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OD REDAKCJI

Boży

Świeżo po nawróceniu byłem nie-
chętny wszelkim tradycjom, świętom 
i cykliczności. Wszystko było świeże. 
Nowe. Właśnie odkryte, zrozumia-
ne; sens Bożych spraw był czymś na-
macalnym i natychmiastowym. Dziś, 
po ponad 15 latach życia z Bogiem, 
bardzo doceniam te regularności  
w moim życiu. Począwszy od codzien-
nych modlitw i czytania Psalmu przed 
jedzeniem, przez coniedzielne nabo-
żeństwa, grupy modlitewne i biblijne  
w tygodniu – po Święta właśnie. Cze-
mu? Okazało się, że doświadczanie 
Boga wymaga przywodzenia mi na  
pamięć tego, co ważne. Okazało się, 
że o wielkich odkryciach można zapo-
mnieć. A niektórzy nawet potrafią im, 
po odpowiednio długim czasie, zaprze-
czyć: „Nic niezwykłego się nie stało. 
To mi się tylko przywidziało. Coś tam 
przeżyłem, jak byłem młody i głupi. 
Daj mi spokój, mam mnóstwo roboty”. 
Znamy to? 

Mam nadzieję, że nie znamy  
z własnego doświadczenia. Tak czy 
inaczej, Bóg rzeczy ważne, słusznie 
i za wszechmiar mądrze, chce nam 
przywodzić na pamięć. Po to mamy co 
niedzielę chodzić do Kościoła. Pamię-
tać, tydzień po tygodniu, po co żyje-
my. Że nie żyjemy dla siebie. A jeśli, 
to biada nam, bo to bez sensu i strata 
życia. Po to mamy Wieczerzę Pańską. 
Na pamiątkę. „Ilekroć pić będziecie” 
(1Kor 11:25). To ma nam towarzyszyć 
cały czas, aż On przyjdzie. 

Po to mamy również różne święta. 
Fakt, nie nakazane w Piśmie bezpo-
średnio. Ale moim zdaniem realizują 
ową biblijną zasadę pamiętania o Bo-
żych dziełach i naszej przez to toż-
samości. Wolę żyć rytmem Świąt niż 
wakacji, Walentynek i ferii zimowych. 
Jakoś bardziej moim zdaniem przywo-
dzą mi na pamięć rzeczy NAPRAWDĘ 
ważne. 

A więc Święta. Bożego Narodze-
nia. O nich w tym numerze SP sporo 
– od rozważania biblijnego (Gwiazda 
prowadząca do Jezusa) i Refleksji Bo-
żonarodzeniowej przez poświęcony 

        Spis treści:
s. 3 Gwiazda prowadząca do 

Jezusa - Konstanty Wiazowski

s. 5 Namacalne dowody łaski 
Boga - Grzegorz Bednarczyk

s. 8  Deszczowy tydzień  
- Urszula Nowak

s. 9 Być wiernym w małym 
- wywiad z Henrykiem 
Podsiadłym

s. 12  Refleksja bożonarodzeniowa  
- Ryszard Tyśnicki

s. 14  Bóg, który stał się ciałem  
- dr Janusz Kucharczyk

s. 16  Niechaj się rodzi 
- Katarzyna Zychla

s. 18  Przesłanie na Święta Bożego 
Narodzenia 2010 - Neville 
Callam

s. 19  Bóg jest z nami - Neville 
Callam

s. 20  Członkostwo - Mateusz 
Wichary

 s. 23 Moja droga do zaufania 
Chrystusowi - Bożenna Łucek

s. 24  Dziesięć najważniejszych:  
Dziesiąte - Tomek Bogowski

s. 24 Wiarą i muzą. IamSecond - 
Tomek Bogowski

s. 26  Listy nienajprostsze: List X  
-  Edyta Taube, Beata Jaskuła-
Tuchanowska

s. 28  Wiadomości ze świata  
- Konstanty Wiazowski

Na początku Ewangelii Mateusza 
(2,1-12) czytamy o mędrcach ze 
Wschodu, którzy przyszli z daleka, 
aby złożyć hołd nowo narodzonemu 
Mesjaszowi – Jezusowi Chrystusowi. 
A zatem, chociaż narodzenie Jezusa 
miało miejsce w ubogiej stajence, to 
jednak towarzyszyło mu zamieszanie 
we wszechświecie – zarówno ludzie 
prości jak i uczeni przeżywają szcze-
gólne chwile. Pasterze są świadkami 
niezwykłego zjawiska, a na niebie 
pojawiła się niezwykła gwiazda, któ-
ra zaniepokoiła badaczy kosmicznej 
przestrzeni. Nie była to jakaś kome-
ta, konstelacja czy koniunkcja planet. 
Może nie była to gwiazda w ogóle  
w naszym pojęciu, ponieważ porusza-
ła się ona na zachód, znikała, a potem 
znowu się pojawiała. Ponadto była 
dobrze widziana również w czasie 
dnia. Była podobna do słupa obłoku 
i słupa ognia, które prowadziły Izraeli-
tów przez pustynię (2 Mojż. 13,21).

Była to Jego gwiazda
Po dotarciu do Jerozolimy, mędrcy 
zapytywali o miejsce narodzenia no-
wego króla, ponieważ zauważyli Jego 
gwiazdę. Nie byli tylko jej obserwato-
rami, nie zadowalali się tylko jej po-
dziwianiem, lecz powiedzieli: Pójdź-
my i złóżmy hołd królowi, do które-
go ta gwiazda należy! I natychmiast 
wyruszyli w długą i niebezpieczną 

podróż. Gwiazda prowadząca do Je-
zusa musiała być Jego gwiazdą. Stąd, 
kto innych chce prowadzić do Jezusa, 
sam musi należeć do Jezusa; zanim 
zacznie błogosławić innym, najpierw 
sam musi otrzymać błogosławieństwo 
od Pana. Jesteśmy gwiazdami w Jego 
ręku (Obj. 1,16). „Wy jesteście świa-
tłością świata” (Mat. 5,14) – powie-
dział Pan Jezus. Naśladowcy Jezusa 
nie świecą swoim własnym światłem, 
lecz światłem swego Pana; nie świecą 
też dla siebie samych, lecz dla tych, 
których mają prowadzić do Jezusa.

Jakże inaczej zachowali się arcyka-
płani i nauczyciele ludu w Jerozoli-
mie. Powiedzieli, gdzie Chrystus się 
urodził, ale sami nie poszli, aby Mu 
się pokłonić. Byli obojętni wobec 
Niego i Jego narodzenia. Udzielili 
rady innym, ale sami z niej nie sko-
rzystali. To ostrzeżenie dla tych, któ-
rzy pokazują drogę innym, ale sami 
po niej nie idą. Nie wystarczy pięk-
nie mówić o Jezusie, trzeba być Jego 
świecącą gwiazdą. Tylko prawdziwie 
wierzący, odrodzony chrześcijanin 
jest w stanie poprowadzić innych do 
Jezusa jako Zbawiciela.

Słowo Boże wyjaśnia  
zjawiska w przyrodzie

Gdy z Jerozolimy mędrcy wyruszyli 
w kierunku Betlejem, znowu zoba-

czyli tę gwiazdę. Na jej widok bardzo 
się ucieszyli. Dlaczego? Czy dlatego, 
że ją rozpoznali? A może dlatego, że 
do Betlejem pozostało już niewiele 
drogi? Może jedno i drugie, ale na 
pewno źródłem ich radości było pro-
rockie słowo, jakie usłyszeli w Jerozo-
limie. Teraz znak gwiazdy i jej ruch 
stały się dla nich zrozumiałe.

Zjawiska przyrody, jej piękno i tajem-
niczość nabierają właściwego zna-
czenia tylko w świetle Słowa Bożego. 
Ogólne objawienie Boga w przyro-
dzie skierowane do wszystkich ludzi, 
tylko połowicznie ujawnia Jego oso-
bę i charakter. Dlatego poganie tylko 
częściowo Go poznawali i utożsamia-
li z obiektami na niebie, czy siłami 
przyrody wokół siebie. Byli wyznaw-
cami „nieznanego boga” (Dz. 17,23). 
Natomiast objawienie szczegółowe, 
zapisane w Piśmie Świętym nada-
je temu ogólnemu prawdziwy sens, 
pozwala je właściwie interpretować. 
Objawienie ogólne, to jak telewizor 
bez anteny. Widziany w nim obraz 
jest zamazany, niewyraźny i zupełnie 
pozbawiony sensu. Natomiast antena 
– Pismo Święte, objawienie szczegóło-
we – pozwala zobaczyć przekazywa-
ny obraz wyraźnie. W postaci Jezusa 
Chrystusa  widzimy twarz samego 
Boga, potrafimy właściwie interpreto-
wać to, co dzieje się wokół nas. 

Konstanty Wiazowski

Gwiazda prowadząca 
do Jezusa

fot. stockxchng

Wcieleniu odcinek „Punktów widze-
nia”,  oraz wyjątkowe życzenia, do 
bardzo praktycznego rozważania na 
temat świątecznej atmosfery (Niechaj 
się rodzi). Do tego reportaż z budowy 
budynku Zboru w Bielsku-Białej oraz 
wywiad z bratem Henrykiem Podsia-
dłym, którego Fundacja robi napraw-
dę wiele. Ku Świątecznej zachęcie, że 
można, że warto, że gdzie wiara, tam  
i dzieło wiary (1Tes 1:3). Do tego nowy 
dział – wiadomości „Z pracy rady Ko-
ścioła”; ostatnie już, Dziesiąte, Naj-
ważniejsze; oraz Listy Nienajprostsze 
również w świątecznej atmosferze. 
W końcu Świadectwo, rozważanie  
o członkostwie – również nawiązujące 
(między innymi) do Wcielenia; reflek-
sja o muzyce, jak zwykle ciekawy wy-
bór wiadomości ze świata i w końcu, 
kilka interesujących ogłoszeń. 

Na zakończenie kilka słów o pre-
numeratach. Bardzo do nich zachę-
camy. I będziemy zachęcać, również  
w kolejnych. Obniżyliśmy ceny. Tro-
chę przez wiarę, licząc, że przez to za-
chęcimy Was do nowych prenumerat. 
Chcemy, aby Słowo Prawdy stało się 
nie tylko dla Was, Drodzy Czytelni-
cy, ale również dla Waszych bliskich, 
znajomych narzędziem błogosławień-
stwa. Źródłem materiałów, które za-
równo zachęcą, jak i rzucą wyzwanie, 
wezwą do oddania i pokory Bogu, 
jak i po prostu dostarczą rzetelnych 
informacji zarówno o Słowie Bożym,  
któremu chcemy być wierni, jak i o na-
szym Kościele. I o tym, w jaki sposób 
Bóg go używa. Bo używa. 

Święta. Drogi Panie, który przy-
szedłeś na świat, wypierając się Swej 
chwały; nie dopuść aby nasze ży-
cie, nasza wiara, nasze myśli, serca, 
pragnienia, wartości, cele, pozostały 
niezmienione. Daj nam zawsze życie  
w świetle tej jasności, którą wniosłeś 
na świat. Bądź wywyższony przez na-
sze oddanie, wdzięczność i radość, 
nasz drogi Bracie i Boże, Jezu Chryste, 
Amen.

        W imieniu Redakcji,
        pastor Mateusz Wichary

Sedna przypominanie
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Jest dla mnie ogromnym zaszczytem 
i radością dzielić się z Wami, drodzy 
Bracia i Siostry, namacalnymi dowo-
dami łaski Boga, jakie można oglądać 
i dotknąć przy okazji powstawania 
naszego ośrodka kościelnego w Biel-
sku-Białej. W Psalmie 111 czytamy: 
„Wielkie są dzieła Pana, mogą ich 
doświadczyć wszyscy, którzy je miłu-
ją”. Chciałbym Was zainspirować do 
zakochania się w wielkich dziełach 
Boga. Bo cóż może być bardziej cie-
kawe, intrygujące, zajmujące i godne 
osobistego zaangażowania, 
niż wielkie dzieła Pana? 
Począwszy od Jego inge-
rencji w życie pojedyn-
czych ludzi po rzeczy, któ-
rych doświadcza zbór czy 
Kościół!

Sianie z płaczem
Starania o miejsce pod 
budowę naszego ośrodka 
kościelnego rozpoczęły się 
blisko 15 lat temu. Podjęliśmy wte-
dy pierwsze kontakty z przedstawi-
cielami administracji samorządowej  
i państwowej oraz z Biurem Rozwoju 
Miasta. Czego od tamtej pory nie robi-
liśmy, aby pchnąć sprawę do przodu! 
Otrzymaliśmy nawet pewne propozy-
cje od władz miasta, ale nie spełnia-
ły one żadnych naszych wymogów. 

Ten długi czas nazwałbym sianiem  
z płaczem. I oczekiwaniem. 

Przełom
W pewnym momencie, po 12 latach, 
czyli w 2007 roku wszystko się zmie-
niło. Nastąpił przełom. Nie waham się 
nazwać tego działaniem Boga. Naszą 
uwagę zwrócił teren położony blisko 
centrum, a jednocześnie blisko nas. 
Pisząc „blisko nas” mam na myśli ob-
szar o promieniu około kilometra od 
miejsca, gdzie razem z żoną miesz-

kamy. Młode małżeństwa, z których 
składa się większość naszej wspólno-
ty, poszukując własnego lokum sta-
rały się zamieszkać jak najbliżej nas. 
Skutkiem tego ponad siedemdziesiąt 
osób z naszej wspólnoty mieszka  
w tej właśnie okolicy. W tym też ob-
szarze znajduje się teren, który zwró-
cił naszą uwagę. Był to teren poprze-

Stąd radość mędrców. Nie wstydzi-
li się jej. Teraz wiedzieli już, że to, 
co dotąd było dla nich zagadką, te-
raz stało się wiadome. Poszukiwany 
przez nich król Żydów to Mesjasz, 
zapowiadany dawno temu przez pro-
roków. Dowiedzieli się, że miejscem 
Jego narodzenia jest Betlejem, co do-
słownie znaczy Dom Chleba. Naro-
dzony tam Król kiedyś powie: „Ja je-
stem chlebem życia, kto przychodzi 
do mnie, nigdy nie będzie głodny” 
(Jan 6,35). 

Miejsce zatrzymania się gwiazdy 
Gdy gwiazda „zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecko”, na-
tychmiast weszli do tego skromne-
go pomieszczenia. Teraz gwiazda 
nie była im już potrzebna. Była dla 
nich jedynie drogowskazem, tylko 
środkiem prowadzącym ich do Króla  
królów (por. Ew. Jana 4,42). Tekst bi-
blijny na pierwszym miejscu umiesz-
cza Dziecko, a potem Marię, Jego 
matkę. „Gdy zobaczyli Dziecko i Jego 
matkę...” Jak to? Najpierw zobaczyli 
małe niemowlę, a dopiero potem je- 
go matkę? Tak, na Dziecku skupili 
całą swoją uwagę, swoje pierwsze 
kroki skierowali ku Dziecku, a następ-
nie właśnie Jemu „oddali pokłon”. 
Nie kłaniali się Marii, lecz jej nowo 
narodzonemu Dziecku. To Ono było  
w centrum ich uwagi. Padli przed 
Nim na kolana i oddali pokłon, a po-
tem ofiarowali Mu swoje dary. 

Nie przyszli do Niego z pustymi rę-
koma. Oddawanie Bogu czci nie 
ogranicza się do samych słów i ge-
stów. Wymaga ono składania Mu 
też darów materialnych, środków  
finansowych. Zarówno w Starym jak  
i w Nowym Testamencie Bóg żalił 
się, że Jego lud zbliża się do Niego 
tylko swoimi ustami i czci Go tylko 
swoimi wargami (Iz.29,13 i Mat.15,8). 
Ofiarowanie środków materialnych 
na rozwój dzieła Bożego jest odda-
waniem Mu czci, świadczy o naszym 
przywiązaniu do Niego. 

Gwiazda, którą Bóg prowadził mędr-
ców zatrzymała się przy Jezusie. Za-
wsze poruszała się przed nimi a teraz 
zatrzymała się nad miejscem, gdzie 

znajdował się nowo narodzony Me-
sjasz. Jakże wymowny jest to znak. 
Gwiazda nie poprowadziła ich dalej. 
Jezus jest ostatnim Bożym Słowem, 
Jego ostatnim objawieniem (por. 
Hebr.1,1-2). Wszystko, co znajduje się 
poza Jezusem, nie jest godne naszej 
uwagi. Pozostawanie przy Jezusie po-
winno być celem naszych wysiłków  
i całego życia. Dlatego Paweł powie-
dział: „Co zaś do mnie, niech mnie 
Bóg uchowa, abym miał się chlubić 
z czego innego, jak tylko z krzy-
ża Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
(Gal. 6,14). Jakże wielu kaznodziejów  
w swoim zwiastowaniu oddala się 
dziś od ewangelii i samego Jezusa 
Chrystusa, szuka zaspokojenia swo-
ich duchowych potrzeb poza Nim. 
Prowadźmy innych tylko do Jezusa, 
gdyż tylko On może obdarzyć ich  
radością i wiecznym zbawieniem.

Warto szukać Jezusa
Nie wiemy, czy mędrcy ze Wschodu 
byli astronomami, czy astrologami. 
Nie znamy miejsca ich zamieszkania 
a nawet imion, ale możemy wiele się 
od nich nauczyć. Przed wyruszeniem 
w nieznaną podróż mogli zastana-
wiać się, czy warto się temu poświę-

cić, kto w czasie ich nieobecności za-
troszczy się o ich rodziny. Kto nadal 
będzie pilnował ich warsztatu pracy? 
Nie byli oni jednak tylko biernymi ob-
serwatorami gwiazd, praktycznie wy-
korzystali naukę. Uważali, że sprawy 
drugorzędne mogą poczekać. Samo 
obserwowanie tej niezwykłej gwiaz-
dy ich nie zadowoliło, chcieli spotkać 
się z jej Królem. I natychmiast wyru-
szyli w daleką podróż. A podróżowa-
nie w tamtych czasach było bardzo 
trudne. Wielkie rzeki, rozległe pusty-
nie, brak niezbędnej ochrony, a przy 
tym nieznany cel podróży.

Wielu dzisiaj podziwia ewangelię, 
darzy ją szacunkiem. A Jezus? To naj-
jaśniejsza gwiazda na firmamencie 
ludzkiej historii. I co dalej? Szukają 
Go, zbliżają się do Niego? Boją się 
konsekwencji spotkania z Nim. Za-
stanawiają się, jak zareaguje rodzina, 
co powiedzą sąsiedzi. Nie ryzykują 
dla Niego niczego. Pozostają w miej-
scu, w którym byli. Sąsiedzi mędrców 
ze Wschodu też może uważali ich za 
szaleńców, a jednak odważyli się za-
ryzykować i udać w daleką podróż. 

Spotkanie z Bogiem wymaga od-
ważnej decyzji człowieka, a nawet 

podjęcia ryzyka. „Od dni Jana  
Chrzciciela aż dotąd Królestwo 
Niebios doznaje gwałtu i gwałtow-
nicy je porywają” (Mat.11,12). Inne 
przekłady tego tekstu mówią, że 
Królestwo Niebios „doznaje prze-
mocy i porywają je ludzie, którzy 
przed niczym się nie wahają” lub 
„Królestwo Niebios zdobywa się  
w trudzie i ci, którzy się trudzą, 
zdobywają je”. A zatem odwaga, 
ryzyko i trud mędrców pozwoli-
ły im odkryć i spotkać się z Księ-
ciem całej ziemi. Nie tylko wyszli 
z domu, ale też nie bali się zadać 
Herodowi trudnego pytania, a po-
tem bardziej usłuchać otrzymanego 
we śnie polecenia niż spełnić jego 
życzenie, i powrócić inną, znowu 
nieznaną sobie, drogą. 

Bóg różnymi sposobami prowadzi 
ludzi do Jezusa. Tych, którym nie-
znane jest Jego szczegółowe obja-
wienie – Pismo Święte – prowadzi 
przez sny, zaistniałe okoliczności, 
znaki w przyrodzie, czy wprost 
przez bezpośrednie objawienia. 
Tylko ludzie zdecydowani i odważ-
ni, nie liczący się z opiniami swojej 
rodziny i sąsiadów, nawet w małym 
Dzieciątku rozpoznają Boga i swe-
go Zbawiciela. A potem poświęcają 
Mu wszystko. Wszyscy lubią otrzy-
mywać prezenty, ale Pan Jezus po-
wiedział: „Bardziej błogosławioną 
rzeczą jest dawać aniżeli brać” lub 
„Więcej szczęścia jest w dawaniu 
nić w braniu” (Dz. 20,35).

Czytając tekst biblijny o mędrcach 
ze Wschodu, nauczmy się od nich 
jakiejś lekcji. Zadajmy sobie pyta-
nie: Jaka „gwiazda” zaprowadziła 
mnie do Chrystusa? Jaką obdarzam 
Go czcią? Czy klęczę przed Nim 
na kolanach? Czego szukam poza 
Nim? Co ofiarowałem Mu w da-
rze wdzięczności? On powołuje 
wszystkich: pasterzy i mędrców, 
bliskich i dalekich, swoich rodaków 
jak i obcokrajowców. Ale nie wszy-
scy do Niego przychodzą. Czy je-
steś gotowy na ten krok? „Przyjdź-
cie do mnie wszyscy utrudzeni  
i obciążeni, a ja wam dam ukoje-
nie” (Mat.11,28). 
                    

Namacalne dowody  
łaski  Boga

Grzegorz Bednarczyk

Namacalne dowody  
łaski  Boga

INWESTYCJE
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mysłowy, o powierzchni prawie hek-
tara, mocno zdegradowany, praktycz-
nie jeden wielki śmietnik zarośnięty 
gęstwiną drzew i krzaków, przez 
które z trudem można było się prze-

drzeć. Mieścił się tu skup surowców  
wtórnych. Odpady weszły w sym-
biozę z roślinnością. Żeby oddać ob-
raz tego miejsca, wyobraźcie sobie 
na przykład, płytę starego radiood-
biornika wrośniętą w pień sporych  
rozmiarów drzewa. Poza tym stały tam 
budynki - stara fabryczna hala i inne, 
prawie całkowicie zdegradowane,  
w ruinie, cuchnące. 
Bóg jednak nauczył mnie nie zatrzy-
mywać spojrzenia na tym, co jest, 
lecz wyobrażać sobie, czym to może 
się stać. Do tej pory tak patrzyłem na 
ludzi. Nie skupiając się na ich obec-
nych ułomnościach, lecz na tym, kim 
mogą stać się w przyszłości. Teraz to 

podejście pojawiło się, gdy patrzyłem 
na ten teren. Zacząłem wyobrażać 
sobie, jak to miejsce mogłoby wyglą-
dać w przyszłości. Udało mi się po-
rwać do tej wizji moich najbliższych 
przyjaciół i współpracowników oraz 
resztę wspólnoty. Zaczęło się jak 
najczęstsze przejeżdżanie obok tego 
miejsca. I oczywiście modlitwa. 

Dzieło wiary
Jednak marzenia to jedno, a realia to 
drugie. Jak taki teren pozyskać? Prze-
cież jego wartość komercyjna jest 
siedmiocyfrowa. Ku naszemu miłe-
mu zaskoczeniu okazało się, że teren 
należy do miasta. A już zupełnym 
cudem było to, że władze zapropo-
nowały nam ścieżkę nabycia praw  
w formie wieczystego użytkowania na 
cele sakralne. Rozpoczął się korowód 
starań. Dziesiątki spotkań i setki stron 
dokumentów. Punktem kulminacyj-
nym była sesja Rady Miasta, podczas 
której, siedząc na galerii w gronie kil-
ku osób byliśmy świadkami, jak radni 
jednogłośnie podejmują pozytywną 
dla nas decyzję. W kilka chwil sms-y 
dotarły do krańców wspólnoty. Do 
dziś nie mogę opanować wzruszenia, 
gdy to wspominam. Etap starań zo-
stał zwieńczony aktem notarialnym  
w lutym 2009 r. 
Teraz można było powrócić do wizji. 
Tym razem już we współpracy z ar-
chitektami. Tutaj też nie obyło się bez 
niezwykłych zdarzeń. Dokładnie wte-
dy, gdy trzeba było znaleźć architekta, 
w naszej wspólnocie pojawił się Ja-
cek, który okazał się być architektem, 
i to architektem od dużych obiektów 
użyteczności publicznej, centrów 
handlowych, współprojektantem np. 
katowickiej Ikei. Stworzył pierwszą 
bryłę. Zaproponował wciągnięcie do 
współpracy znajomego architekta,  
dra Lecha Wojtasa z gliwickiej Po-
litechniki i jego młodych współpra-
cowników. Nasze wstępne założenia  
były następujące: ma to być „stara fa-
bryka przerobiona na ośrodek kościel-
ny”. Taki ma być charakter budynku,  
z elementami rewitalizacji. Docho-
dziły tu jeszcze warunki narzucone 
przez miejskiego konserwatora zabyt-
ków. I tak się zaczęło projektowanie. 

Wyjazdy do Gliwic, do pracowni ar-
chitektów, gdzie na wielkich monito-
rach mogliśmy oglądać wyłaniający 
się obraz. Setki pomysłów co do cha-
rakteru i funkcjonalności. Tak powstał 
projekt, którego obrotową wizualiza-
cję możecie zobaczyć na naszej stro-
nie internetowej www.coek.pl.

Budowa
Zamierzenie jest takie, by ośrodek 
powstał w trzech etapach. Pierwszy 
z nich obejmuje mniejsze audytorium 
ok. 280 m2 i trochę innych pomiesz-
czeń. Razem ok. 600 m2. Zakończe-
nie tego etapu da nam możliwość ko-
rzystania z obiektu, zanim powstaną 
następne etapy. W tym mniejszym 
audytorium będzie się mieściła tym-
czasowa kaplica. W przyszłości bę-
dzie tu coś w charakterze Sali Agape. 
Drugi etap to budynek dwukondygna-
cyjny, który ma zapewnić potrzebną 
ilość sal do wydarzeń w mniejszych 
grupach. Etap trzeci to główne audy-
torium, ok. 360 m2, czyli docelowa 
kaplica z baptysterium. 
Jeśli chodzi o funkcje, ośrodek będzie 
składał się z trzech części: Centrum 
Wspólnotowe, czyli kaplica i mniej-
sze audytorium, Centrum Rodzinne, 
czyli wiele mniejszych pomieszczeń 
przystosowanych do zajęć z dziećmi, 
w tym pomieszczenia spełniające nor-
my dwóch punktów przedszkolnych. 
Wreszcie Centrum Edukacyjne, czyli 
wiele pomieszczeń przystosowanych 
do wydarzeń w mniejszych grupach. 
Budynek nie ma funkcji mieszkalnej. 
Ośrodek ma służyć wyłącznie zasad-
niczej działalności przez 7 dni w ty-
godniu. Na zewnątrz parkingi, teren 
Centrum Rodzinnego z infrastrukturą 
dla dzieci, a także teren zielony, któ-
ry nazywamy Parkiem Skupienia, na 
którym rośnie wiele klonów, wierzb, 
dębów. Między nimi ścieżka spacero-
wa, a także miejsca do spotkań ple-
nerowych w małych grupach. Będzie 
też mały potok, zasilany deszczówką, 
zakończony niewielkim stawem. Na-
zwaliśmy go Wierzbowym Potokiem. 

Podjęcie wyzwania
Oczywiście, największym wyzwa-
niem są środki materialne. 7-go 

czerwca bieżącego roku rozpoczęli-
śmy budowę I-go etapu, mając trochę 
środków zgromadzonych z ofiarności 
członków przez lata, bardzo niewiele 
w stosunku do potrzeb. Rozpoczęli-
śmy z wielką niewiadomą i z równie 
wielką nadzieją, że Bóg zapewni to, 
co jest potrzebne. W gronie przy-
wództwa Zboru mieliśmy przeko-
nanie, że ośrodek może powstać  
z ofiar pojedynczych ludzi, którzy po-
dejdą z wiarą do obietnicy z Przypo-
wieści Salomona: „Czcij Pana ofiarą  
z twego mienia i pierwocinami całe-
go dochodu, a twoje spichrze napeł-
nią się zbożem i tłocznie przeleją się 
moszczem”. Taką też wizję zaczę-
liśmy przedstawiać. Odpowiedzią 
było i jest wielkie oddanie ze strony 
członków wspólnoty. Ponad dzie-
więćdziesiąt pojedynczych osób lub 
małżeństw z naszego Zboru zaan-
gażowało się w ofiarowanie. To daje 
razem sto kilkadziesiąt osób. Prawie 
wszyscy. Mógłbym tu opowiedzieć 
o wielu wręcz heroicznych czynach, 
stojących w sprzeczności z życiową 
sytuacją i własnymi potrzebami tych, 
którzy ofiarowali. Niektórzy wzię-
li też osobiste wieloletnie pożyczki. 
Na początku zapraszaliśmy do tego 
dzieła wyłącznie członków naszej 
wspólnoty, lecz wkrótce Bóg przeko-
nał mnie, by otworzyć to na innych 
naśladowców Chrystusa, ale wyłącz-
nie z kraju. Doświadczamy oddania 
szeregu osób spoza naszego Zboru. 
Do tej pory 29 pojedynczych osób 
lub małżeństw zaangażowało się  
w ofiarowanie. Także cztery zbory. 
Poza tym nasz Kościół jako całość, 
przekazał nam poprzez Radę Ko-
ścioła dotację – część ofiary żniwnej.  
W imieniu całego naszego Zboru go-
rąco Wam za to dziękujemy. 

Stan na dziś
Co udało się zrobić do tej pory? Ze 
starego kompleksu pozostała tylko 
stalowa konstrukcja fabrycznej hali. 
Cała reszta została wyburzona. Po-
wstały nowe fundamenty, ściany, 
stropy, nowy dach, taras. Także nowe 
przyłącza. Ośrodek jest już całkowi-
cie podłączony do mediów. Powsta-
ła już wewnętrzna instalacja elek-
tryczna, obecnie wstawiane są okna 

i szklana fasada. Dokańczane jest 
ocieplenie i przygotowanie pod tynk. 
Trwa ocieplanie dachu. Na zewnątrz 
zostało wykonanych wiele prac po-
rządkowych, utwardzono część par-
kingów. Tu i ówdzie jest już nowy, 
strzyżony trawnik. I uporządkowana 
zieleń. Powoli śmietnik zamienia się 
w park. Dzięki łasce Boga mamy dzi-
siaj większość środków na dokończe-
nie pierwszego etapu, chociaż tro-
chę jeszcze brakuje. Koszt realizacji 
pierwszego etapu wkroczy w strefę 
inwestycji siedmiocyfrowych. Mamy 
świadomość, że doszliśmy do granicy 
naszych możliwości, włączając w to 
kredyt, który będziemy spłacali przez 
parę dziesiątków lat. Nie możemy 
wziąć większej pożyczki.  

Boża perspektywa
Co więc dalej? Mamy notarialne zo-
bowiązanie wobec miasta, że inwe-
stycja zostanie zrealizowana w ciągu 
5 lat. A więc zostało jeszcze niecałe 
trzy i pół roku, do lutego 2014. Jak to 
zrobimy? Tego jeszcze nie wiem. Ale 
wiem, komu zaufaliśmy. Do tej pory 
przecież utrzymujemy się na po-
wierzchni, chociaż po ludzku rzecz 
biorąc, dawno powinniśmy tonąć. 
Jednak nadal idziemy po wodzie. 
Mogę więc powiedzieć tyle, że „aż 
dotąd pomagał nam Pan” (1 Księga 
Samuela 7). Zdaję sobie sprawę, jak to 
jest niebezpieczne dla zboru, patrząc 
po ludzku. Ale cóż na to poradzę? 
To Bóg nas w to wszystko wprowa-
dził, przez szereg okoliczności. Ufam 
więc, że On ma plan. Praktycznie nie 
ma godziny, bym nie wołał do Nie-
go o ratunek. Za wyjątkiem snu, ale 
pewnie i wtedy mój duch się modli.  
Kilka tygodni temu Mateusz Wichary, 
redaktor naszego szacownego pisma, 
zaproponował mi artykuł o powsta-
waniu ośrodka. Napisał też, bym nie 
zapomniał zamieścić numer konta. 
Więc czynię to z pokorą i zacieka-
wieniem, co też Bóg jeszcze zamie-
rza zrobić. W tym Jego planie może 
jesteś Ty, Bracie czy Siostro. Może 
On pobudzi Ciebie do modlitwy  
o to dzieło, i może też do materialne-
go zaangażowania. Pisząc to jestem 
całkowicie spokojny, że nikogo nie 
ograbię, ani człowieka, ani zboru, bo 

jestem przekonany, że za tym pójdzie 
tym większa pomyślność od Boga. 
Przygotowuję też co tydzień lub dwa 
raport z działania łaski Boga i z na-
szych działań na placu budowy. Na-
zwałem go Dziennikiem Budowy. 
Przedstawiam w nim, z odrobiną 
humoru to, co się aktualnie dzieje.  
Załączam też zawsze parę zdjęć. Je-
żeli chcielibyście otrzymywać ten ra-
port mailem, napiszcie do mnie na ad-
res dziennikbudowy1@coek.pl lub na 
mój osobisty adres bednar747@gmail.
com. Co może być bardziej wzrusza-
jące, niż wielkie dzieła Pana?! Oby 
Bóg wzbudził w naszych sercach mi-
łość do Jego wielkich dzieł. Obyśmy 
nie musieli oglądać ich tylko, jak za 
wystawową szybą, czytając o nich  
w książkach. Obyśmy byli ich czę-
ścią!  

Konto budowy ośrodka:  
Kościół Baptystów w Bielsku-Białej 
Ul. 3-go Pułku Strzelców  
Podhalańskich 8 
43-300 Bielsko-Biała 
59 1050 1070 1000 0022 3285 0392 
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Pierwszy weekend września w Bielicach koło Stronia 
Śląskiego tradycyjnie należy do grupy Seniorów z Wro-
cławskiego Zboru. W tym roku podobnie jak w ubiegłych 
latach do grupy wrocławskiej dołączyli goście z Białego-
stoku, Legnicy, Gdańska, Prudnika, Tarnowa i Warszawy. 
Grupa 37 osób, w większości znajomych i przyjaciół,  
którzy ukochali góry Bialskie i znakomicie wypoczywa-
ją na górskich szlakach, przyjechała tu na tygodniowy 
wypoczynek. Niestety pogoda nas nie rozpieszczała, ale 
i tak wytrwale, wykradając bezdeszczowe chwile prak-
tykowaliśmy spacery, grzybobrania i Nordic Walking. 
Oczywiście nie zabrakło towarzyskich spotkań przy ka-
wie, długich rozmów i wymiany doświadczeń, jak i po-
rannej gimnastyki (czasami nawet na świeżym powietrzu). 
Nawet ciężkie deszczowe chmury nie przeszkodziły nam 
w przyjacielskiej wizycie w „Chatce Cyborga”, w której 
wypoczywały dzieci i młodzież z Centrum Rehabilitacji 
i Neuropsychiatrii „Celestyn” ze Strzegomia. Spotkanie 
uświetnił śpiew solowy jednej z pensjonariuszek i pokaz 
hip hopu. Wsparliśmy działalność Centrum zakupując 
przygotowane przez pensjonariuszy prace i na zakończe-
nie wykonaliśmy wspólne zdjęcie.

Podstawą naszego pobytu jest oczywiście rozważanie 
Słowa Bożego, w którym prowadzili nas pastorzy Igor Bar-
na i Konstanty Wiazowski. Brat Igor w czasie porannych 
społeczności rozważał  pierwsze dwa rozdziały Listu do 

Efezjan utwierdzając nas w przekonaniu, że w Chrystu-
sie jest wszystko, co Bóg chciał przekazać człowiekowi,  
a naszą rolą jest rozszerzanie Ewangelii, która Bożą mocą 
przemienia ludzkie życie.

Brat Konstanty natomiast na wieczornych społeczno-
ściach w sposób poetycki i pełen humoru przybliżał nam 
wady i zalety starości w oparciu o wiersze i opowiadania, 
książkę „Życie po 60”, ale przede wszystkim na podsta-
wie Biblii i tego, co opisuje o latach, które muszą nadejść 
a nie podobają się nam. Przekonywał, że warto swoje ży-
cie przeżywać w obecności Boga, nie gromadzić złych 
nawyków lecz je usuwać i przebaczać innym i sobie.  

Nie brakowało nam śpiewu, modlitwy i świadectw,  
a w życzliwym gronie chętnie otwierały się serca i usta 
nawet nieśmiałych. Nawiązywały się przyjaźnie i utrwa-
lały sprawdzone już relacje. Z przyjemnością korzystałam  
z aktywnego wypoczynku w gronie życzliwych i uśmiech-
niętych twarzy, nawet przy niesprzyjającej pogodzie. 

Muszę także wspomnieć o gospodarzach, którzy jak 
zawsze podejmowali nas niezwykle gościnnie i życzliwie, 
żywiąc nas znakomicie i opiekując się troskliwie.

Zachęcam serdecznie wszystkich 55+, którzy lubią 
góry, ruch i dobre nauczanie biblijne, aby dołączyli do 
nas za rok zabierając ze sobą własną twórczość i dobry 
humor. 

Urszula Nowak

Deszczowy tydzień

Łukasz Nowicki: Na jednym z ostat-
nich obozów zorganizowanych przez 
twoją Fundację w Wiśle widziałem, 
jak około 40 dzieci z domów dziecka  
i ośrodków opiekuńczych z całej 
Polski powiedziało „tak” Jezusowi  
w momencie nawrócenia. Nigdy 
wcześniej nie widziałem tak licznej 
grupy dzieci modlącej się o przyjęcie 
Jezusa do swoich serc i płaczących ze 
szczęścia. Jak doszedłeś w swej służ-
bie do tego etapu?

Henryk Podsiadły: Stopniowo. Na sa-
mym początku, kilkanaście lat temu  
pomagałem dzieciom z dzielnicy Ra-
dość w Warszawie. Uczyłem się tej 
służby wśród dzieci od Amerykanów, 
którzy w latach dziewięćdziesiątych 
przez wiele lat z rzędu przyjeżdżali do 
Ośrodka w Radości, gdzie wspólnie 
organizowaliśmy półkolonie. Jeszcze 
jako pracownik administracji semi-
narium baptystycznego pomagałem 
sąsiadom z Radości, którzy widząc te 
okazałe budynki ośrodka przychodzili 
prosząc o pomoc głównie żywnościo-
wą. Nigdy nie odsyłałem ludzi z „kwit-

Być 
wiernym 
w małym

Z Henrykiem Podsiadłym, 
prezesem Chrześcijańskiej Fundacji Radość, 

rozmawia Łukasz Nowicki

„I będziesz błogosławiony bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę 
bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” 

Łk 14:14

kiem” ale zawsze starałem się pomóc, 
jeśli nie od razu, to odwiedzając ich 
później. Wtedy rozeznawałem się le-
piej w ich sytuacji życiowej. I tak po-
wstała pierwsza lista podopiecznych. 
Już wtedy czułem, że Bóg powołuje 
mnie do tej służby i wiedziałem, że 
to jest to, co chciałbym w życiu robić. 
Kiedy byłem dzieckiem, nasza rodzina 
była na podobnej liście w naszym ko-
ściele, teraz miałem sam sporządzać 
listy podopiecznych. 

ŁN: Choć dziś ilość fundacyjnych be-
neficjentów jest wielka, wiem, że na 
samym początku musiałeś być „wier-
ny w małym”. 

HP: To prawda, zaczynaliśmy bardzo 
skromnie. A potem był ten milowy 
krok. Kiedy osiem lat temu ówczesny 
Prezbiter Rady Kościoła poprosił mnie, 
abym reprezentował Radę w pewnej 
chrześcijańskiej fundacji, początkowo 
zaskoczony tą propozycją zgodziłem 
się i tym samym zostałem członkiem 
jej zarządu. Wkrótce zdałem sobie 
sprawę, że Bóg powołuje mnie do no-

wej służby, i że taka fundacja może być 
wspaniałym narzędziem do rozwoju 
działalności charytatywnej, którą już 
rozpocząłem, ale przede wszystkim 
do rozszerzania Jego Królestwa. Lista 
podopiecznych szybko się wydłużała. 
Początkowo potrzeby podopiecznych 
zaspakajałem z własnych środków, 
później ze środków całej rodziny  
i bliskich przyjaciół, aż w końcu wo-
bec wielkiej ilości potrzeb, zacząłem 
prosić o pomoc znajomych. Każdego 
z nich widziałem jako potencjalnego 
darczyńcę na rzecz podopiecznych.

ŁN: To się nazywa odwaga! 

HP: Kiedy zorientowałem się w skali 
potrzeb, chciałem sam założyć Bank 
Żywności. Wtedy okazało się, że ta-
kowy już istnieje w Warszawie, i że 
fundacje, takie jak nasza po spełnieniu 
kilku warunków mogą otrzymywać 
żywność dla swoich podopiecznych. 
Po pierwszym spotkaniu w tym banku 
i po dokładnych wyliczeniach okazało 
się, że mamy 140 podopiecznych, dla 
których od razu i co miesiąc możemy 
otrzymywać przydział żywności. Do 
tej pory korzystamy z tej współpracy, 
która co miesiąc jest wielkim błogo-
sławieństwem dla obecnie ponad 800 
osób. W ubiegłym roku rozdaliśmy 

INICJATYWYSENIORZY

fot. stockxchng
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ponad 80 ton żywności o wartości 
przekraczającej 250 tys. zł. 

ŁN: Ale rozdawanie żywności to nie 
wszystko, czym się zajmujesz?

HP: Rzeczywiście. W styczniu 2002 
roku w Wiśle, zorganizowałem pierw-
szy chrześcijański obóz, głównie 
dla wychowanków Domu Dziecka  
w Konstancinie – Jeziornej, ale też dla 
innych dzieci z rodzin potrzebujących. 
W obozie tym uczestniczyło ok. 50 
dzieci i opiekunów. Obóz ten odbył 
się dzięki wysłuchanym modlitwom  
i ofierze jednej tylko osoby, której  
pomoc dała nam nadzieję, że Bóg bę-
dzie zawsze z nami. I tak to się właśnie 
zaczęło... a w roku 2009 tych obozów 
było już 8, natomiast w roku bieżą-
cym aż 12! Mamy plany i ambicje, aby  
w przyszłym roku zorganizować  
jeszcze więcej obozów dla sierot  
i biednych dzieci. 

ŁN: Wbrew obiegowym opiniom wy-
gląda na to, że w Polsce są zasoby, by 
pomagać ubogim i potrzebującym. 
Ośrodki opiekuńcze są otwarte, by 
wysyłać swoich podopiecznych na 
fundacyjne obozy, Bank Żywności 
zapewnia wiele ton darmowych pro-
duktów. Czy są jednak jakieś prze-
szkody albo ograniczenia, na które 
fundacja napotyka niosąc pomoc? 

HP: Tak, w Polsce są wielkie możliwo-
ści, aby pomagać ubogim i potrzebują-
cym. Trzeba tylko chcieć i z modlitwą 
dążyć do tego celu, krok po kroku.  
Obecnie drzwi wielu państwowych 
placówek są dla nas szeroko otwarte, 
ale najpierw trzeba było zdobyć za-
ufanie i dobre imię, którym teraz, dzię-
ki Łasce Bożej, możemy się cieszyć. 
„Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele 
ci powierzę…”. Tym cytatem z Ewan-
gelii Mateusza 25:23b się kierowałem, 
i do tej pory kieruję. Oczywiście, są 
i ograniczenia, chociażby logistyczne. 
Oba nasze 9 osobowe busiki, które 
służą nam do przewożenia osób, jak  
i żywności, po intensywnej akcji letniej 
i z przeciążenia zostały odstawione do 
warsztatu... Potrzebujemy większego 
samochodu dostawczego do obsługi 
programu pomocy żywnościowej.  

ŁN: No tak, to były początki w Polsce, 
ale dzisiaj jesteśmy w miejscowości 

Lisburn w Irlandii Północnej, gdzie 
pozyskujesz kolejnych misjonarzy, 
którzy zdeklarowaliby się do wspie-
rania fundacji. W jaki sposób zachę-
casz tych zagranicznych chrześci-
jan do wspierania naszych rodaków  
w potrzebie? 

HP: Prawie sześć lat temu otrzymałem 
e-mail od grupy wierzących 
studentów z północno-ir-
landzkiego uniwersytetu, że 
oto są gotowi przyjechać do 
Polski, aby pomóc w organi-
zacji obozu dla dzieci. Nie 
myśląc długo odpisałem i za-
prosiłem ich na nasz pierwszy 
wielkanocny obóz dla dzieci 
z domów dziecka w 2006 
roku. Teraz widzę to, jako od-
powiedź na moje modlitwy  
o partnera strategicznego dla 
naszej służby. Później gru-
pa ta przyjeżdżała pięć razy  
z rzędu na nasze kolejne obo-
zy wielkanocne i mam już 
potwierdzenie, że również  
w przyszłym roku grupa 
się pojawi. W ciągu pięciu 
ostatnich lat z samej tylko 
Irlandii Północnej przyjecha-
ło do nas ponad 30 różnych 
grup z różnych kościołów  
i organizacji misyjnych, z któ-
rymi zorganizowaliśmy tyle 
samo obozów. W przyszłym 
roku planujemy kolejne duże 
projekty misyjne. Kilkakrotnie 
miałem okazję przemawiać  
w różnych północno– irlan-
dzkich kościołach zachęcając 
je do dalszej współpracy. Od-
zew był pozytywny.

ŁN: Co przyciąga ich do Pol-
ski?

HP: Przede wszystkim moż-
liwość głoszenia Ewangelii. 
Ale i nasza rzetelność. Do-
brze przeprowadzony pro-
jekt daje szansę na powrót partnera  
w roku następnym, obie strony muszą 
być zadowolone. Poza Irlandczykami  
mieliśmy również wiele grup partne-
rów misyjnych z USA, którzy podjęli 
współpracę z nami i wzięli odpowie-
dzialność za różne projekty. Partne-
rzy ci deklarują dalszą współpracę 
w roku przyszłym.  Najważniejszym 
naszym partnerem w USA jest mój 
przyjaciel Jeff, który na moją prośbę  

w Kentucky założył głównie dla na-
szej fundacji organizację charytatyw-
no – misyjną „Hope For The Children”, 
która wysyła do nas dwie grupy misjo-
narzy rocznie. Cieszę się, że i tam,  
w Kentucky mogłem przedstawić na-
szą pracę charytatywno-misyjną na 
konferencji organizowanej przez na-
szych partnerów. 

ŁN: Słyszałem, że współpraca  
z chrześcijańską Fundacją Radość to 
także wymierna pomoc dla lokalnych 
zborów.  

HP: Jak najbardziej. Przez te wszyst-
kie lata  nawiązaliśmy współpracę nie 
tylko z wieloma placówkami  publicz-
nymi, ale też z innymi organizacja-
mi  misyjnymi i zborami, szczególnie 
tymi, które dysponują własną bazą 
noclegową, gdzie organizujemy nasze 

obozy. Tym sposobem powierzone 
nam środki finansowe wykorzystuje-
my dwukrotnie. Błogosławiąc dzieci  
i płacąc za noclegi, pomagamy  
w pracy misyjnej naszych gospodarzy. 
Najwięcej obozów zorganizowaliśmy  
w Radości i w Wiśle, ale też w Narew-
ce, Chełmie i ostatnio w Ostródzie. 
Myślę, że będziemy również szukać 
nowych przyjaznych naszej służbie 
miejsc. Być może jeszcze większych, 
bo jeden z naszych partnerów zapo-
wiada przyjazd z 55-osobową grupą 
Irlandczyków, co oznacza, że cały 
obóz będzie przynajmniej kilka razy 
większy!

ŁN: Kiedy patrzę na to, jak fundacja 
rozrasta się i rozszerza strefę swoich 
wpływów, jestem zachęcony, by mo-
dlić się jak Jabez o zmiany w naszym 
kraju. 

HP: „Panie, poszerz moje granice...”  
Tak, modliłem się w ten sposób,  
i Bóg dokładnie to czyni – posze-
rza nasze granice, najpierw na oko-
lice - Józefów i Otwock, a następnie 
na całą Polskę. Dziś w całym kraju 
współpracujemy z wieloma placów-
kami opiekuńczo  – wychowawczymi, 
takimi jak: państwowe domy dziec-
ka, domy samotnych matek, ośrodki 
socjoterapii oraz z przykościelnymi 
świetlicami dla dzieci, z kuratora-
mi sądowymi a przede wszystkim  
z Ośrodkami Pomocy Społecznej, skąd 
otrzymujemy najwięcej rekomendacji 
o naszych podopiecznych. To dzieje 
się codziennie. Wczoraj zadzwoniła 
do mnie pewna pani kurator z prośbą  
o dołączenie siedmioosobowej ro-
dziny do listy naszych podopiecz-
nych. Musimy być gotowi do pomocy  
w każdy dzień, tu i teraz.  

ŁN: Wiemy że słowa Jezusa: „idźcie 
tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody...” dotyczą każdego z nas.
Ale nie każdemu to wychodzi. Jak to-
bie udało się wcielić te słowa Jezusa  
w rzeczywistość życia?

HP: To jest kwestia zrozumienia swo-
jego powołania i pozytywnej odpo-
wiedzi na nie. Jestem przekonany, że 
wielu z nas od Boga otrzymuje dość 
konkretne wskazówki. Wiem, że Bóg 
posłał mnie do ludzi potrzebujących, 
więc do nich idę. Pragnę Jemu służyć, 
jak najlepiej potrafię. Bóg mnie posyła, 
a ja idę.

ŁN: Jakie plany ma fundacja na rok 
2011?

HP: Po pierwsze, chcemy rozwijać 
program dostarczania żywności. Po 
drugie, podobnie jak w roku bieżącym, 
chcemy zorganizować co najmniej  
12 stuosobowych i większych obozów 
dla dzieci. Po trzecie, chcemy również 
rozpocząć comiesięczne weekendy 
uczniostwa i w ten sposób zadbać  
o rozwój duchowy dzieci pomiędzy 
wakacjami. Chcemy zapraszać dzieci 
na weekendy do Radości lub odwie-
dzać je w ich domach dziecka, świetli-
cach przykościelnych i innych placów-
kach oraz w miejscach ich zamieszka-
nia. Po czwarte, chcemy rozwijać Pro-
gram Międzynarodowego Wolontaria-
tu. Niedawno podpisaliśmy umowę  
o wolontariat z jednym ze współpracu-
jących z naszą fundacją państwowych 
domów dziecka, która to umowa za-
inaugurowała ten program, do które-
go od dawna się przygotowywaliśmy. 
Umowa ta  przewiduje zamieszkanie 
na terenie domu dziecka i pomoc jego 
wychowankom prze dwie nasze wo-
lontariuszki, jedną z Irlandii Północnej 
i drugą z USA. W przyszłości chcemy 
rozwijać i ten nurt naszej działalności, 
bo widzimy w nim wielki potencjał. 

ŁN: Wiem, że jesteś marzycielem, 
choć jednocześnie mocno stąpasz po 
ziemi. Wiem, że myślami wybiegasz 
daleko poza rok 2010. Czy zdradzisz 
nam któreś ze swoich dalszych ma-
rzeń i modlitw, abyśmy mogli Ciebie 
w nich wesprzeć?  

HP: Jedną z moich modlitw i ma-
rzeń jest powstanie Krajowego Cen-
trum Misji i Ewangelizacji dla Dzieci  
i Młodzieży w naszym baptystycznym 
ośrodku w Radości, które mogłoby 
działać równolegle z innymi instytu-
cjami i projektami. W ten sposób wró-
cilibyśmy do tradycji pracy z dziećmi, 
jaka od dawna była w Radości prowa-
dzona. Uważam, że do tego celu nie 
potrzeba wielkich inwestycji, poza 
uzyskaniem odpowiedniej jakości 
wody pitnej. Nasz ośrodek ma wiel-
ki potencjał, ale do końca nie wyko-
rzystany, szczególnie poza sezonem.  
W Polsce jest bardzo dużo sierot  
i biednych dzieci w ponad dwustu do-
mach dziecka i w innych placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, które 
moglibyśmy zapraszać na nasze chrze-
ścijańskie obozy i głosić im Ewangelię. 

Chciałbym być częścią takiego pro-
jektu i mam kilka fajnych pomysłów, 
jak taki projekt wprowadzić w życie. 
Wystarczy wyszukać konkretną grupę 
docelową dzieci i jednocześnie zna-
leźć sponsora i zaprosić obie strony na 
obóz, tak jak to zrobiliśmy w czerw-
cu. Projekt ten okazał się hitem lata 
2010.  „Zielona Szkoła” – dwa czerw-
cowe obozy, na które zaprosiliśmy do 
Wisły wszystkie 120 dzieci z „Jędru-
sia” – Ośrodka Socjoterapii dla dzieci  
i młodzieży w Józefowie, z którym od 
kilku lat współpracujemy. Pierwszy 
turnus dla starszych dzieci zorganizo-
waliśmy wspólnie z grupą wolontariu-
szy z USA a drugi turnus z młodszymi 
dziećmi, wraz z naszymi partnerami  
z Irlandii Północnej. Tylko w tym roku 
poprzez obozy dotarliśmy z ewangelią 
do prawie tysiąca dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych... A w całej na-
szej historii było to kilka tysięcy osób. 
W przyszłości chcielibyśmy docierać 
z pomocą i z Ewangelią do dziesiątek 
tysięcy i setek tysięcy.

ŁN: Jak może w tym pomóc czytelnik 
Słowa Prawdy? Czy chciałbyś na ko-
niec coś mu przekazać? 

HP: Ty też możesz pomóc. Jeśli ko-
chasz Boga i pracę z dziećmi, masz 
uprawnienia wychowawcy kolonijne-
go, czy znasz język angielski, lub masz 
talent muzyczny lub inny przydatny 
na obozach to jesteś idealnym kan-
dydatem na wolontariusza, których 
potrzebujemy coraz więcej, ponieważ 
chcemy organizować jeszcze więcej 
chrześcijańskich obozów dla dzieci. 
Jeśli spełniasz część powyższych wa-
runków, to zgłoś się do nas. 

Możesz również dołączyć do wspie-
rających nas modlitewnie oraz finan-
sowo. Jeśli uważasz to za dobry cel, 
możesz wysłać czek lub wykonać 
przelew na adres: 

Chrześcijańska Fundacja Radość,  
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa. 

Rachunek numer:  
77 1050 1025 0000 0023 0001 5076 
Swift Code: INGBPLPW. 

Możesz również dowiedzieć się  
o nas więcej, odwiedzając naszą  
stronę internetową:  
www.fundacja-radosc.pl. 
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TEMAT NUMERU BOŻE NARODZENIE

Ryszard Tyśnicki

efleksja  bożonarodzeniowa
Gdy byłem dzieckiem, świę-
ta Bożego Narodzenia prze-
żywałem szczególnie mocno. 
Udzielała nam się specyficz-
na atmosfera tych świąt, choć 
trzeba przyznać, nie miała 
ona wymiaru duchowego. To, 
co pamiętam z tego okresu 
to porządki w domu, zmiana 
wystroju mieszkania poprzez 
ubieranie choinki, specjalne 
potrawy robione jedynie raz  
w roku, oczekiwanie na prezen-
ty i coś, czego dzisiaj dzieci nie 
doświadczają - pierwszy śnieg. 
Pamiętam, że zawsze gdzieś  
w tym okresie pojawiał się 
śnieg, a to wiązało się z kolej-
nymi zabawami i rozrywkami. 
Oczywiście gdzieś tam była pa-
sterka i jej specyficzna atmos-
fera, ale nie było to skojarze-
nie pierwszego rzędu. Dzisiaj  
z perspektywy dorosłości świę-
ta to pewien kłopot, znowu 
trzeba kupić jakieś prezenty, 
a nie lubię tego, zmniejsza się 
wyraźnie stan konta, świątecz-
ne posiłki znowu dodadzą tro-
chę do wagi. I tak dzisiaj nie 
przeżywam już magii świąt. 

Zmieniły się też i moje priory-
tety życiowe. Dla mnie dzisiaj 
święta to przede wszystkim re-
fleksja nad istotą tych narodzin, 
nad wiarą i Bogiem. Dni wolne, 
które w tym czasie są najczę-
ściej związane ze świętami, 
dają więcej czasu na modlitwę  
i skupienie, na rozmyślanie  
i analizy. To jest wartość tych 

świąt, która pozwala nam na bu-
dowanie głębi wiary. I chociaż 
dzisiaj mam historyczną świado-
mość również pozabiblijnych źró-
deł tego święta, chociaż dzisiaj 
mam już długi staż wiary i służby  
w kościele, to jednak codziennie po-
trzebuję odnowy i budowania. 

Istotą najważniejszą tej bożonaro-
dzeniowej refleksji jest fakt narodzin 
Jezusa w nas, wierzących. Co to zna-
czy praktycznie, że Jezus zamiesz-
kał w naszym życiu? Co to znaczy 
praktycznie, że narodziliśmy się na 
nowo w Jezusie? To są pytania, które 
powinny być szczególnie mocno za-
dawane w tym świątecznym czasie. 
Wspaniale by było, gdybyśmy zna-
leźli na to czas, bo przecież te święta 
nie są świętami konsumpcji i handlu. 
Poświęćmy w tym roku więcej czasu 
z Bogiem, na modlitwę i rozważanie 
Słowa Bożego. Zastanówmy się, czy 
nasze rodziny siedzące z nami przy 
stole są po właściwej stronie prawdy? 
Spróbujmy w tym dniu odnowić wię-
zi z bliskimi, być może nadszarpnięte 
gdzieś w ciągu roku. 

Jan ewangelista napisał o tych Jezuso-
wych narodzinach ważne słowa: 

Prawdziwa światłość, która oświe-
ca każdego człowieka, przyszła 
na świat, na świecie był i świat 
przezeń powstał, lecz świat go nie 
poznał. Do swej własności przy-
szedł, ale swoi go nie przyjęli.  
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał 
prawo stać się dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię jego.  
                                     Jan.1,9-12

Te słowa ukazują prawdziwą wartość 
świąt bożonarodzeniowych. Istnieje 
prawdziwa światłość – to pierwsza 
ważna prawda tu zawarta. Światłość 
wyznacza kierunek, pokazuje nam 
drogę, ukazuje nam prawdziwy ob-
raz rzeczywistości. Więc co jest dla 
nas tą światłością? Nie chodzi tutaj 
o deklaracje typu: „wiara, Chrystus, 
nawrócenie, kościół”. Chodzi tutaj  
o prawdę naszego życia. Czy wśród 
różnych lamp święcących na mojej 
drodze życia, ta jedna faktycznie wy-
znacza mi kierunek? Bo przecież dla 
nas tych światłości może być wiele, 
a co za tym idzie i postrzeganie rze-
czywistości może być różne. Inaczej 
wygląda świat przy jasnym czystym 
świetle, a inaczej przy czerwonym, 
niebieskim, przytłumionym. Czy ob-
serwowana przez nas rzeczywistość 
faktycznie wygląda jasno i precyzyj-
nie? Czy też jest zniekształcona przez 
niewłaściwe światło świecące na na-
szym świeczniku? Pytania brzmią 
prosto, ale czy aby na pewno udzie-
lamy na nie właściwych odpowiedzi 
swoim życiem? 

Druga ważna prawda to, iż „świat 
go nie poznał”. Jezus przyszedł do 
swojej własności, ale dla świata to 
się nie liczy. Jezus stał się jedynie 
obciążeniem, trudnym dylematem, 
legendą lub fałszem, w zależno-
ści od opcji światopoglądowej. Już  
w pierwszych chwilach jego życia 
nie było dla niego miejsca w gospo-
dzie, Herod zaniepokoił się o swoją 
władzę, ludzie wyśmiewali go i mu 
nie wierzyli, a faryzeusze i uczeni  
w Piśmie doszukiwali się niezgodno-
ści z Pismem Świętym. Tak pozosta-

ło do dzisiaj. Jezus odrzucony, choć 
rzekomo czczony w tych świętach 
na masową skalę, jest faktem i zna-
kiem naszych czasów. Chyba nie ma  
w Polsce rodziny, która w tym świątecz-
nym czasie nie zasiada do wigilijnej 
wieczerzy a jednocześnie coraz rza-
dziej wierzymy, coraz rzadziej mamy 
potrzebę chodzenia na nabożeństwa,  
a Bóg i jego sprawy są ważne jedynie 
dla mniejszości. Dzisiejszy świat jest 
coraz mniej Chrystusowy, nawet już 
nie zachowuje pozorów wiary. 

Oto jednak trzecia prawda tego roz-
ważania - swoi go przyjęli. Skoro 
jedynie swoi go przyjęli, to powsta-
je pytanie, czy należę do kategorii 
„swój”? Jest to niezmiernie ważne, 
gdyż jedynie dla tej kategorii Jezus się 
realnie narodził. Pytanie, czy jesteś 
swój to nie pytanie o to, czy chodzisz 
do kościoła. Czy jesteś baptystą, zie-
lonoświątkowcem, katolikiem. To py- 
tanie, czy należysz do Chrystusa? 
Jakże często udzielamy na tak posta-
wione pytanie odpowiedzi zastęp-
czej – przecież jestem co niedzielę  
w kościele. Przecież modlę się, kie-
dy starcza sił. To nie o to chodzi! Czy 
faktycznie Jezus narodził się w tobie, 
zmienił twój styl życia, zmienił twoje 
priorytety? Czy faktycznie swoje za-
sady i swój czas poddałeś pod wolę 
Bożą? Czy faktycznie słowa z Listu 
do Galacjan (2,20) są twoją realną 
zasadą i dążeniem? 

Święta Bożego narodzenia stanowią 
najlepszy czas na zadumę i prze-
gląd swojego życia. Może warto coś  
w tym swoim życiu zmienić i wpu-
ścić do niego więcej Jezusa i więcej 
prawdziwego światła? 
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Boże narodzenie stało się częścią współ-
czesnej konsumpcyjnej kultury. To wie-
my wszyscy. Przypominamy więc, aby 
pamiętać, że sednem jest narodzenie 
Pana Jezusa. Problem w tym, iż również 
ten religijny aspekt Świąt wcale nie jest 
przedstawiany o wiele głębiej niż ten 
konsumpcyjny i rozrywkowy. Oto Pan 

Jezus sprowadzony jest do roli bobaska  
w żłobku. Taki oswojony Bóg, przed 
którym trudno mieć respekt. A przytulić 
można i na ręce wziąć. Nie ukrywam, 
że taki obraz Boga niespecjalnie do 
mnie trafia. Moim ulubionym obrazem 
Pana Jezusa jest raczej ten z 1 rozdzia-
łu Apokalipsy. I takiego obrazu raczej 
potrzebujemy w dzisiejszych czasach. 
Czy więc uważam, że przypominanie  
o narodzinach Pana Jezusa nie ma sen-
su, albo jest z istoty płytkie i ckliwe? Nie. 
W istocie, stoi za tym obrazem bardzo 
głęboka prawda. Ważne jest tylko, aby 
ją odpowiednio zrozumieć i wydobyć. 
To, że Bóg jako Logos stał się ciałem, 
jest niesłychanym wydarzeniem i bardzo 
nośnym dla zrozumienia tego, czym jest  
i jakie powinno być nasze życie. Stwarza 
niesłychaną perspektywę dla nas i dla 
świata. Jest czymś dalece więcej, niż 
opowieścią o płaczącym w ramionach 
Marii Boskim Dzidziusiu. Tak naprawdę, 
skupiając się na tym anegdotycznym 
aspekcie zapominamy, jak niesłychane 
to wydarzenie.  

Inne wcielenia
Sama koncepcja wcielenia Boga w ludz-
kie ciało, czy też narodzin boskiego  
z pochodzenia dziecka, nie jest nowa ani 
odkrywcza. W wielu religiach jest zna-
na. Również idea Bożego syna. Problem  
w tym, że na ogół łączy się ona ze zro-
zumieniem Boga jako siły zasadniczo 

naturalnej, jako głębszej warstwy natury. 
Bóg w takim ujęciu jest po prostu siła ko-
smiczną. Zeus miał dzieci z kobietami, bo 
przychodził do ziemskich kobiet w posta-
ci a to byka, a to złotego deszczu..., a że  
z natury był jurny i lubił „te rzeczy”, to sy-
nów zostawił wielu. Ale Zeus to niewiele 
więcej niż człowiek, nie mieszka też poza 

ziemią, ale na górze Olimp, a jego hobby 
to puszczanie piorunów. Przy takim rozu-
mieniu Boga, sam fakt posiadania dzieci 
z kobietami nie jest jakąś niespodzianką. 
A dzieci też nie są bogami, ale półboga-
mi, czyli trochę bogami, a  trochę ludźmi. 
Jeżeli rozumieć mity greckie na sposób 
filozoficzny, jak to robili na przykład sto-
icy, to Zeus jest nazwą na bezosobowy, 
boski Logos rządzący światem. Człowiek 
zaś może być boski, jeżeli żyje zgodnie  
z naturą, czyli z rozumem. Takie narodzi-
ny więc nie wykraczają poza naturę, ani 
nawet poza materię.

Trochę inne pojmowanie wcielenia 
przynosi hinduizm. Tam wcielenia boga 
(bogów) są liczne i to pod różnymi po-
staciami: ryby, żółwia, dzika, pół-lwa, 
pół-człowieka, karła. Niektóre z bóstw 
wcieliły się w małpę czy słonia. No-
szą nazwę awatarów. Wcieleniem boga 
Wisznu jest Kriszna, postać podobno 
historyczna, narodzona w rodzinie pa-
sterzy krów. Wielu hinduistów traktu-
je jako awatara również Buddę, który 
założył inną przecież religię. Dla wielu  
z nich również Jezus jest jednym z awa-
tarów. Dla hinduisty w tym aspekcie na-
uki chrześcijańskiej nie ma nic dziwnego.  
W hinduizmie nie ma jednej koncepcji 
Boga, w każdym bądź razie granica mię-
dzy Bogiem a światem nie jest wyraźna. 
Wiele odłamów hinduizmu widzi w Bogu 
naturę całego wszechświata, dla wielu 

również ludzka dusza jest ostatecznie 
bogiem. Granica między tym, co boskie,  
a tym, co należące do świata stworzone-
go, jest nieostra. Bóg jest wszystkim. 

Monoteizm a wcielenie
Zupełnie inna jednak jest koncepcja Boga 
w wielkich religiach abrahamowych. Dla 

wyznawców judaizmu Bóg jest jeden,  
i żadne stworzenie nie jest Bogiem. Su-
gestia, że jakiś człowiek, a tym bardziej 
zwierzę może być Bogiem, jest dla żydów 
bluźnierstwem. Podobnie dla muzułma-
nów. Koran mówi jasno, że Allach ani nie 
został zrodzony, ani sam nikogo nie zro-
dził. W tym punkcie te dwie religie mono-
teistyczne są całkowicie ze sobą zgodne: 
chrześcijańska nauka o wcieleniu jest  
dla nich niezrozumiała, ewentualnie jest 
jakąś formą politeizmu, albo po prostu 
bluźnierstwem. Dla judaizmu – którego 
nie należy mylić ze starotestamentową 
religią mojżeszową, z której się wywodzi 
za pośrednictwem faryzeizmu – Jezus 
jest w najlepszym przypadku mesjaszem 
dla gojów, żydowskim rabinem albo 
fałszywym prorokiem, albo po prostu 
bluźniercą. Dla Żyda myśl, że Bóg mógł 
się wcielić w człowieka brzmi właśnie 
tak – bluźnierczo. Podobnie dla islamu. 
I choć jest to religia bliższa chrześcijań-
stwu niż judaizm – uznaje wszak Jezusa 
za proroka, wierzy we wniebowstąpienie 
Jezusa (choć nie zmartwychwstanie, bo 
nie wierzy też w jego śmierć), wierzy na-
wet w poczęcie Jezusa z Ducha Bożego 
– to jednak odrzuca myśl, by byt mógł 
być Bogiem. Dla obu tych religii granica 
między Bogiem a światem jest głębo-
ka i nieprzekraczalna. Bóg jest Bogiem,  
a stworzenie jest stworzeniem. Bóg nie 
jest stworzeniem, a stworzenie nie może 
być Bogiem.  

PUNKTY WIDZENIA

Bóg, który stał 
się ciałem 

Paradoks polega na tym, że chrześcijań-
stwo jest zasadniczo bliższe judaizmowi 
i islamowi, niż hinduizmowi. Bóg i świat 
są w chrześcijaństwie również ściśle od-
dzielone. Bóg jest Bogiem, a świat jest 
stworzeniem; człowiek, ani jego dusza, 
ani żaden inny aspekt jego życia, czy 
świata w którym żyje, nie jest Bogiem.  
A jednak, uznaje doktrynę wcielenia, któ-
ra obecna jest w hinduizmie, a nie ma jej  
w islamie, ani judaizmie. Mimo, że koncep-
cja Boga jest zupełnie inna. Dlaczego?

Wcielenie chrześcijańskie
Przede wszystkim bardzo istotne jest, 
by rozumieć - i tu mamy sedno różnicy 
z hinduizmem - że w chrześcijaństwie 
wcielenie jest aktem jednorazowym, nie-
powtarzalnym i dokonanym tylko przez 
jedynego, prawdziwego Boga. Tylko Je-
zus jest wcieleniem Boga i nikt więcej. 
Co z tego jednak wynika? Mianowicie to, 
że świat się zmienił. Że granica między 
Stwórcą a stworzeniem, choć rzeczywi-
sta i ostra, została przekroczona i zła-
mana. Bóg stał się w Jezusie stworze-
niem, a tym samym stworzenie stało się  
w Nim Bogiem. Natura ludzka i boska ze-
spoliły się w jednej osobie. Faktycznie,  
i nie na niby. Człowiek Jezus był Bogiem. 
Czyli, człowiek może być Bogiem. Ale 
nie tylko człowiek. Jeżeli odwołać się 
do klasyfikacji biologicznej, to możemy 
powiedzieć również, że pewien ssak był 
Bogiem, a nawet pewien kręgowiec był 

Bogiem, a także pewien organizm żywy: 
czyli również pewne procesy chemicz-
ne, białka, czy cukry, stały się w pewien 
sposób Bogiem. W końcu pewne ciało 
fizyczne, materia. Poprzez Jezusa każde 
stworzenie należy ostatecznie do jakiejś 
kategorii, w której jakiś element stał 
się Bogiem. Jezus bowiem ma związek  
z każdym stworzeniem. Tak oczywiście 
o tym się nie mówi, ale przecież kiedyś 
żaden człowiek, ani ssak, ani białko, nie 
był Bogiem, aż narodził się Jezus, a więc 
nie była to tylko chwilowa manifestacja, 
ale pełen człowiek, który się urodził, żył 
i umarł. A potem zmartwychwstał. Gra-
nica między Stwórcą a stworzeniem zo-
stała złamana.

Dlatego nie należy rozumieć chrześcijań-
stwa, jako czegoś pośredniego między 
hinduizmem a  judaizmem, czy islamem. 
W pewnym istotnym sensie, te religie 
są sobie bliższe, niż którakolwiek z nich 
chrześcijaństwu. Tam porządek świata 
nigdy nie został naruszony: stworzenie 
zawsze było tym, czym jest. Natura jest 
ciągle naturą, nie zbliżyła się nigdy do 
Boga. Człowiek tak naprawdę nie może 
zbliżyć się do Boga, nie może się udo-
skonalić i uczestniczyć w pełnej spo-
łeczności z Bogiem. Nie jest możliwa  
w życiu prawdziwa zmiana, ani prawdziwa  
z Nim relacja. Nie jest możliwa praw-
dziwa zmiana, ponieważ człowiek jest 
zawsze tym, czym jest i nie może być 

Dr Janusz Kucharczyk nikim innym. Albo nie jest 
Bogiem i nigdy nie będzie, 
albo nim jest, w swej naj-
głębszej naturze i może to 
co najwyżej odkryć w sobie. 
Awatary są tylko pełniejszą 
formą boskiej natury, ale 
ostatecznie wszystko już  
w nich jest uprzednio. I tak 
cały świat jest w swej naturze 
boski, a nasza dusza (atman) 
jest tożsama z jego boską 
podstawą (brahman). Trzeba 
to tylko sobie uświadomić. 
Nie jest też możliwa pełna 
relacja z Bogiem, ponieważ 
Bóg albo pozostaje nieprze-
jednanym Sędzią, który jest 
ponad człowiekiem, któremu 
można być jedynie posłusz-

nym wypełniając Jego Prawo (Tora w ju-
daizmie lub Szariat w islamie). Podobnie 
hinduistyczne znalezienie Boga w sobie – 
trudno tu  mówić o relacji, w rozumieniu 
wyjścia poza siebie.

Nauka o wcieleniu jest więc przesłaniem  
o możliwości zmiany. O tym, że świat może 
się zmienić. Człowiek wierzący również. 
Choć sam się Bogiem nie stanie, to przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, 
który jest zarówno człowiekiem, jak i Bo-
giem, staje się współuczestnikiem owej 
Bożej chwały. I tak, choć nie staniemy 
się Bogiem w swej własnej naturze, ale to 
boska natura Chrystusa wyrazi się w nas 
w całej swej pełni, jego chwała będzie 
świecić w nas pełnym blaskiem. Chrze-
ścijanin stał się przecież częścią ciała 
Chrystusa, któremu wszystko będzie 
poddane, cały świat. Bóg przejawi się  
w nim doskonale. Tradycja prawosławna 
nazywa to przebóstwieniem. Dla nas to 
może brzmi nieco na wyrost, ale pamię-
tajmy, że wierzymy, że jesteśmy częścią 
ciała Chrystusa i Jego oblubienicą, i że 
On będzie wszystkim we wszystkim. 
Nauka o wcieleniu jest więc opowieścią 
o możliwości uświęcenia swojego życia 
i samego świata, który może stać się 
inny niż jest, ponieważ już raz Bóg stał 
się człowiekiem. 2000 lat temu bowiem 
narodził się człowiek, który był Bogiem, 
i w tym momencie świat zmienił się na 
zawsze.  
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Niektórzy zachwycają się atmosferą przed i świątecz-
ną. Przez te kilka dni staramy się okazać więcej serca, 
cierpliwości, uprzejmości. Być może częściej się uśmie-
chamy i jesteśmy bardziej skłonni do wyrozumiałości, 
lecz... Atmosfera ta, przypomina cieniutką warstwę lodu 
na banalnej kałuży. Na zewnątrz blask i złudzenie czy-
stości - pod - zwykła brudna woda, niejednokrotnie za-
nieczyszczona dodatkowo śmieciami, błotem, kamyka-

mi... Wystarczy, że ktoś 
nieostrożnie „wdepnie”, 
by został pochlapany 
niesympatyczną mazią - 
mieszaniną lodu i brudu.

Tafla pęka tuż po... 
Na twarz powraca zmę-
czenie i chandra spowo-
dowana głównie świado-
mością, że tyle wydało 
się na jedzenie, prezenty, 
ozdoby - a mimo to, czas 
ten nie był zbyt udany,  
a wspólne przełamywa-

nie się opłatkiem i przebaczanie sobie, okazało się jedy-
nie odegraniem roli w świątecznym teatrze.

Być może tu i ówdzie naprawdę się pogodzono, zbli-
żono do siebie, odnaleziono nić porozumienia i zgody. 
Wszak cuda się zdarzają, a głębsza refleksja nad tym, co 
wydarzyło się w małym Betlejem - poruszyła niektóre 
serca... Lecz nie da się ukryć, że czegoś zabrakło, a ocze-
kiwania przerosły znacznie zaistniałe przy świątecznym 
stole fakty...

Nie wzruszam się więc tym nagłym ociepleniem relacji. 
Patrzę głębiej i widzę, że cienka warstewka pięknego uda-

wania, pęka szybko pod wpływem starych przyzwyczajeń  
i codziennego zabiegania. Tęsknie za prawdziwą prze-
mianą, konsekwentnym podążaniem nową ścieżką, gdy 
dotychczasowa okazała się niewłaściwa. Wiem - mu-
szę zacząć od siebie. Przyjrzeć się krytycznie swojemu 
nastawieniu do życia i bliźnich. To i owo skorygować, 
nad czymś popracować bardziej... Postanowić poprawę  
i wytrwać mimo upadków, zniechęcenia, piętrzących się 
trudności... I nie udawać lepszej niż jestem, nie zakładać 
„świątecznych” uroczystych masek, bo ci którzy mnie do-
brze znają i tak wiedzą, że to tylko gra... Nie ma sensu łu-
dzić i okłamywać tych, którzy są wokół nas. Nie ma sensu 
się godzić, jeśli tak naprawdę za dwa - trzy dni powrócimy 
do „wybaczonych” krzywd. Nie ma sensu składać obiet-
nic, których wcale nie mamy zamiaru dotrzymać, ale ład-
nie zabrzmi - gdy padną w świetle świec, melodii kolęd, 
szeleście rozwijanych prezentów...

Jezus nie jest już malutkim chłopczykiem, który „nic 
nie rozumie”. To nie Jego kolejne maleńkie narodziny, tylko 

Katarzyna Zychla

Katarzyna Zychla - autorka artykułów (m.in. kwartalnikach „Cel” 
i „Nasze Inspiracje”, wierszy („Okna niebieskie”, „Z perspektywy 
źdźbła”), powieści („Takemnica Magdaleny”) oraz książek dla młodzieży: 
„Dziewczynka tańcząca z wiatrem”, „Drużyna Mistrza”, seria  
o przygodach Lenki Pyskatej. Laureatka wielu nagród poetyckich.
Blog autorski: jasminowa-dolina.blog.onet.pl
Książki do kupienia:
• www.mor-pho.pl
• http://credo.org.pl/dla-mlodziezy-i-dzieci-c-1.html

Niechaj się rodzi…
Niechaj się rodzi w sercu
uczynkach codziennych
myślach spokojnych
ufności

Niechaj się rodzi w tęsknocie
cierpliwości
znoszeniu słabości innych

Niechaj się rodzi w pieśniach
modlitwach
łamaniu chleba

Niechaj się rodzi w życiu
Każdego z nas

Wielka Miłość zrodzona
w maleńkim Betlejem

Bóg tak właśnie kocha
nas kocha

Drogim Czytelnikom  
„Słowa Prawdy”

Odwagi, aby przeżywać z Chrystusem  
i dla Chrystusa każdy dzień,

Nadziei, którą daje Jego wspaniała obietnica,  
że nie tylko się narodził, ale również wróci  

w chwale, aby zabrać nas do miejsca,  
które nam przygotował, 

Sił, aby nasza wiara była dziełem, widocznym  
i przynoszącym naszemu Zbawcy chwałę,  

a naszemu życiu autentyczne błogosławieństwa, 

Wiary, aby żyć inaczej,  
według Bożego Słowa, odnajdując  

i realizując zadania, które nam powierzył,  
w tym wszystkim świadomości Jego obecności  

i łaski, na nadchodzące święta  
i cały przyszły rok, jeśli Pan da,

                         Redakcja „Słowa Prawdy”

„Niechaj się nie trwoży serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;
gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.

Idę przygotować wam miejsce”
                                                    J 14:1-2

Katarzyna Zychla

pamiątka - lecz my zapomnieliśmy chyba po co się naro-
dził? Z jakiego powodu obchodzimy tę pamiątkę? Co jest 
najważniejsze w tych dniach? I próżno doszukujemy się  
w gdzieś daleko przyczyn, dla których nasze wnętrza po 
wyrzuceniu drzewka na śmietnik, oswojeniu się z prezen-
tami, posprzątaniu dekoracji - pozostają dziwnie smutne, 
puste, osamotnione...

Może dlatego, że nasza „wycieczka” do Betlejem nie 
miała z Nim nic wspólnego. Nie chodziło o zbliżenie 
się do Niego, otworzenie swoich serc, modlitwę o „wy-
prostowanie ścieżki”, podziękowanie za to, że: „Bóg tak 
umiłował świat, że Syna swego dał...” Że ta „cicha noc, 
święta noc...” Przyniosła nam Zbawiciela, który jest po-
tężnym Królem, wszechmocnym Panem - przed Którym 
zgina się wszelkie kolano...

Może właśnie z tego powodu, z roku na rok - okres 
świąteczny niesie coraz mniej radości, coraz mniej po-
koju serca i spokoju, coraz mniej optymizmu... Stoły 
się uginają, prezenty zasypują, dekoracje przyprawiają  
o zawrót głowy - a w małym, cichym Betlejem radują się 
tylko aniołowie, pasterze i dzieci.

Bez prawdziwego Boga w rodzinie, przy stole, w roz-
mowach, przebaczeniu - trudno się zmienić. Trudno się 
stać prawdziwie i trwale lepszym, bardziej kochającym, 
wytrwałym w miłości, pomocy i dotrzymywaniu obiet-
nic...

Zatem, niech się rodzi każdego dnia, jako potężny, 
dobry Król, w naszych sercach...
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Nastał czas radości! Doceniaj-
my możliwość słuchania pięknej 
muzyki. Dzielmy się cennym cie-
płem relacji rodzinnych i przyjaźni. 
Obdarowujmy prezentami przyja-
ciół, ludzi których kochamy i osoby  
w potrzebnie. Oto najpiękniejszy czas  
w ciągu roku!

Lecz cofnijmy się jeden krok, 
opuśćmy blask i czar, który w tych 
dniach dominuje w wielu miejscach, 
i przyjrzyjmy się dokładnie obrazowi 
dziecka w żłobku. Czy nie jest on dla 
nas wielką zachętą do zastanowienia 
się nad tym, czym jest bezsilność?

Oto dziecko, które jest owinięte 
w szatę tajemnicy. To małe dziecko 
jest Bogiem, który stał się ciałem na 
naszych oczach. On jest Wszechmo-
cą zawiniętą w pieluszki, Wszech-
obecnością umieszczoną w żłobie 
dla zwierząt, Wszechwiedzą na po-
słaniu z siana.

To małe dziecko ma wiele wspól-
nego z tymi, którzy nie mają gdzie 
złożyć swej znużonej głowy. Przy 

jego narodzeniu zabrakło atrybutów 
wysokiego rodu; znaki uprzywilejo-
wania rozmyły się w pustce.

Dziecię w żłobku jest żywym 
przykładem tajemnicy bezsilności!

Nadejdzie czas, gdy bezsilne 
dziecię z Betlejem zostanie rozpo-
znane jako Zbawiciel świata. Za-
równo leżąc w żłobie, jak i wisząc 
na krzyżu, wydawał się ofiarą oko-
liczności, osobą nad którą należy się 
litować, przykładem bezsilności. 

Jednak nie ma prawdziwej mocy 
oprócz tej, która przenika przez sza-
tę bezsilności. Prawdziwa pokora  
i zaparcie się samego siebie są moż-
liwe tylko dla tych, którzy znają moc 
Boga. Życie wypełnione służbą z po-
święceniem, otoczone radością, jest 
jedyną drogą dla tych, którzy pozna-
ją bezsilność dziecięcia – Chrystusa.

Owa bezsilność nie może być po-
mylona z beznadzieją, która nie zna 
nic innego oprócz stanu nieszczęśli-
wej desperacji. Przeciwnie, jest to 
pokorne i dobrowolne wkroczenie  

Przesłanie na Święta 
Bożego Narodzenia 2010

Przesłanie na Nowy Rok 2011

Bóg jest 
z nami
Po korytarzach czasu niósł się 

szept, którego szelest słyszeli wierni 
wszystkich czasów. Płynąc spokoj-
nie i w naszych burzliwych czasach, 
szept ten niesie nutę zapewnienia. 
Oto co ogłasza: „Jestem z wami!”

Podczas gdy tak wiele rzeczy roz-
mywa naszą pewność, ograbia nas  
z równowagi ducha, zaburza nasz 
pokój; gdy pochłania nas rozczaro-
wanie, a strach otacza nas swymi zły-
mi skrzydłami – jeśli wsłuchamy się 
dobrze, usłyszymy głos, który wciąż 
mówi: „Jestem z wami!”.

Podczas gdy dobrze wypróbo-
wane metody zawodzą i nie dają 
oczekiwanych rezultatów, gdy insty-
tucje, które niegdyś wydawały się tak 
pewne, generują teraz brak nadziei,  
gdy twierdze, które wydawały się nie 
do zdobycia, zamieniają się w ruiny 
– jeśli uważnie posłuchamy, usłyszy-
my głos, który wciąż mówi: „Jestem 
z wami!”

Ten głos wystarczył, by Izaak 
zrozumiał, że strach można pokonać  
(I Moj. 26, 24). Wystarczył, by pocie-
szyć Jakuba śpiącego pod rozgwież-
dżonym niebem (I Moj. 28, 15). Wy-
starczył, aby Jeremiasz radował się 
pewnością cudownego uwolnienia 
(Jer. 1, 8). A jego uczniom – a więc 
i nam – przed opuszczeniem tego 
świata Jezus obiecał: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż po 
kres tego wieku” (Mat. 28, 20).

Niekiedy to zapewnienie przy-
chodzi dzięki obietnicy towarzy-
szenia nam w przyszłości, mówiąc: 
„będę z tobą”. Wystarczyło ono, by 
pomóc Mojżeszowi przestać się mar-
twić (II Moj. 3, 12). Pomogło Jozuemu 
postawić pierwsze kroki w roli przy-
wódcy (Joz. 1, 5). Obietnica napeł-
nia nas pociechą, gdy wspominamy 
prorocze słowa: „Gdy będziesz prze-
chodził przez wody, będę z tobą,  
a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy 
pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz,  
a płomień nie spali cię” (Izaj. 43, 2).

Gdy stary rok opada z kalendarza, 
raz jeszcze usłyszmy przynoszącą za-
pewnienie obietnicę, i zachowując ją 
w pamięci, kroczmy naprzód mając 
pewność, że Bóg, który jest z nami, 
przyjdzie nam z pomocą w każ-
dej trudnej sytuacji oczekującej nas  
w nowym roku.

Niech nasze życie odzwierciedla 
zapewnienie otrzymane od Boga, 
który daje nam odwagę wystarczają-
cą do tego, by stawić czoła wszyst-
kim wyzwaniom nadchodzącego 
roku. Niech sprawi, abyśmy dzielili 
się Chrystusem z innymi, którzy będą 
mogli pokonać wszelkie obawy, po-
przez przynoszące uwolnienie po-
znanie w Bogu przyjaciela.

Neville Callam
Sekretarz Generalny Światowego 

Związku Baptystów

Tłum. Paweł Kugler

w społeczność biednych bezdom-
nych w celu przekształcenia jej  
w miejsce narodzin bogatych moż-
liwości. Jest to bezsilność, która zna 
życie w okopach, czuje się dobrze 
siedząc wśród tych, którzy nic nie 
posiadają, i jest zadowolona z to-
warzystwa tych, którzy zostali ode-
pchnięci na peryferia społeczne.

Oto co widzimy w żłobku, i oto 
co świętujemy podczas Bożego Na-
rodzenia: niezwykłą moc bezsilno-
ści! Kiedy doświadczamy bezsilno-
ści, Duch Święty obdarza nas siłą 
bycia sługami wszystkich. Dzięki tej 
służbie możemy pomóc przemie-
niać świat. Małe dziecię w żłobie 
jest potężnym znakiem Bożym, ob-
jawiającym cudowną miłość, która 
otwiera przed całym światem drogę 
życia. On stał się ubogi, abyśmy jego  
ubóstwem zostali ubogaceni (2 Ko-
ryntian 8, 9). 

Neville Callam
Sekretarz Generalny Światowego 

Związku Baptystów

Tłum. Paweł Kugler
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Żyjemy w czasach dla członkostwa 
nieżyczliwych. Część osób przycho-
dzących do zboru ma konsumpcyjną 
postawę. Traktuje Kościół jak instytu-
cję, która ma zabiegać o ich względy, 
podobnie jak kina, sklepy, czy restau-
racje. W takim ujęciu członkostwo 
się nie mieści. Kiedy idziemy bowiem 
do kina czy restauracji, mamy swoje 
oczekiwania, w których na pewno nie 
przewidujemy wspólnej pracy. Ewen-
tualnie, członkostwo jest rozumiane 
jako jakiś program lojalnościowy, ale 
nic więcej. 

Niestety, część Kościołów na taką 
optykę się godzi. Mimo, że nie jest to 
perspektywa biblijna i niszczy Boży 
plan dla Kościoła. I ma swoje skutki. 
Kościoły tracą Boży charakter, a wraz 
z nim Bożą obecność, stając się ludz-
kimi organizacjami, dostarczającymi 
znudzonym przychodzącym nieco 
quasi-duchowej rozrywki. 

Po co członkostwo? 
Członkostwo to bycie częścią kon-
kretnego, lokalnego kościoła. Nowy 
Testament pokazuje, że powoła-
niem Bożym dla chrześcijan jest nie 
chrześcijaństwo w pojedynkę, ale 
we wspólnocie. Tą wspólnotą, obok  
(o ile tak Bóg zdarzy) chrześcijańskiej 
rodziny, jest właśnie zbór. 1 List do 
Koryntian (12:13) mówi o włączeniu 
(literalnie: zanurzeniu, ochrzczeniu) 
wszystkich wierzących w jedno ciało 
Chrystusa, jako o działaniu Ducha. 
Owo ciało apostoł rozumie zarówno 
lokalnie, jako zbór koryncki (w w. 27: 
„wy” jesteście „ciałem Chrystusa”,  
a „z osobna” członkami; czyli wspól-
nie tworzą ciało Chrystusa – zbór –  
a z osobna są owego ciała członkami), 
jak i powszechnie (w. 28-29 mówi 
o Kościele w ogóle). Paweł zakładał 

zbory, nie tylko chrzcił poszczególne 
jednostki. Podobnie nasz Pan w Obja-
wieniu Jana mówi „do zborów” (Obj 
1-3), a nie poszczególnych chrześci-
jan. Chrystus chce zborów, a nie tyl-
ko niezwiązanych ze sobą jednostek. 
Ciała Chrystusowego, nie poćwiar-
towanych sztuk mięsa. Członkostwo 
więc jest po to, by być częścią zboru. 
Prawdziwą, nie na niby. To posłuszeń-
stwo Bogu, które realizuje Jego plan. 

Na czym polega członkostwo?
Na byciu częścią. Część rozumie, że 
tworzy coś większego. Rozumie, że 
sama tego nie stworzy. Obdarowanie 
w zborze więc słusznie i dobrze jest 
różnorodne („jeśliby całe ciało było 
słuchem, gdzież byłoby powonienie? 
Tymczasem Bóg umieścił członki 
w ciele, każdy tak, jak chciał”. 1Kor 
12:17-18). To również oznacza, że każ-
dy chrześcijanin jest w zborze po coś; 
jest częścią, a więc ma do wykona-
nia jakieś zadanie, bez którego całość 
nie zafunkcjonuje właściwie. Bardzo 
często ogranicza się owo funkcjono-
wanie do nabożeństwa, czy spotkań 
organizowanych „oficjalnie” przez 
kościół. Niesłusznie. Kościół jest ko-
ściołem nie tylko w czasie wspólnych 
zgromadzeń -  choć na pewno wtedy 
jest nim w szczególny sposób, skoro 
ów charakter jednego ciała jest wte-
dy najwyraźniej urzeczywistniony. To 
bycie częścią to również gościnność, 
pomaganie sobie nawzajem na różne 
sposoby, przeżywanie wspólne życia 
– dla zachowania i rozwoju wiary. 

Członkostwo oznacza również pod-
danie się lokalnemu przywództwu 
i lokalnej dyscyplinie. Tak jak w ro-
dzinie, tak w zborze istnieje pewna 
struktura zależności. Określonym 
jednostkom zostaje powierzone za-

ufanie ku prowadzeniu, zarówno  
w sferze nauczania, jak i służby zbo-
ru. Nowy Testament mówi również  
o władzy kluczy – otwierania i zamy-
kania Królestwa – przed grzesznikami, 
którzy nawracają się do Pana, bądź 
od Niego odchodzą. Choć to zbór 
ostatecznie ma ów autorytet, aby ko-
goś wykluczyć (patrz Mt 18:17), to na-
pominanie, czyli wzywanie do popra-
wy i konfrontowanie z grzechem, na 
wcześniejszych etapach dyscypliny 
jest zadaniem starszych. 

W praktyce więc członkostwo to:
odpowiedzialność za zbór jako −	
całość i innych członków wokół 
mnie;
zaangażowanie w budowanie −	
zboru. Czasem owo zaangażowa-
nie wykracza poza zbór – czyjeś 
powołanie i obdarowanie może 
wpływać na kościół w szerszym, 
bardziej powszechnym wymia-
rze – np. utalentowany muzyk, 
pisarz, twórca służby, czy działań 
charytatywnych, w końcu kazno-
dzieja – może wpływać na wiele 
różnych zborów. Ale w prakty-
ce jest ono zawsze zakorzenione  
w określonym, lokalnym organi-
zmie Chrystusowym, bo nie ist-
nieje powołanie do Kościoła po-
wszechnego bez powołania do 
kościoła lokalnego. 

poddanie się lokalnemu przy-−	
wództwu i lokalnej dyscyplinie. 

Jakie są korzyści członkostwa?
Podstawową korzyścią jest doświad-
czanie Bożego działania w sposób,  
w jaki jest to niemożliwe poza wej-
ściem w ów organizm, jakim jest zbór. 
Uczestniczenie w Bożym planie; uży-
teczność dla Niego. Nie ma nic lep-
szego dla syna, niż posłuszeństwo 
woli kochającego go Ojca. Bóg nie 
jest dla chrześcijanina. To chrześcija-
nin jest dla Boga. Miłość Boża kieru-
je nas nie do skupienia na sobie, ale 
skupienia na dającym błogosławień-
stwo posłuszeństwie Jego woli. List 
do Kolosan (1:24) mówi, że Kościół 
jest ciałem Chrystusowym a wers 27, 
iż w nim właśnie, „w was”, objawia 
się „bogactwo chwały tej tajemnicy, 
którą jest Chrystus, nadzieja chwały.” 
To bogactwo objawia się w Kościele, 
w naszym wzajemnym usługiwaniu, 
w którym Bóg się ujawnia, jako dzia-
łający pośród nas. 

Członkostwo a wcielenie
Słowo stało się ciałem. Miłość Boga 
do człowieka stała się działaniem. 
Pełnym utożsamieniem z nami. 
Konkretem. Nasze słowo o miłości 
do Chrystusa również musi stać się 

ciałem. Miłość do Chrystusa musi 
stać się działaniem. Pełnym utożsa-
mieniem z Nim. Konkretem. Nasz 
Pan nie stał się jakimś człowiekiem  
w ogóle. Przyszedł na świat w określo-
nej rodzinie, w określonym miejscu.  
I zgodził się na określone ogranicze-
nia z tego wynikające. Uciekał jako 
niemowlę do Egiptu; wrócił do Gali-
lei. Doświadczył miłości pobożnych 
rodziców, ale i ograniczeń niezbyt za-
możnej, rzemieślniczej rodziny. Miał 
określoną tożsamość - stał się Gali-
lejczykiem. Postrzegano go w stolicy 
lepiej niż mieszkańców z Samarii, ale 
był dla nich również po prostu pro-
wincjuszem. W Galilei również, choć 
to prowincja, rozpoczął swoją służbę. 
Był konkretny. 

Nasze oddanie Jemu też ma być kon-
kretne. Twoje utożsamienie z Nim ma 
mieć miejsce w konkretnym zborze,  
w określonym miejscu. Doświadcza-
jąc korzyści, masz zgodzić się również 
na wynikające z tego ograniczenia. 
Może doświadczysz jakichś prześla-
dowań, których nie doświadcza zbór 
o miejscowość dalej. Czy to źle? Nie, 
tak realizuje się Boży plan. Kto wie, 
po co jest to prześladowanie? Może 
dla przyszłego przebudzenia? Bóg wie  
i realizuje swą wolę konkretnie, różnie,  
przez zbory tu i tam, a ty masz być 
wierny. Może wpływ twojej służby  

będzie jakiś czas wielki, a potem osłab-
nie. A może na odwrót. Tak czy ina-
czej, będziesz jakiś. Będziesz wiedział,  
gdzie twoje miejsce. Co masz do robo-
ty. Za co odpowiadasz. A Bóg będzie  
z Tobą i z Twoją duchową rodziną. 

Członkowie i sympatycy
Członkostwo to bycie częścią. Ktoś 
może powie, że można być częścią 
zboru bez członkostwa. To niepraw-
da. Owszem, można zasmakować 
bycia częścią nie będąc członkiem – 
można z doskoku w czymś w zborze 
uczestniczyć, obserwować, korzystać 
z nauczania, więzi, itp. Ale z założe-
nia najgłębsze bycie częścią to takie, 
które jest najpełniejsze. A najpełniej-
szym, możliwym związaniem ze zbo-
rem jest członkostwo. Z chodzeniem 
do kościoła jako członek i bez człon-
kostwa jest trochę tak, jak z zakocha-
niem i małżeństwem. Choć zakocha-
nie jest wspaniałe, wzniosłe, radosne, 
to wszyscy wiemy, że utożsamienie 
go z miłością jest błędem. Miłość to 
bowiem trud (patrz 1Tes. 1:3). Czyli 
coś niezbędnego i dobrego, ale już 
nie tak lekkiego i podnoszącego jak 
same uczucia. Przeciwnie – to coś 
wymagającego, trudnego, czasem 
frustrującego i nieprzyjemnego. Ale 
największe błogosławieństwa bez 
owego trudu nie przyjdą. Zakochanie 
jest wspaniałe, ale przemija szybko. 
Bez związania się na dobre i złe nie 
zbudujemy fundamentu dla pojawie-
nia się dzieci i ich wychowania, dla 
przejścia przez niezrozumienie, kon-
flikty, doświadczenia życiowe. Do 
tego potrzeba miłości małżeńskiej,  
a więc związania; ofiarności; oddania; 
zapierania się siebie. W tym wszyst-
kim zakochanie przekuwa się w coś 
bardziej wartościowego i głębszego. 
A jeśli nie, to rozwód w drodze. 

Oczywiście, samo członkostwo nie 
wystarczy. Podobnie jak ślub nie jest 
końcem, ale początkiem nowego 
etapu w życiu. Ale jak bez ślubnych 
obietnic nie ma wspólnej tożsamości, 
tak nie ma jej również bez członko-
stwa. Członkostwo to bycie częścią, 
bez żadnych zawahań i dystansu. Tu 
warto dodać, że jak pochopnie nie 

Mateusz Wichary

Członkostwo
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do zaufania Chrystusowi
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powinniśmy podejmować decyzji  
o ślubie, tak i na decyzję o członko-
stwie warto poczekać, aby była prze-
myślana i wartościowa. Podejmowa-
na w świadomości tego, z czym się 
wiąże. Ale pamiętajmy, że to decyzja 
dobra. Odpowiednia dla chrześcijani-
na, który chce być związany ze swym 
Panem. Zbory to ciało Chrystusa,  
a każdy z nas jest (powinien być) jed-
nego z nich częścią. 

Członkostwo a małżeństwo
Czasem chrześcijanie są niestali. Jak 
mężczyzna niezdolny do wierno-
ści jednej kobiecie. I tu by chcieli 
posmakować i tam się zakręcić. Co  
z tego wynika w życiu, nie trudno so-
bie wyobrazić: sfrustrowany mężczy-
zna, niezdolny do głębszych relacji, 
wciąż niezaspokojony i goniący za 
czymś, czego nigdy nie uzyska. Bo 
szczęście zdobędzie dopiero, gdy 
zainwestuje w wierność. Zapłaci 
cenę utraty wielu doświadczeń, ale 
zyska rozwój i głębię więzi, którą 

daje związanie się na dobre i na złe,  
z jedną tylko kobietą. 

Podobnie jest ze zborem. Poważne, 
silne relacje pojawiają się po czasie. 
Prawda o naszym oddaniu Chrystu-
sowi wymaga czasu. Wolałbym być 
w zborze przechodzącym problemy, 
ale mającym wzajemne oddanie, niż 
w rozwijającym się zborze, w którym 
relacje są fikcją. Nie doświadczysz 
dojrzałości w miłości braterskiej bez 
związania się na dobre i złe, na jakiś 
dłuższy czas, z określonym zborem. 
Czasem również ten brak stałości 
widać w uciekaniu, gdy pojawiają 
się przeciwności. Tu pojawia się pro-
blem, bowiem analogia między mał-
żeństwem a członkostwem ma swoje 
granice, i właśnie do niej się zbliżamy. 
Członkostwo to NIE jest decyzja zwią-
zania z konkretnym zborem na całe 
życie, jak przysięga małżeńska zwią-
zania z konkretnym człowiekiem, do 
śmierci. Niemniej, to decyzja związa-
nia zarówno w czasach dobrych, jak 
złych. Fakt, są słuszne decyzje odej-
ścia ze zboru, zarówno te prozaiczne, 

Jeszcze niedawno myślałam, że 
to ja po długich poszukiwaniach 

znalazłam Boga. Dziś wiem, że to 
Bóg prowadził mnie bardzo cier-
pliwie przez wszystkie moje błę-
dy i skierował na prowadzącą do 
Niego drogę. Teraz zrozumiałam, 
że wszystkie ważne wydarzenia  
w moim życiu miały sens i były po-
trzebne. Spróbuję w kilku słowach to 
wyjaśnić.

 Trudne początki
Moi rodzice byli katolikami, ale zdą-
żyli mnie jedynie ochrzcić i nauczyć 
modlitwy do Anioła Stróża. Gdy by-
łam małym dzieckiem, wybuchła 
wojna. Rodzice zostali zabrani na 
front, a opiekę nade mną przejęła bab-
cia - ateistka, ale była mądrą, dobrą  
i uczciwą kobietą. W niedługim czasie 
Niemcy wywieźli nas do obozu pracy. 
Dzieci też musiały tam pracować, ale 
ich duchowym rozwojem nikt się nie 
interesował. Czytałam, że w obozach 
ludzie się modlili – my nie.

Po powrocie do kraju trafiłam pod 
opiekę sióstr zakonnych Rodziny Ma-
rii. Zetknęłam się tam z niezrozumia-
łą dyscypliną i nakazami. Rosło we 
mnie poczucie niesprawiedliwości  
i bunt przeciwko moim opiekunkom 
i takim pośrednikom między mną  
a Bogiem. I z tym buntem weszłam  
w dorosłe życie. Nie nauczyłam się 
tam kochać Boga ani ludzi. Po opusz-
czeniu tego zakładu wychowawczego 
nie należałam duchowo do Kościoła 
katolickiego.

Po ukończeniu studiów wyszłam za 
mąż za ateistę. Mama męża wystąpiła 
z zakonu po pięciu latach i wychowy-
wała swoje dzieci na ateistów. Jednak 
wieczorami czytała swoim dzieciom 
Biblię. Mąż był dobrym i uczciwym 
człowiekiem. Czasami wspólnie czy-
taliśmy Pismo Święte, ale nie przyj-
mowaliśmy do świadomości, że jest 
to Słowo Boże. Przeżyliśmy razem 
ponad 40 lat, ale dzieci wychowali-
śmy bez Boga, chociaż staraliśmy się 
przekazać im jak najlepsze zasady 
życia. 

 okres poszukiwań
Po śmierci męża poczułam się samot-
na i bezradna. Był to ciężki okres wy-
rzutów sumienia i żalu za wszystko 
zło, jakie w życiu popełniłam. Zaczął 
się okres poszukiwań – odwiedzałam 
różne kościoły i grupy religijne (Ko-
ściół Nauki Chrystusowej, hinduistów, 
Świadków Jehowy itp.)

Na jesieni zeszłego roku siostra moje-
go męża przyjechała do mnie i wspo-
mniała, że jej córka, którą bardzo lu-
bię, znalazła spokój i szczęście wśród 
baptystów. Nieraz zastanawiam się, 
dlaczego wiadomość o tym, że bra-
tanica jest baptystką, tak bardzo mnie 
zainteresowała? Może stało się to dla-
tego, że to ziarenko prawdy upadło na 
przygotowany grunt – śmierć męża 
była dla mnie wstrząsem. Szukałam 
ludzi, którzy pomogliby mi żyć dalej 
z tym ciężarem. Już wcześniej wie-
działam, że bratanica jest baptystką, 
ale dotąd mnie to nie interesowało. 
Nie miałam innego wyjścia, musiałam 
zapytać ją o podstawy jej wiary.

Poprosiłam syna, aby znalazł w inter-
necie siedzibę baptystów w Warsza-

wie. Następnego dnia, a był to piątek, 
zadzwoniłam tam i zostałam zapro-
szona na sobotnie „śniadanko ko-
biet”. Atmosfera na nim była tak miła, 
zostałam przyjęta tak serdecznie, że 
następnego dnia poszłam na nabo-
żeństwo. Tam usłyszałam przepiękne, 
chwalące Pana pieśni i kazanie, które 
poruszyło moje serce. I tu zaczęła się 
moja nowa droga życia.

 Na nowej drodze życia
Przygotowania do chrztu były dla 
mnie potwierdzeniem, że nie ma in-
nej możliwości życia, że chcę prze-
bywać w tej wspólnocie i dalej iść tą 
drogą z Bogiem. Dziękuję Bogu, że 
mnie przygarnął i mam nadzieję i uf-
ność, że mnie nie opuści.

Byłam gotowa przyjąć chrzest, go-
towa do pożegnania się ze starymi 
nawykami, zmienić swoje życie i za-
cząć je od nowa. Jednak do chrztu nie 
przystąpiłam w przewidzianym termi-
nie. Poczułam, że nie mogę przyjąć 
chrztu, nie dzieląc się z najbliższymi 
przepełniającą mnie radością.

Moja rodzina jest niewielka, ale roz-
proszona. Chciałam do każdego do-
trzeć osobiście. Wiadomość o moim 
zamiarze została przyjęta przez rodzi-
nę w bardzo różny sposób. Nie wszy-
scy mój krok zaakceptowali, ale wszy-
scy byli na nabożeństwie 13 czerwca 
tego roku, w czasie którego odbył się 
mój chrzest. Niektórzy z nich byli 
bardzo wzruszeni i życzyli mi jak 
najlepiej. Proszę Boga, aby zechciał 
otworzyć serca moich najbliższych. 
Może nie nastąpi to szybko, bo wiem, 
ile czasu upłynęło, by moje serce się 
otworzyło. Pamiętam jak wiele wska-
zówek i okazji do nawrócenia w ogó-

Bożenna Łucekżyciowe (jak np. przeprowadzka do in-
nego miasta), jak i te duchowe (o nich 
należałoby napisać oddzielny artykuł, 
ale najogólniej, jest nią brak wiary-
godności przywództwa jako rękojmi 
prowadzenia Bożego dzieła i herezje: 
2P 2; Mt 23). Jednak takich decyzji nie 
można traktować lekko. Abyśmy nie 
byli, jak dwoje ludzi niechętnych do 
pracy nad sobą, niezdolnych do za-
pierania się samych siebie, słuchania, 
wzajemnego zrozumienia, którzy od 
siebie odchodzą. Niby łatwiej. Ale tak 
naprawdę gorzej. Może wygodniej, 
ale puściej; tracimy coś, czego nie wi-
dzieliśmy mając to. Bezpowrotnie. Po-
dobnie może być i wtedy, gdy cofamy 
się przed doświadczeniem w zborze,  
w którym przez wierność mieliśmy 
dojrzeć i wspomóc kościół. 

Bądź częścią. Zwiąż się z konkretnym 
zborem. Inwestuj w jego dobro. Żyj  
w nim i z nim. Doświadczaj prób, 
napomnień, błogosławieństw i zbio-
rów. Na dobre i na złe. A Bóg będzie  
z wami i z Tobą. I będzie Cię zmieniał 
i kształtował przez twoją wierność.    

Z pracy Rady Kościoła
Uchwały podjęte na III posiedzeniu Rady Kościoła  
13 listopada 2010 r. w Warszawie Radości:

1.  Przyjęcie założeń na budżet Rady Kościoła na 2011 r. 

2.  Przeniesienie kancelarii Rady Kościoła z ul. Waliców  
w Warszawie do Ośrodka w Radości od 1 stycznia 2011 r. 

3.  Udzielenie pastorowi Januszowi Niwińskiemu rocznego urlopu.

4.  Podziękowanie br. Jarosławowi Kołodziejowi za wieloletnią 
służbę w Zborze w Kaliszu.

5.  Skreślenie z listy duchownych pastora Denisa Gricuka na 
podstawie art. 49 ZPW.

6.  Publikowanie uchwał Rady Kościoła  
w Słowie Prawdy i na stronie internetowej www.baptysci.pl.

Z radością informujemy, 
że książka 

„Autobiografia 
- Billy Graham. 

Taki, jaki jestem” 

dostępna jest już  
w sprzedaży.

więcej informacji na naszej stronie:   
www.wydawnictwo-theologos.pl

NOWOŚCI WYDAWNICTWA THEOLOGOS

zamówienia indywidualne lub hurtowe  
można składać: 

telefonicznie:  98-6460820, kom. 784621194
lub pod adresem:   

zamowienia@wydawnictwo-theologos.pl

Kościół 
Chrześcijan
Baptystów w RP
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z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

dziesiąte
Tomek Bogowski
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Pierwsze i dziesiąte to jak-
by klamra dla wszystkich Bo-

żych przykazań. Pierwsze mówi, by 
nie czynić sobie żadnego innego Boga poza 
jedynym i Żywym Bogiem. Nic, ani nikt 
nie może być ważniejszy w naszym życiu. 
Ostatnie z dziesięciu brzmi w bardzo po-
dobnym tonie:

Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie po-
żądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, 
ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego 
osła, ani żadnej rzeczy, która należy do 
bliźniego twego. 

II Mojżeszowa 20,17

„Nie pożądaj” znaczy nie służ temu, nie dąż 
skupiając swoją uwagę, siły, działania ku 
temu, aby zdobyć to coś, lub kogoś. Jezus 
wypowiedział się na ten temat jasno: nikt nie 
może służyć dwóm panom. Nie możesz być 
jednocześnie fajnym kumplem, który chce 
zabłysnąć przed innymi oraz być posłusz-
ny Bożemu Słowu. Nie możesz jednocze-
śnie pracować na dwa etaty, żeby kupować 
coraz to nowsze gadżety i być na sto pro-
cent zaangażowany w służbę. Coś zawsze  

w twoim życiu będzie ważniejsze, a coś lub 
ktoś na tym ucierpi. Nie można służyć Bogu  
i mamonie [Mt. 6,24]. Kto jest twoim pa-
nem dzisiaj? Komu poświęcasz czas, uwagę  
i pieniądze? Na czyim zdaniu najbardziej 
ci zależy i w ostatecznym rozrachunku, do-
kąd cię to doprowadzi? Do czego zmierzasz  
w życiu?

Niestety nawet my, wierzący ludzie dajemy 
się wkręcić w wyścig szczurów. Od szkoły 
podstawowej jesteśmy oceniani i chcemy 
wypaść lepiej niż koledzy, bo za tym idzie 
lepsza szkoła, studia, potem lepszy start  
w pracy. Potem znowu ścigamy się z inny-
mi zamkniętymi w klatce kariery szczurami, 
bo chcemy być wyżej w hierarchii niż inni. 
Czasem nawet robimy swoje małe karierki 
w Kościele, bo pożądamy statusu, który ma 
ktoś inny. W rezultacie spędzamy życie na 
zabiegach, których efekty są marne, a jeśli 
nawet są jakieś, to nie satysfakcjonują nas, 
bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Boże Sło-
wo mówi też, że nie mamy czegoś, co bar-
dzo byśmy chcieli mimo, iż o to się modlimy, 
bo prosimy o coś tylko dla zaspokojenia na-
szych pożądliwości. Zazdrościmy i kłócimy 
się ze sobą, bo ktoś ma lepiej, łatwiej, faj-
niej.

Pożądamy czegoś lub kogoś, bo druga osoba 
wygląda z tym szczęśliwiej. Musimy jednak 
pamiętać, że zawsze są dwie strony meda-
lu. Dobrze jest mieć fajne auto z mocnym 
silnikiem, ale jak się je tankuje, to płacenie 
przy kasie już nie daje takiej satysfakcji. Do-

brze jest mieć faj-
ną dziewczynę, 
czy chłopaka, ale 
ciężko już wziąć 
odpowiedzialność 
za drugą osobę  
w pełni. Dobrze jest 
mieć kasę, ale jeże-
li spędza nam sen 
z powiek to, czy 
ktoś nas nie chce 
oszukać i wyłudzić 
od nas pieniędzy, 
albo po prostu nas 
okraść, nie jest to 
już powód do ra-
dości, a raczej do 
zmartwień. Tak jest 
ze wszystkim.

Recepta jest jedna. 
Ciesz się tym, co 

masz. Bądź posłuszny Bożym przykazaniom 
a Bóg okaże się wierny i będzie zaspokajał 
twoje potrzeby, a nawet czasem zachcianki 
- bo jest dobry. Nie porównuj siebie z inny-
mi ale szukaj tego, co Bóg ma dla ciebie, bo 
tylko to jest sposób na osiągnięcie spełnienia 
w życiu. Pożądaj tego, czego Bóg pożąda  
i ciesz się tym, co Jego cieszy. 

Tomek Bogowski

„Jestem drugi”, można by 
rzec, kiedy się przeżyło spotkanie  
z Jezusem Chrystusem. Człowiek nie 
żyje już dla siebie samego, zmienia 
się diametralnie i ma już w głowie 
inne plany i marzenia, niż przed tym 
spotkaniem. Niby ten sam, ale drugi.  
I am second to nowy projekt, głów-
nie internetowy, mający na celu po-
kazanie ludziom, że celebryci, któ-
rzy dziś są idolami wielu młodych 
ludzi, także przeżywają takie spotka-
nia z Żywym Bogiem. Strona www.
iamsecond.com jest zbiorem krótkich 
filmików, na których artyści, muzy-
cy, sportowcy i modelki opowiadają  
o tym, kim jest dla nich Bóg. Jednym 
z uczestników akcji jest Brian „Head” 
Welch, o którym mogliście przeczy-
tać w SP. 

Często dzielimy muzykę na świętą  
i świecką, dosyć niepotrzebnie. Gdy-
by głębiej wejść w życiorysy znanych 
muzyków z pierwszych stron gazet 
okazałoby się, że spora ich liczba 
doświadczyła spotkania z Jezusem. 
Bardzo często wyrazem takiego spo-
tkania jest właśnie zmiana w muzyce 
i tekstach, jeśli nie dosłownie, to uży-
wając artystycznych metafor. Pytanie 
nasuwa się samo – dlaczego tak mało 
wiemy o tych, którzy są biblijnymi 
chrześcijanami i są powszechnie 
znani? Czy wstydzą się swojej wia-
ry, czy boją o swoją celebrycką (o, 
słowotwór!) pozycję? Jak wiemy, dziś 
bycie chrześcijaninem bardziej niż  
z nazwy, nie jest trendy. Stąd mój 
apel do Was, celebryci: może czas 
na chrześcijański coming out? 

I am second daje możliwość (niestety 
na razie angielskojęzycznym i głównie 
amerykańskim) celebrytom na podzie-
lenie się tym, co przeżywają z Bogiem. 
Warto zajrzeć na stronę i mimo, że 
wiele nazwisk nie będzie brzmiało 
znajomo, fajnie zapoznać się z prze-
kazem. Strona oraz wszystkie mate-
riały zrobione są naprawdę solidnie, 
profesjonalnie, z pomysłem. Mamy 
także możliwość podjęcia współpracy 
z projektem, zostania wolontariuszem 
(szczerze mówiąc ciekawe, jakby to 
wyglądało w Polsce?) oraz przyjęcie 
wyzwania ewangelizacyjnego. Stąd nie 
trzeba być wielkim muzykiem czy in-
nym celebrytą, by stać się częścią Iam-
Second. Wystarczy zgłosić chęć pro-
wadzenia małej grupy w swoim mieście 
a otrzymamy potrzebne wsparcie.

Apeluję na koniec do muzyków. Nie 
wstydźcie się swojej wiary! Nie dajcie 
się sprzedać. Muzyka jest potężną bro-
nią, którą można wykorzystać w wal-
ce ze złem, ale także do złych celów. 
Prawdopodobnie będąc muzykiem  
z chrześcijańskim przesłaniem, nigdy 
nie zrobisz kariery tak wielkiej, jak 
chowając je w kieszeń. Świat nie chce 
słuchać o tym, że żyje w grzechu i że 
powinien oddać się Bogu. Wybiera-
jąc taką drogę możesz jednak zyskać 
o wiele więcej. Poza tym, jak mówi 
Boże Słowo, to Bóg wywyższa kogo 
chce, i poniża kogo chce. W Jego rę-
kach jest kariera, sława, bogactwo ale 
także służba, ubóstwo, pokora i chwała 
Królestwa. Rozwijaj i wykorzystuj swo-
je talenty dla Królestwa Bożego a zdzi-
wisz się, gdzie On cię poprowadzi.  

le nie zauważyłam. Jednak Pan Bóg 
okazał mi tę łaskę.

 Z ufnością patrzę w przyszłość
Ze Słowa Bożego dowiedziałam się, 
Bóg jest moim kochającym Ojcem, 
Chrystus wybawicielem i pośredni-
kiem, a Duch Święty wspomożycie-
lem w codziennym życiu. Teraz sama 
mogę się dowiedzieć, czego Bóg ode 
mnie oczekuje. Moje myśli nigdy nie 
były tak jasne, a serce tak pełne na-
dziei i radości. Znalazłam mocne 
oparcie, coraz mocniejsze w miarę 
czytania Słowa Bożego. Nigdy dotąd 
nie dostawałam tak prostych i przeko-
nujących odpowiedzi na moje liczne 
pytania, jak w tej nowej społeczności. 
Powoli nauczyłam się sama tych od-
powiedzi szukać w Słowie Bożym.

Mam córkę i syna oraz pięcioro 
wnucząt i proszę Boga, abym mogła 
podzielić się z nimi swoją radością 
poznania Chrystusa. Nie wiem jakie 
są plany Boże wobec moich dzieci  
i wnuków, ale modlę się o ich nawró-
cenie. Może udział w nabożeństwie 
z moim chrztem jest momentem, do 
którego będą wracać myślami. Ja też 
wracam myślami do tego zwrotnego 
momentu. Teraz wiem, że jednym  
z najważniejszych bodźców, który 
spowodował ten zwrot, było uświa-
domienie sobie, że każdy sam odpo-
wiada przed Bogiem. Nikt nie może 
za mnie coś zrobić ani teraz ani po 
śmierci. Nikt prócz Chrystusa nie 
przejmie na siebie moich win, nikt 
prócz Chrystusa nie może za mną 
wstawić się u Pana Boga, nikt prócz 
Boga nie może mi odpuścić moich 
grzechów.

Od poszukiwania Boga w książkach 
przeszłam do spokojnego czytania 
Biblii. Czytam sama i razem z inny-
mi na spotkaniach biblijnych. Uświa-
domiłam sobie, że Bóg chce, abym 
była Mu posłuszna z miłości, a nie  
z nakazu rozumu. Nie muszę nauko-
wo udowadniać sobie i innym, że Bóg 
istnieje. On mówi o sobie w Biblii.  
W Biblii znajduję wskazówki jak mam 
żyć, aby Jemu się podobać. Dziękuję 
Mu za wszystko.                                                       
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                     Cześć Beatko :-)

Inspiracją do dzisiejszej „rozmowy” 
jest wypowiedź mojego znajomego na 
temat świąt Bożego Narodzenia: „Jak 
ja mam dość tych reklam w telewizji, te 
wielopokoleniowe, uśmiechnięte rodzi-
ny. Babcia piecze ciasta, dziadek ubie-
ra z wnusiem choinkę, tatuś i mamusia 
pakują prezenty – sielsko-anielska nuda. 
Kto obecnie tak żyje? Człowieka szlag 
trafia, bo potem przy wigilijnym stole 
wcale nie ma ciepłego nastroju. Każdy 

się tylko naje, zrobi sztuczny uśmiech – 
że niby zadowolony z prezentu, znowu 
coś zje i po świętach”.

Odpowiedziałam mu: „Oj Mate-
usz… w tym roku ja Cię zapraszam na 
wigilię! Tylko naucz się kolęd, bo u nas 
wszyscy śpiewają, a jak chcesz prze-
bierz się za Gwiazdora – będzie frajda 
dla mojego bratanka”.

Tradycję świąt pielęgnowali moi 
rodzice, więc reklamowe obrazki szczę-
śliwej rodziny bardzo mi się podobają,  
w przeciwieństwie do Mateusza. Każdy 
od babci, przez rodziców ze mną i bra-

Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

tem miał świąteczne zadania. Moi rodzi-
ce dali mi dom, miłość, troskę i wszystko 
o czym dziecko marzy. Przez lata Mama 
była Alfą, a Tata - Omegą. Dla Edytki - 
dziecka na rodzicach zaczynał i kończył 
się świat. Jestem im naprawdę wdzięcz-
na za każdy dzień.

Szkoda, że teraz, gdy dorosłam i wy-
chodzę na nabożeństwo, pytają mnie: 
„znowu się tam zapisałaś?”  Kiedyś ro-
dzice byli ze mną w zborze, żeby zoba-
czyć, jak wygląda kościół baptystów, na-
bożeństwo, jacy tam są ludzie. Chciałam 
żeby wiedzieli, gdzie spędzam niedziel-
ne przedpołudnia. Dzisiaj mam prawie 

W ODPOWIEDZI:
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Część moja Ty bratnia duszo  
w młodszym wydaniu!

Najpierw o Świętach... zdecydowa-
nie lubię, ale od niedawna.  Jakoś tak się 
porobiło w moim życiu.  Jako dziecko 
owszem pamiętam choinka, suto zasta-
wiony stół, kolędy... Jako młoda dziew-
czyna, po rozwodzie rodziców... oj, nie 
było miło.  Jako młoda mężatka chcia-
łam corocznie urządzić takie Święta, 
żeby wszystkich uszczęśliwić. Gotowa-
łam specjalne potrawy dla wszystkich 
domowników i zaproszonych, nauczy-
łam się ich np. od teściowej makowca... 
teraz piekę ich 7 corocznie dla całej 
rodziny.  Ale z przykrością stwierdzam, 
że nie były to Święta o jakich marzyłam. 
Brakowało atmosfery zgody, harmonii, 
jedności. Mimo że od lat, jak wiesz, je-
stem protestantką, nie mam mocy zmie-
niania ludzkiej natury a w ogóle nikogo 
poza może mną samą, jeśli o to dość 
wytrwale się modlę. W związku z tym 
bywały u mojego stołu i osoby nietrzeź-
we i skrzywione, i smutne... 

Ostatnio jest lepiej, ale też nie tak 
jak bym chciała.  Wprawdzie osoby przy 
stole zmieniły się, niektóre nie dożyły.., 
ale i ja się zmieniłam.  Swoje oczekiwa-
nia też.  Dlatego na tzw. wigilijkach kla-
sowych, dzieciom i młodzieży w klasie 
staram się uzmysłowić, że nie dni wol-
ne, nie jedzenie, ani rodzina spotyka-
jące się przy stole, bo tak wypada.., ale 
przyczyna świętowania jest ważna – to 
przypomnienie, że tego symbolicznego 
dnia narodził się człowiek Jezus, który 

To prawda, ale to nic wobec konkretnej 
modlitwy i równie konkretnej odpowie-
dzi od Boga. „No, raz, to może być przy-
padek” – twierdzą sceptycy. Ale co mają 
na swoją obronę, gdy to dzieje się wiele 
wiele razy w życiu? Ja tego doświad-
czyłam i wciąż doświadczam. Chociaż 

przyznaję, bywały momenty w moim 
życiu, że wydawało mi się, że Bóg mil-
czy, nie słyszy mojego krzyku.  A potem 
ni z tego ni z owego, w najmniej czasem 
spodziewanym momencie i w dziwny 
nie raz sposób uzyskiwałam odpowiedź, 
czy rozwiązanie swoich dylematów.

To najważniejsze, gdy Bóg odpowia-
da. No i umieć Mu odpowiedzieć: „Oto 
jestem, czego chcesz ode mnie Panie?” 
Dlatego postanowiłam się ochrzcić, de-
klarując tym samym swoją wiarę w Zba-
wiającego i Zmartwychwstałego Chry-
stusa.  Mój mąż próbował negować mój 
wybór, a ja młoda wówczas mężatka, 
odpowiedziałam: „ty rób, co chcesz, ja 
– przyjmuję chrzest.” Mój mąż przyjął 
chrzest ze mną, ale to już inna historia. 
Reszta mojej rodziny przyjęła ten fakt do 
wiadomości, chociaż tak jak już wspo-
mniałam, pojawiały się różne reakcje.  

Tak może być I w przypadku Two-
ich Rodziców.  Teraz czują się być może 
w jaki sposób zagrożeni. Oto ich mała 
dziewczynka zadaje się z dziwnymi 
ludźmi I na dokładkę spędza z nimi swój 
wolny czas, też w dziwny sposób. Za-
uważ, że bardziej akceptowalnym było-
by, gdybyś rzuciła się gwałtownie w wir 
nocnego życia albo nauki, ale w religię? 
Religia przeznaczona jest dla starych,  
a nie dla młodych. Zresztą, spróbuj  
w towarzystwie porozmawiać o Bogu!  
O polityce, seksie, poplotkować o in-
nych ludziach, owszem, ale nie o Bogu! 
Ludzie potrafią jeszcze zrozumieć trady-
cje i przywiązanie do niej. Te wszystkie 
rytuały, przechodzące z pokolenia w po-
kolenie: pochylanie głowy w odpowied-
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trzydzieści lat i nadal nie akceptują mo-
jego wyboru. Uważają, że powinnam 
kontynuować tradycję i uczęszczać do 
kościoła katolickiego. Problem w tym, że 
ani ten kościół, ani niestety moi rodzice, 
nie odpowiedzieli na moje pytania: cze-
mu byłam ochrzczona jako niemowlę?, 
co będzie ze mną po śmierci?, czemu 
muszę spowiadać się księdzu?, dlaczego 
mam całować krzyż?, dlaczego panowie 
zdejmują czapki, gdy przechodzą koło 
kościoła? I wiele innych…

Czy dla moich rodziców nie powin-
no być ważne to, że chce być chrześci-
janką i że szukam Boga? Przecież napi-
sane jest: „że gdzie dwóch lub trzech 
spotyka się w imię moje, tam Ja jestem 
pośród was”. Czuję, że rodzicom nie 
podoba się moja „odmienność”. Oczy-
wiście lepsze to niż nocne, zakrapiane 

po to przyszedł na świat, by przynieść 
każdemu człowiekowi, który w niego 
uwierzy zbawienie z łaski, nadzieję na 
zmartwychwstanie i życie wieczne. 

 Muszę Ci powiedzieć, że uczniowie 
dziwnie na mnie patrzą, gdy im to klaru-
ję, zamiast jeść i pić, i śpiewać kolędki 
o małym Jezusku.  Mam też nadzieję, że 
stworzyłam przez te lata „bycia osobą 
wierzącą” własną tradycję dbania o do-
mowników i w ten sposób okazywania 
im mojej miłości, o co czasami niełatwo, 
że moje dzieci, tak jak Ty, będą miło, 
mimo wszystko wspominały wspólne 
świętowanie, gdy mnie zabraknie, albo 
gdy będę na tyle stara, że nie będę miała 
już siły ich urządzać.

A co do chodzenia do takiego a nie 
innego kościoła... to przypomina mi się 
pewien wujek w rodzinie, który dwu-, 
czy trzykrotnie wyrzucał mnie z domu  
z powodu, że „zdradziłam Jezuska”.  
Nawet raz zamierzył się na mnie, chcąc 
uderzyć przed „wyrzuceniem jak psa na 
dwór”, bo śmiałam odpowiedzieć na 
jego pytanie: „ile mi ci heretycy zapłaci-
li, że ostatnie pięćdziesiąt dolarów, więc 
on się już nie załapie”.  No cóż, pokorna 
to ja nie byłam i niewątpliwie miałam 
trudności z nadstawianiem policzka, 
ale na swoja obronę powiem, że mimo 
to do końca odwiedzałam tę część ro-
dziny, nie chowając urazy, ponieważ 
miałam świadomość, że atakował mnie  
z nieświadomości, nie rozumiał czym 
jest „nawrócenie”. Bo przecież nie  
o zmianę kościoła ani doktryny tu cho-
dzi, ani nawet o udzielenia mądrych od-
powiedzi tym, którzy pytają, ale o osobi-
ste poznanie żywego Boga – Chrystusa.

Pamiętam, że zachwyciła mnie naj-
pierw logika Słowa Bożego. Stary i Nowy 
Testament uzupełniały się w cudowną 
całość. Ale jeszcze miałam wątpliwości. 
„A co, jeśli to maluczcy wymyślili ku po-
krzepieniu serc?”- myślałam. „Człowiek 
jest słaby i potrzebuje pokrzepienia”.  

nim momencie, żegnanie się, mówie-
nie tych, a nie innych słów... sądzę, że 
większość ludzi nie wie, dlaczego czy-
ni tysiące takich czynności i obrzędów  
i tłumaczy je właśnie tradycją. Może to 
i nic złego, ale moim zdaniem zasłania 
prawdziwą pobożność, duchowość, 
Słowo Boże. Czasami musimy wybierać  
i bywa to bolesne, ale przypominam 
sobie słowa Jezusa: „kto nie ma w nie-
nawiści ojca i matki swojej...” czy: „nie 
przyszedłem przynieść pokój, ale roz-
dwojenie”. Wyraźnie pokazują nam, że 
mimo tego, że darzymy naszych bliskich 
uczuciem i przywiązaniem, czasami 
musimy dokonać trudnego wyboru pój-
ścia za Jezusem nawet wbrew ich woli, 
powodując ich gniew, czy rozżalenie, 
czy czasami nawet wrogość.

To był najmądrzejszy wybór w mo-
im życiu! I mimo, że w późniejszych 
latach zdarzało mi się, jak Piotrowi,  
zaprzeć się uczniostwa, nadal twierdzę, 
że to była najmądrzejsza moja decyzja.  
Ty, kochanie stajesz teraz w obliczu  
wyborów, a ja „zakręcona” Twoja daw-
na pani profesor, obecna mam nadzie-
ję przyjaciółka cieszę się, że znowu  
przychodzisz do zboru i modlę się, byś 
wytrwała w poznawaniu Jezusa.   

Się rozpisałam! Więc kończę! Tym 
bardziej, że dziś cały dzień przy kompu-
terze a zaraz muszę biec na rehabilita-
cję z Martyną. A za oknami śnieg wali 
i biało, i ciemność zapada. Jest pięknie 
o każdej porze roku, może być pięknie, 
jeśli tylko potrafimy w biegu zatrzymać 
się i popatrzeć dookoła.

                             Wymądrzalska

balangi, chociaż może wtedy miałabym 
większe powodzenie, więcej znajomych 
i dziś nie mieszkałabym z nimi. Docho-
dzę do wniosku, że nigdy nie spełnię ich 
marzeń. 

Spośród 6,5 mld ludzi na świecie, 
to właśnie moi rodzice są mi najbliżsi, 
najważniejsi. Chcę z nimi żyć w zgo-
dzie i w przyjaźni. Okazuje się jednak, 
że w pewnych sprawach, nie wesprą 
mnie, nie zrozumieją. Może zbyt późno 
zauważyłam, że inaczej postrzegamy 
życie, mamy nieco odmienne poglądy, 
ale ta „ślepota” brała się z ogromnego 
szacunku i posłuszeństwa. 

Byłaś pierwszą protestantką jaką 
poznałam. Zaprosiłaś mnie do kościoła, 
byłyśmy na kilku obozach chrześcijań-
skich, udzielałam się z Tobą i bez Ciebie 

na szkółkach niedzielnych itp. itd. Dużo 
się od Ciebie nauczyłam. Byłaś moim 
przewodnikiem, tłumaczem Biblii. Wi-
działam, że zależało Ci na moich rela-
cjach z Panem B. i by moja wiara nie 
była martwa. Zapewniam Cię – zrobiłaś 
wszystko co mogłaś. Dziś „ściągam”  
z Ciebie tą szatę tkaną z obowiązku 
nawracania mnie. Jestem dorosła. Mam 
wiedzę, mam wolną wolę i wybór. Teraz 
kolej na mądre, samodzielne decyzje.  
A Ty Kochana – bądź sobie niedoskona-
ła, zapominalska, „zakręcona”, bo i tak 
jesteś moją bratnią duszą, a przykład 
mamy wszyscy tylko JEDEN!           

  

Zorganizowana i poukładana  
bratnia dusza numer 2

fot. stockxchng
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Wiadomości ze świata
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Światowy Związek Baptystów przezna-
czył ponad 100 tys. USD na pomoc ofia-
rom wielkiej powodzi, która nawiedziła 
ten kraj w lipcu tego roku. Wody zajęły 
160 tys. km kwadratowych powierzchni, 
ucierpiało prawie 20 mln osób, znisz-
czonych zostało prawie milion domów  
i wielkie obszary pól uprawnych. Z po-
mocą ofiarom powodzi pospieszyli bap-
tyści amerykańscy, angielscy, kanadyjscy. 
Przez tydzień Sher Alam Khad, lekarz 
węgierski pakistańskiego pochodzenia  
i Lajos Herencsar, były dyplomata węgier-

ski, przyjmowali poszkodowanych i nieśli 
im pomoc medyczną. „Powódź niesie 
coraz więcej śmieci, toreb plastykowych  
i innych rzeczy, które zwisają na drzewach 
wyglądających jak straszne choinki świą-
teczne” – powiedział Lajos. Bezpośrednią 
pomoc poszkodowanym przekazali też 
baptyści Niemiec, Malezji i innych krajów 
Azji Południowo-Wschodniej. W Pakista-
nie działa tylko kilka niezależnych zborów 
baptystycznych. W tym muzułmańskim 
kraju nie ma zorganizowanego Kościoła 
baptystycznego (Baptist World, 4/2010). 

Pakistan – baptyści pomagają muzułmanom Europejska Federacja  
Baptystów (EFB) założyła  

110 nowych zborów
Na ostatnim spotkaniu Zarządu EFB  
w Rzymie, Daniel Trusiewicz z Wrocławia 
– koordynator narodowych projektów mi-
syjnych poinformował, że od 2002 roku, 
gdy EBF zaczęła wspierać tę inicjatywę, 
europejscy baptyści założyli 110 nowych 
zborów. Wyjątkowość tego programu po-
lega na tym, że zakłada on, aby w ciągu 
pięciu lat nowe zbory stały się finanso-
wo samodzielne. Po dwóch i pół latach 
finasowego wspierania misjonarza, jego 
wsparcie maleje po każdych sześciu mie-
siącach. Jednak jak twierdzi Daniel, rzad-
ko się zdarza, aby w tym okresie nowy 
zbór stał się finansowo samodzielny. Po 
zakończeniu wspierania przez EFB wie-
lu misjonarzy czy już pastorów nowych 
zborów podejmuje się pracy zarobkowej 
na pół etatu. Obecnie 60 misjonarzy  
w 24 krajach jest na pełnym utrzymaniu 
EFB. Ich miesięczne wynagrodzenie wy-
nosi od 340 do 540 USD. Program ten ma 
też wymiar społeczny, ponieważ nowo 
nawróceni często odwiedzają sierocińce, 
organizują tam specjalne programy, uczą 
cygańskie dzieci czytać i pisać, pracują 
wśród bezdomnych, organizują bezpłat-
ne posiłki, rozdają odzież, opiekują się 
bezrobotnymi, dbają o opiekę medycz-
ną itp. Przekazywaniu dobrej nowiny 
zawsze towarzyszy działanie społeczne. 
Większość funduszy na ten cel pocho-
dzi z USA – wsparcie dla 44 misjonarzy. 
Baptyści Niemiec, Norwegii, Szkocji, Ho-
landii, Hiszpanii, Szwajcarii i szwedzka 
organizacja Interact, wspierają po dwóch 
misjonarzy. Br. Trusiewicz szczególnie 
podziękował baptystom Rumunii i Czech, 
którzy wspierają po jednym misjonarzu 
tego projektu. Wyraził też zadowolenie, 
że dwa kościoły baptystyczne – mimo 
sytuacji kryzysowej – zwiększyły swoje 
wsparcie (EBF/IMP – 10/2010).

W Turcji działają dwa zbory bapty-
styczne: w Izmirze i Samsunie. Cho-
ciaż państwo gwarantuje wolność 
religijną, w Turcji niełatwo być chrze-
ścijaninem. Zarówno pastorzy jak  
i budynki kościelne muszą być pod 
ochroną policji. Ertan nawrócił się 
w Niemczech w 1983 roku, stał się 
członkiem baptystycznego zboru, stu-
diował teologię. W 1989 roku udał się 
do Turcji i rozpoczął pracę w Izmirze 
(starożytna Smyrna), mieście liczącym 
4 mln mieszkańców. Trzeba było 10 
lat, by założyć domowy zbór. Wte-
dy zwrócił się do władz o przydział 
miejsca na nabożeństwa. I oto stał się 
cud. Miasto dało temu zborowi dawny 
kosciół anglikański z dużym ogrodem. 
Zatem pierwszy zbór baptystyczny  
w Turcji powstał w 2001 roku. Bli-
skość uniwersytetu daje mozliwość 
kontaktów ze studentami. Prawie 20 
osób codziennie odwiedza chrześci-
jańską księgarnię, rozmawia przy ka-
wie w ogrodzie. Obecnie zbór liczy  
32 członków. Teraz założył on swoją 
placówkę z Torbali, 45 km od Izmiru. 
To miejscowość o najwyższym pro-
cencie samobójstw w kraju. Obecnie 
jest tam 5 wierzących w Jezusa ludzi. 
Drugi zbór znajduje się w miejsco-
wości Samsun, od 2003 roku prze-
wodzi mu Orhan, który nawrócił się 
przez czytanie Nowego Testamentu.  
W Samsunie, na wybrzeżu Morza 
Czarnego znajduje się wzniesiony 
przez Koreańczyków budynek, który 
został przekazany tutejszym chrze-
ścijanom. Orhan dzielił się ewangelią 
przez internet. I tak, pod jego prze-
wodnictwem powstał zbór bapty-
styczny Agape. Spotkania odbywają 
się wiele razy w tygodniu. Obecnie 
zbór ten liczy prawie 30 członków. 
Orhan był porywany, otrzymywał po-
gróżki ze strony nacjonalistycznych 
grup. Orhan pisze: „Pan dał naszemu 
zborowi wielkie zadanie i wizję. Jeste-
śmy jedynym ewangelicznym zborem 
w naszym regionie (7,5 mln mieszkań-
ców, 16 miast), gdzie trzeba jechać 
sześć godzin do najbliższego zboru. 
Naszym głównym celem jest założe-
nie więcej zborów” (ebf,IMP).

Początki ruchu baptystycznego w Danii 
sięgają 1839 roku i są związane z dzia-
łalnością Johanna Gerharda Onckena, 
uważanego za ojca misji baptystycznej 
na terenie kontynentalnej Europy. Ko-
ściół Baptystyczny powstał w Danii 10 
lat później, w 1849 roku, i na początku 
był filią Unii Kościoła Baptystycznego  
w Niemczech. W 1888 roku baptyści 
duńscy utworzyli niezależny Kościół  
Baptystyczny w Danii. Baptyści duńscy 
wspierali pracę misyjną w Rwandzie, Bu-
rundi, Tanzanii i Kenii w Afryce, jak rów-
nież w takich krajach jak Papua Nowa 
Gwinea, Wietnam i Honduras. W Burun-

Dania – misja Kościoła Baptystycznego
di baptyści duńscy angażowali się w bu-
dowanie kościołów, wiercenie studzien, 
jak też rozwijanie możliwości czytania  
i pisania wśród kobiet i dzieci, ucząc 
prawie 1600 kobiet tych podstawowych 
umiejętności. W Nagalandzie, stanie pół-
nocnowschodnich Indii, baptyści duńscy 
asystowali we wspomaganiu wielu tamtej-
szych przedsięwzięć, włącznie z organi-
zowaniem wielu grup po około 15 kobiet,  
które zakładały małe biznesy i w ten spo-
sób pomagały sobie wzajemnie. Do Ko-
ścioła Baptystycznego Danii należy 50 
zborów o łącznej liczbie 5.200 członków 
(BWA Connect, 10/2010).

Na świecie żyje 13,5 mln Żydów. W tym 
5,7 mln w Izraelu, 5,6 mln w USA, po pół 
miliona we Francji i Rosji, 280 tys w Wiel-
kiej Brytanii i 250 tys. w Niemczech. We-
dług Palestyńskiego Biura Statystycznego 
w Judei, Samarii i Strefie Gazy mieszka 
4.048.000 Arabów – to o 45 % więcej niż 
w 1997 roku. Stanowi to jeden z najwyż-
szych przyrostów naturalnych na świecie. 
Każda kobieta palestyńska rodzi średnio 
pięcioro dzieci. Kiedyś Jaser Arafat apelo-
wał, by w ten sposób demograficznie po-
konać Izraela. Przyrost naturalny w rodzi-
nach izraelskich jest o połowę mniejszy. 
Rabinat Izraela nie jest zbyt przychylny 
nawróceniom na judaizm. W 2009 roku 
otrzymał on 313.000 podań o konwersję 
na judaizm (z nich 60% z Etiopii, 29%  
z Rosji i 11% z Europy i USA). Przyjęto 
tylko 5.507 osób. Nowo nawróceni na 
judaizm muszą wyrzec się innych prze-
konań religijnych, przejść kurs biblijnych 
przykazań i rabinicznych praw, poddać 

Izrael – sytuacja religijna
się obrzezaniu i rytualnemu, pełne-
mu zanurzeniu w wodzie w mikwaot.  
W przeciwieństwie do tego, każdego roku 
prawie 100 Żydów w Izraelu nawraca się 
na chrześcijaństwo i przyjmuje chrzest. 
Żydzi ciągle oczekują na Mesjasza, jak 
chrześcijanie na powtórne przyjście 
Chrystusa. A jednocześnie coraz bardziej 
przekonują się do Jezusa z Nazaretu jako 
Mesjasza. Szczególną aktywność wy-
kazują Mesjaniczni Żydzi w Izraelu. Ich 
stronę internetową www.oneforisrael.org 
w pierwszej połowie tego roku odwiedzi-
ło 50.000 osób, a ich YouTube – 40.000. 
Ponad 300 osób zamówiło Nowy Testa-
ment. „Widzimy, jak ludzie przychodzą 
do Pana przez internet i przyłączają się 
do mesjanicznych zborów. Wierzę, że 
Bóg używa internetu, by pociągać ku 
sobie ludzi bez względu na to, gdzie się 
znajdują w Izraelu” – powiedział jeden  
z założycieli tej strony internetowej  
(Israel Today, 10/2010).

Turcja – rozwój pracy 
baptystycznej

Chile – baptyści mieli swój udział w ratowaniu górników
W wyniku wypadku 5 sierpnia br. przez 
ponad dwa miesiące 33 chilijskich gór-
ników było uwięzionych na głębokości 
625 metrów pod ziemią, w kopalni San 
Jose na Pustyni Atacama. Dramat ten 
przykuł uwagę całego świata, a stacje 
telewizyjne szczegółowo komentowały 
i opisywały ewakuację. Gdy doszło do 
wypadku, spośród uwięzionych górni-
ków trzech było chrześcijanami. Unia 
Baptystycznych Zborów Ewangelicz- 
nych w Chile (UBZEC) oddelegowa-
ła swego pastora, Marcelo Leiva na 
miejsce, gdzie przez długie tygodnie 
odbywały się rozmowy telefoniczne  
i modlitwy z uwięzionymi pod ziemią 
górnikami. „Mógł rozmawiać z nimi 
przez telefon, modlić się i czytać im  

Biblię” – powiedziała Raquel Contreras, 
przewodnicząca UBZEC i przewod. Wy-
działu Kobiet przy Światowym Związku 
Baptystów. Leiva cały czas przebywał  
w namiocie misji ratowniczej wraz z ro-
dzinami uwięzionych górników. Dzielił 
się z nimi ewangelią, okazywał im mi-
łość Bożą. Cotreras powiedziała, że je-
den z górników stał się chrześcijaninem, 
napisał do swojej żony, aby rozmawiała 
z pastorem i też stała się nowym czło-
wiekiem. Pastor Marcelo przyprowadził  
ją do żywej wiary w Jezusa. Jeden  
z inzynierów, którzy wiercili otwór  
w ziemi, też był baptystą. Baptyści prze-
kazali uwięzionym pod ziemią górnikom 
chrześcijańskie pieśni i kazania oraz Bib- 
lie w języku hiszpańskim (bwanet.org).

W północno-Zachodnim Pakistanie fa-
natycy muzułmańscy pozbawili życia  
chrześcijańskiego prawnika, jego żonę 
i ich piątkę dzieci. Policja znalazła cia-
ła prawnika i ewangelisty Edwina Pau-
la i jego rodziny we wtorek z rana (28 
września) w ich domu w Haripur, ma-
łym miasteczku niedaleko Abbotabad. 
Edwin i jego żona Ruby, wraz z ich piąt-
ką dzieci w wieku od 6 do 17 lat, zo-
stali zastrzeleni. „28 września około 8  
z rana otrzymalismy telefon od Sher Kha-
na, który powiedział, że ludzie słyszeli 
strzały i widzieli, jak grupa ludzi ucieka 
i odjeżdża samochodem. Pojechaliśmy  

Pakistan – ekstremiści muzyłmańscy mordują  
chrześcijańską rodzin

tam i znaleźliśmy w tym domu sie-
dem ciał”. Muzułmański sąsiad Paula, 
Mushatak Khan powiedział, że dzień 
wcześniej uzbrojona grupa mężczyzn 
groziła prawnikowi. Zatrzymali go na 
drodze, chwycili za klapy marynarki  
i powiedzieli: „Opuszczaj miasto w cią-
gu 24 godzin – wiemy, jak wyrzucać 
chrześcijan, nie pozwolimy, aby choć 
jeden z nich tu mieszkał. Powiesimy ich 
na wszystkich ulicach, aby żaden chrze-
ścijanin nie odważył się kiedykolwiek 
zblizyć do ziemi hazarów”. Hazarowie 
są przesiedleńcami z północnego Pa-
kistanu, to etniczna mieszanka jatsów  
i pasztunów (compassdirect).

Powstało ono we wrześniu 1950 roku. 
Jego głównym zadaniem jest zwiasto-
wanie ewangelii o Jezusie Chrystusie. 
Tylko w ostatnich 5 latach zgromadze-
nia ewangelizacyjne odbyły się w 21 
krajach na pięciu kontynentach, gdzie 
tysiące ludzi powierzyło swoje życie 
Chrystusowi. W 2002 roku Stowarzy-
szenie przygotowało program telewi-
zyjny „Moja nadzieja”, który pomaga 
ludziom wierzącym dzielić się wiarą 
w swoich domach. Był on już transmi-
towany w ponad 4 mln domów w 50 

60 lat służby Ewangeliza-
cyjnego Stowarzyszenia 

Billy Grahama

krajach – na skutek przekazanego po-
selstwa ponad 9,7 mln osób powierzy-
ło swoje życie Chrystusowi. Program 
„Odważ się być Danielem” ukończyło 
już ponad 16.500 studentów – są oni 
gotowi do odważnego świadectwa  
o Jezusie Chrystusie. Od 11 września 
2001 roku Stowarzyszenie dysponuje 
zespołem szybkiego reagowania, nio-
sącym pomoc ofiarom klęsk żywioło-
wych.  Wydaje w wielu językach mie-
sięcznik „Decision”, od czerwca 2008 
roku posiada Bibliotekę Billy Grahama. 
W listopadzie tego roku Billy Graham 
ukończył 92 rok życia. Jego służbę  
w ramach Stowarzyszenia kontynuuje 
jego syn Franklin (Decision, 9/10).



Cykl SKUTECZNE RODZICIELSTWO W ŚWIECIE 
PEŁNYM ZAGROŻEŃ zrewolucjonizuje twoje poglądy na temat 
rodzicielstwa. Podczas 9 sesji zawartych na 4 płytach DVD, odkryjesz 
pełne mocy zasady, które pozwolą ci być skutecznym rodzicem niezależnie 
od okoliczności. Dołączony podręcznik, zawierąjacy zestawy pytań 
do dyskusji (wariant pracy w grupie rodziców), ćwiczenia oraz zadania 
do wykonania w domu, pomoże ci podjąć praktyczne kroki, aby poznawane 
zasady przenieść bezpośrednio do twojego osobistego życia. 

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

„Przez tysiące lat, od Józefa, przez Dawida, do Marii, Bóg używał ludzi, 
by pokazać swoją nieograniczoną moc. Jest On wystarczająco mocny, 
by również twoje dziecko do Siebie pociągnąć. Pytanie brzmi: jak my, jako 
rodzice, możemy pomóc w tym procesie? Dam ci wskazówkę: nie musisz 
być ekspertem psychologii dziecięcej, ani mieć doktoratu z teologii biblijnej; 
wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte serce i kilka podstawowych zasad. 
Potem możesz obserwować, jak Bóg działa i czyni cię skutecznym 
rodzicem, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie.” 

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

Fundacja „Głos Ewangelii”, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa, 
tel/fax: (0) 22 621 28 38, E-mail: gospel@gospel.pl www.gospel.pl 

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. 

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



Prenumerata „Słowa Prawdy”  
w 2011 roku

W związku z zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy  
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.  
Dalej GORĄCO ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA PRENUMERAT  

z przyjaciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają faktycznie  
do Redakcji, a nie na pocztę. Czyli: chodzi o to, aby przychodziły 

POD JEDEN ADRES, a nie kilka różnych. 

Oto warunki prenumeraty Słowa Prawdy na 2011 rok:
Prenumerata pojedyncza:  80 zł/rok (90 zł w roku 2010)
Prenumerata 2-10 egzemplarzy: 60 zł/rok każda (80 zł w roku 2010)
Prenumerata 11-20 egzemplarzy: 55 zł/rok każda 
Prenumerata powyżej 21 egzemplarzy: 50 zł/rok każda
Koszt pojedynczego numeru to 9 zł (z kosztami przesyłki)

PROMOCJA INTERNETOWEJ PRENUMERATY  
„SŁOWA PRAWDY” (PLIK PDF)

W tym roku tniemy ceny! 
Internetowa prenumerata „Słowa Prawdy”  

tylko za 19,90 zł/rok!
Po opłaceniu prenumeraty internetowej prosimy o kontakt e-mailowy na adres: 

slowo.prawdy@baptysci.pl. Można swój e-mail podać w tytule wpłaty. 
Wyślemy wówczas osobisty kod dostępu do pliku pdf ze „Słowem Prawdy”.

ZASPONSORUJ MISYJNE EGZEMPLARZE  
„SŁOWA PRAWDY”

„Słowo Prawdy” to spoiwo polskiej społeczności baptystycznej.  
 Z niego dowiadujemy się o życiu Kościoła. To ono jest platfor-
mą dla spotkania, poznania, wymiany poglądów i wzajemnego 
zbudowania. Dlatego powinno docierać do wszystkich Zborów 
naszego Kościoła. Również tych, które jeszcze nie nauczyły się 

„Słowa Prawdy” czytać, bądź jeszcze nie są świadome,  
że należą do ogólnopolskiej rodziny. 

Dodatkowo „Słowo Prawdy” dociera do osób i instytucji,  
którym chcemy dać się poznać: seminariów katolickich  
(w niektórych nasze Pismo cieszy się popularnością,  
czego mamy sygnały zwrotne), organizacji misyjnych,  

innych czasopism protestanckich, itp.

Jeśli leży Ci na sercu to dzieło misyjne, dołóż do niego ręki. 
Ofiara nawet kilkudziesięciu złotych będzie dla nas pomocna.  
A przede wszystkim, będzie dla nas zachętą! Dowodem na to,  

że chcesz, by „Słowo Prawdy” docierało 
do różnych osób i środowisk. 

Opłaty za prenumeratę prosimy kierować na konto:
Kościół Chrześcijan Baptystów 

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

W tytule wpłaty prosimy o odpowiedni dopisek, np.: 
• ofiara SP • SP prezent dla... • prenumerata internetowa SP (można tu 
podać e-mail) • prenumerata „SP” (prosimy podać ilość zamawianych 

egzemplarzy i adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres wpłacającego).

ZRÓB BLISKIM PREZENT
- ZAPRENUMERUJ IM „SŁOWO PRAWDY”

Jako Redakcja „Słowa Prawy” staramy się być we wszystkim 
wierni Bogu i Jego Słowu, a przy tym również kreatywni  

i odważni. Mamy nadzieję, że lubisz nasze Pismo. 
Pomyśl. Może jego lektura byłaby czymś cennym i inspirującym 

w wierze dla Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny? Jeśli tak  
– nic prostszego! Zrób im prezent w postaci prenumeraty!


