, nr 12, s. 9-10; SP 1990, nr 2, s. 19-20; 
nr 6, s. 23-25; SP 1991, nr 4, s. 8-12.

8  List Marka Szajnera do autora z dnia z dnia 25 lutego 2010 roku (w posiadaniu autora).

Andrzej Seweryn

Prezbiter Marian SZAJNER  (1923-2010) 
- wspomnienie o Jego życiu i służbie

Przeorałeś nasze serca 
 
Przeorałeś nasze serca doświadczeniem - Boże, 
Byśmy do nóg Twych upadli w głębokiej pokorze, 
Byśmy lepiej odczuć mogli głąb swej bezsilności 
I gorąco zaufali Twej wielkiej Miłości. 
 
Pokazałeś nam, jak wszystko zawodzi i mami, 
Że pachnący kwiat na pozór jadem kolców rani, 
Że słoneczny dzień pochłoną w mgnieniu ciemne chmury, 
A maszt pewny stać się może igraszką wichury. 
 
Wszystko zmienne jest i może rozczarować srogo, 
Lecz Ty jeden nie zawiedziesz nigdy i nikogo! 
Byśmy w Tobie położyli całe swe ufanie 
Przeorałeś nasze serca doświadczeniem, Panie. 
 
                            Maria Bagsik

fot. stockxchng
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WIARA I ŚMIERĆ

Zaawansowany wiek to czas żniwa wszystkich 
poprzedzających lat. To stodoła, do której zostały 
zwiezione wszystkie snopy tego żniwa. To morze,  
do którego płyną wody wszystkich potoków i rzek  
z gór i dolin naszej młodości do wieku dorosłego. 

W ciągu całego swego życia budowaliśmy dom, w którym 
zamieszkujemy w czasie naszej starości. Może on stać się 
naszym więzieniem lub pałacem. Możemy uczynić go bar-
dzo pięknym, udekorowanym wspaniałymi obrazami, które 
staną się naszą pociechą i radością. Możemy umeblować 
go wygodnymi kanapami, na których będziemy wygodnie 
odpoczywać. Możemy zgromadzić w nim wiele artykułów 
żywnościowych, którymi będziemy żywić się w czasie głodu 
i słabości. Możemy przygotować w nim wiele drewna opa-
łowego, które będzie podtrzymywało ogień i dawało ciepło 
we dnie i w nocy w czasie naszego podeszłego wieku. 

Albo możemy uczynić nasz dom bardzo ponurym. Na 
jego ścianach możemy powiesić okropne obrazy, z których 
dziwne postaci będą patrzyły na nas surowym wzrokiem  
i straszyć po nocach, niepokojąc nasze dusze obawami, gdy 
będziemy w ciemności swego życia. Nasze łóżka możemy 
wyścielić ostem, leżeć na nich o głodzie i narzekać na swoje 
lata. Możemy nie mieć opału, by podtrzymać ogień w czasie 
chłodnych zimowych dni. Ale możemy też posadzić róże, 
aby kwitły przy drzwiach naszego domu, pielęgnować pach-
nące kwiaty w ogródku i rozkoszować się ich zapachem sie-
dząc na schodach swego mieszkania.

Stary wiek nie jest piękny. Wszyscy starzy ludzie nie czują 
się szczęśliwi. Niektórzy źle się czują, ich życie jest puste. 
Mieszkają jakby w starym pałacu zbudowanym jako ciemne 
więzienie. W pałacu marmurowe ściany błyszczą w słońcu. 
Są tam wykładane złotem komnaty zdobione wspaniałymi 
freskami i obrazami, rozbrzmiewa dostojna muzyka. Ale 
pod powierzchnią tego splendoru i błyszczących w słońcu 
obrazów znajduje się ciemne więzienie, pełne nieszczęśli-
wych ofiar, przez jego żelazne kraty wydobywają się pełne 
rozpaczy wzdychania i narzekania, które głuchym echem 
roznoszą się po pustych korytarzach pałacu. Jest to obraz 
wielu starych ludzi. Na zewnątrz mogą oni żyć w dostat-
ku i wygodzie – dostatek materialny, przyjaciele, szacunek, 
uznanie – ale jest to tylko pałac zbudowany na ponurym 
więzieniu pamięci, z którego głębi wydostają się głosy wy-
rzutów sumienia, zgorzknienia i narzekania, rzucają one 
cień na piękny obraz i jasną scenerię pałacu. 

Można żyć tak, aby starszy wiek był pełen smutku, ale moż-
na też żyć tak, aby był on piękny. Ktoś powiedział, że idąc 
ulicą, przez otwarte okno usłyszał w pewnym mieszkaniu 
śpiew i świergot wielu ptaków. Były one wszędzie – w sy-
pialni, w kuchni, w pokoju gościnnym, cały dom był pełny 
muzyki. Taki może być starszy wiek. Życie starszych ludzi 
może być pełne muzyki. Każde wspomnienie może być dla 
nich jakąś pieśnią. Wspaniałe dźwięki niebiańskiego spokoju 

są wszędzie obecne, a ostatnie dni życia są dniami najszczę-
śliwszymi. Będą oni bogaci w przeżycia, których aniołowie 
będą im zazdrościć, bogaci w wiarę, która rośnie z latami.

Oto praktyczne pytanie: Jak żyć, aby nasze starsze lata były 
piękne i szczęśliwe? Nie można unikać takiego pytania, po-
nieważ wkrótce dopadną nas wieczorne cienie. Wtedy bę-
dzie już na to za późno. Świadomie lub nie, każdego dnia 
stawiamy sobie pytanie, czy nasz starszy wiek będzie spo-
kojny i przyjemny, czy też smutny i samotny. Dlatego do-
brze jest zastanawiać się nad tym i coś robić, aby ten starszy 
wiek był szczęśliwy. Trzeba prowadzić pożyteczne życie. 
Nic dobrego nie wynika bowiem z próżnowania i samolub-
stwa. Stojąca woda psuje się i staje się źródłem śmierci. To 
żywa, płynąca woda jest czysta. Owocem próżnego życia 
nigdy nie może być radość i pokój. Lata przeżywane tylko 
dla własnej przyjemności nigdy nie mogą być zapamiętane 
jako ogród z kwiatami. Szczęście pochodzi z zaparcia się 
samego siebie dla dobra innych. 

Jakże przyjemnie jest wspominać dobre wydarzenia i pono-
szone ofiary. Jest to podobne do dymu kadzidlanego, który 
wznosi się do góry i napełnia stary wiek świętym zapachem. 
Przez służenie innym mamy wielu wdzięcznych przyjaciół, 
którzy są źródłem naszej radości, gdy nadejdą smutniejsze 
dni. Chleb rzucony na wodę po wielu latach wraca.

Niektórzy ludzie – jak się wydaje – nie chcą mieć przyjaciół. 
Są niesympatyczni, chłodni, trzymają się z dala od innych 
ludzi, stronią od służby, są dosyć samolubni. Nie starają 
się utrzymywać przyjaznych znajomości z innymi ludźmi. 
Z błahych powodów zrywają z nimi wszelkie kontakty. Ale 
przez to pozbawiają swoje starsze lata radości. Aby mieć 
przyjaciół na starość, trzeba zabiegać o ich przyjaźń dużo 
wcześniej. A możemy to czynić przez uprzejme usługiwanie 
i zapominanie o sobie samych. Może częściowo odnoszą 
się do tego słowa Jezusa, który powiedział: „Zyskujcie sobie 
przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skoń-
czy, przyjęli was do wiecznych przybytków” (Łuk.16,9).

Ponadto należy prowadzić czyste i święte życie. Każdy z nas 
posiada w sobie źródło własnego szczęścia lub nieszczęścia. 
Okoliczności bardzo mało mają do czynienia z naszym we-
wnętrznym stanem. Nasza wewnętrzna radość nie zależy 
od tego, czy mieszkamy w wiejskiej chacie czy pałacu. To 
ty sam lub sama w dużej mierze nadajesz kolor swojemu 
niebu i ton słyszanej przez ciebie muzyce. Szczęśliwe serce 
widzi wszędzie tęczę i jasność, nawet w najciemniejszych 
chmurach i słyszy słodkie tony pieśni nawet w czasie naj-
większej burzy. A smutne i nieszczęśliwe serce widzi plamy 
nawet na słońcu, drzazgę w oku brata czy siostry i fałszującą 
nutę w najpiękniejszej muzyce. Wszystko zależy od nasze-
go wewnętrznego nastroju. Źródłem wszystkiego jest nasze 
serce. Stary człowiek, jak ślimak, niesie swój dom na ple-
cach. Może zmienić sąsiadów, dom lub towarzystwo, ale nie 
może uciec od samego siebie i swojej przeszłości. Grzeszne 
lata wciskają kolce w jego poduszkę, na której kładzie swoją 
starą głowę. Lata grzechu i zła tworzą gorzkie źródło wody, 
którą stary człowiek musi pić. Każdego dnia odkładamy po-
karm, którym na stare lata musimy się żywić. Na ścianach 
swoich serc zawieszamy obrazy, na które musimy patrzeć, 
gdy siedzimy w cieniu. 

Mówiąc krótko, tylko Chrystus może uczynić każde życie, 
młode czy stare, naprawdę pięknym i naprawdę szczęśli-
wym. Tylko On może uleczyć niespokojną gorączkę nasze-
go serca i obdarzyć nas ukojeniem i spokojem. Tylko On 
może oczyścić nasze grzeszne źródło, naszą zepsutą naturę 
i uczynić nas świętymi. Aby dożyć spokojnego i błogosła-
wionego zakończenia życia, musimy trwać w społeczności 
z Chrystusem. Takie życie przy swoim zakończeniu świeci 
jaśniej. Jego ostanie dni są bardziej słoneczne i przyjem-
niejsze. Im słabsza staje się radość tej ziemi, tym bliższe  
i bardziej zadowalające stają się nasze późniejsze dni. Dla 
takiego życia śmierć nie jest niczym przerażającym. Wtedy 
zmęczony żeglarz zbliża się do upragnionej przystani. Po 
wielu latach tułaczki przybywa do nabrzeża chwały.  
(www.christianaging, opr. i tłum. Konstanty Wiazowski)

Pogodna jesień życia
Kropelka ciszy 

 
W kropelce ciszy zamknęłam swój świat. 
W mej gasnącej świecy 
Jasny promyk zachwiał się i zbladł.  
Na ostatniej nucie skończyłam swą pieśń, 
Inne się rozwiały, zabrały ich treść.  
 
Słońce dalej świeci, ciepłe blaski śle, 
Nocą gwiazdy płoną na ciemnym nieba tle, 
Wiatry dalej wieją, 
Nucą pieśni swe. 
A ja swych nie śpiewam, pogubiły się.  
 
Świećcie gwiazdy złote na niebieskim tle, 
Może w ich odblaskach znajdę pieśni swe.  
Schowam je w jasności pogodnego dnia, 
Zamknę kluczem wspomnień,  
Który wiecznie trwa 
 
                                  Alfreda Furgała
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Przeżyła tułaczkę po 
Syberii, mordy w Uz-
bekistanie i głód na 
zesłaniu. Została po-
chowana tuż przy  
pomniku „Sybiracy – 
Sybirakom”.

Alicja Rogaczewska 
urodziła się 27 listopa-
da 1932 roku w Gród-
ku koło Białegostoku. 
Jej ojciec Mieczysław 
był dyrektorem szko-
ły podstawowej oraz 
podchorążym rezer-
wy Wojska Polskiego. 
Dzieciństwo Alicji zakłócił wybuch 
II Wojny światowej. W tym czasie na 
wschodnich terenach Rzeczypospoli-
tej wtrącano inteligentów do więzień,  
a ich rodziny były wysyłane na Sy-
berię. W czerwcu 1940 roku Alicja  
i jej matka Maria zostały wywiezione  
w wagonie towarowym do obozu pra-
cy w miejscowości Tiumień nad rzeką 
Irtysz. Po dotarciu na miejsce zsyłki, 
niespełna ośmioletnia Ala spędziła kil-
ka dni przy torach kolejowych u boku 
swojej chorej i nieprzytomnej matki. 
Zesłanie miało trwać pięć lat. Nieocze-
kiwanie jednak sytuacja uległa zmianie:  
w 1941 r., po podpisaniu polsko-ra-
dzieckiego układu Sikorski – Majski, 
Polacy zostali uwolnieni z sowieckich 
więzień i obozów pracy.

Mord na oczach dziecka
Alicja wraz z mamą pojechała po-
ciągiem do Kirmine (Uzbekistan), by 
szukać ojca i męża w polskiej armii 
tworzonej przez generała Andersa.  
W trakcie podróży Uzbecy napadli na 
jadących Polaków i na oczach małej 
Alicji w bestialski sposób wymordowali 
większość pasażerów. 

Maria i Alicja Skibińskie chciały wy-
dostać się ze Związku Radzieckiego. 
Prosiły o pomoc jednego z dowódców 
Polskiej Armii w ZSRR, generała Zyg-
munta Szyszko-Bohusza. Z jego rozka-
zu Alicja została przyjęta do sierocińca 
zorganizowanego przez wojsko. Ozna-
czało to rozłąkę z matką, ale w ten 
sposób obie, matka i córka, otrzymały 

możliwość prze-
kroczenia granicy 
ZSRR i połączenia  

się już w innym kraju. Stało się to  
w Teheranie. Wkrótce potem obie wy-
płynęły z Azji do Afryki. W polskiej 
armii walczącej pod Tobrukiem chciały 
szukać męża i ojca. 

Zamiast do Libii, trafiły jednak do Ugan-
dy. Podróż przez Ocean Indyjski trwała 
tydzień i odbyła się pod ostrzałem nie-
mieckich torped. W tułaczce do obozu 
w stolicy Ugandy, Kampali, wielokrot-
nie groziła jej śmierć: topiła się, była 
zaatakowana przez dzikie zwierzęta. 
W Kampali Alicja chodziła do szkoły 
założonej tam przez Polaków.

Koniec rozłąki
Po zakończeniu wojny, jednym  
z pierwszych transportów wróciła do 
Polski. Razem z nią wróciła też jej mat-
ka. W 1948 roku w Białymstoku do-
szło do połączenia rozdzielonej przez 
wojnę rodziny. Odnalazł się brat Ali-
cji, Zbigniew i jej ojciec Mieczysław. 
Kilka lat później przyszła na świat jej 
siostra Halina. W Białymstoku Alicja 
ukończyła Technikum Ekonomiczne  
i przez kilka lat pracowała jako księgowa  
w Centrali Rybnej. W tym czasie roz-
wijał się jej kontakt z miejscowym 
Zborem baptystycznym. Aktywnie 
uczestniczyła w chrześcijańskich obo-
zach młodzieżowych, między innymi  
w Radości. Śpiewała w białostockim 
chórze zborowym. W wieku dwudzie-
stu lat przyjęła chrzest wiary. Na jednym  
ze spotkań młodzieżowych poznała 
przyszłego męża, Stefana Rogaczew-
skiego. W listopadzie 1957 roku prezbi-

rych i przygotowywała im posiłki. Karmi-
ła pastorów, księży różnych wyznań oraz 
ewangelistów. 

Serce Alicji zaufało Chrystusowi. Całe 
swoje życie oddała wiernej służbie 
Panu. Co więcej, Alicja ufała Bogu też 
co do swojego potomstwa, swoich dzieci  
i wnuka. Ufała, iż Bóg zbuduje wiarę lu-
dzi, którym służył jej mąż Stefan oraz tych, 
którym posługuje jej syn, pastor Jerzy.  
W ostatnich latach życia miała ograniczo-
ną możliwość poruszania się. Mimo cier-
pienia i niesprawności fizycznej, służyła 
zborowi. Dotknięta wieloma chorobami, 
ostatnie miesiące przeżyła w bólu.

W ramionach syna i córki
Odeszła 13 sierpnia tego roku. W ciszy  
i spokoju, w ramionach syna i córki. Na-
bożeństwo dziękczynne za życie i służ-
bę śp. Alicji Rogaczewskiej odbyło się 
18 sierpnia. Pierwsza część uroczysto-
ści miała miejsce w Kościele Chrześci-
jan Baptystów w Katowicach przy ulicy 
Morawskiej. Nabożeństwo poprowadzili 
członkowie Rady Zborowej katowickiej 
wspólnoty: Jerzy Wolnicki, Adam Tomanik  
i Jacek Okumski. Słowem Bożym podzie-
lił się prezbiter Grzegorz Bednarczyk. 

W drugiej części uroczystości, na cmen-
tarzu ewangelickim w Katowicach,  
w imieniu: Zborów Okręgu  Śląskiego, 
Śląskiej Ekumenii, Zborów Ewangelicz-
nych Katowic oraz Prezydenta i Rady 
Miasta Katowic, słowo pociechy i nadziei 
wygłosili: ks. biskup Tadeusz Szurman, 
pastor Lucjan Gizdoń, ks. radca Jan Gros, 
prezbiter Ryszard Wołkiewicz oraz radny 
Jerzy Dolinkiewicz. Pozdrowienie prze-
kazał pastor Jim Monk, który przybył na 
to wydarzenie z Wielkiej Brytanii. Słowo 
końcowe na temat chrześcijańskiej na-
dziei zmartwychwstania wygłosił prezbi-
ter Grzegorz Bednarczyk.

Ciało Alicji Rogaczewskiej zostało po-
chowane w miejscu symbolicznym, kilka 
metrów od pomnika upamiętniającego 
Polaków zesłanych na Syberię. Ode-
szła do Pana, jako oddana żona pastora  
i matka pastora. Swoje zadanie wiernie 
wykonała. „Rzekł Pan – dobrze sługo 
dobry i wierny! Nad tym co małe by-
łeś wierny, wiele ci powierzę: wejdź do  
radości Pana swego” (Mat. 25,21).  

Żona pastora

śp. Alicja Rogaczewska
                 (1932-2010)

ter senior Aleksander Kircun pobłogo-
sławił młodą parę. Uroczystość odbyła 
się w Zborze Białostockim.

Kraków, Poznań,  
Katowice

Z Białegostoku Alicja przeprowadziła 
się do wraz z mężem – pastorem do 
Krakowa. Tu w 1958 roku urodziła 
córkę Annę, a w maju 1961 przyszedł 
na świat jej syn, Jerzy. Służba w Kra-
kowie trwała kilkanaście lat. Następnie 
rodzina Rogaczewskich wyjechała do 
Poznania, również za ojcem - pasto-
rem. Oprócz wiernej służby Kościo-
łowi, Alicja pracowała w księgowości  
w ZUS-ie, a następnie w Zakładzie 
Energetycznym.

W 1979 roku przyjechała wraz z ro-
dziną do Katowic, gdzie jej mąż Ste-
fan został zaproszony do wybudowa-
nia Domu Modlitwy. Towarzyszyła 
mu w tym skomplikowanym zadaniu, 
które przyszło realizować w ciężkich 
warunkach kryzysu ekonomicznego  
i politycznego okresu stanu wojenne-
go. Pracowała też w katowickiej hucie 
Baildon.

W domu
Alicja była bardzo gościnna. W ten 
sposób głosiła Ewangelię sąsiadom  
i znajomym.  Zachęcała do regularnego 
uczestnictwa w nabożeństwach. Trosz-
czyła się o ludzi potrzebujących. Wo-
jenne doświadczenie głodu i pragnie-
nia umocniły jej oddanie w karmieniu 
biednych ludzi. Z oddaniem przygo-
towywała posiłki, prała i prasowała.  
W swoim domu pocieszała ubogich  
i samotnych. Odwiedzała ciężko cho-

i matka pastora
Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą.
Mt 5,8

                  

 Brat trzech Kościołów
Wspomnienie o śp. Stefanie Maksymiuku

W dniu 4 stycznia 2010r. odszedł od nas do wieczności, przeżywszy 
73 lata brat Stefan Masymiuk. Urodził się 26 listopada 1936 r. w Rudce. 
Wychowywała go matka, bowiem ojciec zginął tragicznie pozostawiając 
żonę z sześciorgiem dzieci. Dużym wsparciem i pomocą rodzinie służył 
miejscowy Zbór Chrześcijan Baptystów. Mama i babcia Stefana, będące 
członkiniami Zboru dbały o to, aby dzieci uczestniczyły w nabożeń-
stwach. W efekcie ich codziennego, chrześcijańskiego życia wszystkie 
należą do Pana. Stefan swoje nawrócenie przeżył podczas ewangelizacji 
w miejscowym Zborze i potwierdził to chrztem wiary w roku 1960. 

W październiku 1966 r. Stefan zawarł związek małżeński z Danu-
tą Otrociuk, członkinią Zboru Zielonoświątkowego. Oboje zamieszkali 
na stałe w Siedliszczu. Wspólnie wychowali czworo dzieci. Codzien-
ne świadectwo trwania w wierze przyniosło, w łasce Bożej, wspaniałe 
owoce. Wszystkie dzieci ochrzciły się na znak swej świadomej wiary.  
Widząc w realizacji woli Ojca swe powołanie, Bogusław ukończył 
Szkołę Biblijną w Cieszynie, a najmłodszy syn, Mariusz, Chrześcijań-
ską Akademię Teologiczną w Warszawie. Marta ukończyła kurs misyjny  
i brała udział w misji Kościoła Zielonoświątkowego. 

Stefan przez wiele lat głosił Słowo Boże, będąc członkiem Rady Zboru 
w Białopolu. Chętnie udzielał się misyjnie, organizując wieczorki i spo-
tkania w okolicznych miejscowościach, motywowany pragnieniem przy-
bliżenia innym osoby Boga żywego, jedynego pośrednika i Zbawiciela, 
któremu zawsze bezgranicznie ufał. W domu Stefana często odbywały 
się też zborowe nabożeństwa, zanim został wspólnie zbudowany Dom 
Modlitwy. Następnie,  przez kolejnych dziesięć lat pełnił służbę Pastora 
Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Matczu. Szczególną 
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„65 lat po ślubie? Przepiękna rocznica!“ – słyszałam od 
wielu, którym oznajmiałam powód mojego wyjazdu 
do Ostródy, do moich Rodziców. „Popatrz, Mama, że 
też my tego dożyliśmy.” – powtarzał z radością, ale  
i z dumą Tata. Nasz Ojciec - Henryk Gutkowski (88 lat) 
i nasza Mama (84 lata) Jadwiga (z domu Szwajczewska) 
12.09.2010 obchodzili swój jubileusz  65-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego. 

Była to wspaniała okazja do zjazdu rodzinnego. Czas 
ucieka, jakby przez palce, ale rodzina nie powinna 
tracić się z oczu. Mimo sporych odległości, które nas 
dzielą lub ogromu obowiązków, jakie każdy z nas ma do 
pokonania. Rodzina Gutkowskich urosła w imponującą 
grupę, na spotkaniu było nas 27 dorosłych i 6 dzieci. 
Cztery pokolenia! 

Tak więc cieszyliśmy się uroczystością, której część 
odbyła się na nabożeństwie w Zborze Chrześcijan 
Baptystów w Ostródzie. Oprócz gratulacji i dobrych 
życzeń dla Jubilatów, wznoszone były modlitwy do 
Boga o Jego dalsze prowadzenie w ich wspólnym 
życiu.

Było miejsce na wspomnienia: młodość naszych 
rodziców, a także nasze dzieciństwo i dorastanie, 
które mieliśmy szczęście spędzać w domu naszych 
wierzących rodziców. 

Oni sami nawrócili się będąc już „zaawansowanym” 
małżeństwem. Często (jeszcze w dzieciństwie) słyszeliśmy 
opowiadania Taty o pewnym Bracie, który „zwiastował 
mu Ewangelię”. Tę opowieść przekazywał nam Tata wciąż  
z tym samym zaangażowaniem i wdzięcznością. Bóg miał 
dla nich konkretny plan, a wykonawcą tego planu był 
„tamten” Brat Gradziński. Ich codzienne życie – już i tak 
niełatwe w tym czasie – stało się jeszcze trudniejsze. Ich 
wystąpienie z Kościoła katolickiego spowodowało ostrą 
krytykę ze strony rodziny, sąsiadów, znajomych. A mimo 
to, a może właśnie dlatego mając wzajemne wsparcie  
i wzajemną miłość, którą zachowali dla siebie do dzisiaj, 
pozostali wierni decyzji oddania swojego życia Jezusowi 
Chrystusowi. 

Chrzest przyjęli oboje w Malborku w 1957 roku, stając 
się członkami Zboru KChB w Elblągu. My, ich dzieci: 
Kazimierz, Eugeniusz, Ryszard, Danuta i Jan zostaliśmy 
włączeni w życie zboru, w którym nasi Rodzice brali 
żywy udział. Udzielali się czynnie w wielu dziedzinach, 
w praktycznych pracach, ale także usługując Słowem 
Bożym (Tata). A przy budowie kaplicy, jako murarz służył 
również swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. 
W roku 1985 Rodzice przeprowadzili się do Ostródy. 
Tam także integracja ze Zborem Baptystycznym nastąpiła 
bardzo szybko. 

To tylko jedna z wielu ważnych rzeczy w życiu, które 
Rodzice nam przekazali. Byli dla nas przykładem zapału, 
miłości i radości pracy w zborze. Każde z nas – ich 
dzieci  - udziela się w różny sposób w pracy w zborach, 
w których jesteśmy członkami. To zaszczepili w nas 
właśnie oni. Jesteśmy częścią i uczestnikami ich wielkiej 
przygody, którą wspólnie rozpoczęli przed 65 laty.  
I jesteśmy im wdzięczni za to, co od nich otrzymaliśmy. 
Przede wszystkim za to, że pokazali nam Boga i nauczyli 
zaufania do Niego.

Dziękujemy kochani Rodzice!  

To tytuł filmu, który chciałabym spa-
rafrazować.  Bo przecież nawet jak 
mnie ładnie umalują w trumnie, to 
pewno (jak zdążę) będę stara, scho-
rowana, a na dokładkę... trupem?! 
Więc niechaj tytuł mojego artykułu 
brzmi - „Ze śmiercią jej nie do twa-
rzy”.

A tu zbliża się 1 listopada i znowu ta 
cała szopka zaduszna. Oczywiście, 
wiem, piękna polska tradycja, kwia-
ty, znicze, no i nasi drodzy zmar-
li... W gruncie rzeczy nie mam nic 
przeciwko, tylko martwi mnie, jak 
zwykle sedno sprawy. „Diabeł tkwi 
w szczegółach” - mówią. Tym szcze-
gółem tu jest nasz stosunek - nie, lep-
szym i bardziej jednoznacznym sło-
wem będzie  r e l a c j a  do naszych 
„drogich” zmarłych, zanim zmarłymi 
zostali. 

Wszyscy znamy kawał mówiący  
o tym, że dobry mąż to martwy mąż. 
Dlaczego? Cóż, pokażcie mi wdowę, 
która po śmierci męża będzie wspo-
minać, że pił, bił i zdradzał ją przez 
całe tak zwane szczęśliwe pożycie. 
A wracając do zmarłych, których nie-
stety mam pod dostatkiem, to nie za-
stanawiam się przynajmniej, co jesz-
cze dobrego dla nich mogłam zrobić 
ZA ICH ŻYCIA. „To se ne wrati”, 
jak mawiają Czesi. Na tym świecie, 
przynajmniej. Dlatego tak ważne są 
słowa: „spieszmy kochać, bo ludzie 
zbyt szybko odchodzą”. 

Wspominam wspaniałą kobietę, 
która chorowała na raka. Chciałam 
jej kupić, gdy szłam w odwiedziny, 
pęk białych róż. Bałam się, żeby 
nie myślała, że „przedgrobne” są, 
zamiast cieszyć się ich urodą. Dru-
ga moja przyjaciółka, walcząca z tą 
samą chorobą, tak właśnie odczyta-
ła bukiet przesłany jej przez męża. 
Dlaczego? Bo to był jego pierwszy  
i zapewne ostatni. Kiedyś napisałam 
w swoim wierszu: „kwiaty dawaj 
żywym, później za późno nawet na 
żal”. Podtrzymuję! Nie chcę słów 
wypowiadanych nad moim grobem, 
jakim to ja byłam szlachetnym czło-
wiekiem, dobrym i w ogóle bez wad, 
bo to będzie nieprawda. Chcę być 
kochana i szanowana dzisiaj... by 
za mną tęskniono i chciano ze mną 
przebywać, bym mogła cieszyć się 
gronem przyjaciół i sympatią otocze-
nia, i chcę dostawać kwiaty... bez 
okazji, teraz! 

Za dużo chcę?! Trudno! Nie pragnę 
bowiem ani wieńców, ani zniczy na 
grobie, ani słów uznania po śmierci. 
Bo moi kochani, w NIEBIE to ja będę 
miała wszystkiego w bród! A przede 
wszystkim, nigdy nie będę pragnąć, 
bo będę nasycona! I jeszcze jedno... 
nie chcę, żeby ktoś mnie oglądał po 
śmierci... bo przecież moja zewnętrz-
na powłoka, truchło bez duszy, nie 
będzie mną... a ze śmiercią, przynaj-
mniej mnie, tak nie do twarzy!  

Ze śmiercią jej do twarzy...?
Beata Jaskuła-Tuchanowska

TEMAT NUMERU WIARA I ŚMIERĆ

opieką otaczał nowo nawróconych  
i nie odwracał się nigdy od potrzebu-
jących. Pracował również zawodowo 
i chętnie inwestował w dzieło Boże. 
Potrafił z miłością przygarnąć bez-
domnych i ubogich. 

Gdy zaczęła mu doskwierać cho-
roba, przeniósł się z żoną do Chełma 
i tu odnalazł się ponownie w Zborze 
Chrześcijan Baptystów. Nowe środo-
wisko wyzwoliło w nim dużą potrze-
bę głoszenia Słowa Ewangelii wszyst-
kim, gdziekolwiek Bóg dozwolił mu 
przebywać. Głosił w swoim domu, 
głosił na ławce przed blokiem, gło-
sił w szpitalu. Gdy już leżał bezsilny  
w ciężkiej chorobie, nie ustawał  
w modlitwie. 

Życie Stefana do końca było dla 
nas wzorem wierności i nadziei, którą 
pokładał w Bogu. Odszedł w pokoju 
pozostawiając żonę, trzech synów  
z żonami, córkę i zięcia oraz ośmioro 
wnucząt. Z jego rodzeństwa pozosta-
ły trzy siostry, dwóch braci i rodziny 
duchowe w Chełmie, Rudce, Biało-
polu, Warszawie, Bielsku Podlaskim, 
Aleksandrowie Kujawskim, Lublinie, 
Koszalinie i w wielu innych miastach 
Polski.  

Ku pamięci!

Wkroczyliśmy razem w Nowy Rok
Oczekując ciągle cudu uzdrowienia 
Lecz Twój Ojcze Boże święty wzrok 
Przewidział dla nas inne wydarzenia.

Rozstania się naszego przyszły chwile, 
Stefan przeszedł na drugi brzeg.
A w moim sercu jest ufności tyle
Że mą pielgrzymkę też będziesz strzegł.

Twa miłość, Boże Ojcze, daje pokój mi 
A wiara mą przyszłość jasną czyni.
Tobie powierzam moje przyszłe dni. 
A moim szczęściem jest: być blisko Boga
I być w Bożej rodzinie!  

                   Danuta Maksymiuk 

Dana Dziuk (Gutkowska)

fot. stockxchng
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Logicznym dopełnieniem czasu, jego an-
tytezą, ale zarazem przedłużeniem, jest 
wieczność. Czas łączy się z przemijalno-
ścią, z ograniczeniem, zmiennością, nie-
stałością. Ale same te określenia wręcz 
się proszą, by je zanegować i wyobrazić 
sobie coś, co nie przemija, nie jest ogra-
niczone czasem, jest niezmienne i stałe. 
Ludzie w wielu kulturach dochodzili do 
takich wyobrażeń wyrażanych zarówno 
mitologicznie jak i filozoficznie. I bardzo 

często dochodzono do przekonania, że 
to, co wieczne, jest bardziej prawdziwe 
niż to, co czasowe. 

Bramą oddzielającą czas od wieczności 
jest śmierć. Ona jest granicą w czasie 
życia każdego z nas. Ale co dalej? Da-
lej jest to, co istnieje naprawdę: dusza, 
która może się ponownie wcielać, albo 
materia, która jest wieczna i jest końcem 
nas, albo zmartwychwstanie. Jak by nie 
myśleć o wieczności, ludzie dawniej-
szych kultur nie koncentrowali się na tym 
świecie, ale myśleli o tym, co po śmier-
ci. Śmierć była czymś, czego nie należy 
się znów aż tak bardzo bać. Śmierć jest 
drogą do wieczności, a wieczność jest 
lepsza niż czasowość, jest nieograniczo-
na, niezmienna, jest bardziej niż to, co 
czasowe, jest naprawdę.
 
Jedną z bardziej irytujących cech współ-
czesnej kultury jest udawanie, że śmierci 
nie ma. W dzisiejszej kulturze unika się 
starości. Wszyscy są nastolatkami, nieza-
leżnie od wieku. Wszystko, co ważne, za-
myka się w tym świecie, jeśli nie w samej 
młodości. Śmierć i jej bliskość, stają się 
tabu. Stała się ona nieważna. Wieczność 
próbuje się osiągnąć tutaj, przed śmier-
cią. Służą temu kosmetyki, diety, leki, 
operacje plastyczne, młodzieńczy ubiór, 
fryzury, język. Dzisiejsza kultura próbuje 

wieczność, nieprzemijalność umieścić  
w tym świecie.
 
Niestety, dzisiejsze chrześcijaństwo 
również przejęło ten styl. Dzisiaj bardzo 
rzadko mówi się o tym, co czeka nas 
po śmierci. Nie mówi się ani o Bożym 
sądzie, ani o zmartwychwstaniu, ani  
o piekle, ani o niebie. Niby chrześcijanie 
w to wierzą, ale tak chyba nie całkiem 
serio. Proponuję czytelnikowi mały test. 

Niech przypomni sobie, kiedy ostatnio 
słyszał lub mówił coś w stylu: „Nie przej-
muj się, że nie możesz mieć tego teraz, 
w wieczności Bóg ci wynagrodzi”. Albo: 
„O, jeszcze tylko te kilkadziesiąt, -naście, 
czy kilka lat i będę w niebie, już się cie-
szę!”. Czy:  „Uwierz w Pana Jezusa, a nie 
pójdziesz do piekła”, względnie: „Wierzę, 
że Chrystus zmartwychwstał i ja zmar-
twychwstanę wraz z nim.”

Usłyszymy raczej coś innego: „Módl się, 
a Bóg ci pobłogosławi, rozwiąże ten pro-
blem (w domyśle: tu i teraz), musisz tylko 
bardzo wierzyć.” Albo: „Uwierz w Pana 
Jezusa i przyjmij go jako osobistego 
Pana i Zbawiciela, a twoje życie się zmie-
ni”. Można odnieść wrażenie, że wszyst-
ko, o czym mówi ewangelia, dotyczy 
tego świata i tego życia. Że Jezus za nas 
umarł, abyśmy mogli żyć lepiej, pełniej, 
szczęśliwiej. Tylko to się słyszy na ewan-
gelizacjach. Tak rozumie się wiarę.

Mam więc wrażenie, że współczesne 
chrześcijaństwo, przynajmniej to ewan-
geliczne, coraz rzadziej bywa biblijne. 
Dla otrzeźwienia proponuję przeczytać 
dwa rozdziały z NT: 15 rozdział Pierw-
szego Listu do Koryntian oraz 11 rozdział 
Listu do Hebrajczyków. Apostoł Paweł 
pisze Koryntianom, że zbawienie za-
wdzięczamy nie śmierci, ale zmartwych-

wstaniu Jezusa, a nadzieja pokładana  
w Jezusie, ograniczona tylko do tego życia, 
czyni nas najbardziej politowania godny-
mi. Chcemy, by Bóg robił to, co chcemy,  
i to tu, i teraz. Wiara jest dla nas decyzją, 
która ma poprawić nasze życie.

A wiara nie jest decyzją, ale jest czymś, 
co grecki tekst w liście do Hebrajczyków 
11,1 określa, jako hypostasis (dosłow-
nie: stanie pod). Jest podtrzymywaniem, 
trwaniem w tym, na co ma się nadzieję, 
w jakimś sensie tego istotą i już obecną 
rzeczywistością. Z pewnością nie jest 
również żadną „pewnością”, jak błędnie 
tłumaczy Biblia Warszawska. Wiara kie-
ruje nas ku przyszłości. To sięganie poza 
śmierć. Wszystkie przykłady z życia bo-
haterów wiary o tym właśnie mówią. Są 
przykładem gotowości poświęcenia tego 
życia dla obietnicy, która wykracza poza 
śmierć. Abel, który składa ofiarę najpierw 
z owcy, potem ze swojego życia. Noe, 
który poświęca życie na budowę arki, 
aby przeżyć zagładę swojego świata; 
Abraham, który ofiarowuje Izaaka, wie-
rząc w jego zmartwychwstanie, Mojżesz, 

PUNKTY WIDZENIA

Wieczność 
i wiara 

który idzie nad Morze Czerwone, ryzyku-
jąc zagładę. Wszyscy ci ludzie ryzykowali 
śmiercią, swoją lub bliskich, wierząc jed-
nak sięgali poza śmierć. Wiara jest więc 
swego rodzaju pomostem nad śmiercią, 
do tego, co jest poza nią.

My dzisiaj tak wiary nie pojmujemy. Wia-
ra jest relacją, pewnością, decyzją, jest 
przyjęciem osobistego Pana i Zbawicie-
la. Jest czymś, co mogę zrobić teraz  
i co sprawia, że jest mi fajnie. I przez jakiś 
czas jest fajnie. Ale każdy w końcu sta-
nie przed taką sytuacją, kiedy trzymając 
się zasad wiary, będzie miał nieco mniej 
fajnie, niż gdyby je złamał. Dla każdego 
taki moment próby nadchodzi i nie cho-
dzi tu o codzienne upadki, ale bardziej  
o jednoznaczną decyzję wiary. Czyli taką, 
która będzie miała sens dopiero przy za-
łożeniu, że życie wieczne rzeczywiście 
istnieje. I że w związku z tym doczesne 
warto stracić. Moja do niedawna bliska 
przyjaciółka jakiś czas temu stwierdziła, 
że chrześcijanie wierzą tak długo, jak im 
to nie przeszkadza w życiu. I potem dała 
temu wyraz, gdy dla niej właśnie taki 
moment nastał. Dla pewnego człowieka 
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odrzuciła perspektywę wieczności i nie 
określa się już jako chrześcijanka. 

Drogi czytelniku, jak zachowasz się, kie-
dy staniesz w podobnej sytuacji? Kiedy 
będziesz miał perspektywę fajniejszą, 
nagradzającą na tym świecie, ale łamią-
cą Bożą wolę i z drugiej strony zgodną 
z Bożą wolą, ale z premią dopiero po 
zmartwychwstaniu? Czy jesteś gotowy, 
jak Noe budować przez 120 lat na su-
chym lądzie arkę, albo poświęcić syna 
jak Abraham, albo uciekać przed potęż-
ną armią w stronę morza, jak Mojżesz? 
Czy twoja wiara sięga poza śmierć? Czy 
może wierzysz w Jezusa tylko w tym 
życiu. Jesteś prawdziwym chrześcijani-
nem, czy tylko najbardziej godnym poli-
towania człowiekiem? Czy potwierdzisz 
słowa mojej niedawnej przyjaciółki? 
Czy im swoim życiem zaprzeczysz? Jak 
bardzo wierzysz w zmartwychwstanie, 
Boży sąd i wieczność? Czy to rzeczywi-
stość, która wpływa na twoje życie, czy 
tylko słowa, o których zapomnisz, gdy 
przyjdzie do podejmowania istotnych, 
życiowych decyzji?  

JAK ZAMAWIAĆ?
1. Skontaktuj się z nami: 

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

2.  Wpłać określoną kwotę na konto: Słowo Prawdy, 
     ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
     ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905

GORĄCO ZACHĘCAMY do łączenia prenumerat z przyja-
ciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają faktycznie do 
Redakcji a nie na pocztę. Dla owej zachęty przygotowali-
śmy następujące oferty prenumeraty - korzystne dla WIELU  
egzemplarzy wysyłanych na JEDEN adres:

1 prenumerata na 1 adres: 90 zł za rok (za 11 numerów)• 
3-4 egz. na 1 adres: TYLKO 80 zł/szt za rok • 
5-19 egzemplarzy na 1 adres: TYLKO 78 zł/szt za rok• 
Powyżej 20 egz. na 1 adres: 75 zł/szt za rok• 
Pojedynczy numer z kosztami przesyłki - 9 zł • 
Pojedynczy numer bez przesyłki  - 6,50 zł• 
Wersja elektroniczna (pdf): pojedynczy numer - 4zł • 
Prenumerata elektroniczna na 2011 rok - 30 zł• 

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY
W WERSJI TRADYCYNEJ 

LUB ELEKTRONICZNEJ (plik pdf)

Bramą oddzielającą 
czas od wieczności 
jest śmierć.

Dr Janusz Kucharczyk
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Dużo można by na-
pisać o kłamstwie. Cho-

ciażby z tego powodu, że wydaje 
nam się ono tylko „grzeszkiem”. Jest 
jakby, w naszym odczuciu, niezbyt 
szkodliwe, ba! czasem nawet po-
mocne. Kłamstewko, dodanie ko- 
lorku jakiejś opowieści albo leciut-
kie przeinaczenie prawdy to prze-
cież nic złego, prawda? Nieprawda! 
Słowo Boże mówi wyraźnie:
 

Nie mów fałszywego świadec-
twa przeciw bliźniemu swemu! 
Proste i zwięzłe. Nie kłam!  
[II Mojżeszowa 20,16]

Gdzie indziej Biblia mówi, że na-
sze „tak” ma właśnie to oznaczać,  
a „nie” ma być nie. Jednym ze zna-
czeń tego fragmentu jest mówienie 
prawdy. Nie możesz mieć różnych 
wersji wydarzeń, jednej dla rodzi-
ców, innej dla kumpli, jeszcze in-
nej dla ludzi z kościoła. Bóg zna 
prawdę, więcej - Jezus jest Prawdą. 
Jeśli Prawda, a nie kłamstwo rządzi 
w Twoim życiu, to możesz mieć 
pewność, że nadaje mu to jakość 
i smaczek. Nawet najlepsze życie 
okraszone kłamstwem, po prostu 
jest szare.

Kłamstwo jest dla mięczaków. 
Dlaczego kłamiemy? Bo prawda 
wydaje nam się zbyt banalna, bo 
mamy nudną codzienność, którą 
musimy podkręcić, bo boimy się 
konsekwencji. Za kłamstwem idzie 
zawsze chęć zdobycia czegoś. Nie 
kłamiemy dla samej idei okłamania 
kogoś. Próbujemy w ten sposób 
zdobyć pozycję, zaufanie, czasem 
coś materialnego. Na szczęście, jak 

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

dziewiąte
Tomek Bogowski
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Przyzwyczailiśmy się do miernoty. 
Masz prawo się ze mną nie zgodzić, 
ja jednak obserwując trochę chrześci-
jańską muzykę, czy szerzej - sztukę, 
widzę taki stan rzeczy. Dziś, żeby na-
grać chrześcijańską płytę, wystarczy 
odpowiednio wrzucić kilka „sztanda-
rowych”  tekstów i mniej lub bardziej 
znanych melodii. Do tego fajna okład-
ka i już mamy pewność, że rozejdzie 
się to w półświatku chrześcijańskim. 
Czy o to chodzi Bogu, o ilość?

Jestem fanem mocnej muzyki.  
W USA wszystkie pierwszoligowe ka-
pele grające hardcore, screamo, emo 
core, czyli muzykę dla wąskiej grupy 
odbiorców, to kapele chrześcijańskie. 
Nie tylko z nazwy, choć na tej naj-
większej scenie muzycznej był swego 
czasu trend określania się jako kape-
la chrześcijańska, bo było to modne.  
Był to kolejny sposób na sprzedanie 
kilku tysięcy płyt więcej. Jednak oka-
zało się, że rynek chrześcijański nie 
jest kopalnią złota i taka propaganda 
nie bardzo się opłaca. 

Marzy mi się to samo w Polsce. Nie 
tylko dlatego, że chciałbym, aby prym 
wiedli ludzie Boży, poprzez swoją 
muzykę dla Chrystusa. Chciałbym, 
żeby określenie czegoś, jako „chrze-
ścijańskie” było synonimem słowa 
„na najwyższym poziomie”, czy „do-

ktoś powiedział, kłamstwo ma krót-
kie nogi (czyli za daleko nie uciek-
nie) i dosyć szybko ktoś je zdema-
skuje. Wtedy to, co próbowaliśmy 
zyskać tym kłamstwem, stracimy 
jeszcze szybciej. Nie warto wybie-
rać dróg na skróty, nie to zaplanował 
Bóg dla swoich dzieciaków.

Dziewiąte mówi także o oczernianiu 
kogoś. Celowo brzmi ono przeciw 
bliźniemu. Zwykle nie mówimy nie-
prawdziwych, ale dobrych rzeczy  
o kimś (o sobie już chętniej!). Plotki, 
to najczęściej rzeczy złe, brudne, 
mówienie o czyichś wadach i upad-
kach. Mówiąc takie rzeczy, bardzo 
często niesprawdzone, albo po 
prostu „puszczone w obieg” przez 
„życzliwego”, możemy nawet znisz-
czyć człowieka. W kilka chwil moż-
na komuś zabrać dobre imię, na któ-
re pracował całe życie. Potem musi 
zaczynać od zera, nawet jeśli nie 
jest winien. Zastanów się, w jakim 
tonie mówisz o ludziach? Jak wy-
rażasz się o kumplach, rodzicach, 
innych ludziach, gdy ich nie ma  
w towarzystwie? Czy to samo po-
wiedziałbyś, gdyby stali obok?

Proponuję pewien test, aby spraw-
dzić, jak działa plotka. Puść w obieg 
jakąś naprawdę małą plotkę o sobie. 
Powiedz o niej przyjacielowi, które-
go jedynie wtajemniczysz w temat. 
Niech przekaże ją kilku osobom,  
a ty możesz być pewien, że one po-
dadzą ją dalej. Potem poczekaj na 
to, jak szybko i w jakiej postaci wró-
ci do ciebie. Na pewno będzie wy-
olbrzymiona i poprzekręcana. Teraz 
wyobraź sobie, że podobna rzecz 
dzieje się ze słowami, które wypo-
wiadasz przeciwko innym ludziom. 

Bóg jasno mówi, że kłamcy nie 
odziedziczą Jego Królestwa. Wyda-
je nam się to tak niegroźne i malut-
kie wykroczenie, że często potrafi-
my się z kłamstwem zaprzyjaźnić.  
W skrajnych przypadkach nawet za-
czynamy sami w nie wierzyć. Bóg 
jednak mówi wyraźnie, co o tym 
myśli. Zastanów się i testuj swoje ży-
cie, czy jest takie, jak oczekuje tego 
twój Ojciec i w tej sferze?  ■

Tomek Bogowski

Wiarą i muzą.    Byle dobrą!
skonałe”. Często jednak tendencja 
jest przeciwna.

Bóg powołał nas do robienia wszyst-
kiego, co tylko robimy dla Niego.  
Z tego wynika, że wszystko, co robi-
my, mamy wykonywać najlepiej, jak 
potrafimy. Rozumiem, że nie każdy 
jest wirtuozem gitary, czy genialnym 
wokalistą. Po co jednak w takim ra-
zie pchać się w światło reflektorów, 
a dodatkowo swoim wątpliwym po-
ziomem przynosić więcej ujmę, niż 
chlubę Bogu? Zapytasz - a co ja mam 
do tego? A to, że to odbiorcy kształ-
tują rynek. Jeśli kupujemy coś, bo  
w środowisku uchodzi za chrześcijań-
skie, ale nie da się tego słuchać dłużej 
niż piętnaście minut, to podpisujemy 
się pod tym. Zastanów się, czy pro-
dukt, który kupujesz, płyta CD bądź 
książka jest warta swojej ceny?

Na szczęście jest w Polsce wiele 
kapel grających pierwsze skrzypce. 
Mamy ludzi bardzo dobrze wykształ-
conych muzycznie, a przede wszyst-
kim mającym „to coś”, co nie pozwo-
li im wypuścić chłamu, bo wiedzą, 
że to co robią, jest wizytówką Tego,  
w którego wierzą. Takich warto doce-
niać, polecać, dawać niewierzącym 
jako wskazówkę. Doceniajmy praw-
dziwą wartość robiąc najlepiej to, co 
robimy, będąc bezsłownym świadec-
twem inspiracji Chrystusa.  ■

Podobna publikacja ukazała się kilkanaście lat temu, bo w 1996 roku. 
Na liczne prośby pochodzące od pastorów i innych osób, przygotowany zo-
stał na zlecenie Rady Kościoła w Wydawnictwie „Słowo Prawdy” zbiór ak-
tów prawnych pt. Przepisy prawne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rze-
czypospolitej Polskiej (Warszawa 2010, stron 169). Zasługuje on na uwagę, 
gdyż jest ważnym instrumentem codziennej działalności zborów, okręgów 
oraz innych jednostek i organów Kościoła Baptystycznego w Polsce, a także 
organizacji międzywyznaniowych, których jest on członkiem.

Zamieszczone w zbiorze przepisy dzielą się na trzy grupy: przepisy 
państwowe, przepisy kościelne i przepisy organizacji międzykościelnych. 
W pierwszej znalazł się tekst ustawy z 30 VI 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ustawa z 17 V 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, wyciąg z Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego oraz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
– dwa ostatnie akty dotyczą ślubów wyznaniowych ze skutkami cywilny-
mi. W grupie przepisów kościelnych znalazło się obowiązujące od 2007 r. 
Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła, Regulamin Krajowej Konferencji 
Kościoła z 2005 r., przepisy o baptystycznej formie zawarcia małżeństwa 
wywołującej skutki w prawie cywilnym oraz regulaminy: Rady Kościoła  
i Prezydium Rady Kościoła, Ramowy Regulamin Okręgowy i Ramowy  
Regulamin Zborowy, Regulamin obejmowania i pełnienia urzędu pastora,  
a także statuty czterech instytucji ogólnokościelnych: Wyższego Baptystycz-
nego Seminarium Teologicznego w Warszawie, Domu Opieki KChB, Chrze-
ścijańskiego Centrum Edukacyjnego „Diament” i Diakonatu Powierniczego 
„Betezda”. Po tych aktach zamieszczony został Statut Polskiej Rady Ekume-
nicznej oraz Statut Aliansu Ewangelicznego w RP. W aneksie do publika-
cji znalazło się Wyznanie wiary baptystów 
polskich z 1930 roku, którego poprzednia 
edycja, jako odrębnej książeczki, ukaza-
ła się w 2000 roku. We wstępie do oma-
wianej publikacji Przewodniczący Rady 
Kościoła prezbiter Gustaw Cieślar przed-
stawia zwięzłe teologiczne uzasadnienie 
dla obowiązywania w Kościele przepisów 
prawnych, w tym także zawartych w pre-
zentowanym zbiorze.

Choć na odbytej w czerwcu br. Krajo-
wej Konferencji Kościoła nastąpiła nowe-
lizacja Zasadniczego Prawa Wewnętrzne-
go, to jednak jej skala była niewielka. Wy-
druk owej noweli, włożony między stroni-
ce omawianego zbioru sprawi, że książka 
nadal zachowa swoją aktualność. Poza 
przydatnością przy rozstrzyganiu kwestii 
pojawiających się w toku administrowania sprawami kościelnymi, może być 
ciekawym dla niektórych osób wprowadzeniem w naukę, ustrój i procedury 
obowiązujące w dzisiejszym Kościele Baptystycznym w Polsce. (tjz)

Ukazał się zbiór przepisów 
prawnych Kościoła

fot. stockxchng

fot. stockxchng



 

                      Pani profesor!

Przejdźmy może do dawnej formy 
uczeń – nauczyciel. Otóż piszemy od ja-
kiegoś czasu i szczerze mówiąc, zaczy-
nam się raczej oddalać, niż cokolwiek 
więcej rozumieć. Dlaczego? Otóż listy 
od Pani są moralizatorskie, jakby pisane 
nie do mnie. Jak rozmawiamy same, nie 
używa Pani takich sformułowań a tu na-
gle takie wzniosłe formy. 

Pytała mnie Pani ostatnio, czy „sły-
szałam Jego głos?”. Nie, Pani profesor, 
nie słyszę żadnych głosów i dlatego też  
nie odpowiedziałam: „oto jestem, cze-
go chcesz ode mnie Panie?”. Ponadto 
nie słyszałam też Ducha, który przeko-
nałby mnie o Prawdzie, że uwierzyłam 
w Zbawiającego i Zmartwychwstałego 
Chrystusa. To pewnie jest powodem, 
dla którego Pismo Święte nie stanowi 
dla mnie wciąż cudownej, uzupełniają-
cej się całości. 

Najwidoczniej Pani Profesor, nie 
ten etap w moim życiu, nie ten poziom 
wtajemniczenia. Jestem początkująca. 

Rozumiem, że Pani profesor ma dawno 
za sobą ten etap i teraz już płynnie po-
sługuje się wersetami, zdaniami, epite-
tami. Ja nie. Poza tym, ma Pani również 
swój styl literacki, wprawne pióro i ła-
twość posługiwania się pewnymi 
określeniami. Rozumiem. Chcia-
łabym uprzejmie przemycić mię-
dzy wierszami, że to, co dla Pani 
jest oczywiste, zrozumiałe, nie 
zawsze jest takie dla mnie! 

Pamiętam autentyczną aneg-
dotę z kościoła, ktoś mi ją opo-
wiadał. Jedna z wierzących pań 
miała zwyczaj witania się sło-
wami: „Chwała Panu!”. Pewnego 
dnia w nabożeństwie uczestni-
czyła osoba spoza „środowiska”. 
Pani Danuta chciała być uprzej-
ma, podeszła do nieznajome-
go, uścisnęła jego dłoń, powie-
działa słynne „chwała Panu!”,  
a nowicjusz zrobił oczy jak plastry 
ananasa, i co jej odpowiedział? – 
oczywiście – chwała pani!

Całkowicie rozumiem reak-
cję pana Jana. Pewnie też bym 
tak zareagowała. Sama czasami 

Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

miewam zdziwioną minę, gdy słyszę 
modlitwę: „Ty, który przelałeś krew 
baranka, zbaw nas”, „natchnij mnie 
Panie, Odkupicielu cudowny, mą-
dry i wszechwiedzący”, „Boże, Kró-

W ODPOWIEDZI:
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List IX

Moja kochana Edytko!

Jaka Pani?! Zwariowałaś? Tego się 
nie da odwrócić! A poza tym, nie po to 
przechodziłam swojego czasu z Tobą na 
TY, żeby teraz sobie „paniować”.

Masz prawo wyrażać swoje zdanie, 
nie zgadzać się ze mną i kłócić. Pewnie, 
że słowo pisane różni się diametralnie 
od mówionego. Chociażby te wszystkie 
przerywniki: aaa…, no wiesz…, ech…, 
yhh... A poza tym przyznaję się bez bi-
cia, przesadziłam! Nie wiem jak i kiedy 
ja, która tak starałam się przez lata uni-
kać stereotypów, hasełek, mowy tra-
wy, ni z tego ni z owego posługuję się 
„baptyzmami”. (Sądzę, że jeżeli w na-
uce o języku rozróżniamy barbaryzmy, 
frankoizmy, anglicyzmy, śmiało możemy 
określić ten specyficzny słowotok, poja-
wiający się w naszych kościołach „bap-
tyzmami”).

chodzimy razem na studium biblijne i 
w ogóle, że jesteś panno Dociekliwa, po 
drugie - wybacz mi i wszystkim posługu-
jącym się slangiem, żargonem, jednym 
słowem - słowotokiem baptystycznym. 
Będę Ci tłumaczyć.

Acha, jeszcze jedna dygresja o tym 
głosie, który swojego czasu usłyszałam. 
Oczywiście nie mam tu na myśli fizycz-
nego głosu, który przemówił do mnie  
z nieba, ale silne wewnętrzne przeko-
nanie, że to, co przeczytałam w Piśmie 
Świętym i to, o co się modliłam i dosta-
łam konkretną odpowiedź, potwierdza 
moją decyzję, niezależnie od okolicz-
ności i otaczających mnie wówczas 
zdziwionych, a czasem wrogich reakcji 
członków mojej rodziny. Dlatego  po-
stanowiłam całe swoje życie podpo-
rządkować słowom Biblii, wdrożyć je  
w codzienne życie. I po prostu mam na-
dzieję, że Tobie też się to kiedyś zdarzy, 
czego życzę Ci, Edytko.

    Niepoprawna Belfrzyca

SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2010 • 27

Nasze atrakcje to: stoki narciarskie, 
Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych, 

wiele szlaków turystycznych,  
kolejka gondolowa na Jaworzynę, kino 3D,  

malownicza okolica, spokój i cisza. 

Oferujemy:
pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 

2 pokoje zbiorowe 
(w przypadku większych wycieczek),  

sala wykładowa, stołówka, kuchnia. 
Ceny do negocjacji, zależnie 

od wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój

tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Do zobaczenia w Krynicy!

Zapraszamy do Krynicy!

DUŻA BAZA
TURYSTYCZNA

przez cały rok!

STOKI
NARCIARSKIE

lu, Panie, Jezu Chryste, wielbię Cię  
i proszę Cię napełnij mnie miłością”. 

Pani Profesor, mam nadzieję, że 
dobrze mnie pani odbiera. Niczego nie 
oceniam. Chcę powiedzieć, że będąc 
na nabożeństwie, czytając pisma prote-
stanckie czy rozmawiając z wierzącymi, 
nie zawsze sięgam głębi przekazu, bo 
jego treść jest często zawoalowana. A ja 
jestem dociekliwa, byle odpowiedź mi 
nie wystarcza, chcę wiedzieć. I wiem 
też, że każdy wierzący ma prawo po-
szerzać swoją wiedzę. Skąd to wiem?  
Z pierwszych czterech wersetów ewan-
gelii wg św. Łukasza. Teraz powie mi 
Pani, że wiara to nie jest li tylko rozu-
mowe pojmowanie tematu. I zgodzę 
się z Panią. Wiara nie jest po to, by ją 
tłumaczyć. Ale to jest trochę jak z na-
uką języka obcego. Dopóki nie poznam 
gramatyki, odmian, nie nauczę się słó-
wek, to nie będę płynnie posługiwać się 
tym językiem. Dlatego chcę wiedzieć, 
kim był Jezus, co robił, co mówił i kto 
spisał Jego życie, i chciałabym to móc 
zrozumieć również nie będąc osobą 
całkowicie „wtajemniczoną” i znającą 
płynnie „święty język”. Im prościej to 
jest tłumaczone, tym lepiej dla mnie.

Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za 
jakiś czas.

Z wyrazami szacunku  
– uczennica Edyta T.

Zapomniałam już, jak to sama oce-
niałam, gdy kobieta, do której, jako oso-
by niewierzące z mężem przyszliśmy, by 
zawiązać spółkę handlową, kazała nam 
najpierw „paść na kolana”. Niemniej, 
uczyniliśmy to, i razem z nią wówczas 
modliliśmy się o powodzenie naszych 
zamierzeń. Wprawdzie z mężem póź-
niej skomentowaliśmy zaistniałą sytu-
ację stwierdzeniem, że „w teatrze nie 
takich wariatów widzieliśmy”, ale też 
trzeba pamiętać, że to dzięki właśnie tej 
siostrze nawróciliśmy się oboje, chociaż 
to już zupełnie inna historia.

Ona też witała wszystkich słowami: 
„Chwała Panu!”. Mało tego, zmuszała 
opornych, by jej w ten sposób odpo-
wiadali. No cóż, znasz przysłowie: „jeśli 
wejdziesz między wrony…”. To praw-
da, że nasze środowisko, tak jak i inne 
grupy, niekoniecznie wyznaniowe, po-
sługuje się swoistym żargonem. Kto zro-
zumie hydraulika, który mówi drugiemu, 
że „klapa się zablindowała i ryksztosu-
je”, albo gimnazjalistę informującego 

kolegę: „luknij, jak po łindołsie pipelsy 
klikają?”!

Czy tak powinno być? Zastanawiam 
się, czy to właściwie postawione pyta-
nie. Chyba zawsze tak jest, że określona 
grupa, skupiona wokół czegoś dla niej 
ważnego, tworzy określony język. I to 
jest nieuniknione, i w pewnym sensie 
dobre, skoro funkcją języka jest komu-
nikacja. Te języki się tworzą właśnie 
dlatego, że łatwiej jest coś przekazać  
w takim wyspecjalizowanym języku, niż 
w języku powszechnie używanym. Inna 
sprawa, to pytanie, czy tak właśnie jest  
w naszym przypadku. Czy nasz język jest 
inny z tego powodu, a może z bezmyśl-
ności i powtarzania tych samych słów  
z pokolenia w pokolenie? Poza tym, jako 
chrześcijanie powinniśmy unikać elitary-
zmu, czy izolacji od zewnętrznego świa-
ta, co jest w sprzeczności z misją kościo-
ła („Idźcie na cały świat, głosząc Dobrą 
Nowinę, wszelkiemu stworzeniu”). 

Tak więc, reasumując niniejsze dy-
wagacje: po pierwsze – cieszę się, że 
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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(Canadian Baptist Ministries – CBM). Jest 
to połączenie czterech baptystycznych 
regionalnych ugrupowań: Kanadyjskich 
Baptystów Ontario i Quebeku, Kana-
dyjskich Baptystów Zachodniej Kanady, 
Konwencji Atlantyckich Zborów Bapty-
stycznych i Unii Francuskich Zborów Bap-
tystycznych w Kanadzie. Kanadyjska Fe-
deracja Baptystów powstała w 1944 roku, 
w roku 1970 przyłączyła się do niej Unia 
Francuskich Zborów Baptystycznych. Na-
stępnie Federacja w 1995 roku połączyła 
się z Międzynarodową Służbą Kanadyj-
skich Baptystów i tak powstała CBM, która  

obecnie reprezentuje ponad 1000 zborów 
o łącznej ilości ponad 250.000 członków. 
Do strategicznych zadań CBM należy 
kształcenie przywództwa w postaci semi-
naryjnej i mniej formalnego kształcenia, 
dostarczanie żywności i wody potrzebu-
jącym, opieka nad dziećmi i chorymi na 
HIV/AIDS, zachęcanie do życia w pro-
stocie, uczciwości i wierności. CBM ak-
tywnie angażuje się w niesienie pomocy  
w takich krajach jak Angola, Indonezja,  
El Salwador, Liban oraz pomaganie ofia-
rom trzęsienia ziemi na Haiti czy powodzi 
w Pakistanie (BWA Connect, 9/10).

Kanada – Służba Kanadyjskich Baptystów Szkocja – stulecie misyjnej 
współpracy

Prawie 300 delegatów z 60 krajów –  
w tym 17 baptystów z 13 krajów – spotka- 
ło się w Edynburgu w dniach 2-6 czerw-
ca br. na Światowej Konferencji Misyjnej. 
Pierwsza taka konferencja odbyła się tam 
100 lat temu, była ona wydarzeniem, 
które zapoczątkowało współczesny pro-
testancki ruch ekumeniczny i wzmocniło 
międzynarodową misję chrześcijańską. 
Tym razem w Konferencji wzięło udział 
wiele kobiet pracujących w zarządach  
i oddziałach misyjnych. Według ostat-
nich danych 60 procent wszystkich 
chrześcijan znajduje się obecnie na pół-
kuli południowej i w większości ich ma-
cierzystym językiem jest hiszpański. Naj-
bardziej zróżnicowanym pod względem 
religijnym kontynentem jest Azja. Głów-
nymi tematami Konferencji były podsta-
wy misji, inne wiary, misyjna duchowość, 
misja i jedność i teologiczne przygoto-
wanie do misji. Wspólna deklaracja po 
pięciu dniach obrad mówiła, że „Kościół 
jako znak i symbol Bożego panowania 
jest powołany do niesienia świadectwa 
o Chrystusie przez Bożą misję miłości  
i przemieniającą moc Ducha Świętego”. 
Mówi się w niej o potrzebie głębszego 
zaufania Trójjednemu Bogu, przypomi-
naniu ofiary Chrystusa na krzyżu i Jego 
zmartwychwstania, przeżywaniu obec-
ności Ducha Świętego i ważności biblij-
nych podstaw misyjnego zaangażowania. 
Chrześcijanie powinni wcielać w życie  
i zwiastować dobrą nowinę o zbawieniu, 
wchodzić w autentyczny dialog z ludźmi 
o innych przekonaniach i zwiastować im 
wyjątkowość osoby Chrystusa, powinni  
stawać się wspólnotą współczującą i uz- 
drawiającą, gorliwie broniącą sprawie-
dliwości, pokoju i ochrony środowiska. 
Światowy Związek Baptystów reprezento-
wali: Medleyz USA, Songulaszwili z Gru-
zji, Marvia Lawes z Jamajki i Noah Moses 
Israel z Południowej Afryki (bwanet.org).

Dwie irańskie chrześcijanki – Mary-
am Rostampour i Marcia Amirizadeh 
– prawie pięć miesięcy po wyjściu  
z więzienia, zostały oczyszczone z za-
rzutów. Zostały one uwięzione 5 maja 
2009 roku i oskarżone przez Rewolu-
cyjny Sąd Iranu o „działania zagrażają-
ce bezpieczeństwu państwa”, „udział 
w nielegalnych zgromadzeniach”  
i „odstępstwo od wiary”. Po ponad 
sześciu miesiącach, 18 listopada 2009 
roku zostały warunkowo zwolnione 
z więzienia. Jak podają różne źró-
dła, obydwie kobiety – nie wiadomo 
na jakiej podstawie i kiedy – zostały  
w końcu oczyszczone z zarzutów  
i potajemnie 22. maja br. opuściły ten 
kraj, ale miejsce ich pobytu nie jest 
znane. 

Inny irański chrześcijanin, który też  
z takiego samego powodu był zmu-
szony do ucieczki ze swego kraju po-
wiedział, że władze irańskie uczyniły 
to wobec tych kobiet pod naciskiem 
światowej opinii wielu chrześcijan. 
Była to decyzja polityczna. Tamtejsza 
procedura mówi: „Zwolnimy ciebie  
z więzienia, jeżeli wyjedziesz z kraju. 
Możesz sobie wierzyć, ale nie tutaj”. 
Zwykle władze irańskie zatrzymują 
chrześcijan, potem ich zwalniają, ale 
ich sprawę zostawiają otwartą, sto-
sując wobec nich stałą presję. Gdy 
chcą usunąć ich z kraju, wręczają im 
dokumenty i każą wyjechać. Wszelką 
chrześcijańską działalność uważają 
za obcą interwencję, która zagra-
ża bezpieczeństwu państwa. Dwie 
wspomniane kobiety, które nie zapar-
ły się swojej wiary w Chrystusa, były-
by wsparciem dla innych chrześcijan, 
dlatego władze postanowiły wydalić je  
z kraju. Obydwie dziękują wszystkim 
za modlitwy, obiecując w przyszłości 
opowiedzieć o swoich przeżyciach  
i sytuacji Kościoła w Iranie (compass-
direct).

Dane statystyczne za rok 2009 wy-
kazują, że na Ukrainie 5.000 dzieci 
do 18. roku życia, to narkomani. 130 
tys. dzieci żyje na ulicy, 74 procent  
z nich to dzieci od 6 do 16 lat (13% 
to dzieci do 6 lat i 11% dzieci w wie-
ku powyżej lat 16). Połowa z nich nie 
zamierza wrócić do swoich domów. 
W ośrodkach dziecięcych i rodzinach 
zastępczych znajduje się 8.119 dzieci. 
Światowe statystyki dowodzą, że 70% 
osób nawraca się do wiary w Chrystusa 
w młodym wieku, choć na zwiastowa-
nie ewangelii dzieciom kościoły prze-
znaczają mniej niż 10% swoich środ-
ków. Dlatego Chrześcijańska Fundacja 
„Otwarta Biblia” pragnie zaintereso-
wać i pomagać w organizowaniu obo-
zów dziecięcych, zadbać o fizyczny  

Ukraina – działalność fundacji „Otwarta Biblia”

Chrztem 90 osób pod otwaryym niebem 
łotewscy baptyści uświetnili uroczystość 
150-lecia ruchu baptystycznego w tym 
kraju. Chrzest ten odbył się w rzece Usta-
wa, niedaleko bałtyckiego portu Ventspils, 
gdzie w 1861 roku, łotewski misjonarz 
Adams Gärtners, ochrzcił 72 nowo nawró-
cone osoby. Tym razem, choć zapowiada-
no ulewne deszcze, pogoda okazała się 
łaskawa, było sucho, co przyjęto za szcze-
gólne Boże błogosławieństwo. Łotewscy 
baptyści posiadają 86 zborów o łącznej 
liczbie 6.600 członków. Ich pierwszy zbór 
powstał w 1860 roku przy wsparciu bap-
tystów z Kłajpedy (Litwa). Posiadają oni 
Instytut Biblijny w Rydze. Już na drugim 
roku zajęć studenci stają się asystentami 

Łotwa – 150 lat ruchu baptystycznego
pastorów w zborach wokół Rygi. Uro-
czystości jubileuszowe przebiegały pod 
hasłem: „Zakorzenieni na ziemi, wzra-
stający ku niebu”. Biskup Peteris Sprogis 
został wybrany na następną czteroletnią 
kadencję. W festiwalu muzyki i śpiewu 
na stadionie sportowym wziął udział chór 
złożony z 500 śpiewaków. Obecni byli 
biskupi z kościoła luterańskiego, katolic-
kiego i prawosławnego. Media krajowe 
dokładnie relacjonowały przebieg tej uro-
czystości. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele łotewskich organizacji baptystycz-
nych z Brazylii, baptyści z Litwy, Estonii 
i USA. Pozdrowienia przekazał również 
Tony Peck, sekretarz Generalny Europej-
skiej Federacji Baptystów (ebf.org).

i duchowy rozwój młodych ludzi. We 
współpracy z różnymi organizacjami, 
misjami i kościołami organizuje ona 
obozy dziecięce na terenie całej Ukra-
iny. Jest ona odpowiednikiem Scripture 
Union, która istnieje już od ponad 130 
lat. Na terenie Rosji ruch ten przyjął na-
zwę „Stowarzyszenie przyjaciół Pisma 
Świętego”, a w Polsce – Związek Biblij-
ny. Od 1994 roku Fundacji „Otwarta 
Biblia” przewodniczy Grigorij Stupak, 
prezbiter zboru baptystycznego w Ja-
gocinie. Na różnych spotkaniach dzie-
cięcych w ubiegłym roku w ramach tej 
fundacji pracowało 1200 wolontariu-
szy. Byli to ludzie, którym los dzieci 
nie był obojętny, bo dzieci to nie tylko 
przyszłość, ale i teraźniejszość (Jewan-
helśka Niwa, 1/2010).

Nelson i Wirginia Bell przybyli do Chin 
w 1916 roku i jako lekarze pracowali tam 
przez 25 lat. Mieli czworo dzieci, jednym  
z nich była Ruth, późniejsza żona Billy 
Grahama. To dla upamiętnienia ich pracy,  
w 90-tą rocznicę urodzin Ruth, w mieście 
Huainan otwarto Instytut Biblijny. Połowę 
parteru tego pięciopiętrowego budynku 
zajmuje Muzeum im. Ruth Bell Graham. 
Jest to pierwsze muzeum w komunistycz-
nych Chinach, upamiętniające działalność 

Chiny – otwarcie Instytutu Biblijnego  
i Muzeum Ruth Bell Graham

religijną. W uroczystości otwarcia tych 
instytucji wzięli udział: Franklin Graham, 
jego siostra Gigi Graham i najmłodsza 
córka Cissie Graham Lynch. W drodze do 
Huainanu Grahamowie odwiedzili miasto 
Charbin w północnych Chinach, gdzie 
Franklin przemawiał w największym zbo-
rze (10.000 czł.), jednym z 420 zarejestro-
wanych protestanckich zborów. W tym 10 
milionowym mieście działa jeszcze 1200 
innych zborów (Decision,7-8/10).

Iran – dwie chrześcijanki 
oczyszczone z zarzutów

Ostatnie kazanie Billy Grahama? 
Billy Graham być może powróci  
z emerytury, by wygłosić jeszcze jed-
no kazanie. Słynny ewangelista zmaga 
się z wieloma problemami zdrowotny-
mi, jednak jak przekazał jego rzecznik, 
chciałby ponownie głosić Słowo Boże. 
„Jako 91- letni człowiek, żyje w świa-
domości kresu swoich dni tu na ziemi,” 
mówi rzecznik A. Larry Ross. „Stara się, 
by każdy kolejny, darowany mu dzień, 
miał znaczenie, wiedząc, że już nie-
długo dołączy do swojej żony Ruth,  
w niebie. Zachęcające jest to, że pozo-
staje zdrowy, sprawny umysłowo i wier-
ny swojemu życiowemu powołaniu,” 
dodaje. Mimo że Graham wyraził chęć 
wygłoszenia kazania, termin, miejsce 
oraz skala spotkania nie zostały jeszcze 
ustalone. Członkowie rodziny Grahama 

rozważają możliwość nagrania kazania 
i rozpowszechnienia go na kasetach vi-
deo lub, jeśli zdrowie pozwoli, wystą-
pienia na żywo. Choć ewangelista już 
od kilku lat publicznie nie występuje, 
zaangażowany jest nadal w przygo-
towywanie wielu projektów wspólnie  
z pracownikami Billy Graham Evange-
listic Association. W zeszłym miesiącu 
spotkał się z Prezydentem Barakiem 
Obamą w swoim domu. Billy Graham 
dzielił się Dobrą Nowiną z ponad 210 
milionami ludzi w ponad 185 krajach,  
a kolejne miliony mogły go słuchać 
przez telewizję czy internet.  Ewange-
lista był ponadto regularnie doceniany 
w rankingu Instytutu Gallupa jako „naj-
bardziej podziwiany człowiek na świe-
cie” (ccm.pl).

www.billygraham.org



Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne oraz Wydawnictwo „Słowo Prawdy”

uruchamia subskrypcję na książkę Millarda J. Ericksona, 

Christian Theology („Teologia Chrześcijańska”), 
której publikację Wydawnictwo planuje na początek roku 2011. Tłumaczenia dokonał Piotra Zaremba w oparciu  
o drugie wydanie „Christian Theology”. Książka liczy ponad 1300 stron.

Pierwsze wydanie Teologii chrześcijańskiej stworzyło swojego rodzaju standard dla ewangelicznej nauki 
biblijnej. Drugie wydanie zostało uzupełnione o komentarze dotyczące najnowszych kierunków nie tylko  
w świecie teologicznym, lecz także intelektualnym, politycznym, ekonomicznym i społecznym. Dodano kilka 
rozdziałów, w tym m.in. rozdział dotyczący postmodernizmu.

Millard J. Erickson jest profesorem teologii w Baylor University’s Truett Seminary oraz w Western Semi-
nary, Portland. Jest czołowym ewangelicznym mówcą i autorem wielu znakomitych pozycji książkowych.

„Teologia chrześcijańska to jedna z tych książek, która koniecznie powinna znaleźć się w biblioteczce każdego 
pastora i wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć otaczający ich świat.”

– Andrzej Seweryn, Rektor WBST

 Osoby wykupujące subskrypcję otrzymają książkę w promocyjnej cenie: 49,00 zł.
 

Zainteresowanych prosimy o przelanie kwoty 49,00 zł na konto WBST  
bądź przesłanie jej na adres WBST za pomocą przekazu pocztowego z dopiskiem 

SUBSKRYPCJA oraz podanie adresu kontaktowego (najlepiej email).
 

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
04-812 Warszawa • ul. Szczytnowska 35-39 • tel. (22) 615 50 33 

Bank DnB Nord III oddział w Warszawie • Nr konta: 04 1370 1037 0000 1701 4436 0401
SWIFT CODE: MHBFPLPW

Wykaz programów telewizyjnych 
i radiowych Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w 2011 i 2012 roku
TV2 poniedziałki godz. 6.55  

(w tym samym dniu w TV POLONA  
w godz. popołudniowych) 

w dniach: 06.02, 15.04, 13.06, 4.09, 26.12.

Polskie Radio Program II godz. 7.40 program 
„Pięć minut nad Biblią” 

w dniach: 11.01, 05.03, 23.04, 11.06, 
30.07, 17.09, 05.11, 24.12.

Polskie Radio Program I godz. 22.05 
program „Kościoły w Polsce i na świecie”
w dniach: 19.02, 09.04, 04.06, 23.07, 

17.09, 12.11, 07.01.2012.

Nabożeństwa Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w dniach:   

06.02, 15.04, 13.06, 04.09, 26.12.

Na początku lat 90. prezbiter okręgu 
kijowskiego założył organizację chary-
tatywno-misyjną „Słowo Życia”. Wy-
najął stary budynek i przygotował tam 
miejsce na jej biuro. Ale praca się po-
większała, więc rozpoczęto wznosić 
nowy budynek, gdzie ludzie spotykali 
się na modlitwy i nabożeństwa. I tak  
w 1993 roku powstał tam zbór pod na-
zwą „Słowo Życia”. Jego założycielem 
i pastorem został W. J. Kuniec. Teraz na 
malowniczym wzgórzu nad Dnieprem 
zbór buduje wspaniały kościół, które-
go wysokość sięga 56 metrów. Będzie 
to najwyższy baptystyczny Dom Mo-
dlitrwy na Ukrainie. Pierwsze nabo-
żeństwo w budującym się jeszcze bu-
dynku odbyło się na jesieni ubiegłego 
roku. Zbór tamtejszy liczy obecnie 207 

Ukraina – dzieje jednego zboru. 
członków, przewodniczy mu dwóch 
prezbiterów. 95% zborowej młodzie-
ży to studenci szkół wyższych, którzy 
każego poniedziałku spotykają się na 
modlitwę. Wśród członków tego zboru 
jest wielu polityków, wojskowych, na-
ukowców. W pobliżu Domu Modlitwy 
znajduje się ogród botaniczny, który 
tygodniowo odwiedza ponad 120.000 
osób, co daje możliwość prowadzenia 
pracy ewangelizacyjnej. Prawie 7 lat 
temu organizacja misyjna „Słowo Ży-
cia” powołała do życia Wyższą Aka-
demię Teologiczną, w której obecnie 
studiuje prawie 60 osób. Zbór troszczy 
się również o dzieci i inwalidów, or-
ganizuje im specjalne spotkania, niesie 
pomoc (Jewanhelśka Niwa,1/2010). 

USA – misja 
Południowej Konwencji 

Baptystów

W dniach 27-29 maja br. w Belo Hori-
zonte, trzecim pod względem wielko-
ści mieście brazylijskim, Franklin Gra-
ham prowadził ewangelizację, w której 
wzięło udział prawie 90.000 osób. 
Belo Horizonte jest stolicą jednego  
z 26 regionów tego kraju. Ewangeliza-
cja ta była bardzo potrzebna, ponieważ 
z 19,8 mln mieszkańców tego regionu 
tylko 19% uważa się za ewangelicznie 
wierzących chrześcijan. W czasie trwa-
nia Festiwalu Nadziei 3.919 osób pod-
jęło decyzję powierzenia swego życia 
Chrystusowi. Prawie 900 zborów przy-
gotowywało się do tego wydarzenia, 
5900 osób wzięło udział w zajęciach 
Chrześcijańskiego Życia i Świadectwa, 
aby być chrześcijańskimi doradcami. 
Od 2008 roku w Brazylii trwa ogólno-

Brazylia – ewangelizacja Franklina Grahama 

www.billygraham.org

W ciągu ostatnich 200 lat Towarzy-
stwa Biblijne starały się udostępnić 
biblijny tekst największym grupom 
językowym. To z ich pomocą do-
konano 300 z 459 przekładów całej 
Biblii. Ponad 5 mld ludzi może ko-
rzystać z tych przekładów. Jednak 
miliony ludzi nie może jeszcze czytać 
tekstu biblijnego w swoim rodzimym 
języku. Ze wszystkich 6.912 języków 
tylko 459 mają całą Biblię, a 2.479 
grup językowych może korzystać tyl-
ko z części Biblii. To znaczy, że pra-
wie cztery tysiące grup językowych 
nie posiada żadnej księgi biblijnej  
w swoim rodzimym języku. Obecnie 
realizuje się ponad 550 nowych tłu-
maczeń, co będzie miało wpływ na 
kilka miliardów ludzi. Na tłumacze-
nie Nowego Testamentu trzeba po-
święcić 6 lat, a tłumaczenie Starego 
Testamentu pochłania 10 lat. 145 To-
warzystw Biblijnych na całym świe-
cie aktywnie angażuje się w nowe 
tłumaczenia. Pio Osifera przez 10 lat 
każdą wolną godzinę poza pracą za-

Tłumaczenie Biblii na dalsze języki
wodową i obowiązkami rodzinnymi, 
poświęcał tłumaczeniu Biblii na język 
wala, którym posługuje się 7000 osób 
na Wyspach Salomona. „Czytanie Bi-
blii w języku angielskim to jak wcho-
dzenie do domu zbudowanego na 
palach, a czytanie w języku wala, to 
wchodzenie do domu zbudowanego 
na ziemi, wchodzi się do niego bez 
trudu” – mówi Pio. Istnieje też pilna 
potrzeba rewizji wielu tłumaczeń, 
ponieważ język stale ulega zmianom, 

stąd starsze tłumaczenia brzmią zbyt 
archaicznie. Gdy tłumaczenie na ję-
zyk munukutuba w Republice Kon-
go dobiegło końca, zorganizowano 
uroczystość, która z udziałem 5000 
obecnych trwała trzy godziny, śpie-
wało 10 chórów, ludzie pieszo szli na 
nią 150 kilometrów. „Bóg mówi już 
w języku munukutuba” – powiedział 
Larry Robbins, który 20 lat pracował 
nad tym tłumaczeniem – czy teraz 
będziemy Go słuchać?” (biblesociety)

krajowa ewangelizacja telewizyjna pt. 
„Moja nadzieja”. W czasie jej trwania 
już prawie 340.000 Brazylijczyków 
wyznało swoją wiarę w Chrystusa.  
(Decision, 7-8/10)

Dane statystyczne tej Konwen-
cji (PKB) wskazują, że w 2009 
roku przy udziale jej misjonarzy 
ochrzczono 506.019 osób i za-
łożono 24.650 nowych zborów. 
Ale zadania nadal są wielkie, bo 
4.743 grup językowych nie ma 
jeszcze rodzimego przekładu 
ewangelii, a w 6.426 grupach 
językowych tylko poniżej 2 pro-
cent ludzi osobiście poznało 
Chrystusa. 1,7 mld ludzi nie ma 
lub posiada bardzo mały dostęp 
do ewangelii; 1,5 mld muzułma-
nów – 22 procent całej ludzko-
ści – sprzeciwia się ewangelii; 
950 milionów Hindusów czeka 
na ewangelię; w chińskich mia-
stach świadectwo ewangelicz-
ne dociera do mniej niż jedne-
go procenta ich mieszkańców;  
355 milionów mieszkańców 
Ameryki Łacińskiej nie zna 
Chrystusa; w centralnym regio-
nie azjatyckim, zamieszkanym 
przez 270 milionów ludzi, chrze-
ścijanie stanowią mniej niż jeden 
procent ludności; 97 procent 
Palestyńczyków jest muzułma-
nami; 89 procent ludzi w Afryce  
Północnej i na Bliskim Wscho-
dzie jest dalekich od Chrystusa;  
w 311 grupach narodowych In-
dii nie ma ani jednego ewange-
likalnego wierzącego. Dlatego 
Południowa Konwencja Bapty-
stów obecnie koncentruje się  
w swojej misji na świecie muzuł-
mańskim. Mimo wielkich obaw  
i uprzedzeń, w 2009 roku misjo-
narze PKB wraz ze swoimi na-
rodowymi współpracownikami 
ochrzcili ponad 12.700 nawró-
conych i założyli 1300 nowych 
zborów w środowiskach muzuł-
mańskich. Misjonarze ci obecnie 
zaczynają pracę w 30 nowych 
muzułmańskich grupach naro-
dowych, liczących łącznie po-
nad 30 milionów mieszkańców 
(comissionstories, lato 2010).
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