


SŁOWO PRAWDY • Numer 11 / listopad 2011 • 3

MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY  
- ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP

Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXVI: 2011 r.  
Nr 11 (listopad) • 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: 17 listopada 2011 r.
(Projekt okładki z wykorzystaniem materiałów z kolekcji fotolia.com)

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

fot. fotolia.com

      
Spis treści:

s. 3 Jezus Chrystus - chlebem  
z nieba -  Konstanty Wiazowski

s. 6  Sens Wieczerzy Pańskiej  
- Ryszard Tyśnicki

s. 8 Znaki Bożej obecności  
- Janusz Kucharczyk

s. 11  Baptyści budują mosty  
- Paweł Kugler

s. 12  Uroczystości rocznicowe  
w Zelowie - Konstanty Wiazowski

s. 14  Uroczystości jubileuszowe  
w Warszawie - K. Wiazowski

s. 16  Być skuteczniejszym i odważniej-
szym - Mateusz Wichary

s. 17  Uroczystość z okazji wyboru 
nowego prezydenta Europejskiej 
Federacji Baptystów  
- Daniel Trusiewicz

s. 18  Okres zbiorów - wywiad  
z pastorem Ramem Kumar  
z Nepalu - Mateusz Wichary

s. 20 Umieć umrzeć - D.A. Carson

s. 22  Pytania do pastora: Dlaczego 
wierzący ludzie muszą cierpieć? - 
Robert Miksa  

s. 24  Świadectwo: Radość przeplatana 
z bólem - Dariusz Banicki

s. 25  Zagłuszyć kłamstwo mówiąc  
o prawdzie - wywiad z Anetą 
Nowak - Eugeniusz Dąbrowski

s. 26 Młodzi z Gdańskiej I - Ala Miksa

s. 28 Babskim okiem  
- Beata Jaskuła-Tuchanowska

s. 29 Wiara i muza - Tomek Bogowski

s. 29 Fanatycy - Tomek Bogowski

s. 31 Znużeni nadmiarem słów  
- Ryszard Tyśnicki

s. 32  Wiadomości ze świata  
- Konstanty Wiazowski

Listopad to nie jest łatwy miesiąc do 
twierdzenia, iż Bóg z nami. Patrząc 
za okno, wita nas szarość chmur,  
pożółkłe liście, puste konary drzew, 
zimno i wiatr. Święto zmarłych mi-
nęło. I haloween, która niestety, po-
mimo tandety, napływa do nas na 
pobudzanej marketingowo fali... to 
wciąż przypomnienie o prawdziwo-
ści śmierci. O skończoności docze-
sności. Świat przemija i my z nim. Jak 
wierzyć, że stale jest z nami Bóg? 

Właśnie w takim nastroju warto pa-
miętać, że to prawda niezmienna. 
„Oto jestem z wami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28:20). 
Oto jest, gdy czynimy uczniami 
wszystkie narody. Ale „oto” również 
w naszej pielgrzymce wiary daje nam 
dwa widzialne znaki swej niewidzial-
nej obecności. Oto chleb i wino, Stół 
Pański. Stół Jego, nie nasz. Stół, który 
zastawia przed nami, z siebie samego, 
łącząc chleb i wino ze swą niepowta-
rzalnie za nas złożoną ofiarą krzyżo-
wą – ciałem i krwią. Tak! Boża łaska 
jest obecna, aktualna, wierna, rów-
nież w szarości i doświadczeniach 
codzienności – oto przesłanie tego 
Stołu, przekazywane nieustannie, kie-
dy do niego zasiadamy. To przesłanie 
o Bożym przebaczeniu i wyjątkowej 
cenie, która została zapłacona. To 
również zapowiedź Wesela Baran-
ka. To także wskazówka, że trwamy 
w wierze, dowód, że nie odpadliśmy, 
sprawdzian dla naszego serca. Pomi-
mo grzechów i upadków, które wy-
znaliśmy, podchodzimy w skrusze, 
pokorze, ale również w nadziei i wie-
rze. To Stół Łaski. To stół Zbawiciela. 
O tym szerzej w artykułach Konstan-
tego Wiazowskiego, Ryszarda Tyśnic-
kiego i Janusza Kucharczyka. 

W tym nastroju poruszamy również 
temat cierpienia i śmierci. Nadzieja 
chrześcijańska nie jest tania. Nie uda-

je, że nie ma grzechów i cierpienia, 
ale je łaską przezwycięża. Zwycię-
stwo krzyża jest zwycięstwem przez 
cierpienia, podobnie jak branie krzy-
ża – zadanie, które daje swym naśla-
dowcom Boży Syn (Mt 16:24). Stąd ar-
tykuł D.A. Carsona o sztuce umierania  
i o cierpieniu (Pytania do pastora, ale 
i świadectwo pastora Dariusza Banic-
kiego).  

Bożą wierność widzimy również  
w wyjątkowych dwóch jubileuszach: 
Zboru w Zelowie i Warszawie.  
Widać ją również w Okresie Zbio-
rów w Nepalu: oto Bóg wybrał 
ten czas na wielki rozwój Kościoła  
w tym dalekim, zapomnianym kraju. 
Bóg jest z nami! I był. I mamy prawo 
oczekiwać i trwać w nadziei, że bę-
dzie. Potwierdzają to również wiado-
mości ze świata, jak i sprawozdanie  
z wysiłków polskich pastorów, by być 
efektywniejszymi w służbie, wybo-
ry nowego prezydenta Europejskiej 
Baptystycznej Federacji, która rów-
nież buduje mosty dla zdobywania 
muzułmanów w Europie. Dodatko-
wo rozważania (dwa) o prozie życia 
Babskim okiem i praktyczne o mi-
łości (Fanatycy). Polecamy również 
świadectwa młodzieży – z Gdańska 
i młodej poetki, oraz kilka refleksji  
o poprawie poziomu kazań (Znużeni 
nadmiarem słów). 

Życie mija. Ale naszym zadaniem jest 
pamiętać o krzyżu i zmartwychwsta-
niu oraz o powrocie naszego Pana.  
On jest z nami, o czym przypomina 
nam przez Swój Stół. Drogi Panie,  
daj nam zawsze trwać i wytrwać do 
końca przy Tobie, żyjąc dla Ciebie. 
Zachowaj nas dla siebie od grzechu  
i prowadź do końca, o co prosimy 
Ciebie i Ojca, w posłanym przez Was 
Duchu, Amen.  

Bóg z nami

Wieczerzę Pańską różne Kościoły 
traktują bardzo różnie. Jedni uwa-
żają, że w czasie jej sprawowania 
chleb zamienia się w prawdziwe 
ciało Chrystusa (transsubstancjacja, 
czyli przeistoczenie), drudzy, że 
dzieje się to tylko w ustach praw-
dziwie wierzących, którzy w niej 
uczestniczą, a według trzecich jest 
to czynność symboliczna: spoży-
wanie ciała i krwi Pańskiej pod 
postacią chleba i wina. Zarówno 
pierwsi jak i drudzy – poza klasycz-
nym opisem przebiegu Wieczerzy 
w 1 Liście do Koryntian (11,23-26) – 
nawiązują do tekstu z Ewangelii wg 
św. Jana, rozdz. 6, gdzie Jezus mówi 
o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego 
krwi. Przyjrzyjmy się dokładniej 
temu tekstowi.

Dyskusja o chlebie z nieba
Po cudownym rozmnożeniu chleba  
i nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi, Jezus 
przybywa do Kafarnaum (J. 6,1-15). Gdy 

Konstanty Wiazowski

Jezus 
Chrystus 
- chlebem 
z nieba

w tamtejszej synagodze (w. 59), w obec-
ności faryzeuszy i uczonych w Piśmie 
zaczął mówić im o pokarmie, „który 
trwa na wieki”, zażądali od Niego jakie-
goś znaku, który uwiarygodniłby Jego 
słowa (w. 30). Jak szybko zapomnieli  
o znaku cudownego rozmnożenia pię-
ciu chlebów i dwóch ryb (w. 14)! Powo-
łali się przy tym na mannę, którą otrzy-
mywali ich ojcowie w czasie wędrówki 
przez pustynię. Jezus skorygował ich 
myślenie: to nie Mojżesz, lecz Jego 
Ojciec daje im w tej chwili prawdziwy 
chleb z nieba. Ludzkie myślenie za-
wsze szuka pośrednika między Bogiem  
a człowiekiem, natomiast jedynym po-
średnikiem między Bogiem a światem 
jest Jezus Chrystus. 

I wtedy Jezus powiedział: „Ja jestem 
chlebem życia” (w. 35). To On, a nie 
nietrwała, przydatna tylko jeden dzień, 
materialna manna ich praojców jest 
prawdziwym pokarmem.  Chleb ten 
„zstępuje z nieba” lub „z nieba scho-
dzi” (czas teraźniejszy, czynność cią-
gła), a Jego „przydatność do spożycia” 
nie jest ograniczona żadnym termi-

nem (w. 33, 51 i 58). Już w rozmowie  
z Nikodemem (J. 3,13) Jezus używa tego 
czasownika w czasie teraźniejszym: 
On przychodzi, On „schodzi z nieba” 
(6,50). Chociaż jest na ziemi, jednocze-
śnie jest też w niebie, On trwa w stałej 
łączności z niebem. Będąc na ziemi  
i posiadając ludzką naturę, nadal należy 
do sfery niebiańskiej. Jest jednocześnie 
na ziemi i na niebie. Nawiązuje to do 
Jego cudownego poczęcia! Słuchający 
tych słów pojęli, w czym rzecz i dlate-
go lekceważąco zapytywali - bo chyba 
sami pochodzili z Kafarnaum: „Patrzcie, 
stawia się ponad nami, ale czyż nie zna-
my jego rodziny? Co On wyprawia?”  
(w. 41–42). Oni znali Go tylko w ziem-
skim, ludzkim wymiarze.

Spożywanie ciała i krwi Chrystusa
Zamiast się tłumaczyć, Jezus idzie 
jeszcze dalej i mówi: „Kto spożywa 
moje ciało i pije moją krew, ma ży-
cie wieczne... moje ciało bowiem jest 
prawdziwym pokarmem, a moja krew 
jest prawdziwym napojem” (w. 54-55). 
Picie krwi wzbudzało w Żydach odra-
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zę, ponieważ Bóg wielokrotnie zakazy-
wał jej spożywania (patrz 1 Mojż. 9,4;  
3 Mojż. 3,17;17,10.12.14). Gdyby jednak 
dokładniej znali oni Pismo Święte, roz-
poznaliby symboliczne znaczenie słów 
Jezusa. Przecież Bóg mówi: „Życie cia-
ła jest we krwi, a Ja dałem wam ją do 
użytku na ołtarzu, abyście dokonywali 
nią przebłagania za dusze wasze, gdyż 
krew dokonuje przebłagania za życie” 
(3 Mojż. 17,11). Krew zatem jest utoż-
samiona z życiem, jest tym samym, co 
życie. Tym razem życie Boże w postaci 
Jezusa przyszło na świat, kto je przyj-
muje, staje się jednym z Bogiem. Słowa 
Jezusa nie mogą więc odnosić się do fi-
zycznego spożywania Jego ciała i krwi.

Ale Żydzi uważali, że Jezus mówi  
o spożywaniu swego fizycznego ciała. 
Jak mogłoby się to stać? Przecież jest 
to niedopuszczalne i niewyobrażalne! 
Inni rozumowali - ciągle w zakresie 
fizycznym -  że jakoś mogłoby się to 
stać. I zaczęli się spierać między sobą 
(w. 52). Zwrot „na nowo się narodzić” 
(J. 3,4) również Nikodem potraktował 
dosłownie, i dlatego uważał to za coś 
niemożliwego (por. J. 3,9; 4,11-12; 6,42). 
Niewiara nie rozumie tajemnicy zba-
wienia i dlatego woli ją wykpić i wy-
śmiać twierdząc, że jest to absolutnie 
niemożliwe. 

Ale Jezus wcale nie wycofuje się ze 
swego twierdzenia, odwrotnie, jeszcze 
bardziej je wzmacnia mówiąc, że to, co 
im wydaje się niemożliwe i absurdalne, 
jest konieczne. „Jeżeli nie będziecie jedli 
ciała Syna Człowieczego i nie będzie-
cie pili Jego krwi, nie będziecie mieli  
w sobie życia” (w. 53). Chciał powie-
dzieć, że ci, którzy akceptują i przyjmu-
ją Go i Jego zastępczą ofiarę za jedyną 
podstawę swego zbawienia, pozostają  
w Nim, a On w nich. Jak przyjmuje się 
pokarm i napój, tak też wierzący przyj-
mują ofiarę Chrystusa. Jak pokarm fizycz-
ny jest przyswajany przez ciało, tak ofia-
ra ta zostaje przyswajana przez duszę. 

Natura ludzka, pozbawiona Bożej łaski 
nie jest w stanie tego zrozumieć, dlatego 
w procesie rozwoju teologii chrześcijań-
skiej starano się dowodzić konieczności 
spożywania fizycznego ciała Chrystusa 
i picia Jego materialnej krwi. Aby tak się 
stało, upoważniono człowieka, aby na-
kazał Bogu ciągłe materializowanie się 

Chrystusa w czasie spra-
wowania mszy. Jednak 
przytoczone wyżej sło-
wa Jezusa powinny być 
uważane za przenośnię. 
Takie tajemnicze wypo-
wiedzi zawsze wymaga-
ją duchowej interpreta-
cji. Tak jak na przykład, 
inne wypowiedzi Jezusa: 
„Zburzcie tę świątynię,  
a ja w trzy dni ją odbu-
duję” (J. 2,19), czy „Niech 
umarli grzebią umarłych 
swoich” (Łuk. 9,60). Po-
nadto, nasz Pan nazywał 
siebie drzwiami, paste-
rzem, krzewem winnym, 
drogą (J. 10,7; 15,1;14,6). 
Dobrze też pamiętali, gdy 
wyjaśniał: „Polem jest 
świat, dobrym ziarnem 
są synowie Królestwa,  
a chwastem synowie Złe-
go” (Mat.13,38). Gdyby 
wypowiedź o ciele i krwi potraktować 
dosłownie oznaczałoby to, że Jezus 
popiera kanibalizm, co jest sprzeczne  
z Bożym zakazem i jest nie do przy-
jęcia. Wiersz 57 wyraźnie mówi, że 
zwrot „spożywanie mego ciała i picie 
mojej krwi” wskazuje na „spożywanie 
mnie”. Jest to akt osobistego przyjęcia 
i bliskiej wzajemnej społeczności z Je-
zusem. Ponadto Jezus powiedział: „Kto 
spożywa ciało moje i pije krew moją, 
we mnie mieszka, a ja w nim” (w. 56). 
W dosłownym, fizycznym znaczeniu 
jest to rzeczą niemożliwą. Dlatego musi 
to mieć znaczenie metaforyczne, obra-
zowe. Wiąże się to z późniejszym naka-
zem Jezusa: „Mieszkajcie (lub trwajcie) 
we mnie, a ja będę mieszkał w was... Ja 
jestem krzewem winnym, wy jesteście 
latoroślami... beze mnie nic uczynić nie 
możecie” (J. 15,4-5). 

Skutkiem tego spożywania i picia jest 
życie wieczne, wskrzeszenie w dniu 
ostatecznym (w. 54) - wartość ducho-
wa, nie fizyczna. Adam, pierwszy czło-
wiek zmarł duchowo, bo fizycznie żył 
jeszcze kilkaset lat, chociaż Bóg po-
wiedział: „Gdy tylko zjesz z niego, na 
pewno umrzesz” (1 Mojż. 2,17). Tym 
razem przez akt „duchowego jedzenia” 
człowiek otrzymuje duchowe życie, po-
nieważ jest ono równoznaczne z uwie-

rzeniem. Jezus powiedział: „Kto wierzy, 
ma życie wieczne” (w. 47) i „Kto spo-
żywa moje ciało i pije moją krew, ma 
życie wieczne” (w. 54). A zatem wiara  
w Jezusa jest tym samym, co spoży-
wanie Jego ciała i picie Jego krwi. To 
najlepszy dowód na to, że występuje tu 
metafora, obrazowy rodzaj mowy.

Sakramentaliści odnoszą ten tekst do 
Wieczerzy Pańskiej, ale gdy słowa te 
zostały wypowiedziane, nie była ona 
jeszcze ustanowiona. Ponadto Jezus 
kierował te słowa do ludzi niewierzą-
cych, nieodrodzonych grzeszników, 
podczas gdy słowa ustanowienia od-
noszą się do wierzących, do grona Jego 
wyznawców. Fizyczne elementy nie 
decydują o życiu wiecznym. Spożywa-
jący „fizyczne ciało” Chrystusa w czasie 
eucharystii umierają fizycznie tak samo 
jak ci, którzy kiedyś spożywali mannę 
na pustyni. Materialne substancje nie 
mają wpływu na sferę duchową. Jakie-
kolwiek jedzenie i picie nie ma związ-
ku ze zbawieniem, inaczej zamknęłoby 
ono drzwi zbawienia łotrowi na krzyżu 
i otworzyłoby je dla wielu ignorantów  
i niewierzących. Ponadto wielu już zba-
wionych umiera bez komunii czy Wie-
czerzy Pańskiej, ale w stanie pokuty  
i wiary. Czy ktoś odważy się powie-

dzieć, że nie są zbawieni? Gdyby samo 
picie z kielicha warunkowało udział  
w życiu wiecznym, to odmawiając swo-
im wiernym kielicha, niektóre Kościoły 
świadomie pozbawiałyby ich tego zba-
wienia. „To, co się narodziło z ciała, jest 
ciałem, a to, co się narodziło z Ducha, 
jest duchem” (J. 3,6). „Kto sieje dla cia-
ła swego, z ciała żąć będzie skażenie,  
a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć bę-
dzie żywot wieczny” (Gal. 6,8). A zatem 
usiłowanie zamiany obecnie już du-
chowego ciała Chrystusa na materialne 
(rzekoma transsubstancjacja), nie daje 
żadnej duchowej korzyści, ponieważ 
życie wieczne jest skutkiem działania 
Ducha a nie materialnego chleba czy 
wina. „Duch jest tym, który ożywia, cia-
ło nic nie pomaga” (w. 63). Jezus dodał 
jeszcze: „Kto przychodzi do mnie, nie 
będzie głodny, a kto wierzy we mnie, 
nigdy nie będzie odczuwał pragnienia” 
(w. 35). Jest to prawda duchowa, ponie-
waż w sensie fizycznym ciągle odczu-
wamy głód i pragnienie. Ciało fizyczne, 
choćby było ono ciałem Syna Czło-
wieczego, nie może dać światu życia.  
Teraz fizyczne, cielesne poznanie Chry-
stusa straciło swoje znaczenie, dlatego 
Paweł pisze: „Jeśli znaliśmy Chrystusa 
według ciała, to teraz już nie znamy”  
(2 Kor.5,16).

Jak „przyswajamy”  
Chleb z nieba

„Jeśli kto spożyje z tego chleba, 
żyć będzie na wieki” (w. 51). Słowo 
„spożyje” jest dosyć sugestywne  
i dlatego zasługuje na dokładniej-
sze zastanowienie się nad nim.  
W jaki sposób nasz organizm 
przyswaja sobie odżywcze warto-
ści chleba? Tak samo nasza dusza 
przyswaja sobie duchowe wartości 
Pana Jezusa. Zwróćmy zatem uwa-
gę na wyjątkowe miejsce zarówno 
chleba materialnego jak i ducho-
wego w naszym życiu.

Przede wszystkim, spożywanie 
chleba jest niezbędne do utrzy-
mania ciała przy życiu. Można go 
podziwiać i badać pod każdym 
względem, ale bez spożywania 
nie będzie z tego żadnej korzyści. 
Chleb jedzą wszyscy i nikomu on 
się nie przejada. To samo odnosi 
się do chleba duchowego, Chry-

stusa. Zaspokaja On duchowe potrze-
by wszystkich ludzi i to na stałe (por.  
J. 4,14). Nie wystarcza poznanie prawdy, 
należy przyjąć ją do swego serca.

Spożywanie jest odpowiedzią na od-
czuwaną potrzebę. Ludzie głodni nie 
zadają pytań, natychmiast zabierają się 
do jedzenia. Tak samo czyni grzesznik, 
który uświadamia sobie swoją bezna-
dziejną sytuację. Mimo wielu dotych-
czasowych obiekcji intelektualnych, 
pokutujący grzesznik chętnie zwraca się 
do Chrystusa o pomoc. Wraz z Piotrem 
powiada: „Myśmy uwierzyli i poznali, 
że Ty jesteś Chrystusem” (w. 69). Naj-
pierw wierzy, a potem korzysta z Jego 
bogactw i coraz lepiej Go poznaje.

Spożywanie jest aktem przyswajania. 
Tylko spożywanie gwarantuje przy-
swojenie przez organizm odżywczych 
wartości pokarmu. „Co zjesz, to twoje” 
– powiadał kiedyś mój znajomy. Można 
podziwiać i szanować Chleb z nieba, 
Jego wspaniałą osobowość i doskonałe 
życie, ale dopiero „przyswojenie” Go 
przez „spożycie”, czyni nas zbawiony-
mi. Chleb ten gwarantuje nam posiada-
nie duchowego zdrowia i siły. Grzeszny 
człowiek w cielesny sposób pojmuje 
wypowiedzi Pisma Świętego. Sprawy 
duchowe ogranicza do rytuałów i ce-

remonii, umieszcza je w kontekście 
przeżyć i obrazów. Chrzest i Wieczerza 
Pańska są wielkimi środkami łaski, ale 
stają się bezużyteczne, gdy wszędzie 
widzimy je w Piśmie Świętym.

Spożywanie jest czynnością osobistą, 
nikt nie może najeść się za mnie czy 
za ciebie. Można obserwować innych 
przy suto zastawionym stole, ale nie 
zaspokoi to mojego czy twojego głodu. 
Można słyszeć wspaniałe świadectwa 
innych, ale nie wzmocni to nas ducho-
wo. Dopiero osobiste spożywanie Chle-
ba Życia, osobiste przyjęcie Chrystusa, 
spożywanie Go każdego dnia zaspokoi 
głód duszy. „Jeśli kto spożyje z tego 
chleba, żyć będzie na wieki”.

„To jest chleb, który zstąpił z nieba – 
nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. 
Kto spożywa ten chleb, będzie żyć na 
wieki” (w. 58). Czynność jedzenia jest 
tu określona dwoma wyrazami. „Wasi 
ojcowie jedli, czy zjedli (efagon) man-
nę”; „kto spożywa (trogon) ten chleb, 
będzie żyć na wieki”. Różne tłumacze-
nia starają się podkreślać tę różnicę, ale 
polski czytelnik nie zawsze ją zauwa-
ży. Izraelici na pustyni jedli, zjedli czy 
spożywali mannę i poumierali. Manna, 
chleb materialny, nie zapewniała im ży-
cia, natomiast kto stale spożywa, czy 
ciągle żywi się chlebem z nieba, będzie 
żył na wieki. Tamci po prostu fizycznie 
konsumowali, a ci drudzy mają stale 
żywić się, posilać samym Chrystusem. 
Pierwsze jedzenie miało charakter 
czysto materialny, cielesny, ponieważ 
manna była nietrwałym artykułem spo-
żywczym. A ci drudzy korzystają z du-
chowej mocy Bożej, którą Chrystus im 
gwarantuje, ponieważ pochodzi ona 
z nieba, jest Chlebem z nieba. Drugie 
jedzenie, przyswajanie Chleba z nieba 
nie gwarantuje nam fizycznego życia 
bez końca, ale przez nie łączymy się  
z tym, który powiedział: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto wie-
rzy we mnie, choćby i umarł (fizycznie), 
będzie żył (wiecznie)” (J. 11,25). Dlate-
go Paweł powiedział: „Z Chrystusem 
jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie 
ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 
2,20). Chleb z nieba jest przerzuconą 
nad przepaścią śmierci kładką, prowa-
dzącą zbawionych do wiecznego życia 
z Bogiem, a jednocześnie ubogacającą 
życie doczesne.  

fot. fotolia.com
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Chleb dający życie to nie wyrób z mąki, 
ale to osoba przychodząca i powołu-
jąca do wiary. Tak jak manna spadała 
z nieba, tak i ten nowy chleb zstąpił 
z nieba w akcie wcielenia. Przy czym 
spożywanie tego chleba jest tożsame 
z przyjściem do Jezusa. Problem tego 
nowego Bożego chleba rozgrywa się  
w sferze ducha, a nie fizyczności. Przyj-
ście i wiara w osobę jest tutaj najistot-
niejszym momentem spożywania tegoż 
chleba. Spotkanie z Jezusem i wiara 
zbudowana na tej personalnej więzi 
jest tym dającym życie chlebem, co 
więcej, inaczej niż chleb czasów Moj-
żesza ten nowy daje życie wieczne, nie 
kiedyś, ale już, teraz, gdy znajdziemy 
się w zasięgu tegoż duchowego chleba 
Jezusowego. Przeniesienie wiary z ge-
stu zewnętrznego na gest wewnętrzny, 
duchowy jest najistotniejszą różnicą  
w tym procesie. 

Żydzi w Egipcie musieli złożyć w ofierze 
baranka, aby uratować swoje doczesne 
życie, jedli mannę na pustyni, aby móc 
wkroczyć do ziemi obiecanej mającej 
swój wymiar terytorialny. Ten chleb 
mojżeszowy dawał jedynie chwilowe 
wytchnienie i wskazywał na potrzebę 
czegoś mocniejszego i pewniejszego. 
Chleb Jezusa, którym jest On sam, 
prowadzi do o wiele poważniejszych 
i trwalszych skutków. Jest to bowiem 
chleb żywota wiecznego. Przyjście 
do Jezusa daje wieczne bezpieczeń-
stwo, daje pokarm, którego skutki nie 
przemijają wraz z procesem trawienia, 
gdyż spożywanie i skutki spożywania 
mają wyłącznie wymiar duchowy, we-
wnętrzny a co za tym idzie, skutecz-
niejszy. 

Istota nowotestamentowej komunii to 
nie spożywanie, ale stawanie się. Nasza 
więź z Bogiem odbywa się nie w czasie 
nabożeństwa, co raczej w czasie życia. 
Mamy, jako chrześcijanie zanurzyć się 
w Jezusa, wtopić się w Jego moc i mą-
drość, w życie pod Jego kierunkiem. 
Tu tkwi istota tego nowego pokarmu, 
nowego chleba. Wieczerza Pańska, do 
jakiej zachęca Jezus nie jest fizycznym 
spożywaniem, ale duchową przemia-
ną, nas samych. Jest to proces wyma-

gający od nas pełnego zaangażowania 
i pełnego poddania się Jezusowi i jego 
woli. Może dlatego wielu twierdzi, że 
„jest to trudna mowa” i idzie szukać 
gdzie indziej tego pokarmu na wzór 
Mojżesza – docześnie wspierającego 
naszą wędrówkę przez życie. 

Zjednoczenie z Osobą
W Liście do Galacjan (2,20) apostoł 
Paweł mówiąc o wierze, mówi o prze-
mianie naszego życia do tego stopnia, 
że moje ja jest wypierane przez Jezu-
sa. Jak mówią prawosławni, dochodzi 
do przebóstwienia nas z dominującego 
EGO na dominującego JEZUSA w każ-
dej cząstce naszego życia. Ten chleb 
życia, tak jak i chleb fizyczny wnikając 
w nas, przemienia powoli, ale jedno-
znacznie w sposób nawet niedostrze-
galny. Przecież każda komórka naszego 
fizycznego ciała składa się z elementów 
pobranych ze spożywanego chleba. 
Identycznie ma być w naszym życiu 
duchowym. To pobierany pokarm od 
Jezusa ma nas przekształcić i przemie-
nić, z czasem już nic nie będzie starego 
a wszystko będzie Jezusowe. 

Dobrze tę ideę oddaje obraz z 1 Listu 
do Koryntian (12,12-31) znajdujący się 
zaraz po Pawłowej krytyce obchodze-
nia Wieczerzy Pańskiej przez Koryntian. 
Oni koncentrowali się na jedzeniu, na 
uczcie, w której jedni byli pijani a dru-
dzy głodni. Paweł chce odwrócić ich 
uwagę od uczty w kierunku przemiany 
życia. Centrum nabożeństwa chrze-
ścijańskiego to nie samo nabożeństwo  
z Wieczerzą Pańską, ale budowanie 
życia w jedności z Jezusem. Jeśli Jezus 
nie będzie Głową, jeśli to od Niego nie 
będzie płynęła moc Kościoła, to spotka-
nie „eucharystyczne” stanie się jedynie 
imprezą, bardziej lub mniej gorszącą. 
Koryntianie w swej niedojrzałości du-
chowej sprowadzili wiarę do doczesno-
ści i doczesnych doznań. Paweł zwraca 
ich uwagę na sferę ducha i przemiany, 
jaka z tej sfery powinna promieniować 
do doczesności. 

W tym ujęciu spożywanie Jezusa to 
nie spożywanie chleba w czasie Wie-

czerzy Pańskiej, to zjednoczenie z Je-
zusem w Jego mistycznym ciele, jakim 
jest Kościół zjednoczony z Głową, 
którą jest sam Jezus, Kościół, który 
czerpie wszystkie swoje siły z Jezusa  
i tylko z Niego. W tym znaczeniu Kościół 
to nie instytucja, do jakiej przychodzę, 
ale Kościół to ja przemieniony przez Je-
zusa w jedno z Nim. Słabością Koryn-
tian był fakt braku tej przemiany, gdyż 
każdy z nich pozostał sobą walczącym  
o lepsze miejsce w tej społeczności, re-
alizujący własny plan życia. To dlatego 
w tym korynckim zborze dochodziło 
do tylu patologii. Ta koryncka choroba 
dotyka też i nas, gdyż i my wolimy gest 
zewnętrzny niż wewnętrzną przemia-
nę, ta druga bowiem wymaga od nas 
wysiłku i wyrzeczenia się własnego 
ego. Wolimy zastąpić przemianę wnę-
trza zewnętrznym spożywaniem chle-
ba, dobudowując do tego taką czy inną 
„uspakajającą” teorię.

Chrześcijaństwo nominalne to wiara 
sprowadzona do gestu wypływające-
go z pustki wewnętrznej. Chcemy za-
stąpić gestem wewnętrzną przemianę 
duchową. W tym względzie baptyści 
wcale nie są mocniejsi od katolików, 
czy ewangelików. Tak długo bowiem, 
jak długo nasza wiara rozgrywa się je-
dynie w sferze zewnętrznej a nie du-
chowej przemiany, tworzymy wokół 
siebie atrapę wiary, która może pięknie 
wygląda, ale nic nie zmienia. Przypo-
minamy Samarytankę, dla której naj-
ważniejszym pytaniem było, która góra 
jest właściwym miejscem a nie pytanie, 
jak w duchu i prawdzie wielbić Boga. 
Ona chciała przyjść do słusznego miej-
sca, zaś Jezus proponował przemianę 
wnętrza, a wtedy i miejsce odpowied-
nie samo się znajdzie. 

         Pamiątka
Wieczerza Pańska ma być zwieńcze-
niem procesu, tak jak wiecha na dachu 
budynku zwieńcza ważny etap budo-
wy, czy jak flaga na Mount Evereście 
jest zwieńczeniem procesu i wysiłku 
dotarcia do tego punku. Po drodze 
jest wysiłek, jest praca i zaangażowa-
nie. Oczywiście tę flagę można tam  

TEMAT NUMERU WIECZERZA PAŃSKA

Sens Wieczerzy Pańskiej
Ryszard Tyśnicki

Dyskusja na temat Wieczerzy Pańskiej 
najczęściej jest sprowadzona do pod-
kreślania aspektu zewnętrznego, a nie 
wewnętrznego tego Jezusowego usta-
nowienia. Mówiąc inaczej, interesuje 
nas bardziej, co spożywamy, niż jaki 
to ma sens duchowy, wewnętrzny. Ten 
sposób patrzenia na Wieczerzę Pańską 
doprowadził chrześcijan do głębokich 
podziałów przynajmniej na trzy wza-
jemnie wykluczające się grupy.

Kiedyś Jezus w rozmowie  
z Samarytanką powiedział 
znamienne słowa: 

Ojcowie nasi na tej górze 
oddawali Bogu cześć; wy 
zaś mówicie, że w Jerozo-
limie jest miejsce, gdzie 
należy Bogu cześć od-
dawać. Rzekł jej Jezus: 
Niewiasto, wierz mi, że 
nadchodzi godzina, kie-
dy ani na tej górze, ani w Jerozolimie 
nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy 
czcicie to, czego nie znacie, my czci-
my to, co znamy, bo zbawienie po-
chodzi od Żydów. Lecz nadchodzi 
godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi 
czciciele będą oddawali Ojcu cześć  
w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec ta-
kich szuka, którzy by mu tak cześć od-
dawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy 
mu cześć oddają, winni mu ją oddawać 
w duchu i w prawdzie. Jan. 4:20-24

Jezus chce zwrócić nam uwagę, że nie 
forma jest ważna, ale raczej wypeł-
nienie tej formy. Miejsce kultu, choć 
wywołuje emocje, jest o wiele mniej 
ważne niż nasze wnętrze, niż nasze 
duchowe doświadczenie. Tendencją 
jest stosowanie wygodnych atrap, gdyż 
one nie wymagają wysiłku i przemiany 
życia a jedynie chwili, momentu obec-
ności w miejscu. Propozycja Jezusa 
sięga o wiele głębiej naszej osobowo-
ści, gdyż wymaga od nas przemiany 

serca, wpuszczenia Boga w miejsca,  
w których jest to dla nas niewygodne. 

Podobnie wygląda sprawa Wieczerzy 
Pańskiej. Można ją sprowadzić do ge-
stu, do kłótni o obecność lub nieobec-
ność Jezusa w chlebie i winie, do pięk-
nej liturgii, ale pod tym zewnętrznym 
płaszczem jest pustka. Wydaje się, że 
Jezusowi chodziło bardziej o wypeł-

nienie tej pustki sobą, niż o zastąpienie 
rytuału żydowskiego chrześcijańskim. 
O tym wypełnieniu chciałbym dzisiaj 
napisać. 

 
      Pokarm życia

W Ewangelii Jana (6:27-59) Jezus chce 
przekierować uwagę słuchaczy z chle-
ba, który zjedli na chleb, który może 
ich przemienić. Istota tej rozmowy 
koncentruje uwagę na przemianie ser-
ca i wnętrza, zaś słuchacze koncen-
trują się na fizycznym akcie jedzenia. 
To, co jest w tym dialogu dramatyczne, 
Jezus kompletnie został niezrozumiany, 
ludzie odeszli, gdyż zgorszyli się pro-
pozycją „kanibalizmu”, a przecież nie 
chodziło o fizyczne jedzenie, ale raczej 
o duchową więź z osobą Jezusa. 
Jezus nawiązuje tutaj do manny, Bo-
żego chleba, który stał się elementem 
łączącym stan niewoli w Egipcie ze sta-
nem wolności w Palestynie. Manna po-
zwoliła im przetrwać podróż do ziemi 

obiecanej, stała się symbolem Bożego 
prowadzenia, ale nie zastąpiła drogi, 
po jakiej kroczyli, umożliwiła jedynie 
dotarcie do celu. 

Jan w 6 rozdziale Ewangelii niewątpli-
wie nawiązuje do Wieczerzy Pańskiej, 
która staje się chlebem żywota nie tyle 
przez samo spożywanie fizycznego 
chleba, co poprzez wyjście i wejście 
- ze świata do domu Ojca, w tym du-
chowym przejściu najistotniejszym 
czynnikiem jest Jezus wypełniający nas 
swą obecnością i otwierający drogę 
do domu. Sam gest jedzenia nie ma tu 
znaczenia tak dużego, jak ofiara złożo-
na za życie świata. To nie chleb pro-
wadzi do zbawienia, ale efekty ofiary 
Jezusa. Główna myśl, jaka wypływa  
z tego tekstu dotyczy istoty zbawienia. 

fot. fotolia.com
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umieścić na skróty, zrzucając z samo-
lotu, ale czy to jest to samo, co samo-
dzielne wejście? 

Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską  
w momencie swojego wyjścia do 
ogrodu Getsemane. Bóg dał paschę 
Żydom w momencie poprzedzającym 
ich wyjście z Egiptu. Pascha miała być 
przez wszystkie wieki pamiątką tam-
tych wydarzeń i choć późniejsze ofiary 
paschalne nic nie zmieniały, to jednak 
jednoczyły Izraelitów z tymi, którzy  
w Egipcie zasiedli do tej pierwszej  

paschy. Istotą jednak nie była sama 
pascha ale fakt, że to właśnie ona roz-
poczęła nowy standard ich życia.

Jezus ustanawiając Wieczerzę Pańską 
wprowadza uczniów nie tyle w sam 
gest spożywania, co w przeżycie tego 
wszystkiego, co integralnie łączy się  
z tym gestem. Wieczerza Pańska stała 
się nową paschą, wspominającą wyda-
rzenie wyprowadzenia nie z doczesnej 
niewoli, ale z niewoli wiecznej. Istota 
tego gestu to nie stół w wieczerniku, 
ale Golgota i pusty grób trzeciego dnia. 

TEMAT NUMERU WIECZERZA PAŃSKA

Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej 
stajemy w duchowym wymiarze pod 
krzyżem obok Marii i innych kobiet 
oraz Jana, stojących w smutku obok 
konającego mistrza. Wieczerza Pań-
ska ukazuje nam ważną prawdę: Jezus 
wisi na tym krzyżu też i przeze mnie. 
Wisząc tam daje mi nowe życie, realną 
śmierć dla grzechu i zmartwychwsta-
nie do życia. 

Dlatego do pijanych i głodnych Koryn-
tian uczestniczących w nabożeństwie 
w tym zborze kieruje słowa: 

Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił  
z kielicha Pańskiego niegodnie, winien 
będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże 
więc człowiek samego siebie doświad-
cza i tak niech je z chleba tego i z kie-
licha tego pije. Albowiem, kto je i pije  
niegodnie nie rozróżniając ciała Pańskie-
go, sąd własny je i pije (1Kor.11,27-29).

Zwróćmy uwagę, że tu nie chodzi  
o definicję obecności Jezusa w chle-
bie i winie. Tu chodzi o fakt obecności 
Jezusa w nas i naszym życiu. Biorąc 
chleb i wino do ręki wyznajemy wiarę 

i składamy świadectwo przed Bogiem 
i ludźmi: „Jezus mnie zbawił”, „Jezus 
mnie przemienia”, „jestem jego dziec-
kiem kroczącym jego drogami”. A jed-
nocześnie biada mi, jeśli ta deklaracja 
jest pusta. To nierozróżnianie ciała 
Pańskiego to nic innego, jak pusty gest 
bez przemiany życia. Gdyż mówimy 
Bogu: „jestem Twój”, będąc jednocze-
śnie daleko od Niego.  

Oczywiście można toczyć spory o to, 
która góra jest prawdziwsza, ale czy to 
cokolwiek zmienia? Nie chodzi tutaj  

Jak to jest czuć czyjąś obecność? 
Każdemu z nas zdarzyło się mieć 
poczucie, że ktoś na nas patrzy, że 
ktoś stoi obok, że jest obecny. Moż-
na to wyczuć, usłyszeć, dojrzeć ką-
tem oka na granicy świadomości. 
Poznamy też, że ktoś przed nami był 
w znanym nam otoczeniu. Dla ludzi 
żyjących w pierwotnych warunkach, 
jak Buszmeni czy amazońscy India-
nie albo Papuasi, jest to sprawa życia  
i śmierci. Ktoś, kto nie wyczuje obec-
ności potencjalnego pożywienia lub 
drapieżnika, pasożyta, groźnego in-
sekta lub jadowitego zwierzęcia albo 
wroga, ten prędzej czy późnej (raczej 
to pierwsze) umrze. 

Dla nas te biologiczne znaki obecno-
ści są już mniej istotne. Mniej mamy 
dziś wokół siebie jadowitych węży, 
za to więcej niebezpieczeństw me-
chanicznych. Wytworzyliśmy więc 
sztuczne, bardziej nachalne i łatwiej-
sze do rozpoznania: znaki drogowe, 

PUNKTY WIDZENIA     Janusz Kucharczyk

szyldy itp. Zatraciliśmy te naturalne 
instynkty. Każdy z nas w środowisku 
pierwotnym wyżej wymienionych lu-
dów zdany sam na siebie dość szybko 
umarłby z głodu, choroby, ukąszenia 
czy z racji zostania obiadem albo 
uznania za intruza. Niezależnie od 
otoczenia, wiedza o znakach obec-
ności pozostaje jednak istotna dla 
wszystkich ludzi.

Obecność zastępcza
Ludzie zawsze chcieli też mieć po-
czucie bliskości kogoś, kto fizycznie 
jest daleko, lub już nawet nie żyje, 
doświadczyć poczucia obecności na 
odległość, niejako zastępczo. Służą 
temu portrety, obecnie zdjęcia, róż-
ne pamiątki, także listy, słowo pisane. 
Wtedy patrząc na nie lub czytając 
można mieć poczucie bliskości tej 
drugiej osoby. Jest daleko, ale zara-
zem jest blisko. Jest blisko, bo może-
my patrzeć na jej wizerunek, lub na 
coś, co nam się z nią kojarzy.

Odkrycie telegrafu, telefonu, prze-
kazu radiowego czy telewizyjnego, 
a zwłaszcza niedawne upowszech-
nienie telefonów komórkowych  
i internetu pogłębiło znacząco moż-
liwości takiej zastępczej obecności. 
Rozmowa z kimś przez skype’a z wi-
zją już niewiele odstaje od rozmowy 
na żywo. Mimo, że każdy z nas ma 
wielu bliskich za granicą, to znaczy 
dziś dużo mniej niż jeszcze 20, czy 
30 lat temu. Różnica między obec-
nością a nieobecnością się skurczyła. 
Tak silne stały się znaki obecności, 
które działają na znaczną odległość. 

Znaki Bożej 
obecności

o chleb, jaki spożywamy, ale o fakt 
przemiany, jaką dokonuje w nas Jezus. 
Nie chodzi o jedną, jedyną słuszną de-
finicję Wieczerzy Pańskiej, ale chodzi 
o nas i nasze życie wieczne, zwień-
czone uczestnictwem w Wieczerzy 
Pańskiej. Gdy domu nie ma, to sama 
wiecha jest jedynie zbiorem gałęzi wy-
rwanych i usychających. Nasze uczest-
nictwo w Wieczerzy Pańskiej staje się 
wtedy gestem bezużytecznym, a nawet 
szkodliwym.  

A co z obecnością Boga? 
Wiemy, że Bóg jest wszechobec-
ny. Jest obecny zawsze i wszędzie. 
Był obecny 3000 lat temu na Bliskim 
Wschodzie i 100 lat temu w Ameryce, 
i jest dzisiaj w Polsce i będzie za 100 
lat w Afryce i gdziekolwiek indziej. 
Ale nie zawsze Jego obecność odczu-
wamy. Choć jest ona do odczucia,  
i choć człowiek wierzący to przede 
wszystkim osoba mająca świadomość 
tej obecności, to nie zawsze ją jednak 
widzimy na co dzień. Oczywiście, 
czasem tę obecność wyczuwamy wy-
jątkowo silnie (zazwyczaj takie mo-
menty prowadzą do nawrócenia, czy 
przełomów w naszym życiu wiary), 
ale to nie jest coś stałego. Grzech, sku-
pienie na sobie, czy może stępienie 
owego duchowego zmysłu sprawia, że 
namacalność owej obecności nie jest 
przez nas zbyt głęboko zazwyczaj od-
czuwana. Swoją drogą, gdyby nawet 
tylko ludzie wierzący zawsze pamięta-
li o tym, lub też bezpośrednio czuli, że 
Bóg jest obecny, to świat wyglądałby  
o wiele lepiej niż wygląda. 

Obecność  Boga, ze względu na 
naszą ułomność obecnie również 
wymaga zastępczych znaków. Dla 
człowieka wierzącego nie ma więk-
szej radości, niż właśnie w owej świa-
domości żyć. Mówią o tym pięknie 
Psalmiści: „moim szczęściem jest być 
blisko Boga; nie odbieraj mi swego 
Ducha”. To pragnienie odczuwania 
Bożej obecności. Z drugiej strony, 
to pragnienie nie zawsze szło w pa-

rze z posłuszeństwem Bożej woli, 
czy autentycznym wysiłkiem, aby ją 
odnaleźć. Dlatego ludzie zawsze też 
wytwarzali własne znaki Bożej obec-
ności, niezgodnie z Jego wolą. 

Nieuprawnione znaki  
obecności Boga
Potrzeba tworzenia zastępczych zna-
ków obecności Boga jest tak silna, że 
ludzie wytwarzali sobie również ich 
formy, których Bóg sobie nie życzył. 
Należą tu głównie trzy zjawiska. Po 
pierwsze, bałwochwalstwo, kult wi-
zerunków, figur, świętych przedmio-
tów. I nie mówimy tu o poganach, ale  
o ludzie Bożym, który często ulegał 
tej pokusie, zaczynając od złotego 
cielca, przez  kult węża na pustyni, po 
różne świątynki i wizerunki. Było to 
obecne u Żydów, jest szeroko obecne 
w prawosławiu (ikony) i katolicyzmie 
(obrazy, figury, relikwie). Po drugie, to 
fałszywe objawienia fałszywych pro-
roków, którzy fałszywie czuli obec-
ność Boga, ów fałsz głosząc w Jego 
imieniu, dając ludziom coś, czego od 
Niego nie otrzymali. Wreszcie, niektó-
re z tych proroctw zostawały spisywa-
ne, zaczynając nowe religie czy nurty, 
jak gnostycyzm, islam, mormonizm.   

Boże formy zastępczej 
obecności 
Bóg chce, byśmy odczuwali Jego 
obecność na kilka sposobów. Jed-
nym  z nich na pewno jest wewnętrz-
ne przeświadczenie o bliskości Boga, 

choć może ono być zwodnicze. Wie-
lu heretyków, fałszywych proroków  
i szaleńców też je miało. Dlatego 
musi ono być korelowane Pismem, 
które samo w sobie też jest sposo-
bem obecności Boga, choć też nie 
działa w magiczny sposób. To uczeni  
w Piśmie wszak zabili Pana Jezusa. 
Jest nią wreszcie Wieczerza, którą  
mamy obchodzić na pamiątkę Pana. 
Jak ją jednak należy rozumieć? Znów, 
można ją rozumieć w sposób opacz-
ny, jak się to dzieje na przykład  
w Kościele Rzymskokatolickim lub  
u Świadków Jehowy. Na czym polega 
zatem jej zwiastowanie o obecności 
Pana?

Obecność Pana Jezusa  
w Wieczerzy - rozumienie 
katolickie
Chrześcijanie w antyku na ogół wie-
rzyli w obecność Pana w Wieczerzy, 
ale niespecjalnie to wyjaśniali. W śre-
dniowieczu zaczęto wykorzystywać 
język logiki o ontologii Arystotelesa, 
ponieważ na nim zostało oparte ro-
zumienie języka i natury znaczenia  
w tym czasie. Czasami protestanci 
mówią, że katolicka koncepcja eucha-
rystii wywodzi się z arystotelizmu. Nic 
podobnego. Arystotelesowski jest tylko 
język. To nie to samo. Nie każdy, kto 
posługuje się językiem biblijnym, głosi 
od razu chrześcijańskie poglądy. Każ-
dy heretyk też się tym językiem posłu-
guje. Podobnie tutaj. Arystoteles nie 
ma z tym poglądem nic wspólnego,  

„Sens wieczerzy Pańskiej - dokończenie artykułu ze strony 6.              „Sens wieczerzy Pańskiej - dokończenie         artykułu ze strony 6.              „Sens wieczerzy Pańskiej - dokończenie artykułu ze strony 6.
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użyto jedynie jego języka, ale dla gło-
szenia tezy, której w żaden sposób  
z arystotelizmu wyprowadzić nie spo-
sób. Niewykluczone, że towarzyszyły 
temu dobre intencje i chęć wyraże-
nia natury obecności Boga w chlebie  
i winie. 

O co więc chodzi? „Substancja” to 
dla Arystotelesa „realne coś”: cząst-
ka wody, powietrza, ziemi, ognia, 
minerałów, pojedyncze rośliny, zwie-
rzęta, ludzie. Ona oznacza to, co się 
nie zmienia w ciągu jej istnienia. Jest 
tym, co jest stałego w kiełkującym 
żołędziu, małym dąbku, dorodnym 
dębie i starym dębie bliskim śmier-
ci; tym, co jest stałego w człowieku: 
konkretnym ludzkim płodzie, dalej 
noworodku, dziecku, młodzieńcu, 
człowieku w sile wieku i staruszku. 
Wszystkie zmiany, które w nich za-
chodzą nie dotyczą ich substancji, 
lecz „przypadłości”, to znaczy roz-
miaru, różnych cech ciała i umysłu, 
działań, doznań, położenia w czasie  
i przestrzeni. Sama substancja zmie-
nia się tylko dwa razy: w łonie mat-
ki, kiedy człowiek powstaje i na łożu 
śmierci, kiedy umiera. 

„Obecność” zrozumiano więc jako 
obecność substancji. Pan Jezus w Je-
rozolimie, w niebie i w chlebie i wi-
nie, jest ciągle tym samym Jezusem 
– argumentowano – tak jak noworo-
dek, młodzieniec i staruszek to ciągle 
ten sam człowiek. Jednak, pojawia 
się tu pewien problem. Chleb i wino 
były najpierw chlebem i winem. Kie-
dy więc stają się czym innym? Oto 
wyjaśnienie: otóż następuje zmiana 
substancji, jak przy powstaniu płodu 
albo śmierci człowieka, bez zmiany 
przypadłości. Coś wygląda jak chleb 
i wino (przypadłości pozostają), ale 
jest już substancjonalnie czymś in-
nym, ciałem i krwią Chrystusa. 

Ale to już nie jest myśl Arystotele-
sa. Śmierć, która  jest znanym nam 
wszystkim z życia sposobem zmia-
ny substancjalnej, nie dokonuje się 
bez zmiany przypadłości. Trup dale-
ce inaczej wygląda i zachowuje się, 
niż człowiek żywy. Kiedy zmienia się 
sama substancja, zmieniają się tym 
bardziej i przypadłości. I inaczej być 
nie może. 

Być może ten sposób wyjaśniania  
w antyku oddawał dobrze obecność 
Pana Jezusa. Być może pierwotna 
intencja była słuszna. Ale stał się  
źródłem przeniesienia uwagi z Pana 
Jezusa na chleb. I przez to doprowa-
dził do bałwochwalczego skupienia 
się na chlebie i winie. 

Średniowieczny spór
W średniowieczu zaatakowano ta-
kie rozumienie. Dokonało go dwóch 
wybitnych logików, jeden w wieku  
XI-tym, drugi w XIV kierując się od-
miennymi założeniami. Dla Berengara 
z Tours (XI w.), słowa to tylko słowa. 
Są tylko konkretne słowa o konkretnej 
rzeczy. Słowa to nie kwestia rzeczy, 
lecz znaczeń. Dla niego przemiana 
chleba i wina w ciało i krew jest tylko 
zmianą znaczenia, ponieważ substan-
cja nie może zmieniać się bez zmia-
ny przypadłości. W samych rzeczach 
nic się nie dzieje. Przyjmując istnie-
nie tylko konkretnych rzeczy, Beren-
gar z Tours odrzuca doktrynę Trójcy 
i przyjmuje istnienie trzech osobnych 
bogów. Jego koncepcja została słusz-
nie odrzucona, ale wzmogło to tylko 
kult eucharystii. W związku z odpar-
ciem poglądów Berengara powstało 
święto Bożego Ciała. 

Jan Wikliff w XIV wieku uznawał 
realność znaczeń słów. Oznaczają 
one coś, co jest w samych rzeczach, 
a więc i same rzeczy. Jezus był za-
razem Bogiem i człowiekiem, ale 
przecież nie różnymi substancjami. 
Nie wątpił w to, że eucharystia jest 
znakiem obecności. I że ta obecność 
jest realna. Ale chleb jest dalej chle-
bem. Tyle, że nabiera pewnej własno-
ści związanej z ciałem Jezusa. Kiedy 
mamy jakąś pamiątkę po kimś, kto 

jest daleko, lub już nie żyje, to zna-
czy ona dla nas więcej; ona uobecnia 
jakoś tę osobę. List bliskiego jest nie 
tylko kartką i atramentem, ale czymś, 
co ma bezpośredni związek z daną 
osobą. Tym bardziej głos w telefonie, 
czy w komputerze. Ale przecież tele-
fon ani komputer się nie zmienia, nie 
staje się czymś nowym. Nasza uwaga 
nie kieruje się więc w Wieczerzy na 
sam chleb i wino, ale na Pana Jezusa, 
który się w nich uobecnia. 

Znaki obecności ciała  
i chleba Pana - protestanckie 
interpretacje
Protestanci na ogół kontynuują idee 
Wikliffa. Luter jednak ciągle myśli  
o obecności substancjalnej, tyle że nie 
zamiast chleba ale w chlebie. Kalwin 
raczej mówi o obecności duchowej 
w życiu wierzącego, znaczonej przez 
chleb. Zwingli mówi o symbolu, choć 
to mniej niż obecność, ale więcej niż 
zwykła zmiana znaczenia. Te spory 
nie są aż tak istotne, o ile sedno jest 
zachowane. Otóż wszelki znak obec-
ności, poczucie stania kogoś obok  
i patrzenia na nas, ślady w ziemi, pa-
miątka, list, głos wydobywający się  
z telefonu mają znaczenie, o ile kierują 
nas ku temu, co jest lub było obecne; 
ku drugiej osobie. Znaki nie mają zna-
czenia jako takie, same w sobie. Waż-
ne jest, że mają w sobie coś, co kieruje 
nas na realną obecność tego czegoś, co 
znaczą. Wieczerza (Eucharystia) przy-
pomina nam o obecności Pana Jezusa, 
który umarł i który przyjdzie, by po-
nownie z nami ucztować. Jest żywym 
znakiem Jego obecności. I dopóki do 
Niego nas przyprowadza, pobudza  
w nas świadomość Jego obecności  
i łaski, zadanie swoje spełnia.  

W niektórych krajach Europy Zachod-
niej obecna jest nieufność i strach wo-
bec mniejszości narodowych, a wśród 
nich liczonej dziś w milionach grupy 
emigrantów z Bliskiego Wschodu wy-
znających Islam. Nieufność i strach są 
obustronne. Nie tylko ludzie żyjący na 
Zachodzie obawiają się Islamu, ale też 
muzułmanie obawiają się wpływu Za-
chodu i chrześcijan. 

Jaką rolę mogą odegrać w tym kontek-
ście baptyści? Zagadnienie to było tema-
tem konferencji Europejskiej Federacji 

Baptystów „Spotkania między Muzuł-
manami a Baptystami”, która odbyła się 
w dniach 7-10 czerwca 2011 r. w Cen-
trum Baptystów Niemieckich w Elstal 
pod Berlinem. Brali w niej udział wy-
łącznie baptyści, przedstawiciele bapty-
stycznych unii z 18 krajów Europy, Bli-
skiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji 
Centralnej. Kościół Chrześcijan Bapty-
stów w Polsce reprezentowali pastorzy 
Daniel Trusiewicz i Paweł Kugler.

Punktem wyjścia był wykład Sekreta-
rza Generalnego Europejskiej Federacji 
Baptystów Tony Pecka, który powie-

dział, że tożsamość baptystyczna opiera 
się na dwóch filarach. Pierwszym z nich 
jest misyjność – przekonanie o tym, że 
zbawienie jest możliwe tylko w Jezusie 
Chrystusie i wynikająca stąd potrzeba 
głoszenia Ewangelii. Kościół Nowego 
Testamentu jest Kościołem misyjnym.

Drugim filarem tożsamości bapty-
stycznej jest przekonanie o potrzebie 
zagwarantowania wolności sumienia 
i wyznania dla wszystkich ludzi. Pań-
stwo nie może nikomu narzucać religii. 
Wykładowca przywołał słowa jednego 

z pionierów baptystycznych, Toma-
sza Helwysa, który już w 1612 roku 
w dziele „Krótka deklaracja tajemni-
cy nieprawości” pisał o potrzebie za-
gwarantowania wolności religijnej dla 
wszystkich obywateli kraju, nie tylko 
dla chrześcijan: „niech będą heretyka-
mi, Turkami, Żydami, kimkolwiek”. Jego 
postulaty były jak na owe czasy nie-
zwykle radykalne. Helwys postulował 
wolność religijną również dla Turków. 
Imperium Otomańskie obejmowało  
w tamtych czasach swoim zasięgiem 
nie tylko tereny dzisiejszej Turcji, ale 

też terytoria Bliskiego Wschodu i Afry-
ki Północnej. Pisząc o Turkach Helwys 
miał więc na myśli wyznawców Islamu. 
Jego dzieło było dedykowane królowi 
Jakubowi (inicjującemu słynny przekład 
Biblii, ang. King James Bible). Jednak 
król uwięził autora, który po dwóch la-
tach umarł w więzieniu, pozostawiając 
żonę i dzieci.

Jak baptyści realizują Wielkie Posłannic-
two? Sytuacja przedstawia się inaczej 
w krajach Bliskiego Wschodu, a inaczej 
w Europie, gdzie muzułmanie stano-
wią mniejszość. Na Bliskim Wscho-
dzie ogromnym problemem jest to, że 
chrześcijaństwo nie jest znane i budo-
wane są fałszywe stereotypy chrześci-
jan. Według jednej z prezentowanych 
statystyk, jedynie 13% muzułmanów 
ma osobisty kontakt z jakimkolwiek 
chrześcijaninem (nawet nominalnym). 

W jednym z reprezentowanych na 
konferencji krajów Bliskiego Wschodu 
chrześcijanie prowadzą szkołę podsta-
wową i średnią. Jednym z przedmio-
tów jest nauczanie Biblii. Szkoła mieści 
się w sercu dzielnicy muzułmańskiej,  
a wielu jej nauczycieli to muzułmanie. 
Jednak rodzice, w większości również 
muzułmanie chętnie wysyłają do szko-
ły swoje dzieci, nie tylko ze względu 
na wysoki poziom nauczania, ale też 
ze względu na dobre wzorce etyczne 
promowane przez szkołę. Wiele dzieci 
staje się uczniami Chrystusa.

W Egipcie chrześcijanie, zarówno wy-
znania historyczne jak i ewangeliczne 
padają ostatnio ofiarą prześladowań. 
Na skutek zmiany sytuacji politycznej 
pojawiła się jednak większa otwartość 
ludzi na Ewangelię. Mówi się o okresie 
złotych możliwości. Ludzie mieszkają-
cy obok siebie, którzy nigdy wcześniej 
się nie znali, zarówno chrześcijanie 
jak i muzułmanie, wychodzą na uli-
ce, np. w celu ochrony swego mienia. 
To stwarza naturalne okazje do pro-
wadzenia rozmów i lepszego pozna-
wania się. Pojawia się też możliwość 
dzielenia się Dobrą Nowiną. Jednak  
nie wiadomo, jak długo potrwa taka sy-
tuacja. Potrzebna jest gorąca modlitwa 
o ten i inne kraje, gdzie miała miejsce 
rewolucja, aby w jej wyniku chrześcija-
nie mogli cieszyć się większą swobodą 
religijną.

Paweł Kugler

Baptyści budują mosty
WYDARZENIA
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Jeśli chodzi o sytuację w Europie, to inaczej rzecz ma 
się w krajach bałkańskich, a inaczej w krajach Europy 
Zachodniej. W niektórych krajach bałkańskich bap-
tyści są marginalizowani, i to zarówno przez muzuł-
manów jak i chrześcijan z Kościołów tradycyjnych. 
Z powodu swojego wyznania doświadczają często 
problemów w codziennym życiu, w zwykłych ży-
ciowych sprawach, np. takich jak znalezienie pracy. 
Z drugiej strony ich wspólnoty są swego rodzaju fe-
nomenem: są w nich obecne osoby z różnych grup 
etnicznych i z różną przeszłością religijną. Ta wyjąt-
kowa jedność jest silnym i wyraźnie dostrzeganym 
świadectwem przemawiającym za prawdziwością  
i mocą Ewangelii.

Sytuacja w Europie Zachodniej jest odmienna. Euro- 
pejczycy dostrzegają, że integracja muzułmanów  
z ich społeczeństwem nie postępuje szybko. Z jed-
nej strony budzi to strach i obawy. Jednak baptyści 
starają się dostrzegać w tych okolicznościach otwie-
rające się drzwi do głoszenia Dobrej Nowiny. Przed-
stawiciel z Holandii powiedział, że chrześcijanie 
w tym kraju w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 
wieku gorąco modlili się o możliwość dzielenia się 
Ewangelią z muzułmanami. Dziś ich modlitwy zostały 
wysłuchane – muzułmanie pojawili się tuż obok, na 
progu ich domów, stali się sąsiadami.

W jaki sposób prowadzona jest praca misyjna  
i ewangelizacyjna wśród wyznawców Islamu? Naj-
częściej otwarta ewangelizacja nie jest możliwa, choć 
zdarzają się przypadki, gdzie muzułmanie nie mają 
nic przeciwko ewangelistom w swoich dzielnicach 
i chętnie angażują się w otwarte debaty na tematy 
religijne. Jednak w większości miejsc chrześcijanie 
stawiają na budowanie relacji i okazywanie pomo-
cy praktycznej. W Holandii niektórzy chrześcijanie 
decydują się na zamieszkanie w dzielnicach zdo-
minowanych przez emigrantów, aby być tam „świa-
tłem i solą”. Wiele programów jest skierowanych  
w stronę dzieci. Organizowane są dla nich obozy  
i pomoc w zajęciach praktycznych, takich jak od-
rabianie lekcji. Inne są kierowane do kobiet, i mają 
na celu m.in. pomoc w odnalezieniu się w zachod-
nim społeczeństwie. Władze państwowe przy-
chylnie patrzą na tego typu programy, ponieważ  
służą one integracji społeczeństwa.

We wszystkich wypowiedziach dotyczących gło-
szenia muzułmanom radosnej nowiny o zbawieniu  
w Chrystusie dał się zauważyć wspólny mianownik: 
budowanie relacji. To dzięki relacjom ludzie pozby-
wają się uprzedzeń. Świadectwo życia przemawia 
razem ze świadectwem Słowa. Dla wielu muzuł-
manów największy problem w pójściu za Chrystu-
sem nie jest natury intelektualnej (np. jak jeden Bóg 
może być w trzech Osobach), ale natury społecznej  
i łączy się z wysokimi kosztami, które trzeba ponieść 
wybierając drogę za Chrystusem. 

W niedzielę 2 października 2011 roku w zborze  
baptystycznym w Zelowie odbyły się uroczystości 
rocznicowe – 145-lecie pierwszego chrztu, 125-

lecie powstania tego zboru oraz 115-lecie otwarcia Domu 
Modlitwy. Jak doszło do tych wielkich wydarzeń?

Pierwszy chrzest na wyznanie wiary
Dzieje baptystycznego zboru w Zelowie dosyć dobrze zostały 
przedstawione i opisane, chociaż nadal brakuje solidnej mono-
grafii tego pierwszego słowiańskiego zboru na ziemiach polskich1*.  
W odległości 3 km od Zelowa znajduje się 
miejscowość Kurówek i tam już 23 październi-
ka 1870 roku powstał pierwszy niemiecki zbór 
baptystyczny, liczący wtedy 85 ochrzczonych 
członków. Kilka lat wcześniej odwiedził tę miej-
scowość misjonarz baptystyczny Gotfryd Alf  
i dokonywał chrztu na wzór apostolski.
Grupa baptystyczna w Kurówku wzbudziła 
wielkie zainteresowanie mieszkańców pobli-
skich miejscowości. Dlatego jeden z mieszkań-
ców Zelowa, Karol Jersak udał się tam i później 
stał się jednym z gorliwych wyznawców Jezusa. Już w 1866 roku 
Karol Jersak na wyznanie swojej wiary przyjmuje chrzest i rozpo-
czyna regularne nabożeństwa na terenie Zelowa. Było to 145 lat 
temu. Zbór zelowski uważa ten rok za swój początek. 

Pierwszy samodzielny zbór w Zelowie 
Jersak stał się gorliwym misjonarzem na terenie Zelowa. Na stano-
wisko pastora ordynował go sam Gotfryd Alf. Choć Jersak w 1885 
roku przeniósł się do Łodzi i tam założył czeski zbór baptystyczny, 
praca misyjna w Zelowie postępowała naprzód i swoim zasięgiem 
obejmowała  wiele miejscowości wokół Zelowa. Przewodniczy-
li jej różni bracia. Pojawiły się nieporozumienia i podziały, ale 
gdy w roku 1884 przybył tam absolwent seminarium teologicz-
nego w Hamburgu, sytuacja się uspokoiła i już 17 sierpnia 1886 
roku, z liczbą 108 ochrzczonych członków grupa baptystyczna  
w Zelowie stała się samodzielnym zborem. Było to 125 lat temu. 

Pierwszy Dom Modlitwy
Ponieważ coraz większa ilość ludzi nie miała stałego pomiesz-
czenia na odbywanie regularnych nabożeństw, zaczęto myśleć  
o budowie Domu Modlitwy. I tak już w 1879 roku zakupiono 
działkę budowlaną ze starym budynkiem, który stał się tymczaso-
wym miejscem zgromadzeń. W 1893 roku przygotowano projekt 
nowego Domu Modlitwy, zamieszczony w opracowaniu Zelów, 
wspólnota nacji, wyznań, kultur. Po trzech latach starań i wysiłków, 
przy ulicy Sienkiewicza 8, w obecności Gotfryda Alfa w 1896 roku 
odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu Modlitwy 
w Zelowie. Było to 115 lat temu. Budynek ten służy wspólnocie  
baptystycznej do dziś. Chwała za to Panu.

1* Krzysztof Bednarczyk, Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 roku, 
Warszawa, 1997, str. 55-56, 185-186. Życie i praca naszych zborów - ZELÓW, 
„Słowo Prawdy”, 7-8,1963, str. 24-25.  Sławomir Papuga i Andrzej Gramsz, 
ZELÓW, wspólnota nacji, wyznań, kultur, Łódź 2003, str. 72-79, 125-126,314-
316. Jacek Jadwiszczak, Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa, 
Zelów 2008, str. 88-93.

Uroczyste nabożeństwo rocznicowe
W uroczystości tej wzięli udział goście ze zboru w Łodzi  
i Zduńskiej Woli. Pastorzy łódzkiego zboru wraz z chórem 
pod dyr. Dawida Bera sprawili wiele radości małej wspólnocie 
zelowskiej. Nabożeństwo czytaniem Słowa Bożego i modli-
twą rozpoczął Br. Leszek Wakuła. Br. Marek Błoch serdecznie 
przywitał wszystkich gości. Artur Baranowski z Bełchatowa 
przedstawił krótki rys historyczny zboru zelowskiego. Pozdro-
wienia składali: Burmistrz miasta Urszula Świerczyńska, ksiądz 
rzymskokatolickiej parafii Marian Fałek, przedstawiciel parafii 
Ewangelicko Reformowanej Karol Pospiszył oraz dwaj pastorzy 
baptystyczni z Czech: Milos Matys i Karol Kutz. Przy dźwię-
kach muzyki obejrzeliśmy też migawki z życia zboru, a szcze-
gólnie z tegorocznych prac przy renowacji Domu Modlitwy.
Wspomniano i dziękowano Bogu za dotychczasowych prze-
łożonych tutejszego zboru. Byli to, do drugiej wojny świato-
wej: Karol Jersak (1866-1885 ), Józef Hart (1886-1891), Wil-
helm Jersak (1891-1893), Jan Pospiszył (1893-1903), August 
Meereis (1903-1908), Michał Marko (1909-1912) Franciszek 
Ondra (1913-1914), Edward Kupsch (1916-1917), Karol Strze-
lec (1918-1929), Fryderyk Matejka (1930-1931), Teodor Sitarz 
(1931-1936), Teofil Tuczek (1936-1945). Po drugiej wojnie świa-
towej zborowi zelowskiemu służyli: Franciszek Włoch (1945-
1949), Jan Mackiewicz jr (1949-1952), Michał Januszkiewicz 
(1952-1960), Michał Rudnicki (1960-1979), Edmund Blank 
(1979-1982), Andrzej Elkowicz (1982-1991), Józef Urbaniak 
(1999-2004) i Grzegorz Bielachowicz (2007- 2009). Jak widać, 
zbór zelowski nie miał szczęścia do pastorów, którzy służyliby  
mu przez kilka dziesięcioleci.  
W swoim wystąpieniu Pani burmistrz podziękowała za zapro-
szenie na tak niezwykłą uroczystość i podkreśliła, że Zelów jest 
miastem wielonarodowym i tolerancyjnym, tu dokonuje się po-
rozumienie ponad podziałami. „Bo okazywanie miłości do in-

nego człowieka, to okazywanie miłości do Boga” - zakończyła. 
Natomiast pastor Kutz wspomniał o Bożej miłości i wierności. 
Gdy jego dziadek umierał, a on był wtedy niemowlęciem, dzia-
dek zażyczył sobie, aby syn przyniósł mu do łóżka jego małego 
wnuka, nad którym się modlił i prosił Boga, aby w przyszłości 
powołał go do zwiastowania Jego Słowa. Zawierucha wojenna 
rozdzieliła go z ojcem na długie lata. Dopiero w 1969 roku, już 
jako pastor spotkał się ze swoim ojcem w Londynie, od które-
go dowiedział się o modlitwie swego dziadka. „Bóg jest wierny  
i wysłuchuje modlitw swoich sług” – zakończył brat Kutz. 
Słowem Bożym w oparciu o tekst Listu Judy (20-23) usłużył 
Br. Konstanty Wiazowski, a Wieczerzy Pańskiej przewodniczył  
Br. Krystian Ber. Modlitwy wdzięczności i wspaniały śpiew 
chóru łódzkiego zakończyły główne uroczystości. Po wspól-
nym posiłku na podwórku kościelnym przy ciepłej, słonecz-
nej pogodzie, chór łódzki dodatkowo obdarzył nas wszystkich 
wspaniałym godzinnym koncertem. Dzięki Bogu za wszystko.
Szczególne podziękowania należą się też zborowi zelowskie-
mu. Choć przechodził on różne koleje losu, to swoją działalno-
ścią ubogacił wielu. Bracia z Czech przypominali, że po drugiej 
wojnie światowej z Zelowa wyjechało do ich kraju wiele setek 
czeskich baptystów, organizując tam zbory baptystyczne. Nie-
mal wszyscy baptyści zachodnich i północnych Czech  wywo-
dzą się z Zelowa! Pozostała obecnie wspólnota baptystyczna 
w Zelowie jest mała, emigracja i odejścia uszczupliły jej liczeb-
ność, ale – jak dowodzi historia – ważna jest jakość, głęboka 
wiara i poświęcenie. Temu małemu zborowi należą się słowa 
podziękowania i uznania za zorganizowanie tej rocznicowej 
uroczystości, przypomnienie o swoich licznych poprzednikach 
i przyjęcie tak wielu gości. Serdecznie dzięki za poświęcenie  
i trud. „Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwa-
łę, dla łaski swojej, dla wierności swojej” (Ps.115,1).  

Konstanty Wiazowski

Uroczystości rocznicowe w Zelowie

Karol Jersak
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W dniach 8-9 października br.  
w Pierwszym Zborze Baptystów w War-
szawie odbyły się uroczystości związa-
ne ze 140-tą rocznicą pierwszego chrztu  
w Warszawie oraz 50-tą rocznicą otwar-
cia Domu Modlitwy. Rocznica chrztu 
była już wspominana w tym zborze  
w czerwcu tego roku, w związku z uro-
czystością chrztu dziewięciu osób. Tym 
razem fakt ten jeszcze raz był podkreśla-
ny. Ponadto wspominaliśmy, że w 1961  
roku, 50 lat temu, wielu z nas było świad-
kami uroczystego otwarcia wzniesionego 
przez nas Domu Modlitwy. Był to pierw-
szy wybudowany po wojnie nasz ko-
ścielny budynek. Po  wielu latach tułacz-
ki w wynajmowanych pomieszczeniach, 
wreszcie mogliśmy mieć swój stały adres 
i miejsce na modlitwę, duchowe budo-
wanie się i zwiastowanie Słowa Bożego.

Pierwszy dzień uroczystości 
Po preludium na fortepianie Karoliny 

Trusiewicz, przewodniczący rady zboru, 
Mirosław Wiazowski, powitał wszystkich 
zebranych na tej uroczystości, a szcze-
gólnie tych członków zboru, którzy wy-
jechali do innych miast czy znaleźli się  
w innych kościołach. Br. Andrzej Ba-
jeński, przewodniczący Rady Kościo-
ła Chrystusowego, przyznał, że w tym 
budynku odbył się jego ślub, tutaj też 
chrzcił swoich katechumenów. Też ży-
czył zborowi rozwoju dla chwały Bożej. 

Burmistrz Dzielnicy Wola Miasta 
Stołecznego Warszawy, Urszula Kierz-
kowska, wręczając List Gratulacyjny   
z okazji Jubileuszu 140-lecia chrztu  
w wieku świadomym oraz 50-lecia Do-
mu Modlitwy, powiedziała: „W imie- 
niu Rady i Zarządu Dzielnicy Wola 
pragnę złożyć całej wspólnocie I Zbo-

ru Chrześcijan Baptystów w Warszawie 
wyrazy uznania i szacunku oraz życze-
nia dalszej harmonijnej pracy. Wola jest 
miejscem wielokulturowym i wielowy-
znaniowym, co wynika z długiej, pięk-
nej i niejednokrotnie trudnej historii tej 
części Warszawy. Jako przedstawiciele 
samorządu dzielnicy jesteśmy dumni  
z tego dziedzictwa. Składam gratulacje 
z okazji tego wspaniałego Jubileuszu. 
Cieszę się, że wspólnota, która czyni 
tak wiele dobrego dla społeczności lo-
kalnej ma swój Dom Modlitwy właśnie 
na Woli”.

Kazanie w oparciu o tekst Mar. 
16,9-20 wygłosił Andrzej Seweryn, Rek-
tor WBST. Zwrócił przy tym uwagę na 
wspólną cechę chrzczonych w czasach 
apostolskich, te cztery osoby ochrzczo-
ne w  Wiśle przez Gotfryda Alfa 140 lat 
temu oraz 9 osób ochrzczone 19 czerw-
ca tego roku w baptysterium tego bu-
dynku. Wszyscy oni najpierw uwierzyli 
w Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, 
a następnie wyznali tę wiarę przez peł-
ne zanurzenie w wodzie. Wmurowany  
w fundamenty Domu Modlitwy akt erek-
cyjny zaczynał się tekstem biblijnym, 
który brzmi: „Bóg jest ucieczką i siła na-
szą... strumienie rzeki jego rozweselają 
miasto Boże, najświętsze z przybytków 
najwyższego. Bóg jest w pośrodku jego, 
nie będzie poruszone” (Ps.46,1.5-6).  
Kaznodzieja życzył zborowi trwania  
w Słowie Bożym, służby swemu otocze-
niu, całemu miastu stołecznemu i stania 
się matką dla wielu innych zborów.

Na zakończenie Br. Konstanty Wia-
zowski wzniósł modlitwę wdzięczności 
Bogu za pionierów ruchu baptystyczne-
go na ziemiach polskich, za tych, którzy 
w trudnym okresie okupacji mimo grożą-

cego im niebezpieczeństwa trwali w spo-
łeczności i modlitwie. Za tych, którzy nie 
mając stałego miejsca nabożeństw ma-
rzyli o nim, a następnie odważnie przy-
stąpili do budowy i wznieśli ten obiekt. 
Dziękował też za przychylność władz 
Dzielnicy Wola, które przez rewitalizację 
ulicy Chłodnej upiększyły otoczenie na-
szego Domu Modlitwy. Za wszystko to 
należy się Bogu cześć i uwielbienie.

Po krótkim poczęstunku na balko-
nie odczytano nadesłane pozdrowienia, 
następnie Br. Marek Budziński, pre-
zbiter zboru, opowiedział jak to dwaj 
pierwsi warszawscy baptyści przyjęli 
chrzest w zborze w Kicinie, a następ-
nie głosili ewangelię w Warszawie, by  
w 17 czerwca 1871 roku w nurtach 
rzeki Wisły mógł odbyć się pierwszy 
chrzest czterech osób. Dokonał go pio-
nier ruchu baptystycznego na ziemiach 
polskich Gotfryd Alf. Były to trudne cza-
sy, czasy prób i doświadczeń. Jesteśmy 
pełni uznania i wdzięczności Bogu na 
tych, którzy byli przed nami. 

Brat Andrzej Seweryn w przedstawił 
sylwetki pastorów stołecznego zboru. 
Szczególnie wzruszające było wysłucha-
nie nagranych w ramach audycji radio-
wej głosów braci Aleksandra Kircuna, 
Michała Stankiewicza i Adama Piasec-
kiego. W swoich wystąpieniach modlili 
się oni o pomyślność pracy tutejszego 
zboru, prosili Boga o dalsze Jego błogo-
sławieństwo. Podziękował też zborowi 
za udostępnienie wszystkich materiałów 
i sfinansowanie napisanej przez siebie 
publikacji, poświęconej historii zboru od  
jego powstania do czasów obecnych.

Po krótkiej przerwie w godzinach 
wieczornych byliśmy uczestnikami kon-
certu Missio Musica pod kierownictwem 

Jurka Dajuka. Wspaniale wykonane 
pieśni z towarzyszeniem wielu instru-
mentów, świadectwa obecności Bożej  
w życiu, były uwieńczeniem wspania-
łych przeżyć tego dnia.

Drugi dzień uroczystości
W obu dniach naszym uroczysto-

ściom towarzyszył wspaniale śpiewający 
chór pod dyrekcją Danuty Marcyniak. 
Na nabożeństwie niedzielnym dołą-
czyli do niego dawni chórzyści, którzy 
śpiewali w nim w poprzednich latach. 
Ten połączony chór wspaniałym Alle-
luja rozpoczął niedzielne nabożeństwo.  
W czasie trwania tych uroczystości słu-
żył również zespół zborowy.

Następnie odbyło się błogosławień-
stwo nad małymi dziećmi. Brat Gustaw 
Cieślar odczytał teksty biblijne mówią-
ce o stosunku Jezusa do dzieci, o obo-
wiązku rodziców wobec dzieci i dzieci 
wobec rodziców. Następnie cztery mło-
de małżeństwo wyszły do przodu ze 
swoimi dziećmi i brat G. Cieślar wraz  
z M. Budzińskim wznieśli modlitwę 
wdzięczności Bogu za dar dzieci i prosili 
Go o błogosławieństwo na ich przyszłe 
życie. Również ojcowie rodzin, trzyma-
jąc swoje dzieci na rękach dziękowali 
Bogu i prosili Go o pomoc w ich chrze-
ścijańskim wychowaniu. 

Kazanie w tym dniu w oparciu  
o tekst Fil.3,13-14 wygłosił Daniel 
Blanc, gość specjalny tych uroczystości.  
W swoim wystąpieniu szczególnie pod-
kreślał dynamikę życia chrześcijańskie-
go: rozpoznawanie Bożych priorytetów, 
kierownictwo Ducha Świętego i oczeki-
wanie na obfite żniwa. Należy pamiętać 
o przeszłości, ale nie żyć nią. Apostoł 
przyznał, że został „pochwycony przez 
Chrystusa”, ale też starał się o to, „aby 
pochwycić” – osobiście uchwycić się 
swego Pana, szukać Jego przemieniają-
cej mocy. Skoro Jezus nawiązywał re-
lacje ze wszystkimi ludźmi, my też po-
winniśmy czynić to samo, a wtedy nasze 
świadectwo przyniesie owoc.

Drugim kaznodzieją był Gustaw  
Cieślar, przewodniczący Rady Kościoła. 
Po przeczytaniu kilku tekstów ze Starego 
Testamentu, odnoszących się do Roku 
Jubileuszowego, przypomniał, że ma to 
być czas refleksji, odpuszczania, przeba-
czania i planowania nowej przyszłości. 
Dlatego do modlitwy końcowej zostali 
poproszeni przedstawiciele różnych po-
koleń. Dziękowali oni Bogu za swoich 

poprzedników i prosili o Jego błogosła-
wieństwo na przyszłe lata.

Po zakończeniu uroczystego nie-
dzielnego nabożeństwa wszyscy jego 
uczestnicy zostali zaproszeni na wspól-
ny posiłek w pomieszczeniach kościel-
nych. Trzeba o tym wspomnieć i wy-
razić podziękowanie wszystkim tym, 
którzy pod sprawnym kierownictwem 
siostry Beaty Chęcik przygotowywali  
w zborowej kuchni posiłki na kilkaset 
osób lub przynosili ze swoich domów 
wiele ciast i brali aktywny udział w pra-
cach na zapleczu tych uroczystości. To 
dzięki nim umacnialiśmy naszą społecz-
ność i nawiązywaliśmy nowe kontakty 
przy stołach. Bogu niech będzie oddana 
za wszystko chwała.

Dzieje zboru w postaci książkowej
Przygotowując się do tych uro-

czystości zbór stołeczny pomyślał też  
o upamiętnieniu swoich dziejów w po-
staci książkowej. Dlatego zaprosił do tego 
doświadczonego w tym zakresie Brata 
Andrzeja Seweryna. To dzięki jego pracy 
powstała książka PRAWDĘ I POKÓJ MI-
ŁUJCIE, Dzieje Pierwszego Zboru Bapty-
stycznego w Warszawie (1871-2011). Jej 
tytuł został zapożyczony z napisu wyry-
tego na frontowej ścianie Domu Modli-
twy. Brzmi on: „Pokój i prawdę miłujcie, 
mówi Pan Niebios” - to nawiązanie do 
wypowiedzi proroka Zachariasza 8,19. 
Książka ta ma 350 stron, zawiera ponad 
170 ilustracji, przedstawiających osoby  
i grupy ludzi zaangażowanych w dzia-
łalność stołecznego zboru. Poza ogólną 
treścią są w niej aneksy: wykaz duszpa-
sterzy zboru, kalendarium najważniej-
szych wydarzeń i wspomnienia starszych 
wiekiem członków zboru, aktualnego  
duszpasterza oraz indeks nazwisk.

Dotąd wiadomości o stołecznym 
zborze były rozproszone w różnych 
broszurach, ulotkach czy rodzinnych  
albumach. Trzeba jednak było je ze-
brać, by przedstawić pełny obraz jego 
początków i rozwoju aż do dnia dzi-
siejszego. Rocznice zawsze są dobrą 
okazja do podsumowania przeszłości  
i nakreślenia planów na przyszłość. Na-
leży pamiętać o tych, którzy byli przed 
nami, trudzili się, żyli w gorszych od nas 
warunkach, a jednak wytrwali do końca.  
Zasłużyli na naszą pamięć i wdzięcz-
ność Bogu za ich życie wiary.

Każdy zbór powinien poczuwać się 
do odpowiedzialności za utrwalenie 

swojej przeszłości i powiązanie jej z te-
raźniejszością. Powinien zadbać o swoją 
tożsamość. Nieraz ludzie przyłączają się 
do zboru i po pewnym czasie odchodzą 
od niego, ponieważ nie znajdują w nim 
„gleby”, aby móc zapuścić w niej swoje 
„korzenie”. Nie posiadając takich „ko-
rzeni”, zbór ten jest płytki, żyjący dniem 
dzisiejszym, nie posiadającym świa-
domości tego, że jest kontynuatorem 
aktywnej wiary swoich poprzedników, 
od których mógłby wiele się nauczyć. 
Trzeba opowiadać w zborze nie tylko 
historie biblijne, ale też historie nawró-
ceń poszczególnych jego członków i po-
czątków jego własnych dziejów. Wyzna-
nie wiary starożytnych Izraelitów miało 
charakter wybitnie historyczny – było 
opowiadaniem o życiu praojców ich 
wiary. Również chrześcijanie – szczegól-
nie ewangelikalni – w swojej ziemskiej 
wędrówce nie tylko patrzą na Jezusa, 
ale też są świadomi tego, że towarzyszy 
im „wielki obłok świadków”, którzy już 
odeszli z tej ziemi - rzesza Jego wiernych 
wyznawców i naśladowców, a nawet 
męczenników (Hebr.12,1-2). 

Jesteśmy wdzięczni Bratu Andrzejo-
wi Sewerynowi za podjęcie się napisa-
nia tej pracy. Dotąd opracował on już 
historię zborów w Kętrzynie i Chełmie. 
Warszawa to jego trzecia praca w tym 
zakresie. Może będzie jeszcze jakiś inny 
zbór, który zainteresuje się swoją prze-
szłością i zechce coś na ten temat napi-
sać? A do napisania jest wiele. Zresztą 
zobowiązuje  nas do tego Pismo Świę-
te, które mówi: „Pamiętajcie o waszych 
przewodnikach, którzy wam zwiasto-
wali Słowo Boże.  Rozpatrując koniec 
ich życiowej drogi, naśladujcie ich wia-
rę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś – ten  
sam i na wieki” (Hebr.13,7-8).  

        

 Konstanty Wiazowski

Uroczystości jubileuszowe w Warszawie

Fotografia z obchodów 
Jubileuszu 140-lecia chrztu,

fot. Jerzy Jagosz
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Uroczystość z okazji  
wyboru nowego prezydenta 
Europejskiej Federacji  
Baptystów  

W niedzielę 16 października 2011 r. 
w berlińskim zborze baptystycznym 
Oberschöneweide przy ul. Deutlstr. 
16 odbyło się uroczyste nabożeń-
stwo z okazji rozpoczęcia nowej 
służby przez pastora Hansa Gu-
derian’a na stanowisku prezydenta 
Europejskiej Federacji Baptystów. 
Uroczystość ta zgromadziła wielu 
zacnych gości z innych zborów bap-
tystycznych w Niemczech, a także 
z zagranicy, gdyż pastor Guderian 
jest dobrze znany i bardzo ceniony 
za swoją działalność misyjną. 

To uroczyste nabożeństwo było pro-
wadzone przez pastor Reginę Class, 
która pełni rolę sekretarza general-
nego Unii Baptystów w Niemczech, 
a jednocześnie pełni funkcję wice-
prezydenta Światowego Związku 
Baptystów (Baptyści niemieccy 
ordynują kobiety na urzędy pastor-
skie i mogą one pełnić wszelkie 
inne funkcje kościelne). Pastor Class 
podziękowała lokalnemu zborowi 
za oddelegowanie ich zasłużonego 
duszpasterza do służby na niwie 
europejskiej w uzgodnionym ze 
zborem wymiarze czasu. 

Następnie kazanie okolicznościowe 
wygłosił pastor Tony Peck, sekretarz 
generalny Europejskiej Federacji 
Baptystów (EFB). Swoje rozważanie 
oparł o tekst z Ewangelii Jana (21,15-
19) szczególnie akcentując fakt, 
iż powołanie Boże nieodmiennie 
związane jest z określonym zada-
niem. Pastor Peck wyraził wdzięcz-
ność, że Guderian rozpoznał swoje 
powołanie i jest gotowy podjąć się 

nowego dla niego zadania. Życzył 
on także nowemu prezydentowi 
EFB siły od Boga do pracy i uważ-
nego wsłuchiwania się w głos Pana 
Kościoła.

Pastor Guderian urodził się w 1948 
roku w Berlinie, studiował teolo-
gię w Baptystycznym Seminarium 
Teologicznym w Hamburgu w la-
tach 70-tych ub. wieku, po czym 
służył jako pastor dwóch zborów 
baptystycznych, w Monachium  
i Augsburgu. W latach 1996 - 2009 
kierował pracą Europejskiej Misji 
Baptystycznej (EBM MASA), która 
za swój cel stawia wspieranie mi-
sji lokalnej w różnych państwach 
Afryki i Ameryki Południowej. 

Trzeba przy tym podkreślić, że 
pastor Guderian był przez wiele 
lat członkiem Rady wykonawczej 
EFB. Przez minione dwa lata pełnił 
funkcję wiceprezydenta federacji  
i zgodnie z zasadami tej organi-
zacji będzie sprawować rolę pre-
zydenta przez kolejne dwa lata. 
Pastor Hans Guderian jest żonaty 
(żona Astrid), z którą mają dwoje 
dorosłych dzieci. 

Unia Baptystów w Niemczech li-
czy 83285 członków w 823 zbo-
rach lokalnych. Europejska Federa-
cja Baptystów liczy ponad 800000 
członków, którzy skupieni są  
w 51 uniach narodowych w róż-
nych krajach Europy i Bliskiego 
Wschodu. EFB reprezentuje także 
Światowy Związek Baptystów na 
terenie Europy.   

Daniel Trusiewicz

W dniach 26-28 września odbyła 
się tegoroczna konferencja pastorska 
naszego Kościoła. Rozpoczęła się  
w poniedziałek obiadem, zakończy-
ła w ten sam sposób w środę. Przy-
jechało nas ponad 50 pastorów i mi-
sjonarzy, co oznacza, że frekwencja 
była niezła. Bóg dał nam również 
dobrą pogodę, dzięki czemu czas 
spędzony w naszym ośrodku kościel-
nym w Radości, w którym dodatko-
wo cieszyły nas różne wprowadzone  
remonty, zyskał wspaniałą oprawę. 

Konferencja skupiała się na prak-
tycznych narzędziach w pracy pa-
storskiej. Były one przedstawiane 
na intensywnych sesjach warszta-
towych (w sumie 9 w 3 blokach po 
3) Spektrum było spore – od prawa 
wewnętrznego, dyskusji o apologety-
ce, przez kurs jak pozyskać dotacje 
unijne na działania zboru, testy na 
własne miejsce w funkcjonowaniu 
w grupie, zachętę do współpracy  
z GROMem (tym naszym bapty-
stycznym;), praktyczne wskazów-
ki jak aktywizować młodzież, czy 
ożywić nabożeństwo. Z inicjatywy  
br. Ireneusza Skocznia w pierw-

Być skuteczniejszym  
                 i odważniejszym
Wokół konferencji pastorskiej „Narzędzia pracy pastora”

szym i ostatnim dniu zostało nam 
przedstawione również narzędzie 
do poznania swoich słabych i moc-
nych stron – kurs „4 kolory służby”.  
Najważniejszym jej jednak stałym 
elementem, który przeplatał się po-
przez całą konferencję, był wykład 
Słowa Bożego przez brata Rober-
ta Miksę – najważniejszych tema-
tów 1 Listu do Tymoteusza – listu  
pasterskiego, który kieruje doświad-
czony pastor do swego duchowego 
syna, a przez niego i do nas dziś.  
Tematy te okazały się bardzo na  
czasie, pomocne, stawiające wy-
zwania i zachęcające. Nie zabrakło 
również świadectw i wspólnego na-
bożeństwa, w którym usłużyła nam 
wspaniale grupa z I Zboru w Warsza-
wie. 

Jako jeden z organizatorów (wraz 
z br. Marcinem Sochą), bardzo dzię-
kuję wszystkim prowadzącym, dzię-
ki którym konferencja okazała się 
(przynajmniej wg ankiet) faktycznie 
odpowiadać na niektóre z potrzeb 
naszych pastorów. Niech Bóg nas 
prowadzi w służbie i do zobaczenia 
w przyszłym roku!

Mateusz Wichary

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Modlitwę prowadzi T. Peck, fot. D. Trusiewicz

Pierwszy rząd od prawej - T. Peck, R. Class, H. Guderian, A. Guderian, 
fot. D. Trusiewicz

Kazanie wyglasza T.Teck, tlumaczy R.Class; 
poniżej: Hans i Astrid Guderian, fot. D. Trusiewicz



Okres zbiorów
z pastorem Ramem Kumar 
rozmawia Mateusz Wichary

ŚWIADECTWA Z CZTERECH STRON ŚWIATA
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Słowo Prawdy: Czy możesz się przed-
stawić?
Pastor Ram: Nazywam się Ram Kumar. 
Pochodzę z Nepalu, gdzie służę w ko-
ściele jako pastor i jako rektor w szkole 
biblijnej. 

SP: Powiedz coś o swoim kościele. 
Pastor Ram: Mój kościół znajduje 
się w stolicy, Kathmandu. Mamy 200 
ochrzczonych członków, do tego około 
50 dzieci i 50 osób młodzieży. Mamy 
również jakieś 5 zborów, które założy-
liśmy w okolicy. Ich wielkość waha się 
od 20 do 50 członków. 

SP: Jak powstał wasz kościół?
Pastor Ram: Kościół został złożony 
prawie 16 lat temu. Było to 5 osób – 
dwie rodziny, które zdecydowały, by 
coś wspólnie rozpocząć. Zaczęło się 
od grupy biblijnej, na której dzielili się 
ewangelią ze znajomymi. 

SP: Jaka jest sytuacja chrześcijan  
w Nepalu? 
Pastor Ram: Ostatnie 10 lat to okres 
zbiorów dla chrześcijan. Mamy wol-

ność religijną. Wolno nam chodzić po 
ulicach i głosić ewangelię. Możemy  
się legalnie gromadzić na nabożeństwa 
i inne spotkania. Przede wszystkim  
w okolicach świąt – Bożego Narodze-
nia i Wielkanocy – wszystkie kościoły,  
prawie 100.000 osób w naszym mie-
ście, wychodzimy na ulice i tam wspól-
nie głosimy ewangelię, mówimy kaza-
nia, śpiewamy i modlimy się. 

SP: Ile lat ma Kościół w Nepalu?
Pastor Ram: To stosunkowo młody Ko-
ściół. W latach 50. mieliśmy tylko kil-
ku chrześcijan. W 1990 było nas może  
z 30 tysięcy. Teraz jest nas około 700 
tysięcy w całym Nepalu. 

SP: To wspaniale! A jaka jest populacja 
Nepalu?
Pastor Ram: Około 30 mln. To kro-
peczka pomiędzy dwoma światowymi 
gigantami – Indiami i Chinami, na tere-
nie której znajdują się najwyższe góry 
świata – Himalaje. 

Słowo Prawdy: Jaka religia jest trady-
cyjnym wyznaniem w Nepalu?

Pastor Ram: 80% to hindusi, reszta to 
muzułmanie i buddyści. Mamy również 
animistów. 

SP: Jak ewangelizujecie?
Pastor Ram: Przede wszystkim to ewan-
gelizacja indywidualna. Dzielenie się ze 
znajomymi swoją wiarą. Mamy również 
ewangelistów. Każdy zbór ma swojego 
ewangelistę. Oni chodzą na ulice, roz-
dają ulotki, rozmawiają, zapraszają ludzi 
do kościoła. Również mamy grupy do-
mowe, na które zapraszamy znajomych. 
To miejsce nawrócenia dla wielu osób. 
Najwięcej osób nawraca się, bo widzi 
moc modlitwy. Przychodzą do nas, pro-
szą o modlitwę, a my się modlimy i Bóg 
uzdrawia. To największe świadectwo. 

SP: Jakie stoją przed wami wyzwania? 
O co możemy się modlić? 
Pastor Ram: Brak przywódców, którzy 
potrafią uczyć, czynić uczniów. Na-
uczać poprawnej teologii, biblijnej na-
uki. Kościół rozwija się tak szybko, że 
brakuje nam przywódców, a przez brak 
prowadzenia ilość przestaje iść w parze  
z jakością. To nasze największe wyzwanie.

SP: Czy twój kościół to kościół bapty-
stów?
Pastor Ram: Nie, służę w niezależnym 
kościele, ale bardzo do baptystów po-
dobnym. Zresztą, mamy w Nepalu 
również baptystów. Robią bardzo do-
brą robotę, prowadzą również bardzo 
solidną szkołę biblijną. Stawiają na 
przywództwo grupowe – mają więcej 
niż jednego pastora w zborze – co jest 
w Nepalu czymś nowym. Rozwijają się 
i są aktywni! 

SP: Miło mi to słyszeć. Czy możesz 
jeszcze na zakończenie podzielić się 
świadectwem swego nawrócenia? 
Pastor Ram: Pierwsze 20 lat mojego 
życia spędziłem w małej wsi wysoko  
w górach Nepalu. Do najbliższego 
przystanku autobusu, który łączy ten 
obszar z cywilizacją, miałem 3 dni pie-
szej wędrówki. Pomagałem z innymi 
młodymi krewniakami mojemu ojcu 
w gospodarstwie. Pochodzę z rodziny 
hinduskiej, moi rodzice przestrzegają 
rytuałów i tradycji. W szkole zostałem 
agnostykiem. Posłanie mnie do niej 

było wielkim obciążeniem dla moich 
rodziców. Jestem im za to wciąż bardzo 
wdzięczny. Ukończyłem studia i za-
cząłem uczyć w szkole średniej w Ka-
thmandu. To był 1996 r. Pewnego dnia 
rozmawiałem ze studentem. Chciałem 
się dowiedzieć, co robi w czasie świąt. 
Odpowiedział, że idzie do kościoła. 
To był pierwszy chrześcijanin, którego 
kiedykolwiek spotkałem. Byłem cieka-
wy, co oni właściwie w tym kościele 
robią. O chrześcijaństwie wiedziałem 
mniej więcej tyle, że to religia Zacho-
du. Zapytałem go więc, czy można się 
tam z nim wybrać. On się naturalnie 
zgodził. I w następną sobotę poszliśmy 
do kościoła – w sobotę, bo w Nepalu  
w sobotę mamy dzień wolny. To ko-
ściół, w którym teraz jestem pastorem. 
Ku memu zdziwieniu, ludzie w kościele 
byli dla mnie bardzo gościnni. To mnie 
rozbroiło. Sprawiło, że chciałem przyjść 
znowu, i znowu, i znowu. Zacząłem 
chodzić regularnie. 

Dość szybko miałem rozmowę z pa-
storem. Takie mamy zasady, że nowe 
osoby zapraszamy na taką rozmowę. 

Zazwyczaj to czas, gdy ludzie są wzy-
wani do nawrócenia. Podobnie stało się 
ze mną. Ja również się o to pomodli-
łem, ale nie rozumiałem tego, co robię. 
Kościół wciąż mnie jednak ciągnął. Ich 
miłość, nadzieja. Wkrótce, kiedy bar-
dzo zachorowałem, to oni mnie od-
wiedzili, wzięli do szpitala, modlili się 
koło mojego łóżka, prali moje ubrania. 
To naprawdę łamało mi serce. Zmusza-
ło mnie do myślenia, czemu tacy są? 
Pewnego dnia, gdy pastor dzielił się  
z Ewangelii Jana, rozdz. 3, wersy 16-
17 zrozumiałem, że oni po prostu roz-
dają miłość, którą otrzymali od Boga. 
I wtedy, wieczorem tego samego dnia 
doszło do mnie, że to musi być praw-
dziwy Bóg. Wtedy pomodliłem się 
jeszcze raz, tym razem już świadomie, 
aby Chrystus wszedł w moje życie. Po-
wierzyłem Mu je w modlitwie. To było  
w 1997 r. 

SP: Bardzo dziękujemy za wywiad  
i życzymy Tobie i całemu Kościołowi  
w Nepalu wspaniałych Bożych błogo-
sławieństw!  
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Kiedyś chrześcijan znano jako ludzi potrafiących 
umierać. Uznawano to za ważną sprawę, by chrze-

ścijanie byli znani z tego, iż w obliczu śmierci potrafią 
się odpowiednio zachować. Kiedy jednak dziś zaczy-
nam rozmowę o śmierci, wszyscy robią się nerwowi. 

Nie tak dawno w moim zborze pewna kobieta, którą 
nazwę Marią, zmagała się z nawrotem raka. W ciągu 
kilku miesięcy rozprzestrzenił się po całym jej ciele  
i pomimo leczenia czuła się coraz gorzej. Zgroma-
dziliśmy się na modlitwę za nią. I choć nie jesteśmy 
zborem o tradycji charyzmatycznej, modlitwy tego 
wieczora stawały się jedna po drugiej coraz bardziej 
entuzjastyczne. „Panie, powiedziałeś, że odpowiesz, 
gdy dwóch lub trzech zgromadza się w Twoje Imię. 
Jest nas tu 287, którzy wszyscy wspólnie wołamy  
i chcemy, abyś uzdrowił nasza siostrę!”; „Jezus, wczo-
raj i dziś, ten sam i na wieki. Chcemy, abyś Panie ob-
jawił się jako ciągle ten sam cudowny lekarz!”; „Panie, 
czyż nie zmiłujesz się nad jej rodziną? Mężem i dzieć-
mi, które pozostawi?”.

W końcu przyszedł czas, aby pomodliła się moja 
żona. Sama będąc chorą na raka, dwa razy otarła się 
o śmierć. Modliła się tak: „Ojcze niebieski, będziemy 
bardzo wdzięczni, jeśli uzdrowisz Marię. Ale jeśli nie 
jest to twą wolą, naucz ją jak umrzeć. Umrze tak czy 
inaczej, a więc, jeśli już teraz ów czas nadchodzi, pro-
szę naucz ją, jak odejść z tego świata w dobry sposób. 
Daj jej swoją radość. Daj jej przekazać nam dziedzic-
two pobożnej śmierci tak, aby jej odejście dla męża  
i dzieci stało się nadzieją wieczności i powodem ocze-
kiwania na powrót Chrystusa. Nie prosimy, by było jej 
łatwo, ale prosimy,  aby była tak pełna łaski, by Chry-
stus był w niej widoczny dla wszystkich”.

Cóż, po tej modlitwie można było zawiesić siekierę  
w powietrzu. Już nie było 287 ludzi zgodnych w modli-
twie. Modlitwa mojej żony, tak jakby zerwała łańcuch 
poprzednich modlitw. Stanęła z boku. Później dowie-
dzieliśmy się, że niektórzy członkowie rodziny Marii 
życzyli mojej żonie, by znalazła się w niebie przed nią 
i sama spełniła swą modlitwę.

Kilka miesięcy później zadzwonił do mnie mąż Marii. 
Jej stan gwałtownie się pogarszał, pomimo wszelkich 
lekarstw i terapii. Kościół był wspaniały, pomagając 
przy posiłkach i we wszelki możliwy sposób przy-
pominając, że „się modlimy, a Pan jest wierny swym 
obietnicom”. Jednak, to czego chciał, to przestrzeni 
i okazji dla rozmowy o nadchodzącej śmierci żony. 
Podkręcona oczekiwaniami uzdrowienia atmosfera  
w zborze to uniemożliwiała, to byłoby niszczenie wia-
ry. Maria nie mogła przygotować się na wieczność, 

rozmawiać o tym, co nadchodziło, bo tak wielu chrze-
ścijan wokół mówiło jej o uzdrowieniu. 

Mający dobre intencje, ale mało dojrzałości bra-
cia i siostry, którzy odstręczają chorych od myślenia  
o śmierci, którzy wciąż pobudzają nadzieję uzdro-
wienia, tak bardzo skupiają ich wzrok na doczesno-
ści, że zabierają im czas i energię, aby pomyśleć  
o nadchodzącym przyszłym świecie. Jedyne, co im się 
udaje, to ograbić swych bliskich z niewysłowionego 
pocieszenia ewangelii w podjęciu tego trudnego kroku  
w wieczność. 

Cokolwiek robi kościół, powinno to przygotowywać 
jego członków do zmierzenia się ze śmiercią i spotka-
nia z Bogiem. Nie przeżyjesz wiernie tego życia, jeśli 
nie jesteś gotów na nowe. Nie zachowasz zasad, du-
chowości czy doktrynalnej czystości bądź gorliwości, 
o ile nie żyjesz w gotowości na wieczność.  

Pewnego dnia wszyscy staniemy w obecności Króla  
w zmartwychwstałych ciałach i na wszystko spojrzy-
my z innej niż dziś perspektywy. Wszystko ujrzymy 
poprzez zwycięstwo Chrystusa – nawet raka, który nas 
toczył, czy prześladowania – wszystko to będzie wyglą-
dać inaczej za pięćdziesiąt milionów lat w wieczności. 

We wrześniu 1542 roku Magdalena, jedna z córek 
Marcina Lutra leżała w agonii. Jej ojciec płakał przy jej 
boku. Zapytał: „Magdaleno, moja kochana córeczko, 
czy chciałabyś zostać tutaj ze swym ojcem, czy pój-
dziesz chętnie do Ojca w niebie?”. Magdalena odpo-
wiedziała: „Drogi ojcze, co Bóg zdarzy”. Luter płakał, 
trzymając córkę w ramionach, modląc się, by Bóg dał 
jej wolność; i tak odeszła. 

Kiedy leżała już w trumnie, Luter żegnał ją tymi sło-
wy: „Kochana Magdo, powstaniesz i będziesz świecić 
jak gwiazda, tak jak samo słońce... Jestem szczęśliwy  
w duchu, choć ciało przepełnia smutek, którego nie 
zatrzymam, nasza rozłąka smuci mnie nad miarę... 
Wysłałem świętego do niebios”.

Czy czasem naszego bólu i smutku w tym życiu Bóg 
nie używa, byśmy zatęsknili za niebem, aby uwolnić 
nas od więzi z doczesnością, przygotować nas na 
wieczność i zwrócić naszą uwagę na Siebie samego, 
kosztem rzeczy jedynie materialnych? W Psalmie 90 
widzimy, że Mojżesz patrząc na śmierć zaczyna my-
śleć o życiu, grzechu, Bogu i próbuje zrozumieć, czym 
jest śmierć. A wtedy prosi o mądrość, aby to życie 
przeżyć w świetle tego, czym jest faktycznie śmierć. 
Gdybyśmy go tylko potrafili usłyszeć, całkiem zmie-
niłby naszą współczesną postawę, która chce, byśmy 
przechodzili przez to życie, jakby śmierci nie było,  

jakby nie czekała na nas na końcu ziemskiej wędrów-
ki. Mojżesz chce, abyśmy „nauczyli się liczyć nasze 
dni”, czyli byli świadomi ograniczeń, które nas określa-
ją i żyli w pełnej ich świadomości. Tylko w ten sposób 
zyskamy „mądre serca”.

Załóżmy więc, że twój współmałżonek przychodzi 
od lekarza z przerażającym rozpoznaniem: w jego/ jej 
ciele rozwija się nowotwór złośliwy. Wraca do szpitala 
na dalsze badania i po kilku dniach, wedle najlepszej 
możliwej wiedzy rokowania są na najwyżej trzy mie-
siące życia, bez większych nadziei ze strony współ-
czesnej medycyny.   

Nie chcę pomniejszać znaczenia, jaki taki cios miałby 
na twoją rodzinę. Istnieje wiele sposobów praktyczne-
go okazania pociechy i wsparcia, którą dojrzałe oso-
by mogłyby wam w takiej chwili okazać. Ale musimy  
sobie powiedzieć, że jeśli jesteś chrześcijaninem, 
który myślał o śmierci, zanim stanął z nią twarzą  
w twarz to rozumiesz, że ten wyrok nie jest czymś in-
nym w swym rodzaju od tego, z czym żyjecie przez 
całe swoje życie; już zgromadziłeś swe skarby w nie-
bie, a twoje serce już tam jest. 

Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci; tyle że w zawie-
szeniu. Jedyne, co nas może zaskoczyć, to że moment 
wykonania wyroku przyjdzie wcześniej, niż się tego 
spodziewaliśmy. Nie udaję, że ta refleksja przynosi po-
cieszenie. Pocieszenie płynie z innych źródeł. Ale peł-
ne przyjęcie tej prawdy zaoszczędzi nam sporo nie-
potrzebnego zdziwienia i buntu - jeśli wymkniemy się 
współczesnemu zachodniemu sposobowi myślenia, 
które zaprzecza realności śmierci, odmawia przygoto-
wywania się na nią i życia w jej perspektywie. 

Dla wierzącego moment śmierci staje się znacznie 
mniej onieśmielający przez perspektywę wieczności. 
Choć śmierć jest wrogiem, znakiem sądu, przypomnie-
niem o grzeszności i naszym wielkim przeciwnikiem, 
jest również, z innej perspektywy bramą, przez którą 
przechodzimy do spełnionego życia. Przechodzimy 
przez śmierć, i śmierć umiera. Im bardziej chrześcijanin 
żyje w obecności Bożej, tym łatwiej mu oczekiwać na 
niewysłowione zadowolenie, które będzie jego udzia-
łem w Bożej obecności w przyszłym świecie.   

D.A. Carson, Dying well, 
[w:] Be still my soul.  
Embracing God’s Purpose  
& Provision in Suffering,  
N. Guthrie ed., Wheaton  
2010, 113-119. Wykorzysta-
no za pozwoleniem Autora. 
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Robert MiksaPytania do pastoraPytania do pastora

Dlaczego 
wierzący 
ludzie 
muszą 
cierpieć?

Mozół, pot i cierpienie same w sobie nie są przekleństwem. 
Są raczej rezultatem życia na przeklętej ziemi i zmagania 
się z „chwastami”, od czego ciągle ranimy sobie dłonie 
i przybywa nam odcisków. Ponieważ ziemia w wyniku 
grzechu została przeklęta i porasta chwastami, doprowa-
dzenie jej do stanu używalności musi być okupione potem, 
a nawet krwią. Świat, w którym żyjemy jest chory na  
grzech. Gdyby nie symptomy tej choroby, pewnie nawet 
nie zauważylibyśmy, że coś jest nie tak i potrzebujemy 
pomocy.

3. Trud, znój, cierpienie i łzy są i pozostaną nieod-
łącznym elementem naszego życia na ziemi aż do 

czasu przemienienia naszych ciał i stworzenia nowej 
ziemi i nowego nieba. W Liście apostoła Pawła do Rzy-
mian czytamy, że pomimo odkupienia naszych dusz, 
nasze ciała ciągle jeszcze czekają na swoją kolej (Rz 8,20-
23). Nie nastąpi to jednak, dopóki nie nadejdzie wyzna-
czony przez Boga czas zmartwychwstania i odkupienie 
wszechrzeczy (Dz 3,21). Dopiero wtedy znajdziemy 
się w nowym świecie, w którym nie będzie cierpienia,  
smutku, łez, mozołu ani śmierci (Obj 21,4) i otrzymamy 
nowe, nieskażone ciała (1Kor 15,51-54).

4. Pomimo, że cierpienie i znój są wynikiem buntu 
człowieka wobec Boga, nie każdy przypadek cier-

pienia da się wyprowadzić bezpośrednio z grzechu. 
Najlepszym tego przykładem jest człowiek ślepy od uro-
dzenia, którego spotyka Jezus (J. 9,1-3). Pomimo, że Jego 
uczniowie są przekonani o tym, że źródłem tej choroby 
musiał być jakiś grzech (jego albo jego rodziców), Jezus 
mówi wprost, że tak nie jest. W tym przypadku ważny 
był cel, a nie przyczyna jego cierpienia, tj., aby na nim 
objawiły się dzieła Boże. Podobnym przykładem jest 
oczywiście sprawiedliwy a jednak cierpiący Job.

5.Cierpienie i ból w życiu ludzi wierzących ma zna-
czenie wychowawcze. W Liście do Hebrajczyków 

czytamy: „Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się  
z wami, jak z synami…” I dalej: „Żadne karanie nie wyda-
je się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak 
wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez 
nie zostali wyćwiczeni” (Hbr 12,7.11). Podobnie w Liście 
do Koryntian w kontekście niewłaściwego spożywania  
Wieczerzy Pańskiej (tj. mając niewłaściwy stosunek do 
zboru - 1Kor 11,22) apostoł Paweł ostrzega, mówiąc: „Dla-
tego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało 
zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlega-
libyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, 
znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem 
nie zostali potępieni” (1Kor 11,29-32; por 1Kor 5,5).
Nawet jeżeli wydaje nam się to dziwne i niepotrzebne, nie 
pozostaje nam nic innego jak tylko zaufać Bożej mądroś-

ci i dobroci. Czyż nie postępujemy podobnie z naszymi 
dziećmi? Apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Bożego 
napisał tak: „Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy 
według postanowienia jego są powołani” (Rz 8,28).

6.Cierpienie nie jest związane tylko z fizycznym 
bólem i ułomnościami ciała. Dla człowieka, który 

poznał prawdę życie w świecie pogrążonym w kłamstwie, 
w otoczeniu pokus, niesprawiedliwości i bluźnierstw jest 
utrapieniem. O Locie, który żył w Sodomie czytamy, że 
był udręczony z powodu rozpusty mieszkańców miasta, 
„sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bez-
bożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień 
w dzień w prawej duszy swojej” (2 Ptr. 2,7-8). To także są 
swego rodzaju ciernie, zgniłe owoce, jakie wydaje zbun-
towany człowiek żyjący w przeklętej ziemi. Tego również 
Bóg używa, by nas kształtować na obraz swojego Syna. 
Ale również to się skończy, gdy nasz Pan, Jezus, powróci 
jako Król królów i Pan panów.

7.Bóg, którego czcimy nie jest odległym, bezosobowym 
i obojętnym bóstwem, które nic nie wie o życiu 

człowieka. Czcimy Boga, który sam cierpiał w ciele.

Lisa Goertz była Żydówką, która straciła większość  
swojej rodziny w wyniku nazistowskich prześladowań,  
w tym matkę, męża, brata, syna i córkę, opisuje swoje 
doświadczenie, które zmieniło jej życie. Wszystkie naj-
bliższe jej osoby zginęły zamordowane przez hitle-
rowców. Kiedy już szesnasty członek jej rodziny zaginął, 
postanowiła skończyć z życiem. W swojej książce  
„I Stepped into Freedom” („Wkroczyłam do wolności”) 
opisuje dziwne doświadczenie: „Wyszłam na zewnątrz. 
Było już ciemno. Byłam osłabiona z głodu, na granicy 
obłąkania ze strachu i zmęczenia. Udałam się do rzeki 
Nysy. Za kilka godzin będzie po wszystkim, powiedziałem 
do siebie. Co za ulga! I wtedy coś się stało. Po drugiej 
stronie ciemnej rzeki zobaczyłam krzyż i Jezusa Chrys-
tusa na nim. Jego twarz nie była twarzą zwycięzcy, była 
twarzą kogoś cierpiącego, pełnego miłości, zrozumienia  
i współczucia. Patrzyliśmy na siebie, oboje Żydzi. Wtedy 
ta wizja zniknęła”.

W chwilach, kiedy wydaje nam się, że zostaliśmy sami 
i nawet Bóg nas nie rozumie, warto wrócić myślami do 
Golgoty. Autor listu do Hebrajczyków również przypo-
mina nam o tej prawdzie: „Nie mamy bowiem arcykapła-
na, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, 
lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, 
z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do 
tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę 
ku pomocy w stosownej porze. (Hbr 4,15-16).  

Jaką odpowiedź na pytanie o cierpienie daje Biblia?

1.Po pierwsze, musimy wyraźnie sobie powiedzieć, że 
z perspektywy Biblii widzimy Boga zarówno jako 

dobrego, jak i wszechmocnego. Jezus mówi o swoim 
Ojcu, że jego władza i moc jest nieskończona. Z jednej 
strony, cały wszechświat podtrzymywany jest słowem 
Jego mocy (Hbr 1,3, por. Kol 1,16-17). Z drugiej, czyta-
my o tym, że „ani jeden wróbel nie spada na ziemię bez 
woli Ojca i nawet włosy na naszych głowach są policzo-
ne” (Mat 10,29-30). Jednocześnie Biblia przedstawia Boga 
jako tego, który jest dobry i wszystko, co czyni jest dobre  
i sprawiedliwe. Każdy inny obraz jest stwarzaniem Boga 
na swój obraz i swoje podobieństwo, co prowadzi do 
wykrzywionego obrazu naszego życia.

2.Nie mieszkamy już w raju. Cierpienie jest nieodłącz-
nym elementem życia na wschód od Edenu. Kiedy 

Adam i Ewa zgrzeszyli i zostali wygnani z raju, przeklę-
ta została ziemia oraz wąż. Skutki tego jednak wyraźnie 
odbiły się na człowieku. Do kobiety Bóg powiedział: 
„Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach 
będziesz rodziła dzieci…”. A do mężczyzny: „W mozo-
le żywić się będziesz z niej (tj. z ziemi) po wszystkie dni 
życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się 
będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz 
jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1Mojż 3,16-19).

David Hume używał cierpienia, jako argumentu przeciwko 
Bogu zadając takie pytania: „Czy Bóg chce powstrzymać 
zło, ale nie potrafi? Oznaczałoby to, że jest bezsilny.  
A może potrafi, ale nie chce? Wtedy byłby nieprzyjazny. 
A może zarówno potrafi, jak i chce? To oznaczałoby, że 
jest zły”. Inni mówią tak: „Bóg może być albo dobry, albo 
wszechmocny. Nie może być jednym i drugim, ponieważ 
kłóciłoby się to z obecnym stanem świata. Przecież, gdy-
by był i wszechmocny i dobry, coś by z tym zrobił”.

Nawet, jeżeli ktoś w swoim buncie odrzuca Boga, pyta-
nie o cierpienie, niesprawiedliwość, ból i śmierć pozostaje 
otwarte. Tylko jak wtedy na nie odpowiedzieć? Jeżeli Bóg 
umarł, wraz z nim umarło pojęcie sensu, celu, znaczenie 
sprawiedliwości i niesprawiedliwości, dobra i zła. Jeże-
li wszystko stało się względne, to nie możemy nazwać 
złem nawet krzywdy celowo wyrządzanej drugiemu 
człowiekowi. Jeżeli wszystko, co istnieje jest mieszaniną 
materii, energii i przypadku, rzeczy i zdarzenia nie mają 
ani celu, ani znaczenia. W kontekście problemu cierpie-
nia, odrzucenie istnienia Boga stawia nas w sytuacji bezna-
dziejnej. Skoro pojęcia dobra i zła są względne a wartość 
człowieka zostaje sprowadzona do jego użyteczności, to 
po wykorzystaniu go dla swoich celów można go potrak-
tować jak obierki po ziemniakach, które nadają się już tyl-
ko na paszę dla zwierząt, albo na nawóz. Jego cierpienie 
nie ma żadnego znaczenia. Więcej jeszcze. Znaczenia nie 
ma nawet ta dyskusja. 
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Urodziłem się i wychowałem w rodzi-
nie katolickiej. Z wykształcenia jestem 
historykiem, z zawodu – nauczycielem. 

Należałem do osób, o których mówi 
się „wierzący praktykujący” - tyle, że ta 
praktyka odbywała się tylko w niedzie-
le, święta i w chwilach, gdy strach za-
glądał w oczy. Przez wiele lat dla mnie 
wiara była raczej rodzinną i narodową 
tradycją, a Bóg „pogotowiem ratunko-
wym”. Prowadziłem bardzo swobodne 
życie: nie stroniłem od alkoholu i by-
łem duszą towarzystwa. W czasie stu-
diów zostałem DJ-jem i prowadziłem 
mały klub dyskotekowy w akademiku. 
Najczęściej formą zapłaty był alkohol 
więc zdarzało się, że nie pamiętałem 
końca dyskotek.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych moja 
kuzynka i jej mąż zmienili wyznanie, 
stali się baptystami – tak w mojej rodzi-
nie określano ten fakt. Dla całej rodzi-
ny to był szok (mój ojciec mawiał: „jeśli 
mój syn zrobiłby mi coś podobnego, to 
zerwałbym z nim wszelkie kontakty” - 
niedługo przyszło mu się zderzyć z tą 
rzeczywistością). 

W 1991 roku ożeniłem się i wraz  
z żoną coraz częściej i chętniej spo-
tykaliśmy się z kuzynką rozmawiając  

o pewności zbawienia, Biblii, wie-
rze, łasce..., ale też o uzdrowieniach.  
W 1994 roku urodził nam się syn Mi-
chał. Nasza radość została wkrótce 
przyćmiona chorobą Michałka. Gdy 
miał kilka miesięcy zaczął mieć pro-
blemy z bardzo niskim poziomem że-
laza - kolejne wizyty u lekarzy i coraz 
- ponoć lepsze - leki nie dawały żadne-
go rezultatu. Wówczas coraz częściej 
moja żona przypominała mi zasłyszane 
wcześniej słowa o uzdrawiającej mocy 
Chrystusa. Podzieliliśmy się naszymi 
nadziejami z kuzynką oraz jej mężem 
i za ich pośrednictwem zaprosiliśmy 
do naszego domu pastora z Kościoła 
Baptystów, bo taki zaczynał powstawać  
w Gnieźnie - co prawda, ja początko-
wo podchodziłem do tego sceptycznie, 
ale uległem namowom żony, myśląc: 
„co mi tam...”. Mąż kuzynki i pastor 
przychodzili do nas systematycznie co 
tydzień - rozmawialiśmy, dostaliśmy 
Biblię, ale gdy przychodził czas modli-
twy pozostawałem milczący (jakoś nie 
wierzyłem, że Bóg może tu coś zmie-
nić). Jednego wieczoru nasze rozmowy 
były jakoś bardziej duchowe i w moim 
wnętrzu zaczęło coś się dziać - sam 
nie wiedziałem co. Tego wieczoru po 
raz pierwszy szczerze modliłem się  

o zdrowie mojego syna. Kilka dni póź-
niej nastał czas kolejnych badań krwi. 
Wieczorem odebrałem wyniki i... nie 
mogłem uwierzyć w to, co widzę - wy-
nik był prawie idealny. Wracałem do 
domu płacząc jak dziecko, na szczę-
ście było ciemno i nikt tego nie widział. 
Chciało mi się krzyczeć z radości na 
cało miasto: „Jezus mnie kocha!!!”.

Tego wieczoru w czasie modlitwy 
razem z żoną oddaliśmy swoje ży-
cie Jezusowi. Nasze życie zaczęło się 
zmieniać - wkraczał w nie Boży pokój, 
codzienna lektura Biblii stawała się 
coraz przyjemniejsza, a jego przekaz 
coraz bardziej zrozumiały. Czytając  
z modlitwą i rozważając Słowo Boże, 
a zwłaszcza Ewangelię Jana (szcze-
gólnie 3 rozdział) podjęliśmy decyzję  
o chrzcie - chrzest odbył się w I Zborze 
Baptystów w Poznaniu 6 sierpnia 1995 
r. Chrztu udzielał nam ten sam pastor, 
który wieczorami przychodził i z mocą 
Ducha Świętego burzył mój mur nie-
wiary (pastor Piotr Zaremba). W po-
darowanej z okazji chrztu Biblii wpisał 
werset z 2 Tm 2:2:

To, co usłyszałeś ode mnie wobec wie-
lu świadków, przekaż ludziom godnym 
zaufania, którzy będą zdolni nauczać 
również innych.

Potraktowałem te słowa bardzo serio. 
Byłem przekonany, że werset ten nie 
znalazł się w moje Biblii przypadkowo. 
Coraz aktywniej włączałem się w życie 
zboru, organizując obozy dziecięce, 
konferencje dla nauczycieli i rodziców, 
spotkania ewangelizacyjne, a w koń-
cu nauczanie na niedzielnych nabo-
żeństwach i czwartkowych studiach 
biblijnych. Równocześnie z prowadze-
niem nauczania stałem się sumiennym 
uczniem – „pod skrzydłami” brata Piotra 
Zaremby poznawałem podstawy teolo-
gii, etyki, homiletyki i duszpasterstwa. 
(w ramach Forum Duszpasterskiego), 
a rok temu zdałem egzamin pastorski 
przed Radą Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów w RP.

Relacje z moimi rodzicami nie pogorszy-
ły się, widać słowa mojego taty okazały 
się puste, bo sam zauważył pozytywne 
zmiany w naszym życiu. Moja mama 
zaczęła regularnie czytać Nowy Testa-
ment i przed jej śmiercią widziałem jak i 
ona zmienia swoje nastawienie do Boże-
go Słowa i kwestii zbawienia.

W międzyczasie nasza rodzina się po-
większyła: w 1996 r. urodziła się Zuzan-
na, a w 2000 r. Eliza, a Pan kształtował 
nasz duchowy charakter przez bolesne 
doświadczenia. W 2000 roku, krótko po 
urodzeniu Elizki, lekarze wykryli u Mi-
chałka bardzo rzadką genetyczną cho-
robę: Niemann-Pick typ C. Brzmiało to 
strasznie a rzeczywistość okazała się 
jeszcze okropniejsza. Jest to choroba ge-
netyczna atakująca mózg, który na sku-
tek tej choroby wyłącza po kolei wszyst-
kie procesy życiowe. Michał najpierw 
przestał chodzić, mówić, przełykać, 
pojawiły się problemy z oddychaniem 
i ostatecznie ....  zmarł w wieku 14 lat. 
Odchodził pojednany z Panem - gdy był 
jeszcze małym chłopcem oddał swoje 
życie Jezusowi. Niestety ta choroba „za-
domowiła” się u nas na dłużej. 6 lat temu 
dowiedzieliśmy się, że Eliza ma to samo 
schorzenie, ale dzięki wsparciu wielu 
osób od dwóch lat leczona jest bardzo 
drogim lekarstwem. Bóg daje nam nie-
samowite siły i napełnia nadzieją, a na 
nasze usta cisną się słowa wypowiedzia-
ne niegdyś przez Joba:
„Przez wszystkie dni mojej służby będę 
oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.” (Job 
14:14)  

Dariusz BanickiŚWIADECTWO NAWRÓCENIA I ŻYCIA W CHRYSTUSIE

- radosc przeplatana z bólem -, ,
Ordynacja w Gnieźnie

ŚWIADECTWO

ED – Kiedy zorientowałaś się, że 
masz zdolności poetyckie?

AN – Pisać lubiłam zawsze. Już  
w przedszkolu miałam bardzo buj-
ną wyobraźnię, natomiast w drugiej 
i trzeciej klasie szkoły podstawowej 
wymyślałam różne historie i bajki, 
które potem przelewałam na papier. 
W czwartej klasie napisałam dwie 
przygodowe książeczki, które zo-
stawiłam na pamiątkę nauczycielce 
języka polskiego. Wtedy też zaczę-
łam pisać swoje pierwsze wiersze. 
To było moje hobby. Zdarzało się, 
że siadałam podczas przerwy na 
jednej ze szkolnych ławek, z zeszy-
tem i długopisem w ręku i zaczyna-
łam pisać. Często, kiedy przeglądam 
stary zeszyt, na ostatnich stronach 
znajduję swoje pierwsze wiersze  
z dziecinnych lat. Mam także zeszyt, 
w którym zapisywałam rozważania 

biblijne. Jest on chyba największym 
zbiorem wierszy, gdyż z czasem za-
częłam łączyć wszystkie swoje prze-
myślenia rymami – tak powstawały 
pierwsze utwory.

ED – Czy pamiętasz swój pierwszy 
wiersz?

AN – Tak, miałam wtedy trzy, albo 
cztery latka, dopiero co nauczyłam 
się pisać pierwsze literki. To były wa-
kacje, spędzałam je u babci na wsi. 
Słońce powoli zachodziło pięknie 
oświetlając pola i łąki. Obserwowa-
łam motyle i nuciłam sobie w myśli: 
„Niczego nie było, a On już był…Nic 
jeszcze nie żyło, lecz On już żył”. Mój 
pierwszy wiersz miał cztery zwrot-
ki i mówił o tym, że Bóg jest ponad 
wszystkim, że był przed wszystkim,  
i że stworzył wszystko, co możemy  
dziś podziwiać.

Zagłuszyć kłamstwo 
mówiąc o prawdzie

z Anetą Nowak, młodą poetką z Lubaczowa 
rozmawia Eugeniusz Dąbrowski

WYWIAD
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Grupa młodzieżowa w Gdańsku mia-
ła już kilku liderów, żadnego jednak 
Bóg nie powołał na dłuższy okres 
służby wśród nas. Tym sposobem 
Rada Zboru postanowiła, że spośród 
dwudziestu trzech osób należących 
do młodzieżówki wybierzemy cztery, 
którym zostanie powierzona odpowie-
dzialność za resztę grupy oraz organi-
zowanie wszelkiego rodzaju eventów. 
I wybraliśmy. Zaczęło się od nieco już 
oklepanych pomysłów, czyli kilku tzw. 
nocek młodzieżowych, na których 
graliśmy, oglądaliśmy filmy i na różne 
inne sposoby spędzaliśmy wspólnie 
czas. Z dnia na dzień jednak Bóg 
zaczął zmieniać nasze serca i coraz 
bardziej otwierać oczy na potrzeby 
grupy. W naszych głowach pojawiały 
się pierwsze pomysły. 

Jednym z nich było zapraszanie co 
jakiś czas gościa, który  

mógłby podczas spotkań opowiedzieć 
o swoich doświadczeniach i życiu  
z Bogiem. Pierwszym z nich był mło-
dy chłopak pochodzący z południa 
Polski, który w bardzo niezwykły spo-
sób opowiedział o swojej przygodzie 
z Panem Bogiem w RPA, gdzie posłał 
go On na dziesięć miesięcy na misję. 
Kolejną osobą, która nas odwiedziła 
był nasz brat ze zboru, który podzielił 
się z nami, jak Bóg prowadził go przez 
ciężkie doświadczenia, by nauczyć 
go zaufania i oparcia w Nim. 
Tym razem jednak, zorgani-
zowaliśmy piknik zaraz przy 
plaży i młodzi mieli za zadanie 
przyprowadzić ze sobą kogoś 
znajomego.  

Kolejne tygodnie mijały wśród 
różnych wydarzeń, aż w koń-
cu przyszedł czas na waka-

cje. Na celowniku mieliśmy Trzcińsk 
– miejsce corocznych wyjazdów 
pełnych dobrego czasu z Panem Bo-
giem, ale i ze sobą nawzajem. Każdy 
z naszej grupy był odpowiedzialny za 
jakąś służbę, dzięki czemu w praktyce 
uczyliśmy się być spójną całością. 

Jednak prócz pojedynczych wyda-
rzeń postanowiliśmy również zmienić 
część spotkań młodzieżowych, na 
których prócz części z pastorem, spo-

tykamy się teraz  

ED -  Czy dużo wierszy napisałaś do tej 
pory?

AN – Do tej pory wydałam dwa tomi-
ki wierszy: pierwszy „Z nadzieją przez 
życie” - z wierszami rymowanymi, pisa-
nymi w szkole podstawowej oraz drugi  
„W drodze do Domu” - zawierający 
wiersze białe, napisane w gimnazjum. 
W każdym z nich umieściłam ponad  
70 utworów. Dodatkowo mam w swoim 
zbiorze około 20 najnowszych, jeszcze 
nie opublikowanych wierszy.

ED – Jak wygląda Twoja dotychczasowa 
ścieżka wiary? 

AN – Przez sześć lat uczęszczałam do 
szkółki niedzielnej przy Zborze Bapty-
stów w Krowicy, kiedy skończyły się te 
lekcje, starałam się sama pogłębiać zdo-
bytą dzięki nim wiedzę czytając Pismo 
Święte i książki chrześcijańskie, oraz słu-
chając kazań, wykładów i muzyki chrze-
ścijańskiej. Jestem osobą, która narodziła 
się na nowo. Jezus zawsze był obecny  
w moim życiu i już w szkole podstawo-
wej przyjęłam go do serca, jako swojego 
Pana i Zbawiciela, a potem wielokrotnie 
publicznie potwierdzałam wspólną z Nim 
więź, jednak ze względu na swój młody 
wiek nie przyjęłam jeszcze chrztu.

ED – Czy bierzesz czynny udział w pra-
cach zboru?

AN – Tak, bardzo często mówię wiersze, 
czasem gram na organach. Członkowie 
zboru zawsze z wielką powagą podcho-
dzą do moich występów, pozwalają mi 
na nie i do nich zachęcają, dzięki czemu 
mogę się rozwijać, za co jestem im bar-
dzo wdzięczna.
 
ED – A jak układają się relacje z rówie-
śnikami?

AN – Widzę, że młodzi ludzie potrzebu-
ją Jezusa, w ich życiu jest pewne puste 
miejsce, które czasem wypełniają skan-
dalami lub buntem, a to miejsce należy 
właśnie do Boga, którego często nie po-
trafią sami odnaleźć lub odwracają się 
od Niego. Jezus i wiara, to dzisiaj temat 
tabu, wielu ludzi uważa, że to ich osobi-
sta sprawa, ale przecież tak często dzielą 
się ze znajomymi informacjami na temat 
swojego zdrowia, czy rodziny, dlaczego 
więc Bóg - ich Pan i Stwórca ma być 
tym, o którym „nie wypada” rozmawiać 

z innymi? Mnie osobiście czasem rów-
nież trudno jest zacząć rozmowę na ten 
temat, ale widzę, jak Duch Święty daje 
mi mnóstwo ku temu okazji. Wspania-
łe jest to, że ludzie często podchodzą  
i sami zaczynają pytać! 

ED - Pan Bóg obdarzył Cię talentem. Jak 
myślisz, czego może Bóg oczekiwać od 
Ciebie?

AN – Myślę, że Bóg pragnie, abym Go 
przedstawiła ludziom takiego, jakim jest 
naprawdę - kochającego, wiernego, peł-
nego łaski i hojnie obdarzającego bło-
gosławieństwem Ojca. Przeczytałam 
kiedyś zdanie, które do dziś brzmi mi 
w uszach: „Nie możemy zamknąć ust 
kłamstwu, ale możemy je zagłuszyć mó-
wiąc wciąż o Prawdzie”.

ED – Dziękuję serdecznie za rozmowę  
i życzę Ci, aby Twój talent dalej się roz-
wijał!   

             

Zegary
Nastawię zegary

na tryb ekonomiczny.
Niech chodzą cicho

na palcach przemierzają godziny
a minuty i sekundy
rozciągną jak struny

w rozstrojonym fortepianie.

Nakręcę mechanizm
bardzo delikatnie.

Tykać będzie szeptem
rozmawiać półgłosem

Nie zrani ani nie dotknie
nie wybije czarnej godziny.

Wahadło ujmę w czułe dłonie
rozhuśtam tylko troszkę

niech kiwa Głową z rozmysłem
odlicza przejrzyste poranki

i noce otulone pierzyną snu.

Stare czasomierze
niech śpiewają słodką arię
na przywitanie przyjaciół

A kurant rozbrzmiewa
radosnym głosem dzieci

Wytężam słuch...                               

w osobnych grupkach: chłopaki – 
dziewczyny i dyskutujemy  
o tym, co było na ostatnim  
młodzieżowym oraz o tym, co 
ostatnio działo się w naszym  
duchowym życiu.

Wszystko to jednak nie miałoby 
sensu, gdyby Bóg faktycznie nie 
przemieniał i nie dotykał naszych 
serc. Naprawdę niesamowitym 
doświadczeniem jest widzieć 
gimnazjalistów, w wolnym czasie 
czytających Biblię i proszących  
o zaplanowanie więcej czasu  
z Bogiem podczas wspólnego 
wyjazdu. Cudownie jest słuchać 
modlitw pełnych skruchy i dzięk-
czynienia za wszystko, co się 
działo w życiu jednej z najmłod-
szych dziewczyn z młodzieżówki. 
Widzieć łzy ludzi pełnych szcze-
rego poruszenia, słuchających 
świadectwa Bożego działania 
w życiu zupełnie obcej osoby... 
Nie jest to widok codzienny, ale 
jednak prawdziwy. Bóg naprawdę 
porusza serca młodych ludzi  
nawet dzisiaj pomimo, iż tak  
wiele osób w to wątpi. 

Teraz staramy się wyjść w teren, 
do ludzi z zewnątrz ucząc się 
przełamywać i wychodzić  
z naszej strefy wygody. Już dwie 
ewangelizacje za nami i planuje-
my następną. Chcemy także za-
cząć pomagać i odwiedzać star-
sze osoby w naszym zborze. Co  
z tego wyjdzie? Zobaczymy.  
Modlimy się jednak, by Bóg  
przyznawał się do naszych dzia-
łań, byśmy potrafili z pokorą 
przychodzić przed Jego tron i być 
użytecznymi w Jego rękach. Pra-
gniemy, by wszystko co robimy 
oddawało cześć naszemu jedyne-
mu Bogu. Nie jesteśmy doskonałą 
grupą i jeszcze długa droga przed 
nami, chcieliśmy się jednak po-
dzielić tym wszystkim ku zbudo-
waniu i zachęcie innych. 

Ala Miksa

Młodzi z Gdańskiej I
Zagłuszyć kłamstwo mówiąc o prawdzie - wywiad z Anetą Nowak - DOKOŃCZENIEPRZEDSTAWIAMY
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

Dobry człowiek
Z radością i bez przymusu 

Oddam swojemu Panu dziesięcinę. 
Oczywiście, nie wliczając 

dochodów ubocznych, 
wysługi lat i premii, 

w końcu mnie się też coś należy. 
 

Dorzucę skrzętnie pozbierane 
troski i zwątpienia. 

Położę na ofiarny stół 
i będę oczekiwać cudnych rozwiązań. 

I żeby oddalił ode mnie 
jak Wschód od Zachodu... 

 
Nie będę wspominać 

tego... krzyża czarnego, 
co na barki chciałeś mi włożyć, 

ani szukać Twoich śladów 
odciśniętych na piasku, 

obmywanym falami przypływu. 
 

Ofiaruję dodatkowo datek, 
tylko na tyle mnie stać Panie, 

za powodzenie moich zamiarów 
i za szczęście dzieci, 

i żeby nie grzeszyły za bardzo... 
 

Nie będę siedzieć w prochu, 
ani rozdrapywać ran skorupą pokuty, 

ani wysłuchiwać rad przyjaciół. 
 

Porozmawiam z tym Głosem  
sam na sam. 

I choć wiem, że nie jestem w istocie 
ani bogobojnym, ani prawym mężem, 
dobrym człowiekiem, jak inni myślą, 

ciągle liczę, że od teraz 
poznam Go nie tylko po Imieniu... 

I List Jana mówi dużo o grzechu. Zawie-
ra mocne słowa, między innymi o tym, 
że kto grzeszy, ten pochodzi od diabła. 
Za chwilę jednak wspomina miłość 
Bożą do człowieka, która ma przekła-
dać się na naszą miłość do bliźniego. 
My niestety często powtarzamy pytanie 
zadane samemu Jezusowi: „a kto jest 
moim bliźnim?”. 

Bóg wlewa w nas swoją miłość nie 
tylko po to, abyśmy ją „spożytkowali” 
dla siebie. W moim rozumieniu jeste-
śmy przede wszystkim przekaźnikiem 
Bożej miłości, najpierw dla domow-
ników wiary a następnie dla całego 
świata. Pomyśl, gdyby ktoś pewnego 
dnia postanowił zatrzymać dla siebie 
poselstwo Bożej miłości, to może nie 
poznałbyś Boga. My jednak bardzo czę-
sto przeduchawiamy i idealizujemy ży-
cie z Bogiem. Deklarujemy, że chcemy 
być naczyniami poselstwa Bożej łaski,  
chcemy kochać Boga i uwielbiać Go. 

ale kto jest bliźnim moim?
Tomek Bogowski

Jan jednak pisze, że kto nie miłuje dru-
giego człowieka, którego widzi, ten nie 
może kochać Boga, którego nie widzi. 
Kochasz Boga? Kochaj ludzi! To hasło 
każdy z nas powinien mieć wypisane  
w głowie. 

Co więcej, Biblia uczy nas, że miłość 
to nie piękne słowa czy emocje. To 
decyzja i działanie. Miłość bliźniego 
to nie tylko odwiedzenie chorej siostry  
w szpitalu i zrobienie wspólnego stu-
dium biblijnego, ale także pomoc są-
siadowi w popchnięciu samochodu. To 
zaniesienie kubka herbaty bezdomnym 
w zimną noc i ustąpienie starszej ko-
biecie miejsca w autobusie. Nawet tej, 
która mocno się o to upomina i której 
dla zasady chcielibyśmy nie usłyszeć. 
Jest pewna grupa religijna nazywają-
ca siebie organizacją, która fawory-
zuje swoich wyznawców. Mimo, że 
sami deklarują, iż żyją zgodnie z Biblią  
i głoszą prawdy w niej zawarte, to jest 

to jeden z wielu przykła-
dów, gdzie ich teoria nie 
idzie ręka w rękę z prak-
tyką. Kościół został powo-
łany na ziemi przez Chry-
stusa nie tylko po to, aby 
pomagać sobie nawzajem 
w jego ramach, ale także 
aby przemieniać otacza-
jącą nas rzeczywistość. 
Nawet gdy jest ciemna 
i zła, a może właśnie jesz-
cze bardziej, gdy taka jest. 

Miłość Boga nie pozwo-
li nam być bezczynnymi. 
Jeśli nazywasz się dziec-
kiem Bożym, ta miłość 
będzie pchała Cię do 
działania. Pomyśl, co dziś 
praktycznie możesz zro-
bić dla drugiego człowieka  
a potem po prostu zrób 
to.  

JCTV 
Szczerze mówiąc jestem przeciw-
nikiem telewizji. Nie dlatego, że jest 
dla mnie uosobieniem zła, Baalem 
wcielonym czy narzędziem szatana. 
Daleko mi do fanatyzmu, ale coraz 
bardziej zauważam, że telewizja nie 
wnosi nic wartościowego do życia 
wierzących. Osobiście nie mam 
odbiornika, więc nie mam możliwo-
ści na bieżąco śledzenia dokonań 
muzyczno-artystycznych tak zwanych 
celebrytów. Kiedy jednak zdarzy się, 
że obejrzę gościnnie jeden, czy dwa 
programy, na usta ciśnie się jeden 
komentarz: dno. 

Co ma telewizja do muzyki? Już wyja-
śniam. Nie chcę jedynie atakować 
telewizyjnej papki, ale zaproponować 
coś wartościowego. Kilka lat temu, 
wraz z dobrodziejstwem telewizji 
satelitarnej i kablowej, do Polski 
zawitały chrześcijańskie kanały  
telewizyjne w różnych językach.  
Jeden z nich chciałbym Wam, drodzy  
Czytelnicy zarekomendować. JCTV 
czyli po prostu Jesus Christ Televi-
sion to połączenie kanału muzyczne-
go z telewizją o sportach ekstremal-
nych. Muzyka, programy tematyczne 
a nawet teleturnieje oscylują wokół 
szeroko pojętego duchowego życia 
młodzieży. Jakość nie odstaje wcale 
od największych stacji, typu MTV, 
Extreme TV czy inne tego typu, 
namiętnie oglądane przez dzisiejszą 
młodzież. 

JCTV daje możliwość oglądania  
na żywo również w internecie. Na 
stronie www.jctv.org można za 
darmo, w trochę gorszej jakości 
oglądać wszystkie programy z 
ramówki. Bogactwo filmów chrześci-
jańskich, muzycznych programów 
tematycznych, prezentujących nowe 
teledyski hip-hopowe, hard-corowe 
czy uwielbieniowe naprawdę powala. 
Jedynym minusem jest oczywiście 
angielskojęzyczna oprawa kanału, 
ale w czasach kiedy angielski stał się 
już prawie tak popularny jak kiedyś 
łacina, nie powinno to stanowić, 
szczególnie dla młodych ludzi wie-
kiego problemu. Z czystym sumie-
niem polecam JCTV i zachęcam do 
zastąpienia naszej rodzimej papki 
dobrymi kanałami.   
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Tomek Bogowski

Trochę poezji o prozie życia
Ósma rano. Pierwsza lekcja. Nauczy-
ciel, czyli ja lekko zaspany i zakatarzo-
ny. Uczniowie pochylają głowy nad 
zeszytami. Z korytarza niesie się głos 
maluchów z zerówki. Wrzeszczą i bie-
gają... to ich czas zabawy grupowej. 
Zza okna przytłumiony szum miasta. 
Szary poranek jesienny puka a to poje-
dynczymi kroplami, a to końcówkami 
mokrych gałązek niczym opuszkami 
palców w szybę, oznajmiając ostatecz-
ny koniec ciepłych dni.

Smutno. Nie nacieszyłam się latem.  
Z wyrzutem patrzę na te słoneczne mi-
nione dni, w czasie których nie zdąży-
łam dojść do plaży, bo coś tam mi wy-
padło. Zmarnowałam ciepły powiew 
wiatru i słone krople, które pieściłyby 
moją opaloną twarz. Przegapiłam ma-
saż gorącymi promieniami na barkach 
i dotyk piasku przesypującego się po-
między palcami.

Czy nie tak jest z naszym życiem? Oto 

jesień, której nie czekamy, nie chce-
my. Chociaż i w niej odnaleźć można 
poezję. Wielobarwne drzewa w pro-
mieniach zachodzącego słońca, szum 
opadłych liści pod stopami. Tęskne no-
stalgiczne zamyślenia wieczorne.

W każdej porze potrzeba jednak hartu 
ducha i siły do sprostania wyzwaniom 
codzienności. Skąd czerpać otuchę do 
zmagań? 

Patrzę w Niebo, szukając pomocy od 
Tego, „co jak u orła skrzydła do lotu”, 
tak moje siły ma moc odnowić... Szu-
kam Słów pokrzepienia i wiośnianej 
nadziei. Tak jak jeleń u źródeł wody,  
jak kania dżdżu... pragnę nasycenia.

Ten nieco poetycki tekst o prozie ży-
cia i zmaganiach pracującej kobiety,  
o przemijaniu i umiejętności czerpania 
radości z każdej chwili piszę, gdy moi 
uczniowie zmagają się z tymi okrop-
nymi epitetami i porównaniami. Sama 
poezja!  

Sztuka manipulacji
Kiedyś pracowałam w teatrze. Próbo-
wałam zostać aktorką. Pamiętam siebie 
z tamtego okresu w blond peruce, ze 
sztucznymi rzęsami, w podkasanych 
strojach. I co najważniejsze pamiętam, 
przyrzekłam sobie po swoim nawróce-
niu – nigdy więcej udawania.

Życie to nie teatr, ja ci mówię, odpo-
wiadam, życie to nie tania maskara-
da... sparafrazuję słowa Stachury. Ale 
motyw nakładania maski, przyjmowa-
nia czy odgrywania różnych ról w ży-
ciu, niestety jest nieunikniony.

Patrzę na swojego uroczego wnuczka. 
Anielska buzia, piękne blond długie 
loki, świetliste oczy… ale jak on gra! 
Manipuluje dorosłymi nad wyraz in-
teligentnie. Te płacze na zawołanie, 
te słodkie podkówki, te uporczywe 
zawodzenia... Jest jeszcze malutki  
i słodki, jak nie ulec jego czarowi, być 
konsekwentnym, gdy serce się kroi  
a dusza wyrywa, by spełnić każde jego 
życzenie? Co gorsza, on o tym wie!

Przypominam sobie, jak to było na 
początku małżeństwa. Czasami po-

płakiwałam, nie radząc sobie z nową 
rolą gospodyni, matki… ale mój mąż, 
również wywodzący się ze środowi-
ska teatralnego podejrzewał, że gram... 
rolę niewinnej uciśnionej. I choć tak  
w istocie nie było, wiedziałam, że 
pora dojrzeć i zmierzyć się z dorosłym  
życiem.

Obserwuję ludzi, jak grają różne role, 
jedni lepiej, drudzy gorzej. Czasami 
wierzą w swoje przedstawienie. Dzieci 
w szkole, małżeństwa, przyjaciele, pra-
codawcy i pracownicy. Chcąc uniknąć 
jedynki za nieodrobienie pracy domo-
wej, kary, konsekwencji za niedotrzyma-
nie obietnicy, terminu – zdolni jesteśmy 
do zaprezentowania wspaniałych aktor-
skich kreacji na miarę Zelwerowicza.

No tak, ale może by nazwać to konfabu-
lacją, broń Bóg kłamstwem, ewentualnie 
dyplomacją – nie próbą manipulowania  
adwersarzem? Nieprawdaż? Po co ta-
kie ostre słowa? Posłużmy się eufemi-
zmem, będzie ładniej.

No tak, a mnie się marzy nadal, żeby 
tak żyć w szczerości i prawdzie...   
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Przeciętny uczestnik nabożeństw niedzielnych w ciągu 
roku wysłuchuje 60-180 godzin kazań. Gdy uczest-

niczy jeszcze w nabożeństwie w środku tygodnia, to do-
datkowo dwa razy więcej. A gdy bierze udział w spo-
tkaniach młodzieżowych, seniorów, małżeństw, w czasie 
których jest głoszone słowo – to trzy razy więcej. Czy 
po kilkudziesięciu latach członkostwa można jeszcze  
czymś zaintere-
sować słuchacza? 
Jest to trudne wy-
zwanie kazno-
dziejskie i niewie-
lu potrafi temu 
wyzwaniu spro-
stać. 

Naturalnym pro-
cesem jest znuże-
nie zborowników 
kazaniami, jesz- 
cze zanim kaznodzieja skończy czytanie tekstu biblij-
nego już wszyscy wiedzą, co za chwilę powie, tym bar-
dziej, że w naszych zborach utrwala się coraz bardziej 
zwyczaj: jeden zbór – jeden kaznodzieja, przemawiający 
przez prawie wszystkie nabożeństwa. Czy taki kazno-
dzieja może jeszcze zainteresować zbór? Jest to wątpliwe.  
Nikt z nas nie potrafi zmienić siebie i swojego stylu ka-
znodziejskiego, który po setkach kazań może się okazać 
nużącym dla słuchaczy. 

Pamiętam sytuację z naszego zboru. Kiedyś, gdy jeden 
kaznodzieja przemawiał w zborze stale, gdyż przewodził 
zborowi, słuchacze bardzo często go krytykowali za kaz-
nodziejstwo. Potem odszedł z urzędu i w zborze zaczął 
przemawiać od czasu do czasu, ci sami ludzie twierdzą, 
że jego kaznodziejstwo bardzo się zmieniło na korzyść. 
Nie jest to jednak prawdą, po prostu słuchamy go bar-
dzo rzadko i wydaje się, że to, co do nas mówi jest takie 
świeże i nowe. Sam tego doświadczam, gdy mówię kaza-
nia rzadziej, więcej pozytywnych opinii o moim kazno-
dziejstwie do mnie dociera. Zastąpienie monopolu ka-
znodziejskiego systemem multi-kaznodziejstwa sprawia, 
że o wiele łatwiej jest trafić do słuchacza z przesłaniem. 
W sytuacji, gdy do kogoś nie trafia przesłanie wypowia-
dane przez głównego pastora jest szansa, że przynaj-
mniej raz na jakiś czas może wysłuchać kazania kogoś  
innego, kto trafi z przesłaniem w serce. 

Proces monopolizacji kaznodziejskiej jest nieuniknio-
ny w naszych zborach. Pod tym względem katolicy są 
w lepszej sytuacji, gdyż w tym Kościele jest więcej niż 
jedno nabożeństwo i najczęściej więcej niż jeden ka-
znodzieja. W dużych miastach, gdy nabożeństw jest 
wiele, bardzo rzadko zdarza się wysłuchanie kazania 
tego samego księdza, szczególnie dotyczy to parafii 

prowadzonych przez zakony. W naszych zborach nie 
ma takiej możliwości, gdyż najczęściej pastor jest jeden  
i nabożeństwo niedzielne jest jedno. Z konieczności więc 
jesteśmy skazani na większy lub mniejszy monopol ka-
znodziejski w tej dziedzinie. 

Pierwsze zbory biblijne nie miały stałych kaznodziejów, 
jak pisze apostoł  
Paweł: 

A co do proro-
ków, to niech mó-
wią dwaj albo trzej,  
a inni niech osądza-
ją; Lecz jeśliby ktoś 
inny z siedzących 
otrzymał objawienie,  
pierwszy niech mil-
czy. Możecie, bo-
wiem kolejno wszy-
scy prorokować, aby 

się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. 
A duchy proroków są poddane prorokom; Albowiem 
Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we 
wszystkich zborach świętych (1 Kor. 4:29-33).

W zborze korynckim istniał problem nadmiaru kazno-
dziejów, gdyż wielu chciało przemawiać i to jednocze-
śnie, co powodowało bałagan. Paweł daje zalecenie nie 
typu: wybierzcie sobie jednego mówcę, ale niech mó-
wią po kolei. Może warto zastanowić się nad powrotem 
do tego nowotestamentowego wzorca i zwolnić pastora  
z obowiązku mówienia wszystkich lub prawie wszystkich 
kazań w zborze. Pozwoli to jemu nabrać nowej energii 
kaznodziejskiej a też wykształcić w zborach wielu ka-
znodziejów, potrafiących dzielić się słowem z kościołem. 
Osobiście uważam, że jeśli ktoś nie potrafi dzielić się sło-
wem i wiarą ze swoimi, to też nie będzie ewangelizował 
obcych. Zachęcanie zborowników do kaznodziejstwa 
buduje nie tylko wiarę nowych mówców, ale daje im  
odwagę mówienia publicznie o Bogu i zbawieniu. 

Drugim kierunkiem może być wymiana kaznodziejów 
pomiędzy zborami. Ten zwyczaj też zanika w Kościele. 
W zasadzie zborownicy nie znają pastorów ze zborów 
sąsiednich, ze swojego okręgu, już nie mówiąc kraju. 
Niektórzy nawet nie potrafią wymienić ich nazwisk już 
nie mówiąc o tym, że nigdy z nimi się nie spotkali. Taka 
wymiana w jakimś tam stopniu może odświeżyć więzi 
w okręgach kościoła nie tylko pomiędzy „szefami”, ale 
i członkami tych zborów. Przeważnie bowiem taki ka-
znodzieja przyjeżdża z osobami towarzyszącymi, jest też 
czas na rozmowę a czasami nawet na wspólnie wypitą 
herbatę. To ma swoje znaczenie i dla kaznodziejów i dla 
słuchaczy. Jeszcze parę lat temu dość często taka wymia-
na miała miejsce, dzisiaj już bardzo rzadko. 

Ryszard Tyśnicki

Znużeni 
nadmiarem słów

MOIM ZDANIEM

Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii  

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

 

OŚRODEK W RADOŚCI  

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działalność ośrodka, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  
nr 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać przeznaczenie wpłaty).

www.wbst.edu.pl
e-mail: osrodek@baptysci.pl
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zaprasza

Inną sprawą jest wymiana kaznodziejów pomiędzy zbo-
rami należącymi do różnych denominacji, bliskich sobie 
teologicznie. Jakże często zbory należące do różnych unii 
mają podobne plany misyjne, zbliżoną teologię, wy-
konują podobną pracę. Taka wymiana pomo-
głaby w nawiązaniu bliższej współpracy  
i integracji zawsze zbyt małych środków 
do zamierzeń. 

Warto też zwrócić uwagę na tekst  
z 3 Listu Jana 1:7-10:

Wyruszyli oni, bowiem dla imienia 
jego, nic nie przyjmując od pogan. 
My więc powinniśmy takich gościn-
nie podejmować, aby przyczynić 
się do rozpowszechniania prawdy. 
Napisałem do zboru krótki list, lecz 
Diotrefes, który lubi odgrywać wśród 
nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. 
Dlatego, jeżeli przyjdę, przy-
pomnę uczynki jego, że 
złośliwymi słowy nas 
obmawia i nie 
zadowalając 
się tym, nie 
tylko sam 
nie przyj-
muje bra-

ci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich 
przyjąć, i usuwa ich ze zboru.

Jest tutaj mowa o wędrownych kaznodziejach, którzy nie 
byli przyjmowani przez Diofrefesa. Jan traktuje 

to, jako zachowanie naganne, a próbę mo-
nopolizowania nauczania w zborze, jako 

coś złego i niewłaściwego. Widać, że już 
wtedy rodził się monopol na nauczanie 
w kościele, a ten przywódca dominował 
w zborze tak mocno, że nawet apostoło-
wie nie mieli szans. 

Czy jest więc sposób na znużenie nad-
miarem słów? Pewnie w pełni skutecz-
nego nie ma, przecież Biblia jest jedna 

i wcześniej czy później przekazywane  
prawdy muszą się powtórzyć. Jedyną moż- 
liwą radą na to jest różnorodność kaz- 

nodziejska, mniej standardowe formy 
kaznodziejskie, multimedia. Ale  

też różnorodność naucza- 
jących w naszych 

zborach, bo takie 
działanie wbrew 
pozorom po-
może pastorom 
w budowaniu 

ich autoryte-
tu i jedności  
w zborach. 



 

Opracował: Konstanty Wiazowski
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Kościół Ewangelicznych Chrześci-
jan w Rosji pojawił się tam w dru-
giej połowie XIX wieku. Posiada on 
75.000 członków w 87 regionach 
i prawie 1300 zborach. W 1912 
roku w Rosji było 115.000 bap-
tystów i 31.000 ewangelicznych 
chrześcijan. Obydwa te kościoły  
w 1944 roku połączyły się w Ko-
ściół Ewangelicznych Chrześcijan 
Baptystów. W latach 1920-1940 za-
równo baptyści jak i ewangeliczni 
chrześcijanie byli surowo prześla-
dowani przez władze radzieckie. 
Na początku lat 60. liczyli oni po-
nad 500.000 członków. Po rozpa-
dzie Związku Radzieckiego w 1991 
roku powstały oddzielne kościoły 
baptystyczne w poszczególnych 
krajach. Baptystyczna duchowość 
w Rosji jest „wielowymiarową 
fuzją rosyjskiej i zachodniej du-
chowości, organiczną kombinacją 
wschodniego i zachodniego chrze-
ścijaństwa”. W tym największym  
w świecie kraju baptyści podej-
mują duchowe, edukacyjne i do-
broczynne działania. Wśród misyj-
nych inicjatyw baptystów była seria 
podróży rowerowych. Jedna z nich  
w 2007 roku rozpoczęła się  
w maju, a zakończyła we wrze-
śniu – z Niemiec do Władywo-
stoku (14.711 kilometrów). Druga,  
w 2008 roku, prowadziła przez Sy-
berię (4.000 km). Ich celem było od-
wiedzanie misjonarzy, nawiązanie 
kontaktów z niezależnymi zborami 
o orientacji baptystycznej. Na po-
czątku 2009 roku taka ekspedycja, 
tym razem autem, z Moskwy dotar-
ła do Mongolii, po drodze odwie-
dzając zbory i różne grupy narodo-
wościowe. W wielu rejonach kraju 
kościół ten inicjuje walkę z narko-
manią i alkoholizmem, prowadzi 
studia biblijne i ośrodki medyczne   
(BWA Connect, 10/2011).

Możliwości i wyzwania małych kościołów

Izrael – baptyści oczekują prawnego uznania
Pierwszy zbór baptystyczny powstał tam 
w 1911 roku. Po stu latach istnienia, bap-
tyści nadal nie posiadają prawnego uzna-
nia w tym kraju. Sprawę tę podnoszono na 
uroczystościach stulecia w Nazarecie. Do 
Kościoła Baptystów należy teraz 19 zborów 
o łącznej liczbie 800 członków. Gospo-
darzem uroczystości jubileuszowych był 
Kościół Baptystów w Izraelu, Baptystyczna 
Szkoła w Nazarecie i Europejska Federacja 
Baptystów, która w dniach 21-25 września 
br. miała tam swoje doroczne posiedze-
nie. Baptyści w Izraelu od 2005 roku, wraz  
z Kościołem Bożym, Nazareńczykami  
i Wolnymi Braćmi, należą do stowarzysze-
nia kościołów ewangelicznych. Oficjalne 

uznanie dla tego stowarzyszenia mogłoby 
mieć większy wpływ na żydowsko-muzuł-
mańskie społeczeństwo. Uznanie to jest 
wymagane przy udzielaniu ślubów, pro-
wadzeniu pogrzebów, uzyskiwaniu zniżek 
podatkowych i ułatwieniach wizowych dla 
zapraszanych gości. Szkoła Baptystyczna  
w Nazarecie została założona w 1950 roku. 
Uczy się w niej ponad 1000 uczniów – od 
przedszkola do matury. To jedna z czterech 
najlepszych szkół w kraju. Po powstaniu 
państwa izraelskiego w 1948 roku, gdy 
wielu baptystów z powodu działań wojen-
nych uciekło do innych krajów, praca bap-
tystyczna niemal przestała istnieć. W 1950 
roku rozpoczęła się ona od nowa (ebf.org).

Na posiedzeniu egzekutywy Europejskiej 
Federacji Baptystów (EFB) w Nazarecie, 
odbyło się spotkanie przedstawicieli ma-
łych kościołów, liczących poniżej 2000 
członków. Problemy małych zborów mogą 
mieć negatywne konsekwencje dla całego 
krajowego kościoła. Tak samo wyraźny roz-
wój jednego zboru może obdarzyć optymi-
zmem cały kościół. Na zaproszenie Waltera 
Klimta (Wiedeń), sekretarza Kościoła Bap-
tystów Austrii, liczącego 1500 członków, 
spotkali się przedstawiciele 13 innych ma-
łych kościołów. Dwadzieścia dwa kościo-
ły EFB liczą mniej niż 2000 członków. Jak 
powiedział Klimt, kościoły te posiadają 

przestarzałe struktury, nie reagują na nowe 
wyzwania, nie chcą żadnych zmian. Ich 
przywódcy czują się dobrze w tej sytuacji, 
nie przejmują się tym, że ich członkowie 
odchodzą do innych kościołów.  Są nato-
miast małe kościoły baptystyczne, które 
zainteresowały się emigrantami w swoich 
krajach, zakładaniem wśród nich nowych 
zborów, co ożywiło ich narodowe zbo-
ry. W małych kościołach łatwiej zachęcić 
do działania, ponieważ ludzie lepiej się 
znają. Zaproponowano, aby spotkania 
przedstawicieli małych kościołów włączyć 
do programu każdego posiedzenia EFB  
(ebf.org).

Jak powiedział sekretarz generalny 
baptystów norweskich, nasze zbory 
powinny być bliżej ludzi. Tragedia  
w lipcu tego roku, na skutek któ-
rej zginęło tam 77 osób, dowodzi, 
że dialog z inaczej wierzącymi jest 
najlepszą misją. W Norwegii jest 89 
zborów baptystycznych liczących 
łącznie ponad 5.600 członków. 
Peteris Sporgis, biskup baptystów 
łotewskich mówił o licznych obo-
zach letnich dla dzieci i młodzieży, 
które organizują te zbory. Nowi lu-
dzie wprowadzają nowe sposoby 
ewangelizacji. Na Łotwie działa 86 
zborów baptystycznych, liczących 
6.500 członków. Przedstawiciel bap-
tystów francuskich uważa swój kraj 
za pole misyjne, ponieważ tylko  
0.7 procenta Francuzów to ewange-
likalni chrześcijanie. Dlatego Rada 
Ewangelikalnych Chrześcijan zapro-
ponowała, aby w ciągu następnych 
20 lat w każdej miejscowości liczącej 
ponad 10.000 mieszkańców założyć 
ewangeliczny zbór. „Potrzebujemy 
4.000 nowych zborów” - powie-
dział. Kościół Baptystów Francji two-
rzą 130 zborów (6.500 członków).  
W Hiszpanii wierzący w dniach  
16-18 grudnia zaproszą swoich są-
siadów na obejrzenie programu te-
lewizyjnego Billy Grahama. Weźmie 
w tym udział prawie 50.000 rodzin. 
Kościół Baptystów tego kraju to 95 
zborów liczących 11.000 członków. 
W ubiegłym roku ochrzczono tam 
500 osób. Natomiast delegaci ze 
Szwecji mówili o tym, jak to mały 
zbór w Malmö, założony w 1866 
roku, mający 22 starszych wiekiem 
członków, dzięki młodemu pasto-
rowi, wzrósł do ponad 300 osób. 
Kościół Baptystów Ukrainy (131.000 
członków w 2.400 zborach), wysyła 
swoich misjonarzy do takich krajów 
jak Kirgistan, Tadżykistan czy Uzbe-
kistan, by wspierać  mniejsze kościo-
ły w tych krajach (ebf.org).

Zachęcające informacje 
baptystów europejskich
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Rosja – działania  
misyjne baptystów

Rodzime Projekty Misyjne to inicjatywa 
Europejskiej Federacji Baptystów (EFB). 
Dzięki temu od 2002 roku ponad 5000 
osób stało się chrześcijanami. Misyjny 
koordynator tej inicjatywy, Daniel Trusie-
wicz, na posiedzeniu egzekutywy  EFB w 
Nazarecie, w Izraelu, powiedział, że dzięki 
temu powstało dotąd 130 nowych zborów, 
założonych przez krajowych misjonarzy. 
Program ten trwa pięć lat. By  motywo-
wać nowo powstałe zbory do samodziel-
ności finansowej, od połowy tego okresu 
wsparcie finansowe misjonarza co pół roku 
zmniejsza się o 25 procent. Jak dotąd finan-
sową niezależność osiągnęło tylko 10 pro-
cent nowych zborów. Dlatego misjonarze 
podjęli się pracy zarobkowej. Obecnie 55 

misjonarzy otrzymuje wsparcie finanso-
we w 25 krajach, pracujących przeważnie  
w państwach Europy Wschodniej i Bliskie-
go Wschodu. Wynagrodzenie misjonarzy 
to od 250 do 400 euro miesięcznie. Da-
niel podkreślił, że misjonarze zajmują się 
też działalnością społeczną. Nowe zbory 
pracują wśród biednych i dlatego mają 
trudności finansowe. Dwaj misjonarze tego 
Projektu pracują na obrzeżach Nazaretu. 
Jeden z nich „przywrócił życie” opuszczo-
nemu zborowi. Po trzech latach jego pra-
cy obecnie zbór ten liczy 30 osób. Drugi 
misjonarz rozpoczął pracę od doradztwa 
młodym małżeństwom. Po dwóch latach 
60 osób spotyka się teraz w wynajętym ga-
rażu (ebf.org).

W dniu 3 października br. biura ŚZB od-
wiedzili przedstawiciele Chińskiej Rady 
Chrześcijańskiej. Obydwie organizacje 
od dłuższego czasu utrzymują ze sobą 
przyjazne kontakty. Od 1980 roku przed-
stawiciele tej Rady brali udział w kongre-
sach organizowanych co pięć lat przez 
baptystów. Z drugiej zaś strony przedsta-
wiciele baptystów w styczniu 2010 roku 
złożyli wizytę Chińskiej Radzie Chrześci-
jan. Delegacja Rady Chińskiej przebywała  
w USA przez 50 dni, prezentując wystawę 
biblijnej służby protestantów w Chinach. 
Prezydent i sekretarz ŚZB 28 września 
uczestniczyli w otwarciu tej wystawy  
w Waszyngtonie. Pierwsza taka wystawa 
miała miejsce w 2004 roku w Hongkon-
gu, potem w 2007 r. w Niemczech. Jak 
powiedział Gao Feng, przewodniczący 

Chińskiej Rady Chrześcijan, ta biblijna 
wystawa pomoże nam zacieśnić wza-
jemne relacje, stać się konstruktywnym 
dialogiem na temat różnych form służby  
i teologicznej edukacji. Raimundo Barreto  
w imieniu nieobecnego sekretarza ŚZB po-
wiedział: „Słysząc, czego chińscy chrze-
ścijanie dokonują przy pomocy Biblii, jest 
dla nas bardzo budującym”. Chińska Rada 
Chrześcijan powstała w 1980 roku jako 
organizacja zrzeszająca wszystkie kościo-
ły protestanckie w Chinach. Angażuje się 
ona w różne przedsięwzięcia, to pod jej 
przewodnictwem działa drukarnia Amity, 
będąca największym na świecie wydaw-
cą Biblii. Prowadzi ona też działalność 
edukacyjną, społeczną oraz teologiczną 
w 18 seminariach i szkołach biblijnych  
(bwanet.org). 

Neville Callam, Jamajczyk, od 2007 roku 
pełniący funkcję sekretarza generalnego 
Światowego Związku Baptystów, otrzy-
mał 5. września tego roku dwa karaib-
skie wyróżnienia: honorowy doktorat 
Karaibskiej Szkoły Teologii w Kingston, 
Jamajka, oraz jako jeden z sześciu osób 
w listopadzie otrzymał też od  Instytutu 
Studiów Karaibskich Wyróżnienie Kara-
ibsko - Amerykańskiego Dziedzictwa. 
Karaibska Szkoła Teologiczna wzięła pod 
uwagę  jego rolę dla Kościoła na Jamaj-
ce i baptystycznej wspólnoty na świecie. 
Swoje archiwum szkoła ta nazwała Ar-
chiwum Nevilla Callama. Jest to już jego 

Światowy Związek Baptystów  
– wyróżnienie dla sekretarza generalnego

trzeci doktorat honorowy, po doktoracie 
Dallas Baptist University w Teksasie oraz 
Judson University w Illinois. Natomiast In-
stytut Studiów Karaibskich nadaje wyróż-
nienia emigrantom karaibskim w Stanach 
Zjednoczonych, którzy wnieśli wyraźny 
wkład w literaturę, naukę, technologię, 
służbę społeczną, co posłużyło dla dobra 
ludzi z Karaibów. Innymi odbiorcami tego 
wyróżniania w listopadzie byli: pisarka 
Maryse Conde Guadeloupe, choreograf 
Garth Fagan; Arlie Petters, który rozwinął 
matematyczną teorię grawitacji, co zre-
wolucjonizowało dziedzinę astronomii  
(bwaonet.org).

Nowe zbory baptystyczne  
dzięki pomocy europejskich baptystów

Światowy Związek Baptystów  
– wizyta chińskiej delegacji
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Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Polecamy nowość. Film fabularny o Janie Wesleyu, wybitnym
anglikańskim duchownym z XVIII wieku i współtwórcy ruchu
metodystycznego. Idee Wesleya miały zasadniczy wpływ na rozwój
protestantyzmu i wielu ożywień religijnych. To piękny obraz
duchowych zmagań i niestrudzonej wiary głównego bohatera.
Film nagrodzony i oparty na faktach. Prod. USA, czas 117 min., cena 25 zł.

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

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

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

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

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

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

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych, wiele 
szlaków turystycznych, kolejka gondolowa na Jaworzynę, kino 3D, 
malownicza okolica, spokój i cisza.  

STOKI  NARCIARSKIE 
Oferujemy: pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 2 pokoje  
zbiorowe (w przypadku większych wycieczek), sala  
wykładowa, stołówka, kuchnia. Ceny do negocjacji,  
zależnie od wielkości grupy i czasu pobytu.

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

Do zobaczenia w Krynicy!

Zapraszamy do Krynicy!

 

Światowy Związek Baptystów wraz 
z innymi chrześcijanami wspiera 
Youcefa Nadarkaniego, irańskiego 
pastora, który za odmowę wyrze-
czenia się chrześcijańskiej wiary 
został przez irański sąd skazany na 
śmierć. Nadarkani został właściwie 
skazany za zbrodnię odstępstwa – 
odejścia od wiary islamskiej – a po-
tem władze irańskie  dodały mu jesz-
cze jakieś inne przestępstwa. Przed 
uwięzieniem Nadarkani nawrócił 
się na chrześcijaństwo w wieku 19 
lat, został pastorem 400 osobowego 
chrześcijańskiego zboru, przywódcą 
sieci zborów domowych w mieście 
Raszt w północno-zachodnim Ira-
nie. Jego egzekucja   może nastąpić 
w każdej chwili w Teheranie, stolicy 
kraju. Raimundo Barreto, dyrektor 
Wydziału Wolności i Sprawiedli-
wości ŚZB, powiedział: „Wszyscy 
jesteśmy po stronie pastora Nadar-
kaniego, modlimy się o jego uwol-
nienie i robimy wszystko, aby po-
zytywnie wpłynąć na tę sytuację”. 
Skontaktował się on z biurem Iranu 
w Waszyngtonie, przedstawicielem 
Praw Człowieka przy ONZ i ame-
rykańskim ambasadorem Wolności 
Religijnej, aby „odwrócić ten strasz-
ny wyrok”. Skontaktował się też  
z przedstawicielem Brazylii, która 
ma dobre relacje z Iranem. Nadar-
kani ma 34 lata, został aresztowany 
w 2009 roku, został skazany w li-
stopadzie 2010 roku. Po odwołaniu  
w czerwcu tego roku, sąd nakazał 
mu wybrać między wyrzeczeniem 
się swojej wiary a śmiercią. 25 wrze-
śnia trzy razy stawał przed sądem, 
ale odmówił wyrzeczenia się wiary. 
Baptyści na całym świecie są pro-
szeni o modlitwę za uwolnienie tego 
pastora i wszystkich chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie (bwanet.org).

Baptyści domagają 
się uwolnienia 

irańskiego pastora

W dniach 8-12 września br. przedstawi-
ciele Światowego Związku Baptystów 
i Europejskiej Federacji Baptystów od-
wiedzili Uzbekistan, by   promować tam 
wolność religijną i wesprzeć tamtejszy 
Kościół Baptystów. Kraj ten podpisał 
kartę wolności ONZ, ale jej nie prze-
strzega. Obowiązuje tam zakaz prozeli-
tyzmu, proces rejestracji zborów ciągnie 
się latami. Delegacja ŚZB zapoznała się  
z sytuacją więzionego nauczyciela szko-
ły niedzielnej Trzeciego Zboru Bapty-
stycznego w Taszkiencie i oczekiwała 
wyjaśnień odnośnie rewizji w kwietniu 
tego roku w Drugim Zborze Baptystycz-
nym, podczas której skonfiskowano pra-
wie 53.000 egzemplarzy książek, kom-
putery i drukarnię. W skład delegacji 
wchodzili: Raimundo Barreto, dyrektor 
Wydziału Wolność i Sprawiedliwość 
przy ŚZB; przedstawiciel Europejskiej 
Federacji Baptystów i przewodniczący 
baptystycznej młodzieży oraz członek 
parlamentu Ukrainy, Pawło Ungurian. 
Spotkali się oni z przedstawicielami 
Kościoła Baptystów, przedstawicielami 

Kościoła Prawosławnego, Zielonoświąt-
kowego i kierownictwem Towarzystwa 
Biblijnego. Baptyści w Uzbekistanie po-
sługują się przeważnie językiem rosyj-
skim i stanowią etniczną mniejszość. Ich 
Kościół składa się z 20 zarejestrowanych 
i 30 niezarejestrowanych zborów o łącz-
nej ilości 5.500 członków (ebf.org).

Alex Awad, dziekan Biblijnego Koledżu 
Baptystycznego w Nazarecie i pastor  
zboru baptystycznego we wschodniej 
Jerozolimie uważa, że chrześcijanie po-
winni popierać dążenia Zachodniego 
Brzegu i Gazy do niepodległości. Jak 
pisze on w artykule pisma izraelskich 
chrześcijan „Przyjdź i zobacz”, więk-
szość palestyńskich pastorów popiera 
niezależność Palestyny. „Postawa ta nie 
ma charakteru antyizraelskiego czy an-
tyamerykańskiego, ponieważ większość 
arabskich chrześcijan uważa, że bez 
izraelsko- palestyńskiego porozumie-
nia nie mają oni przyszłości na Bliskim 
Wschodzie, bez niepodległości Pale-
styny konflikt nie będzie miał końca. 
W rozmowie z przedstawicielami Eu-
ropejskiej Federacji Baptystów w Betle-
jemie powiedział on, że Palestyńczycy 
uznają suwerenność Izraela na terenie 
78 procent historycznej ziemi palestyń-
skiej, a państwo palestyńskie powinno 
ulec demilitaryzacji. Nieuzasadnione  

są obawy utworzenia państwa islam-
skiego. Propozycja ta pochodzi od 
umiarkowanego nurtu zwolenników Or-
ganizacji Wyzwolenia Palestyny. Jeżeli 
ich oczekiwania nie spełnią się, wtedy 
wzmocni to Hamas. Awad oświadczył, 
że 99 procent ponad 50.000 chrześci-
jan na Zachodnim Brzegu i w Gazie 
popierają jego przekonanie. Muzuł-
manie też są pod presją ekstremistów 
z innych krajów. Dlatego chrześcijanie 
powinni kochać swoich islamskich są-
siadów i modlić się za nich. Coraz wię-
cej muzułmanów interesuje się wiarą 
chrześcijańską, ale żyją oni w strachu. 
Od czasów  Nowego Testamentu bu-
dujemy Królestwo Boże, a nie ziemskie 
królestwo żydowskie. W założonym 
przez Południową Konwencję Bapty-
stów w 1923 roku Baptystycznym Ko-
ledżu Biblijnym w Betlejemie obecnie 
studiuje 140 studentów. Poza teologią 
jest tam wydział komunikacji i turystyki  
(ebf. org).

Baptyści z misją dobrej woli w Uzbekistanie

Dlaczego chrześcijanie powinni popierać 
Palestyńczyków?

www.nationmaster.com



Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Towarzyszy 
nam nieprzerwanie - z wyjątkiem czasu II wojny światowej i najczarniejszego okresu stalinizmu - przez owe  
86 lat. W tym czasie nie tylko dla baptystów, ale i naszych sąsiadów, znajomych, wszystkich, którzy szukali 
drogi do pojednania się i głębszej relacji z Bogiem, było wielką pomocą i zachętą. 

To pragnienie pozostało wciąż takie samo. Świat się zmienia, pojawiają się nowe problemy, ale Boża 
mądrość niezmiennie uczy nas, jak stawiać im czoła. Daje łaskę, przebaczenie, siły, zachętę. Inspiruje, kieruje, 
motywuje. Stawia wyzwania. Przynagla do dobra i zmusza do pozostawienia grzechu. Dlatego w Słowie Prawdy 
poświęcamy dużo wysiłku, aby Boże Słowo przybliżać w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia.

Wierzymy również, że moc Słowa Bożego jest widoczna w przemienionym życiu zarówno jednostek, 
rodzin, jak i kościołów. Stąd w Słowie Prawdy świadectwa nawrócenia, Bożej pomocy, ale również tworzenia 
nowych inicjatyw z przekonania, które rodzi się z Bożego działania w sercach Jego dzieci. 

W końcu, Słowo Prawdy to również skuteczna platforma społeczności między zborami. Znajdziesz 
tu relacje, które sprawiają, że się poznajemy; że wspólnota w zborach w różnych miastach jest żywa  
i autentyczna. Bez niej stajemy się sobie obcy, nieznani. A przecież to, że jesteśmy w tak wielu miejscach, 
może być wielką zachętą i wsparciem. Przez świadectwo Bożego działania my stajemy się błogosławieństwem 
dla innych, a inni dla nas! 

Słowo Prawdy 2012: prenumerata ruszyła! 
Zamów dla siebie i bliskich!

(Warunki prenumeraty wraz z przekazem zapłaty znajdują się wewnątrz czasopisma.)

2012
prenumerata


