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KAZANIE

Warszawa, dn. 5.09.2011 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Tradycyjnie w tym okresie dziękujemy Bogu za Jego troskę i zaopa-
trzenie w rzeczy potrzebne nam do życia i do pobożności. W tym roku 
jesteśmy Bogu szczególnie wdzięczni za powstanie trzech nowych Zbo-
rów: w Bornem Sulinowie, Rabce i Węgorzewie. Praca Kościoła jest dziś 
prowadzona w 87 Zborach i w 27 Placówkach misyjnych na terenie  
całego kraju. Dziękujemy również Bogu za ostatnią Krajową Konferencję 
Kościoła poświęconą sprawom misyjnym.

Zdajemy sobie sprawę, że największą potrzebą współczesnego czło-
wieka jest potrzeba poznania zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dlate-
go nie ustawajmy w naszych wysiłkach misyjnych oraz w modlitwach  
o zbawienie naszych rodaków. 

Druga ważna potrzeba to potrzeba rozwoju duchowego przywódz-
twa. Rada Kościoła wychodząc naprzeciw tej potrzebie razem z WBST 
rozpoczyna w tym roku dwuletni kurs biblijny z myślą o nieordynowa-
nych przełożonych zborów, które nie mają pastorów. Tematowi wzmac-
niania przywództwa pragniemy również poświęcić następną Krajową 
Konferencję Kościoła planowaną w dniach 24-26 maja 2012 roku.

Kolejną ważną rzeczą jest potrzeba tworzenia i rozwoju środo-
wisk rozwoju wiary, którymi są nasze zbory. Modlimy się, aby poprzez  
działania misyjne i dobre przywództwo Wasze zbory wzrastały, oraz 
aby w innych miejscach kraju powstawały nowe zbory.

Zbierana w tym okresie ofiara służy m.in. zaspokojeniu wyżej wy-
mienionych potrzeb. Nasze wspólne ofiary przyczyniają się do rozwoju 
dzieła Bożego. Dziękując za Wasze ofiary, które przyczyniają się do roz-
woju Kościoła, modlę się, aby Bóg „zaspokoił wszelką potrzebę waszą 
według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filip. 4, 19).

    Wasz w Chrystusie,

     Prezbiter Gustaw Cieślar

    Przewodniczący Rady Kościoła

John Piper

             Tożsamość 
  i przeznaczenie chrześcijanina

Cudowność bycia człowiekiem
Pewnego dnia, tydzień temu, gdy wraz 
z moją żoną Noel się modliliśmy, uświa-
domiłem sobie, że dziękuję Bogu za 
cud bycia człowiekiem. Mamy oszała-
miającą zdolność widzenia i słyszenia, 
a potem przemyśliwania o tym, co do 
nas dotarło, formowania sądów o tym, 
odróżniania dobrego i złego, słusznego 
i błędnego, pięknego i brzydkiego, by 
w końcu odczuwać te potężne emocje 
miłości i nienawiści i radości i zniechę-
cenia, zadziwienia i nadziei, wdzięcz-
ności, a następnie myśleć nad swoim 
życiem, planować je w sposób, któ-
ry wiedzie do wyznaczonych celów.  
A najlepsze w tych wszystkich wspania-
łych zdolnościach ludzkich jest możli-
wość bycia pochwyconym do myślenia, 
kochania i służenia największej Istocie 
we wszechświecie – naszemu Stwórcy 
i Zbawicielowi i Bogu. To był jeden  
z tych rzadkich momentów – jak krótki 
wgląd w samą wieczność. 
Jedną z najważniejszych korzyści posia-
dania psa jest wzrastająca świadomość, 
że nim nie jestem. Patrząc na naszą 

sukę Sable dostrzegam, że jest uprzejma 
i przebaczająca i pokorna i cierpliwa  
i kochająca i ciepła i delikatna i szczę-
śliwa i spokojna. Wtedy przypominam 
sobie, że jest psem! Nie myśli, nie zna, 
ani nie czuje, ani nie ocenia tak, jak ja. 
Nie określa wartości niczego we właści-
wy sposób – względem Boga. Nie wie, 
skąd pochodzi. Nie rozważa, czym jest, 
ani nie zastanawia się kim jest lub co 
bycie psem oznacza w Bożym wielkim 
planie. Nie myśli o tym, dlaczego tu się 
znalazła ani nie wie, gdzie idzie. 
 Jest cudem, i wywołuje w nas wyjątko-
we uczucia. Ale nie jest człowiekiem, 
stworzonym na Boży obraz. I kiedy 
myślę o niej, jestem zadziwiony swym 
własnym człowieczeństwem i cudow-
nością człowieczeństwa ludzi, z któ-
rymi przechodzę przez życie. Żyć jako 
człowiek, to dotykać nieprzeniknionych 
cudów cały czas, to posiadać przed 
sobą wieczne przeznaczenie zachwy-
cającej chwały bądź niewypowiedzia-
nej kary – to ciężar, który albo wbija 
cię w ziemię przerażonego i drżącego, 
albo podnosi do góry w radości niewy-

słowionej i pełnej uwielbienia. 
To, czy dzieje się z tobą to pierwsze, 
czy to drugie, zależy przede wszystkim 
od tego, czy znasz podstawowe pyta-
nia dotyczące ludzkości. Kim jesteś? 
Jak uzyskałeś swą godność? Po co tu je-
steś? Żaden pies ani żółw, ani ryba, ani 
wiewiórka, ani ptaszek, ani delfin, czy 
szympans kiedykolwiek nie zadał sobie 
trudu bądź nie spał ze względu na szu-
kanie odpowiedzi na te pytania. Tylko 
ludzie je zadają. Tylko ludzie zabijają 
siebie i innych, kiedy nie odnajdują za-
dowalających na nie odpowiedzi. 
Rzadko odnajdujemy tak jasne odpo-
wiedzi na wszystkie te trzy pytania  
w tak krótkich słowach, jak dzisiejszy 
fragment. Kim jestem? Jak to się stało, że 
jestem, kim jestem – że mam taką tożsa-
mość? Jaki to ma cel – po co tu jestem?
Weźmy więc głęboki oddech tego po-
ranka i wróćmy do samych początków 
– albo do samych fundamentów nasze-
go istnienia. Wysłuchajmy Słowa Boże-
go, zadziwmy się, stańmy w zachwycie 
nad tym, jakie daje odpowiedzi na te 
trzy pytania. 

Ale wy jesteście rodem 
wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, 
abyście rozgłaszali cnoty  
tego, który was powołał  
z ciemności do cudownej 
swojej światłości; wy,  
którzy niegdyś byliście  
nie ludem, teraz jesteście 
ludem Bożym, dla was 
niegdyś nie było  
zmiłowania, ale teraz 
zmiłowania dostąpiliście.  
                           1P. 2:9-10
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Kim jesteś?
Pamiętajmy, że Piotr mówi tu o chrze-
ścijanach. Oto, kim jesteś, jeśli jesteś 
chrześcijaninem. Oto jak zyskujesz swą 
tożsamość jako chrześcijanin. Oto, po 
co tu jesteś, jako chrześcijanin. 
Po pierwsze, czytamy o pięciu opisach 
twej tożsamości, które odpowiadają na 
pytanie, kim jesteś. 

1. Jesteś rodem wybranym (w. 9)

Tak, wiem, że to tożsamość grupowa. 
Piotr mówi o Kościele – prawdziwym 
Izraelu. Ale skutki są osobowe, ponie-
waż nie chodzi tu o ród rasowy. Ów 
ród (rasa) wybrany (-a), to nie czarni, 
ani biali, ani czerwoni, ani żółci ani 
brązowi. Ród wybrany to nowy naród 
spośród wszystkich narodów – wszyst-
kich kolorów skóry i kultur – którzy 
są teraz obcy i inni w swym świecie. 
Zwróćcie uwagę na w. 11: „jako piel-
grzymi i wychodźcy...”. 
To, co nadaje nam tożsamość, to nie 
kolor skóry ani kultura, ale „wybranie”. 
To nie nasz wzrost, ciężar, pigment 
skóry, zdolności ani możliwości, bądź 
ich brak, nie rozwój ekonomiczny ani 
ziemskie przywileje, ale wybranie! Do-
konane dzieło krzyża. Ono się dokona-
ło. Chrześcijanie nie są rodem białych; 
są wybrani. Chrześcijanie nie są czarni; 
są wybrani. Jesteśmy białymi wybra-
nymi i czarnymi wybranymi i żółtymi 
wybranymi i czerwonoskórymi wy-
branymi. Spośród wszystkich ras i ro-
dów, zostaliśmy wybrani – nie w opar-
ciu o przynależność do jakiejkolwiek  
grupy. 
Oto, czemu to zadziwiające określenie 
jest szczególnie ważne dla każdego  
z nas osobiście: jesteś częścią „rodu 
wybranego”, ponieważ ten ród został 
stworzony z jednostek wybranych spo-
śród wszystkich rodów ziemi. A więc 
twoja pierwsza tożsamość, to to, że je-
steś wybrany. Bóg cię wybrał. Nie za 
względu na rasę – ani jakiejkolwiek inne 
cechy – Bóg cię wybrał. Kim jestem? Je-
stem wybrany. Nie wiem czemu. Nie 
było we mnie nic wartościowego, po-
nad innych ludzi. Nie zapracowałem 
na to, ani sobie nie zasłużyłem, nie 
spełniłem żadnych wstępnych wyma-
gań. To się stało przed moim narodze-
niem. Stoję wobec tego w osłupieniu. 

Drżę i się cieszę, padam na kolana  
i to przyjmuję. Pragnę być wierny temu 
przeznaczeniu. Jestem wybrany. 

2. Zlitowano się nad tobą

To werset 10b: „...dla was niegdyś nie 
było zmiłowania, ale teraz zmiłowania 
dostąpiliście”. Wybrałem słowo „zlito-
wanie”, ponieważ to najlepsze słowo 
na okazanie łaski. Kiedy Bóg nas wy-
brał, to popatrzył na nas w naszych 
grzechach i winie i potępieniu, i się nad 
nami zlitował. Nie jesteśmy jedynie 
wybrani. Jesteśmy również tymi, nad 
kim się zlitowano. Nie jesteśmy jedy-
nie kimś, kogo Bóg wybrał, ale również 
kimś, nad kim się zlitował. 
Wybrano mnie i się nade mną zlitowa-
no – jestem wybrany i „zlitowany.” Ktoś 
mnie pokochał. To nie jest tak, że Bóg 
mnie tylko wybrał i pozostawił samemu 
sobie. Wybrał mnie i potem okazał mi 
litość: przyszedł ku mnie, aby mi po-
móc i mnie uratować. Moja tożsamość 
zasadza się przede wszystkim w tym: 
okazano mi litość, jestem kimś, nad 
kim się zlitowano. Moja tożsamość nie 

łączy się więc przede wszystkim z tym, 
co ja robię, ale z tym, co ktoś zrobił dla 
mnie: okazał mi litość. Jestem osobą, 
nad którą Bóg się ulitował. 

3. Należysz do Boga 

O tym mówi werset 9: jesteście „ludem 
nabytym.” I werset 10a: „niegdyś byli-
ście nie ludem, teraz jesteście ludem 
Bożym.” Jesteś wybrany; okazano ci 
litość; i skutkiem tego – tej łaski, mi-
łosierdzia jest to, iż jesteś Bożą wła-
snością. Teraz Bóg posiada wszystko.  
W pewnym sensie każdy jest Jego wła-
snością. Musi to oznaczać coś wyjąt-
kowego. I oczywiście, znaczy. Jesteś 
Bożym dziedzictwem. Jesteś kimś,  
z kim chce spędzić wieczność. Kiedy 
Bóg mówi (w 2 Kor. 6:16): „będę Bo-
giem ich, a oni będą ludem moim” (na-
leżącym do mnie), to sensem tych słów 
jest społeczność: „ja będę przebywać  
w nich i przechadzać się pośród nich.”  
Jesteś wybrany; okazano ci litość; nale-
żysz do Boga – jednym z tych, wśród 
których będzie mieszkał i objawiał się 
w osobisty sposób na wieki. 

4. Jesteś święty 

Werset 9 stwierdza: „Jesteście... naro-
dem świętym”. 
Zostałeś wybrany, okazano ci litość  
i należysz do Boga; i dlatego nie je-
steś już jedynie częścią świata. Jesteś 
oddzielony dla Boga. Żyjesz dla Boga.  
A skoro Bóg jest święty, ty jesteś święty, 
masz udział w Jego charakterze, po-
nieważ On cię wybrał, okazał ci litość  
i należysz do Niego. Jesteś święty. Jeśli 
nie działasz jak święty, działasz nie-
zgodnie ze swym charakterem. Zaprze-
czasz swej istocie jako chrześcijanin, 
bowiem twą tożsamością jest świętość 
dla Pana; jesteś święty. 

5. Jesteś królewskim kapłaństwem

Mówi o tym werset 9. Zostałeś wy-
brany, okazano ci litość, należysz 
do Boga, jesteś jak On święty i jesteś 
jego królewskim kapłanem. Chodzi tu  
o natychmiastowy dostęp do Boga – nie 
potrzebujesz żadnych innych ludzkich 
kapłanów jako pośredników. Bóg sam 
przygotował jednego, wyjątkowego Po-
średnika pomiędzy sobą a ludźmi, Jezu-

sa Chrystusa. Masz więc bezpośredni 
dostęp do Boga, przez Boga. Po dru-
gie, masz szczególną, zaszczytną rolę  
w Bożej obecności. Nie zostałeś wy-
brany, nie okazano ci litości, nie nale-
żysz do Boga ani nie jesteś święty tylko 
po to, by leżeć sobie do góry brzuchem 
i nic nie robić. Jesteś teraz powołany do 
służby w Bożej obecności. Całe twoje 
życie jest kapłańską służbą. Nigdy nie 
pozostajesz poza Bożą obecnością. 
Nigdy nie znajdujesz się w jakimś neu-
tralnym miejscu. Zawsze przebywasz 
na dziedzińcu Świątyni. A twoje życie 
albo jest „ofiarą żywą, świętą, miłą 
Bogu” (Rz 12:1-2), albo jest niezgodne 
z twoim charakterem. 
A więc widzisz, że twoja tożsamość – 
pytanie: kim jestem? - prowadzi wprost 
do pytania: po co tu jestem? Twoja toż-
samość prowadzi do przeznaczenia. 
Jesteś wybrany, okazano ci litość, nale-
żysz do Boga i jesteś święty – wszyst-
ko po coś – abyś służył, jako kapłan.  
A serce tej służby Piotr opisuje nam 
bardzo wyraźnie.

Jak uzyskałem tę tożsamość?
Zanim jednak odpowiemy na pytanie, 
po co tu jesteśmy, zatrzymajmy się na 
moment i odpowiedzmy na pytanie 
środkowe: jak uzyskałem tę tożsa-
mość? 
Odpowiedź jest niemal zbyt prosta. 
Otrzymujemy ją od Boga. W zasadzie, 
nasza tożsamość jest naszą relacją do 
Boga. Jesteśmy wybrani PRZEZ BOGA. 
To BÓG okazał nam litość. To do 
BOGA należymy. Jesteśmy oddzieleni 
jako święci przez BOGA. Zostaliśmy 
uczynieni królewskim kapłaństwem 
przez BOGA. 
Piotr podsumowuje to pod koniec wer-
setu 9. Mówi o Bogu, iż to ten, „który 
was powołał z ciemności do cudownej 
swojej światłości”. Światło, w którym 
żyjemy, to światło bycia wybranym, zli-
towania nad nami, należenia do Boga, 
bycia świętym i kapłaństwem. A spo-
sób, w jaki ono zaświeciło, to Boże po-
wołanie. To On powołał nas z ciemno-
ści do swej cudownej światłości.
Tak więc, odpowiedź na pytanie, jak 
uzyskaliśmy tę tożsamość brzmi: Bóg 
ją nam dał. On dał ją nam przez swe 
powołanie, któremu nie byliśmy zdolni 

się oprzeć. (Wiem, że wybór jest wcze-
śniejszy niż powołanie Boże. Te słowa 
powyżej mogą brzmieć, jakbym tego 
nie rozumiał. Ale chcę wskazać na to, 
że doświadczalnie chodzenie w świa-
tłości bycia wybranym – doświadczanie 
tej tożsamości – jest skutkiem właśnie 
Bożego, suwerennego powołania). 
To Bóg dał nam naszą tożsamość. 

Po co istniejemy?
Odkryliśmy, że nasza tożsamość pro-
wadzi wprost do przeznaczenia: je-
steśmy wybrani, okazano nam zmiło-
wanie, należymy do Boga i jesteśmy 
święci, wszystko to aby być królew-
skim kapłaństwem. Ale Piotr jest nawet 
jeszcze bardziej konkretny, kiedy mówi 
nam precyzyjnie o przyczynie naszego 
istnienia. Mówi w wersecie 9b, że je-
steśmy tym wszystkim, „aby rozgłaszać 
cnoty tego, który was powołał z ciem-
ności do cudownej swojej światłości.” 
Oto jasno określony cel istnienia kró-
lewskich kapłanów – aby czynić chwa-
łę króla znaną.
Współcześnie toczy się mnóstwo dys-
kusji wokół tematów samoświadomo-
ści i wizji samego siebie. Jak postrzega-
my samych siebie? To ważne pytanie.  
I mam nadzieję tego poranka, że słyszy-
cie, że biblijną odpowiedzią na to pyta-
nie jest, iż chrześcijańska tożsamość nie 
wynika z tego, kim jesteśmy my sami,  
i dzięki sobie samym. Wynika  z tego, 
co uczynił dla nas Bóg, kim jest wzglę-
dem nas oraz dla jakiego celu nas po-
wołał. Innymi słowy, jako chrześcijanin 
nie możesz mówić, kim jesteś bez od-
wołania się do tego, co zrobił dla cie-
bie Bóg, jaki jest Jego z tobą związek 
oraz cel, który ci wyznaczył. Biblijne 
zrozumienie ludzkiej tożsamości jest 
radykalnie teocentryczne. 

Nasza tożsamość: czynić znaną 
tożsamość Boga

Kim jestem? Kim jesteś? Jesteś wybra-
nym Bożym, nad którym się zlitował, 
który do Niego należy, i którego uświę-
ca. Sam język naszej tożsamości opisa-
nej w tym tekście koniecznie zmusza 
nas do mówienia o Bogu, Jego działa-
niu, gdy mówimy o sobie. Nasza toż-
samość nie jest więc sama dla siebie, 
ale dla królewskiego kapłaństwa, które 
Piotr definiuje, jako ogłaszanie cnót 



„Wzmacniaj się w łasce, która jest  
w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś 
ode mnie wobec wielu świadków, to 
przekaż ludziom godnym zaufania, 
którzy będą zdolni i innych nauczać”  
(2 Tym. 2, 1-2)

Słowo Prawdy: Czym jest Instytut Rozwoju Kościoła? 
Czy potrzebny nam w Kościele kolejny kurs teologicz-
ny, skoro mamy Seminarium?

Prezb. Gustaw Cieślar: Instytut Rozwoju Kościoła to 
kurs organizowany przez Radę Kościoła przy Wyż-
szym Baptystycznym Seminarium Teologicznym, 
tak jak na przykład Instytut Katechetyczny. Kurs jest 
skierowany do osób, które obecnie pełnią już funkcje 
przywódcze w Kościele Chrześcijan Baptystów, ale 
nie mają przygotowania seminaryjnego i potrzebują 
wyposażenia w praktyczne narzędzia do prowadzenia 
skutecznej służby. To często osoby które ze względu 
na obowiązki zawodowe i bardziej praktyczne obda-
rowanie nie myślą o klasycznym wykształceniu semi-
naryjnym. Natomiast z pewnością potrzebują pomocy 
w dziele, które faktycznie sprawują – dziele bardzo 
istotnym, czyli prowadzeniu zborów.

SP: Czy istnieje takie zapotrzebowanie?

Prezb. Gustaw Cieslar: Oczywiście! W chwili obecnej 
kilkanaście zborów baptystycznych w Polsce nie ma 
pastora. W kursie mogłoby więc uczestniczyć wielu 
przełożonych zborów, diakonów, misjonarzy, nie li-
cząc innych aktywnych w służbie członków zborów. 
Ja taką potrzebę widzę i mam nadzieję, że liderzy też 
ją dostrzegą.

SP: Czego więc będzie się można w Instytucie 
nauczyć?

Prezb. Gustaw Cieślar: Przedmioty będą ujęte w czte- 
rech głównych zagadnieniach. Pierwszy to Ewangeli-
zacja i misja – czyli jak prowadzić efektywne działa-
nia ewangelizacyjno-misyjne. Drugi to Nabożeństwo.  
Pojawi się tu zarys homiletyki, planowanie nabo-
żeństw i cyklów kazań, przygotowanie muzyki i inne 
tematy związane z nabożeństwem. Nabożeństwo to 
wizytówka zborów. Musimy do tego podchodzić bar-
dzo rzetelnie. Trzeci temat wiodący to Diakonia – czy-
li o tym, jak przygotowywać i wprowadzać członków 
Zboru do praktycznej służby. W końcu, czwarty, to 
Edukacja. To praktyczne wyposażenie do organizacji  
i prowadzenia edukacji biblijnej w Zborze dla wszyst-
kich grup wiekowych.
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Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii  

 

Oferta konferencyjna ośrodka:
• Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych
• Pokoje gościnne
• Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów

 

OŚRODEK W RADOŚCI  zaprasza

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Ośrodek w Radości w 2011 r.:    
 • 23-25 września – Konferencja Kobiet • 26-28 września - Konferencja Pastorska. ZAPRASZAMY!  

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć któryś z projektów, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  
nr 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać nazwę projektu).

www.wbst.edu.pl
e-mail: osrodek@baptysci.pl
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(wspaniałości, chwały) Tego, który powołał nas z ciemności 
do cudownej swojej światłości.
Bóg uczynił nas, kim jesteśmy, abyśmy ogłaszali wspa-
niałość Jego wolności w wyborze. Wspaniałość Jego łaski  
w okazywaniu litości. Wspaniałość Jego władzy w uczynieniu  
z nas swojej własności. Wspaniałość Jego dobroci i czystości  
w uczynieniu nas świętymi. 
Innymi słowy, on dał nam naszą tożsamość, aby Jego toż-
samość mogła być znana pośród nas. Bóg nas uczynił tymi, 
kim jesteśmy, aby był znany jako ten, kim jest. Nasza tożsa-
mość jest po to, by czynić znaną jego tożsamość. Znacze-
nie naszej tożsamości tkwi w tym, że wyjątkowa tożsamość 
Boga ujawnia się  w nas.
Dlatego bycie chrześcijaninem i czynienie Bożej wspania-
łości znaną są prawie tym samym. Możemy to robić w ko-
ściele, przez głoszenie Słowa, modlitwę i śpiew i czytanie. 
Możemy to czynić na grupach biblijnych, dzieląc się Bożym 
działaniem w naszym życiu, albo potrzebą tego działania  
w nas. Możemy to czynić w pracy, mówiąc innym co  
w Bogu kochamy i dlaczego myślimy, że jest wspaniały. Mo-
żemy to czynić na tysiąc różnych sposobów miłości, które są 
odpowiednie do sytuacji i naszej osobowości.     
Zakończę przykładem, historią o tym, jak Doug Nicols, Dy-
rektor Światowy Action International Ministries uczynił znaną 
chwałę Bożą w zakładzie dla chorych na gruźlicę w Indiach, 
w 1967 roku. Był wtedy misjonarzem Operation Mobiliza-
tion i sam na gruźlicę zachorował. Znajdował się tam już 
od kilku miesięcy. Próbował rozdawać broszury ewangeli-
zacyjne i Ewangelię Jana, ale nikt ich nie brał. Nie lubili go, 
uważając za bogatego Amerykanina. 
Na pewnym etapie choroby przez kilka nocy budził się 
kaszląc koło drugiej w nocy. Zauważył drobnego, starsze-
go, wynędzniałego mężczyznę próbującego wstać z łóżka. 
Nie mógł się utrzymać na nogach i zaczął łkać. Położył się  
z powrotem do łóżka. Rano smród na sali był nie do wytrzy-
mania. Wszyscy byli wściekli, że ów starzec nie potrafił kon-
trolować wydalania. Salowa, która po nim sprzątała, nawet 
go uderzyła za narobienie takiego bałaganu. 
Kolejnej nocy sytuacja się powtórzyła. Doug obudził się kasz-
ląc w swej własnej chorobie. Starzec znów próbował wygra-
molić się z łóżka. Znów nie mógł stać i zaczął cicho łkać. 
Doug wstał z łóżka i podszedł do niego. Starzec skulił się ze 
strachu. Doug wziął go pod ramiona i doprowadził do łazien-
ki, czyli dziury w podłodze, po czym pomógł wrócić do łóż-
ka. Gdy kładł go do łóżka, starzec pocałował go w policzek.
Około czwartej nad ranem inny pacjent obudził Douga  
z ciepłym kubkiem herbaty i na migi prosząc o kopię Ewan-
gelii Jana. Przez cały dzień ludzie przychodzili i prosili go 
o literaturę, mimo że nie był w stanie nic powiedzieć w ich 
języku. 
Jednym ze sposobów czynienia Bożej wielkości znaną, jest 
głoszenie jej w działaniu. Kiedy to czynimy, ludzie usłyszą 
ją chętniej. Innymi słowy, nasza tożsamość – kim jesteśmy 
– jest dla Boga. Bóg uczynił nas, kim jesteśmy, aby pokazać 
światu, kim jest On sam.  

SP: Jak przebiegać będzie nauka?

Prezb. Gustaw Cieślar: Kurs rozpocznie się w paździer-
niku 2011 r. Będzie trwał 2 lata i składał się z 10 zjazdów 
(5 w pierwszym roku i 5 w drugim). Każdy zjazd będzie 
poświęcony jednemu głównemu zagadnieniu. Zajęcia 
będą prowadzone przez doświadczonych pastorów lub 
wykładowców. Każdy zjazd będzie się rozpoczynał  
w czwartek wieczorem, a kończył w sobotę obiadem. 
Każdy zjazd rozpocznie wspólna społeczność z pre-
zentacją/świadectwem 2 uczestników reprezentujących 
dane zbory. Również każdy dzień zjazdu będą otwierały 
poranne społeczności, podczas których uczestnicy kur-
su będą mieli możliwość wspólnego usługiwania. Każdy 

przedmiot będzie wymagał lektury zadanych książek, co 
będzie weryfikowane testem. W ramach kursu mogą zo-
stać zaplanowane wspólne przedsięwzięcia misyjne. 

SP: Instytut może okazać się zachętą dla uczestników do 
kontynuacji studiów. Czy istnieje możliwość przejścia  
z Instytutu do WBST?

Prezb. Gustaw Cieślar: Tak, taka możliwość istnieje dla 
uczestników kursu.

SP: Jakie są koszty? 

Prezb. Gustaw Cieślar: Koszt udziału w 2-letnim kursie 
dla jednego uczestnika wynosi 1450 zł (z pełnym 
wyżywieniem i zakwaterowaniem) lub 300 zł (bez 
wyżywienia i zakwaterowania). Można też dokonywać 
wpłat wysokości 145 zł odrębnie za każdy zjazd, przy 
czym cena za pojedynczy zjazd może ulec zmianie. 
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora kursu: 
Pastora Pawła Kuglera - p.kugler@wbst.edu.pl

SP: Życzymy błogosławieństwa prowadzącym i uczest-
nikom!  

Rusza Instytut 
Rozwoju Kościoła

O nowym projekcie edukacyjnym 
z Prezbiterem Kościoła, 

br. Gustawem Cieślarem 
rozmawia Mateusz Wichary

Kontakt: www.baptysci.pl • e-mail: kancelaria@baptysci.pl • tel. 22 615 50 76 wew. 33   
• ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa

fot. stockxchng
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zna mnie od dziecka, chociaż on sam 
mi tego nie potwierdzi, ale bardzo 
dużo właśnie dzięki niemu zrozumia-
łem i dużo pomaga mi do dzisiaj. Za-
pytał mnie wtedy o córeczkę. Odpo-
wiedziałem mu, że wszystko dobrze, 
że rośnie, bardzo ją kocham, alimenty 
płacę, a jak mnie o coś poprosi, to jej 
kupuję, więc chyba nie jestem złym 
ojcem, a jak się napiję to mnie nie wi-
dzi, bo przekładam kontakty z córką na 
inny dzień. Wtedy to właśnie Andrzej 
po raz pierwszy mi powiedział: „Cza-
rek, nie chodzi o to, że płacisz alimen-
ty i jej kupujesz co chce. Ty nie masz  
z nią po prostu żadnej relacji, jako tata 
z córką. Ona potrzebuje twojej miłości 
i relacji z tobą, przebywania z tobą”. Na 
początku tego nie rozumiałem. Dzisiaj 
dopiero widzę, ilu ludzi wokół mnie 
cierpiało, ile zła wyrządziłem, ile bólu 
i przykrości wyrządziłem osobom, któ-
rym na mnie zależało: swojej mamie, 
mamie mojej córeczki, która – czego 
nawet nie próbowałem dostrzec bardzo 
się starała, aby to wszystko poskładać, 
abym się zmienił, aby mnie wyciągnąć 
z tego bagna, w którym tkwiłem, a ja ją 
odtrącałem, bo zabawa i koledzy byli 
ważniejsi... Podczas którejś imprezy  
w gronie kolegów wracałem do domu  
i spadłem ze schodów, połamałem wte-
dy kręgi kręgosłupa. Nawet lekarze byli 
zdziwieni, że nie uszkodziłem rdzenia  
i nie leżę sparaliżowany.

Wiele razy myślałem, że nie ma dla 
mnie już żadnego ratunku, niż skoń-
czyć ze sobą, aby nie tylko samemu 
nie cierpieć, ale aby innych uwolnić 
ode mnie. Pamiętam, jak Ania, mama 
mojej córeczki, mimo że tak wiele razy 
ją skrzywdziłem – i nie chodzi tu o bi-
cie, czy coś takiego, ale swoim postę-
powaniem i słowami – mówiła mi wiele 
razy: „Czarek, masz dla kogo żyć”. Ale 
ja nie umiałem. Na swojej drodze, którą 
szedłem, zostawiałem tylko ból, płacz, 
cierpienie, nienawiść i zgliszcza. 

Dziwnie to zabrzmi dla niektórych, ale 
mimo tego, co w swoim życiu zrobiłem, 
dzisiaj wiem, że to Bóg mnie odnalazł  
i tak poprowadził, że zacząłem widzieć 
to, czego wcześniej nie widziałem lub 
nie chciałem dostrzec. Byłem jak śle-
piec w wielkim, nieznanym mi miejscu, 
który chce sam iść przez miasto, które-

go nie zna i nie widzi go i nie chce po-
mocy od innych. Pamiętam to jak dzi-
siaj, przyjechałem z bratem, ponieważ 
miał spotkać się w sprawie pracy i stał 
tam regał, a na nim leżały różne ksią-
żeczki, między innymi malutka ksią-
żeczka, po którą sięgnąłem: „Droga Do 
Pokoju z Bogiem”. Zacząłem ją czytać 
w samotności, aby nikt nie widział, co 
czytam. Było tam napisane: „Bóg cię 
kocha i pragnie, abyś doświadczył Jego 
pokoju i był szczęśliwy”. Pierwsze moje 
pytanie brzmiało: jak to, Bóg mnie ko-
cha, przecież nie widział, przez co 
przechodziłem w swoim życiu! Ale coś 
mną kierowało, aby czytać dalej. Gdy 
skończyłem, nie wiem dlaczego, ale 
zapragnąłem więcej. Gdy spotkaliśmy 
się z Andrzejem zapytałem go, czy nie 
ma więcej takich książeczek. Wtedy 
powiedział, abym przyszedł w niedzie-
lę na ul. Waliców 25. Wtedy nie mia-
łem pojęcia, że jest tam jakiś kościół, 
bo prawdopodobnie bym nie poszedł. 
Pamiętam wtedy, że stanąłem przed 
kościołem, ludzie wchodzili do środka, 
z drugiej strony stały dwa radiowozy, 
a ja stałem pośrodku, jak słup. Jedna 
część mnie pragnęła wejść do środka, 
a druga mówiła: „Czarek, przyjdziesz 
za tydzień, a Andrzejowi powiesz, że 
samemu tak głupio wchodzić”. Ale coś 
nie dawało mi spokoju, jakby tak ktoś 
stał z boku i powtarzał: „Czarek, prze-
cież wiesz sam po sobie i nie oszukuj 
się: jak stąd odejdziesz, to przecież już 
tu więcej nie przyjdziesz. Wejdź do 
środka, co ci zależy, tam nie gryzą” – 
ale była znowu druga myśl o odejściu 
stamtąd, pamiętam, stałem jak wryty  
i nie wiedziałem, co zrobić.

Wtedy to właśnie skierowałem swój 
wzrok do góry i patrząc w niebo, po 
raz pierwszy w całym swoim życiu 
szczerze zawołałem: „Boże, daj mi 
siłę, abym tam wszedł, bo sam nie dam 
rady a wiesz, że jak stąd odejdę, to już 
więcej nie przyjdę”. I wtedy to właśnie, 
wiem teraz, że to Bóg przysłał mi Edzia 
na ratunek, abym z nim wszedł do środ-
ka. Pamiętam, jak stałem i pierwszy raz 
śpiewaliśmy pieśń a ja nie wiedziałem, 
dlaczego mam ciarki na całym ciele, 
które co chwila mną wstrząsały i do 
moich oczu płynęły łzy. Próbowałem 
nad tym zapanować, ale nie mogłem. 

Jedno wiem na pewno: po nabożeń-
stwie czułem się, jakby mnie coś uno-
siło, taki byłem lekki, chciało mi się na 
nowo żyć i krzyczeć z radości. 

Z czasem wszystko zaczęło się zmieniać 
w moim życiu. Nie powiem, aby było 
wszystko już aż tak kolorowe, borykam 
się do tej pory z różnymi problemami. 
Część kolegów myśli, że mi odbiło, inni 
zachowują się tak, jakby widzieli mnie 
po raz pierwszy, gdy się z nimi witam. 
Jeszcze inni mówią, że się zmieniłem, 
ale nie potrafią powiedzieć, co mają na 
myśli, mówią, że nie wiedzą, ale jestem 
inny. Jeszcze inni się śmieją, a jeszcze 
inny  mi powiedział: „Czarek, wiedzia-
łem, że mogą wszystkich przeciągnąć 
na swoją wiarę i nawracać, ale nie cie-
bie”. Ale ja, zamiast się kłócić z nim, 
odpowiedziałem mu tylko, że chwała 
Bogu za to, że mi otworzył oczy. Pa-
miętam, jak moja córeczka pierwszy 
raz w życiu, a ma już cztery latka, pod-
biegła, przytuliła się do mnie i powie-
działa: „Tato, kocham cię” – czego ni-
gdy wcześniej nie robiła. Myślałem, że 
się rozpłaczę na środku podwórka, taki 
byłem szczęśliwy. Wiem, że to dzięki 
Panu tak się dzieje. Odkąd oddałem 
swoje życie Panu i poprosiłem, żeby to 
On kierował moim życiem, oraz żeby 
to Jezus Chrystus był moim Panem  
i Zbawicielem, moje życie nabrało sen-
su i nie chcę tamtego starego życia. Bóg 
nie chce, abyśmy się sami zmieniali, On 
chce abyśmy do Niego przyszli takimi, 
jakimi jesteśmy a On nas zmieni. My 
nie jesteśmy w stanie sami się zmienić, 
tylko Pan ma taką moc. 

Ciężko mi się to pisało, ponieważ wró-
ciły wspomnienia i to nie te szczęśliwe, 
ale wiem, że musiałem to utrwalić na 
papierze. Wolę, żeby wszyscy wiedzie-
li, jaki byłem, niż mam coś pominąć. 
Wyznałem to przed Bogiem i nie będę 
tego ukrywał przed innymi. Wiem, że 
nigdy już nie zostanę sam, wszyscy 
się ode mnie mogą odwrócić, ale Bóg 
mnie nigdy nie opuści. Teraz to wiem 
i w to wierzę. Jakby mi ktoś rok temu 
powiedział, że będę chodził do kościo-
ła co niedziela, w piątki na grupki i co-
dziennie czytał Słowo Boże, to bym nie 
uwierzył, ale teraz w to wierzę, że Pan 
tylko może nas z tego wyrwać i zmie-
nić. Chwała Panu.    

Mam na imię Czarek, mam 37 lat. Uro-
dziłem się i wychowałem na warszaw-
skiej Woli, w rodzinie katolickiej. Moja 
babcia co niedziela chodziła do kościo-
ła, więc z początku chodziłem razem  
z nią, chociaż nie bardzo to zajęcie 
mnie pociągało, a wręcz nudziło. Mało 
mnie obchodziło, co tam ma „jakiś 
ksiądz” do powiedzenia... owszem, 
jak się ktoś pytał, to odpowiadałem, że  
w Boga wierzę, ale tak naprawdę to my-
ślałem, że jest tam ktoś lub coś i wie-
działem tylko tyle, że był jakiś człowiek 
imieniem Jezus, co go ukrzyżowali, jak 
wiele postaci w filmach historycznych  
i za bardzo nie wiedziałem, o co w tym 
wszystkim do końca chodzi. 

Moje dzieciństwo przebiegało dość 
spokojnie poza tym, że czasami coś 
narozrabiałem, jak większość moich 
rówieśników. Do kościoła chodziłem 
tylko po to, aby zobaczyć,  który ksiądz 
będzie mówił, żeby później powie-
dzieć w domu, że ten i ten mówił kaza-
nie i to mi wystarczało. Mimo, że mój 
biologiczny ojciec nie mieszkał z nami, 
zawsze coś mnie do niego ciągnęło. 
Myślę, że to właśnie wtedy, gdy tydzień 
przed moją pierwszą Komunią Świętą 
dowiedziałem się, że zginął na moto-
rze, coś się zaczęło w moim młodym 
życiu przewracać. Wtedy chyba po raz 
pierwszy zadałem sobie pytanie: „DLA-
CZEGO JA?”. Dlaczego to mnie spotka-
ło, a nie kogoś innego, czy jest w ogóle 
Bóg, który ponoć nas tak kocha, czy on 
nie widzi, że ktoś cierpi i wszystko mu 
się wywraca do góry nogami? Pamię-
tam, że bardzo dużo zadawałem sobie 
tych pytań i myślałem o tym, może dla-
tego pamiętam bardziej pogrzeb ojca, 
a nie jak inni – swoją Komunię... My-
ślę, że zbyt duży ból i ślad wyryło to 
w moim sercu i pamięci. Nawet dzisiaj, 

gdy wracam myślami, widzę bezrad-
nego chłopca w czarnym garniturze  
z białymi liliami w ręku, stojącego nad 
trumną własnego ojca i przyglądające-
go się, jak spuszczają ją do dołu, a po-
tem wrzuca te lilie na trumnę do tego 
dużego dołu. Do dzisiaj, mimo wielu 
lat słyszę ten głuchy odgłos upadają-
cych kwiatów na drewnianą trumnę. 
Mimo, że bardzo mnie to bolało, nie 
poleciała mi nawet jedna łza, wszystko 
dusiłem w sobie, nikomu się nie zwie-
rzając i nie żaląc się, co mnie boli, co 
tak naprawdę taki mały chłopiec czuje 
w sercu... Dopiero dzisiaj mam chyba 
na tyle odwagi, aby to wyznać, jak bar-
dzo mnie to bolało. 

Później już było tylko coraz gorzej. 
Pierwsze wagary i bójki, pierwszy pa-
pieros, pierwsze nie zdanie do następnej 
klasy, pierwsza ucieczka z domu, pierw-
szy alkohol, pierwsze kradzieże, pierw-
sze samookaleczenia, pobyt dwuletni 
w ośrodku szkolno- wychowawczym,  
a co za tym idzie pierwsze zatrzyma-
nia... było po prostu coraz gorzej. Zda-
rzało się nieraz, że przechodziłem przez 
parkan na cmentarz, siadałem przy ojca 
grobie i piłem. Wtedy pytałem się Boga, 
dlaczego to mi się przytrafiło, dlaczego 
mi go zabrał. Po opuszczeniu ośrodka 
zakończyłem swoją edukację. Dalej 
można powiedzieć, że kształciła mnie 
ulica, podwórko i starsi koledzy, którzy 
mieli już dawno za sobą wyroki wię-
zienne – zawsze wolałem trzymać się 
starszych, niż rówieśników. Zacząłem 
coraz częściej zaglądać do kieliszka, 
później sięgnąłem po narkotyki, ponie-
waż sam alkohol już mi nie wystarczał. 
Brałem do tego jeszcze amfetaminę 
lub kokainę, jak było więcej pieniędzy 
oczywiście. Później był pierwszy po-
byt w ośrodku odwykowym, na który 

zostałem skierowany przez sąd. Po od-
wyku nie piłem 8 miesięcy, ponieważ 
miałem wszyty esperal. Były jeszcze 
później trzy esperale, razem wytrzyma-
łem bez picia 12 miesięcy, ponieważ je 
zapijałem. Jednak jeszcze gorsze mia-
ło dopiero nadejść. Przyszedł czas, że  
w nic już nie wierzyłem, nawet w sie-
bie samego, byłem bezradny, nie umia-
łem się pozbierać, więc dalej wszystko 
zapijałem. Nic nie skutkowały prośby 
i groźby najbliższych i rodziny. Wy-
ładowywałem całą swoją złość, nie-
powodzenia i agresję na znajomych  
i osobach postronnych. Z tymi ludźmi, 
z których się wyśmiewałem i ich poni-
żałem, że ja nigdy tak nisko nie upadnę, 
zacząłem pić denaturat, jak nie było się 
za co zaprawić. Nie umiałem już tak 
po prostu dłużej żyć, przestało się dla 
mnie liczyć moje życie, nie zależało mi 
na nim, a tym bardziej nie obchodziło 
mnie życie innych. Dlatego pojawiły 
się u mnie próby samobójcze, po ostat-
niej, piątej próbie samobójczej lekarze 
byli pewni, że do rana nie przetrzymam  
i nad ranem chyba zejdę. Moja mama 
była załamana, o czym się później do-
wiedziałem. Trafiłem na oddział psy-
chiatryczny w Tworkach, a później na 
oddział X odwykowy. Wtedy zacząłem 
obwiniać Boga o to, że nawet w tym mi 
nie chce pomóc, że widocznie już tak 
nisko upadłem, że i On mnie nie chce 
i nie chce mieć ze mną nic wspólnego. 
Winiłem wszystkich dookoła, ale nigdy 
nie spojrzałem na siebie i nigdy siebie 
nie obwiniałem; zawsze był winien ktoś 
inny: dziewczyna, mama, brat, życie, 
inni ludzie, wszyscy wokół mnie, ale 
nie ja.

Myślałem, że to Bóg się ode mnie od-
wrócił. Pamiętam, gdy kiedyś jechali-
śmy samochodem z Andrzejem, który 

Bóg nie chce, 
abyśmy się sami zmieniali

Świadectwo Czarka

Fot. Czarek Szulich
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WOKÓŁ EWANGELIZACJI

Z przeprowadzonych jakiś czas 
temu badań wynika, że tylko ok. 
10% ludzi doświadcza nawrócenia 
w budynku kościoła, a zdecydowa-
na większość konwertytów (51%) 
pojawia się w naszych zborach  
w wyniku indywidualnego kontaktu 
i opieki ze strony innego wierzące-
go1. Świadczy to o tym, jak bardzo 
ważne w procesie ewangelizacji jest 
świadome budowanie relacji z dru-
gim człowiekiem. Owa osobista więź 
staje się fundamentem wiarygodności 
głoszonego przez nas posłannictwa. 
Inaczej mówiąc, najpełniejsze przed-
stawienie Ewangelii ma miejsce wte-
dy, kiedy Boże wartości wyrażane są  
w naszych relacjach z innymi ludźmi.

Nie chodzi więc tutaj jedynie  
o proklamację Ewangelii, ale o wska-
zanie na jej aktualność w życiu 
współczesnego człowieka. Wydaje 
się to być nieosiągalne bez ofiarowa-
nia samego siebie, bez swego rodza-
ju kenozy (uniżenia się, poświęcenia 
własnego czasu i wygody dla innych, 
na wzór Chrystusa). 

W tym sensie (ewangelizacyjny) 
kontakt z drugą osobą nie jest jedynie 

1   M. Patalon, Polscy pastorzy baptystyczni wobec wyzwań 
postmodernizmu, Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 
Tom I, ss. 26-39.   

jednostronną przemianą. W praktyce 
oznacza rozwój większej wrażliwo-
ści, dowartościowania roli słucha-
nia w procesie ewangelizacyjnym, 
a także podkreślenie roli twórczego 
dialogu.  Wykształtowanie takiej doj-
rzałości relacyjnej jest ciągle wiel-
kim wyzwaniem dla współczesnego 
Kościoła, jednak koniecznym, aby 
Dobra Nowina miała realny wpływ 
na życie człowieka w erze postmo-
dernizmu. Zbytnia ideologizacja, czy  
instytucjonalizacja wiary, bez wy-
starczającego nacisku na element re-
lacyjny może okazać się sporą prze-
szkodą w ewangelizacji. Stąd ważne 
jest ponowne podkreślenie istotności 
„dawania siebie”, rozwój postawy 
sługi na wzór Chrystusa, do czego 
wyraźnie zachęca nas apostoł Paweł  
w Liście do Filipian 2:5-15. Tak rozu-
miana ewangelizacja nie jest ograni-
czona do kazalnic, czy budynków 
kościelnych. Raczej, wyraża się  
w różnorodności relacji życiowych,  
a więc zarówno w miejscu pracy, 
wśród sąsiadów, jak i w domu rodzin-
nym.    

Wniosek? Jako świadomi wy-
znawcy Chrystusa powinniśmy sku-
pić większą uwagę na tym, jak traktu-
jemy innych ludzi wokół nas. Jakość 
naszych relacji z innymi mówi wię-

cej o nas, niż religijne deklaracje. To, 
jak żyjemy na co dzień w oparciu  
o przemieniającą moc posłannictwa 
Chrystusa, jest potrzebnym pomo-
stem do głoszenia Ewangelii. Uczest-
nictwo w misji jest uczestnictwem  
w zbliżaniu się Bożej miłości do lu-
dzi, gdyż Bóg jest miłością, którą wy-
syła. Ewangelizacja jest więc reakcją 
na to, czemu Bóg już dał początek. 
Powinniśmy widzieć ją w jej praw-
dziwej naturze, nie tylko jako słowo, 
ale również i całość postawy, czyli 
i czyn. To przekaz dobrej nowiny 
o Bożej miłości w Chrystusie, która 
przemienia życie, poprzez głosze-
nie, słowem i czynem, że Chrystus 
nas uwolnił. 

Pewien misjolog sformułował tę 
prawdę w następujący sposób: „Mi-
sja ma miejsce wtedy, gdy Kościół 
działając prowokuje pytania, na któ-
re jedyną możliwą odpowiedzią jest 
Ewangelia”. Watro więc szczerze za-
stanowić się nad tym, na ile moje co-
dzienne życie, moje relacje z innymi, 
moje podejście do pracy prowoku-
ją do zadawania pytań, które mogą 
prowadzić do głoszenia Ewangelii? 
To są bardzo ważne pytania, a od-
powiedzi na nie mogą zdecydować  
o tym, na ile nasza ewangelizacja 
będzie rzeczywiście skuteczna.  

 

Relacyjny charakter ewangelizacji
Wojtek Kowalewski Słowo Prawdy [SP]: Czy możesz się 

przedstawić?
Pastor Samuel: Tak. Nazywam się 
Samuel,1 mam 36 lat, mieszkam na 
wschodnim wybrzeżu Chin, jestem peł-
noetatowym pastorem podziemnego 
kościoła. Nasz zbór to około 400-500 
osób, 2/3 z tego to studenci, pozosta-
ła 1/3 to młodzi fachowcy, którzy nie-
dawno ukończyli studia. To zazwyczaj 
drugie pokolenie przybyszów z innych 
prowincji Chin. 

SP: Co właściwie rozumiesz przez 
określenie „kościół podziemny”? W ja-
ki sposób kościół gromadzący 400-500 
osób może działać w podziemiu? 
Pastor Samuel: Termin „kościół pod-
ziemny” to pojęcie, które używamy tyl-
ko poza Chinami. W Chinach mówimy 
o kościołach rodzinnych. Istnieje w na-
szym kraju oficjalny system kościołów, 
uznanych przez nasz rząd. Praktycznie 
to okno, czy narzędzie, którego używa 
nasz rząd, aby pokazać innym krajom, 
że istnieje u nas wolność religijna. Po-
zostałe kościoły uważane są za niele-
galne. Oznacza to, że zgromadzamy 
się w domach, miejscach biznesowych, 

1  Imię zmienione.

bądź gdzieś z terenie. Stąd nazwa 
„podziemny”.
SP: Czy to również wiąże się z jakimiś 
prześladowaniami?
Pastor Samuel: Oczywiście. W Chi-
nach w większości prowincji jest to 
nielegalne, by się gromadzić. Zgroma-
dzenia więcej niż 30 osób są zakazane. 
Zakazane jest również głoszenie kazań 
z Księgi Objawienia św. Jana i Księgi 
Rodzaju.

SP: Dlaczego?
Pastor Samuel: Ponieważ nie wolno 
nauczać o stworzeniu. Oficjalny pogląd 
dozwolony w Chinach to ewolucja. 

SP: A dlaczego zakazana jest Księga 
Objawienia?
Pastor Samuel: Oficjalne nauczanie 
w Chinach na temat historii dowodzi, 
że komunizm jest jej zwieńczeniem; 
że przechodzimy z dobrego w lepsze 
i właśnie komunizm jest tym najlep-
szym, co spotkało człowieka. Tym-
czasem Objawienie mówi coś zupeł-
nie innego. Widzimy, że człowiek jest  
w beznadziejnym stanie, a ludzkość 
się psuje. 

SP: Wspomniałeś, że twój kościół to 
ponad 400 osób. Jak to możliwe, by 
spotykać się nielegalnie w tak dużej 
grupie?
Pastor Samuel: Cóż, przede wszystkim, 
w tygodniu mamy około 60 małych 
grup biblijnych. W różnych domach, 
akademikach. 

SP: Czego można się po takim spotka-
niu spodziewać?
Pastor Samuel: Stawiamy przed nimi 
trzy cele. Po pierwsze, budowanie wię-
zi, społeczności. Po drugie, studiowa-
nie Bożego Słowa. Po trzecie, uczenie 
się służenia sobie nawzajem. 

SP: A niedziela?
Pastor Samuel: W niedzielę... stworzyli-
śmy fikcyjną firmę. Jako firma wynajmu-
jemy lokal na niedzielę. To firma con-
sultingowa, organizujemy więc „szko-

Wdzięczni  
za prześladowania
o Kościele chińskim z pastorem Samuelem  
rozmawia Mateusz Wichary

ŚWIADECTWA Z CZTERECH STRON ŚWIATA

fot. fo
tolia.com
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TEMAT NUMERU DZIECI
lenia biznesowe”.  Nie jest to w peł- 
ni bezpieczne, ale przywykliśmy do 
tego, ryzyko jest częścią życia. Jako 
chrześcijanie w Chinach mówimy, że 
zatrzymać nas może tylko niebezpie-
czeństwo, nie lęk przed tym niebez-
pieczeństwem. Jeśli władze przyjdą  
i nas zamkną, poddamy się, ale nie za-
trzyma nas lęk przed tym, że one mogą 
to zrobić. 

SP: Jak byś opisał, w ogólny sposób 
mówiąc, obecną kondycję Kościoła 
chińskiego?
Pastor Samuel: Hm... najogólniej mó-
wiąc, z perspektywy historii prześlado-
wanie przynosi nam błogosławieństwo. 
Jesteśmy więc bardzo wdzięczni, ja 
przynajmniej jestem bardzo wdzięczny 
za prześladowania. I wielu znanych mi 
przywódców chrześcijańskich uważa 
tak samo. Kościół rozwija się bardzo 
szybko. Liczba osób w kościołach, licz-
ba kościołów nieustannie rośnie. 
Z drugiej strony nie wiemy, jak zdro-
wy, normalnie funkcjonujący kościół 
wygląda. Nie mieliśmy takiego okresu  
w historii, stabilizacji, normalności. Sy-
tuacja jest zupełnie inna niż w Europie, 
czy Stanach. Nie mamy seminariów, 
które szkolą przywódców. Pastorzy, 
osoby odpowiedzialne za zbory są sła-
bo wyszkoleni. Również obawiam się, 
ze względu na wpływ postmoderni-
stycznego myślenia, byśmy jako kościół 
nie stracili młodego pokolenia.

SP: Jak to, przecież twój kościół składa 
się wyłącznie z młodych ludzi!
Pastor Samuel: Tak, ja i inni przywód-
cy inwestujemy swoje życie w to po-
kolenie. Ale to nie wszędzie tak wyglą-
da. Widzisz, wierzę, że Kościół chiński  
w następnym pokoleniu będzie wysy-
łał misjonarzy na cały świat. Zostaliśmy 
tak bardzo ubłogosławieni przez tak 
wielu misjonarzy z innych części świata  
w przeszłości! Wierzę i pragnę, by Chi-
ny były błogosławieństwem dla świata 
w niedalekiej przyszłości. Chcemy więc 
wychować przywódców dla kolejnego 
pokolenia. Na tym się koncentrujemy. 

SP: To bardzo zachęcające! A jak wy-
gląda wasza ewangelizacja?

Pastor Samuel: Cóż... Powiedziałbym  
o trzech metodach: osobiste świadec-
two, ewangelizacja poprzez nasze małe 
grupy, oraz ogólnokościelne ewange-
lizacje – robimy weekendy ewangeli-
zacyjne dla młodzieży, wyjeżdżamy 
z nią gdzieś poza miasto. Jeśli chodzi 
o ewangelizację osobistą, zachęca-
my wszystkich w kościele, by używali 
okazji, czy to w pracy, czy szkole, by 
dzielić się ewangelią. Imprezy kościel-
ne robimy przede wszystkim latem i to 
są naprawdę szerokie przedsięwzięcia. 
Chodzimy po szkołach, firmach, rozda-
jemy zaproszenia. I oczywiście dzieli-
my się również ewangelią. Przez ostat-
nie 7 lat podzieliliśmy się ewangelią ze 
120.000 osób. Modlimy się, aby Bóg 
pozwolił nam w następnych 10 latach 
dotrzeć do miliona. 

SP: Wy, jako wasz zbór?
Pastor Samuel: Tak, nasz zbór. 

SP: Hmn... Powiedz mi więc, jak to wy-
gląda od środka, z kim współpracujesz 
w kościele, jak on jest zorganizowany? 
Pastor Samuel: Ja jestem jedynym pa-
storem, który pracuje pełnoetatowo. 
Bardzo wiele obowiązków bierze na 
siebie moja żona. Mamy również radę 
współpracowników, około 15 osobową, 
która jest bardzo silnie zaangażowana 
w różne kościelne obowiązki. Wszyscy 
utrzymują się z pozakościelnej pracy, 
część z nich to już młodzi profesjo-
naliści w swych branżach, niektórzy 
to asystenci robiący doktoraty. W tym 
gronie podejmujemy codzienne decy-
zje. Druga grupa to 60 prowadzących 
nasze małe grupy. Z nimi podejmujemy 
te najważniejsze decyzje. 

SP: A reszta osób?
Pastor Samuel: Widzisz, my w kościo-
łach podziemnych nie mamy oczywi-
ście list członkowskich. Dla nas to jest 
praktycznie niemożliwe, by przepro-
wadzać głosowania. 

SP: A jeśli ogłosisz ewangelizację w ko-
ściele – jak wiele osób odpowie i przyj-
dzie? Powiedzmy, procentowo?
Pastor Samuel: Procent wyszedłby bar-
dzo wysoki... myślę, że znacząca więk-

szość, co najmniej 80% angażuje się 
w ewangelizację. W zasadzie wszyscy 
również uczestniczą w naszych małych 
grupach. 

SP: Cóż, to zdecydowanie więcej niż 
średnia polska... Powiedz, jak w prakty-
ce owo dzielenie się ewangelią wyglą-
da w Chinach?
Pastor Samuel: Tak jak wspomniałem, 
zachęcamy wszystkich do dzielenia się 
ewangelią tam, gdzie pracują bądź się 
uczą. Zazwyczaj składają swoje świa-
dectwo nawrócenia, krótko, nie więcej 
niż 5 minut. Mówią również, kim jest 
Bóg, kim jest Jezus, dlaczego jesteśmy 
od nich oddzieleni, i jak możemy do 
nich powrócić i się z nimi pojednać.  

SP: I jak to działa?
Pastor Samuel: Patrząc na nasze, na-
szego kościoła statystyki z ostatnich  
5 lat, na 10 osób, z którymi dzieliliśmy 
się ewangelią, jedna zareaguje. Spo-
śród tej grupy 1 osoba na 5 pomodli 
się, aby otrzymać zbawienie w Jezu-
sie Chrystusie. Warto też może dodać, 
że my – choćby ze względu na naszą 
chińską specyfikę, gdzie członkostwo 
jest bardzo ruchome – nie przejmuje-
my się zbytnio liczbami, przyrostem 
członków. Naszym celem jest przede 
wszystkim głosić ewangelię. Mamy tak 
wielu ludzi. 

SP: O co się możemy w Polsce modlić 
z myślą o was?
Pastor Samuel: Módlcie się o naszych 
przywódców, o nasz kościół, o mło-
dych ludzi, o nasze struktury. Potrze-
bujemy zdrowych relacji z kościołami 
poza Chinami, potrzebujemy dobrych 
szkoleń dla naszych przywódców. Je-
zus powiedział, że jesteśmy jednym 
ciałem, ale Kościół chiński jest w tym 
ciele trochę wyobcowany. Potrzebu-
jemy wrócić do społeczności z całym 
ciałem, Kościołem Jezusa Chrystusa na 
świecie.  

Ze względów bezpieczeństwa nie zamieściliśmy 
zdjęcia pastora Samuela i zasłoniliśmy twarze, 
które mogłyby być rozpoznane.

Wywiad został przeprowadzony w czerwcu 
na spotkaniu Global Proclamation Academy  
w Dallas, USA. 

A gdy również całe to pokolenie wy-
marło i nastało po nich inne pokole-
nie, które nie znało Pana ani tego, co 
On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie 
izraelscy czynić zło w oczach Pana  
i służyli Baalom.  Joz 2:11

Problem

Problem następców Jozuego jest od-
wieczny i stały. Co zrobić, by kolejne 
pokolenie poznało Pana? 

Problem należy do istotnych. Poznanie 
Pana warunkuje istnienie tego, co najważ-
niejsze, czyli autentycznej pobożności, 
która jest źródłem – już nie patrząc na-
wet w wieczność – dla trwałości rodzin, 
solidności w pracy, prawdomówności, 
ofiarności, miłosierdzia, życzliwości, no 
i autentycznego zaangażowania w życie 
Kościoła. Bez poznania Pana pozostaje 
sama tradycja, która zachowuje formę, 
ale nie ma ducha, stając się obłudą, fa-
sadą, pobielanym grobem. Bez pozna-
nia Pana nasze dzieci – mam nadzieję, 
że się zgodzimy – pozostają puste. Cóż z 

tego, że chodzą do kościoła. Cóż z tego, 
że robią nam przyjemność i przy nas nie 
przeklinają. Cóż z tego, że nawet udało 
nam się im wpoić pewne wartości, sko-
ro widzimy, że w tym wszystkim nie ma 
kręgosłupa. Albo krwiobiegu. Nie ma 
życia. Nie ma poznania Pana właśnie.  
I w końcu to wyjdzie, jeśli nie w jakiejś 
tragedii życiowej, to w pełnym zawodu  
i smutku uświadomieniu sobie ich nie-
dojrzałości, płytkości i bezwartościowo-
ści ich życia dla Pana. 

Ciągła zmiana

Problem pogłębia fakt, że czasy się za-
wsze zmieniają. W czasach Mojżesza, 
czy Jozuego działy się wyjątkowe cuda. 
Rozstąpiło się Morze Czerwone. Manna, 
choć niesmaczna, była codziennym cu-
dem porannym. Potem, za Jozuego roz-
stąpił się Jordan. Nie to samo, co Morze, 
ale w końcu to nie Morze stało u wejścia 
do Ziemi Obiecanej. Bóg był wciąż z Jo-
zuem. Błogosławił. Używał. Pierwszy sę-
dzia, Otniel ciągle to pamiętał – był czło-
wiekiem, który z Bożą pomocą zdobył 

Debir, za co dostał córkę samego Kaleba 
za żonę (Sdz 1:11-15 i 3:9). Ale czasy się 
niestety zmieniły. Nowe pokolenie zna 
tylko relacje o tym, czego on doświad-
czył. Jak ma przekazać nie tylko podania  
o Bogu, ale poznanie tego Boga kolej-
nym pokoleniom w sytuacji, gdy Ziemia 
już jest – jako tako przynajmniej – zdo-
byta, a cudów raczej się – przynajmniej 
takich, jak za Mojżesza i Jozuego – spo-
dziewać nie należy? 

Myślę, że to, znów nieustający problem. 
Świadectwa chrześcijan „pierwszego 
pokolenia” zazwyczaj są wyjątkowe. 
Oto narkoman, którego Bóg uzdrowił. 
Oto punk, skin, czy metal, który nie 
znalazł tego, czego szukał, dopóki nie 
spotkał Chrystusa. Oto młoda dziew-
czyna, której brakowało akceptacji  
i miłości, i odnalazła ją dopiero, wbrew 
rodzinie i ziemskim doświadczeniom  
w ramionach Ojca w niebie. Itd. itp. Jak 
to doświadczenie Pana urzeczywistnić  
w pokoleniu, które przez tą drogę nie 
przeszło i nigdy nie przejdzie? A nigdy 
nie przejdzie, bowiem ich bunt będzie 

Poznanie  
  Pana

a dzieci
Mateusz Wichary
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inny, bo inny jest punkt wyjścia. Ze 
względu na naszą wiarę oni już nie bun-
tują się wobec ciemności (jak my, którzy 
dzięki temu odnaleźliśmy Boga), ale wo-
bec światłości. Kolejny werset 2 rozdzia-
łu Księgi Jozuego mówi o tym, że młodzi 
„opuścili Pana”, a „chodzili za innymi 
bogami.” Tak, dla nich Bóg rodziców nie 
był żywy, prawdziwy, jedyny. Jak spra-
wić, by był? By nie był tylko niewygod-
ną, rodzinną tradycją? 

Od razu powiem, że nie znam automa-
tycznej odpowiedzi typu „naciśnij odpo-
wiedni przycisk, a żądany napój pojawi 
się w podajniku”. To by było zresztą za 
proste i nieprawdziwe. Za płytkie, nie 
dość poważne dla tak istotnego tema-
tu. Owo „poznanie Pana” przez kolejne 
pokolenia, to bowiem temat złożony. 
Patrząc na dwójkę moich dzieci widzę 
w każdym z nich inny potencjał, inne 
mocne strony, ale i inne słabości, inne 
więc też są moje obawy.  

Weźmy się za to!

Zacznę od tego, że wydaje mi się, iż 
zazwyczaj, przynajmniej jako polscy 
baptyści/protestanci ewangeliczni, nie 
dostrzegamy powagi problemu. Patrząc 
na rodziców- chrześcijan zazwyczaj do-
strzegam NIEDOWARTOŚCIOWANIE 
TROSKI o ten skądinąd najważniejszy 
aspekt wyposażenia naszych dzieci  
w przyszłe życie. Niektórzy rodzice 
stwarzają wrażenie, iż owszem, wiedzą, 
iż odrabiania lekcji trzeba przypilnować, 
tak jak nauki dodatkowego języka ob-
cego bądź instrumentu, nie mówiąc już 
o dyscyplinie mycia zębów dwa razy 
dziennie, czy rąk przed jedzeniem. Na-
tomiast poznanie Pana – patrząc na ich 
działanie – wynikałoby, że przychodzi 
przez osmozę. Czyli psim swędem. Ja-
koś. Gdzieś. Byle gdzie. Może na szkół-
ce. Może na obozie. 

A może nigdzie? Wyobraźmy sobie, że 
tak podchodzimy do innych aspektów 
wychowania. Jak byśmy siebie nazwali? 
Odpowiedzialnymi? Rzetelnymi? Trosz-
czącymi się rodzicami? 

Zwróćmy uwagę na sam początek Bi-
blii. Bóg daje wyjątkowe, pierwsze, 
skierowane do bezgrzesznej jeszcze 
ludzkości polecenie „czynienia sobie 

ziemi poddaną” (Rdz 1;28). Otacza je 
swym błogosławieństwem; jego reali-
zację wspiera. To polecenie nigdy nie 
odwołane, dobre, a więc ciągle obowią-
zujące. Dowodzi tego np. Ps 8:7, który 
postrzega ziemię wciąż jako złożoną 
pod stopy człowieka, komentując, iż 
Bóg dał mu „panowanie nad dziełami 
rąk swoich”. List do Hebrajczyków 2:5-8 
wykorzystuje ten fragment, aby dowieść 
potrzeby przyjścia Chrystusa. Oto czło-
wiek, mówi autor, któremu Bóg poddał 
wszystko pod stopy, jakoś z owym pod-
daniem wszystkiego sobie ma problem. 
Problemem jest zło wokół nas i w nas. 
Autor dowodzi, że choć „teraz jeszcze 
nie widzimy, że mu wszystko jest pod-
dane”, to Chrystus przyszedł, aby nam 
w tym zadaniu pomóc; aby stało się 
w końcu pełną rzeczywistością. Po to 
zniszczył naszego wroga, diabła, przez 
zwycięstwo nad śmiercią (2:14-18). 

Czego więc chce od człowieka Bóg? 
Chce po pierwsze, aby pierwsza para 
miała dzieci: aby napełniała ziemię. Po 
drugie, domaga się zmian wokół. Czy-
nienie ziemi poddanej, to nic innego, 
jak twórcza przemiana otoczenia. Dru-
gi, bardziej szczegółowy opis stworze-
nia podaje, że Adam został osadzony  
w ogrodzie Eden – miejscu spotkania 
Boga z człowiekiem – nie aby po pro-
stu w nim był, ale aby go „pielęgnował 
i strzegł” (BW) bądź „pielęgnował i do-
glądał” (BT) (Rdz 2:15). Praca więc jest 
dobra i błogosławiona. To sposób prze-
miany tego świata. 

Ale jest nim również troska o kolejne 
pokolenia. Jedno bez drugiego jest nie-
możliwe. Bez pracy nad światem nie ma 
motywacji, by rodzić dzieci. Bez dzieci 
znów nie przemienimy otoczenia, pro-
ces ten zaniknie zaraz po nas. Ziemia 
i dom; praca i macierzyństwo; to dwa 
podstawowe zadania człowieka, dane 
mu przez Stwórcę. 

Owo polecenie posiadania dzieci zo-
stało w szczególny sposób uzupełnione 
po upadku w grzech. W momencie, gdy 
grzeszny Adam zrodził synów na podo-
bieństwo swoje (Rdz 5:3),  konieczne, 
poza rozwojem i troską biologiczną, 
czyli macierzyństwem, jest również od-
powiednie wychowanie. Wychowanie, 

czyli proces hamujący wpływ grzechu 
oraz otwierający dziecko na wpływ 
Boga i wprowadzający je tam, gdzie Bóg 
działa. 

Kreatywność w przemianie świata jest 
cechą wszystkich potomków Adama  
i Ewy. Lamech, potomek Kaina, miał bar-
dzo zdolne dzieci: Jabal był wynalazcą 
namiotu (4:20), Jubal cytry i fletu (4:21), 
Tubal-kain kucia i narzędzi z miedzi  
i żelaza (4:22). A jednak, ze względu 
na swe zbuntowane serce był również 
wynalazcą złego – poligamii (4:19). Jego 
pieśń (4:23-24) to wyznanie: nie potrze-
buję Twojej opieki, Boże, sam sobie 
doskonale poradzę. Wychowanie więc, 
choć z pewnością powinno dotyczyć tej 
sfery – rozwoju w obdarowaniu danym 
naszym dzieciom poprzez stworzenie 
– nie może na niej się zatrzymać. Boże 
błogosławieństwo jest bowiem uwarun-
kowane poznaniem Pana. Nie ma więc 
nic złego w wyborze dobrej szkoły bądź 
motywowaniu dziecka do solidnej na-
uki. Ale pozostanie na tym etapie jest 
horrendalnym zaniedbaniem. To po pro-
stu tylko część zadania, jakie otrzymali-
śmy od Boga. Mamy wyposażyć nasze 
dzieci do błogosławionego życia – przy-
gotować do życia w służbie Bogu tym,  
w co zostały wyposażone. 

Tu pojawia się pytanie, czy wątpliwość, 
czy w ogóle coś zrobić w tej sprawie mo-
żemy. Niektórzy powiedzą, że poza mo-
dlitwą, nic więcej zrobić się nie da. Nie 
zniechęcam do modlitwy. Znam parę, 
która codziennie modliła się o nawróce-
nie swoich dzieci i wierzących dla nich 
małżonków i jest to dla mnie wzór, do 
którego niestety nie dorastam. Niemniej, 
to nie wszystko. Biblia mówi o znacznie 
większej gamie środków wpływu na na-
sze dzieci. Choć nie mówimy o instruk-
cji obsługi automatu, bezwarunkowym 
schemacie przyczynowo-skutkowym, 
jednak pewne działania rodziców wiążą 
się z Bożym błogosławieństwem. 

Dom, czyli my
Po pierwsze, najważniejszym narzę-
dziem jesteśmy my sami. Dom. Nasze 
poznanie Pana. A może raczej: nasze 
szukanie Pana. Tak, może nasze dzieci 
nie doświadczyły tego, co my i nigdy nie 

doświadczą. Ale jeśli doświadczyły, jak 
się Go szuka, i że z tego szukania dla 
rodziców wynikało coś sensownego, to 
będą wiedziały, jak się do tego zabrać. 
I mamy prawo mieć nadzieję, że się za-
biorą, bo będą przez nas zachęcone, 
gdy przyjdzie na ich poszukiwania czas. 
Swoją drogą, czasem dzieci odnajdują 
zbawiennie to poznanie bardzo wcze-
śnie. To wyjątkowa łaska, która sprawia, 
że proces buntu jest lekki, bądź skiero-
wany wyłącznie wobec spraw drugo-
rzędnych, a nie samego Pana. 

Takie postanowienie widzimy w Jo-
zuem: „ja i dom mój służyć będziemy 
Panu” (Joz 24:15). Mam ten werset przy 
drzwiach wejściowych. Czasem mnie 
zmraża. Czy rzeczywiście służę? Za-
wsze jednak uspokaja mnie fakt, że nie 
udaję – a nie udaję, bo nie chcę udawać, 
a nie chcę, bo wiem, że to wywoła tylko 
szkody – przed moimi dziećmi. Chcę, by 
nauczyły się prawdy. I chyba to jest sed-
nem. Jeśli uczymy je kłamstwa, obłudy, 
nie dziwmy się, że potem prawdziwego 
poznania Pana w nich nie ma. 

W domu sednem jest społeczność ze 
sobą i wspólne poznawanie Boga. Na 
czym ta społeczność ma polegać, przy-
pomina mi refren Księgi Przypowieści: 
„Synu mój...” (np.1:8; 2:1; 3;1; 5:1). Oto 
ojciec, który się troszczy. Który MYŚLI  
o przyszłości swego syna. Który po-
święca mu czas tłumacząc świat. Ucząc 
odróżniać sensowne od bezwartościo-
wego; dobre od złego; godne od hań-
biącego. Tłumacząc świat ludzi i świat 
w ogóle. W tym wszystkim przelewa-
jąc na syna własne zrozumienie Boga  
i swoich względem niego powinności. 
To mogą być długie spacery. To może 
być wspólny czas w domu, po obie-
dzie, czy w jakimś innym momencie. To  
w każdym razie czas. Wspólny i war-
tościowy. Czas przekazywania tego, co 
najważniejsze na tych, którzy powinni 
być dla nas przynajmniej bardzo waż-
ni. Na nasze dzieci. Kształtowania ich, 
świadomie i metodycznie, by się nie po-
gubiły na drodze życia. 

Wspólne poznawanie Boga to domo-
we nabożeństwo. Zwróćmy uwagę, że  
w Biblii miejscem poznania Boga przez 
dzieci jest nie kościół, ale dom. W Pwt 

6:20 syn pyta ojca o Boga, i to ojciec mu  
wyjaśnia, czym jest historia zbawienia, 
a nie ciocia na szkółce. Swoją drogą, 
chwała Bogu za ciocie na szkółce. Ale 
sprawa jest tak poważna, że zostawianie 
ich samych z tak wielkim zadaniem jest 
po prostu nieodpowiedzialne. Podobnie 
Tymoteusz w Nowym Testamencie. Jego 
wiara jest wiarą babki i matki (2Tm 1:5), 
a nie pastora. To one go wiary nauczy-
ły. Wspólne modlitwy, czytanie Biblii, 
to narzędzia poznawania Bożych dróg. 
Jeśli rodzice tego nie zrobią, poznanie 
Boga będzie czymś niedzielnym, nie co-
dziennym. I to z winy rodziców, a nie 
kościoła, bo kościoła po prostu na co 
dzień w domu nie ma. 

Wychowanie

Po drugie, narzędziem jest nasze wycho-
wanie. Wychowanie, które uczy dzieci 
albo głupoty, albo mądrości. Głupota 
glebę ich serca na poznanie Boga utwar-
dza; mądrość użyźnia i spulchnia. Przy-
powieści zachęcają: „wychowuj chłop-
ca odpowiednio do drogi, którą ma iść, 
a nie zejdzie z niej nawet w starości” 
(22;6). Ale również ostrzegają: „głupi 
syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą 
dla swojej rodzicielki” (17:25). Głupota, 
to w skrócie (w oparciu o Przypowieści 
Salomona), brak dyscypliny, solidności, 
chwiejność, niesłowność. W tym wszyst-
kim: brak bojaźni Bożej, a więc lekce-
ważenie wpływu Boga na nasze życie. 
Sprzyjamy rozwojowi takich postaw 
przez brak wyznaczania obowiązków 
i brak konsekwencji (poza lekceważe-
niem Boga we własnym życiu, co dzieci 
podchwytują niestety bardzo szybko). 
Kiedyś usłyszałem słowa, które wciąż 
pozostają dla mnie wyzwaniem: mów 
swe polecenie tylko raz. Czyli: dziecko 
powinno reagować od razu. Literalnie 
„od razu”. Brak tej reakcji jest niepo-
słuszeństwem. Lekceważenie nieposłu-
szeństwa jest sianiem złego charakteru 
w sercu dziecka. 

Czy to tylko moje gadanie? Czy i Słowo 
o tym nie mówi? Mówi. Apostoł Paweł 
spośród wielu cech wpajanych w wy-
chowaniu, jako podstawową wskazał 
właśnie tę – karność (Ef 6:4), czyli zdyscy-
plinowanie. Najwyraźniej jest podstawą. 

Karność bowiem, a więc posłuszeństwo, 
jest podstawą mądrości. Uczy zależno-
ści, poddania; uczy przełamywania się, 
zapierania siebie. Uczy pracy. W końcu 
uczy wiary – działania w nadziei, życia 
w nadziei zbiorów, nie ich przejadania. 
Wiara wpływa na całą orientację życio-
wą. Osoba wierząca poczeka. Posieje. 
Uczy jej tego wiara. Osoba niewierzą-
ca będzie chciała wszystkiego od razu. 
Znów, tego uczy ją jej niewiara. 

Poznanie Słowa Bożego 
i Chrystusa

Po trzecie, narzędziem jest znajomość 
Biblii. Słowo wsiane w serce. Myśle-
nie przesiąknięte Biblią, jej zasadami. 
Przypowieściami Jezusa, mądrością Sa-
lomona, głębią Psalmów, przykładami 
wielkich bohaterów wiary Starego Przy-
mierza, teologią listów Pawła, czy Jana. 
Nie ma wtedy twierdz, które trzeba 
niszczyć, schematów w myśleniu i świa-
topoglądzie, które trzeba odkręcać, bo 
przynoszą przekleństwo (2Kor 10:4-6). 
Jest poznanie Bożych zasad, a przede 
wszystkim poznanie łaski. Łaski, która 
wiąże się bezpośrednio z osobą naszego 
Pana. Która jest dzieciom znana, z opo-
wieści o Jego narodzeniu, życiu, śmier-
ci, zmartwychwstaniu oraz powtórnym 
przyjściu. Z naszego przeżywania świąt. 
Naszych modlitw. Naszych rozmów. 
Pan, który faktycznie skupia w sobie na-
szą wiarę i przez to skupia i uwagę na-
szych dzieci. 

Siejmy!

Poznanie Pana. Nie wiem, na jakim eta-
pie są moje dzieci. Ale widzę, że Go 
poznają. Że nie jest dla nich obojętny. 
Ich odrodzenie okaże się ostatecznie  
w praktyce, gdy wyjdą z mojego domu. 
Ale wiem, że teraz jest dla mnie czas, 
by siać ich przyszłość. Teraz. Później bę-
dzie za późno. 

Obyśmy nie lekceważyli danych nam 
przez Boga obowiązków. Weźmy sobie 
do serca Jego plan i naszą w nim rolę. 
Myślmy i szukajmy narzędzi, by nasze 
dzieci poznały Pana. Siejmy, póki czas 
mamy, aby zebrać również poprzez na-
sze dzieci błogosławieństwo naszego 
dzieła wiary, Amen.  



bądź sami całkowicie niewykształce-
ni bardzo się z tego ucieszyli. Z dru-
giej strony, takie postawienie sprawy  
w przypadku kochających swe dzieci 
rodziców, troszczących się o ich eduka-
cję w domu postawiło ich w fałszywej 
pozycji, w której odgórnie rozstrzygnię-
to, iż są z definicji mniej kompetentny-
mi opiekunami nauczania swych dzieci, 
niż bliżej im nieznani, wynajęci przez 
państwo nauczyciele. 
Ta decyzja zmieniła całkowicie rolę 
Państwa. Państwo powinno być przede 
wszystkim instytucją ochronną, zaś ro-
dzina instytucją opiekuńczą i wycho-
wawczą. Wkraczanie Państwa w sferę 
wolności człowieka, w której przecież 
edukacja swego potomstwa jest jed-
ną z ważniejszych dziedzin, prowadzi 
do powstawania „państwa nadmiernie 
opiekuńczego”. 

Co na to Biblia?
Biblia uczy, że pierwsze pouczenia 
otrzymywały dzieci od rodziców, którym 
należał się posłuch: „Synu mój, słuchaj 
pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj 
nauki swojej matki” (Prz. 1:8); „Zacho-
wuj, synu mój, przykazanie swego ojca 
i nie odrzucaj nauki swojej matki!” (Prz. 
6:20). To rodzice troszczyli się, by dzieci 
nabyły umiejętności potrzebne w życiu 
codziennym. Zasadniczym ich jednak 
obowiązkiem było wychowanie reli-
gijno-etyczne potomstwa, czyli troska  
o integralność moralną i wierność tra-
dycji religijnej. To rodzice byli odpo-
wiedzialni za przekazanie dzieciom 
zasad niezbędnych dla zachowywania 
wierności Bogu: „Nauczajcie ich swo-
ich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz 
w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy 
się kładziesz i gdy wstajesz” (V Mojż. 
11:19). Przekazywano dzieciom wie-
dzę o własnym narodzie, w tym histo-
rię postępowania Boga wobec Izraela: 
„I abyś ty opowiadał dzieciom swoim 
i wnukom swoim, jak obszedłem się 
z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem 
wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan”  
(II Mojż 10:2); „Cośmy słyszeli i poznali, 
i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego 
nie zataimy przed synami ich, lecz opo-
wiemy przyszłemu pokoleniu: Chwaleb-
ne czyny pana i moc jego oraz cudowne 
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o co chodzi?
Edukacja domowa, najprościej rzecz 
ujmując, jest to rodzaj kształcenia,  
w którym dziecko nie uczęszcza do 
szkoły a odpowiedzialność za edukację 
przejmują rodzice. Podstawą jest prze-
konanie, że rodzic z samej swej natury 
jest pierwszym i najlepszym nauczycie-
lem dziecka. A zatem, jeżeli ma chęci 
i umiejętności, może uczyć dziecko  
w domu. Pozwala to dziecku na naukę 
w komfortowych warunkach – znane 
środowisko, brak tych rzeczy, które  
w szkole tak wielu uczniów rozprasza-
ją. Nauka jest znacznie wydajniejsza, 
bo rodzic nie traci czasu na dyscypli-
nowanie dzieci, sprawdzanie obecno-
ści, sprawdzenie prac domowych i inne 
szkolne czynności porządkowe. Dziec-
ko może się uczyć wszystkiego, co je 

ciekawi i w takim tempie, jakie jest dla 
niego najlepsze. Różnorodne wycieczki 
i wyprawy pomagają dziecku naprawdę 
rozwinąć skrzydła, gdyż rodzic, który 
ma pod opieką jedno czy kilkoro dzie-
ci, bez wątpienia przeprowadzi „lekcję 
w terenie” wydajniej, niż nauczyciel  
z trzydziestoma podopiecznymi. Wcale 
nie trzeba mieć wykształcenia pedago-
gicznego, chociaż to ostatnie na pewno 
działa na korzyść w trakcie załatwiania 
formalności.

Pomysł sprawdzony
Jeszcze na początku XX wieku eduka-
cja domowa była czymś naturalnym. 
Dotyczyła ona wówczas zarówno elit 
– majątkowych, intelektualnych czy 
politycznych – jak i co zasobniejszych 
rodzin mieszczańskich i ziemiańskich, 

które do swoich dzieci najmowały gu-
wernerów lub guwernantki. Dopiero 
w 1825 r. w Prusach Wschodnich po raz 
pierwszy w historii wszedł w życie prze-
pis o powszechnym obowiązku szkol-
nym. Powodem była militarna porażka 
Prus, której przyczyn dopatrywano się 
w niskim poziomie edukacji żołnierzy. 
Rodzice oddając dzieci do szkoły, zo-
bowiązani byli podpisać oświadczenie 
o „przejęciu” odpowiedzialności za 
edukację przez szkołę (państwo). 
Obowiązek szkolny pojawił się więc 
w historii, jako instytucja kulturowego 
przymusu, w której bez pytania rodzi-
ców o zdanie główną odpowiedzialność 
za edukację i wychowanie przeniesiono 
na bezosobowy mechanizm państwo-
wej edukacji. Nietrudno się domyślić, 
iż rodzice lekceważący swe obowiązki, 

dzieła, których dokonał. Związał Jakuba 
przykazaniami i ustanowił w Izraelu za-
kon, który nadał ojcom naszym, aby 
głosić go synom swoim, aby poznało go 
następne pokolenie, a synowie, którzy 
się urodzą, znów opowiadali go dzie-
ciom swoim” (Ps. 78:3-6). 
Przypowieści Salomona natomiast za-
chęcają wręcz do zindywidualizowa-
nego nauczania, zgodnie z talentami 
i możliwościami dziecka: „wychowuj 
chłopca odpowiednio do drogi, któ-
rą ma iść…” (Przyp. 22:6). W Nowym 
Testamencie również znajdujemy frag-
menty jednoznacznie potwierdzające 
fakt nauczania swoich dzieci: „A on 
Mu odpowiedział: Nauczycielu, tego 
wszystkiego przestrzegałem od mło-
dych lat.” (Mk 10:20); „Ty jednak trwaj 
w tym, czego się nauczyłeś i o czym 
jesteś przekonany, wiedząc, od kogo 
się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od 
dziecka znasz Pisma święte, które mogą 
cię obdarzyć mądrością – dla zbawie-
nia przez wiarę w Chrystusa Jezusa.”  
(2 Tm 3:14-15).

Co na to prawo?
Konstytucja RP z 1997 roku w art. 70 
pkt. 1 stwierdza: „Każdy ma prawo 
do nauki. Nauka do 18 roku życia jest 
obowiązkowa. Sposób wykonania 
obowiązku szkolnego określa ustawa”. 
Nawiasem mówiąc, zapis ten jest tro-
chę dziwny, ponieważ stwierdza, że  
w Polsce: „Każdy ma prawo… koniecz-
nie się uczyć”. Wymiar marginalizujący 
rolę rodziców w edukacyjnym procesie 
dzieci widać w pkt. 3. art. 70: „Rodzice 
mają wolność wyboru dla swoich dzie-
ci szkół innych niż publiczne. Obywa-
tele i instytucje mają prawo zakładania 
szkół podstawowych, ponadpodstawo-
wych i wyższych oraz zakładów wy-
chowawczych”. W świetle tego przepi-
su możliwe jest uczenie dzieci w domu 
tylko i wyłącznie w przypadku nadania 
jej sformalizowanego kształtu w postaci 
szkoły. 
Znowelizowana 19 marca 2009 roku 
ustawa o systemie oświaty wreszcie po-
rusza problem edukacji domowej. Wła-
ściwe przepisy można znaleźć w art  
16 ust. 8 do 14. Wynika z nich, że na 
wniosek rodziców dyrektor szkoły, do 

której dziecko zostało przyjęte, może 
zezwolić na spełnianie obowiązku 
szkolnego poza szkołą. Dyrektor wy-
daje zezwolenie, jeżeli wniosek rodzi-
ca zostanie złożony do 31 maja, a do 
wniosku zostaną załączone: opinia po-
radni psychologiczno-pedagogicznej,  
oświadczenie rodziców o tym, że za-
pewnią warunki umożliwiające realiza-
cję podstawy programowej oraz zobo-
wiązanie rodziców do przystępowania 
w każdym roku szkolnym przez dziec-
ko do rocznych egzaminów klasyfika-
cyjnych.

Jak zacząć?
Pierwsze kroki, które możesz poczynić 
i do czego z pewnością zachęca Słowo 
Boże to rozpocząć edukację swoich 
dzieci od nauki zasad chrześcijaństwa, 
tym samym stając się nauczycielem 
„domowej szkółki niedzielnej”. Myślę, 
że jest to dobry kierunek do tworze-
nia „domowych punktów katechetycz-
nych”, które mogą stać się korzystnym 
rozwiązaniem dla małych zborów, lub 
placówek nie mogących zarejestrować 
punktów katechetycznych na zasa-
dach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 roku w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania nauki 
religii w szkołach publicznych. Wydaje 
się zatem zasadne, by Rada Kościoła 
wystąpiła do Ministra Edukacji Naro-
dowej z wnioskiem o rejestrację „do-
mowych punktów katechetycznych”  
i zmianę wspomnianego wyżej Rozpo-
rządzenia poprzez odpowiednie zapisy 
w tej kwestii.
Kroki kolejne – pomyśl, czy jesteś w sta- 
nie wraz z innymi rodzicami podjąć 
się nauki własnych dzieci w ramach 
edukacji domowej, w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Istnienie kilku rodzin 
w zborze współdziałających w takim 
projekcie bardzo pomaga i zachęca.  
W końcu, Fundacja „Ewangeliczny In-
stytut Biblijny” jest otwarta na to, by 
zorganizować konferencję/warsztaty 
na temat edukacji domowej. Jeśli jesteś 
zainteresowany tym tematem, napisz na 
adres  e-mail: dariusz-banicki@o2.pl.  

Dariusz Banicki 
Fundacja EIB

Edukacja   

 domowa
 – warto przemyśleć 

Dariusz Banicki

fot. fotolia.com
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TEMAT NUMERU DZIECI

Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej w Baryczy
Słowo Prawdy [SP]: Prowadzicie Funda-
cję Pomocy Chrześcijańskiej. Jak doszło 
do jej powstania?

Ryszard Gajewski [RG]: Fundacja po-
wstała na bazie naszych doświadczeń, 
jakie zdobyliśmy w kontaktach z Pań-
stwowymi Domami 
Dziecka i innymi pla-
cówkami opiekuń-
czymi. Zobaczyliśmy, 
że okazjonalne spo-
tkania z dziećmi osie-
roconymi niewiele 
wnoszą w ich życie, 
które pozbawione jest 
miłości własnych ro-
dziców. Doszliśmy do 
wniosku, że jedynym 
trwałym rozwiąza-
niem jest tworzenie im warunków życia 
rodzinnego poprzez ludzi, którzy zechcą 
przyjąć je do swoich rodzin. Postanowili-
śmy więc realizację tego pomysłu rozpo-
cząć od siebie.

SP: Ale od pomysłu do realizacji jest cza-
sem długa droga. od czego zaczęliście?

RG: Najpierw zapraszaliśmy dzieci osie-
rocone do naszego domu we wszystkie 
dni wolne od zajęć szkolnych. Potem 
te okazjonalne kontakty przerodziły się  
w trwałe związki, co zaowocowało po-
zostawaniem dzieci w naszej rodzinie 
na stałe. Mając ograniczone możliwości 
działania jako osoby fizyczne, postano-
wiliśmy powołać w 1991 r. do życia Fun-
dację, która jako organizacja posiadająca 
osobowość prawną, mogła realizować 
szerzej i skuteczniej tę ideę.

Z Braterstwem Ryszardem i Marią Gajewskimi  
o prowadzonej przez nich Fundacji  

Pomocy Chrześcijańskiej w Baryczy  
rozmawia Eugeniusz Dąbrowski

SP: Wiem, że wasza Fundacja posiada 
ośrodek. Jaką rolę spełnia on w waszych 
działaniach?

RG: Tak, poszukiwaliśmy miejsca, w któ-
rym moglibyśmy umiejscowić dwa chrze-
ścijańskie rodzinne domy dziecka. Dzięki 

pomocy Pana Boga  
i przychylności lo-
kalnych władz, kupi-
liśmy taką nierucho-
mość w Baryczy.

SP: Gdzie położona 
jest Barycz?

RG: Położona jest 
w woj. świętokrzy-
skim, w powiecie 
koneckim, w gminie 
Końskie. Oddalona 

jest 120 km na południe od Warszawy. 
To mała wieś, liczy 430 mieszkańców. 
Obok Baryczy leżącej nad jeziorem, 
przepływa rzeka Czysta. Barycz jest sie-
dzibą nadleśnictwa Barycz utworzonego 
w 1959 r. Przechodzi przez nią czerwony 
szlak rowerowy o długości ok 400 km, 
na którego trasie położone są ciekawe 
historycznie miejscowości, jak Chęciny, 
Pińczów, Opatów, Bodzentyn, Święty 
Krzyż, Sandomierz. W okolicy znajduje 
się też cmentarz z II wojny światowej, 
na którym spoczywa ok 700 żołnierzy 
radzieckich oraz miejsca kaźni ludności 
cywilnej pomordowanej przez okupanta 
hitlerowskiego.

Sam budynek, który pozyskała Fundacja 
został wybudowany przez wojska carskie 
i był stanicą na pograniczu zaboru au-

striacko-rosyjskiego. W okresie między- 
wojennym w budynku stacjonowało Woj-
sko Polskie a w czasie okupacji wojska 
okupanta. Po II wojnie światowej cały te- 
ren wraz z budynkiem był własnością 
Wojska Polskiego. Pod koniec lat 50-tych 
cały teren został przekazany pod zarząd 
Lasów Państwowych a pod koniec lat 
60-tych przekazany Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Kielcach. W roku 1993 
Fundacja za symboliczną złotówkę odku-
piła część terenu dla realizacji własnych 
celów.

Warto też przypomnieć, że w pierwszych 
miesiącach II wojny światowej prowadził 
walki na tym terenie mjr kawalerii Wojska 
Polskiego, sportowiec, Henryk Hubal - 
Dobrzański, potomek Zawiszy Czarnego 
z Grabowa. Był jednym z pierwszych do-
wódców partyzanckich w czasie II wojny 
światowej, najdzielniejszych żołnierzy 
polskich, który w 1940 r., jak bohater po-
legł walcząc ze swoimi 72 żołnierzami 
przeciw silnym oddziałom niemieckim  
w okolicach Anielina koło wsi Studzien-
na, niedaleko Opoczna.

SP: Komu podlega ośrodek i kto sprawu-
je nadzór nad tą placówką?

RG: Nadzór nad całością działań Funda-
cji oraz ośrodkiem w Baryczy sprawuje 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

SP: Dlaczego braterstwo podjęliście się 
tej wymagającej zaangażowania i po-
święcenia, pracy z dziećmi osierocony-
mi?

RG: Ponieważ, jako chrześcijanie wzięli-
śmy sobie głęboko do serca słowa Pana 
Jezusa zapisane w Piśmie Świętym,  
w Ewangelii Mateusza 18; 5, które mó-
wią: „A kto przyjmie jedno takie dziecię  
w imię moje, mnie przyjmuje”, oraz sło-
wa zapisane w Liście Jakuba 1;27: „Czystą 
i nieskalaną pobożnością przed Bogiem 
i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom  
i wdowom w ich niedoli i zachowywać 
siebie nie splamionym przez świat”. 

Tym, co robiliśmy chcieliśmy pokazać 
dzieciom, że jest Pan Jezus, który je ko-
cha, i że ich los nie jest Mu obojętny. 
Wskazując im drogę do Niego pragnęli-
śmy wychować je na wartościowych lu-
dzi i prawdziwych chrześcijan.

SP: Wiem, że ośrodek funkcjonuje od 

roku 1993. Co działo się w ośrodku 
przez te lata?

RG: Budynek był zrujnowany a teren za-
niedbany. Jako całość budynek wymagał 
generalnego remontu a teren uporządko-
wania. Dzięki ofiarodawcom udało się go 
wyremontować w ok 65 %, prowadząc 
równolegle akcje pomocy w różnych for-
mach. Organizowaliśmy wycieczki, obo-
zy dla dzieci z domów dziecka z kraju  
i z Litwy, dla dzieci niepełnosprawnych, 
matek samotnie wychowujących dzie-
ci oraz rodzin wielodzietnych żyjących  
w bardzo trudnych warunkach mate-
rialnych. Jednocześnie organizowaliśmy 
pomoc na terenie naszej gminy i powia-
tu, włączając się w organizację pomocy 
zagranicą: na Białorusi i w Ugandzie. 
Zakupiliśmy też dom dla samotnej matki 
z dziewięciorgiem dzieci oraz pozyska-
liśmy dla miejscowego szpitala karetkę  
i inkubatory. We współpracy z Caritasem 
pozyskaliśmy dużo nowej odzieży, którą 
przekazywaliśmy ludziom dotkniętym 
ubóstwem. 

SP: Kto stanowi personel ośrodka?

RG: Zgodnie z ideą tworzenia warunków 
życia rodzinnego dla dzieci osieroconych, 
personel tworzą osoby, które przyjmują 
i wychowują takie dzieci we własnych 
rodzinach, pełniąc jednocześnie funkcje 
pracowników administracyjno-gospodar-
czych ośrodka. Do chwili obecnej byli-
śmy w stanie przygotować mieszkanie, 
w którym zamieszkiwały kolejne rodziny 
wychowujące dzieci osierocone. Gdy-
byśmy pozyskali środki umożliwiające 
wykończenie pozostałej części ośrod-
ka, w ośrodku mogłoby równocześnie 
zamieszkać kilka rodzin. Jako przykład 
mogę podać, że stworzenie odpowied-
nich warunków lokalowych w naszym 
ośrodku dało jednej z rodzin możliwość 
prawnego przyjęcia kilkorga dzieci do ich 
rodziny, jako rodziny zastępczej.

SP: Wiem, że wychowujecie dzieci sta-
rając się przygotować je do życia…

Maria Gajewska [MG]: Tak, przyjmowa-
liśmy dzieci do naszego domu, zanim po-
wołaliśmy fundację, to już ponad 20 lat… 
Staraliśmy się i staramy  dać dzieciom to, 
co utraciły ze strony własnych rodziców. 
Przyjęliśmy na stałe do naszej rodziny, 
w różnym czasie dziesięcioro dzieci,  

z których czworo jest u nas obecnie.

SP: Niektórym ciężko jest z dwójką dzie-
ci. Jak przez te lata Siostra radziła sobie 
z taką gromadką?

MG: Nie było łatwo, ale z Bożą pomocą 
radziliśmy sobie. Nasze dorastające dzie-
ci akceptowały nasze decyzje i były dla 
nas pomocą. Przybyłym dzieciom oka-
zywały pomoc i przyjaźń. Chwile trudne 
i smutne wynagradzał uśmiech dziecka  
i dobre słowo.

SP: Z jakimi problemami wychowaw-
czymi się spotykaliście?

MG: Głównym problemem była wzajem-
na akceptacja siebie, swoich przyzwy-
czajeń, borykanie się ze wspomnieniami 
przeszłości oraz skutkami traumy, jakiej 
te dzieci doświadczyły. Dzieci wymagały 
na co dzień poświęcania im wiele uwagi, 
pomocy w zaległościach szkolnych, po-
mału uczyły się znaczenia tak podstawo-
wych słów, jak mama, tata. Zdarzały się 
konflikty, w których musieliśmy być de-
likatni, ale też stanowczy 
i konsekwentni, tak jak 
w stosunku do własnych 
dzieci. 

SP: Jak wygląda start 
waszych podopiecznych 
w samodzielne życie?

MG: Staramy się każdemu z naszych 
dzieci pomóc w usamodzielnieniu się. 
Na przykład, dziewięć lat walczyliśmy 
o mieszkanie dla naszej podopiecznej. 
Podtrzymujemy kontakt z naszymi pod-
opiecznymi, i jako rodzina zastępcza 
współpracujemy z Centrum Pomocy 
Rodzinie, które oferuje różne programy 

przygotowujące do samodzielnego życia 
(m.in. program „My samodzielni”).

SP: Czy w tym żmudnym, trwającym od 
wielu lat procesie opiekuńczo-wycho-
wawczym z dziećmi i młodzieżą, osią-
gnęła Siostra z mężem jakieś szczególne 
sukcesy?

MG: Naszą radością jest to, że może-
my dzieciom przekazać ewangelię Pana 
Jezusa Chrystusa, dać poczucie bycia 
w rodzinie i bezpieczeństwa, pomóc 
w osiągnięciu wykształcenia i zawodu. 
Anetka ukończyła studia pedagogiczne  
i uczy w chrześcijańskiej szkole języka 
angielskiego. Damian ukończył w tym 
roku technikum budowlane i usamo-
dzielnił się. Niektóre z naszych dzieci 
założyły własne rodziny.

SP: Czy w waszej kilkunastoletniej pra-
cy z młodzieżą i ludnością zamieszkałą 
wokół ośrodka spotkała was jakaś przy-
krość?

RG: Oprócz sporadycznych incydentów, 
spotykaliśmy się zarówno 
z życzliwością władz, jak 
i sąsiadów wokół nas.

SP: W jaki sposób Fun-
dacja zdobywa środki fi-
nansowe na prowadzenie 
ośrodka?

RG: Próbujemy pozyskiwać środ-
ki od osób fizycznych, firm i instytu-
cji kościelnych zarówno w kraju, jak  
i zagranicą. Nie korzystamy z dotacji rzą-
dowych oraz z dotacji innych jednostek 
administracji państwowej, ponieważ do-
tacje na przedsięwzięcia budowlane są 
trudno osiągalne.

Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich mło-

dzieży chowanie    

    Andrzej Frycz Modrzewski                                                                                         

„Myślę, Kolego, że dobroć 
człowieka jest największą war-
tością, że jest wprost bezcen-
nym skarbem na świecie. Nie 
tylko nie robić krzywdy niko-

mu, ale właśnie mieć tę czynną 
dobroć w niesieniu innym po-

mocy wszelkiego rodzaju”

Maria Grzegorzewska   
-  wybitny pedagog polski
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2 List do Tymoteusza jest ostatnim  
listem, jaki napisał apostoł Paweł. 
Był to prawdopodobnie rok 67 

po Chr., schyłek rządów Nerona. Paweł 
przebywał wtedy w Rzymie, w tzw. „celi 
śmierci”. Nie miał już wtedy złudzeń, 
że zobaczy się z Tymoteuszem. Paweł 
pragnął w tym ostatnim liście przeka-
zać wszystkie najważniejsze wskazówki  
i wnioski odnośnie życia chrześcijań-
skiego i służby. Tymoteusz był wciąż 
młodym duszpasterzem, a Paweł był 
jego mentorem duchowym, prowadzą-
cym go w uczniostwie, wskazującym 
właściwy przykład własnym życiem.  
W poprzednim liście Paweł przestrzegał 
Tymoteusza przede wszystkim przed 
tym, aby nauczał i pilnował czytania, bo 
pojawiała się herezja, która próbowała 
przedostać się do Kościoła. Tutaj przede 
wszystkim zachęca Tymoteusza, aby 
trwał, pomimo i pośród prób, niczym 
dobry żołnierz Chrystusa, do końca 
swoich dni.
 

Z jakiego powodu trudno jest trwać  
w wierze?
Zadawałeś/ łaś sobie kiedyś takie pyta-
nie? Myślę, że czasem warto jest zrobić 
sobie krótki test własnej wierności i wy-
trwałości względem Chrystusa. Poniższy 
test wynika z sześciu tematów chrześci-
jańskiego życia, o których wspomina Pa-
weł właśnie w tym liście. 

1)  Znoszenie prześladowań, trudności, 
problemów

„Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie  
w Chrystusie Jezusie, prześladowanie 
znosić będą” (w. 12). Jakie prześlado-
wania? Czy Jezus informował swoich 
naśladowców o takich konsekwencjach 
uczniostwa? W Ewangelii Mateusza 
(16.24) czytamy: „Jeśli kto chce pójść 
za mną, niech się zaprze samego siebie  
i weźmie krzyż swój, i niech idzie za 
mną. Bo kto by chciał życie swoje zacho-
wać, utraci je, a kto by utracił życie swo-
je dla mnie, odnajdzie je”. Sam Pan Jezus 
mówił, że: jeśli chcesz żyć dla Mnie, we-
dług moich standardów, dla chwały Ojca 
to pamiętaj – nie będzie to łatwa droga, 
ale będzie to słuszna droga. Paweł pi-
sząc list do Tymoteusza odwołuje się do 
słów Jezusa i przypomina swojemu „sy-
nowi w wierze” (określenie, jakiego użył  

mi. Czas spędzony z Pawłem też posłu-
żył mu jako przykład, bo również w jego 
życiu mógł obserwować prawdziwe, 
szczere, oddane uczniostwo i chrześci-
jaństwo. Paweł dużo przeżył, wiele osób 
słyszało jego zwiastowanie, lecz ode-
szło od Boga posłuchawszy ludzi, którzy 
trwali w błędnej nauce. Paweł ostrzega 
Tymoteusza wskazując, że nawet jeśli 
masz dobre podstawy wiary z wczesnej 
młodości, to bądź szczególnie ostrożny, 
gdy ktoś naucza inaczej aniżeli mówi 
ewangelia! Ufajmy Bogu, naukom jakie 
przekazywał Chrystus, a nie ludziom  
i ich popularności.

3)  Zaniedbanie czytania Słowa

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione 
i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywa-
nia w sprawiedliwości” (w.16). We wcze-
śniejszym wersecie Paweł mówi, że  
Pismo obdarza mądrością ku zbawieniu. 
To podstawowe narzędzie, jakie Bóg 
wykorzystuje do komunikowania się  
z człowiekiem. 

W tym jednym Pawłowym wersecie za-
warta jest cała głębia dotycząca Bożego 
Słowa:

CAŁE Pismo jest natchnione przez −	
Boga. Nie tylko 10 Przykazań, Nie 
tylko wybrane fragmenty Biblii, ale 
CAŁE. Jeśli z jakiegoś powodu mamy 
problem z przyjęciem CAŁEGO Pi-
sma, to powinniśmy modlić się do 
Boga, aby wskazał, z jakiego powo-
du nie możemy go przyjąć, co stoi 
na przeszkodzie, by Bogu w PEŁNI 
ZAUFAĆ? Brak zaufania podważa 
treść reszty „teoretycznie przyjętej” 
części tekstu.

Pismo ma nas nauczać, bo jest poży-−	

teczne do tego, by poznawać Boga, 
jego charakter, prawo, itp. 

Pismo pożyteczne jest do wykrywa-−	
nia błędów, czyli naszych grzechów, 
złych nawyków, błędnych nauk (np. 
jakie świat „wtłacza” nam do głów).

Pismo pożyteczne jest do poprawy, −	
abyśmy stawali się lepszymi ludźmi, 
takimi, jakimi zaplanował nas Bóg, 
realizując Jego plany, wizje dla na-
szego życia.

Pismo pożyteczne jest do wycho-−	
wywania w sprawiedliwości, do 
tego, byśmy wiedzieli, co jest dobre, 
sprawiedliwe i pożyteczne według 
Bożych standardów a nie co jest 
„fajne” w kategoriach tego świata; 
co należy do „światłości” a co po-
winno pozostać w „ciemności”. 

4)  Powierzanie siebie prowadzeniu 
Bożemu

„Aby człowiek Boży był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygoto-
wany” (3.17). Jeśli przyjąłeś i w pełni 
wierzysz, że całe Pismo jest natchnione 
przez Boga; jeśli wykorzystujesz je po 
to, by uczyć się o tym, jaki jest Bóg, by 
poznawać Boże standardy, by rozpozna-
wać grzech w swoim życiu, wzrastać  
w uświęceniu, to wówczas oddajesz 
Bogu siebie pod Jego prowadzenie. In-
westujesz czas, jaki Bóg wykorzystuje 
do dzieła uświęcenia. Specjalnie użyłam 
słowa „jeśli”, bo „jeśli” tego nie robisz, 
lub tylko częściowo, to tak naprawdę 
jesteś „częściowo” uczniem Chrystusa, 
tylko częściowo jesteś zainteresowany 
wzrostem duchowym, jedynie częścio-
wo pragniesz poznawać Bożą wolę dla 
swojego życia. Właściwie, to częściowo 
chcesz realizować jego wizję. 

SP: Czy zdarzył się przypadek, aby 
ktoś z zagranicy, odwiedzając Funda-
cję Pomocy Chrześcijańskiej udzielił jej 
wsparcia finansowego?

RG: W początkowym okresie otrzymy-
waliśmy stałą pomoc od ludzi wierzą-
cych z Północnej Karoliny (USA) i Wa-
lii (W. Brytania) oraz. okazjonalną od 
różnych wierzących osób z zagranicy.  
Środki te nie były duże, ale umożliwiały 
bieżącą pracę w ośrodku. Pomoc ta była 
podstawą funkcjonowania Fundacji, po-
nieważ społeczeństwo polskie będąc  
w okresie przemian polityczno-gospo-
darczych, oraz wychodzenia z kryzysu 
gospodarczego nie było w stanie włą-
czyć się w akcje sponsoringu.

SP: A jak z darowiznami krajowymi?

RG: Oczywiście, otrzymywaliśmy po-
moc od braci i sióstr z Kościołów ewan-
gelicznych a najwięcej od zborowników 
naszego I Zboru Baptystów w Warsza-
wie.

SP: Jak sobie braterstwo radzicie z pro-
wadzeniem ośrodka w obecnych, trud-
nych czasach?

RG: Jest ciężko, ponieważ pozyskanie 
dotacji państwowych oraz darowizn od 
osób fizycznych i prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na sprawy rozbu-
dowy i wykończenia ośrodka jest bar-
dzo trudne, a w naszym przypadku wy-
kończenie ośrodka warunkuje rozwinię-
cie dalszej skutecznej i owocnej pracy  
z młodzieżą, min. organizację kolonii, 
obozów, spotkań i konferencji dla ro-
dzin zastępczych.

SP: Z jakimi nakładami finansowymi to 
się wiąże?

RG: Budynek ma 570 m2 powierzchni. 
Nadbudowa piętra i poddasza użytko-

wego o powierzchni 340 m2 pochłonę-
ła ogromne kwoty. Aby wykonać pełny 
remont parteru z dobudową części sa-
nitarnej przy stołówce i budowę obiek-
tów towarzyszących, jak budynek go-
spodarczy i garaż, potrzeba jeszcze ok 
250-300 tys. zł. Prace te umożliwiłyby 
opróżnienie jadalni, która pełni obecnie 
funkcję magazynu i warsztatu gospo-
darczego. Pozostałe prace porządkowe 
w terenie (tzw. mała architektura) mogą 
być wykonane w okresie późniejszym.

SP: Bardzo szkoda, że ten dobrze funk-
cjonujący ośrodek jest do dziś niewy-
kończony od strony budowlanej.

RG: Powód jest oczywisty. Brak środ-
ków finansowych. Dlatego dziś zwra-
camy się z prośbą do członków i sym-
patyków w zborach baptystycznych  
w Polsce i zagranicą o wsparcie finan-
sowe. Ewentualne wpłaty prosimy kiero-
wać na podane poniżej konto.

Numer konta: PL 
20102026290000950201531664 
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW 
FUNDACJA POMOCY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
BARYCZ 82,  26-200 KOŃSKIE  POLSKA 
www.naszabarycz.pl

Chcemy nadal z zapałem i poświęce-
niem pracować, prowadzić pracę edu-
kacyjno- wychowawczą, a jednocześnie 
starać się oddziaływać pozytywnie na 
młodzież, aby już w młodości na swojej 
drodze spotkała się z Panem Jezusem  
i zawierzyła Jemu swoje życie.

SP: Dziękuję Bratu i Siostrze za intere-
sującą rozmowę i życzę pomyślnego 
rozwiązania problemów, z jakimi, na 
co dzień się spotykacie. Niech dobry 
Bóg Wam w tym dopomoże!

                      Barycz,  21 maja 2011 r. 
     
         

w 1 Tym. 1.2), aby doświadczając prze-
śladowań i trudności pamiętał, że sam 
Mistrz o tym mówił. Mamy jednak za-
pewnienie SAMEGO CHRYSTUSA, że 
jeśli utracimy życie (pogrzebiemy tą 
„starą”, grzeszną naturę), to odnajdziemy 
nowe życie (życie odmienione, w któ-
rym Bóg będzie CELEM i wiecznością).  

W naszym życiu mogą być to prześla-
dowania, jakich doświadczał Paweł 
(doświadczają ich chrześcijanie miesz-
kający np. w Pakistanie, Iranie czy Chi-
nach), ale może to być dyskryminacja, 
utrudnienia, problemy (np. utrata pra-
cy, wybijanie szyb, obmawianie itp.). 
Zdarzy się, że będziemy jedyną osobą 
w towarzystwie, która będzie musiała 
„bronić” Bożych standardów w dysku-
sji, może będziemy jedyną osobą, która 
będzie musiała ostro zaoponować prze-
ciwko rzeczy czy czynowi, które nie 
podobają się Bogu. Jesteśmy Jego am-
basadorami, to do nas należy przedsta-
wienie stanowiska Boga, przedstawie-
nie Jego nie sfałszowanego obrazu. Czy 
jestem na to gotowy/a? Owszem, jest to 
smutne, gdy czasem słyszymy coś nie-
miłego z ust naszych bliskich: męża czy 
żony, dzieci, przyjaciół czy krewnych, 
ale pamiętajmy, że Jezus mówił: jeśli 
chcesz iść za mną, to takie rzeczy będą 
się działy, wiedz jednak, że odnajdziesz 
we Mnie życie obfite, wieczne!

2)  Autorytet (zaufanie do) ludzi odsuwa 
ludzi wierzących od Boga   

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej 
brnąć będą w zło, błądząc sami i dru-
gich w błąd wprowadzając” (w. 13). Ty-
moteusz ma solidne fundamenty wiary 
w Chrystusa, czytamy na początku te-
goż listu, że jego babka Loida oraz jego 
matka Eunika były wierzącymi kobieta-

Trwaj, 
by wytrwać!
Studium 6 prób na chrześcijańskiej drodze  
w oparciu o 2 List do Tymoteusza

Izabela Karwan

fot. stockxchng
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Albo przez taką „duchową schizofre-
nię” stajemy się letni i ociężali w słu-
chaniu i wykonywaniu Bożych zaleceń, 
albo zmieniamy to i rozpalamy w sobie 
dar, jakim obdarzył nas Bóg, spędzając 
z Nim czas (na modlitwie) i rozważając 
Jego Słowo. Jeśli nie inwestujemy, to nie 
będziemy dostrzegali wzrostu. Paweł  
w Liście do Galacjan (6.8) dokładnie 
o tym przestrzega: „Kto sieje dla cia-
ła swego, z ciała żąć będzie skażenie,  
a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć bę-
dzie żywot wieczny”. Jeśli inwestujesz 
większość swojego czasu w sprawy, 
które są tylko w tym naszym docze-
snym życiu, to nie dziw się, że rozwi-
jasz się w rzeczach nieduchowych. Bóg 
chce, aby człowiek Boży – człowiek, 
który mówi, że jest blisko Boga i żyje 
jego standardami – „był doskonały”! 
Czyli, do wszelkiego dobrego dzieła 
przygotowany”! Z tego powodu Paweł 
napomina Tymoteusza mówiąc: trwaj  
w tym, czegoś się nauczył, studiuj Sło-
wo, abyś był człowiekiem, jakim Bóg 
pragnie cię widzieć, abyś był gotowy 
do wszelkiego czynu, do jakiego Bóg 
cię powoła. Czasem po prostu „spala-
my się” czyniąc coś, do czego Bóg nas 
nie powołuje lub coś, co chcemy uczy-
nić „o własnych siłach”, a nie z Bożym 
błogosławieństwem i w Jego czasie.

5)  Brak głoszenia ewangelii,  
brak gotowości do czynienia 
chrześcijańskiej powinności

„Zobowiązuję cię zatem wobec Boga 
oraz Jezusa Chrystusa, który będzie są-
dził żywych i umarłych, w obliczu Jego 
przyjścia i na Jego Królestwo. Głoś Sło-
wo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, 
aby poprawić, upomnieć, zachęcić –  
z całą cierpliwością, umiejętnie” (rozdz. 
4.1-2). Napomnienie Pawła wydaje się 
tak oczywiste, że nie ma żadnej potrze-
by, by coś dodatkowo komentować. Co 
ciekawe Paweł, który zwiastował w bar-
dzo wielu miejscach różnym ludziom, 
udziela wskazówki Tymoteuszowi, aby 
był gotowy do zwiastowania zarówno  
w warunkach dobrych, gdzie ludzie 
chcą słuchać („w porę”), jak i w sytu-
acjach nie do końca odpowiednich  
(„i nie w porę”). 

Myślę, że nie chodzi tutaj tylko o miej-
sce, w którym dzielimy się ewangelią, 
ale Paweł mógł prawdopodobnie za-

chęcać Tymoteusza do dzie-
lenia się Dobrą Nowiną, gdy 
ten mógł nie czuć się w pełni 
„mocny” duchowo i fizycz-
nie. Duchowo, bo z tytułu 
młodego wieku mógł być 
lekceważony, a fizycznie, bo 
jak wiemy Tymoteusz miewał 
problemy z żołądkiem. Zatem 
„bądź gotowy”, aby popra-
wić, upomnieć, zachęcić. Ze 
słów Pawła płynie mądrość  
i doświadczenie ewangeliza-
cyjne. Sądzę, że Paweł mógł 
inspirować (Tymoteusza i nas)  
do tego, by zwiastowanie 
było niekiedy wskazaniem lu-
dziom drogi do Boga, wska-
zaniem na Boga („poprawić”),  
a innym razem konfrontacją  
z grzechem, czymś co jest 
niewłaściwe w życiu innej 
osoby („upomnieć”), a nie-
kiedy będziemy musieli wesprzeć dru-
giego człowieka, pokrzepić go w czymś 
(„zachęcić”). Właściwe zwiastowanie 
ewangelii nie polega na tym, że „od-
klepiemy” informacje, że „jesteś grzesz-
nikiem, potrzebujesz Jezusa i przyj-
mij przez wiarę Go do swojego serca,  
a będziesz miał życie wieczne”. Paweł 
– uczeń i apostoł Chrystusa wskazy-
wał na Chrystusowy styl ewangelizacji. 
Poznaj potrzeby drugiego człowieka, 
dowiedz się, jak możesz zwiastować 
mu ewangelię, aby ona miała realny 
wpływ na to, co dzieje się w jego ży-
ciu. Za każdym razem Jezus uwypuklał  
w ewangelii to, co szczególnie miało tra-
fić do określonej osoby. I tak przy studni 
z Samarytanką, która czuła się odrzuco-
na przez społeczeństwo, miała świado-
mość grzechu i wiedziała, że nic nie jest 
warta, Jezus łagodnie wskazał jej na to, 
co pragnie zmienić w jej życiu (grzech 
niemoralności). Gdy rozmawiał z Niko-
demem, wskazywał na jego problem 
niewłaściwego myślenia, „złą teologię”: 
nie wystarczy przestrzegać prawa, musi 
się duchowo odrodzić, stać się nowym 
człowiekiem. Z kolei, gdy przyłapano 
kobietę na cudzołóstwie i przyprowa-
dzono ją do Jezusa i zapytano, co mają 
z nią zrobić, a ona wiedziała, że zgrze-
szyła i wiedziała, że za to grozi jej kara 
śmierci przez ukamienowanie, Jezus wy-
kazał grzech nierównej miary i obłudy 
przede wszystkim sądzącym, po czym 
napomniał ją, by więcej tego nie czy-

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Dziękowanie... 

Ciągle narzekamy. Bo pada. Bo za go-
rąco. Bo za mało klientów i zarobek 
byle jaki... Czuję się niekochana. On 
mnie porzucił. A ona mnie zdradza. 
Bo jestem gruba. Za chuda. Bo się 
starzeję. Boli mnie stopa, krzyż, ząb. 
Bo dzieci... owszem, ale jakieś takie 
niewzorcowe. Sąsiedzi nieżyczliwi.  
A polityka... panie, ci politycy...

Co będzie, jak stracę pracę, zgubię 
karty kredytowe, a komórkę? To bę-
dzie nieszczęście! Całą pamięć tam 
mam, telefony znajomych i ważne  
takie... zapiski. Na nic nie mam czasu.  
Zapominam. Nie oddzwaniam. Nie 
chodzę. Nie odwiedzam. Obowiązki 
takie i tyle, że po dziurki w nosie. 

Żyjemy w strachu przed samotnością, 
chorobą, śmiercią. Tu mnie boli, i tu, 
i byłam na badaniach i wykazało... 
albo jeszcze nie tym razem. Gonimy. 
Bo trzeba zarobić na status, dzieci, sta-
rość, emeryturę.  Pokazać rodzinie, są-
siadom. Niech wiedzą! Tylko ten stres. 
To tempo. Ta technika.

Czasami żyjemy chwilą. Carpe diem 
takie współczesne. Napić się, pójść na 
koncert. Zabalować. Zabrylować na 
salonach, czy chociażby w saloniku  
u cioci na imieninach. Idziemy do 
kina, oglądamy seriale. Pooglądamy 
jakieś obrazki z życia tych, co niby 
mają lepiej lub gorzej. Pocieszymy się 
na chwilę.

Albo, tak by może na łono natury. Na 
wakacje. Tak w ciepłe kraje, by... gdy-
by... albo w Bieszczady. Pożeglować na 
Mazurach. Polska przecież też piękna.  
A jak zupełnie nie, to na daczę.  Na 
działkę. Do dziadków.

Gdy nadejdzie choroba, dziwimy się. 
Dlaczego ja, mnie, teraz? Przecież nie 
jestem wcale gorszy od Kowalskiego. 
A córka będzie wychodzić za mąż  
w przyszłym roku. I kredyt niespłacony.

Jesteśmy zagubieni. Co wybrać.? Jaką 
szkołę, pracę, zawód, partnera, sukien-
kę, sztućce, firanki?

Tacy jesteśmy. Taka jestem.

Ale udajemy silnych, dzielnych, śmie-
jemy się przez łzy, robimy małpę, wy-
głupiamy się, trzymamy twarz, nadra-
biamy miną.

Czasami płaczemy. Coraz rzadziej. 
Wewnętrznie.

O Bogu nie mówimy. Albo rzadko. 
Między swoimi. Nie wypada. Pomy-
ślą, że jesteśmy nawiedzeni. Zdewo-
ciali. Religijni. „A ty znowu swoje,  
a gdzie był ten twój Bóg, jak obozy 
koncentracyjne były albo takie wojny, 
ludobójstwo. A w ogóle, w dzisiejszych 
czasach… Może i tam coś jest, ale te 
przykazania i cała filozofia przestarza-
ła jakaś”. To nie pasuje do wizerunku 
współczesnego twardziela.

Więc tylko od rana podśpiewuję so-
bie cichutko: Gdyby nie Twoja łaska,  
to w ogień pójść bym musiał ...  
Dziękczynienie.  

niła. Te przytoczone historie obrazują 
różnorodny sposób zwiastowania ewan-
gelii przez Jezusa, uczą, że powinniśmy 
najpierw „zorientować” się w sytuacji 
danego człowieka (z czym boryka się  
w swoim życiu) a potem mówić jemu/
jej o Bogu. 

6)  Słuchanie tych, którzy „przyzwalają” 
na grzech

„Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie 
ścierpią, ale według swoich upodobań 
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, 
co ucho łechce. I odwrócą ucho od praw-
dy, a zwrócą się ku baśniom” (4.3-4). 
Nie ulega wątpliwości, że Paweł ostrze-
gał Tymoteusza przed nauczaniem, któ-
re mogło wtedy pojawić się w okolicy, 
a które nie było „prawdziwą ewangelią”, 
o jakiej mówił Chrystus. Stąd też słowa 
ostrzeżenia, aby był czujny we wszyst-
kim i rzetelnie pełnił służbę ewangelisty 
(w. 5). Co ciekawe, mimo upływu tak 
długiego czasu, słowa przekazane przez 
Pawła są nadal aktualne. Mamy słuchać 
„prawdziwej ewangelii”, która mówi  
o grzechu, upamiętaniu, uświęceniu 
w życiu, o wyrzeczeniach, radościach 
życia z Bogiem, o jego bezpiecznych 
granicach itd. Łatwo jest słuchać tych, 
którzy mówią: „tak rozumiem twoją sy-
tuację, źle się dzieje w tej twojej pracy, 
no trudno, musisz postępować jak oni”, 
albo: „nie przejmuj się tak tą sytuacją, 
wszystko jest w porządku, przecież masz 
prawo podejmować decyzje myśląc  

fot. stockxchng

o sobie, a nie o dorosłych dzieciach”, 
itp. Przez usta Pawła Bóg daje nam 
wskazówki: przyjdzie czas... że już nie 
będą chcieli słuchać „zdrowej nauki”. 
Będą chcieli słuchać tych, którzy przy-
klaskują ich nieprawości, nauczycie-
li, którzy będą mówili to, czego będą 
chcieli usłyszeć, co nie będzie prawdą, 
lecz będzie dla nich „wygodne”. 

Ostatnio oglądałam film, w którym ko-
bieta przyszła do pastora i powiedziała, 
że całowała się z żonatym mężczyzną. 
Wiedziała, że był to grzech, sumienie 
nie dawało jej „spokoju”. A podczas 
nabożeństwa usłyszała, że Jezus po-
wiedział, by nie tylko takich rzeczy nie 
robić, lecz nawet o nich nie myśleć! 
Gdy siedziała u wielebnego w kancela-
rii po nabożeństwie, on jej powiedział: 
„Nie, to nie jest taki straszny grzech. 
Jezus tutaj trochę przesadził...”. Ona za-
pytała, czy powinna powiedzieć o tym 
jego żonie, bo traktuje ją jak przyjaciół-
kę. Na to on stwierdził: „Nie jest twoją 
przyjaciółką, bo gdyby była, to byś tego 
nie zrobiła. Nie mów jej, nie masz ta-
kiego obowiązku. Może jej o tym po-
wiedzieć jej mąż, jeśli zechce”. Pomy-
ślałam sobie: Boże, uchowaj nas przed 
takimi nauczycielami! Nauczycielami, 
którzy podważają autorytet Chrystusa, 
tłumią głos sumienia, usprawiedliwiają 
grzechy i nie każą z nich pokutować.  

Trwajmy, aby wytrwać!
Bądźmy gotowi na prześladowania, 
aby je znosić. Rozważnie wybierajmy 
autorytety, które kształtują nasz sposób 
myślenia i wartości. Miejmy szacunek 
i miłość do Bożego Słowa, przez które 
Bóg nas cały czas zmienia, przygoto-
wuje do służby dla siebie. Inwestujmy 
czas i wysiłki w to, co służy Bogu; nie 
dopuśćmy do zatracenia się w spra-
wach, które nas od Niego odciągają. 
Bądźmy wrażliwi na sytuacje, w któ-
rych Bóg nas stawia, by głosić ewan-
gelię w sposób osobisty, trafny, poru-
szający. Nie przyjmujmy nauczania  
i nie szanujmy nauczycieli, którzy nas 
usypiają, nie stawiając przed nami żad-
nych Bożych wyzwań do zmian. „Dla-
tego wszystko znoszę przez wzgląd na 
wybranych, aby i oni dostąpili zbawie-
nia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz 
z chwałą wiekuistą” (2.10). Niech słowa 
Pawła będą dla nas zachętą do trwania  
i wytrwania w wierze, aż do końca.  
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Izabela Karwan

Trwaj, by wytrwać!
Studium 6 prób na chrześcijańskiej drodze w oparciu o 

2 List do Tymoteusza

Jeśli nie będę zwiastował Ewangelii, to 
mam przerąbane, pisał apostoł Paweł  
[I Kor. 9,16]. No może nie do końca tymi 
słowami, ale sens jest taki sam. Co więcej, 
pisał też, że jeśli zwiastuje ją, to nie jest to 
wcale powód do dumy ale, dziś powiedzie-
libyśmy, psi obowiązek. Czujesz ten słod-
ki ciężar na plecach? Tak, mi też zawsze 
dreszcz przechodzi, zasycha w ustach  
i nie mogę znaleźć słów, kiedy mam ko-
muś opowiedzieć o Bogu. Trwa to jakieś... 
15 sekund. Zauważyliście, że jak tylko się 
odważymy, to w dziwny sposób znajdują 
się odpowiedzi na trudne pytania rozmów-
cy, bardzo łatwo opowiadamy o Stwórcy 
i czujemy się, jak na szczycie świata? 
To działanie Ducha Świętego, który jest  
w sercu każdego nowonarodzonego czło-
wieka. 
Musimy mieć świadomość, że zwiasto-
wanie Ewangelii, czyli mówiąc najpro-
ściej - opowiadanie o Jezusie i Królestwie 
Bożym – jest istotnym elementem fana-
tycznego życia. Nie ma Kościoła i całego 
chrześcijaństwa bez ekspansji. Jeśli nie 
będziemy rozwijać się i zyskiwać nowych 
ludzi w wierze, to Kościół zestarzeje się, 
a w końcu zupełnie zniknie z Ziemi. To 
bardzo duża odpowiedzialność, ale też 
zaszczyt. Może nie jesteś urodzonym 
ewangelistą, który zawsze i wszędzie go-
tów jest opowiadać o Bogu. Dobra wiado-
mość jest taka, że nie musisz. Co zatem 
zrobić, aby wypełnić wielki nakaz misyjny 
Pana Jezusa, aby iść na cały świat i czy-
nić uczniami?

Czas powrotu do szkoły, na uczelnię, czy 
do pracy to dobry moment, żeby pomy-
śleć o świadczeniu. Jest jednak coś, co 
przemawia głośniej i mocniej, niż nasze 
słowa. To nasze zachowanie, sposób 
bycia, czyny, które nazywane są piątą 
Ewangelią. To Ty sam jesteś nośnikiem 
Dobrej Nowiny, więc zachowuj się tak, 
żeby ludzie zastanawiali się, dlaczego 
reagujesz inaczej niż inni, jesteś uczciwy  
i pracowity. W końcu ktoś nie wytrzyma  
i sam Cię zapyta, o co chodzi, a wtedy  
już masz możliwość złożenia świadectwa 
o Tym, który tak przemienia ludzi. 
Powrót z wakacji z nowymi siłami i po-
stanowieniami to także dobry moment na 
zaangażowanie się w nową służbę, misję, 
grupę ewangelizacyjną. Wbrew pozorom, 
w naszym kraju jest bardzo wiele inicjatyw 
ewangelizacyjnych, które bardzo mocno 
potrzebują ludzi. Koncerty, kluby filmowe, 
dramy i inne wydarzenia ewangelizacyjne 
potrzebują właśnie Ciebie. Nie zakopuj za-
tem danych Ci talentów i módl się o powo-
łanie, możliwości i chęci do zaangażowa-
nia. Najlepszym miejscem, aby rozpocząć 
jakieś działanie jest Twój lokalny zbór. 
Potrzebujemy misjonarzy. Nie tylko tych, 
którzy wyjeżdżają tysiące kilometrów od 
domu, aby zanieść Chrystusa innym na-
rodom. Potrzebujemy także tych, a może 
nawet tych najbardziej, którzy pójdą na 
ulice, place, skwery i rynki własnych miast, 
pomagając innym wydostać się z braku 
nadziei, odrzucenia, nałogów, pokazując 
Drogę, którą jest Mesjasz. I Ty możesz być 
bohaterem w swoim zborze!   

Tomek Bogowski
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a Full Power  
Spirit

„10 lat w 80 minut” to jedno z najbar-
dziej wyczekiwanych wydawnictw 
płytowych bieżącego roku na rynku 
polskiej muzyki z chrześcijańskim 
przesłaniem. Płyta zespołu, który 
na co dzień tworzą raperzy: Miras, 
Picia i Dzyrooo oraz wokalistka Olga 
Szomańska, beat-boxer – prykONE, 
Dj Ike i saksofonista Tomek Busław-
ski, stanowić będzie podsumowanie 
niezwykle owocnej dekady działal-
ności zespołu, który na przestrze-
ni minionych 10 lat stał się jednym  
z najprężniej działających i najczę-
ściej koncertujących zespołów pol-
skiej sceny CCM. Na krążku nie za-
brakło najbardziej znanych utworów 
z repertuaru Full Power Spilit, takich 
jak: „Wojownik”, „Nieśmiertelni”, „Roz-
pal serce” czy „Raj”, oraz zupełnie no-
wych, premierowych kompozycji. 

Przez ostatnie 10 lat wiele zmieniło się 
na polskiej scenie chrześcijańskiego 
hip-hopu. FPS jednak od dekady 
rozpala ogień nadziei tam, gdzie po-
trzeba jej najbardziej – w zakładach 
karnych, domach pomocy społecz-
nej, domach dziecka i szkołach. Rap 
jest muzyką buntu, obierania własnej 
drogi, wiary w siebie i bezkompromi-
sowości, dlatego bardzo pasuje do 
chrześcijaństwa. Udział takich oso-
bistości jak Maleo, DJ Haem, Viola 
Brzezińska, Zakopower czy Marcin 
Pospieszalski jest najlepszą reko-
mendacją tego wydawnictwa. Jeśli 
lubisz dobry bit z jeszcze lepszym 
przesłaniem, koniecznie musisz za-
poznać się z tym albumem.   

Ewangelizacja Dwa lata temu napisałem maturę i dosta-
łem się na wymarzoną uczelnię. Dotychczas 
mieszkałem w Chojnicach, teraz mogłem się 
wyrwać spod rodzicielskich skrzydeł i prze-
prowadzić, jako świeżo upieczony student do 
Poznania. Znam kilka osób, które po wyjściu 
z rodzinnego domu przeszły z „wąskiej i krę-
tej ścieżki” na „szeroką i prostą”. Dzięki Bogu, 
mi udało się duchowo wzrosnąć i rozwinąć. 
Chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeże-
niami, które są ważne, aby duchowe życie nie 
zostało zahamowane. Życie jest za krótkie na 
schodzenie z drogi światłości a wiek, w jakim 
się znajdujemy, w dużym stopniu determinuje 
naszą przyszłość. Dlatego warto trzymać się 
obranego kierunku, czyli życia w bliskiej re-
lacji z Jezusem Chrystusem. Mam nadzieję, 
że pięć poniższych spostrzeżeń będzie po-
mocnych dla osób, które niedługo rozpoczną 
samodzielne, studenckie życie. 

Znajdź dla siebie zbór w nowym mieście
Jeśli przeprowadziłeś się z rodzinnego 

domu do nowego miasta to pierwsze, co po-
winieneś zrobić, to rozejrzeć się za zborem  
w nowym miejscu. W większej miejscowości 
najprawdopodobniej będzie więcej niż jeden 
kościół. Zorientuj się w każdym z nich i zo-
stań tam, gdzie Słowo Boże jest rzeczywiście 
stawiane na pierwszym miejscu. Z pewno-
ścią znajdzie się tam coś, co będzie inne, 
nowe, co ci się nie spodoba, czy coś, czego 
wcześniej nie praktykowałeś. Nie przejmuj 
się tym; kiedy już się tam zaaklimatyzujesz, 
poznasz ludzi, zaangażujesz się w służbę – 
nie będzie ci to przeszkadzało. Jeżeli widzisz 
braki w nowym kościele, być może jest to 
okazja do służby dla ciebie. Nowy zbór może 
być dla ciebie bardziej lub mniej fajny, ale 
pamiętaj, że społeczność ludzi wierzących 
jest niezwykle ważna. Dodatkowo znajdziesz 
tam osoby, na których będziesz mógł pole-
gać i które chętnie udzielą ci pomocy, gdybyś 
czegoś potrzebował. Wyrabiaj w sobie jak 
najszybciej nawyk coniedzielnego uczestnic-
twa w nabożeństwie, przyniesie to na pewno 
dobre skutki na długie lata. Stań się nierozer-
walną częścią tej nowej wspólnoty. 

Zaangażuj się w grupę młodzieżową/ 
studencką

Wielkie znaczenie ma również aktywne 
uczestnictwo w grupie młodzieżowej. Znaj-

dziesz tam nowych znajomych a nawet przy-
jaciół, a także będziesz mógł zapraszać zain-
teresowanych, niewierzących kolegów i kole-
żanki z uczelni. Jeśli po pierwszym spotkaniu 
nie będziesz się czuł do końca mile widziany, 
czy po prostu swobodnie w ich gronie, nie 
przejmuj się tym. Z własnego doświadczenia 
pewnie wiesz, że czasem ciężko jest odna-
leźć się w nowym środowisku. Ze smutkiem 
obserwuję to negatywne zjawisko w polskich 
zborach, szczególnie wśród młodzieży – jest 
w nas zbyt mało otwartości na nowych ludzi, 
izolujemy się od niewierzących, nawet tych 
zainteresowanych. Problem (albo wyzwa-
nie, zależy jak do tego podejdziesz) pojawia 
się, gdy taka grupa młodzieżowa nie istnieje. 
Tak było w moim przypadku. W takim razie, 
po prostu skrzyknij kilka wierzących osób  
i utwórzcie grupę biblijną u kogoś w miesz-
kaniu lub akademiku. Na naszym pierwszym 
spotkaniu były łącznie ze mną 3 osoby. Teraz 
głęboko zastanawiamy się nad podziałem na 
dwie grupy, bo jest nas już zbyt dużo. Naj-
lepiej przerabiać jakiś kurs biblijny dla grup, 
twój pastor na pewno pomoże ci w wyborze 
odpowiedniego. Przeprowadzenie studium bi-
blijnego to naprawdę nic trudnego zwłaszcza, 
kiedy ma się do dyspozycji gotowe materiały. 
Przeczytaj je ze zrozumieniem, pozaznaczaj 
odpowiednie wersety i spróbuj, a przeko-
nasz się, że nie ma się czego bać. Warto też 
dołączyć się lub założyć oddział Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Akademickiego  
(www.chsa.org.pl). Jest to organizacja, 
dzięki której będziecie mieli m.in. swobodne 
wejście z ewangelią na uczelnie, możliwość 
bezpłatnego wynajmowania tam sali, zapra-
szania wykładowców za uczelniane pienią-
dze, głoszenia ewangelii, np. na juwenaliach 
i wiele więcej!

Mieszkaj z innym wierzącym
Jest wiele argumentów które to poprą, 

ale najistotniejszym jest to, że jedna osoba 
wierząca „pilnuje” tej drugiej. Kiedy opusz-
czamy rodzinny dom i poczujemy powiew 
upragnionej wolności od rodzicielskiego oka, 
możemy mniej lub bardziej świadomie wpa-
kować się w tarapaty. Mieszkanie z osobą, 
która ma takie same priorytety, tego sa-
mego Pana i Króla jak my, bardzo pomaga.  
Najważniejsze w wierzącym współlokatorze 
jest to, że nawzajem możemy się wspierać 
w trudnościach, kontrolować w pokusach, 

napominać w złych wyborach, zachęcać do 
poprawiania relacji z Chrystusem czy nawet 
modlić się wspólnie!

Nie bój się głosić na uczelni
Dużą zaletą studiów jest to, że studenci 

są z reguły oczytani, inteligentni, raczej to-
lerancyjni i potrafią samodzielnie myśleć.  
W gimnazjum, czy szkole średniej młodzież 
pragnie akceptacji i poczucia dopasowania 
do grupy. Tworzą się podgrupy, gdzie wy-
śmiewa się wszelką inność, również tą zwią-
zaną z wiarą czy wyznaniem. Na studiach to 
się zmienia. Ludzie na początku się zwykle 
nie znają, próbują szukać celu swojego życia.  
Zaczynają doceniać to, że jest się oryginal-
nym, innym, nowym. Dla chrześcijan może 
to być czas na podzielenie się nieznanym im 
sposobem życia i wiary. Grunt, na jakim mo-
żemy siać Słowo Boże jest według mnie dużo 
lepszy wśród studentów, niż na wcześniej-
szych etapach edukacji. Nie bój się swoich 
przekonań, głoś ludziom ewangelię, zapraszaj 
na grupki biblijne. Ja, jak do tej pory mam nie-
stety w tym mierne wyniki, ale nie poddaję się  
i gorąco modlę o to, by chociaż jedna osoba  
z moich uczelnianych znajomych przyszła do  
Chrystusa. Dla mnie będzie to dowodem, że 
ten czas spędziłem nie tylko jako dobry stu-
dent, ale również jako dobry sługa Boży.

Nie zapomnij o największym z Profesorów
Już ostatni, ale równie ważny punkt,  

a może nawet najważniejszy ze wszystkich. 
NIGDY nie zapomnij o tym, by trwać w re-
lacji z największym z profesorów, Jezusem 
Chrystusem. Czy to luźne początki semestru, 
juwenalia, czy złowieszcza sesja, nigdy nie 
zapomnij o lekturze Słowa Bożego i modli-
twie – rozmowie ze Stwórcą. Jeśli tego nie 
będziesz praktykować, to wszystkie poprzed-
nie punkty stracą znaczenie.

„A jeśli komu z was brak mądrości, niech 
prosi Boga, który wszystkich obdarza chęt-
nie i bez wypominania, a będzie mu dana.” 
List Jakuba 1,5

Jeśli masz pytania, napisz do mnie:  
samixpl@gmail.com   

Samuel Skrzypkowski - Student trzeciego roku  
Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu 

Samuel Skrzypkowski

Na studia z Bożym wsparciem

fot. fotolia.com



Zapraszamy do Krynicy!

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód 
Leczniczych, wiele szlaków turystycznych, kolejka 

gondolowa na Jaworzynę, kino 3D, malownicza 
okolica, stoki narciarskie, spokój i cisza. Oferujemy: 

pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 2 pokoje zbiorowe  
(w przypadku większych wycieczek), sala wykładowa, 

stołówka, kuchnia. Ceny do negocjacji, zależnie od 
wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój
tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Do zobaczenia w Krynicy!
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GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT  przygotowuje, inspiruje, wyposaża do wypełniania Twojej wyjątkowej roli, do osiągnięcia danego Ci potencjału,  
aby skutecznie podążać i prowadzić innych do lepszej przyszłości.

Przywództwo nie jest zarezerwowane dla nielicznych, a jest cechą każdego kto wpływ, który wywiera, chce wywierać świadomie!
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PRZYWÓDCÓW Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK
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Mówcy 2011

Z czym kojarzy się nam pojęcie „Oj-
czyzna”? Zazwyczaj raczej z niczym 
szczególnie chrześcijańskim. Prawdzi-
wy chrześcijanin ojczyznę ma w niebie, 
nieprawdaż? A każda inna jest niechrze-
ścijańska. A patriotyzm? Patriotyzm to 
jest katolicyzm. Polak – katolik, 
wiadomo. Protestant nie jest pa-
triotą, wie, że patriotyzm to Jasna 
Góra, ludowy katolicyzm, władza 
nawiedzonych katolików. Prawdzi-
wy chrześcijanin jest przeciw. Jest 
ponad tym. Patriotyzm jest dla „rydzy-
kowych” babć, moherowych beretów  
i w ogóle dla ludzi z niższym wykształ-
ceniem, w starszym wieku, z mniejszych 
ośrodków społecznych. A chrześcijanin, 
prawdziwy, biblijny, odrodzony, ducho-
wy, nawrócony, uświęcony – taki chrze-
ścijanin gardzi ojczyzną, patriotyzmem 
i wie, że to jest katolicki przesąd, od 
którego on się odwraca wraz z rzesza-
mi młodych, wykształconych i z dużych 
miast.  

Czy patriotyzm jest katolicki?
Można zauważyć tu pewną prawidło-
wość. Chrześcijanie tych wyznań, które 
dominują w danym państwie, będą pa-
triotyzm głosić jako coś oczywistego. 
Członkowie wyznań mniejszościowych 
będą na patriotyzm patrzeć podejrzliwie. 
I tak, chrześcijanie ewangelikalni w USA 
są gorącymi patriotami, a w Polsce na 
ogół się do tej postawy dystansują. Ale 
czy słusznie? 

W Polsce niestety, katolicyzm zawłasz-
czył pojęcie patriotyzmu. Prawdziwy Po-
lak musi być wszak katolikiem. Czyż nie? 
Protestantom więc pozostała rola prze-
ciwników patriotyzmu, którzy mają tylko 
niebiańską ojczyznę. Protestanci więc, 
na ogół najchętniej głosują na te partie, 
które mówią o patriotyzmie jak najmniej, 
bo wiadomo, że patriotyzm jest katolicki. 
Im bardziej internacjonalistycznie, postę-
powo i anty-katolicko, tym bardziej biblij-
nie. Czyż nie? Otóż nie. 

W Polsce to protestanci, masoni, wolno-
myśliciele i Żydzi mieli największy wkład 
w kulturę. Katolików wśród wybitnych 
Polaków jest nieproporcjonalnie mało. 

To tyle, co pamiętanie o obowiązkach 
wobec współobywateli, czy rodaków. 
Jest naturalnym przedłużeniem rodziny. 
Oczywiście, że chrześcijanin ma braci 
i siostry w każdym narodzie i powinien 
wszystkich kochać. Ale przecież żyje  
w pewnym kraju. Korzysta z jakichś 
dróg, wykształcenie pobierał w jakiejś 
konkretnej szkole i mówi tym a nie in-
nym językiem, ma określonych sąsia-
dów, podlega konkretnym władzom. I to 
wobec tego kraju ma dług wdzięczności. 
Ten kraj dał mu tożsamość, kulturę, ję-
zyk, wykształcenie, obywatelstwo itd.  
Z tymi ludźmi żyjemy i wobec nich mamy 
dług wdzięczności. Choć spotykamy tu 
kilka problemów, zarówno wynikających 
ze złożoności i niejednoznaczności poję-
cia „naród”, jak i z perspektywy chrze-
ścijańskiej.

Pojęcie narodu nie jest jednoznaczne. 
Wielu ludzi sądzi, że w każdym państwie 
jest tak, iż naród = państwo = język. 
Niestety, jest to bardzo rzadkie. Różne 
podziały się krzyżują i są płynne. Kto 
jest, a kto nie jest osobnym narodem, 
nie jest sprawą jasną. Nie ma ani jedne-
go państwa w Europie, nie mówiąc już 
o innych kontynentach, gdzie byłoby to 
jasne. Ani jednego. W każdym państwie 
są ludzie mówiący różnymi językami,  
i nie mówimy tu o imigrantach, mówimy 
o tubylcach. Dodatkowo każdym niemal 
językiem mówi się w wielu państwach,  
a niektóre państwa nie mają w ogóle swo-
jego języka. Nie ma języka belgijskiego, 
szwajcarskiego, sanmarińskiego, an-
dorskiego, w sposób sztuczny i umow-
ny mówi się o języku luksemburskim,  
a poniekąd też niderlandzkim (choć jest 
to bardziej uzasadnione), bośniackim, 
serbskim, chorwackim, mołdawskim. 
Przynależność narodowa jest tu bardzo 
skomplikowana: na przykład, czy miesz-
kaniec francuskojęzycznej części Belgii 
jest Belgiem, Walonem, czy Francuzem? 
Wśród mieszkańców tego terenu można 
znaleźć ludzi o wszystkich trzech tożsa-
mościach, nieraz w jednej rodzinie. Czy 
mieszkaniec Barcelony to Hiszpan, czy 
Katalończyk? A mieszkaniec Zurychu, 
jest rodakiem bardziej mieszkańca Ge-
newy, czy Stutgartu? 

PUNKTY WIDZENIA      Janusz Kucharczyk

Katolicyzm był tradycyjnie prowaty-
kański, a więc antypolski. Prawdziwy 
patriota był antykatolicki. I tak było do 
czasów komunizmu. Dopiero walka  
z ateistycznym totalitaryzmem wypro-
mowała katolicyzm jako ostoję polsko-

ści, wbrew historii, wbrew logice, zdro-
wemu rozsądkowi i faktom. Katolicyzm 
z definicji to religia powszechna, której 
głowa jest zarazem głową obcego pań-
stwa. Każdy katolik musi więc głowy 
obcego państwa, to jest Watykanu, słu-
chać bardziej niż własnego. Tego nie da 
pogodzić się z patriotyzmem. 

Protestanci nie tylko powinni być patrio-
tami, ale to właśnie oni nimi byli, tak jak 
Mikołaj Rej, który jako pierwszy promo-
wał na szeroką skalę pisanie po polsku, 
Samuel Linde, który stworzył pierwszy 
słownik języka polskiego, Emilia Plater 
znana z poematu Mickiewicza, Stefan 
Żeromski, Józef Piłsudski (choć ten 
akurat pewnie tylko formalnie, ale katoli-
kiem nie był tym bardziej). To wszystko 
byli protestanci. 

Patriotyzm a Biblia 
No dobrze, ale czy patriotyzm jest zgod-
ny z Biblią? Czy Biblia nie głosi prymatu 
ojczyzny niebiańskiej? Przecież w Je-
zusie „nie ma Greka ani Żyda.” Tak, to 

prawda. Ale przecież rzeczywistość do-
czesna jeszcze nie minęła, a Biblia nie 
lekceważy narodów. Bóg sądzi narody 
i przedstawiciele każdego narodu będą 
wśród zbawionych. Bóg ma orędzie dla 
narodów. Tak było w Starym Testamen-

cie, ale i w Nowym. Bóg szanuje ich 
zwyczaje i mentalność. Paweł szanował 
obyczaje Greków, choć odrzucał ich bał-
wochwalstwo. Szczycił się też obywa-
telstwem rzymskim. Przyznawał się do 
łączności ze swoimi rodakami, Żydami 
mimo, że ci w większości odrzucili Je-
zusa. Chrześcijanin nie jest ponad „tymi 
sprawami”. Tyle, że musi przestrzegać 
pewnych priorytetów. Na pierwszym 
miejscu musi być Bóg, jakim przedsta-
wia Go Biblia i te wartości, które głosi. 
Wszystko inne, w tym ojczyzna, jest po-
tem. Niezbędne są tu jednak pewne roz-
różnienia. Miesza się ze sobą kilka po-
jęć, które trzeba precyzyjnie odróżniać, 
mianowicie: patriotyzm, nacjonalizm  
i szowinizm. Każde z nich trzeba omówić 
osobno. 

Patriotyzm pierwszy, czyli 
patriotyzm po prostu
Patriotyzm, który nie chce być nacjo-
nalizmem, a tym bardziej szowinizmem, 
oznacza po prostu poczucie etycznego 
zobowiązania wobec swojej ojczyzny. 

Trzy patriotyzmy



jednowymiarowy. Patriotą można być 
na różnych płaszczyznach. Nacjonalistą 
nie. W przypadkach wątpliwych musisz 
się na coś zdecydować. Nacjonalista 
można należeć do tylko jednego narodu, 
czy grupy. Ślązacy na przykład musieli 
się zdecydować na coś, jeżeli chcieli być 
nacjonalistami. Jeżeli wybrałeś nacjona-
lizm niemiecki, to walczyłeś z odrębno-
ścią Ślązaków od Niemców, z Polską, czy 
Czechami. Jeżeli wybierałeś nacjonalizm 
polski, to zwalczałeś odrębność Śląska 
od Polski i Niemiec, jeżeli Śląski, to zwal-
czałeś i Polskę i Niemcy. Polski nacjonali-
sta będzie się bał odrębności śląskiej, czy 
kaszubskiej, która nie musi przeszkadzać 
polskiemu patriocie w zwykłym sensie.  
Z drugiej strony, śląski nacjonalista będzie 
się dystansował od polskości. W Polsce 
mamy zarówno organizacje głoszące na-
cjonalizm polski, jak i śląski. I pozostają 
one ze sobą w oczywistej wrogości. Na-
cjonalizm jednej grupy wyklucza wszyst-
kie inne. 

Czy chrześcijanin może być 
nacjonalistą? 

Odpowiedź jest analogiczna, jak w przy-
padku wszystkich innych ideologii poli-
tycznych, czy jakichkolwiek systemów 
wartości: tak, o ile na pierwszym miejscu 
będzie objawiony przez Biblię Bóg i gło-
szone przez Niego wartości. Jeżeli będą 
na miejscu drugim, to automatycznie 
przestaje być to chrześcijaństwo, tak jak 
i wtedy, gdy na pierwszym miejscu po-
jawia się wolność, interes grup społecz-
nych, tradycja. Chrześcijaństwo oznacza 
zawsze umiarkowanie. Chrześcijanin mo- 
że być więc nacjonalistą, ale umiarko-
wanym. Może, ale nie musi. Chrześci-
jańskiego nie-patriotę wyobrazić sobie 
trudno, ale chrześcijańskiego nie-nacjo-
nalistę można dość łatwo. Może bowiem 
chrześcijanin podkreślać znaczenie naro-
du w polityce, ale to nie może być powód 
do niesprawiedliwych wojen, nienawiści, 
czy wyzysku albo prześladowania innego 
narodu. Polscy nacjonaliści przed woj-
ną nie ukrywali swojej wrogości wobec 
Żydów, ale część z nich w czasie wojny 
stawała w ich obronie w obliczu holokau-
stu. Nie przestawali być nacjonalistami, 
ale rozróżniali walkę o interes swojego 
narodu z fizyczną eksterminacją innego. 
Tę drugą możliwość wykluczali, dlatego 

fachowej robocizny poniesiony przez 
nasz 11 osobowy zbór to ok. 8 tys. zł. 

Drugi etap, który jest przed nami to 
izolacja wewnętrzna budynku oraz 
położenie tynku hydrofobowego, któ-
ry zabezpieczy mury budynku z 1926 
roku.  Koszt renowacji murów to 11 
tys. zł. Do tego dochodzi zmiana elek-
tryki, oraz zamiana starego systemu 
grzewczego na nowszy, otynkowanie 
kościoła z zewnątrz i pomalowanie go. 
W przyszłości chcemy poza nabożeń-
stwami rozpocząć szkółkę niedziel-
ną, chrześcijańską grupę wsparcia dla 
osób uzależnionych oraz klub gier dla 
dzieci z okolicy, organizować również 
cykliczne akcje ewangelizacyjne. 

Remont kaplicy był dużym obcią-
żeniem dla naszego małego zboru,  
w związku z czym prosimy was  
o wsparcie finansowe. Chcielibyśmy 
dokończyć remont naszego budynku. 
Jeśli czujesz się zachęcony do wspar-
cia nas, możesz przesłać darowiznę na 
remont kościoła na konto:

Kościół Chrześcijan Baptystów  
w Kaliszu, ul. Podgórze 1, Kalisz, 
nr: 52102022120000570203082674 

Bóg zapłać! 
- bracia i siostry z Kalisza. 
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pomagali Żydom. Taki nacjonalizm jest 
do pogodzenia z chrześcijaństwem. Na-
cjonalizm oprawców Żydów w czasach 
II Wojny, czy kolaborantów, nie jest. Taki 
nacjonalizm staje się szowinizmem. 

Patriotyzm trzeci, czyli szowinizm

Szowinizm to nacjonalizm skrajny, który 
nawołuje do nienawiści, prześladowania, 
ujarzmienia, eksterminacji innego narodu, 
grupy etnicznej, czy rasy rzekomo niższej, 
gorszej, czy niedorozwiniętej – w oczy-
wisty sposób niemożliwy do pogodzenia  
z chrześcijaństwem. Niestety jednak,  
w historii chrześcijaństwa spotyka-
ny jest, i niestety używający Biblii dla 
swojego usprawiedliwienia i to zarówno  
w Starym, jak i Nowym Testamencie. 
Stary Testament zbliża się do szowini-
zmu, kiedy opisuje wojny toczone przez 
Izraelitów z ludami Kannanu, które Bóg 
każe poddać całkowitej lub częściowej 
eksterminacji. Nieprzypadkowo te frag-
menty były ulubionymi tekstami biblijny-
mi Amerykanów walczących z Indianami 
i uprawiających niewolnictwo, czy Afry-
kanerów bądź Anglików w stosunku do 
czarnych mieszkańców Afryki, Australij-
czyków wobec Aborygenów, Krzyżaków 
wobec Prusów, itd. Bóg zdaje się tu po-
pierać szowinizm. Ale pamiętać trzeba  
o tym, że to był Boży sąd na narodami, do 
którego to Bóg ma prawo i któremu może 
poddać każdy naród, który nie przestrze-
ga jego praw, któremu też niejednokrotnie 
poddawał i Izrael. To nie naród jest nad-
rzędną wartością, ale Boże Prawo. I to na 
konkretny Boży rozkaz. W przypadkach 
opisanych wyżej takiego rozkazu nie było,  
a było łamanie zasad Nowego Testamen-
tu. Co do Nowego Testamentu natomiast, 
to bywał źródłem szczególnej odmiany 
szowinizmu, czyli antysemityzmu. Mówi 
wszak o tym, że Żydzi odrzucili Jezusa, 
jako naród. Znów, to nie oznacza, że 
gdziekolwiek Bóg zachęca chrześcijan do 
nienawiści wobec nich. Bóg wobec nich 
swój sąd wykonał, ale nie dał nam prawa 
do jego kontynuowania. Raczej, jesteśmy 
zobowiązani do głoszenia ewangelii Ży-
dom, w szacunku i bez żadnej niechęci. 

Podsumowując, patriotą chrześcijanin 
być prawie zawsze musi, nacjonalistą być 
może, ale tylko umiarkowanym, a szowi-
nistą być mu nie wolno. I choć czasem 
bywa, ale wtedy grzeszy.    

W tym kontekście trzeba umieścić pytania 
o tożsamość śląską i kaszubską. Ślązak 
może być Ślązakiem, Polakiem, śląskim 
Polakiem, polskim Ślązakiem, Niemcem, 
śląskim Niemcem, niemieckim Ślązakiem, 
niemieckim Polakiem, polskim Niemcem, 
Czechem, Morawianinem, śląskim Cze-
chem, morawskim Czechem, moraw-
skim Niemcem, polskim Czechem, cze-
skim Polakiem, cieszyńskim Ślązakiem, 
cieszyńskim Czechem i nie wiem kim 
jeszcze. I takie niejasności są w każdym 
europejskim państwie. A i tak Europa to 
przykład niemal idealnego powiązania na-
rodu, języka i państwa. W Afryce takiego 
związku nie ma w ogóle. I to nie są proste 
problemy. Należy być patriotą swojego 
państwa, swojego regionu, swojej naro-
dowości, swojej grupy etnicznej, a może 
językowej? Dobrze, gdy się to pokrywa. 
A co zrobić, gdy się to nie pokrywa? Wie-
dzą coś o tym Flamandowie i Walonowie 
w Belgii, Baskowie, Katalończycy, Gali-
cyjczycy, Aragończycy, Asturaińczycy  
w Hiszpanii, Bretończycy, Korsykańczycy, 
Alzatczycy, Prowansalczycy we Francji, 
Szkoci, Walijczycy, Orlandczycy, Manxo-
wie w Wielkiej Brytanii. I tak dalej. 

Co zrobić, kiedy ktoś pragnie zmienić 
miejsce zamieszkania. Czy to brak patrio-
tyzmu? Czy Polak mieszkający w Szkocji, 
Irlandii, Kanadzie, Stanach, Brazylii ma 
być patriotą polskim, czy odpowied-
nio szkockim (brytyjskim?), irlandzkim, 
amerykańskim, kanadyjskim, czy bra-
zylijskim? Czy wyjazd to zdrada swego 
narodu, czy wynarodowienie jest złe?  
A może przeciwnie, zła jest lojalność wo-
bec starego państwa, gdy mieszka się  
w nowym? 

I wreszcie, czy chrześcijanin nie powi-
nien myśleć o innych narodach w celach 
misyjnych, czy nie powinien poskramiać 
swej tożsamości narodowej, by lepiej 
móc głosić ewangelię innym narodom? 
Czy polski chrześcijanin ma raczej my-
śleć o Polakach, czy może o prześla-
dowanych chrześcijanach w Sudanie, 
czy Korei Północnej? Czy może czasem  
lepiej nie być patriotą? Czy lojalność 
wobec braci w wierze nie powinna być 
silniejsza niż wobec rodaków? Czy jed-
nak nie niebiańska ojczyzna powinna 
być na pierwszym miejscu?

To są wszystko trudne pytania. Chrze-
ścijanin powinien pamiętać tu o pod-

stawowych zasadach wiary, kierować 
się miłością wobec bliźnich i szanować 
władze zwierzchnie. Na ogół, oznacza 
to patriotyzm w takim elementarnym 
sensie. I myślę, że można być patriotą 
kilku ojczyzn naraz, np. tak jak Paweł 
tęsknił za niebiańską ojczyzną, ale od-
czuwał też więź z niewierzącymi Żyda-
mi, ale przecież czuł również wspólnotę 
z mieszkańcami Tarsu, czy Cylicji, czy 
szerzej Azji Mniejszej, w której przecież 
głosił najintensywniej; odczuwał pewną 
wspólnotę z ludźmi kultury hellenistycz-
nej, do której też należał, a wreszcie 
podkreślał to, że jest obywatelem rzym-
skim. To wszystko z patriotyzmem się 
nie kłóci. Czy chrześcijanin może być  
w ogóle nie-patriotą? Musiałby być wtedy 
niezwiązany z żadnym narodem, kulturą. 
Ale przecież zawsze gdzieś mieszka, po 
jakichś drogach jeździ, jakimś językiem 
mówi, z kimś się spotyka. Odrzucanie 
tego byłoby niechrześcijańskie, no chy-
ba, że jeździ cały czas nigdzie się nie 
zatrzymując, regularnie zmieniając język, 
którym się posługuje. Ale przyznajmy, ta-
kie przypadki są raczej rzadkie. Chrześci-
janin więc na ogół musi być patriotą.  

Patriotyzm drugi, czyli nacjonalizm

Inne problemy rodzi nacjonalizm. W Pol- 
sce to słowo kojarzy się źle, tak, że  
w pewnych definicjach wręcz pojawiają 
się oceny pejoratywne. Ale to manipula-
cja. Nacjonalizm jest ideologią polityczną, 
analogiczną do liberalizmu, konserwa-
tyzmu, socjalizmu, marksizmu, liberta-
rianizmu itd. Każda z tych ideologii głosi 
pewien system politycznych  wartości, 
które powinny jej zdaniem decydować 
w polityce państwa. Dla konserwatysty 
jest to tradycja, wartości religijne, pew-
na ciągłość kulturowa, stabilność; dla 
socjalisty jest to troska o wykluczone 
grupy społeczne, które państwo powin-
no wspierać, nawet wbrew większości; 
dla liberała jest to wolność, dla liberta-
rianina jest to wolność rozumiana abso-
lutnie wbrew państwu, a dla nacjonalisty 
jest to naród. Nacjonalizm to patriotyzm 
podniesiony do rangi wartości politycz-
nej, dodajmy nadrzędnej, której powinny 
być podporządkowane wszystkie inne: 
wolność, równość, sprawiedliwość, tra-
dycja, wiara, itd. Nacjonalizm jest przy 
tym zero-jedynkowy, jednopoziomowy, 

Prośba z Kalisza
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 
chcielibyśmy podzielić się wizją, któ-
rą położył nam Pan na sercu. Jest to 
remont historycznej kaplicy Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów w Kaliszu, 
zbudowanej w 1926 roku. 

Rys historyczny
Ziemia pod kaplicę została odku-
piona od pani Marty Kind. Kaplicę 
oddano do użytku w 1927 r. Gospo-
darzem posesji zborowej był Teo-
dor Gotszling, a przy samej kaplicy 
mieszkał Jan Lach. Kaznodzieją zbo-
ru w tym czasie był br. Karol Jelinka. 
Budynek otynkowano w 1934 roku. 
Niestety, II Wojna Światowa rozpro-
szyła większość niemieckich braci, 
a także polskich. Kościół w czasach 
powojennych nie był zamknięty, słu-
żył społeczności lokalnej. W póź-
niejszym jednak czasie, ze względu 
na małą liczebność zborowników, 
kaplica zaczęła niszczeć. Na ścia-
nach pojawiły się wykwity, wilgoć 
powoli wdzierała się do pomiesz-
czeń piwnicznych i kaplicy.  

Wizja kościoła 
Nasz kościół widzi ów budynek jako 
dar od Boga; narzędzie, którego po-
siadanie jest błogosławieństwem dla  
zboru oraz powinno być błogosła-
wieństwem dla społeczności lokal-
nej. W tym roku przeprowadziliśmy 
izolację murów piwnicznych. Wspól-
nie z misjonarzami z USA  
skuliśmy ściany, oraz zaizo-
lowaliśmy mury specjalnym 
płynem. Koszt materiału oraz 
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Robert Miksa

Pytania do  pastoraPytania do  pastora

Czy można być pewnym  
swojego losu po śmierci?

To niezwykle ważne pytanie wiąże się niestety z wieloma  
nieporozumieniami. Jedni np. mówią, że nie można być  
pewnym tego, co stanie się z nami po śmierci, ponieważ 
dopiero na koniec naszego życia Bóg zważy nasze dobre  
i złe czyny i wyda sprawiedliwy wyrok. Inni mówią, że 
sprawa jest prosta, bo przecież jest napisane, że „jeśli ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu 
swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.“  
(Rz 10,9). Jeżeli więc z wiarą wypowiedziałeś tzw. „modlitwę 
grzesznika”, to możesz być pewny, że znajdziesz się w niebie. 
Kto ma rację? 

Jak przystało na porządnych protestantów mówimy, że 
człowiek nie może być zbawiony z uczynków, bo jest to 
w oczywistej sprzeczności z nowotestamentową zasadą 
zbawienia „z łaski przez wiarę” (Ef 2,8.9). Katolicy natomiast 
mówią, że protestanci zapominają o fragmencie mówiącym 
o tym, że „wiara bez uczynków jest martwa” (Jak 2,26). Czy 
Biblia zaprzecza sama sobie? 

Nieporozumienia
Problemem nie jest Biblia, lecz nasza skłonność do upraszcza-
nia czasem trudnych do wyrażenia kwestii. Wszystko zaczy-
na się od braku jasnego określenia pojęć, którymi się posłu-
gujemy. W tym wypadku powinniśmy zacząć od kwestii 
zbawienia. Wiele osób wyobraża sobie zbawienie, jako coś 
w rodzaju biletu wstępu do nieba. Jedni mówią, że trzeba 
sobie na niego zasłużyć, a inni mówią, że jest to darmowy 
bilet, tylko trzeba o niego poprosić. Jeszcze inni dodają, że 
trzeba wiedzieć, kogo należy poprosić. 

Tymczasem warto zacząć od tego, że słowo zbawienie stra-
ciło dzisiaj swoje pierwotne znaczenie. W języku polskim 
używane jest już niemal wyłącznie w kontekście religijnym, 
co bardzo utrudnia sprawę. Dużo łatwiej jest choćby w języ-
ku angielskim, gdzie to słowo (save), podobnie jak w języ-
ku greckim (sodzo) używane jest także w innych sytuacjach, 
w znaczeniu niesienia ratunku, ocalenia, czy też oszczędza-
nia. Wyraźna staje się tutaj potrzeba pomocy i oddzielenia 
dla innych celów (jak np. pieniędzy, których nie wydaje-
my). Ta prosta obserwacja wskazuje na nowe skojarzenia, 
których nie ma w polskim słowie. Gdybyśmy zamiast słowa 
„zbawienie” zaczęli używać słów „ratunek”, albo „ocalenie”, 
oszczędzilibyśmy sobie przynajmniej części problemów ze 
zrozumieniem tematu. Mówiąc o ocaleniu (zamiast o zbawie-
niu) nie będziemy już wyobrażać sobie człowieka, który ma 
zostać wynagrodzony (lub nie) za swoją ciężką pracę, ale 
raczej kogoś, kto potrzebuje pomocy. Ma to absolutnie fun-
damentalne znaczenie. Człowiek jest w śmiertelnym niebez-
pieczeństwie, ginie i potrzebuje ratunku. 

Kolejne słowo to grzech. Grzech nie jest czymś, co nam się 
przytrafia. Jakieś nieszczęście, na pojawienie się którego nie 
mamy wpływu. Przede wszystkim, grzech przedstawiany jest 
w Biblii w kategoriach osobistych wyborów i decyzji i co za tym 
idzie, osobistej odpowiedzialności za nie. Po drugie, niezwyk-
le ważne jest znaczenie słowa grzech. Słowo to pochodzi  
z dziedziny sportu i oznaczało chybienie, nietrafienie do celu. 
Przykładem użycia tego słowa w takim znaczeniu w Starym 
Testamencie jest fragment, gdzie czytamy o leworękich mio-
taczach, z których każdy „trafiał rzuconym z procy kamie-

niem co do włosa, nie chybiając.” (Sędz 20,16). Ostatnie użyte  
w tym zdaniu słowo jest tym samym słowem, za pomocą którego 
Biblia opisuje grzech. Identyczne znaczenie ma jego grecki odpo-
wiednik w Nowym Testamencie. Z tego powodu apostoł Paweł 
pisząc o stanie człowieka mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im 
chwały Bożej” (Rz 3,23). Istotą problemu nie jest fakt, że człowiek 
robi coś złego, ale utracenie pierwotnej chwały, jaką miał na 
początku. Niemoralność jest skutkiem odejścia od Boga i pójś-
cia swoją drogą. Dobrze oddaje tę prawdę stare powiedzenie: 
„Człowiek nie jest grzesznikiem dlatego, że grzeszy, ale grzeszy 
dlatego, że jest grzesznikiem”. Co więcej, Biblia bardzo jasno 
pokazuje, że człowiek chce pozostać w takim stanie. Grzeszy dla-
tego, że chce. Nie lubi światłości i Boga. Nie chce, by jego grzechy 
ujrzały światło dzienne, ale jednocześnie nie chce ich porzucić, 
ponieważ jest ich niewolnikiem (J 3,19-20; J 8,24; Ef. 2,3; Tyt 3,3). 

Mając taki obraz stanu człowieka odpowiedź na postawione pyta-
nie wydaje się nieco łatwiejsza. Tak, człowiek może być pewny 
swojego losu po śmierci. Po śmierci czeka człowieka sprawiedliwy 
sąd i sprawiedliwe potępienie, oddalenie od oblicza Bożego na 
wieki (2Tes 1,8-9). 

Teraz najważniejsze
Dzięki Bogu, historia nie kończy się w tym miejscu. Syn Boży 
poświęca swoje życie w ciele i bierze na siebie potępienie z powo-
du naszego grzechu. Ratuje nas przed wiecznym potępieniem. Ale 
my nie mamy żadnego udziału ani w Jego decyzji, by ratować nas, 
ani w samej realizacji tego dzieła. Nie mamy też możliwości, by 
w jakikolwiek sposób sobie na to zasłużyć. Zastępcza ofiara za 
nasz grzech została złożona bez naszej wiedzy i woli (nawet nie 
było nas jeszcze na świecie). Skuteczność tego dzieła nie zależy 
od nas. Gwarancją skuteczności tej ofiary jest Jego doskonałość,  
a nie nasza (Hbr 10,12-14). 

Jedyne, co w tej sytuacji możemy zrobić to uwierzyć, że Syn Boży 
umierał z powodu moich grzechów i umarł zamiast mnie. Musi-
my jednak zrozumieć, że nasze ocalenie nie dokonuje się w akcie 
wiary, ale w ofierze, jaką Jezus złożył z samego siebie za nasze  
grzechy na Golgocie. Jeżeli mielibyśmy to zilustrować, moglibyśmy 
porównać to do lotu samolotem. To nie od twojej wiary zależy, czy 
samolot doleci na miejsce przeznaczenia lecz jedynie od jakoś-
ci (solidności) tej maszyny i umiejętności pilota. Oznacza to, że 
można być pewnym ocalenia przed wiecznym potępieniem (zba- 
wienia), ale nie dlatego, że zrobiliśmy wystarczającą ilość dobrych 
uczynków (pomaga to, jak umarłemu kadzidło) albo przyjęliśmy 
wszystkie sakramenty; nie dlatego, że mamy silną wiarę, ani nie 
dlatego, że przed wylotem odmówiliśmy jakąś specjalną modlitwę 
lecz dlatego, że „wsiedliśmy do właściwego samolotu”. 

Istotą problemu są nasze grzechy. To, czego potrzebujemy, to ich 
przebaczenia. Bez prawdziwego ich przebaczenia żaden nasz 
samolot nawet nie wystartuje. Jeżeli będziemy liczyć na cokolwiek 
innego, niż doskonała ofiara, jaką Jezus złożył z samego siebie, 
nie ma dla nas nadziei. To jest jedyny „samolot”, który może bez- 
piecznie przewieść nas na drugą stronę. Jedyny, którego możemy 
być pewni.

„To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyś-
cie wiedzieli, że macie żywot wieczny” (1J 5,13).  
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Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Film fabularny o Janie Wesleyu, wybitnym
anglikańskim duchownym z XVIII wieku i współtwórcy ruchu
metodystycznego. Idee Wesleya miały zasadniczy wpływ na rozwój
protestantyzmu i wielu ożywień religijnych. To piękny obraz
duchowych zmagań i niestrudzonej wiary głównego bohatera.
Film nagrodzony i oparty na faktach. Prod. USA, czas 117 min., cena 25 zł.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem: Dział Handlowy
Wydawnictwa „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8/5, 00-366 Warszawa,
tel. 22-331-98-00, faks 22-331-98-01, e-mail: zamawiaj@znakiczasu.pl,
księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

Podczas tego dwudniowego spotkania odbędą się:
warsztaty emisyjne dla chórzystów,• 
próby chóru łączonego, składającego się  • 
z chórzystów z wszystkich zespołów,  
będące przygotowaniem do wspólnego śpiewu 
podczas koncertu i nabożeństwa,
Koncert w sobotnie popołudnie,• 
Uroczyste niedzielne nabożeństwo połączone  • 
z usługą wszystkich chórów,
spotkanie dyrygentów, połączone z możliwością • 
wymiany materiałów nutowych  
i podsumowaniem Przeglądu.

Chóry chcące wziąć udział w Przeglądzie proszone 
są o przygotowanie ok. 20 minut repertuaru, do 
wykonania odpowiednio podczas sobotniego 
koncertu (ok. 15 min) i dwóch pieśni podczas 

niedzielnego nabożeństwa.

Dyrygenci wszystkich zespołów proszeni są również 
o zaproponowanie jednej pieśni do wspólnego 

wykonania przez wszystkie chóry.

Propozycje pieśni do wspólnego wykonania  
należy przesłać na adres: davidber@wp.pl  

do dnia 25 września 2011 r.

Wszelkich informacji organizacyjnych udzielają:
Danuta Marcyniak (Kancelaria Rady Kościoła)    

22/615 50 76 w. 33,  kancelaria@baptysci.pl
Dawid Ber  +48 607 408 824, davidber@wp.pl

Gorąco zachęcamy do udziału w tym spotkaniu, 
dającym możliwość wspólnego uwielbiana Boga 

pieśnią, prezentacji repertuaru wykonywanego przez 
zespoły w ostatnim czasie, spotkania chórzystów  

i dyrygentów, wymiany myśli i doświadczeń.

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów  
zaprasza Chóry Zborowe na  

XII Przegląd Chórów,  
który odbędzie się  

w dniach 5-6 listopada 2011 r.  
w Chełmie



 

opracował: Konstanty Wiazowski
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Rada Główna ŚZB na swoim do-
rocznym spotkaniu w Kula Lum-
pur (Malezja), potępiła fakty prze-
mocy, które ostatnio zanotowano 
na Bliskim Wschodzie i wezwała 
baptystów do wytrwałej modlitwy 
za cały ten region i solidarność ze 
znajdującymi się tam wspólnota-
mi baptystycznymi. W rezolucji tej 
baptyści wzywają do demaskowa-
nia „wszelkich przejawów gwałtow-
nych protestów” i „ostrych represji 
wobec pokojowych demonstracji”. 
Szczególnie chodzi o ostatnie ataki 
ugrupowań ekstremistycznych na 
chrześcijan i ich kościoły w Egip-
cie i Iraku. W rezolucji tej wyraża 
się uznanie dla baptystów Libanu 
i Gazy, którzy okazują pomoc hu-
manitarną uciekinierom i wszyst-
kim poszkodowanym. Wzywa się 
do okazywania pomocy arabskim 
chrześcijanom w Izraelu i bapty-
stom palestyńskim, których zachę-
ca się do pozostania dla świadec-
twa w tym regionie. W rezolucji 
wspomniana jest też Demokratycz-
na Republika Kongo, gdzie trwa 
walka o dostęp do wydobycia mi-
nerałów, które w 70 procentach po-
krywają zaopatrzenie w produkcji 
telefonów komórkowych, laptopów 
i innych elektronicznych urządzeń. 
W ciągu ostatnich 15 lat prawie  
5,4 mln osób przypłaciło tam ży-
ciem z powodu wojen we wschod-
nim Kongo, głodu i chorób – 45.000 
osób umiera każdego miesiąca. 
Wschodnie Kongo to najniebez-
pieczniejsze na świecie miejsce dla 
kobiet. Baptyści wzywają przedsię-
biorstwa i pojedyncze osoby, han-
dlujące minerałami ze wschodnie-
go Konga, do pracy na rzecz pokoju 
i wspierania sprawiedliwości w tym 
regionie (bwanet.org).

Na ile języków przetłumaczono Biblię?

Izrael – jak widzi się tam wydarzenia w krajach arabskich
Zarówno ortodoksyjni jak i mesjanicz-
ni Żydzi w Izraelu uważają, że to, co się 
dzieje ostatnio w krajach arabskich, jest 
„znakiem z nieba”. Niektórzy zapytują 
czy nie nadchodzą już czasy Goga i Ma-
goga (Ezech.38-39) – pisze rabin Chaim 
Kaniewski na swoim blogu i zapewnia, że 
„Mesjasz już niebawem przyjdzie”. Na-
wet muzułmanie uważają, że rewolucje 
w świecie arabskim „są znakiem pocho-
dzącym z nieba od Allacha”. Arabowie na 
ulicach Jerozolimy mówią o nowej erze na 
Bliskim Wschodzie. Panuje oczekiwanie 
na wybuch wojny światowej. Przywód-
ca islamski w Jerozolimie ostrzega przed 

nadejściem fałszywego mesjasza. Meno 
Kaliszer, zwierzchnik Żydów Mesjańskich, 
uważa, że każda religia po swojemu inter-
pretuje te wydarzenia. Koran to nic innego 
jak na nowo przepisane i opatrzone ko-
mentarzem redakcyjnym fragmenty Stare-
go i Nowego Testamentu. Zarówno Biblia 
jak i Koran mówią o dniu sądu, dlatego 
rewolucje w świecie arabskim wzbudzają 
nadzieję mesjańską też wśród muzułma-
nów. Są oni gotowi do decydującej walki 
ze wszystkimi „niewiernymi”, ale „prawdzi-
wi wierzący muszą zaufać słowom Jeszui:  
>> Ja jestem drogą, prawdą i życiem << - 
mówi Kaliszer (Israel Today, 5/2011).

Liberia – Festiwal Życia Franklina Grahama

Biblia, w całości lub niektóre z jej ksiąg, zo-
stała już przetłumaczona na 2527 języków 
świata. Poinformowała o tym Światowa Fe-
deracja Biblijna na łamach rocznika „Scrip-
ture Language Report”. Jak zauważa biuletyn 
prasowy adwentystów z 25 lipca, Biblia jest 
najczęściej tłumaczoną książką wszechcza-
sów.  Liczba tłumaczeń w 2010 r. wzrosła  
o 19 w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Cała Biblia jest obecnie przetłumaczona na 
469 języków, o 10 więcej niż w 2009 r. Nowy 
Testament jest dostępny w całości w 1231 ję-
zykach świata, natomiast poszczególne księgi 
– w 827 językach. Według lingwistów, obec-
nie na świecie jest ok. 6500 żywych języków. 
Większość tłumaczeń ukazała się w Azji  
i regionie Pacyfiku. Tam Księga Ksiąg jest do-

stępna w 1063 językach. Na drugim miejscu 
są tłumaczenia w Afryce (739 języków), na-
stępnie w Ameryce Północnej i Południowej 
(512) oraz w Europie i na Bliskim Wschodzie 
– ogółem 210 wersji językowych. W języ-
kach sztucznych, takich jak np. esperanto, 
istnieją trzy tłumaczenia Biblii. Jednym z no-
wych, pełnych tłumaczeń Biblii jest jej wersja  
w języku Czuwaszów. Czuwasze zamieszku-
ją Czuwaską Republikę Autonomiczną, sąsia-
dującą z Tatarstanem i Baszkirią. Są trzecią 
co do liczebności grupą etniczną w Kazaniu 
(1,2 proc.) i w większości należą do Rosyj-
skiego Kościoła Prawosławnego. Światowa 
Federacja Towarzystw Biblijnych z siedzibą 
w brytyjskim Reading skupia 146 krajowych 
towarzystw biblijnych (ewangelista.pl).

To państwo w Afryce Zachodniej, założone 
przez wyzwolonych niewolników amery-
kańskich. W 1847 roku stało się ono nie-
podległą republiką ze stolicą w Monrowii, 
położonej na wybrzeżu Oceanu Atlantyc-
kiego. W 2003 roku została tam zakończo-
na 17-letnia wojna domowa. Buntownicy 
porywali dzieci, tworzyli z nich szwadrony 
śmierci, które niszczyły cały kraj. Zginę-
ło całe pokolenie. Młodzi ludzie rośli bez 
wykształcenia, rodziców i dyscypliny. Gdy 
bezprawie było u szczytu, liberyjskie kobie-
ty zaczęły się modlić o zakończenie wojny. 
Bóg nie tylko wysłuchał tych modlitw, ale  

w 2005 roku dał na prezydenta kraju kobie-
tę, Ellen Johnson Sirleaf, która też modliła 
się o pokój. Kraj zaczął dźwigać się z ruin.  
W dniach 25-27 marca tego roku Franklin 
Graham prowadził tam ewangelizację. 
Przywracał ludziom nadzieję. W nabożeń-
stwach ewangelizacyjnych wzięło udział 
ponad 90.000 osób, z których ponad 14.000 
powierzyło swoje życie Chrystusowi. Przed 
ewangelizacją Samarytańska Sakiewka Fran-
klina rozprowadziła wśród dzieci tego kraju 
40.000 prezentów, ponadto buduje ona tam 
szkoły, ośrodki dla samotnych matek, szkołę 
biblijną (Decision, 5/2011).

Państwo niemieckie nadało luterań-
skim kościołom regionalnym oraz ka-
tolickim i wielu wolnym kościołom, 
status organizacji pożytku publicz-
nego. Pozwala to kościołom orga-
nizować różne przedsięwzięcia bez 
ubieganie się o pozwolenie władzy. 
Federacja Ewangelicznych Zborów  
w Niemczech, w której skład wcho-
dzi 90% zborów baptystycznych, po-
siada takie prawa od 1930 roku, ale 
brakowało jej struktury organizacyj-
nej. W czasie tegorocznej konferencji 
w Kassel, niemieccy baptyści wyrazili 
zgodę na współpracę z baptystami  
z Malawi na południu Afryki. Sekre-
tarz generalna Regina Claas zapew-
niła, że niemieccy baptyści mogą się 
wiele nauczyć od baptystów w Ma-
lawi, którzy każdego dnia zakładają 
w swoim kraju nowy zbór. Kościół 
Baptystów w Malawi posiada obecnie 
200.000 członków w 1500 zborach. 
Sekretarz generalny tego kościoła, 
Vincent Chirwa, zachęcał Niemców 
w Kassel do wydawania świadectwa 
o Chrystusie w codziennym życiu 
wbrew opinii, że w sprawach wiary 
nie należy wypowiadać się publicz-
nie. Regina Class mówiła o swojej 
tęsknocie za misyjnym przebudze-
niem. Wyraziła zaniepokojenie stale 
spadającą liczba członków w swoim 
kościele. Hartmut Riemenschneider, 
został ponownie wybrany na dwa 
lata przewodniczącym Federacji.  
W ubiegłym roku zmniejszyła się ona 
o 621 osób i obecnie liczy 82.664 
członków. 15 lat temu liczyła  88.000 
członków. Z 823 do 814 zmniejszy-
ła się również w ubiegłym roku ilość 
zborów. Przyjęto do Federacji pięć 
nowych zborów, dwa baptystyczne 
i trzy braterskie, ochrzczono 1.753 
osoby – ale o 152 mniej niż w roku 
poprzednim (ebf.org).

Niemcy – baptyści  
chcą uczyć się od 

Afrykańczyków
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Światowy Związek 
Baptystów wzywa  

do zaprzestania  
przemocy

Dotąd prawne uznanie posiadali tam tylko 
prawosławni. Teraz status prawny mają też 
stowarzyszenia, posiadające historyczne 
więzi z Gruzją. Na początku planowano 
włączenie do istniejącego prawa pięciu 
mniejszości religijnych, w tym bapty-
stów. Jednak w przyjętej wersji prawa nie 
wymieniono tych mniejszości. Objęcie 
uprawnieniami wszystkich mniejszości re-
ligijnych nastąpiło dzięki wstawiennictwu 
przedstawicielki ewangelicznego Kościoła 
Rusudana Gotsiridze, która zwróciła się 
do tych mniejszości z prośbą i przekona-
ła ich, by w tekście prawa nie wymieniać 
ich nazw. Parlament gruziński podtrzymał 
tę propozycję pełnej wolności wyznawa-

nia wiary. Biskup Kościoła Baptystycznego 
Małchaz Sangulaszwili porównał tę decy-
zję do Edyktu Mediolańskiego Konstantyna 
Wielkiego. “Jestem przekonany, że nowe 
prawo wyznaniowe dopomoże w dalszej 
demokratyzacji naszego kraju odnośnie 
mniejszości religijnych” - powiedział. Od 
327 roku chrześcijaństwo w Gruzji jest re-
ligią państwową. 84 procent tego 4,4 mi-
lionowego kraju należy do Gruzińskiego 
Autokefaliczengo Kościoła Prawosławne-
go. Muzułmanie liczą tam 200.000 osób, 
do Armeńskiego Kościoła Katolickiego na-
leży 60.000 osób, zaś Kościół Baptystów to  
75 zborów liczących łącznie 5.100 człon-
ków (baptist.ru). 

Baptystyczna Konwencja Kenii za swo-
je zadanie  uważa „prowadzenie narodu 
kenijskiego, by stał się on ludem Bożym,  
a Kościół kenijski ma prowadzić wszyst-
kich ludzi do Królestwa Bożego przez Je-
zusa Chrystusa”. Konwencja ta powstała  
w 1972 roku z około 400 zborów i jest 
jedną z większych grup baptystycznych  
w Afryce. Obecnie liczy ona 800.000 
członków w 3.500 zborach, podzielonych 
na 10 regionów. Jest ona zgromadzeniem 
autonomicznych zborów, oddanych spra-
wie ewangelizacji, uczniostwa, chrześci-
jańskiej edukacji, budowaniu społeczno-
ści, opiece społecznej i misji. Oświadcza 
ona, że „przygotowanie do służby nie 
ogranicza się do duchownych”, dlatego 

kształci swoich członków w Kenijskim 
Teologicznym Koledżu Baptystycznym, 
Kenijskiej Szkole Służby i różnych szko-
łach biblijnych na terenie całego kraju. 
Konwencja ta tłumaczy i sama przygoto-
wuje różne materiały do ewangelizacji, 
uczniostwa, zakładania zborów, planowa-
nia i kształcenia liderów. Służba społecz-
na polega na wierceniu studzien na su-
chych terenach, zaopatrywaniu rolników 
w ziarno siewne, budowaniu pomiesz-
czeń dla bezdomnych, trosce o sierociniec 
w stolicy kraju, Nairobi. Głównym celem 
Konwencji jest prowadzenie zborów do 
ewangelizacji i organizowania nowych, 
rozwijających się, dojrzałych i usługują-
cych zborów (bwanet.org).

W ciągu ostatnich sześciu lat odnotowano 
tam 430 napaści na kościoły. Przedmiotem 
ataków i dyskryminacji są także ahmadyj-
czycy, bahaiści i buddyści. „Jest to kolejna 
rezolucja reagująca na rosnące zagroże-
nie dla wolności religijnej chrześcijan,  
w szczególności w krajach muzułmań-
skich. Nie możemy milczeć, ponieważ na 
naszych oczach sytuacja chrześcijan po-
garsza się nawet w krajach do tej pory de-
mokratycznych, jak Indonezja” – powie-
dział polski europoseł Konrad Szymański. 
W przyjętej 7 lipca rezolucji Parlament Eu-
ropejski wezwał ministra ds. religii i wła- 
dze sądownicze tego południowoazjatyc-
kiego kraju do zagwarantowania wdroże-
nia i egzekwowania zasady praworządno-
ści, a także do postawienia przed obliczem 
sprawiedliwości sprawców przemocy  
i winnych szerzenia nienawiści na tle reli-
gijnym. Parlament wyraził zaniepokojenie 

Parlament Europejski przyjął rezolucję  
w obronie chrześcijan w Indonezji

z powodu podatnych na nadużycia roz-
porządzeń władz lokalnych dotyczących 
bluźnierstwa, herezji i zniesławienia na 
tle religijnym. Jednocześnie europosłowie 
pochwalili wysiłki indonezyjskiego społe-
czeństwa obywatelskiego, w tym również 
muzułmańskich, chrześcijańskich i świec-
kich ośrodków analitycznych, organizacji 
broniących praw człowieka i zwalczają-
cych postawy ekstremistyczne, na rzecz 
promowania pluralizmu, wolności religij-
nej, zgody religijnej i praw człowieka. Na 
zakończenie eurodeputowani wezwali 
władze Indonezji do przeprowadzenia do-
chodzenia w sprawie zarzutów o łamanie 
praw człowieka przez funkcjonariuszy sił 
bezpieczeństwa oraz do wniesienia oskar-
żenia przeciwko osobom odpowiedzial-
nym, w tym również osobom ponoszącym 
odpowiedzialność hierarchiczną za takie 
czyny (ewangelista.pl).

Gruzja – przyjęto nowe prawo wyznaniowe

Kenia – praca baptystyczna w tym kraju



Prenumerata „Słowa Prawdy” w 2011 roku
W związku ze zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy  
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.  

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 adres e-mail podać także w tytule wpłaty. 
Wyślemy wówczas osobisty kod dostępu do pliku pdf.

ZASPONSORUJ MISYJNE  
EGZEMPLARZE „SŁOWA PRAWDY”

Jeśli leży Ci na sercu to dzieło  
misyjne, dołóż do niego ręki.  

Każda ofiara będzie pomocna,  
aby  „Słowo Prawdy” docierało  
do różnych osób i środowisk. 

Opłaty za prenumeratę prosimy kierować na konto: ING Bank Śląski - 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905 
Kościół Chrześcijan Baptystów,  Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o odpowiedni dopisek, np.: • ofiara „SP” • prenumerata internetowa SP (można  
tu podać e-mail) • „SP” prezent dla... • prenumerata „SP” (prosimy podać ilość zamawianych egzemplarzy  
i adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres wpłacającego).

ZACHĘCAMY! ZRÓB BLISKIM PREZENT
- ZAPRENUMERUJ IM „SŁOWO PRAWDY”

W ostatnim stuleciu Kościół w Zjednocznym Kró-
lestwie stale malał. Serce do misji, otwartość na 
nowe, elastyczne struktury kościelne, to główna 
cecha Kościołów wzrastających liczebnie. Według 
UK Church Statistics 2005-2015 ilość członków 
Kościoła w 2015 spadnie tam o 6 procent i wynie-
sie 5.185.000. Spadki w ilości członków dotyczą 
głównie kościołów w Szkocji (o 12 procent), Walii 
(o 19 procent) i Irlandii Północnej (o 12 procent). 
W Anglii dane statystyczne utrzymają się niemal 
na tym samym poziomie. W latach 2005-2010 
spadek wynosił tam 1 procent. Natomiast w tym 
samym okresie baptyści w Walii spadli liczebie  
o 16 procent, do 14.000 członków. Według prze-
widywań w 2015 roku liczebność baptystów  
w Zjednoczonym Królestwie spadnie o 3 procent 
– z 197.871 do 192.479 członków, a w samej An-
glii z 135.536 do 133.706 członków. Natomiast 
liczebność metodystów w 2015 roku spadnie  
o jedną czwartą (do 180.921 członków), a pre-
zbiterian o 22 procent. Z drugiej zaś strony ta-
kie kościoły zielonoświątkowe jak Newfrontiers  
i Chrześcijańskie Wspólnoty Ichtys w 2015 wzrosną  
o 22 procent do 529.594 członków, a nieco mniej 
wzrosną mniejsze, konserwatywne denominacje  
(The Baptist Times z 1 lipca br.)

Niemcy – konferencja na temat 
zagrożenia ze strony islamu

Ruchy demokratyczne na Bliskim Wschodzie  
i Afryce Północnej niepokoją baptystów w tych 
krajach. Obawiają się oni pogorszenia swojej sytu-
acji. Temat ten był omawiany na konferencji Euro-
pejskiej Federacji Baptystów w  Elstal koło Berlina. 
Wzięło w niej udział 35 osób z Europy i krajów 
muzułmańskich Centralnej Azji, Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu. Micheal Kisskalt, przewodni-
czący Wydziału Misji i Ewangelizacji EBF powie-
dział, że ze względów bezpieczeństwa jej uczest-
nicy woleli być anonimowi. Głównym tematem 
konferencji była misja wśród muzułmanów. Bap-
tyści z Egiptu i Libanu mówili o pozytywnej po-
stawie muzułmanów na działalność charytatywną 
chrześcijan. Jednak największą przeszkodą jest 
zakaz konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo. 
Tony Peck, sekretarz generalny EBF, powiedział, że  
w Wielkie Brytanii chrześcijanie i muzułmanie za-
akceptowali zmianę przynależności religijnej. Cho-
dzi o to, aby w krajach muzułmańskich przyjęto 
taką samą zasadę. W programie konferencji były 
odwiedziny zborów baptystycznych w Berlinie, ak-
tywnie pracujących w środowisku muzułmańskim. 
W ramach sąsiedzkiego partnerstwa realizują one 
programy edukacyjne i wychowawcze dla mło-
dzieży i dzieci pochodzenia obcego. Na zakoń-
czenie konferencji jego uczestnicy zostali przyjęci 
przez Franka Heinricha, członka parlamentarnej 
komisji praw człowieka i pomocy humanitarnej, 
który obiecał wspierać baptystyczne zmaganie  
o prawa człowieka i wolność religijną (ebf.org). 

Anglia – spadki i wzrosty  
liczebności kościołów

Światowy Związek Baptystów  
przyjmuje cztery nowe kościoły

Rosja – wspólny chrzest baptystów w Moskwie
Prognoza pogody na 25 czerwca nie 
była pomyślna, cały dzień zapowiadał 
się deszczowy. Deszcz zaczął padać 
już z samego rana . Ale czymże są 
zapowiadający prognozę pogody syn-
optycy wobec wszechmocnego Boga, 
który w tym dniu dokonał dwóch cu-
dów – pozwolił 49 bohaterom wiary 
przyłączyć się do Kościoła i na czas 
chrztu rozpędził kłębiące się chmury! 
Jak później powiedział Dimitrij Biełkin, 
był to prawdziwy chrzest, ponieważ na 
wejście do zimnej wody rzeki Moskwa 
trzeba było prawdziwego bohaterstwa. 
W ten radosny dla wszystkich dzień, 
chrztu dokonywali Danilenko Siergiej 
Nikołajewicz, pastor zboru „Na Łosin-
kie” i Czekalin Michaił Iwanowicz, pa-
stor zboru „Dobra Nowina”. Obecnych 

było wielu, nikt bowiem nie wątpił, że 
na czas chrztu rozpogodzi się. Zebrało 
się więc wielu kuzynów chrzczonych 
osób, członków ich rodzin oraz bra-
ci i sióstr w Chrystusie. W czasie tej 
uroczystości wspaniale grała orkiestra, 
Słowem Bożym usłużył Aleksander 
Borisowicz Fadiejew, pastor jednego  
z rosyjskich zborów w Ameryce. Potem 
była Wieczerza Pańska, modlitwa nad 
nowo ochrzczonymi, pozdrowienia. 
Trzeciego lipca, na niedzielnym nabo-
żeństwie, Siergiej Nikołajewicz Zoło-
tariewskij, pastor Centralnego Zboru 
Baptystów Moskwy, przywitał 19 nowo 
ochrzczonych członków tego zboru, 
wręczył im świadectwa chrztu i życzył 
pomyślności w dalszym naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa (mbchurch.ru).

Na spotkaniu Rady Głównej 9 lipca br. 
w Kuala Lumpur (Malezja), do ŚZB przy-
jęto cztery nowe kościoły baptystyczne 
z terenu Afryki. Są to Stowarzyszenie 
Zborów Baptystycznych w Kongo (3.021 
członków w 36 zborach). Powstało ono 
w 1994 roku we wschodniej części De-
mokratycznej Republiki Kongo. Drugim 
Kościołem tego kraju, przyjętym do ŚZB 
jest Unia Zborów Baptystycznych Konga 
(46.321 członków w 372 zborach), po-
wstała w 1964 roku. Obecnie do ŚZB 
należy już 10 kościołów baptystycznych 
Konga, jednego z największych krajów 
afrykańskich. Trzecim Kościołem jest 
Baptystyczna Konwencja Sudanu, po-
wstała w obozach uchodźców w 1996 
roku na terenie Kenii. Obecnie posiada 

ona ponad 1350 członków w 18 zbo-
rach, a 32 dalsze zbory są w procesie 
organizacji. Obecnie do ŚZB należą dwa 
Kościoły Baptystyczne z Sudanu. Czwar-
tym Kościołem jest Wolny Ewangeliczny 
Kościół Baptystyczny Centralnej Repu-
bliki Afrykańskiej (57.000 członków w 
250 zborach). Jest to już czwarty Kościół 
Baptystyczny w tym kraju, należący 
obecnie do ŚZB. Rada Główna przyjęła 
też jako stowarzyszonego członka Radę 
Kościołów Baptystycznych Północnow-
schodnich Indii, do której należą stowa-
rzyszenia baptystyczne w północnow-
schodnich regionach Indii, już należące 
go ŚZB. Rada ta reprezentuje ponad mi-
lion członków w ponad 6.000 zborach 
(bwanet.org).

Gdy muzułmanie czy buddyści przyj-
mują Jezusa, ale trzymają się swo-
ich zwyczajów i kultury, wzbudza to 
nasze zaniepokojenie. Oto co pisze 
jeden z wodzów muzułmańskiego 
plemienia, gdy będąc ranny, znalazł 
się w szpitalu. „Gdy ludzie, którzy 
mnie zranili, dowiedzieli się, że wra-
cam do zdrowia, zaczęli obawiać się 
o swoje życie. Wiedzieli bowiem, że 
według naszych plemiennych zwy-
czajów mógłbym posłać swoich ludzi, 
aby ich zabili. Wiedziałem jednak, że 
Biblia naucza, aby przebaczać swo-
im wrogom. Dlatego po wyjściu ze 
szpitala przekazałem im wiadomość: 
Ponieważ jestem wyznawcą nauki Je-
zusa, przebaczam wam. Poczuli ulgę, 
dlatego mogłem więcej powiedzieć 

im o Jezusie. Obecnie ich plemię jest 
jednym z gorliwszych wyznawców Je-
zusa. Nadal prowadzę swoje plemię w 
biblijny sposób i wraz z innymi głoszę 
Jezusa, widzę jak wielu powierza Mu 
swoje życie. Teraz są tysiące grup do-
mowych, składających się z tych, któ-
rzy oddali swoje życie Jezusowi. Każ-
da grupa składa się z około dziesięciu 
rodzin. Moim pragnieniem jest, aby 
wszyscy w islamie poszli za Jezusem. 
Zaczynając od swego plemienia głosi-
my dobrą nowinę wśród innych ple-
mion w naszym kraju i mamy nadzieję, 
że dotrze ona do całego świata muzuł-
mańskiego. Pragniemy, aby Jezus zajął 
należne Mu miejsce w islamie. Jest to 
moje największe marzenie” (Mission 
Frontiers,5-6/ 2011).  

Muzułmanie przyjmują Jezusa
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Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie
ma zaszczyt zaprosić

obecnych i byłych Członków Społeczności,
a także wszystkich Przyjaciół

na jubileusz 145-lecia założenia zboru
oraz 115-lecia powstania Domu Modlitwy

Uroczystość odbędzie się 2 paździenika 2011 r.
w kościele w Zelowie przy ul. Sienkiewicza 8

Program
10.30 - 13.00 Uroczyste nabożeństwo - rozpoczęcie uroczystości
14.00 - 15.00 Obiad
15.00 - 16.00 Koncert muzyki chrześcijańskiej

Dla osób, które przyjadą w sobotę 1 paździenika 2011 r.  
zapewniamy nocleg.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach prosimy 
o zgłoszenie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

tel 794 399 797 • e-mail: baptyscizelow@poczta.onet.pl



> OD ZAGUBIENIA > DO OCALENIA

> OD NIEWOLI > DO WYZWOLENIA

> OD ŚMIERCI > DO ŻYCIA
> OD ZAGUBIENIA > DO OCALENIA
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