


Boży

SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2011 • 3

MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY  
- ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP

Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXVI: 2011 r.  
Nr 10 (październik) • ISSN 0239-4413

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny),  
Gustaw Cieślar, Konstanty Wiazowski, Danuta Marcyniak,  

Aneta Krzywicka, Paweł Krzywicki, Ryszard Tyśnicki  
ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Waliców 25,  

00-865 Warszawa, tel./fax: 022 624 27 83
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl  
www.dlajezusa.pl (dział Materiały)

Ofiary za pismo prosimy kierować na konto Kościoła Chrześcijan 
Baptystów: ING Bank Śląski 20105010541000002317496905.
Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo  

dokonywania zmian w treści i w tytule nadesłanych tekstów.  

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Jeśli nie jest to opisane inaczej, fotografie zostały dostarczone przez autorów artykułów.

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Aneta i Paweł Krzywiccy
DRUK I OPRAWA: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa

Numer zamknięto: 10 października 2011 r.
(Projekt okładki z wykorzystaniem fotografii z kolekcji fotolia.com)

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

Pan Jezus modlił się: „Uświęć ich  
w prawdzie. Twoje słowo jest praw-
dą” (Jan. 17,17). A Paweł przypomi-
nał: „Wolą Boga jest bowiem wa-
sze uświęcenie” (1 Tes. 4,3). Temat 
uświęcenia jest bardzo różnie przez 
wielu traktowany, ale dla nas, wie-
rzących w Jezusa Chrystusa jest to 
bardzo ważny temat. Bardzo ściśle 
wiąże się on bowiem z naszym zba-
wieniem. 

Prawdziwe dziecko Boże doświad-
cza w swoim życiu trzech kolejnych 
etapów. Są to: usprawiedliwienie, 
odrodzenie i uświęcenie. Ponadto, 
niektórzy łączą uświęcenie z uspra-
wiedliwieniem i mówią, że ktoś na 
tyle jest usprawiedliwiony, na ile jest 
uświęcony. Ale tak nie jest. Usprawie-
dliwienie jest jednorazowym wyda-
rzeniem, związanym z nawróceniem, 
zaś uświęcenie jest procesem i trwa 
przez całe życie już usprawiedli-
wionego człowieka. Uświęcenie nie 
może odbywać się bez uprzedniego 
usprawiedliwienia, dlatego przy zwia-
stowaniu ewangelii jest apel o nawró-
cenie, oddanie się w pokucie i wierze 
Jezusowi jako Panu, aby po tym fakcie 
mógł nastąpić proces uświęcenia.

Czym jest uświęcenie?
Jest to wewnętrzne dzieło Pana Je-
zusa, który przez Ducha Świętego 

dokonuje stopniowej zmiany naszej 
grzesznej natury. Nasze naturalne 
skłonności do grzechu są zastępo-
wane tym wszystkim, co podoba się 
Panu Jezusowi. Nie wystarczy samo 
przebaczenie grzechów, potrzebny 
jest proces odrodzenia charakteru  
i uświęcenia całego życia. Jakże czę-
sto ludzie wierzący nadal postępują 
według swoich własnych, grzesznych 
odruchów, nadal nie potrafią przeba-
czyć i żywią urazę nawet do swoich 
najbliższych. Cechy Chrystusa i owo-
cu Jego Ducha Świętego tak trudno są 
przez nich przyswajane.

Tymczasem Pismo Święte mówi  
o Chrystusie, który „stał się dla nas... 
uświęceniem” (1 Kor. 1,30). Modlił 
się o to, abyśmy „zostali uświęceni 
w prawdzie” (Jan. 17,19). On „umiło-
wał Kościół i wydał za niego samego 
siebie, żeby go uświęcić” (Ef. 5,25).  
A zatem, nie chodzi Mu tylko o nasze 
usprawiedliwienie, ale też o uświę-
cenie, o zmianę naszego charakteru 
i stylu życia, o nasze podobieństwo 
do Jezusa Chrystusa. Jest to życie  
w ścisłej społeczności z Jezusem 
Chrystusem, trwanie lub zamieszka-
nie w Nim (Jan. 15,5). Wiara, która 
nie ma uświęcającego wpływu na 
charakter, jest wiarą martwą.

Uświęceniu towarzyszy odrodzenie. 
Stary człowiek umiera, a na jego miej-

sce rodzi się nowy człowiek. Nowo 
narodzeni są nowym stworzeniem, 
prowadzą nowe życie, posiadają 
nową naturę. Odrodzeni brzydzą się 
grzechem, walczą o sprawiedliwość 
(1 Jan. 3,9-10). Gdzie nie ma uświę-
cenia, tam też nie ma odrodzenia, 
co jest dowodem braku usprawiedli-
wienia. Gdzie nie ma świętego życia, 
tam też nie ma nowego narodzenia. 
Uświęcenie zatem jest dowodem 
naszego zbawienia. Uświęcenie – 
tak jak całe nasze życie - rozwija się  
i wzrasta, dlatego Pismo Święte naka-
zuje: „Wzrastajcie w łasce i poznaniu 
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa” (2 Ptr. 3,18).

Widzialne znaki  
uświęcenia

Uświęcenie nie polega tylko na wy-
powiadaniu religijnych formułek czy 
braniu udziału w religijnych obrzę-
dach. Chodzi o to, aby nie miłować 
„słowem ani językiem, ale czynem  
i prawdą” (1 Jan 3,18). Nie polega ono 
również na zmiennych uczuciach re-
ligijnych. Uczucia są w uświęceniu 
obecne, to prawda, ale nie leżą one  
u jego podstaw. Wewnętrznej święto-
ści nie da się też zastąpić zewnętrz-
nym formalizmem. 

Prawdziwa świętość wyraża się w sta- 
łym przestrzeganiu Bożego prawa  

Uświęcenie
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„Z niego, przez niego i ku niemu jest 
wszystko: jemu niech będzie chwała 
na wieki” (Rz 11:36). 

Tymi słowy kończy apostoł Paweł 
swoje natchnione rozmyślania o Bo- 
żej logice dziejów. Jako Izraelita mu-
siał zmierzyć się z pytaniem co się 
dzieje? Czego jest świadkiem? Co 
właśnie dokonuje się w Bożej historii?; 
czym jest kościół?; jak to możliwe, że 
Bóg ma łaskę dla pogan, a większo-
ści swego ludu sobie nie upodobał? 
Jak to możliwe, że przyszedł Mesjasz,  
a swoi go nie przyjęli?; jak to możli-
we, że on, Żyd z Żydów, z przekona-
nia zelota, dostaje powołanie, by być 
apostołem pogan? Od swego Boga  
i swego Mesjasza. Jak to możliwe? 
Jakie są Boże plany? Nie było to na 
pewno łatwe. Zmusiło go do reinter-
pretacji przymierza, własnej historii, 
tożsamości, godności, chluby. Cze-
goś, na co wielu rodaków nie było 
gotowych. Na co był w stanie się zdo-
być tylko ze względu na przełamowe 
wydarzenie na drodze w Damaszku. 
Dlatego wykłada, dla Żydów i po-
gan, dwóch różnych grup, skłóconych  
w jednym zborze, złączonych jedną 
wiarą, ale oddzielonych całą resztą, 
Boża historię: Boży plan, od Abraha-
ma, aż do Chrystusa. I mówi: bądźcie 
razem, ze względu na Ewangelię. 

Historia wciąż jest ważna. Każdy  
z nas skądś pochodzi i gdzieś zmie-
rza. Każdy z nas z osobna, ale i każ-
da grupa – rodzina, miasto, naród, 
cywilizacja. Czy nad tym wszystkim 
czuwa Bóg, czy to może przypadek?  
A skoro czuwa – jaką wobec tych  
procesów powinniśmy mieć posta-
wę? O tym w dwóch artykułach „te-
matu numeru” w tym Słowie Prawdy.  
Wokół historii krążą również inne. 
Tadeusz J. Zieliński pokazuje jej zna-
czenie w wymiarze prawnym, a o ro-
li czasu w dojrzewaniu przekonuje 
Tomek Bogowski. Po co wierzącym 

polityka? i Chrześcijanin wobec świa-
ta to pytania o historię w kontekście 
wyborów, ale i szerzej - w  kontekście 
naszego społecznego zaangażowa-
nia. O stresie – czyli braku czasu –  
w felietonie Babskim okiem.  Do war-
tości historii nawiązują również dwa 
świadectwa – będące zachętą do 
kontynuowania wartościowej tradycji 
konferencji młodzieżowych – pasto-
rów Leszka Wakuły i Marcina Gór-
nickiego. O potrzebie jej tworzenia 
i szacunku względem poprzednich 
pokoleń mówią w końcu najnowsze 
wiadomości ze zborów i świata. Pole-
camy również rozważanie o świętości 
– ponadczasowej, niezmiennej cesze 
prawdziwych chrześcijan. O Bożym 
działaniu w Malawi – w zupełnie in-
nych warunkach i w innym momen-
cie dziejowym w rozwoju tego kraju 
opowiada nasz brat w Chrystusie, pa-
stor Funwayo. 

Dodatkowo rozważanie o „twórczym 
podejściu” do prawdy, o relacjach 
damsko-męskich 
wśród młodzieży 
(zawsze na cza-
sie), motywator 
do nauki gry na 
instrumencie (to 
czasochłonny pro-
ces) i w końcu py-
tanie do pastora, 
które uchroni nas 
od marnowania 
czasu (i nie tylko) 
w trakcie śpiewu. 

Drogi Panie, który 
policzyłeś nasze 
dni, daj nam mą-
dre serca, abyśmy 
znali Twój plan, i wykorzystywali 
dany nam czas jak najlepiej, czerpiąc 
z przeszłości, i żyjąc w nadziei Twojej 
przyszłości, Amen. 

Historia:  
BoZy proces
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i w ciągłym wypełnianiu woli Bożej. 
Pan Jezus przekazał swoim naśla-
dowcom określoną naukę, wyraźnie 
określone zasady postępowania. Pa-
weł w swoich Listach do zborów wy-
raźnie nakazał przestrzegania zasad 
posłuszeństwa Jezusowi. Jakość życia 
chrześcijańskiego wyraża się w po-
stępowaniu chrześcijanina, ponieważ 
„każde drzewo poznaje się po jego 
owocach” (Łuk. 6,44).

Szczególną cechą człowieka świętego 
jest jego skromność, pokora. Nie idzie 
on „z postępem” i nie dąży do „wiary 

w siebie”, unika zarozumiałości, a na-
wet poczucia własnej godności, po-
datnej na krzywdy i obrazę. Nie rości 
sobie pretensji do tego, że wszystko 
wie najlepiej. Ma poczucie własnej 
niedoskonałości i grzeszności. Jest 
to szczególna łaska Boża, która jest 
udziałem tylko nielicznych. 

Wszystko to dokonuje się jednak 
przez takie środki, jak czytanie Pi-
sma Świętego, modlitwa, regular-
ne uczęszczanie na nabożeństwa  
i udział w Wieczerzy Pańskiej. Jeże-
li ktoś czynności te zaniedbuje, to 
niech nie dziwi się, że nie wzrasta  
w uświęceniu. Bóg używa tych środ-
ków do uświęcenia naszego życia. 

Nasza świętość nie może być statycz-
na. Jej cechą – jak wody – jest napeł-
nianie wszelkich uniżonych miejsc  
i odświeżanie całego środowiska. 

Czy można być w pełni 
świętym?

Zwolennicy tego poglądu są nazy-
wani perfekcjonistami. Uważają oni 
bowiem, że już w tym życiu mogą 
osiągnąć, czy już osiągnęli najwyż-
szy poziom świętości. Niestrudzenie 
przekonują  wszystkich, że już nie 

grzeszą, a w innych ciągle widzą bra-
ki i stale ich niepokoją. Ofiarami per-
fekcjonizmu są osoby wrażliwe, któ-
re stale zauważają w sobie grzeszne 
myśli i odruchy, i stale z tego powodu 
cierpią. Ale trzeba im powiedzieć, że 
jest to tylko dowodem ich uświęcenia 
i wzrastania w świętości. Dotąd nie 
mieli takich odczuć, a teraz są wy-
czuleni na grzech i jego wpływy. 

Niektórych mogą niepokoić słowa 
Jezusa: „Bądźcie więc doskonali, jak 
doskonały jest wasz ojciec w niebie” 
(Mat. 5,48). Ale doskonały nie znaczy 
bez grzechu. Występujące tu greckie 
słowo teleios (doskonały) znajduje się 
też w Liście do Hebrajczyków (5,14): 

„Pokarm zaś stały jest dla dorosłych”. 
W Liście do Filipian (3,12) Paweł mówi 
o swoich usiłowaniach naśladowa-
nia Jezusa, ale stwierdza, że pod tym 
względem nie jest doskonały, lub 
„jakby już to osiągnął”. We wszyst-
kich tych tekstach występuje to samo 
słowo teleios, które znaczy dojrzały, 
u szczytu swego rozwoju, czyli w zu-
pełności święty. Dlatego dochodzi on 
do wniosku, że „na ile więc jesteśmy 
doskonali, tak myślmy” lub „ci, którzy 
byliby doskonali, niech tak myślą” (Flp. 
3,15). A zatem, nasza doskonałość, 
czy dojrzałość ma polegać na tym, że 
choć jeszcze nie jesteśmy doskonali, 
czy w pełni dojrzali, to zawsze mo-
żemy być lepsi, bardziej oddani Bogu  
i bardziej święci. Jest to cel, do które-
go zdążamy przez całe życie.

Walka z grzechem będzie trwała aż 
do naszej śmierci. Nawet sam Paweł 
powiedział: „Nędzny (lub: nieszczę-
sny) ja człowiek” (Rzym. 7,24). Choć 
mówił: „żyję już nie ja, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Gal. 2,20), to jednak 
uważał się za wielkiego grzesznika 
(1 Tym. 1,15). To prawda, im bardziej 
wzrastamy w świętości, tym wyraź-
niej zauważamy grzeszność swojej 
ludzkiej natury i odczuwamy moc 
grzechu w naszym sercu. Wygląda to 
na paradoks, ale im bardziej jesteśmy 
święci, tym bardziej jesteśmy świa-
domi swojej grzeszności.

Proces wzrastania  
w świętości

Im bardziej stajemy się dojrzałymi 
chrześcijanami, tym bardziej zbliża-
my się do światła i widzimy więcej 
niż dotąd. Kiedyś krytykowaliśmy fa-
ryzeuszy, a teraz widzimy, jak często 
sami udajemy lepszych, niż w rze-
czywistości jesteśmy. W pracy jesteś 
solidny i uprzejmy, a w domu jest 
zupełnie inaczej. Na nabożeństwach 
z radosną miną omijasz jednak oso-
by, które kiedyś powiedziały ci kil-
ka przykrych słów. Słowo hipokryta 
dosłownie znaczy aktor, grający rolę 
kogoś innego. Na wyższym poziomie 
świętości wyraźnie widać tę grę.

Po drugie, im bardziej jesteśmy 
świadomi swojej grzeszności, tym 
wyraźniej widzimy bezgrzeszność 
Chrystusa. A z drugiej strony, im 
więcej jest w nas Bożej sprawie-
dliwości, tym bardziej stajemy się 
świadomi własnego grzechu. Doj-
rzały chrześcijanin nie uważa, że 
jego świętość ma wpływ na jego 
zbawienie. Dąży on do świętości 
z innego powodu: z wdzięczno-
ści Bogu za Jego zbawienie, chce 
stawać się bardziej podobny do Je-
zusa, aby być przygotowanym na 
spotkanie z Nim. 

Uświęcenie przygotowuje nas do 
nieba. Wszyscy pragną być w nie-
bie, ale nie wszyscy się do niego 
przygotowują. Jakże wielu jest tak 
rozmiłowanych w tym świecie, 
że niebo traktują jako miejsce, 
gdzie wieje nudą. Takich ludzi na 
pewno tam nie będzie. Aby cie-
szyć się szczęściem nieba, trzeba 
przygotować się do tego już tutaj, 
na ziemi. Czyściec nie zamienia 
grzeszników na świętych, to wy-
mysł czysto ludzki. Jeżeli chcemy 
być świętymi po śmierci, to musi-
my nimi się stać, zanim umrzemy. 
Rzekome odpuszczenie grzechów 
przed śmiercią nic nie daje. Potrze-
bujemy działania Ducha Świętego 
w swoim życiu, odnowienia serca  
i uświęcenia już w doczesności.
 
Jak długo żyjemy w tym świecie, 
tak długo towarzyszyć nam będzie 
grzech. Grzech ten jest w naszych 
genach i stąd nawet najświętsi lu-
dzie są stale kuszeni do grzechu. 
Ale mamy na niego taki sam spo-
sób, jak na kurz i brud: przybliża-
my się do Pana, wyznajemy Mu 
swój grzech, a On go wymazuje  
i nas oczyszcza. „Jeśli chodzimy 
w światłości, podobnie jak On jest 
w światłości, to trwamy we wspól-
nocie z sobą, a krew Jezusa, Jego 
Syna, oczyszcza nas od wszelkie-
go grzechu. Jeśli mówimy, że nie 
mamy grzechu, to sami siebie oszu-
kujemy i nie ma w nas prawdy”  
(1 Jan 1,7-8).                                                                         

Dwa powakacyjne miesiące – wrze-
sień i październik – to okres w trady-
cji zborów baptystycznych w Polsce, 
w którym odbywają się uroczystości 
Święta Dziękczynienia zwane daw-
niej Świętem Żniw. Od wielu lat zbór 
w Krowicy koło Lubaczowa (woj. 
Podkarpackie) obchodzi taką uroczy-
stość już tradycyjnie w pierwszą nie-
dzielę września, gromadząc swoich 
członków, przyjaciół i sympatyków, 
a także wielu zaproszonych gości.

Tak było i tym razem, w niedzielę 
4 września br. Na uroczystość po-
dziękowania Panu Bogu za plony 
pól oraz duchowe plony w życiu 
Kościoła przybyli goście reprezentu-
jący władze samorządowe, na czele 
ze Starostą Lubaczowskim – Józefem 
Michalikiem. Przybył również prze-
wodniczący Rady Gminy Lubaczów 
– Roman Cozac i jeden z radnych – 
Jan Potym. Lokalną parafię Kościoła 
Rzymskokatolickiego reprezentował 
ks. proboszcz Zbigniew Sawicki 
wraz z grupką swoich parafian.

Przybyli również goście z innych 
zborów, a mianowicie z Krakowa - 
na czele z prezbiterem Zbigniewem 

Sobczakiem oraz z Tarnowa – na 
czele z pastorem i prezbiterem okrę-
gowym Okręgu Południowego Irene-
uszem Skoczeniem. Przybył również 
przewodniczący zboru w Krynicy - 
Adolf Dutka, a także przedstawiciele 
zborów w Chełmie, Przemyślu oraz 
Ewangelicznej Wspólnoty Zielono-
świątkowej w Woli Piotrowej ze star-
szym zboru – Karolem Rzymanem na 
czele. Wszyscy członkowie i goście 
weszli do budynku Domu Modlitwy 
po estetycznie odremontowanych 
schodach, co jest świadectwem tro-
ski zboru o obiekt sakralny, którym 
dysponuje od lat.

Nabożeństwo poprowadził Jan Jan-
czura, witając zgromadzonych sło-
wami Psalmu 65. Okolicznościowe 
słowa pozdrowienia przekazali wy-
mienieni wcześniej pastorzy, zaś 
główne kazanie wygłosił rektor 
Wyższego Baptystycznego Semina-
rium Teologicznego w Warszawie 
– prezbiter Andrzej Seweryn, który 
rozwinął hasło tegorocznego święta 
zaczerpnięte z 1 Księgi Mojżeszo-
wej (8,22): „Dopóki ziemia istnieć 
będzie, nie ustaną siew i żniwo, 
zimno i gorąco, lato i zima, dzień  

Andrzej Seweryn

„Nie ustaną siew i żniwo”
Relacja ze Święta Dziękczynienia  

w zborze w Krowicy (4 września 2011 r.)

Z ŻYCIA ZBORÓW
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i noc”. Jest to obietnica Bożej tro-
ski o swoje stworzenie, której Bóg 
dotrzymał, prowadząc swój lud po 
pustyni. Obietnicę Boga potwierdził 
sam Pan Jezus podkreślając w swoim 
nauczaniu, że nasz Ojciec w niebie 
wie, czego potrzebujemy (Mt. 6,32), 
a Ap. Paweł zapewniał z wiarą, że 
Stwórca „zaspokoi wszelką potrze-
bę waszą według bogactwa swego  
w chwale, w Chrystusie Jezusie” 
(Filp. 4,19). Ufając więc Bogu, któ-
ry zawsze dotrzymuje słowa, po-
winniśmy nie troszczyć się zbytnio  
o codzienne potrzeby życiowe, lecz 
szukać najpierw Królestwa Bożego 
i sprawiedliwości jego, a wszystko 
inne będzie nam dodane  (Mt. 6,33).

W bogatym programie uroczystego 
nabożeństwa znalazły się również 
dwie pieśni solowe z akompania-
mentem gitary, a wykonane przez 
braci Jana i Eugeniusza Janczu-
rów oraz okolicznościowe wiersze  
w wykonaniu: Ewy Ratuszyńskiej  
z Tarnowa („ Żniwa”), Ruty Pasz-
kowskiej („W Ojcowskim domu”) 
oraz młodej poetki - Anety Nowak. 

Najmłodszą wykonawczynią 
programu była debiutantka 
- Estera Dańków, która wy-
recytowała tekst pieśni „Co 
siałeś na polu swym wio-
sną?”, odśpiewanej później 
przez całe zgromadzenie.

Specjalne słowa pozdro-
wienia przekazał Pan sta-
rosta Józef Michalik oraz ks. Zbi-
gniew Sawicki – od kilku miesięcy 
nowy proboszcz parafii rzymskoka-
tolickiej w Krowicy. Warto w tym 
momencie podkreślić, że kierowane 
zaproszenia, a potem udział gości 
reprezentujących lokalne władze 
samorządowe i kościelne jest utrwa-
lonym zwyczajem zboru w Krowicy, 
który w ten sposób stara się istnieć 
w świadomości swojego środowi-
ska, jako wspólnota ludzi wierzą-
cych otwierająca swoje podwoje 
dla wszystkich. Dzięki tej otwartości 
środowisko baptystów w tej miej-
scowości jest przez wielu doceniane  
i uznane – stanowiąc przykład do-
brze rozumianej autopromocji dla 
innych zborów w naszym Kościele.

W czasie nabożeństwa odczytano 
pismo Naczelnej Rady Kościoła, po 
czym zebrano specjalną i pokaźną 
ofiarę z przeznaczeniem na realiza-
cję celów ogólnokościelnych. Zwień-
czeniem Święta Dziękczynienia było 
uroczyste przyjęcie dla wszystkich 
uczestników, przygotowane z dużą 
starannością przez ten zawsze go-
ścinny i hojny zbór.  

Chrzest wodny przeprowadzony 
przez Kościół Chrześcijan Bap-
tystów odbył się w niedzielę, 21 
sierpnia na plaży miejskiej. Była 
to pierwsza tego typu uroczystość 
w Ostrołęce. Do chrztu przystą-
piły trzy osoby: Ania (18 lat), Pa-
weł (16 lat) oraz Tymek (15 lat).  
- Był to chrzest historyczny, bo 
pierwszy w Ostrołęce, przepro-
wadzony przez Kościół Chrześci-
jan Baptystów. Nigdy wcześniej 
baptyści nie chrzcili w Ostrołęce. 
Jest to też pierwszy chrzest na 
Kurpiach - mówi pastor Krzysztof 
Perłakowski ze wspólnoty Chrze-
ścijan Baptystów w Ostrołęce. 
- Wcześniej wyjeżdżaliśmy na 
uroczystość chrztu do Ełku i do-
łączaliśmy do wspólnego chrztu 
organizowanego przez tamtejszą 
wspólnotę baptystów. Chrzty cza-

sem odbywały się w baptysterium, 
czasem w jeziorze. Tym razem rów-
nież rozważaliśmy dołączenie do 
którejś uroczystości w Szczytnie lub 
Ełku, ale ostatecznie zachęce-
ni przez br. Henryka Skrzyp-
kowskiego zdecydowaliśmy 
się zorganizować uroczy-
stość u siebie, w Ostrołęce.  
Wszystkie ochrzczone  
w niedzielę osoby pocho-
dzą z rodzin baptystycznych.  
W uroczystości wzięli też 
udział siostry i bracia ze 
zboru zielonoświątkowego 
na czele z pastorem Jerzym 
Ogonowskim. Z powodu 
choroby nie dotarł br. Henryk 

Pierwszy biblijny, baptystyczny  
chrzest przez zanurzenie w Ostrołęce Krzysztof Perłakowski

Skrzypkowski, więc Słowem Bożym 
na temat znaczenia chrztu biblijnego 
dzielił się br. Zbigniew Gadkowski. Na 
koniec swojego wystąpienia wezwał 

osoby, które jeszcze nie przeżyły no-
wego narodzenia – do nawrócenia.  
Po chrzcie odbył się wspólny posiłek 
w niedalekim Kordowie.   

W dniu 22.05.2011 Zbór w Kę-
trzynie obchodził podniosłą uro-
czystość. Seniorzy Zboru, bra-
terstwo Helena i Włodzimierz 
Sawczukowie obchodzili 60 
rocznicę małżeństwa. Przez całe 
życie wspólnie prowadzili go-
spodarstwo rolne, natomiast brat 
Włodzimierz prowadził Zbór  
w Rokitnie-Okczynie. 

Prowadzący uroczystość brat 
Artur Pawlak przeczytał Psalm 
91 komentując, iż braterstwo 
Sawczukowie byli przykładem 
wierności temu Słowu. Ich dom 
był prawdziwie chrześcijański 

Wyjątkowy jubileusz Stefan Samojluk

– każdy w nim był mile widziany,  
a radość życia udzielała się wszyst-
kim poprzez oddanie Braterstwa 
dla Jezusa, który przez tak wiele 
lat ich prowadził. 

Do życzeń dołączył się również 
brat Jan Tołopiło z Elbląga słowa-
mi z Psalmu 118, oraz wspomi-
nając swoje wizyty w ich domu. 
Okazały tort, w kształcie Biblii,  
z cytatem: „aż dotąd pomagał 
nam Pan” był podziękowaniem od 
dzieci za wychowanie i przykład 
wiary. Nie zabrakło również oka-
zji dla podziękowań i życzeń od 
zborowników.   
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Dnia 12.06 2011 dwie siostry w Panu 
ślubowały Mu swą miłość poprzez 
chrzest wiary. Zespół młodzieżowy 
pieśnią „Czyś słyszał, że Kościół jest 
żywy” pod dyr. Małgorzaty Samojluk 
wprowadził zebranych w podniosły 

Z
bieramy się w soboty o godzi-

nie 17.00 w sali młodzieżo-

wej Zboru przy ulicy Kujaw-

skiej 22. Na spotkania przychodzi 

około 25 osób. Uczestniczą w nich 

uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, 

licealiści oraz studenci. Co tydzień 

spotykamy się, aby uwielbiać Pana 

przez śpiew i modlitwę, opowiadać 

ście do kina, na kręgle, czy na lodowisko. Jako część Kościo-ła chcemy uczestniczyć w ży-ciu zborowym angażując się w różne służby, tj. chór, zespół muzyczny, obsługa multime-dialna, kawiarenka, wolontariat  w Klubie Dobrej Nowiny, czy też jako personel na obozach or-ganizowanych przez nasz zbór. Ostatnio część naszej grupy  po-magała na koloniach  w Narew-ce. Chęć poświęcenia wolnego czasu na pracę z dziećmi wyra-ziło około 15 osób z naszej mło-dzieży. Funkcje były różne. Od opieki nad dziećmi, przez zmy-wanie, aż do zaopatrzenia. Był to czas bardzo błogosławiony przez Pana i z pewnością  nikt nie żałował spędzonych tam 10 dni. 
 

fot. http://baptysci.ketrzyn.pl/tag/chrzest/

Stefan Samojluk

Chrzest wiary w Kętrzynie
nastrój. Chrztu, po raz pierwszy 
w naszym zborze, udzielił pastor 
Zboru Szymon Kołdys. Wśród wielu 
zgromadzonych gości znalazła się 
liczna grupa sióstr i braci z Kościoła 
Zielonoświątkowego. Pastor tego 

Zboru, br. Jurgiełajtis podzielił się 
słowem z Dz 2:1-4, o zesłaniu 
Ducha Świętego. Pastor Kołdys 
w swym kazaniu odpowiadał na 
pytanie, czym jest chrzest wiary 
oraz czy chrzest zbawia. Modlitwę 
nad nowo ochrzczonymi prowadził 
pastor Jan Mroczek ze Świętajna. Po 
nabożeństwie wszyscy zgromadzeni 
zostali zaproszeni do kontynuowania 
społeczności przy stołach.  

Łajtstok!
czyli przedstawiamy młodzieżówkę z Białegostoku

Dominika żuk

o doświadczeniach minionego ty-
godnia, słuchać Słowa Bożego oraz 
brać udział w zabawach integracyj-
nych lub tematycznych. Pragniemy, 
aby nasza wiara miała mocne pod-
stawy, dlatego poruszamy tematy  
z biblistyki, historii Kościoła, teologii 
systematycznej oraz etyki. Od cza-
su do czasu na naszych spotkaniach 

gościmy misjonarzy, wykładowców 
i pastorów z innych zborów. Po za-
kończeniu części „oficjalnej” mamy 
czas na budowanie przyjaźni przez 
rozmowy przy herbacie i ciastkach. Widujemy się również w tygodniu 

na grupach domowych oraz mniej 
oficjalnych spotkaniach, typu wyj-

Ostatnia Ogólnopolska Konferencja 

Młodzieży Kościoła Chrześcijan Bapty-

stów w RP, w której brałem udział, mia-

ła miejsce w Białymstoku, w 1997 roku. 

Wcześniej również starałem się żadnej 

nie przegapić. To były dla nas szczegól-

ne spotkania. Zjeżdżaliśmy się na nie  

z całej Polski, niczym rodzina na święta. 

I rzeczywiście, zawsze było odświętnie  

i wyjątkowo. Dzisiaj wiem, że bodaj naj-

cenniejszą spuścizną tych zjazdów były: 

kształtująca się tożsamość wyznaniowa 

i zaspokojona potrzeba przynależności. 

Bardzo ważne są konferencje między-

wyznaniowe, które przyrównałbym do 

ślubów. Zjeżdża się na nie cała rodzina, 

nawet ta najdalsza, są też przyjaciele 

państwa młodych. Takich ślubów bywa 

w roku nawet kilka i zdarza się, że od-

czuwamy wtedy pewien przesyt. Kon-

ferencję wyznaniową przyrównałbym 

Ogólnopolska Konferencja 
Młodzieży Kościoła Chrześcijan 

Baptystów NIEPODLEGLI  
w Białymstoku - 10-13.11.2011 r.

INICJATYWY

Po co nam kolejna konferencja młodzie-ży? Wiem, że to prowokujące pytanie, szczególnie, w jego pierwszej części,  z akcentem na „kolejna”. Znając dobrze „scenę” wydarzeń młodzieżowych, ta-kie pytanie ma jednak swoje uzasad-nienie. Obecnie, jak nigdy wcześniej, młodzi ludzie mogą wybierać w takiej ilości spotkań, konferencji, obozów, jak nigdy dotąd. Więcej, padły mury dzie-lące kościoły, denominacje i coraz czę-ściej jeździmy na konferencje, na które wcześniej nigdy byśmy nie pojechali  i bierzemy udział w wydarzeniach, któ-rych wcześniej nie było. Oferty udzia-łu w konferencjach zalewają nas za-równo przez internet, Facebook’a, jak i w formie listów, plakatów, informacji przychodzących do naszych zborów  (choć w tej formie coraz rzadziej). 
Dlaczego więc mam jechać na kolejną młodzieżową konferencję i to bapty-styczną? Kiedyś jechało się na taką kon-ferencję, bo to było jedno, najważniejsze wydarzenie w ciągu roku. Kiedyś, mam 

natomiast do Wigilii i Świąt Bożego Na-

rodzenia, które zwyczajowo spędza się  

w gronie najbliższej rodziny. Ten jeden raz  

w roku, wszyscy jej członkowie zjeż-

dżają się z najdalszych zakątków świa-

ta, by zasiąść przy wigilijnym stole, przy 

którym jest również miejsce dla gościa. 

Jest to szczególny moment w życiu każ-

dej kochającej się rodziny. Urok tego 

wydarzenia polega na przesłaniu, jakie 

niesie oraz na całej otoczce, jaka jemu 

towarzyszy. Kochani, dobrze jest być 

uczestnikiem przeróżnych wydarzeń  

i konferencji, jednak pamiętajcie, by ten 

raz w roku spotkać się przy wspólnym 

stole. W tym roku, w listopadzie, spo-

tkamy się w Białymstoku i serdecznie do 

przyjazdu tutaj cię zapraszam. To spotka-

nie otwarte jest dla wszystkich chętnych, 

również dla Waszych przyjaciół z in-

nych kościołów, ale modlę się, by przede 

wszystkim nie zabrakło na nim Ciebie.  

                 

na myśli lata 1990-2003, kiedy to Służba Młodzieży KChB rokrocznie organizowa-ła takie spotkania (pod różną nazwą). Na jednym z największych naszych spotkań, w Białymstoku, przyjechało około 500 młodych ludzi z całego kraju. Kaplica na Kujawskiej była tak wypełniona młody-mi ludźmi, że zbór został poproszony, aby nie przychodzić na poranne nabo-żeństwo, bo nie będzie gdzie usiąść. Zorganizowano dodatkowe nabożeń-stwo „dla zboru” po południu. Tego się nie da zapomnieć, ale przecież nie dla liczby przyjeżdżała młodzież, nie dla wygodnych miejsc noclegowych. Znam osoby, które spały u kogoś w wannie,  w łazience, bo wszystkie inne miejsca  w mieszkaniu były obłożone materaca-mi. Może wykładowcy... Może dobry koncert muzyczny… 
Dlaczego 500 młodych ludzi, w więk-szości baptystów, zjeżdżało się na kilka dni z całego kraju? Widzę wiele przy-czyn, a wśród nich poczucie wspólnoty i przynależności. Jechaliśmy, bo chcie-

Każdego roku w okresie Boże-

go Narodzenia i Wielkanocy 

przygotowujemy nabożeństwa 

świątecznie, podczas których 

prowadzimy uwielbienie, jest 

ktoś odpowiedzialny za Słowo 

oraz wystawiamy dramę. 

Mimo, że nie mamy lidera odpo-wiedzialnego za służbę wśród młodzieży, pastor Marcin Gór-nicki wspiera nas jak może.  

Ważnymi elementami naszego 

kalendarza są „Majówki” i „Li-

stopadówki” w Narewce. Są to 

ogólnopolskie lub okręgowe spo-

tkania młodzieży. Oprócz „nała-

dowania duchowych akumulato-

rów” możemy wtedy podszkolić 

nasze umiejętności w różnych 

warsztatach, oraz przede wszyst-

kim świetnie się bawić. Jednak  

w tym roku nie odwiedzimy 

Narewki, ponieważ Ogólnopol-

ska Listopadówka pt. „Niepod-

legli” odbędzie się w naszym 

zborze. Niezastąpieni wykła-

dowcy z różnych części Polski, 

najlepsze warsztaty i koncerty  

w listopadzie będą tylko w Bia-

łymstoku, więc zapraszamy – 

przyjeżdżajcie!  

Łajtstok!

Pastor Marcin Górnicki:

Pastor Leszek Wakuła:
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liśmy się zobaczyć, spędzić ze sobą kil-
ka dni, nawet za cenę spania w wannie.  
W zamian otrzymywaliśmy poczucie 
tożsamości, siły, energii, wypływających 
z faktu bycia razem. To było ogromne do-
świadczenie dla większości z nas, kiedy 
300, 400, 500 młodych osób stało razem  
w uwielbieniu, przeżywając Bożą obec-
ność, w tak dużym gronie. Dla wielu  
z nas konferencja była dużym zgroma-
dzeniem, gdyż większość przyjeżdżała 
z miast, zborów, gdzie na spotkaniach 
młodzieży przychodziło 5, 9, 12 osób.  
I oto jest wydarzenie młodzieżowe, 
gdzie możemy doświadczyć wspólnoty, 
radości, uwielbienia w gronie 500 mło-
dych ludzi, moich przyjaciół, z którymi 
nie mam możliwości innego spotkania  
w ciągu roku. 

Może jeszcze jeden powód. Trzeba 
przyznać, że w tamtych latach nie wiele 
działo się w ciągu roku. Przyjazd na taką 
konferencję był potężnym duchowym 

zastrzykiem dla wielu z nas. Wielu z nas, 
przez kolejne miesiące „żyło” wykładami, 
warsztatami i materiałami z konferencji. To 
było miejsce ładowania duchowych aku-
mulatorów,  aby żyć odważnym życiem 
w szkole, na uczelni. Zapewne uczestni-
cy tych wydarzeń dodaliby jeszcze wię-
cej powodów, wróćmy jednak do pytania  
z pierwszego zdania tych przemyśleń. 

Po co mam jechać na kolejną, tym razem 
baptystyczną konferencję młodzieżową? 

Wydaje mi się, że w pewnym sensie dla 
tych samych powodów, gdyż nadal ty  
i ja potrzebujemy wspólnoty. Zostaliśmy 
powołani do wspólnoty, potrzebujemy 
wzmacniać poczucie swojej tożsamości 
w świecie, w którym wiele rzeczy jest  
rozmytych, niewyraźnych, gdzie życie 
wielu chrześcijan, nie ma nic wspólnego 
z mocą Ewangelii. Potrzebujemy wzmoc-
nienia, zachęty, doładowania, odświeże-
nia, może nowego dotknięcia, napełnienia. 

To wszystko nadal jest aktualne i nadal po-winno znaleźć swoje zaspokojenie. Dlate-go zachęcam do udziału w tej konferencji nie dla sentymentu, nie dlatego, bo kiedyś tak było, ale aby w nowy, świeży sposób doświadczyć Boga, aby na nowo poddać się Jego działaniu i mocy, aby odważnie składać świadectwo o tym, kim jesteśmy  i kim jest nasz Pan, aby doświadczyć  energii, siły, jaką Bóg daje wspólnocie,  a jako młodzi baptyści taką wspólnotę tworzymy. To nas wszystkich Bóg powo-łuje, aby odważnie stawić czoła ciemno-ści, która nas na co dzień otacza. Niestety wirtualna wspólnota jaką jest Facebook, Twitter, i rozmaite blogi tego nie załatwią. To cały czas jest tylko wirtualna wspólno-ta, społeczność, a człowiek potrzebuje wspólnoty żywej, autentycznej. Uścisku dłoni, wspólnego, realnego uwielbienia, żywej modlitwy, wspólnego dotykania 

Z pastorem Funwayo Mafuleka
rozmawia Mateusz Wichary

ŚWIADECTWA Z CZTERECH STRON ŚWIATA

SP: Czy mógłbyś się przedstawić?
Pastor Funwayo: Nazywam się Funwayo 
Mafuleka, jestem pastorem w Kościele 
Baptystów w Zombie. To czwarte co do 
wielkości miasto w Malawi, kraju poło-
żonym wzdłuż jeziora Niasa we wschod-
niej Afryce. 

SP: Jak chrześcijaństwo dotarło do Ma-
lawi?
Pastor Funwayo: Chrześcijaństwo dotarło 
do nas w XIX wieku poprzez działalność 
europejskich misjonarzy. Szczególną po-
stacią był David Livingstone, który działał 
bardzo skutecznie w naszym kraju. Poja-
wiło się również wielu szkockich misjo-
narzy, którzy zakładali szkoły, szpitale  
i kościoły. Dzisiaj Malawi jest krajem  
w większości chrześcijańskim, przynaj-
mniej w sensie utożsamiania się rodaków 
z religią. Chrześcijanie to 75% populacji. 
Największe kościoły to prezbiterianie i ka- 
tolicy. Niestety, często jest to obecnie pu-
sta deklaracja, za którą nie idzie faktyczna 
przemiana. Natomiast w latach 70’ mie-
liśmy prawdziwe, ewangeliczne przebu-
dzenie. Wiele osób nawróciło się wtedy 
do Chrystusa w autentyczny sposób. 

SP: Powiedz nam coś o baptystach  
w Malawi.
Pastor Funwayo: Nasze kościoły znajdują 
się w całym kraju, zarówno w miastach 
jak i osadach. Kościoły miejskie uwa-
żane są za ważniejsze, one są wzorem 
dla pozostałych. Mamy w Malawi czte-
ry miasta – Blantyre, Lilongwe, Mzuzu 
i Zombę. Są to zbory większe, bardziej 
wpływowe. W każdych z tych miast jest 
kilka naszych zborów. W sumie mamy 
ponad 700 zborów w całym kraju.  

SP: Przedstaw nam proszę swój zbór  
i miasto. 

Pastor Funwayo: Kościół Baptystów  
w Zombie, jak sama nazwa wskazuje, 
znajduje się w Zombie (śmiech). Nasze 
miasto leży w południowo-wschodniej 
części Malawi, 60 km od Blantyre. Zom-
ba była stolicą Malawi przez cały okres 
kolonialny, aż do 1973 roku. To rozwi-
jające się miasto, mające około 70 tys. 
mieszkańców. Wiele osób przyjeżdża tu-
taj za pracą, z różnych plemion, różnych 
stron. Etnicznie to bardzo zróżnicowane 
środowisko. Większość Zombijczyków 
to rzemieślnicy, część uprawia ziemię  
w okolicy miasta, część znajduje zatrud-
nienie w agencjach rządowych, szpita-
lach, policji, armii i instytucjach oświa-
towych. 
Tu warto dodać, że w Zombie mamy spo-
ro placówek edukacyjnych. W naszym 
mieści ma siedzibę Uniwersytet Malawi, 
składający się z 5 koledżów. Mamy tutaj 
również jednostkę wojskową i najwięk-
sze w kraju więzienie. 
W moim mieście ciągle wzrasta również 
liczba muzułmanów. Wiąże się to z na-
sza historią, ich wpływy są silne wśród 
ludu Yao. Muzułmanie budują im dro-
gi, zakładają swoje szkoły. I oczywiście  
meczety. 

SP: A zbór?
Pastor Funwayo: Kościół baptystów  
w Zombie powstał ze spotkań w prywat-
nym domu misjonarza Południowej Kon-
wencji Baptystów w latach 70’. Później, 
gdy kościół zaczął się rozwijać, spotykał się  
w miejskim domu kultury. W końcu zaku-
piono ziemię w centrum miasta. Budynek 
zbudowano z pomocą Misji Południowej 
Konwencji w drugiej połowie lat 80. Sala 
mieści około 150 osób, mamy również  
5 sal na różne aktywności zborowe. 

Boga pośród nas. Bóg był z nami na 
wszystkich, niepowtarzalnych konferen-
cjach młodzieżowych. Bóg nadal chce  z nami być, dotykać naszego życia i prze-
mieniać nas na podobieństwo Jezusa. 
Dlatego bądź razem z nami, bądź tam 
gdzie On jest obecny i działa dla swojej 
chwały!  

Obecnie mamy około 200 członków. 
Prowadzimy dwa nabożeństwa – jedno 
angielskojęzyczne, drugie w języku czi-
czeła. Na pierwsze przychodzą nauczy-
ciele z koledżów, studenci, misjonarze, 
pracownicy urzędów, emigranci. Na na-
bożeństwo w języku cziczeła przycho-
dzą rzemieślnicy, uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich, i wszelkie inny 
grupy społeczne. 
Jako Zbór działamy również w regio-
nie. Pomagamy mniejszym zborom  
w okolicznych wsiach. Chcemy trzymać 
się Biblii, być wrażliwi na prowadzenie 
Ducha. I służyć naszemu ludowi. Dla-
tego np. nasz kościół prowadzi  szkołę 
podstawową.

SP: No właśnie, opowiedz więcej o wa-
szych służbach. 
Pastor Funwayo: Zacznę od szkoły. Ma-
my 240 uczniów, pochodzących z róż-
nych religii. Szkoła wciąż nie ma odpo-
wiedniego zaplecza. Obecnie jesteśmy 
w trakcie budowania 3 z prawdziwego 
zdarzenia klas i biura. 
Zajmuję się również służbą więzienną. 
Co tydzień organizujemy dla więźniów 
nabożeństwo, na które przychodzi około 
40-50 osadzonych. Widzę tutaj wielkie 
błogosławieństwo i potencjał rozwoju. 
Widzimy również wielką potrzebę pra-
cy wśród więźniów zarażonych HIV. 
Potrzeba im jakiegoś przeszkolenia, aby, 
gdy wyjdą na wolność, potrafili o siebie 
zadbać. Poza tym, są słabo karmieni, 
trzeba ich dożywiać. Nasze więzienia są 
wyjątkowo nieprzyjemnym miejscem. 
Zbór prowadzi również służbę sportową. 
Co tydzień organizujemy zajęcia dla bez-
domnych dzieci. Jest ich bardzo dużo, 
samotnych sierot.
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Bóg działa!
To, co się dzieje, jest dla Boga ważne, 
bo się w to angażuje i zapewnia, że 
ma nad tym kontrolę. Nasz Pan mówi 
o sobie: „Ja jestem alfa i omega, po-
czątek i koniec” (Obj. 22:13). Począt-
kiem historii jest odwieczny Bóg. Sło-
wo, które było u Boga, bez którego 
nie powstało nic z tego, co powstało 
(J. 1:1-3). Ale Bóg jest również koń-
cem: „Potem nastanie koniec, gdy 
odda władzę królewską Bogu Ojcu, 
gdy zniszczy wszelką zwierzchność 
oraz wszelką władzę i moc. A gdy 
mu wszystko zostanie poddane, wte-
dy i sam Syn będzie poddany temu, 
który mu poddał wszystko, aby Bóg 
był wszystkim we wszystkim” (1 Kor. 
15:25,28). Apostoł Paweł pod na-
tchnieniem Ducha podsumowuje 
historię tymi słowy: „z niego i przez 
niego i ku niemu jest wszystko; jemu 
niech będzie chwała na wieki” (Rz. 
11:36). On jest początkiem: to z niego 
jest wszystko. On sprawia, że wszyst-

ko trwa w istnieniu (List do Hebraj-
czyków 1:3 dodaje, iż to Syn podtrzy-
muje wszystko słowem swej mocy) 
– przez niego jest wszystko. On jest 
końcem: historia kończy się w zapla-
nowany przez Boga sposób. 

Historia jest więc Boża. Nawet naj-
trudniejsze sytuacje zaplanował Bóg. 
Przekonuje o tym np. Księga Danie-
la, która opowiada o tym, że Bóg jest 
Bogiem i panuje nad sytuacją nawet 
wtedy, gdy Jego świątynia została 
zniszczona (1:2), święte naczynia słu-
żą bezbożnym do rozpasanych uczt 
(5:2), lud Boży został uprowadzony,  
a pobożnych zmusza się przez zmia-
nę imion do nowej, bezbożnej tożsa-
mości (1:7). Bóg czuwa. I jest. I działa 
(1:9; 17). I można mu być wiernym 
(1:8). Więcej: On trzyma w swoim 
ręku króla, który do tego wszystkiego 
doprowadził (2:20-21; 3:33; 4:31-32). 
Potrafi wyrwać z jego ręki z ogniste-
go pieca (3:29), a nawet skruszyć jego 
serce i nawrócić (4:34). On pozostaje 
Bogiem zawsze i wszędzie. 

Boża
historia
Historia jest ważna dla Boga. I to historia  
w obu swoich wymiarach: czyli i to, co się 
dzieje, i opis tego, co się dzieje. Zarówno jedno, 
jak i drugie bowiem nazywamy historią. 

Bóg działał!
Skoro to, co się dzieje jest Boże, 
to opis tego, co się dzieje (historia  
w drugim swoim sensie) również. 
Oznacza to, że nasze spojrzenie 
na historię MUSI dostrzegać w niej 
Boga. Inaczej przestaje być Boże. To 
nieuniknione. To oznacza, że zarów-
no nasza wizja początku, końca, jak  
i wszystkiego, co rozciąga się pomię-
dzy nimi, musi być pełna Boga. 

Nasza historia musi więc rozpocząć 
się od Boga. Jeśli nasz opis historii nie 
ma Boga na początku, to redefiniu-
jemy historię, pozbawiając ją Boga.  
A pozbawianie Bożej historii Boga nie 
jest ani neutralne, ani niewinne, ani 
pożyteczne, ani nieszkodliwe. Jest 
złe, jeśli świadome – również grzesz-
ne, i z pewnością niszczące. Nas  
i innych. To przedstawianie historii  
w wypaczony sposób, jako procesu, 
w którym Bóg nie realizuje swoich 
planów. Jako procesu bezsensowne-
go. Lub procesu samozbawienia ludz-

SP: Dlaczego?
Pastor Funwayo: Przede wszystkim ze 
względu na wielką śmiertelność z po-
wodu AIDS. Wielu rodziców po prostu 
zmarło na tą chorobę, dziećmi nie ma się 
kto zająć. Niedawno rozpoczęliśmy mi-
sję pomocy wśród nich, we współpracy 
z Węgierską Unią Baptystów.  W końcu, 
mamy regularne spotkania koła kobiet  
i młodzieży, jak pewnie większość ko-
ściołów we wszystkich krajach. 

SP: Z tego co mówisz, widać, że wasza 
sytuacja znacznie się różni od polskiej. 
Powiedz, jako chrześcijanie w Malawi, 
co jest waszym głównym problemem? 
Ale i w czym przede wszystkim widzi-
cie Boże błogosławieństwo?
Pastor Funwayo: Problemów jest mnó-
stwo. Postaram się wskazać przynajmniej 
te najważniejsze. 
Najbardziej oczywiste, to ubóstwo  
i analfabetyzm. To rzeczywistość wszyst-
kich kościołów poza miastami. Nie zro-
bisz tam studium biblijnego. Ludzie nie 
znają Słowa, pomimo najlepszych chę-
ci, nie mają zbyt wielu możliwości, by 
wzrastać. Analfabetyzm i ubóstwo rów-
nież oznacza, że mało jest pastorów, któ-
rzy byliby w stanie sami dobrze znać Bi-
blię. Studia, seminaria, to abstrakcja; oni 
po prostu muszą często umieć czytać.  
I oczywiście, nie mają zazwyczaj wspar-
cia finansowego, lub tak minimalne, że  
i tak muszą utrzymywać się z codzien-
nej, ciężkiej pracy. 

SP: Co można dla nich zrobić?
Pastor Funwayo: Cóż, w perspektywie 
szybkiej pomocy, jedyne, co pozostaje, 
to nieformalne szkolenia. Jeżdżę do nich 
i im pomagam. Rozmawiamy o proble-
mach, wyjaśniam, jak uczyć Słowa. Cze-
go pilnować, jak postępować w zborze 
Pańskim. 
Kolejny problem to “Ewangelia sukcesu.” 
Gdy masz większość ludzi biednych i nie 
znających Słowa, nie są zdolni do oceny 
nauczania, które przyjmują. A wielu na-
uczycieli ulega pokusie, by mówić tylko 
o tym, o czym ci ludzie chcą słuchać – 
że Bóg będzie ich błogosławił, będzie 
robił dla nich, o cokolwiek Go poproszą. 
Oczywiście, im trzeba nadziei na zmiany. 
Trzeba ich uczyć, że Bóg chce im błogo-
sławić, żeby nie załamali się w bezna-
dziei. Ale również trzeba ich uczyć, że 
Bóg jest z nimi w trudnościach i doświad-
czeniach. Widzieć Bożą wolę i poucze-
nie we wszystkim, co nas spotyka. 
Mamy również problemy z naszymi ko-
rzeniami – tradycyjnymi wierzeniami, 
przekonaniami, zabobonami. To na-
prawdę trudne do wyplewienia. Synkre-
tyzm jest czymś powszednim. Ewangelia 
wchodzi, ale zmiany nie zachodzą od 
razu. Trzeba na to wiele czasu, być może 
pokoleń. A jeśli chodzi o błogosławień-
stwa – nasz rząd nam błogosławi. Ludzie 
są nastawieni do chrześcijan życzliwie, 
chcą się uczyć. W końcu, omija nas 
większość problemów, które przetaczają 
się obecnie przez świat zachodni. 

SP: Skoro ludzie są otwarci, jak to wy-
korzystujecie? Powiedz nam, jak ewan-
gelizujecie?
Pastor Funwayo: Różnorodnie. Jako zbór 
robimy krucjaty ewangelizacyjne dla 
miasta. Odwiedzamy również regular-
nie chorych w  szpitalach i głosimy im 
tam Ewangelię, odwiedzamy więzienia.  
W końcu, często mamy ewangelizacyjne 
kazania, z zachętą, by powierzyć swoje 
życie Chrystusowi. 

SP: Jak wygląda wasze przywództwo?
Pastor Funwayo: Dla nas najważniejszą 
osobą jest pastor. To pastor przewodzi 
zborowi – jest zarówno odpowiedzial-
ny za jego rozwój, jak i posiada w nim 
realną władzę. Jako pastor zwołuję Radę 
Zboru, składająca się ze starszych, dia-
konów i przywódców kościelnych służb. 
Mamy również skarbnika, którego wy-
bieramy raz na 3 lata. 

SP: Jakie macie plany? o co możemy się 
modlić?
Pastor Funwayo: Potrzebujemy określić 
nasze priorytety. Jest tak wiele potrzeb, 
za-równo w zborze, jak wokół nas. Łatwo  
w takiej sytuacji stracić orientację, nie trzy-
mać się określonych działań, być wiernym. 
Obecnie pracuję nad poprawą naszej 
grupy muzycznej. Chcemy wprowadzić 
więcej instrumentów, system nagłaśnia-
jący jest już nam bardzo potrzebny. Po-
trzebujemy również przemiany mental-
ności w zborze. Zbór nauczył się jedynie 
przychodzić na nabożeństwa. To musi 
się zmienić, stać prawdziwym ucznio-
stwem. Obecnie pracujemy nad sposo-
bami, aby zaangażować naszych człon-
ków w różne działania organizowane 
przez zbór w tygodniu. 
Naszym celem misyjnym jest zainstalo-
wanie dwóch wyszkolonych pastorów w 
założonych przez nas zborach – w Thon-
dwe i Muliunguzi, pod Zombą. Chcemy 
również rozpocząć nowe programy szko-
leniowe dla starszych w zborze, aby mogli 
szerzej I lepiej usługiwać. W końcu, pra-
gniemy również założyć program rozwoju 
biznesu dla członków zboru. Chcieliby-
śmy, aby byli skutecznymi przedsiębiorca-
mi, mającymi wpływ na miasto. 

SP: Powiedz nam jeszcze, jak przysze-
dłeś do Chrystusa.
Pastor Funwayo: Wszystko zaczęło się od 
koszykówki. Chciałem grać! A najlepszą 
drużynę w okolicy miał Afrykański Ko-
ledź Biblijny (African Bible College). Mu-
siałem więc zostać jego studentem. Zło-
żyłem więc wszystkie dokumenty. Kiedy 
przyszedłem do sekretariatu, siostra tam 
pracująca opowiedziała mi Ewangelię. 
Zauważyła bowiem, że nie napisałem 
nic o nawróceniu, a w tych dokumen-
tach było to wymagane.  Zaczęła więc 
drążyć temat. Zapytała wprost, czy je-
stem osobą nawróconą. Odpowiedzia-
łem jej, że narodziłem się na nowo, 
gdy zostałem ochrzczony jako dziecko. 
Wtedy, na podstawie historii Nikodema 
wyjaśniła mi Ewangelię. Poprowadziła 
mnie również w modlitwie o powierze-
nie życia Jezusowi. Niemniej, faktycznie 
nawróciłem się cztery miesiące później, 
na konwencji kościelnej w Blyntyre,  
w trakcie ewangelizacji. Tam dopiero  
w świadomości na co się decyduję, po-
wierzyłem życie Chrystusowi. 
SP: Niech Wam Bóg błogosławi! Dzię-
kuję za rozmowę.   

fot. stockxchng
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proces. Ale Bóg działa w czasie. Czyli 
przez pokolenia. Nie tylko w naszym, 
ale i w poprzednich. To jakaś całość, 
ciągłość. Choć pokolenia różnią się 
od siebie, to jedne z drugich wyni-
kają; łączą się ze sobą w jedno coś. 
Czyli, Bóg działa w historii. Więk-
szość chrześcijan jednak o tym nic 
nie wie. I nie ma ochoty wiedzieć. 
Nie interesuje się tym, dlaczego tak  
a nie inaczej myśli o Bogu i Mu służy. 
Woli śpiewać refreny. 

Nie mówię, że wszyscy mają się za-
głębiać w historię, czy dogmatykę. 

Ale wszyscy chrześcijanie powinni 
swe korzenie szanować. W przedmo-
wie do Albumu na 150 lecie ruchu 
baptystycznego w Polsce, brat Wia-
zowski napisał: 

„Ewangelikalni chrześcijanie z za-
sady bardzo niechętnie wracają do 
przeszłości. Nie znają poprzedników 
swojej wiary, nie opowiadają i nie 
zapisują wydarzeń z własnego życia,  
z życia swego zboru czy całego Ko-
ścioła, nie gromadzą dokumentów, 
które utrwaliłyby wielkie wydarzenia 
i postaci przeszłości. Ów brak histo-
rycznych korzeni czyni wspólnoty 

ewangeliczne mało stabilnymi, płyn-
nymi, unoszonymi na powierzchni 
codziennego życia. Ich członkowie 
nie posiadają świadomości przyna-
leżności do wielopokoleniowej spo-
łeczności ludzi wierzących, do okre-
ślonego nurtu biblijnego, do ukształ-
towanej w ogniu doświadczeń wiary 
chrześcijańskiej.”1 

Powinniśmy więc rozumieć i szano-
wać fakt, i mieć jego świadomość, że 
jesteśmy zanurzeni w ciągłość Boże-
go procesu, trwania, czy rozwoju. To 
zresztą poczucie, które np. posiada 

wielu katolików. Również nawróco-
nych. Ta intuicja nie oznacza, że są 
fachowcami od rozwoju doktryny 
swego Kościoła (ani tym bardziej, iż 
ów Kościół w spornych sprawach ma 
rację!), ale że są świadomi – i słusz-
nie – znaczenia cechy trwania tego, 
co dobre i prawdziwe. Dla których,  
w związku z tym oderwane od hi-
storii (przynajmniej na to wygląda, 
skoro nikt jej nie zna), spontanicznie 
tworzące się wspólnoty protestanckie 
są odrealnione i niegodne zaufania.  

1  „Obowiązek pamiętania o przeszłości” w: Jeden Pan. 
Jedna wiara. Jeden chrzest. 150 lat baptyzmu na ziemiach 
polskich, M. Wichary red., Warszawa 2008, 11. 

Bowiem znikąd przychodzą, a więc  
i w nicość odejdą. Znikną. Były, są,  
i nie ma. I tyle. Nie ma się więc co 
nimi przejmować, prawda?

Gdyby tak faktycznie było, to tak, 
prawda. Jest to bowiem intuicja biblij-
na. Pan Jezus obiecał trwanie Kościo-
ła: moce piekielnych bram go nie prze-
mogą, a On sam go będzie budował 
(Mt. 16:18). To afirmacja historii. On 
obiecuje coś, co będzie trwać a nie 
coś, co będzie się pojawiać i znikać, 
względnie pojawi się gdzieś w XVI, 
czy XX wieku. Niefrasobliwość więc 

w braku odpowiedzi na pyta-
nie, gdzie był Kościół, zanim 
ja się nawróciłem, względnie 
powstał mój zbór lub wyzna-
nie, zdradza nieprzygotowanie 
do odpowiedzi na istotne bi-
blijne pytanie: jakim prawem 
uważasz, że twój Kościół jest 
Chrystusowy? I nie pomoże 
tu popularna odpowiedź: po-
myśl lepiej nad swoją relacją 
z Jezusem. Bowiem ta relacja 
z Jezusem, jakkolwiek jest naj-
istotniejsza biblijnie patrząc,  
w historię jednak jest wpisana, 
a więc pytanie o historię jest 
jak najbardziej uzasadnione.

Duchowa pycha
W skrajnej wersji, ta ahisto-
ryczna postawa jest duchową 
pychą. To lekceważenie bra-
ci, których Bóg używał w po-
przednich pokoleniach. Oto 
my sobie poradzimy. Mamy 

Ducha Świętego i Biblię, i nic więcej 
nam nie potrzeba!

Czyżby? Taka postawa pomimo pozo-
rów pokory – wszak poleganie na Du-
chu i Słowie jest wartością niezbędną 
w duchowej dojrzałości – jest lekce-
ważeniem właśnie tegoż Ducha i Sło-
wa. Duch Święty nie pojawił się prze-
cież na świecie wraz z naszym na-
wróceniem, czy powstaniem naszego 
zboru. A Słowo Boże posiadało prze-
cież lepszych, dojrzalszych nauczy-
cieli w przeszłości, niż my. Obojętne 
mijanie ich jest więc niczym innym, 

kości – jak np. w utopii komunizmu, 
gdzie dojrzewająca ludzkość dąży do 
doskonałego systemu. Tak czy ina-
czej – to wizja kompletnie niebiblijna, 
niszcząca wiarę, pozbawiająca sensu 
przynajmniej połowę Biblii, jak nie 
3/4, bądź 4/5, które dowodzą nie-
zbicie, że Bóg działa w historii przez 
narody i w narodach, przez władców, 
przez wydarzenia; że w tym wszyst-
kim karze, nagradza, błogosławi,  
a przede wszystkim – nadaje jej trans-
cendentny, przekraczający nasze 
ludzkie pomysły i motywacje – sens. 

W co wierzymy?
Czy w to wierzymy? Czy ta wiara  
w Boga, ponad naszym często nie-
bezpiecznym, niejasnym, przekra-
czającym nasze poznanie światem 
nadaje nam kierunek, wlewa pokój, 
daje odwagę i zapał – jak chociażby 
Danielowi i jego towarzyszom? 

Krucha tożsamość
Ostatnio wyczytałem gdzieś, że ce-
chą współczesności jest krucha tożsa-
mość. Czyli: ludzie nie wiedzą, kim 
są. Skąd idą, gdzie, po co? Jak to mają 
robić? Kto w zasadzie wie? Komu 
ufać, komu nie i dlaczego? Trochę im 
przez to pusto. Słuszne obserwacje, 
prawda? I nie tylko o niewierzących, 
mam wrażenie.

Chcąc nie chcąc, współcześni  
w większości ufają telewizji. Telewi-
zja znów sprzedaje informacje, które 
większość uważa za ciekawe. A więk-
szość zbyt mądra nie jest. Mamy więc 
coraz większą papkę. I tylko gdzieś, 
w jej nie całkiem roztartych kawał-
kach sprzedaje się nam poglądy osób, 
które mają wpływ na media. Trochę 
widz o tym wie, ale i tak nie wie, co 
z tym zrobić, więc się na to chcąc 
nie chcąc godzi. Oto sens egzystencji 
współczesnego człowieka. Być może 
w głębi serca czuje, że jest coś wię-
cej, że nawet musi być coś więcej, ale 
nie wie, gdzie tego szukać i jak się do 
tego zabrać, by to znaleźć.  

A my? Czy wiemy, po co istniejemy? 

Skąd pochodzimy? Gdzie idziemy? 
Czy wierzymy w Boga historii?

Niedawno wpadłem do księgarni  
i zerknąłem na nową książkę Ziemkie-
wicza. Otworzyła mi się na fragmen-
cie o „njubornach.” Czyli, w jakimś 
przybliżeniu (bo zapewne odnosi się 
nie tylko do protestantów, ale i kato-
lików mówiących o nowym narodze-
niu [ang. new-born]), o nas. Ogólnie, 
podsumował ich (nas) krytycznie, 
wskazując brak głębokości; krzycze-
nie „Jezus mnie kocha”, z którego nic 
nie wynika. Po kilku latach – zaob-
serwował, zazwyczaj fascynują się 
czymkolwiek innym, od duchowości 
hinduskiej, po kompletny liberalizm. 

Ma rację, czy nie ma? Moim zdaniem, 
niestety, szeroko patrząc, ma. I myślę, 
że po części problemem jest wła-
śnie to, iż nasze kościoły mało robią,  
by swą tożsamość zakorzenić  
i wzmocnić.

Brak nam zakorzenienia w historii.  
A historia to wzmocnienie tożsamo-
ści: oto skądś idę (idziemy). Skądś się 
wywodzę (wywodzimy). Nie urwa-
łem się z choinki. To, w czym istnieję, 
co tworzę jest czymś solidniejszym, 
trwalszym, stałym – i dlatego wartym, 
by dla tego żyć. Rozumiem, skąd idę 
i skąd się wywodzę. To wszystko ma 
jakiś sens. To się skądś dokądś rozwi-
ja; to mnie umieszcza w kontinuum 
wydarzeń. Rozumiem więc, gdzie je-
stem. Rozumiem, po co istnieję. 

Nasze problemy z historią
Niestety, tego często w naszej wierze 
i pobożności nie ma. Na kilka sposo-
bów odrzuciliśmy biblijną narrację. 
Przede wszystkim, przez nasz sposób 
myślenia o historii. Zamiast myśleć 
o rozwoju odkupienia, tak jak uczy 
go Biblia, wierzyć w Boży początek 
(ponadnaturalne stworzenie, a nie 
naturalny proces ewolucji, do któ-
rego moim zdaniem Bóg pasuje, jak 
kwiatek do kożucha), realność upad-
ku, istnienie Adama i Ewy, starotesta-
mentowe cuda – z których cudowno-
ści nieuchronnie wynika wspaniałość 

rozwiązania w Jezusie Chrystusie, 
szerokość i głębokość Bożych pla-
nów względem obecnego Kościoła, 
i odwaga w czerpaniu nadziei z wi-
zji przyszłości tryumfu Chrystusa – 
wątpimy, ulegamy naporowi konku-
rencyjnego poglądu. W najlepszym 
przypadku skupiamy się wyłącznie 
na wąskim wycinku rzeczywistości,  
o której mówi Biblia, jakim jest „rela-
cja z Jezusem”.

Tylko po co cała reszta Biblii? Owa 
„relacja z Jezusem” przecież nie bez 
przyczyny w Biblii istnieje właśnie  
w owym historycznym spektrum. Jeśli 
ją wyrywamy z jej organizmu, kontek-
stu danego jej przez Boga, to nie dzi-
wi, że jakoś nie pasuje, nie działa. Za-
miast mówić o poddaniu swego życia 
Bogu, metanoi (przemianie spojrzenia 
na całość życia), nawróceniu, podkre-
ślamy częstokroć wyłącznie emocjo-
nalne, jakkolwiek by nie były praw-
dziwe, aspekty biblijnego orędzia. 
Skutkiem jest nie głęboka przemiana 
myślenia o Bogu, samym sobie i świe-
cie, ale bardzo płytkie przyjmowanie 
biblijnej prawdy. Które nie przemienia 
życia i nie jest trwałe. 

Nie myślimy, skąd pochodzimy. Mało 
kto zastanawia się np. nad specyfiką 
historyczną baptyzmu. Albo prote-
stantyzmu w ogóle. Nie za bardzo 
rozumiemy, czemu tak a nie inaczej 
czytamy Biblię. A przecież to nie jest 
fenomen bezpośredniego natchnie-
nia od Boga (na nas), ale Boże dzieło 
rozwijające się w historii. Jesteś (i ja 
też) skutkiem pobożności przeszłych 
pokoleń (i w sensie pozytywnym i ne-
gatywnym), które nauczyły cię wiary. 
Oczywiście, my to twórczo interpre-
tujemy, coś tam zmieniamy. Ale nasza 
wiara to wciąż zjawisko historyczne; 
rozwój określonej pobożności; wpływ 
na nią takich właśnie interpretacji 
określonych fragmentów; przenikanie 
i kształtowanie spojrzenia na Boga 
poprzez określonych nauczycieli i ich 
teologię. 

Nie mam przez to zamiaru pomniej-
szyć znaczenia Boga. Wręcz prze-
ciwnie! Wierzę, że to wszystko Boży 
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jak lekceważeniem Bożego działania: 
obojętnością na to, co Bóg robił, jak 
kształtował, prowadził, uczył Kościół 
przez wieki. To wyznanie: nieważ-
ne, jak i kogo Bóg prowadził przede 
mną. Nieważne, jak Duch prowadził 
Kościół, zanim powstał nasz zbór. 
I ostatecznie zazwyczaj kończy się 
tragicznie. Rozłamami, zranieniami, 
fałszywą nauką, nadużyciami w ży-
ciu zborowym, nieuczciwością. Ci, 
którzy nie znają historii, są skazani na 
to, by powtarzać jej błędy.

Ahistoryczność to podcinanie gałęzi, 
na której siedzimy. Nie dziwię się, 
że w ten sposób działają Kościoły, 
czy wyznania o krótkiej przeszłości – 
może wolą zamiast poszukać, skąd się 
wzięli i dlaczego, po prostu tą błędną 
drogą na skróty idą. Tylko czemu my 
mielibyśmy działać podobnie? Mamy 
już ponad 400 lat! (Nie mówiąc o in-
nych ruchach w Kościele, do których 
możemy czuć bliskość – z tej perspek-
tywy mamy owych lat już 2000!). To 
przyczyna, że trafiają do naszych ko-
ściołów osoby bez tożsamości, czują 
bowiem bliskość z nami. Tak, to do-
pasowanie do nich, ale w nietrwało-
ści, słabości, a nie sile. To wpisywanie 
się na własne życzenie w ulotność  
i kruchość współczesności. Tworze-
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nie ze zborów kolejnych przystanków 
w nieustannym przepływie ludzi nie 
wiedzących po co i dlaczego istnieją. 

Historia jest Boża!
A historia jest przecież ważna dla 
Boga. Nie nakłaniam, aby lekceważyć 
Słowo kosztem historii. Tym bardziej, 
by cenić bardziej tradycję, naukę 
kościelną. Ale miejmy szerokie per-
spektywy. Nie uważajmy się za pępki 
świata. Dostrzegajmy Boga w świe-
cie. I to świecie nie tylko tu i teraz, ale 
tu i teraz wczorajszym. Wyznawajmy, 
jak dzieci Izraela, że Jego łaska trwa 
na wieki, a wierność Jego z poko-
lenia w pokolenie. On tu jest, i był,  
i będzie. Alleluja! I ja o tym wiem.  
I tego nie lekceważę. Znam pisma na-
tchnione i to podstawa, i inaczej być 
nie może. Ich się trzymam. Ale wiem, 
co Bóg robił przez ostatnie 2000 lat. 
Otóż nie poszedł na ryby. Jest wierny. 
Wiem, jak prowadził i działał w prze-
szłych pokoleniach. Wiem, w czym 
się z nimi zgadzam a w czym różnię, 
a nawet wiem, dlaczego. Znam ich. 
Boże sługi przeszłości, nie pozbawio-
ne wad, ale mimo wszystko wielkie 
i używane przez Pana, takie jak Ter-
tulian, Ambroży, Augustyn, Bernard, 
Anzelm, Tomasz, Wiklief, Hus, Luter, 

Wesley, Spurgeon, Graham... Widzę 
tą Bożą wierność faktycznie, w ich  
życiu, dziele, myśli. To dla mnie real-
ne. Widzę pokolenia wstecz i widzę 
w nich Boga. 

Widzę w Polsce Gotfryda Alfa, Wal-
demara Gutsche, Łukasza Dziekuć-
Maleja, Ludwika Miksę, Aleksandra 
Kircuna, Krzysztofa Bednarczyka... 
Mimo, że jestem baptystą pierwsze-
go pokolenia, bardzo sobie cenię to, 
że mój Kościół się skądś wywodzi. 
Że były przede mną inne pokolenia, 
bohaterowie wiary więksi ode mnie. 
Oni dowodzą, że tworzę coś trwałe-
go, nie ulotnego. A to mnie wyposaża 
w spojrzenie wprzód. To mnie uspo-
kaja, upewnia, utwierdza, że jestem 
w owym Bożym, świętym continuum. 
Że ono trwa. Że oto jestem jednym  
z Bożych pokoleń. Nie pierwszym, 
najprawdopodobniej nie ostatnim, ale 
Bożym, i o to chodzi. To wystarcza. 
Bo historia jest Boża. A ja, z Bożej ła-
ski to poznałem, i przez to zostałem 
wyposażony, by dany mi czas i oka-
zje dobrze wykorzystać. Mam w niej 
swoje miejsce! I to, w owym pustym, 
pozbawionym Boga ulotnym świecie, 
jest dla mnie prawdziwie dobra no-
wina, którą dzięki Chrystusowi i dla 
Chrystusa mogę żyć.  

C. G. Singer opisał kiedyś dyskusję 
na sympozjum naukowym Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Histo-
ryków. Rozmowa zeszła na sens 
historii. W jej toku wszyscy bez 
wyjątku historycy dowodzili, że 
brak w niej jakiegokolwiek możli-
wego do uchwycenia sensu. Jeśli 
tak, zapytał Singer, to „dlaczego 
uczyć historii?”. Nie było odpo-
wiedzi. Problem – podsumował, 
polega na tym, że historycy piszą  
i uczą „bez przekonania, że histo-
ria, którą opisują jest warta tego, by 
ją poznawać bądź jej uczyć.”1

Dla chrześcijan oddanych Bożemu 
Słowu i ufnych w Jego Opatrzność, 
historia jest pełna znaczenia. Historia  
ma wartość i znaczenie, ale tylko 
jeśli poznaje się ją wierząc w Tego, 
który historię zaplanował. Ten ar-
tykuł wskazuje sześć teocentrycz-
nych zasad historii, wypływających 
z Bożego Słowa. 

1. Znaczenie stworzenia
Po pierwsze, chrześcijańska wizja 
historii podkreśla Boże stworzenie. 
Bóg jest Panem historii i to On ją 
rozpoczął i nią kieruje, realizując 
swoje cele. Podejścia inne niż te-
istyczne zakładają, że historia wy-
nika z sił natury, człowieka bądź 
zupełnego chaosu i przypadku. 
Historyk niechrześcijanin, aby być 
wiernym swym antyreligijnym za-
łożeniom, musi wyłączyć Boga 
spoza dynamiki dziejów. Chrze-
ścijanie natomiast, szczerym ser-

1  C. Gregg Singer, „The Problem of Historical Interpreta-
tion” w: Foundations of Christian Scholarship: Essays in 
the Van Til Perspective, Vallecito 1979, ss 53 i 63. 

cem powtórzą za baptystycznym 
Londyńskim Wyznaniem Wiary, iż  
„w wieczności Bóg zarządził 
wszystko, cokolwiek zdarzy się 
w czasie i uczynił to niezależnie  
i nieodmiennie, kierując się jedynie 
swoją własną i święta wolą” (3:1). 

2. Wszechobecna Boża 
wszechmoc

Po drugie, chrześcijańska wizja 
historii podkreśla, iż wszechmoc 
Boża obejmuje całość stworzenia. 
Nasz Bóg, który „wszystko spra-
wuje według zamysłu woli swo-
jej” (Ef. 1:11), prowadzi również 
bieg historii. Dlatego „chrześcija-
nin przyjmuje świat, jako całko-
wicie sensowny, w którym każ-
de wydarzenie dzieje się wedle 
zamysłu Bożego. Kiedy człowiek 
przyjmuje Boga, jako swego Pana  
i Chrystusa, jako swego Zbawiciela, 
każde wydarzenie współdziała ku 
dobremu w jego życiu, ponieważ 
wrócił do harmonii z owym całko-
wicie sensownym zamysłem.”2

Lekcją o wszechobecności Bożej 
wszechmocy jest historia Daniela. 
Błogosławił on Boga słowami: „On 
zmienia czasy i pory, On utrąca 
królów i ustanawia królów” (2:21). 
Król Nebukadnesar nauczył się tej 
lekcji, skoro wyznał, iż „Najwyższy  
ma władzę nad królestwem ludzkim  
i daje je temu, komu chce” (4:22), 
oraz „według swojej woli postępuje  
z wojskiem niebieskim i z miesz-
kańcami ziemi” (4:35). Pieśni Sługi 
w Księdze Izajasza w szczególno-

2  R.J. Rushdoony, By what standard?, Tyler 1983, 189. 

ści zwracają naszą uwagę na Bożą 
wszechmoc. Pan ogłasza: „Ja od po-
czątku zwiastowałem to, co będzie,  
i z dawna to, co się jeszcze nie sta-
ło. Ja wypowiadam swój zamysł,  
i spełnia się on, i dokonuję wszyst-
kiego, czego chcę” (Iz. 46:10). 

3. Boży wpływ na życie 
jednostek

Po trzecie, chrześcijańska wizja 
historii podkreśla wpływ Opatrz-
ności na życie poszczególnych 
osób. Boże plany nie dotyczą tyl-
ko wielkich procesów dziejowych, 
narodów i królestw. Psalm 139 na 
przykład, zaczynając od Bożej 
wszechmocy i wszechobecności, 
dochodzi do bardzo konkretnych, 
osobistych szczegółów: „Wysła-
wiam Cię za to, że cudownie mnie 
stworzyłeś… żadna kość moja nie 
była ukryta przed tobą... Oczy 
twoje widziały czyny moje, w księ-
dze twojej zapisane były wszystkie 
dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego 
z nich nie było” (Ps. 139:14-16).  
A więc, chrześcijanie mają wielką 
ufność, że ich życie ma znaczenie. 
Bóg je również zaplanował; zapi-
sał każdy dzień w swojej Księdze.  
W Psalmie 56, wersie 9 Dawid pyta: 
„Tyś policzył dni mojej tułaczki, ze-
brałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż 
nie są zapisane w księdze twojej?”. 
Cóż za wyjątkowe pocieszenie  
w cierpieniu! Nasze próby nie są 
bezsensowne. Smutki i doświad-
czenia wierzącego są zaplanowane 
przez Boga i zapisane w jego księ-
dze, nie są przypadkiem, ani nie są 
Mu obojętne!

Teocentryczne zasady 
       chrześcijańskiej wizji historii

Roger Schultz
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4. Ostrożność w ocenie  
przeszłości

Po czwarte, chrześcijańska wizja hi-
storii jest powściągliwa w ocenie 
przeszłych wydarzeń. Tam, gdzie 
Pismo objawia Bożą ocenę historii, 
chrześcijanin może mieć pewność 
i autorytet. Ale gdzie Pismo milczy, 
chrześcijanin musi być pokorny i bar-
dzo ostrożny. Ograniczeni ludzie nie 
ogarniają pełni zaplanowanych przez 
Boga zależności i realizowanych ce-
lów. Wierzący nie powinni więc być 
zbyt szybcy w ocenie wydarzeń w hi-
storii, bądź nawet własnym życiu.

Czytelnik Księgi Joba na przykład, ma 
szczególny zaszczyt wglądu w dys-
kusję Boga z Szatanem w pierwszych 
dwóch rozdziałach. Poznaje przez to 
kosmiczne znaczenie próby cierpienia 
Joba. Job i jego przyjaciele nie mają 
tego wglądu. A jednak, „przyjacie-
le” bardzo szybko ocenili przyczyny  
i sens jego cierpień. Nie zgadzając 
się na nie, Job czuł się niezasłużenie 
doświadczony i wołał do Boga o wy-
jaśnienie. Bóg nigdy nie odpowiedział 
mu wprost, niemniej objawił Mu swą 
moc i doskonałość (Job. 38-41). Job 
pod koniec Księgi wyznaje: „wiem, że 
ty możesz wszystko, i że żaden twój 
zamysł nie jest dla ciebie niewykonal-
ny” (42:2). 

5. Ocena przeszłości  
w Bożej perspektywie

Po piąte, chrześcijańska wizja histo-
rii wymaga, aby przeszłość oceniać 
z perspektywy Bożej normy. Jedną 
z lekcji Księgi Joba jest to, iż musimy 
oceniać wydarzenia w naszym życiu 
względem Bożych norm – nie ludz-
kich, ułomnych przyrządów mierni-
czych. Choć wymaga to dyscypliny 
i przygotowania, to Pismo musi być 
narzędziem oceny przeszłości.

6. Osobiste wyzwanie  
i przyczyna wiary

Po szóste, chrześcijańska wizja historii 
jest osobistym wyzwaniem i powinna 

nas prowadzić do nawrócenia i wia-
ry. 13 rozdział Ewangelii wg Łukasza 
to wspaniały tego przykład, jak Jezus 
interpretował współczesne mu wyda-
rzenia, oraz lekcja dla nas, w jaki spo-
sób i my możemy oceniać historię. 
Uczniowie Jezusa zapytali go o dwie 
katastrofy – jedną naturalną (upadek 
wieży) i jedną ludzką (masakrę doko-
naną przez żołnierzy Piłata). Zapytali 
o Bożą wolę w obu tych wydarze-
niach. 

Jezus ostrzegł ich przed szybkimi oce-
nami oraz nie wyjaśnił, dlaczego te 
dwa straszne wydarzenia nastąpiły. To 
po prostu nie jest dla nich ważne, albo 
dla nas, aby zrozumieć Boże ścieżki, 
które je wywołały. Zamiast tego, Jezus 
wykorzystuje je, jako osobiste i ewan-
gelizacyjne wezwanie: „powiadam 
wam, jeżeli się nie upamiętacie, tak 
samo poginiecie” (13:3,5). Każda ka-
tastrofa i nieszczęście z ręki Bożej jest 
przypomnieniem naszej śmiertelności 
i słabości, oraz okazją dla wniknięcia 
w siebie i pokuty; powinno ostatecz-
nie przyprowadzić nas bliżej Boga.

Podsumowując, chrześcijanie mają 
rozumieć historię teocentrycznie. To 
ta sama metoda, którą przyjął Paweł 
mówiąc do Ateńczyków w Dziejach 
Apostolskich, rozdz. 17. Paweł rozpo-
czął od wszechmocnego i panującego 
Boga, który stworzył świat i podtrzy-
muje go w istnieniu (w. 24). Podkre-
śla stworzenie, zwracając uwagę na 
to, że Bóg wywiódł wszystkie narody  
„z jednego pnia” (w. 26). Podkre-
śla Bożą wszechmoc nad geografią  

i dziejami mówiąc, że „ustanowił dla 
[narodów] wyznaczone okresy czasu 
i granice ich zamieszkania” (w. 26).  
W końcu dowodzi, że Bóg posuwa hi-
storię naprzód, do określonego celu, 
dnia sprawiedliwego sądu (w. 31). 
Podkreśla również zmartwychwstanie 
Chrystusa, krytyczny moment ogłasza-
nia ewangelii i coś, czego Ateńczycy 
zdecydowanie nie lubili. Najbardziej 
dramatyczny moment jego orędzia 
to jednak werset 30, w którym stawia 
słuchaczom wyzwanie: „teraz jednak 
wzywa wszędzie wszystkich ludzi, 
aby się upamiętali”. 

Dla Pawła więc, historia jest pełna tre-
ści. Choć kazał do wrogiego mu au-
dytorium, głosił teocentryczną i ewan- 
gelizacyjną wizję historii. To właśnie 
historia wskazywała im na Boga, jako 
stwórcę, dowodziła jego władzy nad 
narodami, podkreślała znaczenie dla 
dziejów zmartwychwstania Jego Chry-
stusa, ostrzegała przed nadchodzącym 
sądem oraz podkreślała konieczność 
osobistego nawrócenia. 

Ci, którzy opierają się Bogu i zaprze-
czają Jego obecności w historii, zosta-
ją w próżni, braku sensu i treści. Są 
samotni w obcym, niezrozumiałym 
wszechświecie. Dla chrześcijanina 
natomiast studium historii jest pełne 
treści. Ma ona znaczenie. Została za-
planowana przez Boga, według Jego 
zamysłu i dla Jego chwały. Przez nią 
Bóg rządzi narodami; a Boży Syn 
wkroczył w nią, jako nasz Zbawiciel. 

Artykuł ukazał się w Chalcedon Report, Nov 2002, 
12-13.    

Mój kolega twierdzi, że nie kłamie. 
Wszelkie niezgodności z prawdą, to 
według niego – zarządzanie prawdą. 
Bo cóż to za twór - PRAWDA?!

Nawet prawdę historyczną czy bio-
graficzną określamy mianem „fiction”. 
Słowem – fikcja literacka. Czy jest 
więc sens czytać książki historyczne 
czy biograficzne, jeśli przedstawio-
na przez autora prawda dziejów jest 
tylko literackim wymysłem? I trudno 
tu się nie zgodzić. Bo przecież, gdy-
bym chciała dzisiaj napisać podręcz-
nik historii przedstawiający czasy,  
w których przyszło mi żyć, byłoby 
to zgoła subiektywne przedstawie-
nie tejże historii, przefiltrowane przez 
pryzmat moich – autora poglądów 
politycznych, religijnych i moralnych 
ocen osób, sytuacji, znowu zdomi-
nowanych przez moje wykształce-
nie, pochodzenie, czy środowisko, 
w którym żyję. Jednym słowem, te 
czasy widziane oczyma innej oso-
by, o odmiennych uwarunkowaniach  
i umiejętnościach pisarskich i po-
znawczych, zostałyby przedstawione 
zgoła inaczej.

- I dobrze! – powiemy. To pozwoli 
nam na docieczenie prawdy o na-
szych czasach. Odmienne zdania, 
poglądy dają pewien przekrój, a więc 
pozwalają na szersze spojrzenie i su- 
maryczne wnioski. To tak, jak z czte-
rema Ewangeliami. Czterech autorów. 

Różne historie. Tylko niektóre po-
dobne, mogą potwierdzać prawdę, 
ale mogą też stać się przyczyną wąt-
pliwości. Tak samo byłoby zapewne  
z powieścią autobiograficzną. Gdy-
bym napisała o sobie, nie przedsta-
wiłabym faktów ani myśli, które sama 
przed sobą ukrywam w najgłębszych 
zakamarkach jaźni. Skoro sama boję 
się sobie do czegoś przyznać, jak 
mogłabym wydobyć te potwory na 
światło dzienne?! Pokazałabym więc 
najszlachetniejsze porywy serca, uro-
dę młodości, samarytańskie postępki. 
Może „deczko” by się zdziwili nie-
którzy znajomi, inni by się obśmiali,  
a jeszcze inni zakrzyknęliby coś o po-
mniku chwały. I nie uwierzę nikomu, 
kto rzeknie, że nic nie ma do ukrycia. 
No, chyba że tak dalece pogrążył się 
w zarządzaniu prawdą, że już nie po-
trafi rozróżnić czarnego od białego, 
bo wszystko stało się szare, względne, 
polemiczne... czy jakkolwiek to na-
zwać.

Ostatnio miałam trudną dyskusję  
z moją dorosłą już, niegdyś uczenni-
cą. Jak żyć, postępować, funkcjono-
wać w takiej kapitalistycznej instytu-
cji dzisiejszych czasów, która odziera 
człowieka z prywatności, wolności, 
poczucia wartości? Zrezygnować  
i siedzieć dwa lata na bezrobotnym? 
Udawać głuchego i niedorozwinięte-
go, uśmiechać się, kiedy prawią zło-
śliwości i twierdzić, że wszystko ok.? 

No pewnie, że nie powiedzieć praw-
dy szefowi, prezesowi, zwierzchni-
kowi prosto w oczy. Nie zniósłby jej 
biedaczek. A może by tak spróbować 
powiedzieć: jesteś pan kawał nadę-
tego bufona, źle pan traktuje swoich 
pracowników, nie zna pan podsta-
wowych zasad kultury współżycia 
międzyludzkiego! Może tak obrazić 
się na niego, strzelić focha, dać mu 
do zrozumienia... Ot, żywot nasz 
pracowniczy byłby krótki! Więc na-
dal robimy dobrą minę do złej gry. 
Uśmiechamy się, chociaż gotuje się 
nam w środku i mówimy ugodowo: 
Szefie, natychmiast, dobrze, proszę 
się nie denerwować, zaraz sprawdzę 
– i tym podobne frazesy i dyrdymały 
zamiast prawdy.

Co za fałsz i obłuda! Tak, to my tacy 
jesteśmy. To ja. Dyplomacja jest moją 
silną stroną. Potrafię manipulować 
zasobami ludzkimi. W miarę upływu 
czasu, powiedziałabym nawet, że co-
raz lepiej mi to wychodzi... A prawda? 
Znaleźć ją chyba można jedynie na 
kartach Biblii, która z uporem zachę-
ca: mówcie prawdę jedni drugim...  
w miłości!

Ładnie bym na tym interesie wyszła! 
Pewnie zostałabym bezrobotna. Na-
wet rybakiem nie mogłabym zostać, 
chociaż mieszkam na Wybrzeżu. No, 
może rybakiem dusz?   

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Zarządzanie prawdą 

Grafika wykonana z materiałów fotolia.com

fot. stockxchng
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Robert MiksaPytania do  pastoraPytania do  pastora

Śpiew czy wielbienie?
„od pewnego czasu na naszych nabożeństwach śpiew 
zajmuje coraz więcej czasu. Chociaż bardzo lubię śpiewać, 
zaczyna mnie to niepokoić i zastanawiam się, czy jest  
w tym jakaś granica. Czy Biblia mówi coś o tym, jak powi-
nien wyglądać śpiew na nabożeństwie?”

Sposób prowadzenia śpiewu w czasie naszych społecznoś-
ci już nie raz był przyczyną podziałów wśród chrześcijan. 
Odpowiadając na to pytanie nie chciałbym dolewać oliwy 
do ognia, ale z drugiej strony już sam fakt występowania po- 
działów z tego powodu powinien dać nam do myślenia. Czy 
potrafimy wyobrazić sobie pierwszych chrześcijan, którzy 
w obliczu prześladowań prowadzą ze sobą debaty na temat 
sposobu prowadzenia śpiewu w czasie ich zebrań? Czy 
potrafimy sobie wyobrazić, że z tego powodu uważają się 
za mniej lub bardziej duchowych? Wygląda na to, że dzisiaj 
Prawda ewangelii zeszła na drugi plan, a jej miejsce zajęły 
inne sprawy. W moim odczuciu zarzut niebiblijnego podejś-
cia do śpiewu można postawić zarówno tym, którzy najchęt-
niej śpiewaliby długo i namiętnie, jak i tym, którzy uważają 
śpiew za element mający co najwyżej dekoracyjne znaczenie 
w czasie nabożeństwa. 

Boże Słowo bardzo jasno mówi, że nasz śpiew przede wszyst-
kim powinien być śpiewem „w sercu” (Ef. 5,19; Kol 3,16). Jeżeli 
serce człowieka jest z kamienia, albo jest puste, nie należy się 
spodziewać, że coś dobrego będzie z niego wypływało. Jezus 
o człowieku w jego naturalnym stanie mówi: „z wnętrza,  
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kra-
dzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, 
lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota” (Mk. 7,21-
22). Nawet ci, którzy poznali ewangelię, ale nie dbają o to, 
by ich życie było pełne łaski, sami mogą stać się korzeniem 
goryczy i przyczyną upadku innych (Hbr. 12,15). Dla takich 
osób śpiew w czasie społeczności dzieci Bożych jest tylko 
jakimś punktem w programie, a ich zaangażowanie nie wyni-

ka z potrzeby serca, lecz chyba tylko z poczucia obowiązku. 
Jezus cytując Izajasza mówi o takich ludziach: „Lud ten czci 
mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie” (Mt. 15,8; 
Mk. 7,6). Trudno o lepszy komentarz. 

Z drugiej strony mamy tych, którzy traktują śpiew, jako 
najważniejszy element w czasie spotkań wspólnoty. Czasem 
wyraża się to w taki sposób, że zespół muzyczny po spełnie-
niu swojej powinności schodzi ze sceny i wychodzi z kaplicy 
lub sali konferencyjnej okazując zupełny brak zainteresowa-
nia wykładem Słowa Bożego (bo przecież najważniejsze już 
było). Czasem bywa tak, że zwyczajnie nie przewiduje się 
czasu na wykład Słowa – co najwyżej tzw. świadectwa, które 
nierzadko zamiast wskazywać na potrzebę przebaczenia grze- 
chów i pojednania z Bogiem mówią o Jezusie, który jest jak 
Dżinn zaspokajający potrzeby swojego pana. Czasem, jako 
argument przemawiający za wyższością muzyki i śpiewu 
nad „suchym Słowem” przytacza się relacje o tym, jak ludzie 
przeżywają czas śpiewu i doświadczają prawdziwej euforii, 
a nawet omdleń. Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie 
śpiewu nazywa się go „uwielbieniem”, a zespół muzyczny 
„zespołem uwielbieniowym”, chcąc odróżnić go od „zwykłe-
go” śpiewu i podkreślić jego wyższość.

Po pierwsze, chciałbym bardzo mocno podkreślić pro-
stą prawdę: nazywanie czegoś „uwielbieniem” nie uczyni  
z tego uwielbienia. Uwielbienie jest czymś daleko większym 
aniżeli śpiew. Uwielbienie jest postawą serca i nie da się 
tego wzbudzić przez samą atmosferę. Słowo uwielbienie 
jest tłumaczeniem greckiego „proskinein”, co wśród ludów 
Wschodu oznaczało klękanie przed władcą w akcie hołdu, 
dotykając czołem ziemi (w ten sposób do dzisiaj modlą się 
muzułmanie; zob. też m.in. Mt. 2,2; 4,9; 9,18; 28,17), albo 
wręcz kładąc się twarzą do ziemi (hebr. „sagad”: 1 Mjż. 19,1; 
Dan. 2,46). Uwielbienie jest aktem, w którym człowiek uzna-
je przed Bogiem swoją małość i wyraża gotowość do wypeł-

niania woli swojego Pana. Uwielbienie nie jest jednak powta- 
rzaniem w kółko „Panie, Panie...”, ale ostatecznie polega na 
wykonaniu Jego woli. Prawdziwe uwielbienie odbywa się 
więc nie w kaplicy, ale wtedy, gdy rozchodzimy się do swo-
ich codziennych obowiązków i wykonujemy to, co należy do 
naszego powołania. Nie bez powodu apostołowie nazywali 
siebie niewolnikami Jezusa Chrystusa (tak np. przedstawiają 
się na początku swoich listów, zob też. 1 Kor. 7,22). Jezus 
bardzo jasno wypowiada się na ten temat: „Przez to uwielbi-
ony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie 
się moimi uczniami” (J. 15,8).

Śpiew jako taki, jest zaledwie jedną z form wyrażenia naszego 
szacunku i poddania Bogu. Jeżeli zaczynamy go traktować, 
jako bardziej duchową formę naszej pobożności niż inne, 
np. modlitwa, słuchanie lub czytanie Jego Słowa, niesienie 
pomocy, napominanie, kierowanie, nauczanie, okazywa-
nie miłosierdzia, posługiwanie, itd, itd.; jeżeli którykolwiek  
z darów staje się w oczach ludzi cenniejszy niż inne, za- 
miast być źródłem błogosławieństwa, to ostatecznie stanie się 
przyczyną podziałów i przekleństwa (podobny problem był  
w zborze korynckim z ich stosunkiem do daru mówienia inny-
mi językami). Forma naszej pobożności, choćby najbardziej 
ekscytująca, nie może stać się idee fixe. Jeżeli naszą nadzieję 
pokładać będziemy w takiej, czy innej formie, nasza poboż-
ność bardziej będzie przypominała pobożność proroków 
Baala na górze Karmel, niż pokorne posłuszeństwo Eliasza 
(1 Krl. 18). Oby Bóg nie musiał potem posyłać do nas swoich 
sług, którzy, jak prorok Amos będą wołali w Jego imieniu: 
„Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi 
się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie 
ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upo-
dobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt 
nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni!I nie 

chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo trys-
ka jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!  
(Am. 5,21-24).

Słowa te w gruncie rzeczy mogą dotyczyć jednej, jak i drugiej 
grupy, o których wspomnieliśmy na początku. Obojętność  
i koncentrowanie się na tym, co mi w zborze nie odpowiada 
jest takim samym grzechem, jak koncentrowanie się na jed-
nej z form i poczucie, że “złapaliśmy Pana Boga za nogi”.

Po drugie, śpiew w pierwszych zborach miał jeszcze inne 
znaczenie. Pamiętajmy, że były to czasy, kiedy nie było dru-
ku, a listy apostolskie raczej czytano na wspólnych zgroma-
dzeniach, niż w zaciszu własnego domu. Wielką pomocą 
były w tej sytuacji pieśni. Pieśni pomagały w zapamiętaniu 
treści nauki apostolskiej i w ten sposób spełniały podob-
ną funkcję, jaką dzisiaj daje nam możliwość posiadania  
i czytania własnego egzemplarza Biblii. Słowem, pieśni były  
nośnikiem prawdy ewangelii. W pieśniach zawarta była histo-
ria Bożego ludu. Pieśni wskazywały na cudowne Boże dzia-
łania i jego charakter. Przez śpiew odbywała się więc eduka-
cja (zob. Kol. 3,16). W podobnym duchu pisane były psalmy  
(Ps. 26,6-7; 75,2; 79,13; 105,2), a także inne pieśni zarów-
no Starego Testamentu, jak i Nowego (2 Mjż. 15,21nn;  
Łk. 1,46nn). Pieśni były sposobem na przechowanie w pamię-
ci ludu świadectw Bożego działania, Jego świętości i łaski. 

Myślę, że w związku z tym warto, by starsi zborów i pa- 
storzy, jako osoby odpowiedzialne przed Bogiem za zbór  
(Dz. 20,28) zwrócili uwagę na to, czy rzeczywiście pieśni, 
które śpiewamy na naszych zgromadzeniach spełniają taką 
funkcję i czy są zwiastowaniem prawdy ewangelii, czy tylko 
mówią o czyichś odczuciach.

„Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich 
cudach jego!” (Ps 105,2).  
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Czy chrześcijanin powinien intereso-
wać się polityką? Jest to pytanie dość 
trudne. Bo też różnie można uzasadniać 
pozytywną lub negatywną odpowiedź. 
Ważne jest też to, co się rozumie przez 
interesowanie się polityką. W historii 
pojawiały się różne odpowiedzi. Myślę, 
że wszystkie problemy z władzą 
biorą się z prostego faktu: ciągle 
nie nastąpiło drugie przyjście Jezu-
sa. Pierwsi chrześcijanie na ogół 
nie mieli tu wątpliwości. Lada 
moment przyjdzie Pan, usunie  
z tronu wszystkich obecnych kró-
lów, cesarzy, książąt i władców  
i zaprowadzi własne, sprawiedliwe 
królestwo. Ale jak na razie się to nie 
stało. I dlatego możliwe są zasadniczo 
dwie główne postawy, choć mogą pro-
wadzić do dość różnych skutków.  

Czy ziemska władza jest od diabła?
Pierwsze stanowisko obecne w róż-
nych środowiskach, a nierzadkie wśród 
ewangelicznych chrześcijan, choć na 
ogół w umiarkowanej postaci, ma kilka 
odmian. Krótko je omówimy, niemniej 
ważne w nim jest to, co owe odmiany 
łączy: otóż zasadniczo są zgodne co do 
natury władzy świeckiej: ona istnieje 
tylko dlatego, że jeszcze nie przyszedł 
Pan. Dopiero On zaprowadzi porządek,  
a dopóki On jeszcze nie przyszedł, to tego 
porządku nie będzie. Może być lepiej lub 
gorzej, ale raczej gorzej, coraz gorzej 
nawet, bo władza nie jest Boża, dlatego 
niczego dobrego się po niej spodziewać 
nie należy. Raczej będzie się wszystko 
pogarszało tak długo, aż zapanuje An-
tychryst, który będzie zwieńczeniem zła 
obecnej władzy. Tak sądzi wielu chrze-
ścijan. Zanim bliżej się temu stanowisku 
przyjrzymy i je ocenimy, zróbmy krótki 
przegląd możliwych odmian tego stano-
wiska w obecnych w dziejach.

Diabeł polityki omijany na różne 
sposoby

Po pierwsze więc, to tradycja mona-
styczna (zakonna), obecna w różnych 
nurtach chrześcijaństwa, która kazała 
się dystansować od całego życia świec-

może nie jest to najszczęśliwsze, że piszę 
o tej grupie zaraz po świadkach Jehowy, 
bo z dużym prawdopodobieństwem czy-
telnik tego tekstu do tej właśnie grupy 
należy. Niemniej, tak to chronologicznie, 
historycznie wygląda i ów wzgląd zdecy-
dował, że tak to pozostawię. 

Wielu ewangelikalnych chrześcijan są-
dzi, że ich postawa jest biblijna, oczy-
wista i jedyna. Całe szczęście dominują 
raczej jej odmiany umiarkowane i na 
ogół nie zakazujące  udziału w życiu po-
litycznym w ogóle, a jedynie pokazujące 
jego niewielki sens. Uzasadnienie jest 
podobne jak w pozostałych wariacjach 
tej postawy. Oto teraz żyjemy w świe-
cie nie-bożym, władza jest zła, i będzie 
coraz gorsza; na koniec przyjdzie anty-
chryst. Teraz można co najwyżej nieco 
opóźnić tę nieuniknioną konieczność, 
ale ona i tak przyjdzie, więc na dłuższą 
metę zajmowanie się polityką nic nie da. 
Jest źle, będzie gorzej, a porządek do-
piero zrobi Pan, kiedy przyjdzie i ustano-
wi tysiącletnie królestwo na Ziemi.

Co jest nie tak w tym myśleniu?
W skrócie, myślenie to ignoruje Boży 
plan rozwoju Kościoła i jego wpływu na 
świat. Ono z powrotem nas ściąga do  
I wieku naszej ery, w wersji skrajnej, 
do pierwszego zboru w Jerozolimie, 
który sprzedał wszystko i rozdał ubo-
gim. Grzesznym światem przejmować 
się nie warto, bo oto niedługo przyjdzie 
Pan, który wszystko zmieni, trzeba tylko 
chwilę zaczekać, aż zrobi porządek. 

Ale nie żyjemy w I wieku naszej ery. Nie 
można udawać, że nic się nie wydarzy-
ło, nic się nie działo. Powstał Kościół 
na wszystkich kontynentach. W historii 
nastąpiły wielkie przebudzenia, upad-
ki, przyszła reformacja, Europa stała 
się na wiele sposobów chrześcijańska, 
a sami chrześcijanie zmienili świat  
w wielu dziedzinach. To chrześcijań-
ska Europa stworzyła nowożytny świat  
i rozpowszechniała ewangelię po całym 
świecie. To powinno nas zastanowić. 
To chyba ma dla Boga znaczenie i to nie 
jest przypadek! W I wieku nad światem 
panowało pogańskie państwo Rzymian, 
gdzie ludzi zabijało się dla rozrywki, po-
wszechne było niewolnictwo, kwitło ofi-
cjalne bałwochwalstwo. Żyjemy w innym 

PUNKTY WIDZENIA      Janusz Kucharczyk

kiego. Duchowo, w tym ujęciu, można 
żyć tylko w klasztorze. Rzeczy świec-
kie, w tym polityka, są mniej duchowe. 
Dalej anabaptyści, którzy w XVI wieku 
krytycznie oceniali ówczesny świat. 
Gdy próby stworzenia nowego nie wy-
szły, postanowili odizolować się od tego 

świata. A to oznaczało konsekwentną 
apolityczność, pacyfizm i izolację kul-
turową, edukacyjną, obyczajową. Tak 
powstał ruch mennonitów. Dzisiaj ist-
nieje w dwóch wersjach: umiarkowanej, 
zwykłych mennonitów, apolitycznych, 
pacyfistycznych ale odizolowanych od 
społeczeństwa w sposób częściowy  
i skrajny ruch amiszy, żyjący w skanse-
nach przechowujących styl życia rolni-
ków sprzed kilkuset lat. W obu przypad-
kach teologiczne uzasadnienie jest takie 
właśnie. Ten świat jest upadły i będzie 
coraz bardziej upadły, władza też, jak 
zresztą wszystko inne. Boży rząd do-
piero nastanie. Teraz jest źle, a będzie 
jeszcze gorzej. Dlatego chrześcijanin od 
polityki ma się trzymać z daleka, bo nic 
dobrego z tego nie wyjdzie. No i nic to 
nie da.

Świadkowie Jehowy (pomijamy tu kwe-
stię, iż nie są prawdziwymi chrześci-
janami; patrzymy na nich jako na ruch 
społeczny) uważają ten świat za pozo-
stający w wieku Szatana i grzesznych 
ludzi. Dlatego nie angażują się w polity-
kę, nie służą w wojsku, choć korzystają 

ze świeckiej oświaty, służby zdrowia, 
dróg, mieszkań itd. Władzy słuchają, ale 
wprost mówią, że nadzór nad wszelką 
władzą świecką sprawuje sam Szatan, 
zwany Diabłem. Rząd Boży nastanie do-
piero po Armagedonie i wtedy dopiero ci, 
którzy go przetrwają, pod władzą Jezu-
sa i 144 tysięcy w niebie, będą budowali 
raj na ziemi, mieszkając w drewnianych 
domkach, hodując ekologiczne ogórki, 
pomidory i arbuzy oraz głaskając lwy  
i misie koala. Widzimy tu zresztą ten sam 
co u amiszy wątek, tyle że przeniesio-
ny w przyszłość. Miasto jest od diabła, 
a Boże mieszkanie to domki z drewna, 
wśród zieleni i pracy rolnika. 

W tym samym nurcie postaw znajdują 
się i premillenarystyczni chrześcijanie 
ewangeliczni. Pisząc to pomyślałem, że 

POLITYKA?
Po co wierzącym

świecie, który zmienił Bóg przez Kościół 
i dotyczy to również władzy politycznej 
– praw, struktur władzy.

Po drugie, to myślenie, choć pewnie 
nieświadomie, ale odbiera Bogu władzę 
nad światem. W I wieku naszej ery, kie-
dy bezpośrednio po zmartwychwstaniu 
i wniebowstąpieniu Chrystusa chrześci-
janie nie wpływali politycznie na grzesz-
ny świat, bo czekali na Jego powtórne 
(bardzo rychłe) przyjście oznaczało to, 
że Bóg się polityką, i tym co się w tym 
świecie dzieje, interesuje. Kilka mie-
sięcy, bądź lat na tak wielką ingerencję  
w bieg świata ostatecznie można pocze-
kać! Dzisiaj, po prawie 2000 lat ta sama 
postawa oznacza, a nawet dowodzi, 
że Bóg się światem nie interesuje. Oto 
pozwolił, by przez cale wieki kwitła dia-
belska władza, która zakończy się pano-
waniem Antychrysta, a On nie zrobił nic, 
by to zmienić, dobrowolnie oddał władzę 
diabłu. Nie jest więc suwerennym wład-
cą kosmosu, tylko czekającym z założo-
nymi rękami nieudolnym następcą tro-
nu, który ciągle się waha, co ma zrobić,  
i kiedy ma zacząć rządzić. Zgódźmy się, 
że to wizja dość groteskowa.

A więc, czy władza jest Boża  
i co to znaczy?

Alternatywa również nie jest prostym 
postawieniem sprawy. Bo można ją ro-
zumieć różnie, również błędnie:
Można, po pierwsze, kazać chrześci-
janom zawsze i bezwzględnie słuchać 
władzy ziemskiej, jaka by ona nie była, 
skoro zawsze jest boska. Takie tendencje 
widzimy w prawosławiu, luteranizmie, 
anglikanizmie. Ale to stanowisko nie-
bezpieczne. Władzy świeckiej słuchać 
należy, ale nie wtedy, kiedy każe złych 
rzeczy. Wtedy należy się jej przeciw-
stawić. Wymaganie od chrześcijanina 
posłuszeństwa władzy świeckiej zawsze  
i wszędzie, to przypisywanie sobie przez 
cesarza prawa boskiego. 

Można również sprowadzić rolę chrze-
ścijanina do dbania o neutralność wła-
dzy, skoro władza Chrystusa jest nie 
z tego świata. Ale to znów łączy się  
z iluzją, że istnieje władza neutralna. 
Tymczasem to naiwne przekonanie.  
W polityce nic nie jest neutralne.

Można też szerzyć chrześcijaństwo 
przemocą. To nawet może prowadzić do 
czasowych sukcesów, do powierzchow-
nego nawrócenia mas, do mieszania 
przesłania Chrystusa z interesami poli-
tycznymi. Niestety, mało to ma wspól-
nego z odrodzeniem Ducha Świętego,  
nie jest zbyt zdrowe i na ogół po prostu 
grzeszne.

Można też pochopnie uznać jakiś ruch 
polityczny za namaszczony przez Boga, 
jako zaczątek Bożego panowania. I tak 
w historii bywało. Niestety, można się  
w ten sposób pomylić i ośmieszyć, wi-
dząc zwiastunów Nowej Polski na przy-
kład w ludziach absolutnie tego niegod-
nych i do tego niezdolnych. 

Jak więc chrześcijanin ma dbać  
o władzę polityczną i dlaczego?

Bóg jest suwerennym Władcą całego 
świata. Polityki też. Oczywiście, z nią 
bywa różnie. Kiedy patrzymy na obecną 
bogatą Północ świata sądzimy, że jego 
koniec jest bliski, bo chrześcijaństwo jest 
tu coraz słabsze. Tak, tu jest, ale w skali 
całego świata jego rola rośnie. Chrześci-
jaństwo rozkwita w Ameryce Łacińskiej, 
Afryce, wielu regionach Azji i Pacyfiku,  
a kryzys chrześcijaństwa na północy nie 
musi zaraz prowadzić do władzy anty-
chrysta. Zresztą, tak jest najwygodniej: 
nic nie róbmy, bo przyjdzie antychryst. 
Otóż chrześcijanin ma głosić ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu i we wszystkim 
ma zwiastować Bożą Wolę. W polityce 
też. Oczywiście, nie oznacza to naiwnej 
wiary w politykę, jako środek głoszenia 
ewangelii. Chodzi raczej o to, że jeste-
śmy pozostawieni na tym świecie, aby 
ogłaszać Boże panowanie nad światem  
i głosić ewangelię we wszystkich sfe-
rach życia, także politycznej. Nieko-
niecznie musi to oznaczać czynny udział 
w polityce, ale zawsze oznacza myślenie 
z powagą o otaczającym świecie i po-
trzebie głoszenia Bożych prawd wszyst-
kim, wszędzie i na wszelkie sposoby –  
o tym mówi obraz światłości dla świata 
i soli dla ziemi. Nie możemy ograniczać 
się tylko do wciągania zagubionych du-
szyczek do „arki” Kościoła, w nadziei na 
potop Antychrysta. Diabłu nie można 
bez walki oddawać władzy, tylko dlate-
go, że tak wygodniej.  
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Tadeusz J. Zieliński

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku  
o stosunku Państwa do Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów w Rzeczypospolitej 
Polskiej1, dalej określana w skrócie 
jako „ustawa baptystyczna”, w art. 4  
(w wersji obecnie obowiązującej) głosi: 
„Kościół i jego osoby prawne są następ-
cami prawnymi zborów, organizacji  
i gmin baptystycznych działających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przed dniem 1 września 1939 r.”. Wska-
zany w cytowanym przepisie szeroki 
katalog podmiotów, którego Kościół 
Chrześcijan Baptystów w RP (KChB) 
ustalony został przez ustawodawcę 
biorącego pod uwagę specyfikę poło-
żenia prawnego baptyzmu w II Rzeczy-
pospolitej. Ustawodawca zdawał sobie 
bowiem sprawę, iż w okresie między-
wojennym wspólnota baptystyczna ze 
względu na niespójność ówczesnego 
prawa wyznaniowego, zmuszona była 
istnieć w zróżnicowanych formach 
prawnych, co w części spowodowane 
było spuścizną po prawie zaborczym. 
Biorąc pod uwagę złożoność materii, 
ustawodawca zastosował rozwiązanie 
przyjęte w cytowanym art. 4, które 
uznać należy za w pełni adekwatne  
i słuszne. Potwierdzenie tego znaleźć 
można m. in. w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 
2005 r. dotyczącym spraw majątko-
wych KChB (sygn. SK 25/02) (sentencja 
w: Dz. U. Nr 225, poz. 1939).

Na tle realizacji przez osoby prawne 
KChB prawa do sukcesji po wymienio-
nych w powołanym art. 4 podmiotach 
baptystycznych, pojawia się zagadnie-
nie następstwa prawnego tychże osób 
po zarejestrowanym w okresie między-
wojennym Stowarzyszeniu Wzajemnej 
Pomocy Baptystów. Sprawa jest dla 

1  Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku  
o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. Nr 97, poz. 480 ze zm.).

znawców zagadnienia oczywista, lecz 
w celu bliższego ukazania przedstawia 
się następujące dane.

Nie ulega wątpliwości, iż Stowarzy-
szenie Wzajemnej Pomocy Baptystów 
(SWPB), ujęte w rejestrze stowarzyszeń 
i związków na podstawie postano-
wienia Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 22 stycznia 1923 roku (Nr B. S. 
2732/22)2 jest jednym z podmiotów 
wskazanych w art. 4 ustawy bapty-
stycznej. Dowody na to znaleźć można 
zarówno w wypowiedziach przedsta-
wicieli doktryny prawa okresu między-
wojennego, okresu Polski Ludowej oraz 
poczynionych po roku 1989, a także  
w pochodzących z różnych przedzia-
łów czasowych wypowiedzi specjali-
stów z zakresu zagadnień mniejszości 
wyznaniowych w Polsce. Ponadto na-
leży przyjąć, iż dowody na powyższe 
znajdują się w orzecznictwie Między-
kościelnej Komisji Regulacyjnej.

Znawcy zagadnienia wypowiadający 
się na temat statusu SWPB, ukazują 
go w kontekście położenia prawnego 
wyznania baptystycznego w okresie 
międzywojennym. Wskazują, iż wo-
bec niechętnej wobec mniejszości wy-
znaniowych polityki władz II Rzeczy-
pospolitej, baptyści podlegali w tym 
okresie archaicznym przepisom prawa 
dzielnicowego, co rodziło duże nie-

2  Statut Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
Baptystów, druk Towarzystwa Wydawnicze-
go „Kompas”, Łódź [bez roku wydania – druk  
z okresu międzywojennego], s. 12. Por. in-
formację na temat rejestracji Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy Baptystów: Statut Polskie-
go Kościoła Chrześcijan Baptystów, Warszawa 
1969, s. 3. Statut Stowarzyszenia, poza drukiem 
wydanym nakładem oficyny „Kompas” opubli-
kowano niedawno jako: Statut Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy Baptystów z 1923 r., w: H. 
R. Tomaszewski, Wspólnoty chrześcijańskie typu 
ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski  
w latach 1858-1939, Warszawa 2006, s. 211-215 
. Oryginał Statutu zdeponowany jest w: Archi-
wum Akt Nowych – Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego sygn. 1406.

Następstwo prawne Kościoła Baptystycznego w Polsce  
po Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Baptystów

dogodności, w tym i konieczność ko-
rzystania z form organizacyjnych okre-
ślonych w prawie o stowarzyszeniach. 
Wyznanie baptystyczne posiadało sta-
tus wyznania uznanego na terenie byłe-
go zaboru pruskiego oraz byłego zabo-
ru rosyjskiego.3 Na terenach, gdzie cie-
szyło się statusem wyznania uznanego, 
traktowane było jednak w sposób zróż-
nicowany (odmienny w różnych dziel-
nicach). W związku z tym powołane 
zostało SWPB, które umożliwiało reali-
zację wspólnych dla różnych dzielnic 
państwa przedsięwzięć wyznawców 
baptyzmu. Jedną z istotnych funkcji 
SWPB było nabywanie nieruchomości 
i władanie nimi z przeznaczeniem ich 
na potrzeby lokalnych wspólnot bapty-
stycznych (gmin, zborów). Zewnętrz-
ni obserwatorzy nie zawsze potrafili 
trafnie uwzględnić niuanse zachodzą-
ce między SWPB a innymi formami  
organizacyjnymi wyznania baptystycz-
nego w Polsce międzywojennej, lecz 

3  „Oprócz wyznań chrześcijańskich niekatolic-
kich, o których mówiliśmy powyżej, t. j. prawo-
sławia i wyznań ewangelickich, istnieje w Polsce 
cały szereg związków religijnych chrześcijań-
skich, które albo posiadają tylko niektóre pra-
wa związków religijnych, albo też posiadają je 
tylko na pewnym terytorium, jak np. Mariawici, 
posiadający te prawa, tylko na obszarze b. za-
boru rosyjskiego. Wyznania te są: 1) Adwentyści 
dnia 7-go, w b. zaborze rosyjskim, 2) Anglikanie,  
w b. zaborze pruskim, 3) Badacze Pisma św.,  
w b. zaborze rosyjskim, 4) Baptyści, w b. zaborze 
pruskim i rosyjskim, [...].” – S. Piekarski, Wyzna-
nia religijne w Polsce, Warszawa 1927, s. 76; 
„W b. dzielnicy rosyjskiej wyznanie baptystów 
posiada uznanie de iure z mocy art. 1106 do 
1108 Zwodu praw (tom XI cz. 1 wyd. r. 1896). 
[...] W b. dzielnicy pruskiej wyznanie baptystów 
opiera swoje uznanie na ustawie z 7 lipca 1875 
r. o urządzeniu gmin baptystów (G. S. Nr 26 poz. 
8336 str. 374). [...] W b. dzielnicy austriackiej 
baptyści nie mają na podstawie prawa austriac-
kiego uznania de iure. Pomimo to, będąc wyzna-
niem uznanym w b. dzielnicy rosyjskiej i w b. 
dzielnicy pruskiej, wyznanie baptystów, w myśl 
zasady jedności prawnej Państwa Polskiego, nie 
może być w b. dzielnicy austriackiej traktowane 
jako nieuznane (prof. Abraham).” - H. Świątkow-
ski, Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem ich stanu prawnego, Warszawa 
1937, s. 191-192.

poczynione przez nich spostrzeżenia 
w sposób wystarczający dokumentują 
pełnienie przez SWPB roli organizacji 
baptystycznej posiadającej osobowość 
prawną i działającą na rzecz realiza-
cji religijnych potrzeb baptystów, jako 
wspólnoty wyznaniowej.

Godne uwagi są wypowiedzi na te-
mat pozycji SWPB czynione przez ze-
wnętrznych obserwatorów baptyzmu, 
pochodzące z różnych okresów histo-
rycznych4. Oto niektóre z nich:

Wypowiedzi z okresu  
II Rzeczypospolitej

Wypowiedź Henryka Świątkowskiego: 
„Pracę swoją w Polsce rozpoczęli bap-
tyści w połowie dziewiętnastego wie-
ku [...]. Obecnie skupiają się w Polsce  
w następujących organizacjach, po-
zostającym [sic!] ze sobą w związku:  
a) Związek Słowiańskich Zborów Bap-
tystów w Polsce; b) Unia Zborów Bap-
tystów Języka Niemieckiego w Polsce, 
reprezentowana przez trzy zjednocze-
nia: zjednoczenie dla b. Kongresówki, 
zjednoczenie dla województwa wo-
łyńskiego i zjednoczenie wielkopol-
skie; c) Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy Baptystów, zatwierdzone 
reskryptem Min. spraw wewn. [sic!]  
z 22 stycznia 1923 r. Nr. B. S. 2732/22  
Nr. rej. 817.”5

Wypowiedź ks. Stefana Grelewskiego: 
„Już nieco wcześniej powstało Stowa-
rzyszenie Wzajemnej Pomocy Bapty-
stów (organizacja miała na celu nie-
sienie pomocy moralnej i materialnej 
baptystom. Statut został zatwierdzony 
dnia 27/I 1923 r. Nr. B. S. 2732/22. Nr 
rejestru 817). Jednym z założycieli był 
K. W. Strzelec, kaznodzieja baptystycz-
ny, wysłany przez American Baptist Fo-
reign Mission Society, który za pomo-
cą dostarczonych środków material-
nych miał krzewić idee baptystyczne. 
Stowarzyszenie wydało kilka broszur  

4   W przedstawionych cytatach pismo półgru-
be zostało wprowadzone na użytek niniejszego 
wywodu.

5   H. Świątkowski, dz. cyt., s. 188-189.

i ulotek propagandowych oraz utrzy-
muje misjonarzy baptystów; cała dzia-
łalność stowarzyszenia prowadzona 
jest w ścisłem porozumieniu z istnieją-
cymi w Polsce zborami baptystyczny-
mi. [...] [Z]bory słowiańskich baptystów 
ułożyły własny statut, którym posługu-
ją się jako regulaminem wewnętrznym,  
a wobec władz państwowych opierają 
się na zatwierdzonym statucie Stowa-
rzyszenia Wzajemnej Pomocy Bapty-
stów (siedziba stowarzyszenia mieści się 
w Warszawie, ul. Grzybowska 54).”6

Wypowiedzi z okresu  
Polski Ludowej

Wypowiedź Tomasza Langera: „W ok- 
resie międzywojennym [baptyści] sku-
pieni byli w dwu organizacjach, pozo-
stających ze sobą w stałej łączności:  
w Związku Słowiańskich Zborów 
Baptystów w Polsce, skupiającym wy-
znawców narodowości polskiej i in-
nych narodowości słowiańskich, oraz 
w Unii Zborów Baptystów Języka Nie-
mieckiego [...]. Jako niezależna orga-
nizacja istniało także Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy Baptystów. Zwią-
zek Słowiańskich Zborów Baptystów  
w Polsce obejmował w okresie między-
wojennym 66 zborów, skupiających 
10 000 wyznawców, Unia zaś Zborów 
Baptystów Języka Niemieckiego – 37 
zborów i 6000 wyznawców [...].”7

Wypowiedź ks. Wiktora Wysoczań-
skiego: „W okresie międzywojennym 
na terenie Polski baptyści skupiali się  
w następujących organizacjach, pozo-
stających ze sobą w łączności: 1) Zwią-
zek Słowiańskich Zborów w Polsce, 
skupiający głównie wyznawców po-
chodzenia słowiańskiego [...]; 2) Unia 
Zborów Baptystów Języka Niemiec-
kiego w Polsce [...]; 3) Stowarzysze-
nie Wzajemnej Pomocy Baptystów, 
zatwierdzone pismem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 22 I 1923 r.  

6   S. Grelewski, Wyznania protestanckie i sek-
ty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937,  
s. 532-533.

7   T. Langer, Państwo a nierzymskokatolickie 
związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Poznań 
1967, s. 172.

(Nr B S 2732/22, nr rej. 817). Wymie-
nione stowarzyszenie w świetle prawa 
nie było związkiem wyznaniowym.”8

Wypowiedź Adama Piekarskiego:  
„W Polsce niepodległej baptyści sku-
piali się w dwóch samodzielnych or-
ganizacjach, tworzących Stowarzysze-
nie Wzajemnej Pomocy [sic!]. Były to: 
Związek Słowiańskich Zborów w Pol-
sce (...) oraz Unia Zborów Baptystów 
Języka Niemieckiego w Polsce.”9

Wypowiedzi z okresu  
III Rzeczypospolitej

Wypowiedź Małgorzaty Winiarczyk-
Kossakowskiej: „Związek Zborów 
Słowiańskich Baptystów w Polsce już  
w 1922 r. przed zjazdem połączenio-
wym podjął starania o legalizację. [...] 
Do końca okresu międzywojennego 
ogólnokrajowa organizacja baptystów 
narodowości słowiańskich działała le-
galnie nie jako związek religijny w ro-
zumieniu Konstytucji marcowej, lecz 
– poza zaborem austriackim – na pod-
stawie dekretu z 1919 r. o stowarzysze-
niach (później prawa o stowarzysze-
niach z 1932 r.) jako Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy Baptystów. Zo-
stało ono zarejestrowane przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych 22 
stycznia 1923 r. Stowarzyszenie miało 
na celu niesienie pomocy material-
nej i moralnej baptystom oraz wspo-
maganie baptystycznych parafii [...],  
misji i zakładów dobroczynnych. Mo-
gło ono urządzać odczyty i zgroma-
dzenia religijne oraz zakładać domy 
modlitwy, zatem spełniać typowe 
czynności związku religijnego. Jed-
nak z uwagi na stowarzyszeniowy 
charakter jego członkami były po-
szczególne osoby, a nie zbory. Wła-

8   W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne kościo-
łów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, War-
szawa 1971, s. 249.

9   A. Piekarski, Wolność sumienia i wyznania 
w Polsce, Warszawa 1979. Identyczny pogląd 
ten sam autor wyraził w późniejszej publikacji 
z czasów PRL: A. Piekarski, Mniejszości wyzna-
niowe w Polsce, w: Tolerancja, Kościół, państwo, 
Warszawa 1986, s. 49-50. Por. też: Markiewicz, 
S., Państwo i Kościół w Polsce, Warszawa 1984, 
s. 36.
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dzą Stowarzyszenia w myśl statutu 
było coroczne Walne Zgromadzenie 
wszystkich członków, które wybierało 
na 3-letnią kadencję 5-osobową Radę 
Stowarzyszenia i 3-osobową Komisję  
Rewizyjną [...].”10

Wypowiedź Jacka Dziobek-Romańs-
kiego: „Jakkolwiek Kościół Chrze-
ścijan Baptystów [...] uznany zo-
stał w Polsce dopiero w 1946 r., to  
jednak już w okresie międzywojen-
nym posiadał on jasno określoną sy-
tuację prawną, choć jego położenie 
uzależnione było od tej części pań-
stwa, w jakiej funkcjonował. Kościół 
ten bowiem uznany został przez  
wszystkie trzy mocarstwa zaborcze11. 
[...] W tym okresie wyznawcy tej kon-
fesji skupiali się w trzech następują-
cych organizacjach: 1) Związku Sło-
wiańskich Zborów w Polsce, 2) Unii 
Zborów Baptystów Języka Niemiec-
kiego w Polsce [...], 3) Stowarzysze-
niu Wzajemnej Pomocy Baptystów 
[...] (Organizacja ta powstała jednak 
jako stowarzyszenie na zasadach ogól-
nych, nie było więc ono związkiem  
religijnym).”12

Wniosek
Cytowane wypowiedzi pozwalają wy-
robić sobie wyrazisty pogląd, iż SWPB 
było kluczowym przejawem życia re-
ligijnego baptyzmu w Polsce między-
wojennej i nie sposób go traktować 
inaczej, niż „organizacja baptystyczna” 
ujęta w art. 4 Ustawy o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako 
takie jest zatem jednym z poprzedni-
ków prawnych osób prawnych Kościo-
ła Baptystycznego w Polsce.  

10   M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rze-
czypospolitej o stosunku państwa do kościołów 
chrześcijańskich, Warszawa 2004, s. 281.

11   Tutaj zachodzi nieścisłość. Uznanie władz 
zaborczych posiadali baptyści tylko w zaborze 
rosyjskim i pruskim. (przypis TJZ).

12   J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków 
religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem 
dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004,  
s. 239-240.

Chrześcijanin   wobec  świata

Ryszard Tyśnicki

Od samego początku chrześcija-
nie musieli rozwiązać istotny 
dylemat. Jezus nakazał,  

abyśmy byli nie z tego świata, a jed-
nocześnie abyśmy byli światłością  
w świecie. Ten paradoks prowadził 
do bardzo trudnych wyborów,  
dylematów i sporów  
w chrześcijaństwie.  
Stawia przed nami pyta-
nie o naród, politykę,  
zaangażowanie w docze-
sne życie polityczne. 

Poza świat?
Ostatnio rozmawiałem ze Świadkami, 
którzy uważają państwo za „antychry-
sta” i starają się nie mieć z nim zbyt wie- 
le wspólnego. Odmawiają służby 
wojskowej, nie biorą udziału w wy-
borach, nie angażują się społecznie. 
Uważają, że cały wolny czas należy 
poświęcić na służbę Bożą. Trudno się 
zgodzić z ich tezami, ponieważ nie 
możemy wyizolować się z państwa. 
Nie ma możliwości, aby nie korzystać 
z tego, co ono nam niesie, trudno też 
pozbyć się cech narodowościowych 
w swoim postępowaniu, zresztą Bi-
blia nas do tego nie zachęca. Ich teza 
jest skazana na porażkę, gdyż ku-
pując w sklepie, korzystając z usług  
policji, służby zdrowia, z poczucia 
bezpieczeństwa danego przez armię 
i sojusze krajowe, wchodzą, chcąc 
nie chcąc, w świat państwa i polity-
ki. Szczególną hipokryzją jest odrzu-
cać państwo i jednocześnie korzystać  
z tego, co ono daje.
 

Czym jest „świat”?
Z drugiej strony warto pamiętać, że Je-
zus jednoznacznie stwierdził: 
14. Ja dałem im słowo twoje, a świat ich 
znienawidził, ponieważ nie są ze świa-
ta, jak Ja nie jestem ze świata. 15. Nie 
proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz 
abyś ich zachował od złego. 16. Nie są 
ze świata, jak i Ja nie jestem ze świa-
ta.17. Poświęć ich w prawdzie twojej; 
słowo twoje jest prawdą. 18. Jak mnie 
posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich 
na świat; 19. I za nich poświęcam sie-
bie samego, aby i oni byli poświęceni  
w prawdzie. Jan. 17:14-19

Występuje tu dość radykalny kon-
flikt pomiędzy moją wiarą i relacją 
z Bogiem a światem. Czyli czym? 
Państwem, narodowością, społe-
czeństwem? Niekoniecznie. Świat to 
miejsce, ale i stan naszego serca, albo 
grupowo, jakaś tendencja rządząca 
w wielu sercach. Gdy Jezus mówi 

sumienia i wyznania, jak ponadnaro-
dowe sojusze i unie, jak dążenie do 
światowego pokoju i budowania poli-
tyki społecznej, rządy prawa w oparciu  
o wyjątkowy status człowieka. Dzieje 
się tak nawet, gdy oficjalnie państwa 
takie wypierają się swych chrześcijań-
skich korzeni. 

le trudniejsze i mniej jednoznaczne. 
Patriotyzm, naród, państwo mają wiele 
cech wspólnych z chrześcijaństwem. 
Jak więc być tym innym niż świat, gdy 
świat tak bardzo się upodobnił w swo-
ich wartościach do nas chrześcijan? Nie-
stety, często to trudne. W konsekwencji 
prowadzi to do laicyzacji kościoła,  
do wnikania wartości świeckich do ży-

cia wspólnot kościel-
nych, a nawet utraty 
tożsamości etycznej  
w zborach. 

Nasza przewrotna na-
tura wprowadza więc 
atrapy, podróbki tego 

głębokiego, duchowego odróżniania się 
od świata, typu „baptyści nie tańczą”.  
I oto proszę, mamy już coś, co nas róż-
ni od świata, a jednocześnie pozwala 
nam uniknąć prawdziwie radykalnego 
podejścia do innych spraw etycznych, 
jak chociażby praca i studiowanie  
w niedzielę (tu radykalizm ma wymiar 
finansowy, dotykający mnie osobiście), 
czy stosunek do rozwodów (jesteśmy za 
trwałością małżeństwa, dopóki nie do-
tyka to nas osobiście). I tak przyjmujemy 
etyczne zasady świata. Jedynie  trochę 
je chrystianizujemy, aby  zbyt mocno 
nas nie uwierało to, że coraz mniej nas 

różni od tego świata. 

Jakże często w tym pro-
cesie ulega zmianie 

zasada wyrażona 
przez Jezusa: 

13. Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól 
zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic 
więcej już się nie przyda, tylko, aby była 
precz wyrzucona i przez ludzi podepta-
na. 14. Wy jesteście światłością świata; 
nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Mat. 5:13-14

Dziś często to nie my stajemy się świa-
tłością świata, ale świat staje się światło-
ścią kościoła. Przejmujemy zasady tego 
świata do kościoła i nawet nie uświada-
miamy sobie tego faktu.
 

Dwa światy
Jako chrześcijanie jesteśmy obywatela-
mi dwóch światów. Z jednej strony je-
stem Polakiem, dumnym z historii moje-
go narodu. Jestem patriotą, dla którego 
wartości narodowe są ważne i istotne, 
osobą, która ma określone poglądy 
polityczne. Z drugiej strony, jestem też 
wierzącym człowiekiem, chcącym żyć  
w Bożej ojczyźnie i według Bożych 
standardów. Niejednokrotnie staję 
przed dylematami, na które nie ma 
prostych odpowiedzi. Czasami mogę 
stanąć w rozdarciu, np. czy głosować 
na partię mającą dobry i słuszny pro-
gram, ale jednocześnie głoszącą punkty 
sprzeczne z etyką chrześcijańską? Co  
w takiej sytuacji wybrać? Nie jest to pro-
ste. Można oczywiście nie pójść na wy-
bory, ale czy nie jest to ucieczka przed 
wzięciem odpowiedzialności za przy-
szłość mojego narodu i pozostawienie 
jej w rękach ludzi niewierzących?

Podsumowując, nasze chrześcijańskie 
życie musi więc przebiegać w pewnym 
rozdarciu. Nie możemy bowiem wynieść 
się na pustynię i tam realizować swoją 

wiarę, już  nie niepokojeni przez ten 
świat. Ale nie możemy również  

w błogim spokoju utożsa-
mić się etycznie, ducho-
wo z tym światem, gdyż 
mamy być inni. Wiara 
w Chrystusa oznacza 
nową tożsamość, czyli 
jakieś wyjście z tego 
świata. Jednocześnie, 
będąc innymi, mamy 
być światłością tego 
świata. Nie jest to coś 
stałego, ale coś, do cze-
go powinniśmy przez 

całe swoje życie docho-
dzić.  
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Niebezpieczna mieszanka
Oczywiście, państwo nie jest tożsame 
z chrześcijaństwem, a słowa Jezusa 
mówiące o tym, że wierzący ludzie zo-
stali wyrwani z tego świata, nie stały się 
nieaktualne. Nie należy ulegać złudze-
niom. Świat w dużej mierze nadal jest 
wrogi wierzącym i nadal niesie ofertę 
niewiele mającą wspólnego z Jezusem, 
choć może bardziej dzisiaj ten bunt wo-
bec Boga jest zakamuflowany. 

Nawrócenie wciąż prowadzi więc do 
wyjścia z tego świata, do odcięcia się 
od powszechnego systemu etycznego.  
W czasach starożytnego Rzymu wszyst-
ko było jasne, ale w naszych cza-
sach, gdy w Konstytucję wpi-
sane są wartości chrześci-
jańskie jest to o wie- 

o świecie to nie mówi o miejscu,  
w jakim żyjemy, ale o stanie nasze-
go ducha, o systemie wartości, jaki 
przyjmujemy. To właśnie ów „świat” 
niesie ducha buntu wobec Boga, nie-
sie grzech, jako cnotę, a nienawiść do 
obcych prezentuje jako patriotyzm. 
Można byłoby napisać tutaj długą listę 
wartości narodowych, patriotycznych, 
politycznych, które są w sprzeczności 
z Bożą etyką i zasadami. 

Chrześcijaństwo a świat
W czasach demokracji pewne ele-
menty owego systemu straciły na 
swojej mocy. Przecież w czasach, 
gdy powstawały ewangelie, państwo 
było tworem bosko-pogańskim, a ce-
sarz Rzymu uważał siebie za boga  
i wymagał dla siebie kultu religijne-
go. Państwo występowało jawnie 
przeciwko chrześcijanom i stanowiło 
źródło największych prześladowań. 
Słowa, które powiedział Jezus wyda-
ją się odnosić do tej sytuacji wprost. 
Nic duchowo nie łączyło nawró-
conych z tym państwem. A jednak, 
gdy Paweł pisze o państwie to pisze  
o posłuszeństwie, o władzy pocho-
dzącej od Boga. Nie wzywa nigdzie 
do walki z państwem, do wyrzecze-
nia się swojej narodowości. Wręcz 
przeciwnie, wykorzystuje przywileje, 
jaki niesie obywatelstwo do celów mi-
syjnych i do obrony przed wrogami.

W dzisiejszych czasach państwa są 
przepełnione wartościami chrześci-
jańskimi. Przez stulecia współistnienia 
obok Kościoła struktury polityczne 
przejęły niektóre elementy etyki chrze-
ścijańskiej: takie wartości jak wolność 
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Regionalny Zjazd Młodzieży od kilku lat 
stawia sobie za cel, „aby wszyscy byli jed-
no (...), by świat uwierzył” (Jan17:21). Za-
zwyczaj zjazdy te miały formę umacniania 
chrześcijan i mobilizowania ich do głosze-
nia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.  
W tym roku młodzież z Pomorza Zachod-
niego postanowiła zadziałać wewnątrz 
Kościoła - tematem ReZu 2011 były rela-
cje damsko-męskie. Konferencja odbyła 
się w dniach 8-10 kwietnia i miała miejsce 
w Szczecinku. Tegorocznej organizacji 
ReZu podjęło się kilku wspaniałych Żoł-
nierzy Chrystusa, przede wszystkim Ka-
mil Janta-Lipiński. Słuchaczami zaś była 
młodzież z 12 zborów, głównie z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 
Wykładowcami było tym razem troje 
Amerykanów. Nicole Beger - misjonarka 
z Flagstaff (Arizona, USA), która od kilku 
lat wraz z mężem służy zborowi w Bor-
nem Sulinowie. Jeremy Lundgren - pastor 
młodzieżowy Kościoła w Flagstaff. Craig 
Rucin - misjonarz z Chicago, służący od 
kilku lat w Szczecinku. Bóg dał niesa-
mowitą możliwość uczestnikom, byśmy 
usłyszeli dziewięć wykładów (pięć dla 
wszystkich, oraz po dwa dla dziewczyn 
i dwa dla chłopaków), które sprawiły, że 
poznaliśmy lepiej Bożą teologię miłości 
oraz Bożą wolę dla naszego życia, dla 
naszych związków, a nawet dla naszej 
seksualności.
Zostałam obdarzona wspaniałym błogo-
sławieństwem, mogąc tuż po konferencji 
porozmawiać z Nicole i Jeremy’m na te-
mat relacji damsko-męskich. 

Jesteście 15 lat starsi od młodzieży, do 
której przemawialiście i pochodzicie  
z drugiego końca naszej planety. Czy pro-
blemy w relacjach damsko-męskich mło-
dych ludzi są takie same, jak kilkanaście 
lat temu? Czy są takie same w Polsce jak  
i w Stanach?
Nicole: Tak, jestem przekonana, że pro-
blemy dotyczące relacji damsko-męskich 
są takie same, jak 15 lat temu, a nawet 
100 lat temu; pycha, pożądanie i egoizm 
stanowiły od zawsze problem. Czy tutaj 
problemy są takie same jak w Stanach? 
Uważam, że tak. Myślę, że w obydwu 
przypadkach młodzież zmaga się z po-

strzeganiem związków, z tym, jak tak 
naprawdę powinny wyglądać i z tym, co 
świat naucza na ten temat poprzez muzy-
kę czy filmy.
Jeremy: Myślę, że większość problemów 
pozostaje bez zmian. Kiedy chodziłem 
do liceum, nie było możliwości kontak-
towania się ze sobą drogą elektroniczną, 
przez smsy lub facebook. Rozmawialiśmy 
przez telefon, pisaliśmy do siebie krót-
kie wiadomości i rozmawialiśmy twarzą  
w twarz. Metody komunikacji zmieniły 
się, ale myślę, że rzeczy, o których chłop-
cy i dziewczyny rozmawiają i trudności  
w nawiązywaniu relacji pozostają takie 
same. Jedyną różnicą, jaką obserwuję 
w obecnych czasach w naszej kulturze, 
jest swego rodzaju zamieszanie doty-
czące definiowania kobiety i mężczy-
zny. Istnieją filmy, w których aktorka gra 
mężczyznę, a mężczyźni odgrywają role 
małych dzieci. Prezentuje się tak wiele 
sprzecznych przykładów i przekazów, że 
jest rzeczą trudną dla młodych mężczyzn  
i kobiet wiedzieć, jakie są ich prawdziwe 
role w relacjach. Jestem w Polsce zaled-
wie od tygodnia i ciężko mi stwierdzić, 
czy relacje damsko-męskie są takie same 
jak w Stanach. Jednak to, co mogę po-
wiedzieć, to że młodzi ludzie w Polsce,  
z którymi do tej pory rozmawiałem zada-
ją takie same pytania i mają takie same 
problemy, jak ci w Ameryce.

Dlaczego, Waszym zdaniem, w Kościele 
mówi się tak niewiele o relacjach dam-
sko-męskich wśród młodzieży?
Jeremy: Uważam, że istnieją dwa po-
wody, dla których mówi się tak niewiele  
o relacjach damsko-męskich w Kościele. 
Po pierwsze, relacje i seks są stałym te-
matem piosenek, filmów, książek i gazet. 
Są to też rzeczy omawiane często wśród 
przyjaciół. Jednakże sposób, w jaki się 
mówi o tych sprawach nie jest dobry  
i często jest on pozbawiony szacunku. 
Często nie traktuje się tych tematów po-
ważnie; łatwo jest śmiać się i żartować na 
ten temat. Myślę, że w wielu przypadkach, 
chrześcijanie nie chcą podchodzić do 
tego tematu w tak niedbały sposób, dla-
tego popełniają oni błąd innego rodzaju,  
a mianowicie nie rozmawiają o tym  

w ogóle. Po drugie, wszyscy mamy nie-
wyznane grzechy i popełniliśmy rzeczy, 
których się teraz wstydzimy. Nie chcemy, 
by inni ludzie wiedzieli, co takiego uczy-
niliśmy; nie chcemy, by nas osądzali lub 
uważali nas za „brudnych”, dlatego nie 
poruszamy tego tematu.

Problem pożądliwości nie kończy się 
wraz z założeniem obrączki na rękę. 
Dlaczego to tak nie działa?
Nicole: Pożądliwość nie kończy się wraz 
z wypowiedzeniem przysięgi małżeńskiej, 
ponieważ wstąpienie w związek małżeń-
ski nie jest w stanie usunąć grzechu z two-
jego życia. Związek małżeński to uświę-
cone przez Boga miejsce, gdzie możesz 
urzeczywistnić namiętności i pragnienia, 
które Bóg przeznaczył dla twojego mał-
żonka. Wstąpienie w związek małżeński 
nie usuwa twoich grzesznych nawyków 
lub szkodliwego sposobu myślenia. Jedy-
nie modlitwa, Duch Święty i czas spędzo-
ny na rozważaniu Bożego Słowa mogą to 
uczynić

Czy w pojedynkę można żyć pełnią ży-
cia dla Pana?
Nicole: Tak, wierzę, że można i trzeba. 
Jako osoba bez zobowiązań możesz cał-
kowicie oddać Chrystusowi swój czas 
i uwagę poświęcając je na uwielbianie 
Boga. „Chcę, abyście byli wolni od trosk; 
kto nie ma żony, troszczy się o sprawy 
Pańskie, o to, jak by się Panu podobać”  
1 Koryntian 7:32

Nicole, część twoich wykładów doty-
czyła związku przedmałżeńskiego. Czy 
wejście w związek jest odpowiednim 
momentem, by zacząć dowiadywać się, 
co Biblia mówi na ten temat?
Nicole: Nie, to nie jest dobry pomysł, żeby 
zacząć myśleć o tym, co Biblia mówi na 
ten temat dopiero po rozpoczęciu związ-
ku, bo może się okazać, że jest już za 
późno. Jeśli młodzi ludzie nie kształcą się 
w tych kwestiach jeszcze przed wejściem 
w relacje i nie wiedzą, jaki jest cel relacji, 
może to doprowadzić do bólu, zranień  
i blizn zarówno w ich życiu, jak i w życiu 
ludzi, z którymi się umawiali. Myślę, że 
wielu młodych ludzi rozpoczyna związki 

przedmałżeńskie dlatego, że ich sposób 
myślenia jest taki sam, jak świata. Chcą 
spróbować czegoś nowego, ekspery-
mentować i może kiedyś, pewnego dnia, 
znaleźć małżonka. Ale Biblia nie naucza  
w ten sposób.

Jeremy, nauczałeś, że chwytając się 
mocy Boga możemy kontrolować swo-
je pożądliwości. Dlaczego zaspokajanie 
ich, ignorowanie ich, lub zabijanie ich 
nie są odpowiednimi rozwiązaniami?
Jeremy: Zabijać powinniśmy nasz grzech, 
ale pragnienia seksualne, które dał nam 
Bóg, powinniśmy kontrolować. Te pra-
gnienia mogą być zaspokojone, ale tylko 
przez twojego męża, bądź twoją żonę; 
przez osobę, której poświęciłeś swoje 
życie. Bóg jest wierny dla tych, dla któ-
rych On się poświęcił, za których oddał 
siebie samego, dlatego my mamy czynić 
to samo. Jeśli zaspokajamy te pragnienia 
w jakikolwiek inny sposób niż w mał-
żeństwie, grzeszymy. Jeśli jakaś osoba 
została powołana przez Boga do życia  
w pojedynkę, to być może będzie pomoc-
ne, jeśli będzie ona ćwiczyć się w igno-
rowaniu pragnień seksualnych. Jednak 
większość ludzi nie powinna ignorować 
lub uśmiercać pragnień, które posiadają, 
ponieważ są one częścią tego, jak Bóg 
nas, jako ludzi stworzył na Swój obraz. 
Nasza seksualność jest często używana  
w niewłaściwy sposób. Błędem byłoby 
jednak zaprzestać zupełnie używać swo-
jej seksualności. Masz z niej korzystać, 
ale we właściwy sposób. Zabij swoje po-
żądanie, ponieważ jest to bałwochwal-
stwem, ale kontroluj swoje pragnienia  
i proś Boga o siłę, której potrzebujesz, by 
nie ulec pokusie.

Przyjaźń między dziewczyną a chłopa-
kiem - czy jest możliwa?
Jeremy : Nie tylko jest ona możliwa, ale 
też konieczna. Większość młodych lu-
dzi odnosi się do płci przeciwnej tylko  
z powodu romantyzmu bądź podtekstów 
seksualnych, a niektórzy unikają kontak-
tu w ogóle, jeśli to tylko możliwe. Znam 
kilku chrześcijan, którzy swego czasu 
umawiali się z wieloma dziewczynami 

i mieli mnóstwo romantycznych relacji 
z nimi. Później, kiedy stali się bardziej 
dojrzali w Chrystusie, uświadamiali so-
bie, że powinni przestać traktować 
dziewczyny w ten sposób. Dlatego de-
cydowali oni, że będą unikać dziewczyn  
i nie będą z nimi w ogóle rozmawiać. Jed-
nakże, zarówno dziewczyny jak i chłopcy 
zostali stworzeni na Boży obraz, dlatego 
zwłaszcza w Kościele mamy nakaz, by ko-
chać siebie nawzajem, nosić jedni drugim 
brzemiona, zachęcać siebie nawzajem  
i żyć razem jako Boża rodzina. Chrześcija-
nie są zobowiązani, by podtrzymywać ze 
sobą relację, jako bracia i siostry. Jednak 
prawdą jest, że musi być wiele mądrości 
w sposobie prowadzenia tej przyjaźni ze 
strony chłopców, jak i dziewczyn. Należy 
być ostrożnym z powodu pociągu seksu-
alnego i pokus, które na nas czyhają.

Czy sami mogliście się czegoś nauczyć 
podczas weekendu spędzonym w gronie 
młodych polskich chrześcijan?
Nicole: Tak, ja nauczyłam się, że chociaż 
Polska jest dosyć konserwatywnym pań-
stwem, jeśli chodzi o poglądy na temat 
aborcji, czy homoseksualizmu, to jednak 
powoli się to zmienia. Wygląda na to, 
że liberalne poglądy z Zachodu stają się  
z każdym rokiem, jak tu mieszkamy, coraz 
bardziej widoczne. Ten weekend potwier-
dził we mnie odczucie, że polscy chrze-
ścijanie borykają się z tymi samymi pro-
blemami, co wierzący na całym świecie, 
aby stoczyć dobry bój i dokonać biegu.
Jeremy : Nauczyłem się, że młodzi Polacy 
są bardzo podobni do Amerykanów, jeśli 
chodzi o pytania w tym temacie i zma-
gania, jakich doświadczają. Nauczyłem 
się także, że wielu z tych młodych chrze-
ścijan pragnie poznać prawdę; są głodni 
Bożego Słowa i chcą się dowiedzieć, jakie 
jest Boże zdanie w wielu kwestiach.
Dziękuję za owocną rozmowę.   

„Seks nie jest świetny. Seks jest święty.” 
Matka Teresa /Agnesë Gonxhe Bojaxhiu

Wykłady z ReZ 2011  
Relacje damsko-męskie można odsłu-

chać na stronie  www.rez.info.pl

Agata Fryś i Paulina Barańska

ReZ 2011 - Regionalny Zjazd Młodzieży,
                czyli słów kilka o relacjach damsko-męskich
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Jest Bóg!
Jest Bóg! 

Co nie schował się za religii ścianą,

Ani doktryn ludzkich nie pozostał sługą.

Choć przez myśl człowieka kształt ma 
przypisany,

Nigdy swej wolności się nie da pozbawić.

Nie ma takiej siły, co potęgę Boga 

Ludzkich prób sposobem zawłaszczyć by 
chciała.

Choć człowiek, który mniema, że poznał 
należycie,

Kilku zdań słowami Bogiem chcąc zawładnąć.

Nawet nie wie, że chybił w dumy swej 
zachwycie.

Jest Bóg!

Ukryty przed pychy rozumem, który wolę 
własną

Czynić ma w zamiarze.

Schowany, nieznajomy, jakoby nie były.

Ślady swego Jestem wciąż światu zostawia.

Religia, co czci tylko śladów historię

Już dawno zapomniała o życia szczerym 
geście.

Wprawdzie zapał i gorliwość niesie na 
sztandarze,

A poświęceń ofiarą utwierdza się w słuszności, 

Nie widzi, że choć szczere to kultu uniesienie,

W głębi swej intencji i dążeń swych zapale

Prawdziwego Boga wielbi tylko cienie.

Ireneusz Dawidowicz   

02.04.09 Białystok-Warszawa
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

Stres 
I znowu do szkoły...

Przypomina mi się anegdota o ty,m jak mama budzi syna 
i zachęca go, by wstał w końcu i poszedł do szkoły. Syn 
broni się na różne sposoby, a matka dalej: ależ synku, cze-
kają na ciebie uczniowie, nauczyciele, przecież jesteś... 
dyrektorem!

No nie, kto jak kto, ale ktoś, kto rządzi, jest na szczycie 
hierarchii szkolnej stresu z powodu początku roku szkolne-
go nie powinien przeżywać. A co dopiero, gdy ze stronnic 
brukowej prasy biją w oczy nagłówki zapowiadające wspa-
niałe pensje nauczycielom po podwyżce. Ja tam w pisane 
może i bym uwierzyła, gdyby nie to, że właśnie dostałam 
do rąk własnych czarno na białym – 1680 PLN + dodatek 
motywacyjny 60PLN. Na pół etatu, zatrudniana od 17 lat 
na rok. Nijak się ma więc ta kwota, którą jeszcze dzisiaj 
mój własny teść rzucił mi w oczy – 4800 – oj, chciałoby 
się taką sumę zarabiać.

Ale co tam, nie samym chlebem żyje człowiek... mówi Pi-
smo, więc ja tam skupię się na sprawach duchowych i na 
czystym posłannictwie, żeby ten kaganek oświaty godnie 
nieść między maluczkich. I tu znowu, biedne dzieci, ze-
stresowane okazuje się są strasznie. Dlaczego? - pytam. Pa-

miętam ze swoich młodzieńczych i dziecięcych lat, że do 
szkoły lubiłam pasjami chadzać i osiągać sukcesy, i laurki 
dostawać i medale, i takie tam... A tu okazuje się, że to wła-
śnie rywalizacja, szlachetny wyścig po wiedzę zniechęca 
młode istoty różnej płci i odbiera im całą radość z pobytu 
w edukacyjnej placówce. No i ci nauczyciele, oczywiście. 
Stresują. Wymagają. Każą czytać. I pisać na temat. Nosić 
książki. I nie rozmawiać na lekcjach przez telefon komór-
kowy. Nie spóźniać się. Nie wagarować. I... ach, cała masa 
tych wymagań. Żołądki i główki delikwentów bolą od rana 
na myśl, jaka ta szkoła do bani. Trzeba by było ją rozwią-
zać. Toż to zabytek (taki artykuł znalazłam rano w zupeł-
nie poważnym czasopiśmie). XIX-to wieczny zresztą! Teraz 
uczeń powinien się uczyć przez internet, lub ewentualnie  
w domu kompetentny rodzic mógłby dzieciątko uczyć, żeby 
dziecko nie było narażone na wpływy, itp. niepożądane in-
formacje. Słowem, coś na kształt porodu rodzinnego. No 
tak, ale czy poród, tak jak i proces nauczania może prze-
biec bezboleśnie, bez znieczulenia? I tu mądra prasa infor-
muje nas, że młode mózgi naszych podopiecznych nie są  
w stanie zapamiętywać informacji. One są w stanie odna-
leźć informacje umieszczone w odpowiednich folderach.  

I co ja się dziwię, że po miesiącu nie pamiętają lektu-
ry, którą jakoby przeczytali? Taką konstrukcję psycho-
fizyczną mają. A ja ich w stres pcham ustawicznie!

Przyrzekam więc sobie na początku roku szkolnego, 
nie będę! Się, ani nikogo stresować! Stres zapiszę so-
bie w osobnym folderze, ale znać go nie chcę. Bo czy 
to normalne nie spać z powodu jakiegoś tam nadzo-
ru pedagogicznego, rozkładów materiału, numerów 
programów i latających po korytarzu, wrzeszczących 
kosmitów? Stresowi mówię więc nie! Niech kontro-
la przychodzi i sprawdza co popadnie a na migające 
przed oczyma bose nogi zamknę powieki. Ale jak to 
się ma do słów: „Kto może czynić dobrze a nie czyni 
ten grzeszy”? Czy można w pełni zaangażować się 
bez stresu w cokolwiek? W miłość, rodzinę, macie-
rzyństwo, pracę zawodową? A może by tak nauczać 
radzenia sobie ze stresem i tempem współczesnego 
życia, zanim nie będzie za późno, i nie trafimy na 
terapię? Róbcie co chcecie. Ja tam będę się cieszyć, 
że w ogóle mam pracę, i wykonywać ją najlepiej 
jak umiem, z pasją, bez rutyny, z empatią i chęcią.  
Jak dla Pana! .  

Żyjemy w trudnych czasach. Nauczyliśmy się, że wszystko mamy 
błyskawicznie, jak chińską zupkę. Zalewamy wrzątkiem, wkładamy 
do mikrofalówki, czy wciskamy przycisk w automacie i jak za potar-
ciem magicznej lampy otrzymujemy to, co chcieliśmy. Nie musimy 
czekać, starać się, poświęcać. Dziś przez internet w kilka minut moż-
na dostać kredyt, założyć konto w banku, kupić dom, samochód czy 
nawet się wyspowiadać. Coś, co kiedyś było owocem pracy, czekania 
i pielęgnacji, dziś nauczyliśmy się dostawać od razu.

Z Bogiem jest inaczej. Niejednokrotnie odpowiada On na nasze mo-
dlitwy w chwili ich wypowiadania, ale na pewno zgodzicie się, że 
większość z nich musi być osadzona w odpowiednim czasie. Odpo-
wiednim nie dla nas, bo pewnie termin określony byłby jako „natych-
miastowy”, ale odpowiednim czasie zaplanowanym przez Boga. Jesz-
cze sto, dwieście lat temu ludzie mieli więcej cierpliwości i potrafili 
czekać na Bożą odpowiedź. Dziś, jeśli nie widzimy odpowiedzi na 
nasze modlitwy błyskawicznie, to wydaje nam się, że coś jest nie tak 
z nami, lub z Bogiem. Kaznodzieja Salomon pisał, że wszystko pod 
niebem ma swój czas. Jest czas zanoszenia modlitwy i czas oglądania 
odpowiedzi. Jest czas postu, walki i zmagania, ale jest też czas żniwa, 
odpoczynku i radości z tego, czym nas Bóg łaskawie obdarował. 

Kolejnym utrudniającym nam życie duchowe wynalazkiem naszych 
czasów są środki przeciwbólowe. Czy nie wydaje Wam się, że spły-
cają one naszą wiarę? Kiedyś ból głowy, zęba, czy brzucha łagodzo-
ny był modlitwą, która trwała aż do skutku. Dziś, co bardziej ducho-
wi chrześcijanie zanoszą modlitwę, aby Bóg ulżył ich cierpieniu. Jeśli 
jednak nie stanie się to w 10 minut, sięgają po tabletkę, dziękując 
Bogu za błogosławieństwo z niej płynące. Czy o to chodzi w życiu 
z Bogiem?

Przez te wszystkie wynalazki i osiągnięcia czuję się trochę ograbiony 
z prawdziwego sensu ufania Bogu. Dziś potrzebując czegoś, zama-
wiam to w Internecie, pożyczam pieniądze w ciągu jednego dnia, 
biorę to, czego chcę. Czy również dopada Cię czasem pokusa, aby 
pójść tą łatwą drogą, czy jesteś osobą poszukującą zawsze Bożej od-
powiedzi, dla której szybkie rozwiązania są jedynie ostatecznością? 
Ja ciągle się tego uczę, ale jako osoba pragnąca fanatycznie iść za Bo-
giem, chcę odrzucić proste i wygładzone chrześcijaństwo. A Ty?   
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motywator
Dzisiejszy tekst będzie trochę tekstem motywacyj-
nym. Być może masz dylemat, dotyczący tego roz-
ważania i jest to odpowiedź dla Ciebie, Drogi Czy-
telniku. Poświęć zatem chwilę i zastanów się nad 
swoim życiem w kwestii poruszonej poniżej.

Patrząc na szeroko pojęty ewangelikalizm, stwier-
dzam z dumą, że jesteśmy bardzo umuzykalnieni. 
Nie wiem, czy ktokolwiek robił jakieś badania po-
równawcze na temat tego, jaki procent ewange-
licznych gra na jakimś instrumencie lub śpiewa,  
i jak nasz obraz wypadałby na tle niechrześcijan. 
Na pewno sytuacja wyglądała jeszcze lepiej cho-
ciażby sto lat temu, kiedy przy zborach działały 
chóry, koła muzyczne, zespoły. Pokuszę się nawet 
o stwierdzenie, że muzykalność, wspólne uwielbie-
nie, taki a nie inny rodzaj muzyki, określają naszą 
tożsamość. Wydaje mi się niestety, że ta tendencja 
trochę zanika.

Może sam zastanawiałeś się w pewnym momen-
cie swojego życia nad rozpoczęciem nauki gry lub 
śpiewu. Może nawet udało Ci się zacząć, ale pierw-
sze trudności nie pozwoliły Ci złapać bakcyla tej 
sztuki. Może warto po raz kolejny spróbować, mimo 
trudności, które niewątpliwie za tym idą, bólu pal-
ców czy konieczności poświęcenia czasu? Może 
masz talent, który nie odkryty lub nie rozwijany po 
prostu zaniknie a to, jak mógłbyś uwielbić Boga  
i usłużyć innym, nigdy się nie wydarzy? Ja sam 
kilkukrotnie rozpoczynałem naukę gry na różnych 
instrumentach. Większość porzuciłem, ale w końcu 
znalazłem instrument, z którym spędzając czas na 
nauce czuję ogromną satysfakcję. Może gitara nie 
jest dla Ciebie, może nie jest to pianino, ale jest 
jeszcze dużo innych instrumentów. Gitara baso-
wa, perkusja, trąbka, flet, instrumenty smyczkowe.  
Jeśli słysząc muzykę rozweselasz się, jak król Da-
wid, spróbuj znaleźć swoje muzyczne powołanie. 

Początki są trudne, to fakt. Nic jednak nie przy-
chodzi bez pracy i poświęcenia. Pewien jestem, 
że zamiast spędzać czas przed telewizorem, czy 
komputerem, lepiej poświęcić się nauce. Być 
może stwierdzisz po jakimś czasie, że to nie jest 
dla Ciebie, ale jeśli nie spróbujesz, nigdy nie bę-
dziesz wiedzieć. W naszych zborach mamy o tyle 
łatwiej, że zawsze znajdzie się ktoś, kto poprowa-
dzi nas, przynajmniej przez podstawy gry na in-
strumencie. Kto wie, może po jakimś czasie sam  
z ucznia staniesz się nauczycielem? Próbuj, zachę-
caj innych, śpiewając i grając w sercu swoim Panu!  
(Ef. 5,19).   

generacja fast-food  
i środków przeciwbólowych

Tomek Bogowski
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Towarzystwo Dentystyczne stanu 
Georgia razem z Pierwszym Zborem 
Baptystów w mieście Woodstock  
w stanie Georgia (USA), rozpoczęły 
akcję mającą na celu poprawianie 
jakości tysięcy uśmiechów. Pacjen-
ci nie zapłacą za to ani centa. Misja 
Miłosierdzia w Georgii, jak nazy-
wana jest ta akcja, świadczy usługi  
w piątki i w soboty. Dziennie korzy-
sta z nich około tysiąca osób. Usługi 
są oferowane wyłącznie osobom 
dorosłym o niskich dochodach.  
Dr Johnny M. Hunt, pastor liczące-
go 7 tys. członków kościoła bapty-
stycznego, w którym odbywa się 
akcja mówi, że spośród dentystów 
w niej uczestniczących 25 należy 
do jego wspólnoty. Jak podkreśla, 
Pierwszy Zbór Baptystów „jest bar-
dzo świadomy potrzeb osób mają-
cych kłopoty finansowe zwłaszcza 
w obliczu obecnego kryzysu eko-
nomicznego. Wierzymy, że świa-
tło, które sięga najdalej, powinno 
najjaśniej świecić w domu. Dlatego 
chcemy pokazać, że zależy nam 
przede wszystkim na naszej okoli-
cy” – mówi. Pastor Hunt zaznacza 
przy tym, że jego zbór oprócz usług 
dentystycznych pomaga miejscowej 
społeczności także na inne sposoby. 
Co roku Pierwszy Zbór Baptystów  
w Woodstock organizuje miesięcz-
ną akcję, podczas której pomoc 
oferują także inni jego członkowie: 
lekarze, mechanicy, kosmetycy.  
W obecnym przedsięwzięciu bierze 
udział 1500 wolontariuszy. Misja 
ma również nadzieję zebrać 275 
tys. dolarów z datków, by pokryć  
koszt świadczenia darmowych 
usług. Podobne akcje dentystyczne 
były lub będą prowadzone w 24 
amerykańskich stanach. Wszyst-
kie we współpracy z Amerykańską 
Dentystyczną Fundacją Misji Miło-
sierdzia (ewangelista.pl).

Stany Zjednoczone – ewangelizacja 
hiszpańskojęzycznych narodowości

Kuba – niezwykły wzrost Kościoła
W ostatnich 20 latach Kościoły pro-
testanckie na Kubie przeżywają wiel-
ki rozwój. Niezwykłe jest to, że to kraj  
o kulturze zachodniej, długość życia sięga 
tam 79 lat, wszyscy umieją czytać i pisać. 
Ale jest to kraj w gorsecie komunizmu  
i licznych ograniczeń. Z powodu braku 
własnych budynków i niedostatku paliwa, 
władze ograniczyły działalność kościołów 
do spotkań domowych. W ten sposób po-
wstało ponad 10.000 zborów domowych. 
I tak w latach 1990-94 Kościół metodystów 
wzrósł o 50 procent, a uczestnictwo na 
nabożeństwach - o 400 procent. Kościół 
nazareńczyków w latach 1991-92 wzrósł 
o 115 procent, powstało 18 nowych zbo-
rów i 61 grup domowych. Zachodnia Kon-

wencja Baptystów mówi o największym  
w historii wzroście „bez strategii, bez 
świątyń i bez środków”. W czasie ostatniej 
dekady ubiegłego wieku prawie 10 pro-
cent mieszkańców Kuby stało się ewange-
licznymi chrześcijanami. Tworzą oni 4500 
zborów (w 1990 roku było ich 1250) oraz 
ponad 10.000 grup domowych. Obec-
nie przewyższają liczebnie katolików.  
W większości są to ludzie młodzi. Od 
2000 roku kościoły na Kubie wzrasta-
ją ponad 6 procent rocznie. Z rocznego 
sprawozdania Zachodniej Konwencji Bap-
tystów wynika, że w porównaniu z rokiem 
2000, ilość obecnych na nabożeństwach 
w 2006 roku wzrosła dwukrotnie (Mission 
Frontiers, 3-4/2011). 

Rosja – chrzest w wodach rzeki Irtysz

W dniach 25-26 czerwca br. Franklin Graham 
po raz pierwszy przeprowadził ewangeliza-
cję wśród ludności napływowej z Ameryki 
Łacińskiej, posługującej się językiem hisz-
pańskim. Od wielu pokoleń mieszkańcy  
El Salwadoru, Hondurasu, Meksyku, Argenty-
ny, Boliwii, Kolumbii i Gwatemali przenikali 
do USA w poszukiwaniu pracy, by utrzymać 
przy życiu swoje biedne rodziny. Obecnie 
tylko w rejonie Los Angeles liczą oni cztery 
miliony osób. Ich młodzież gubi się w obcej 

sobie kulturze. Dlatego w środowisku tym 
grasuje ponad 1000 gangów. Odczuwając 
potrzebę zwiastowania ewangelii ponad 600 
zborów połączyło swoje siły w modlitwie  
i zaprosiło do tego zadania Franklina Graha-
ma. Spotkania odbywały się na krytym sta-
dionie w Carson, Kalifornia. Wzięło w nich 
udział ponad 17.000 osób, z których ponad 
1500 pozytywnie odpowiedziało na apel 
ewangelisty powierzenia swego życia Jezuso-
wi (Decision, 9/2011). 

Drugiego lipca tego roku na głównej plaży 
miasta Omska odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo zborów ewangelicznych chrze-
ścijan baptystów miasta Omska i okolic. 
Powodem takiego nabożeństwa było pra-
gnienie braci i sióstr zawarcia przymierza 
z Panem przez chrzest. Tego dnia  do zbo-
rów miasta Omska i okolic przyłączyło się 
73 nowych członków. Po wspólnych pie-
śniach, w oparciu o tekst 2 Kor.5,17: „Jeśli 
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem”, prezbiter zboru „Wniebo-
wstąpienie”, Oleg Koleśnikow, wygłosił 
kazanie na temat autentycznej nowości 
życia w Chrystusie. Chrztu w wodach rze-
ki Irtysz dokonywało pięciu prezbiterów 

jednocześnie. Później nad nowo ochrzczo-
nymi wzniesiono modlitwę i wręczono 
im pamiątkowe prezenty. Przed chrztem 
jeden brat i jedna siostra złożyli świadec-
two swojej wiary. I tak brat opowiedział, 
jak zaniedbane było jego życie bez Boga 
i jak cudownie Pan Jezus przyciągnął go 
do siebie. Również siostra mówiła o cu-
dzie połączenia swojej rozbitej rodziny. 
Teraz, Chrystusową miłością, jest w stanie 
naprawdę kochać swego męża. Przy koń-
cu nabożeństwa starszy prezbiter Siergiej 
Sipko zachęcał nowo ochrzczonych do 
trwania w wierze i odważnego wydawania 
świadectwa o swoim Panu (Christianskaja 
Gazieta Sibiri, 8.08.br.)

Od stycznia tego roku baptyści i inni chrześci-
janie stali się ofiarami wielkich demonstracji  
i gwałtownych pacyfikacji ze strony władz. 
Wiele tysięcy protestujących straciło życie. 
Wiele rodzin, szczególnie chrześcijańskich, 
wyjechało z takich miast jak Homos na tereny 
wiejskie. Inni wybrali emigrację. Panuje strach 
o dzieci, szczególnie tam, gdzie codziennie 
dochodzi do strzelaniny. Biznesy, szczegól-
nie te prowadzone przez chrześcijan, doznały 
poważnego uszczerbku, a to miało wpływ na 
poziom życia. Baptyści znaleźli się w środku 
tych zamieszek. „Kościół Baptystów w Syrii 
aktywnie angażuje się w misję, dzieli się po-
selstwem ewangelii, rozpowszechnia Pismo 
Święte, jak też pomoc materialną i medyczną” 
- mówi pewna wiadomość, która dotarła do 
Światowego Związku Baptystów przez Liban. 
Syryjscy baptyści proszą o modlitwę, „aby Pan 
posłał pokój i zachował Syrię od tych niepoko-
jów, przez które obecnie przechodzimy” i aby 
„wzrosło wśród wierzących poczucie odpo-
wiedzialności, by ich życie było świadectwem 
łaski, pokoju i miłości, które mamy w Chrystu-
sie”. Wierzący proszą o modlitwę, aby te pro-
blemy zostały rozwiązane w pokojowy sposób, 
a nowi wierzący zostali wzmocnieni w wierze 
i aktywnie angażowali się w niesienie pomo-
cy potrzebującym. „Powierzamy swoje życie 
i życie naszych rodzin w ręce Boga” - piszą  
syryjscy baptyści (bwanet.org).

Urugwaj – stulecie ruchu 
baptystycznego

W tym roku baptyści Urugwaju świętowali stu-
lecie ruchu baptystycznego w tym kraju. Głów-
nym mówcą tej uroczystości był Neville Cal-
lam, sekretarz generalny Światowego Związku 
Baptystów. W swoim wystąpieniu mówił o tym, 
że „naśladowcy Jezusa Chrystusa więcej czasu 
powinni poświęcać studiowaniu Słowa Bożego 
i lepiej wykorzystywać jego bogactwa”. Mówił 
też o potrzebie modlitwy w życiu człowieka 
wierzącego. „Gdziekolwiek jestem, zauważam, 
że głównym czynnikiem wzrostu Kościoła jest 
bogate życie modlitewne”. Przytaczał przy-
kłady z Nigerii i Korei Południowej. Kampania 
ewangelizacyjna „Chrystus – jedyna nadzieja”, 
przyczyniła się do wielu nawróceń w Amery-
ce Łacińskiej. Również inicjatywa „Życie jest  
w Jezusie”. Bardzo wysoko oceniono utworzenie 
Unii Baptystów Ameryki Łacińskiej, co poma-
ga we wzajemnej współpracy. Przedstawiciele  
z Boliwary i Meksyku podali, że ich kraje posta-
nowiły rozwijać i pogłębiać duchowość, rozwi-
jać misję w miastach, na wyższych uczelniach.  
W Urugwaju, najbardziej świeckim kraju Ame-
ryki Łacińskiej, znajduje się prawie 6.000 bap-
tystów w 67 zborach (Baptist World, 3/2011).

Syria – baptyści ofiarami 
rewolucji
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Niecodzienna akcja 
Baptystów

„Odszkodowania, które trzeba było 
wypłacić ofiarom księży pedofilów, 
wpędziły irlandzki Kościół w bardzo 
poważne tarapaty finansowe. Sytuację 
pogarszają kryzys i coraz bardziej pu-
ste kościoły... W 1975 roku na niedziel-
ne nabożeństwa przychodziło dziewię-
ciu na dziesięciu mieszkańców kraju, 
dzisiaj – cztery osoby na dziesięć! Taka 
jest średnia krajowa. W archidiecezji 
dublińskiej do kościołów chodzi co nie-
dziela 20 proc. mieszkańców, a do nie-
których świątyń – tylko 3 proc. W cza-
sach kryzysu, gdy wierni mniej rzucają 
na tacę, oznacza to spadek dochodów 
archidiecezji o 15 proc. W ostatnich la-
tach archidiecezja dublińska wypłaciła 

ofiarom księżowskiej pedofilii już 13,5 
mln euro odszkodowań. Zidentyfiko-
wano 570 jej ofiar, głównie uczniów 
i wychowanków szkół, sierocińców  
i poprawczaków prowadzonych przez 
Kościół... Gdy w latach 80 Irlandia 
zaczęła się szybko bogacić, nastąpiły 
ogromne zmiany obyczajowe, a wielu 
duchownych i komentatorów ubolewa-
ło, że Irlandczycy zaczęli przedkładać 
dobra materialne nad wartości ducho-
we. Przewidywali jednak, że w razie 
kryzysu wyspiarze znów zwrócą się ku 
religii. Kryzys gospodarczy w Irlandii 
trwa jednak od 2008 roku i nie widać, 
by mieszkańcy wyspy masowo wracali 
do Kościoła” (GW, 20-21.08, br.). 

Przedstawiciel Baptystycznej Kon-
wencji Kenii, Euticauls Nzengu pi-
sze: „Wróciliśmy z podróży misyjnej  
w pobliże miasta Lowdar, oddalone-
go o 800 km od Nairobi i 200 km od 
granicy z Sudanem. Wziąłem ze sobą 
22 osoby, jechaliśmy tam 36 godzin. 
Większość tamtejszych ludzi jest no-
madami, często przemieszczają się  
z miejsca na miejsce. Są to tereny pu-
stynne, temperatury sięgają 40 stopni 
Celsjusza. Praca baptystyczna rozpo-
częła się tam 20 lat temu. Są tam teraz 
41 zbory baptystyczne, ale tylko osiem 
z nich ma własne budynki. 33 zbory 
spotykają się pod drzewami. Ludzie 
mieszkają w chatach ze słomy i siana. 

Koncentrowaliśmy się na pomaganiu 
im i głoszeniu ewangelii. Do 306 osób 
dotarliśmy z ewangelią. 106 z nich 
modliło się modlitwą pokuty. Rozda-
waliśmy żywność, ponieważ wielu 
umiera z braku pożywienia. Byliśmy 
świadkami śmierci głodowej matki  
z małym dzieckiem. Każdego dnia 
nasz zespół pokonywał pieszo wiele 
kilometrów, aby dotrzeć z ewangelią 
do wielu wiosek. Niedzielne nabożeń-
stwo odbyło się pod drzewem na gołej 
ziemi. Byliśmy wzruszeni panującymi 
tam warunkami. Ludzie z uwagą słu-
chali naszego zwiastowania. Proszę 
wszystkich o modlitwy za tych ludzi” 
(Baptist World, 3/2011).

Nowe książki słynnego ewangelisty 
Billy Grahama nie ukazują się już 
od ponad 5 lat. Ten okres zakończy 
się jednak 18 października, kiedy to 
pojawi się na rynku jego dzieło pod 
tytułem: „Zbliżając się do domu: ży-
cie, wiara i dobre zakończenie” (Ne-
aring Home: Life, Faith, and Finishing 
Well). Graham dzieli się w nim oso-
bistym doświadczeniem starzenia się. 
Przedstawia również swoje wnioski  
o tym, jak podchodzić do tego okresu 
ludzkiego życia. Według ewangelisty 
Biblia jasno daje nam do zrozumie-
nia, że Bóg ma powód, dla którego 
trzyma ludzi w podeszłym wieku na 
ziemi. Jaki jest Jego cel? Jak możemy 
nauczyć się radzić sobie ze strachem, 
zmaganiami i coraz większymi ogra-
niczeniami? „Najlepszym sposobem 
na radzenie sobie z trudnościami po-

Nowa książka Billy Grahama
deszłego wieku jest przygotowanie się 
do nich już wcześniej, zanim przyjdą. 
Zachęcam was, byście pomyśleli ze 
mną nie tylko o realności życia, kiedy 
się starzejemy, lecz również o nadziei, 
spełnieniu, a nawet radości, która 
może stać się naszym udziałem, jeśli 
nauczymy się patrzeć na te lata z Bo-
żego punktu widzenia i odkrywać Jego 
moc, która podtrzymuje nas każdego 
dnia” - mówi Graham. Zdaniem Matta 
Baughera, wydawcy książki, jest ona 
jedną z najbardziej znaczących pozy-
cji w dorobku Billy Grahama - Upływ 
czasu dotyka nas wszystkich. W jego 
wieku, przy takim doświadczeniu ży-
ciowym Billy zajmuje wyjątkowe miej-
sce, by pokierować nas ku pomyśl-
nemu dokończeniu życia. Niech Bóg 
błogosławi Billy Grahama - powiedział 
Baugher (ewangelista.pl).

Irlandia – Kościołowi brakuje pieniędzy

Kenia – odwiedziny rozproszonych baptystów



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”

Kościół Baptystów tego kraju stara się służyć wszyst-
kim narodom tego kraju. Jednym z priorytetów 
pracy misyjnej jest zwiastowanie ewangelii małym 
grupom narodowościowym i przybyłym do pracy 
emigrantom. Mieszkańcy Rosji posługują się 182 ję-
zykami. Każdego roku w poszukiwaniu pracy przy-
bywa tam kilka milionów obywateli innych krajów. 
Przedstawiciele różnych narodowości starają się 
trzymać razem, zachowują swoje obyczaje. Aby 
zwiastować im ewangelię, trzeba znać ich język  
i kulturę. Celem wydziału ewangelizacji jest zainte-
resowanie ewangelicznie wierzących ludzi właśnie 
tymi małymi grupami, znajdującymi się na terenie 
Rosji. Należy uczestniczyć w ich duchowym oświe-
ceniu i podzielić się miłością Jezusa Chrystusa – stać 
się solą ziemi i światłością świata. Narodowościowe 
zbory to ostateczny cel wspólnej służby. Oto kroki 
w realizacji tego celu: odwiedzenie wielu rosyjskich 
zborów i zainteresowanie ich służbą tamtejszym 
małym narodowościom, grupom i przyjezdnym ro-
botnikom; zorganizowanie specjalnych seminariów 
na temat zwiastowania narodowościowym i religij-
nym grupom; przygotowanie misjonarzy i organizo-
wanie wydarzeń ewangelizacyjnych, tworzenie grup 
studium biblijnego i organizowanie narodowościo-
wych zborów (baptist. ru).

Odznaczenie  
dla obrońcy praw człowieka

W tym roku otrzymał je Wati Aier, rektor Orien-
talnego Saminarium Teologicznego w Dimapur, 
północnowschodnim stanie Indii, Nagalandzie. Ta 
doroczna Nagroda Dentona i Janice Lotzów, zosta-
ła wręczona 9 lipca na Dorocznym Zgromadzeniu 
Światowego Związku Baptystów w Kuala Lumpur,  
w Malezji. Otrzymują ją ci baptyści, którzy w szcze-
gólny sposób angażowali się w obronę i przestrze-
ganie wolności i praw człowieka. Aier od 2008 roku 
przewodniczył Komitetowi Pojednania w Nagalan-
dzie. Trzy tamtejsze grupy etniczne walczyły ze 
sobą i władzami indyjskimi o autonomię i niepodle-
głość dla Nagalandu. Spory na ten temat trwały od 
50 lat, a w latach 1992-2009 było tam ponad 2330 
buntów i zamachów, co zmuszało władze do wielu 
restrykcji. Zgoda pokojowa między tymi grupami 
etnicznymi została podpisana w 2009 roku, a 18 
września 2010 roku była ostatecznie zatwierdzona 
przez zwierzchnie władze tych grup. Wcześniej 
Aier był wiceprzewodniczącym Azjatyckiej Federa-
cji Baptystów Pacyfiku, członkiem Komisji Wolność 
i Sprawiedliwość przy ŚZB, założycielem w Taj-
landii szkoły dla uchodźców z Myanmaru (Birmy).  
W 1991 roku założył on też Orientalne Seminarium 
Teologiczne, posiada dwa doktoraty. Odbierając to 
odznaczenie Aier podkreślił udział baptystów w za-
żegnaniu tego długoletniego konfliktu. Ludzie ple-
mienia naga od dawna tęsknili za życiem w pokoju, 
który wreszcie stał się rzeczywistością. Poprzednimi 
odbiorcami tej nagrody byli: Gustavo Parajon z Nika-
ragui, Joao i Nora Matwawana z Angoli, Denis Datta 
z Bangladeszu i Leena Lavanya z Indii (bwanet.org).

Rosja – docieranie z ewangelią  
do mniejszości narodowych

Ukraina – rozwój Kościoła Baptystycznego

Belize – działalność Kościoła Baptystów
Belize to małe państewko graniczące  
z Meksykiem i Gwatemalą (powierzch-
nia – 22 963 km. kwadr. i 160.000 
mieszkańców).  Pierwszy zbór bapty-
styczny powstał tam w 1822 roku. Sto-
warzyszenie Baptystów Belize składa 
się z ponad 50 zborów i placówek mi-
syjnych o łącznej liczbie prawie 2000 
członków. Jego służba edukacyjna 
obejmuje wiele przedszkoli, podsta-
wowych i wyższych szkół włącznie 
ze Szkołą Baptystyczną przy Queen 
Street, która jest uważana przez wła-
dze, jako modelowa szkoła przygoto-
wująca nauczycieli. Pierwsza wyższa 
szkoła, Belmopan Baptist High Scho-

ol, rozpoczęła swoją działalność we 
wrześniu 1998 roku. Wyższa Szkoła 
Baptystyczna w Belize rozpoczęła 
pracę w styczniu 2006 roku. Prowa-
dzi ona przygotowania teologiczne 
pastorów, kaznodziejów i przełożo-
nych zborów współpracujących w ra- 
mach Stowarzyszenia. Kończący stu-
dia otrzymują świadectwa upoważ-
niające do służby pastorskiej. Celem 
Stowarzyszenia jest organizowanie 
zborów baptystycznych na terenie 
całego Belize, przygotowanie wie-
rzących do służby chrześcijańskiej  
i wspieranie współpracy kościelnej  
(BWA Connect, 9/2011).

Baptyści na Ukrainie tworzą naj-
większą w kontynentalnej Europie 
wspólnotę baptystyczną. W jej skład 
wchodzi ponad 2.800 zborów i sta-
cji misyjnych prowadzonych przez 
ok. 2.000 duszpasterzy. Wraz z nie-
zależnymi zborami baptystycznymi, 
baptyści ukraińscy tworzą wspólnotę 
ponad 162.000 wiernych. Pierwszy 
na Ukrainie baptystyczny chrzest 
na wyznanie wiary udzielony został  
w 1864 r. w rzece Inguł. W 1867  r. po-
wstał na tym obszarze pierwszy zbór 
baptystyczny. Od tego czasu baptyzm 
rozprzestrzenił się najpierw na połu-
dnie Ukrainy, potem także na pozosta-
łe ziemie ukraińskie. Pod koniec XIX 
wieku na terenie Ukrainy żyło od 100 
do 300 tysięcy baptystów. Od 1920 r.  
w Ukraińskiej Socjalistycznej Republi-
ce Radzieckiej zakazano działalności 
Kościoła Baptystycznego. Ograniczo- 

na reaktywacja nastąpiła w czasie 
i po II wojnie światowej. W 1944 r. 
połączono Unię Baptystów z Unią 
Ewangelicznych Chrześcijan, tworząc 
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
Baptystów. Do nowo powstałej fede- 
racji wyznań ewangelicznych po krót-
kim czasie włączono także pozostałe 
pomniejsze wspólnoty baptystyczne  
i ewangeliczne. Podobną politykę  
stosowano w innych państwach blo-
ku komunistycznego (np. zawiązany  
w Polsce Zjednoczony Kościół Ewan-
geliczny). W latach 70. na ziemiach uk- 
raińskich odnotowano potężne prze-
budzenie religijne, związane z wie-
loma nawróceniami na ewangeliczne 
chrześcijaństwo. Od tego czasu Ko-
ściół baptystyczny na Ukrainie należy 
do najszybciej rozwijających się i jest 
jedną z najbardziej aktywnych deno-
minacji kraju (ewangelista.pl).

Ostatnio parlament węgierski za-
twierdził nowe prawo wyznaniowe, 
obowiązujące od początku następ-
nego roku. Uznaje ono tylko 14 „hi-
storycznych” kościołów i organizacji 
religijnych, włącznie z Kościołem 
Baptystów (12.000 w 368 zborach). 
W przyszłości parlament może pod-
jąć decyzję odnośnie innych 344 
„mniejszych kościołów”. Wśród po-
miniętych kościołów znalazły się: 
Ewangelicki Kościół Metodystycz-
ny (34 parafie i ok.2000 członków), 
Adwentyści Dnia Siódmego (4.600 
w 110 zborach), zielonoświątkowcy, 
Armia Zbawienia. Baptyści zostali 
uznani w tym kraju już w 1895 roku, 
a ich poprzednicy – anabaptyści 
– byli tam już w 1523 roku. Jednak 

przedstawiciel baptystów, wykła-
dowca na uniwersytecie i dziekan 
wydziału Historii Kościoła w Bapty-
stycznym Seminarium Teologicznym 
wyraził żal z powodu pominięcia  
w ustawnie innych Kościołów. Za-
równo metodyści jak i adwentyści 
już odwołali się od tej decyzji. Praw-
ne uznanie gwarantuje nauczanie re-
ligii w szkołach w ramach państwo-
wego budżetu. Przed przyjęciem 
tego prawa badania wykazały, że 
wiele spośród 300 kościołów już nie 
istnieje. Po zmianach politycznych  
w 1989 roku na Węgrzech praktyko-
wano uznawanie wspólnot religijnych 
na poziomie lokalnym i to w zakresie 
bardzo liberalnym w porównaniu  
z resztą Europy (ebf. org). 

Węgry – nowe prawo wyznaniowe
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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!

Szwecja – połączenie trzech kościołów
W następnym roku trzy kościoły w tym kraju połączą się  
w jeden. Do decyzji tej doszli delegaci kościołów: bapty-
stycznego, metodystycznego i misyjnego przymierza. Nowy 
kościół będzie miał prawie 70.000 członków w 900 zborach. 
Na pierwszym spotkaniu w Sztokholmie 4 czerwca tego roku 
przyjęto statut i powołano komitet wykonawczy – ale na razie 
bez przewodniczącego czy sekretarza generalnego. Siedzibą 
nowego kościoła będzie Ośrodek Ekumeniczny w Sztokhol-
mie. 434 delegatów nie było w stanie znaleźć nazwy nowego 
kościoła. Na razie nazwano go Wspólna Przyszłość. Nowa 
nazwa powstanie przed następnym spotkaniem egzekutywy 
w 2014 roku. Rozmowy o współpracy tych kościołów trwa-
ły od 1970 roku, zaś praca młodzieżowa tych trzech kościo-
łów została oficjalnie połączona już w 2008 roku. Najwięk-
szym z trzech połączonych kościołów jest kościół misyjnego 
przymierza, składający się z 686 zborów i 65.000 członków.  
Kościół Baptystów Szwecji posiada 207 zborów i prawie 
17.500 członków – 107 z nich to baptystyczne, 43 to zbory 
mieszane, baptystyczne i kościoła przymierza, a 48 dalszych 
są związane z metodystami, dawną misją Örebro, ruchem 
zielonoświątkowym i innymi grupami. Ewangelicki Kościół 
Metodystyczny posiada 55 zborów i prawie 3.300 członków. 
Długoletnia sekretarz generalna szwedzkich baptystów, Karin 
Wiborn, została wybrana na sekretarza generalnego Chrześci-
jańskiej Rady Szwecji. Zastąpiła ona na tym stanowisku lute-
rańskiego biskupa Visby. Chrześcijańska Rada Szwecji składa 
się z 27 kościołów, które wspólnie posiadają 8,1 mln człon-
ków. 7,6 mln z nich to luteranie, 165.000 katolików, 250.000  
to wolne kościoły oraz 100.000 prawosławnych (ebf.orf).




