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OD REDAKCJI

Tożsamość to obecnie modne słowo. 
Modne słowa są zarówno mocne, jak 
i słabe. Są mocne w tym sensie, iż wy-
wierają na ludzi wpływ. Ludzie lubią 
ich używać. Ale właśnie w tym rów-
nież tkwi ich słabość. Takie słowa są 
rozumiane różnie. Czasem w ogóle. 
Ich sens, waga jakoś zanika, gdy po-
wszednieją. Czy więc warto mówić  
o chrześcijańskiej tożsamości?

Myślę, że warto i to właśnie w kontek-
ście Świąt Bożego Narodzenia. To czas 
w trakcie roku, gdy najłatwiej o tą toż-
samość zapytać. Życie kraju splata się 
z historią zbawienia, gdy wspomina-
my najważniejsze w tej ostatniej (poza 
ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem) 
wydarzenie. A jednocześnie, w owym 
natłoku spraw do załatwienia, ów sens 
zazwyczaj się gubi. Oto więc dobry 
moment, by zapytać: co to znaczy, że 
jesteśmy chrześcijanami? Czy, na ile 
faktycznie nimi jesteśmy?

Fragment z Dziejów Apostoleskich 
mówi właśnie o chrześcijańskiej toż-
samości. Oto grupa nazywająca się 
„uczniami” zyskuje tożsamość „chrze-
ścijan”. Zyskuje z zewnątrz. Ludzie, 
którzy ich obserwowali nadali im tę 

nazwę. Uznali, że słowo to – w lite-
ralnym polskim tłumaczeniu brzmieć 
powinno chrystyjanie, bowiem chodzi 
w nim o Chrystusa, a nie o chrzest – 
trafnie opisuje w nich coś charaktery-
stycznego. 

I tu dochodzimy do „tożsamości”. Toż-
samość odwołuje się do istotnej cechy 
danej osoby, czy grupy. Np. wszyscy 
czytelnicy tego artykułu posiadają gło-
wę i zapewne dwie ręce. A jednak, 
gdybym zapytał, istnieje nikłe prawdo-
podobieństwo, by choć jeden odpo-
wiedział: „jestem istotą mającą jedną 
głowę i dwie ręce”. Ta cecha, choć 
prawdziwa, nie jest istotna. Ciężko ją 
za taką uważać, ledwie ją zauważamy. 

Tożsamość wiąże się w tym fragmen-
cie z dwoma grupami: obserwatorami 
i samą grupą. Do tego czasu pierwsi 
wierzący w Chrystusa opisywali się 
słowem „uczniowie”. To słowo miało 
dla nich znaczenie. Niosło jakąś ważną 
informację: skoro są uczniami, to jest 
i mistrz. Skoro jest mistrz i uczeń, to 
pomiędzy nimi jest relacja zależności: 
zwierzchności mistrza nad uczniem  
i posłuszeństwa ucznia względem 
mistrza. Jest to posłuszeństwo w dzia-

łaniu, stylu życia, ale i spoglądaniu 
na świat. Ta tożsamość niosła w so-
bie coś ważnego – mówiła nie tylko  
o przekonaniach, ale również o zacho-
waniu. Uczeń w tamtych czasach był 
nie tylko intelektualnie rozwijającym 
się naśladowcą, ale osobą, która przej-
muje wszystko to, kim jest mistrz; która  
z nim przebywa i staje się podobna we 
wszystkim (patrz 2 Tm. 3:10-11 – opis 
Pawła i Tymoteusza). 

Ta grupa jednak zyskała nową tożsa-
mość poprzez opis ludzi z zewnątrz. 
To ludzie wokół nazwali ich „chrze-
ścijanami”. Dlaczego? Najwyraźniej ze 
względu na szacunek, jaki żywili wo-
bec „Chrystusa”. Być może ludzie wo-
kół nawet nie wiedzieli, kim ów „Chry-
stus”, „Namaszczony” był bądź jest. 
Ale wiedzieli, że dla tej grupy ludzi to 
ktoś ważny. Ktoś, do kogo się odwołu-
ją. O kim mówią. Kogo czczą. 

I ten opis dla „uczniów” okazał się 
mieć sens. Czytamy, że w Antiochii 
„po raz pierwszy” nazwano uczniów 
chrześcijanami. Najwyraźniej Łukasz 
chce wskazać źródło znanego czy-
telnikom słowa. Słowa, którego uży-
wają, być może o Antiochii już nie 
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KAZANIE

„...w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami”. Dz 11:26
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Zbawienie Twoje,
światłość, która oświeca pogan
i chwała ludu twego izraelskiego.
                                          (Łk 2:32)

Niech odwieczny, Boży Syn  
rozjaśni swoje oblicze nad nami,  
abyśmy Jego blaskiem przemienieni,  
z chwały w chwałę, we wdzięczności za zbawienie,  
obdarzeni pokojem, świętością i radością,  
potrafili rozświetlać ciemności w nas i wokół nas,  
dla chwały Jego Imienia, w miłości Ojca i mocy Ducha, 
Amen.

Wszystkim Czytelnikom Słowa Prawdy 
życzenia wspaniałych 

Świąt Bożego Narodzenia 
składa

Rada Kościoła  
Chrześcijan Baptystów w RP

i Redakcja Słowa Prawdy
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pamiętając. Ono zaczęło funkcjono-
wać poza Antiochią i najwyraźniej 
niekoniecznie tylko wśród obserwato-
rów. A historycznie zwyciężyło. Mó-
wimy dziś o chrześcijaństwie; ucznio-
stwo dziś to jedynie opis określonej 
techniki kształtowania chrześcijan.  
Oto pojawiła się więc tożsamość 
chrześcijańska. 

Na dobre i na złe. Bowiem tożsamość 
wciąż wiąże się z dwoma grupami: ob-
serwatorami i samą grupą. Tak, ta na-
zwa przylgnęła; tak, odpowiada samej 
grupie. Trafia w potrzeby: chrześcijanie 
chcą – i robią to z dumą – odnosić się 
do swego Pana. Tylko, czy nas Antio-
cheńczycy również nazwaliby chrze-
ścijanami? Czy faktycznie, zgodnie  
z deklaracją nimi jesteśmy?

Jak nazwaliby nas sąsiedzi? Jak nazwa-
liby naszą wiarę – załóżmy, że mamy 
sąsiadów kompletnie niewierzących? 
Co – jeśli w ogóle coś – by ich w nas 
uderzyło? 

W jakim sensie możemy mówić dzisiaj 
o sobie, że jesteśmy chrześcijanami? 
Możemy to robić oczywiście w sen-
sie historycznym. Historycznie rzecz 
biorąc, członkowie wszystkich Kościo-
łów, które odwołują się do wyjątkowo-
ści postaci historycznej, jaką był Jezus 
z Nazaretu opisując ją, jako w pełni 
Boga i w pełni człowieka w jednej 
osobie (łac. vere deus et vere homo – 
podstawowa formuła chrystologiczna), 
wyznające Jego narodzenie z dziewi-
cy, bezgrzeszne życie, odkupieńczą 
śmierć krzyżową, zmartwychwstanie, 
wniebowstąpienie, królowanie w nie-
bie i przyszły powrót w chwale na sąd, 

który rozstrzygnie o wieczności całej 
ludzkości – są chrześcijanami. Tylko,  
czy ta definicja zdałaby egzamin w An-
tiochii? Czy opisuje tożsamość widzianą 
z zewnątrz, narzucającą się, widoczną, 
zauważalną, możliwą do wskazania, 
czy jedynie słowa. Słowa, słowa... De-
klaracje. Wyznanie wiary, jakkolwiek 
by nie było prawdziwe i trafne. 

Można zapytać jeszcze inaczej: czy 
kogokolwiek, kto nie jest „uczniem”, 
można nazwać „chrześcijaninem”?

Kiedy czytam Biblię, owa tożsamość 
jest opisana w wyjątkowy, wysoki,  
pełen chwały, oszałamiający wręcz 
sposób. Oto natchniony apostoł Piotr 
wyznaje (i o nas), że jesteśmy „rodem  
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym” (1P. 2:9); Paweł  
w Liście do Efezjan, rozdz. 1 mówi  
o nas, że jesteśmy wybrani przed za-
łożeniem świata, przeznaczeni w mi-
łości do synostwa, odkupieni przez 
krew Chrystusa, obdarzeni mądro-
ścią i roztropnością przez poznanie 
tajemnicy Bożej, zapieczętowani 
obiecanym Duchem Świętym, któ-
ry jest rękojmią dziedzictwa nasze-
go, aż nastąpi odkupienie własności 
Bożej (1:3-14); oto jesteśmy przezna-
czeni, powołani, usprawiedliwieni, 
a nawet uwielbieni (Rz. 8:30); oto 
jesteśmy dziećmi Bożymi, których 
prowadzi sam Duch Boży w duchu 
synostwa a nie bojaźni, dziedzicami 
Bożymi, współdziedzicami Chrystusa  
(Rz. 8:14-17). Tych fragmentów jest 
znacznie więcej. Oto nasza tożsamość. 

Ale wraca pytanie: kogo? Nas? Chrze-
ścijan? Czyli kogo?  

Spójrzmy na rzeczywistość widzial-
ną. Oto siostry i bracia, którym cięż-
ko jest wstać na nabożeństwo na 
10 bądź 11. Albo, pojawiają się raz 
na miesiąc, względnie raz na pół 
roku. O grupach biblijnych bądź ja-
kichś służbach w tygodniu w ogóle  
nie ma co wspominać. Chrześcija-
nie, tak wspaniale opisywani przez 
Piotra i Pawła? Oto bracia i siostry, 
które rozmawiając uciekają jak tyl-
ko można najszybciej od nabożeń-
stwa, refleksji o Bożych zasadach.  
O małym zrozumieniu Biblii, a jesz-
cze mniejszej ciekawości tego, co 
mówi. Chrześcijanie, tak wspaniale 
opisywani przez Piotra i Pawła? Oto 
osoby wychowane w zborze, żyją-
ce na kocią łapę, które co jakiś czas 
przyjdą na nabożeństwo, ku uciesze 
kilku podobnych traktujących swe 
„chrześcijaństwo”, jako tradycję ro-
dzinną, coś niezmiennego, ale również  
nie zmieniającego ich zbytnio. Chrze-
ścijanie, tak wspaniale opisywani 
przez Piotra i Pawła? Oto my sami. 
Zalatani. Łapiący jakoś łączność z Bo-
giem, ale od czasu do czasu. Średnio 
głęboko. Niepokojący się o charakter 
naszych dzieci. Wolący, by osoby,  
z którymi pracujemy nie wiedziały, do 
jakiego chodzimy kościoła. Chrześci-
janie, tak wspaniale opisywani przez 
Piotra i Pawła?

Kim jesteśmy? Na czym nasze chrze-
ścijaństwo polega? Na przyswojeniu 
sobie kilku sloganów? Poczuciu wyż-
szości ze względu na przynależność 
do „właściwego” Kościoła? Opano-
waniu odpowiednich praktyk na na-
bożeństwie? Co to dla mnie znaczy, 

że jestem chrześcijaninem? Jak fak-
tycznie ten opis łączy Jego Osobę 
ze mną? Mówiąc w kategoriach opi-
sywalnych, widzialnych, na czym to 
chrześcijaństwo polega? Czy polega 
na określonej postawie względem 
żony bądź męża? Czy polega na 
wychowaniu dzieci w odpowied-
ni sposób? Czy polega na innych 
marzeniach? Na inwestowaniu  
w wieczność, obracaniu talentami, 
aż Pan wróci? A może na zawinięciu 
talentu w szmatę w nadziei, że kiedy 
przyjdzie, to Mu się spodoba, że go  
nie zgubiliśmy? Czy polega na co-
dziennej, pokornej modlitwie? Czy 
polega na wchłanianiu nauczania Bi-
blii i jasnym opowiadaniu się po stro-
nie prawdy – czyli jej nauki? Czy po-
lega na wyznawaniu grzechów? Wo-
łaniu o zmianę upadków, które nas 
przerastają? Czy polega na niepoko-
ju, gdy czujemy, że nasze zachowa-
nie Bogu się nie podoba? Czy polega 
na szukaniu działań, które spotykają 
się z Jego błogosławieństwem i uni-
kaniu takich, które On przeklina? Czy  
w ogóle posługujemy się takimi ka-
tegoriami – błogosławieństwa i prze- 
kleństwa – czyli kategoriami Jego 
wpływu na życie? Czy polega na 
szukaniu Jego woli w sytuacjach 
trudnych? Wybaczaniu? Wysiłku, by 
zmienić coś, aby Jemu to się podoba-
ło? Czy w końcu polega na inwestowa-
niu dziesięciu (bądź więcej) procent  
z tego, co – jak wyznaję – z Jego łaski 
otrzymuję w sprawy, które On uwa-
ża za istotne niezależnie od tego, czy 
mi się to zwróci, czy nie? 

Na czym owo moje chrześcijaństwo 
polega? Ktoś powie: przecież jest 
łaska. No jest. To łaska usprawiedli-
wienia, prawda. Ale i uświęcenia. 
Łaska obecna w dziele krzyża, ale  
i dziele Ducha. A Syn i Duch są nie-
rozdzielni. Nie ma usprawiedliwie-
nia bez uświęcenia, ani uświęcenia 
bez usprawiedliwienia. Nie łudźmy 
się. Choć jesteśmy i pozostaniemy 
grzeszni, to jednak – jak uczniowie  
w Antiochii – powinniśmy mieć  
w sobie coś, co skłaniałoby ludzi 
wokół, by nazwać nas chrześcijana-
mi. Czego sobie i wszystkim Czytel-
nikom serdecznie życzę, Amen. 

„Żaden żołnierz nie daje się 
wplątać w sprawy doczesne-
go życia” 2 Tym 2:4

Wymarzyliśmy sobie ogólnopolską kon-
ferencję młodzieżową w Białymstoku. 
Taką jak kiedyś, gdy w naszym zborze 
zbierała się młodzież Kościoła bapty-
stów z całej Polski. Niektórzy z nas, 
nawet ci najmłodsi pamiętają tłumy 
młodych ludzi szukających społecz-
ności z Bogiem i ze sobą nawzajem, 
gotowych przejechać całą Polskę, 
śpiąc na własnym bagażu w zatłoczo-
nym pociągu, byle tylko wziąć udział  
w wydarzeniu, jakim jest Ogólno-
polska Konferencja Młodzieży Kościoła 
Chrześcijan Baptystów. Zapragnęliśmy 
znów uczestniczyć w takim wydarze-
niu. Najpierw było grono entuzjastów 
tej idei, modlitwa, temat, termin oraz 
mnóstwo pomysłów i burzliwych dys-
kusji, potem strona internetowa, maile, 
telefony, zgłoszenia.

I stało się! W długi listopadowy week-
end, w dniach 10-13 listopada kaplica 
przy Kujawskiej 22 była zapełniona po-
nad 270 młodymi ludźmi z całego kra-
ju. Liczne grupy młodzieżowe przyje-
chały do nas z Bielska-Białej, Chojnic, 
Głogowa, Gorzowa Wielkopolskie- 
go, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, 

Warszawy i Wrocławia. Nie zabrakło  
młodzieży z Podlasia, Pomorza i Ma-
zur. Można było spotkać starych przy-
jaciół i poznać nowych.

Bardzo zależało nam, aby młodzież 
mogła nocować w domach zborowni-
ków. Bracia i siostry chętnie otwierali 
swoje domy, oferowali transport wła-
snym samochodem, nawet w środku 
nocy. Czuliśmy, że to nie tylko nasza, 
młodzieżowa konferencja lecz, że rów-
nież nasz zbór jest w nią zaangażowa-
ny całym sercem.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspól-
nym śniadaniem, a następnie przez 
wspólny śpiew skupialiśmy nasze my-
śli na Bogu oraz słuchaliśmy Słowa 
Bożego podczas wykładów.

Główny wykładowca, Stephen 
Tecklenberg z USA zachęcał młodzież 
do budowania światopoglądu opartego 
na prawdach biblijnych, „niepodległe-
go” wpływom współczesnego świata. 
Jego wykłady polemizujące z teorią 
ewolucji pełne były argumentów prze-
mawiających za nieomylnością Biblii, 
jako Słowa Bożego.

Każdego dnia po obiedzie mieliśmy 
okazję uczestniczyć w seminariach  
w mniejszych grupach, prowadzonych 
przez pastorów: Zbyszka Wierzchow- 

Danuta Żegunia, Marek Grudniewski

Niepodlegli w Białymstoku

Relacja z konferencji młodzieżowej Białystok,  
10-13.11.2011
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skiego, Dawida Pacyniaka, Leszka 
Wakułę i Dawida Bednarczyka. 
Mówili oni o praktycznej stronie  
„niepodległego” życia – walce z grze-
chem, ewangelizacji i naszej tożsamości  
w Chrystusie.

Członkowie naszego zboru oraz go-
ście prowadzili warsztaty, które miały 
na celu pomóc młodzieży doskona-

rego przewodnia myśl zawierała się  
w pytaniu: „Czy w swoim życiu wy-
korzystasz chociaż jedną rzecz z tej 
konferencji?“. Na tak postawione py-
tanie wiele młodych osób powstało ze 
swoich miejsc modląc się o wytrwanie  
w podjętych decyzjach.

My, „Niepodlegli” jesteśmy bardzo 
zbudowani Bożą łaską, której doświad-
czaliśmy od chwili, kiedy pierwszy raz 

pomyśleliśmy o zorganizowaniu takie-
go wydarzenia. Jesteśmy zachęceni 
postawą naszego zboru oraz przyja-
ciół, którzy praktycznie wspierali to 
wydarzenie. Niezwykle budującym 
doświadczeniem jest ogrom pracy wy-
konanej ramię w ramię przez zborow-
ników oraz naszą młodzież. Jesteśmy 
dogłębnie dotknięci i zbudowani wspa-
niałą postawą uczestników konferencji, 

W listopadzie 2001 roku, po ponad 3 letniej działalności misyj-
nej I Zboru w Gdańsku, prowadzonej przez prezb. Krzysztofa 
Osieckiego i br. Adama Ceniana, powstał samodzielny Zbór. Aby 
upamiętnić to wydarzenie, dnia 20 listopada br. Zbór sopocki ob-
chodził uroczystość X. Lecia powojennej reaktywacji działalności 
Zboru Baptystów w Sopocie.

Było to ważne wydarzenie w życiu Zboru. Uroczystość miała miej-
sce  w Sali reprezentacyjnej Urzędu Miejskiego. Uczestniczyło  
w niej wielu zaproszonych gości: prezb. Gustaw Cieślar, ks. prof. 
bp Marcin Hintz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wice-
prezydent Sopotu, pan Bartosz Pietrasiewicz, pastorzy wszystkich  
trójmiejskich Zborów baptystycznych (bracia Robert Miksa, Sławo-
mir Biliński, Igor Barna, Adrian Stróżek, Stanisław Sylwestrowicz, 
Zbigniew Niemasik) i z Malborka pastor Krzysztof Karwan. Uro-
czystość uświetnił swym wspaniałym, dynamicznym śpiewem chór  
z I Zboru w Gdańsku, pod dyrekcją s. Honoraty Żeligowskiej. 

Uroczystość rozpoczęła pieśń „Cudowna Boża łaska” w nowej 
aranżacji, w wykonaniu chóru. Następnie pastor Mateusz Wichary 
z Sopockiego Zboru przywitał gości. W oparciu o intencję mo-
dlitwy „Przyjdź Królestwo Twoje” dowodził, iż wspominanie  

każdego okresu czasu, w którym wi-
dzimy Boże działanie, jest cenne. 
Następnie, po dwóch kolejnych pie-
śniach prezb. Krzysztof Osiecki, pastor 
misyjny Zboru w Sopocie odpowie-
dzialny za placówkę w Wejherowie, 
przybliżył historię Zboru, co było 
wprowadzeniem w multimedialną pre- 
zentację z wydarzeń zborowych ostat-
nich X lat. Kolejną częścią uroczysto-
ści były życzenia gości.Rozpoczął brat 
Gustaw Cieślar, który w imieniu całego 

Kościoła życzył Zborowi Bożych bło-
gosławieństw w pamięci, że „trud nasz 
nie jest daremny w Panu” (1Kor. 15:53) 
oraz zachęcał do modlitw o władze. 
Podobnie bp Hintz, który w imie-
niu swego Kościoła oraz regionalnej 
Polskiej Rady Ekumenicznej życzył suk-
cesów i błogosławieństw w pracy nad 
wspólnym światem. Wiceprezydent 
Sopotu, pan Piotrusiewicz podzię-
kował za modlitwy podkreślając, że 
różnorodność we wspólnocie jest 

wartością dla władz 
miasta bardzo istotną. 
Następnie życzenia 
wierności i rozwija-
nia bliskiej społecz-
ności złożył zborowi 
prezb. Robert Miksa, 
który w tym celu spre-
zentował sopockie-
mu Zborowi potęż-
ny ekspres do kawy. 
Następnie życzenia 
stałości w oddaniu 
Bogu i opieraniu się 

X lat w Sopocie
Mateusz Wichary

lić się w służbie (ewangelizacja, praca  
z dziećmi, śpiew) albo po prostu kre-
atywnie spędzić wolny czas.

Konferencyjne wieczory były peł-
ne muzyki. Chwała Bogu brzmiała 
wówczas głośno i entuzjastycznie. 
Koncerty zagrały zespoły Frontman  
i Elohim, natomiast zespół PraiseBox 
poprowadził nas w uwielbieniu. 

Słowem wieczornym dzielili się pasto-
rzy: Dawid Pacyniak i Marcin Górnicki. 
Nie zabrakło czasu modlitwy i refleksji, 
który był dla niektórych uczestników 
momentem ważnych decyzji.

Na porannym niedzielnym nabo-
żeństwie, które oficjalnie zamyka-
ło tegoroczną konferencję, prezbiter 
Leszek Wakuła głosił poselstwo, któ-

którzy zjechali się z całej Polski. Mamy 
przenikającą świadomość, że gdyby 
Jezus Chrystus nie pobłogosławił tego 
przedsięwzięcia, pozostałoby ono je-
dynie w sferze marzeń. 
Czekamy niecierpliwie na kolejną 
Ogólnopolską Konferencję Młodzieży 
Baptystycznej! Kto podejmie wyzwanie 
zorganizowania jej u siebie? Może tym 
razem będzie to twój zbór? 

na Bożym Słowie złożył pastor Adrian 
Stróżek z II Zboru w Gdańsku a pa-
stor Zbigniew Niemasik zachęcał, 
aby jubilat był, w zgodzie ze swym 
powołaniem, niezłomnie „podwaliną  
prawdy”. 

Po części życzeń nastąpiła mo-
dlitwa o Zbór Sopocki i placówkę  
w Wejherowie. Na środek wyszli, 
jako reprezentacja tych dwóch ciał 
bracia Krzysztof Osiecki, Jarosław 
Korzeniowski, Waldemar Kieszczyński, 
Michał Benka i Mateusz Wichary. 
Natomiast otoczyli ich modlitwą wszy-
scy ww. pastorzy. Zwieńczeniem uro-
czystości były pieśni wykonywane 
przez gdański chór. 

Po uroczystości na gości czekał po-
częstunek przy kawie i herbacie. 
Rozmowy ciągnęły się ponad godzi-
nę. Był to wspaniały czas zachęty, 
przypomnienia sobie Bożej wierności  
i prośby o to, by dalej błogosławił bap-
tystów w Sopocie. Jemu niech będzie  
chwała! 
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W dniach 10-13 listopada 2011 r. 
miał miejsce czwarty zjazd programu 
Centrum Edukacji Liderów (CEL). Tym ra-
zem odbył się on w Karłowicach w woj. 
dolnośląskim, małej miejscowości nieda-
leko Złotoryi. Piękny ośrodek zachwy-
cał swoimi urokami i dawał możliwość  
miłego spędzenia czasu. Ten zjazd za-
kończył drugą edycję CEL. Był to zjazd 
wyjątkowy, bowiem w odróżnieniu od 
poprzednich zjazdów, udział w nim 
wzięły również żony organizatorów, wy-
kładowców, mentorów i uczestników.

Podobnie jak w poprzednich zjazdach 
tak i teraz program zjazdu miał na 
celu przekazanie jak najwięcej prak-
tycznej wiedzy, przydatnej w życiu  
i służbie obecnym i przyszłym liderom 
oraz pastorom.

Rozpoczęcie zjazdu poprzedziła kolacja, 
która dodała sił po podróży, następnie 
praktyczne informacje na temat zjazdu 
przekazali organizatorzy, a wieczorne 
duchowo budujące rozważanie na temat 
2 Listu do Koryntian (3,18) poprowadził 
pastor Wojciech Kowalewski. 

Poranne rozważanie na temat koniecz-
ności modlitwy za przywódców, pasto-
rów oraz władze państwa poprowadził 
prezbiter Gustaw Cieślar, a jego mał-
żonka Hanna przedstawiła prezentację 
urzekających zdjęć Jerozolimy w świetle 
cytatów z Biblii. 

Pastor Richard Blake z USA prowadził 
intrygujące i pobudzające do dyskusji 
wykłady o przywództwie, życiu i ka-
znodziejstwie w cieniu krzyża Jezusa 

Chrystusa. W swoich wykładach skupiał 
się on na istocie służby oraz akcento-
wał właściwą postawę lidera i pastora 
w Kościele, który powinien żyć i zwia-
stować w cieniu krzyża. Jego wykład 
pobudzał do myślenia, czy tzw. metody 
marketingowe mogą być zastosowane  
w Kościele? Wskazywał on także, skąd 
należy czerpać siły i inspiracje, oraz jak 
nie dopuścić, by służba dla Boga stała się 
rutyną i jak można ustrzec się upadków  
a także: jak zwyciężać pokusy? 

Pastor Robert Miksa prowadził wykłady 
z hermeneutyki, wskazując i uświada-
miając, jak ważne jest rozumienie słów, 
kultury oraz kontekstu w rzetelnym przy-
gotowywaniu kazań i studium biblijnych. 

Pastor Zbigniew Sobczak dzielił się prak-
tycznymi wskazówkami odnośnie roz-
mów z ludźmi niewierzącymi poprzez 
zrozumienie ich sposobu myślenia,  
a także przede wszystkim, dostarczanie 
im materiałów ze źródeł, które znają i do 
których mają zaufanie. Odpowiadał rów-
nież na wiele pytań dotyczących zrozu-
mienia i genezy podstawowych dogma-
tów Kościoła Katolickiego. 

Prezbiter Andrzej Seweryn z małżonką 
Ewą poprowadzili proste studium bi-
blijne na temat: „Nasz Bóg jest Bogiem 
rzeczy niemożliwych” na podstawie  
1 Księgi Samuela, 1 rozdziału. 

W czasie, gdy wykłady prowadzili  
R. Blake i Z. Sobczak, panie miały zajęcia 
ze Stephanie Blake na temat „Roli żony 
pastora”, a Genia Trusiewicz prowadziła 
zajęcia artystyczne z decoupage itp.

W sobotę wieczorem 12 listopada od-
było się uroczyste zakończenie kursu. 
Przypomnienie idei i sensu istnienia pro-
gramu CEL dokonał w imieniu Zarządu 
CEL W. Kowalewski. Natomiast świadec-
twa i podziękowania ze strony uczestni-
ków podsumowały tą edycję programu, 
czego zwieńczeniem było wręczenie 
dyplomów uczestnikom programu CEL, 
którzy wytrwali w tym programie przez 
minione 2 lata. 

Przekazano także informację o prze-
dłużeniu programu CEL o kolejny rok. 
Do udziału w tej trzeciej edycji pro-
gramu zostali zaproszeni uczestnicy  
z pierwszego kursu CEL organizowane-
go w latach 2008-09 i obecnego kursu 
2010-11. Celem wspólnego rocznego 
kursu będzie integracja obu grup oraz 
umożliwienie zaliczenia osobom mają-
cym pewne niedociągnięcia. Wszystko 
zakończyła modlitwa.

W niedzielę uczestnicy udali się na 
uroczyste nabożeństwo do zboru bap-
tystycznego w Lwówku Śląskim, gdzie 
Słowem Bożym usłużył prezbiter Andrzej 
Seweryn. Wygłosił on kazanie na podsta-
wie 1 Listu do Tesaloniczan (2,1-14), w któ-
rym bardzo plastycznie ukazał właściwą 
postawę lidera chrześcijańskiego charak-
teryzującą się gotowością do poświęceń  
i wyrzeczeń ze względu na powierzo-
nych mu przez Boga ludzi. 

Podsumowując, tak jak i w poprzednich 
zjazdach tak i teraz, przygotowane te-
maty wykładów prowokowały i zachę-
cały do zadawania pytań oraz dyskusji. 
Życzliwa atmosfera sprzyjała budowaniu 
i pogłębianiu relacji między uczestnika-
mi zjazdu, piękna pogoda motywowa-
ła do spacerów, a smaczna kuchnia do 
punktualnego przychodzenia na posiłki. 

Następny zjazd CEL przewidziany zo-
stał na marzec 2012 r., w którym wezmą 
udział obie dotychczasowe grupy CEL. 

Drodzy zgromadzeni! Bracia i sio-
stry, Przyjaciele!

Pojawiłem się na tym świecie, jako 
piąte z siedmiorga dzieci urodzo-
nych w małżeństwie rolników, Anny  
i Stanisława Skrzypkowskich, zamiesz-
kałych we wsi Sierakowska Huta,  
w gminie Sierakowice, ulokowanej  
w sercu Kaszub. 

Moje pierwsze osiemnaście lat życia, 
to jest dzieciństwo i okres dojrzewania, 
szczęśliwie spędziłem u boku rodzi-
ców i w gronie rodzeństwa. Ten czas 
zapamiętałem, jako okres bardzo cięż-
kiej, fizycznej pracy rodziców i dzieci, 
zmagających się z kilkunastu-hektaro-
wym areałem gospodarstwa i licznym 
dobytkiem inwentarza w postaci koni, 
krów, świń, owiec i wielu innych zwie-
rząt hodowlanych. W mojej ocenie, 
mój tato w kategorii: praca fizyczna, 
nie miał sobie równych. Szkoda, że  
nie dożył dzisiejszego dnia. 

W tamtych latach moje życie na wsi,  
w małym środowisku o jasno ustalonych 
zasadach postrzegałem błędnie i zu-
pełnie nieodpowiedzialnie oceniałem 
je negatywnie. Traktowałem to miejsce, 
jako niczym niezasłużoną karę, ograni-
czenie, czy nawet zniewolenie i zsyłkę. 
Od czasu, jak tylko sięgam pamięcią 
zawsze bardzo chciałem wiedzieć, co 
się znajduje za Sierakowicami? I my-
ślałem sobie: cokolwiek, gdzieś tam 
jest, na pewno jest lepsze i ciekawsze  
w porównaniu z moją wsią, gdzie za-
wsze zalatuje obornikiem. 

Dzisiaj, po latach, gdy sam jestem 
mężem i ojcem dziewięciorga dzieci, 
odpowiedzialnie i z całą świadomością 
stwierdzam, że tam, w Sierakowskiej 
Hucie, w mojej rodzinie Bóg natural-
nie używał rodziców i rodzeństwa do 
uformowania podwalin mojej osobo-
wości, przygotowując mnie do pracy w 

Jego królestwie. Jestem dumny z umie-
jętności i doświadczeń tam zdoby-
tych. Teraz traktuję tamten czas i tam 
mieszkających ludzi – rodzinę, nauczy-
cieli, sąsiadów i duchownych – jako 
skarbnicę życiowej mądrości i hartu 
woli, która pozwoliła mi żyć bez lęku  
i odważnie, odnosić sukcesy w różnych 
miejscach Polski i poza nią. Wzrastać 
w takim miejscu to był zaszczyt. 

To w tamtych okolicznościach,  
w dziecinnej prostocie siedmiolatka,  
z głęboką szczerością, obcując z na-
turą spełniałem „poważne” obowiązki 
mi powierzane, jako pastuch krów. Po 
raz pierwszy w życiu wtedy właśnie, 
świadomie otworzyłem swoje usta  
i wzywałem Boga, by zechciał użyć 
mnie dla swoich potrzeb. Nie umiem 

powiedzieć, jak zrodziło się we mnie to 
pragnienie, ale potrzeba ta z upływem 
lat nie wygasła. Nawet nagły i gwałtow-
ny, wręcz powalający huragan miłości 
do Bogumiły, z domu Sychta, koleżan-
ki ze Szkoły Podstawowej w Jelonku  
nie zagłuszył wypełniającego me ser-
ce przekonania o Bożym powołaniu.  
W tym miejscu muszę dodać, że to 
nowe ekscytujące uczucie spowodo-

wało poważny zamęt w moim ówcze-
snym marzeniu i zrozumieniu zasad 
życia osoby duchownej. To pod wpły-
wem miłości do wspomnianej kole-
żanki, w wielkiej rozterce porzuciłem 
marzenia o wyższym seminarium du-
chownym i zdecydowałem się eduko-
wać na stolarza. 

W Gdańsku w 1986 roku podjąłem 
pierwszą pracę w wyuczonym zawo-
dzie, w małym zakładzie stolarskim 
przy ulicy Polanki. Tam, po kilku mie-
siącach do pracy trafił były marynarz 
żeglugi handlowej Wacław Ludwin. 
Zmagając się z alkoholizmem i innymi 
problemami desperacko szukał pomo-
cy i ratunku u Pana Boga. Brak we-
wnętrznego pokoju, wyrzuty sumienia 
i szczere pragnienie pokuty wzbudziły 
w nim determinację do poznania Boga 
żywego, takiego, który daje siłę i zwy-
cięstwo nad zniewoleniem nałogiem  
i grzechem. I tak, na początku bardzo 
nieporadnie i po omacku, z jego inicja-
tywy zwróciliśmy się razem do lektury 
Pisma Świętego, w nadziei na otrzyma-
nie nowej siły do lepszego życia.

Pan Bóg dostrzegł ten głód i pra-
gnienie, kierując jego kroki do gdań-
skiego Zboru Kościoła Chrześcijan 
Baptystów przy ulicy Dąbrowskiego. 
W krótkim czasie razem z nim i moją 
sympatią, wspomnianą już Bogumiłą – 
cały czas tą samą koleżanką ze szkoły  
w Jelonku – mogliśmy się karmić pro-
stymi, ale pięknymi i pełnymi mocy 
prawdami Słowa Bożego, płynącymi 
z ust ówczesnego pastora Gustawa 
Cieślara i innych osób żyjących na co 
dzień obecnością Bożą. Tam, w gdań-
skim kościele Bóg dał mi się poznać 
jako mój jedyny zbawiciel, niebiański 
Ojciec, przebaczający wszystkie moje 
grzechy. Tam otrzymałem pokój Boży, 
oparty nie na moich marnych uczyn-
kach, ale na mocy zastępczej krzyżo-
wej śmierci za mnie Jezusa Chrystusa. 
Tam otrzymałem prawdziwą i nieprze-
mijająca radość z nadziei nadchodzą-
cego życia wiecznego. W gdańskiej 
wspólnocie baptystycznej Pan Jezus  
w czytelny i zrozumiały dla mnie spo-
sób dał mi przyjąć i zrozumieć ewange-
lię Bożą. A jest nią wiadomość od Boga  
o przebaczeniu grzechów i możliwości 

Zjazd CEL w Karłowicach  
- druga edycja zwieńczona dyplomami!

Marek Orlicki

Prezbiter z Kaszub

ŚWIADECTWO

Świadectwo służby Henryka Skrzypkowskiego, wygłoszone  
w Chojnicach 16.10 2011 z okazji przyznania tytułu prezbitera.
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rozpoczęcia nowego życia, który chce, 
aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do-
szli do poznania Prawdy.

Po tym niezwykłym cudzie, jakim 
jest duchowe, nowe narodzenie przez 
wiarę w Jednorodzonego syna Bożego, 
Pana Jezusa Chrystusa pragnienie gło-
szenia prawdy o życiu wiecznym wzro-

sło we mnie gwałtownie. Tak jak wez-
brane rzeki na pustyni, wylewając swe 
wody płyną niosąc nowe życie tam, 
gdzie siła potężnego prądu je pcha 
nawadniając wielkie połacie suchych 
i spragnionych wody terenów, tak za-
cząłem przekazywać żywe Słowo 
Boga zgodnie ze złożoną w dzieciń-
stwie a przez Boga niezapomnia-
ną modlitwą. Najpierw w Gdańsku  
i w rodzinie na Kaszubach. Oj! 
Narobiłem trochę zamieszania tym 
głoszeniem, szczególne w kaszubskiej 
rodzinie! Wkrótce też poślubiłem tę 
samą koleżankę Bogumiłę, z klasy 
Szkoły Podstawowej w Jelonku.

Potem, jako misjonarz i później pa-
stor, na wschodzie Polski przez osiem  
i pół roku służyłem w Rudce i Chełmie 
w Lubelskim. Tam wierzący w zbo-
rach przyjmowali mnie i cierpliwie 
znosili moje braki i słabości. Oraz 
powiększającą się nieustannie rodzi-
nę. Zapewniali mi utrzymanie, miłość  
i braterstwo, zakorzenione w dojrza-
łym poznaniu Boga. O dziwo, napraw-
dę sam jestem zaskoczony, Pan Bóg 

przyznawał się do mojej pracy, posyłał 
ludzi, którzy przyjmowali poselstwo 
ewangelii, nawracali się szczerze do 
Boga a dzisiaj i oni służą Bogu. To jest 
fantastyczna przygoda odkrywania 
przejawów Bożego działania, która 
ciągle trwa ukazując wierzącym wciąż 
nowe karty. 

Mimo widocznych sukcesów na 
wschodzie Polski, moje serce było, jest 
i pewnie pozostanie na Kaszubach.  
Z tego powodu przyjąłem zaprosze-
nie do objęcia stanowiska pastora  
w Zborze Baptystów w Koszalinie, 
no bo tam, to już prawie Kaszuby.  
W Koszalinie przy ulicy Podgrodzie 
głosiłem i nauczałem Słowa Bożego 
pięć lat. Ku mojemu zaskoczeniu, Bóg 
w swej łasce używał mojej pastorskiej 
pracy. W latach 1998-2003 w domu 
Bożym, którym jest kościół zbierający 
się przy ulicy Podgrodzie w Koszalinie, 
Bóg dał mi poznać nowe doświad-
czenia chrześcijańskie. Zaowocowały 
one większą swobodą i skutecznością  
w pracy nad warsztatem kaznodziej-
skim. 

To dojeżdżając z Koszalina do 
WBST w Warszawie i przejeżdżając 
przez Chojnice zaprzyjaźniłem się  
z tutejszym kościołem. Cały czas my-
śląc o Kaszubach bez wahania przyją-
łem zaproszenie do prowadzenia pracy 
pastorskiej w tutejszym Zborze. Było to  
w 2004 r. Tu, w Chojnicach czuję się 
jak w domu, co widać choćby patrząc 
na wciąż powiększającą się rodzinę. 
Tu zapuszczam korzenie, bo to prze-
cież są wymodlone Kaszuby, moja 
mała ojczyzna i moje pole misyjne 

w posłudze zwiastowania Poselstwa 
Ewangelii Jezusa Chrystusa. Do zwia-
stowania której zostałem powołany  
w dzieciństwie właśnie na Kaszubach. 
Modlę się o Polskę, a najbardziej  
o Boże zbawienie dla Kaszub.

Jestem wdzięczny wszystkim zbo-
rom: w Gdańsku, Rudce, Chełmie, 
Koszalinie i Chojnicach, które mnie 
wspierały i wspierają. W moim sercu 
żywię do was wszystkich autentyczną 
Bożą miłość. Jesteście pomocą i bło-
gosławieństwem Boga dla mnie, dla 
mojej żony i naszych dzieci. Dziękuję 
Bogu za was, że mogłem i mogę zwią-
zać życie z wami.

Dziękuje mojej koleżance z klasy ze 
Szkoły Podstawowej w Jelonku, mojej 
żonie. Bez niej nie doszedłbym do tego 
miejsca. Żono! jesteś moją miłością, 
bohaterem, wielką pomocą i częstym 
ratunkiem. Dziękuję moim dzieciom, 
jestem szczęśliwy patrząc na was. 
Dziękuję mojej mamie za życie, jakie 
mi dałaś i wychowanie. Niech Bóg Cię 
wspomaga w twojej starości. 

Dziękuję panom burmistrzom i in-
nym przedstawicielom władz lokal-
nych, szkół i urzędów naszego mia-
sta, to zaszczyt pracować obok Was. 
Dziękuję sąsiadom i moim przyjacio-
łom za bezpieczeństwo i przyjaźń 
od was płynącą. Niech wam Bóg 
Błogosławi.

Najbardziej jestem wdzięczny Bogu 
za łaskę mi okazywaną nieustannie, 
za przebaczenie moich grzechów i za 
wspaniałomyślny dar życia wiecznego. 
Chwała Bogu! Amen.  

Dzień 17 kwietnia 2011 roku zapisał 
się złotymi zgłoskami w życiu olsz-

tynieckiego zboru Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. Tego dnia odbyło się nabo-
żeństwo dziękczynne, podczas którego 
nie tylko zgromadziliśmy się, by wiel-
bić Boga i wspominać uroczysty wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. Przede wszyst-
kim chcieliśmy wspólnie świętować  
z naszym pastorem seniorem Stefanem 
Szmiglem 90-lecie jego urodzin i 49-le-
cie pracy duszpasterskiej!

Oczekiwaliśmy tego dnia z niecier-
pliwością, dlatego że pastor Stefan 
Szmigiel to dla nas naoczny przykład 
zaufania i wierności Bogu, wsparcia  
i ciepła, troski i zrozumienia. W jego 
gościnnym domu wielu znajduje po-
mocną dłoń, usłyszy Słowo Boże oraz 
radosny śpiew naszego brata, bo pastor 
śpiewa niemalże zawsze i wszędzie na 
chwałę Bogu.

Przybyłych licznie gości powitał pastor 
Marcin Chrząszcz. Wśród nich nie za-
brakło rodziny naszego jubilata: mał-
żonki Anny, synów Jana, Stefana Juniora 
i Pawła. Na uroczystość przybyli także 
prezbiterzy: Gustaw Cieślar, Konstanty 
Wiazowski, Grzegorz Gawrych, pastor 
Adam Śniegoń, liczne grono pszczela-
rzy oraz Burmistrz naszego miasta, pan 
Artur Wrochna.

Na początku usłyszeliśmy Słowo  
z Ksiegi Izajasza 62.1-12 oraz z Ewan-
gelii Mateusza 21.1-11, potem kaza-
nie wygłosił Przewodniczący Kościo-
ła – Prezbiter Gustaw Cieślar, który  
z właściwym sobie ciepłem wspo-
mniał, że w Olsztynku mieszkają 

szczególni ludzie, sól tej ziemi – mając 
na względzie naszego szacownego ju-
bilata i małżonkę. Wspomniał, że do 
Olsztynka zawsze dobrze się wraca. 
Okolicznościowe kazanie dowodziło, 
że uroczysty wjazd Jezusa do Jerozo-
limy to szczególny znak – znak poko-
ju. To nie tryumfator – zdobywca, ale 
król przybywający, by przynieść pokój.  
Prezbiter Gustaw Cieślar nawiązał tak-
że do powrotu Jezusa zapowiedzia-
nego w Apokalipsie, która wyraźnie 
wskazuje na tryumfalny powrót Jezusa 
jako Pana Panów i Króla Królów.

W dalszej części nabożeństwa, z przy-
jemnością wysłuchaliśmy Prezbitera  

Konstantego Wiazowskiego, który po-
dzielił się z nami słowem Psalmu 84, 
podkreślając na czym według Pisma 
Świętego polega szczęście – na wierze, 
ufności Bogu, który jest tarczą i obroń-
cą. Przytoczył także życiorys pastora 
Stefana, wspominał jego przybycie 
do Olsztynka, pracę na kolei, pracę 
duszpasterską, gościnny dom. Mów-
ca podkreślił, że zadowolenie, ufność  
i wdzięczność Bogu to recepta na dłu-
gie życie. 

Obecny na nabożeństwie Burmistrz 
naszego miasta złożył pastorowi Szmi-
glowi życzenia wielu lat w zdrowiu  
i pomyślności, wręczył także statu-
etkę – Perłę – jako wyraz uznania dla 
Kościoła za działalność charytatywną. 
Życzenia złożyli także pszczelarze,  
a wśród nich delegaci Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy i Regionalnego 
Związku Pszczelarzy. Życzenia złożyli 
też członkowie lokalnego zboru Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów.

Nasze nabożeństwo zakończył uroczy-
ście prezbiter Gustaw Cieślar, nawiązu-
jąc do błogosławieństwa udzielonego 
Abrahamowi, czyli człowiekowi, który 
stał się dla innych błogosławieństwem, 
tak jak dla nas jest nasz brat w Chry-
stusie Stefan Szmigiel. Za jego życie  
i służbę Bogu niech będą dzięki!  

90 rocznica urodzin  
prezbitera Stefana Szmigla

Bożena Sawko
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Powiedz nam coś o tych zgromadze-
niach. Jak żyją? Jak wyglądają nabo-
żeństwa? Co robią? 

Etnicznie to Izraelici. Albo sami są 
emigrantami, albo są dziećmi emigran-
tów do Izraela. Jak zresztą większość 
Izraelitów. Żydzi są najbardziej wy-
edukowanym społeczeństwem, i tak 
też jest w zborze. Są bardzo dobrze 
wykształceni i nauczanie jest dla nich 
ważne. Wszyscy również służyli w ar-
mii, przynajmniej 3 lata, tak mężczyź-
ni, jak kobiety. Są Żydami i to dla nich 
jest wyjątkowo ważne. Nawet wtedy, 
gdy przychodzą do wiary w Jezusa, 
mówią o sobie: jestem Żydem; jestem 
żydowskim wierzącym w Chrystusa. 
Pracują 6 dni w tygodniu, mają jedynie 
sobotę wolną. Spotykamy się więc na 
zgromadzenia w soboty. W trakcie na-
szych kościelnych spotkań zazwyczaj 
mamy wspólny obiad, i sporo czasu 
na rozmowy. Inaczej niż chrześcijanie 
z innych narodów, nie obchodzą Świąt 
Bożego Narodzenia ani Wielkanocy. 
Ale – obchodzą wszystkie święta ży-
dowskie i wszystkie je interpretują po 
chrześcijańsku. W czasie Świąt Hanuka 
– mówią o Jezusie; w święto Paschy – 
mówią o Jezusie. 

Czy owo związanie z prawem żydow-
skim nie jest niebezpieczne?

Zazwyczaj jest to traktowane raczej 
jak kultura narodu, którą szanujemy  
i kochamy, ale która nie ma znaczenia 
zbawczego. Mamy czasami problemy 
z niektórymi braćmi, którzy wchodzą 
w przestrzeganie prawa zbyt mocno. 
Na przykład, napominają wszystkich, 
by jedli wyłącznie koszerne jedzenie, 
czy ściśle przestrzegają zakazu pracy 

baptystami, ale nie chcemy tego w na-
zwie. Więc w naszym wewnętrznym 
przymierzu, z którym musi zgodzić się 
każdy nowy członek zboru napiszemy, 
że jesteśmy baptystami. Ale nazwali 
się „Jerozolimskie Zgromadzenie Dom 
Odkupienia”. Tak właśnie chcieli się na-
zywać i ta właśnie nazwa jest dla nich 
ważna. I niech tak będzie. „Baptyści” 
nic nie znaczy w żydowskim otoczeniu. 

A jak ci żydowscy wierzący odnoszą 
się do chrześcijan spośród innych na-
rodów?

Zacznę od tego, że wśród ewangelikal-
nych chrześcijan jest to fakt powszech-
nie znany, iż taka grupa żydowskich, 
nawróconych chrześcijan istnieje  
i funkcjonuje jako „Żydzi mesjańscy”. 
Ta nazwa odnosi się do tego same-
go, co nazwa „chrześcijanin” – tyle, 
że do słowa nie greckiego (christos), 
ale hebrajskiego (meszszijah). Istnieje 
pewne napięcie w relacjach między 
mesjańskimi Żydami a ewangeliczny-
mi chrześcijanami palestyńskimi (po-
chodzenia arabskiego), którzy również 
mieszkają w Izraelu. W przypadku obu 
grup mówimy tu o ponad 10.000 osób 
wierzących. Pastorzy się spotykają, mo-
dlą, rozmawiają, czasem odbywają się 
jakieś wspólne wydarzenia – obozy, 
konferencje. Ale Kościoły nie współ-
pracują. I powiem tak: podobnie dzie-
je się w innych krajach, na przykład  
w Kosowie, czy pomiędzy chrześcija-
nami w Chorwacji i Serbii. Jest mnó-
stwo zaszłości politycznych i społecz-
nych i przyznam, że nie lubię, gdy ktoś  
z Ameryki, kto nie jest tego wszystkiego 
świadomy zbyt szybko to ocenia. 

Mesjańscy bracia
O zgromadzeniach Jezusa Chrystusa  
wśród etnicznych Żydów w Izraelu  
z Davidem Schmidtem rozmawia Mateusz Wichary

w sabat. Wtedy im przypominamy: 
skoro zdecydowałeś się żyć wiarą,  
nie wracaj do prawa! Poświęcamy 
temu dużo czasu. 

Czasem mamy inny problem, i uważam 
go za bardzo poważny. Czasem osoba, 
która się nawróciła przychodzi i mówi: 
wiesz, wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, 
wierzę, że jest moim Zbawicielem, 
Odkupicielem, ale nie jestem pewien 
(pewna), czy faktycznie jest Bogiem. 
Podchodzimy do tego bardzo poważ-
nie. Cierpliwie uczymy. Ale jeśli taka 
osoba tego nauczania nie przyjmuje, 
przestajemy uważać ją za osobę praw-
dziwie nawróconą. Również Żydzi 
wstydzą się chrztu. Odczuwają to 
tak, że poprzez chrzest przestają być 
Żydami. Pokazujemy im, że to niepraw-
da. Oni wciąż pozostają Żydami. 

Jesteś baptystą?  Jaką tożsamość wy-
znaniową mają mesjanistyczni Żydzi? 
Te zgromadzenia? 

Tak. Widzisz, w Izraelu, tak jakby cofa-
my się w czasie. Słowa, którymi się po-
sługujemy są więc bardzo ważne. Ja im 
mówię, że jestem baptystą. I wyjaśniam, 
co to znaczy. I oni też są baptystami w 
sensie tego, jak wierzą i jak działają. 
Ale nie chcą mieć tego słowa w nazwie 
zgromadzenia. Niektórzy w ogóle mó-
wią, po co nam jakieś nazwy. Jeden  
z kościołów, który pomagaliśmy zało-
żyć wciąż nie ma nazwy. Dla nich na-
sze nazwy są obce, bo nie mają żadne-
go związku z ich historią i kulturą.

Ale powiem jeszcze coś. Nasz pierwszy 
kościół teraz ma ponad 300 członków. 
Pastorzy rozmawiali ze mną ostatnio  
i powiedzieli: wiemy, że będziemy 

Słowo Prawdy: Czy możesz się przed-
stawić?

David Schmidt: Nazywam się David 
Schmidt. Jestem kanadyjczykiem, ale 
pracuję w Izraelu. Pomagam w zakła-
daniu i funkcjonowaniu mesjańskich 
kościołów. 

Jak to się stało, że kanadyjczyk zakła-
da chrześcijańskie zbory w Izraelu?

To stało się 25 lat temu. Byłem pasto-
rem, sporo czytałem Biblię, sporo się 
modliłem, co wzbudziło moje wiel-
kie zainteresowanie kulturą i narodem 
żydowskim. Ale to było coś więcej. 
Poczułem wielkie pragnienie, aby po-
jechać do Izraela i powiedzieć im  
o Jezusie. I może nawet jeszcze więcej: 
chciałem pomóc w tym, aby w Izraelu 
powstawały żydowskie kościoły, czyli, 
jak nazywamy je tutaj, zgromadzenia. 

I jak to się zrealizowało? Czy rzeczy-
wistość pokryła się z tymi marzeniami?

Zacznę od Kanady. Byłem pastorem 
młodzieżowym w naprawdę dużym 

zborze. Cały zbór poparł moje pragnie-
nia co oznaczało, że finanse zostały 
zapewnione. I razem z żoną pojechali-
śmy. Naszymi pierwszymi celami było 
nauczenie się hebrajskiego i mówienie 
innym o Jezusie. Nasze oczekiwania 
były skromne – mieliśmy nadzieję, że 
może po 30 latach powstanie dzięki 
naszej pracy jakiś zbór. Rzeczywistość 
okazała się inna – przerosła nasze 
oczekiwania. Zaczęliśmy uczyć się 
hebrajskiego; zaczęliśmy też studium 
biblijne w naszym domu. Pojawiło się  
5 osób, potem 10, 15... Po dwóch la-
tach powstał zbór, który zaczął wynaj-
mować pomieszczenie.

Zostałeś jego pastorem?

Nie i do dziś nie jestem pastorem. 
Uważam, że w Izraelu pastorem powi-
nien być Izraelita. Pastorem został więc 
młody, przygotowany do tego przez nas, 
jak tylko mogliśmy najlepiej Izraelita,  
a ja zostałem jego pomocnikiem i dorad-
cą. I się sprawdził – zbór zaczął rosnąć! 
Choć miał tylko 25 lat, okazał się bardzo 

dobrym pastorem. Zbór rósł z 20 do 30, 
40, 60 członków... kiedy ta liczba prze-
kroczyła 100, przestałem im pomagać  
i zacząłem zakładać nowy. To działo się  
w roku 2000. Potem pomagałem ży-
dowskim pastorom w zakładaniu jesz-
cze kilku zborów.

Na czym więc taka pomoc polega? Co 
konkretnie robisz?

Przede wszystkim spotykam się z pasto-
rem, modlimy się i wspólnie działamy. 
Poza tym mam przygotowane szkole-
nie, około 2-3 letnie. Cały czas działa-
my ewangelizacyjnie. Przygotowujemy 
ulotki, które później trafiają do skrzy-
nek pocztowych. Jestem również wy-
kładowcą uniwersyteckim, co mnie 
uwiarygadnia również jako kaznodzie-
ję i ewangelistę.

A czego uczysz?

Uczę historii, mam doktorat, dzięki 
czemu zostałem zaproszony do kadry 
Uniwersytetu w Jerozolimie. Uczę kon-
kretnie o historii mesjańskich Żydów. 
Byłem zdziwiony – ostatnio poproszo-
no mnie o cały kurs. Znalazło się 26 
chętnych spośród studentów.

Jak rozumiesz słowo „mesjańscy”?

Mesjańscy, czyli tacy, którzy wierzą, że 
Jezus jest Mesjaszem (Chrystusem). Tak 
siebie sami określają. Wolą to określe-
nie niż „chrześcijanie”, które ma bardzo 
trudną historię w kontekście narodu ży-
dowskiego, choć są ewangelicznie wie-
rzącymi chrześcijanami, jak my. 
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W Ameryce też są kościoły „białe”  
i „czarne.”

Tak, to coś podobnego, choć to coś 
więcej. Ciężko znaleźć dokładną pa-
ralelę. Ten problem ma początek  
w Abrahamie. Do tego pojawia się róż-
nica w języku, kulturze i otoczeniu. 

Jak praktyczna jest kwestia pochodze-
nia?

Wiemy, że Żydzi pochodzą od 
Abrahama przez Izaaka, a Arabowie 
przez Ezawa. Chodzi jednak o sprawę 
praktyczną – chodzi o prawo do zie-
mi, kraju. Arabowie twierdzą, że Bóg 
dał im tę ziemię, i Żydzi nie mają do 
niej prawa. Ale jest coś jeszcze istot-
niejszego. Czasem pojawiają się grupy 
ekstremistów – głównie w Ameryce 
czy Wielkiej Brytanii – które mówią: 
Żydzi mają przymierze z Bogiem. Żydzi  
nie muszą godzić się z Bogiem przez 
wiarę w Chrystusa, aby zostać zbawio-
nymi. Poza wszystkimi oczywistymi 
problemami teologicznymi, które rodzi 
taka postawa spójrzmy na dzisiejszą 
sytuację. Mamy teraz tysiące nawró-
conych Żydów, którzy złożyli wiarę  
w Jezusie, którzy doświadczają obec-
ności Ducha, darów, rosną w wie-
rze... to co, mają wrócić do synagogi? 
Przyszli do wiary w Jezusa po nic?  
Strata czasu? 

List do Hebrajczyków i List do Galacjan 
tracą wtedy jakikolwiek sens. 

Zgadza się. Paweł mówi, że „zanosi 
modlitwy o Izraela” (Rz. 9). Po co, sko-
ro nic im nie trzeba? Tak więc, mamy 
czasem problem z takimi pastorami, 
którzy przyjeżdżają do nas i mówią 
nam: przestańcie ich nawracać! Oni 
nie potrzebują Jezusa! A przecież ci 
ludzie właśnie odnaleźli nowe życie  
w Chrystusie i to nie jest  
fikcja!

No właśnie. A jak ewangeli-
zujecie?

Mówimy sąsiadom, znajo-
mym. Czasem rozdajemy 
traktaty na ulicy, ale to ra-
czej nie daje rezultatów. 
Zapraszamy znajomych na 
studium Biblii. Ciężko jest 

kogoś zaprosić wprost na sobotnie na-
bożeństwo. Ale przyjdą na domową 
grupę. 

Te grupy też są nieco inne. Prakty-
kujemy podejście „drogi do Emaus” 
(Łk. 24). Staramy sobie wyobrazić, co 
mówił Jezus swym uczniom o sobie  
z Pism Starego Testamentu, z proro-
ków. Próbujemy czynić to samo – do-
wodzimy tożsamości Jezusa poprzez 
tą Księgę. Bardzo skuteczne okazują 
się studia w oparciu o 9 rozdział Księgi 
Daniela – to proroctwo o 70 tygo-
dniach, które bardzo do Izraelitów 
przemawia. Jesteśmy przekonani i sta-
ramy się to przekazać, że proroctwo 
to dowodzi, iż Mesjasz musiał przyjść  
w I wieku naszej ery. A kiedy przyj-
dzie, „zostanie zabity i nie będzie go”  
(w. 26), jakkolwiek to tłumaczyć. To, co 
im pokazujemy, to że Daniel proroko-
wał o określonym czasie i przy wszyst-
kich możliwych interpretacjach, wciąż 
wskazuje na pierwszy wiek. Potem po 
prostu mówimy: popatrz, skoro tak, to 
Jezus z Nazaretu jest najlepszym kan-
dydatem na Mesjasza i ty powinieneś 
się nad tym zastanowić. I to faktycznie 
działa, sprawia, że Żydzi zatrzymują się 
i myślą. Wiele osób nawróciło się po-
przez Daniela. Kiedy myślę o drodze do 
Emaus wydaje mi się, że Jezus mówił 
swym uczniom również o proroctwie 
Daniela. 

Używamy również Listu do Rzymian 
(9:10-11). Bóg nie odrzucił Izraela, to 
Izrael odrzucił Królestwo. Wierzymy 
również, że powrót Izraela do swej 
ziemi jest spełnieniem wizji Ezechiela  
o dolinie wyschłych kości (Ez. 37). 
Bóg zebrał kości, oblekł je mięśnia-
mi, ciałem, ale wciąż nie ma ożyw-
czego Ducha. Wierzę, że to jeszcze 
przed nami, gdy to ciało zmieni się 

w duchowo żywe dla Boga. Wtedy 
Żydzi w większości uświadomią so-
bie, że Jezus jest ich Mesjaszem.  
I będą płakać nad nim, nad tym, „któ-
rego przebili” – to proroctwo moim 
zdaniem o ukrzyżowaniu – będą się 
pytać: cóż uczyniliśmy? – lecz Bóg ich 
odnowi i wprowadzi ich do Królestwa. 
Z Jezusem, który stanie się ich Królem.  
I myślę, że to będzie wielki dzień. 

O co się możemy modlić?

O większą liczbę Izraelitów, by przy-
szli do wiary. Poza tym, oni doświad-
czają pewnych prześladowań. Nikt  
nie ginie, ale pojawia się mnóstwo 
trudności, niechęci. Módlcie się pro-
szę o to, by pastorzy naprawę kocha-
li swe trzody i wiernie je nauczali. To 
trudne, bo żaden z pastorów izrael-
skich, których znam nie zajmuje się 
tym zawodowo. Wszyscy są aktywni 
zawodowo poza kościołem. W koń-
cu, proście o taką zmianę w myśleniu, 
by żydowscy bracia nie tylko myśleli  
o ewangelizacji swych rodaków, ale 
również rozumieli swe obowiązki wo-
bec innych narodów. 

Rzeczywiście, żyd-chrześcijanin mó-
wiący o Chrystusie w tzw. „chrześci-
jańskich” krajach, mógłby być wielkim 
świadectwem Bożego działania!

Zgadzam się. Wyobraź sobie, co by 
się działo, gdyby dobry ewangelista 
z Izraela przyjechał do Warszawy, 
aby wzywać Polaków do wiary  
w Chrystusa? Czyż ludzie by go  
nie słuchali? To tak, jak były muzułma-
nin, który mówi o Jezusie. To zmusza 
do zastanowienia. 

Dziękuję za rozmowę.

Szalom! Do zobaczenia w przyszłym 
roku w Jerozolimie!  

Cz y  m am y  
  swietowac 

Boze Narodz enie?

Konstanty Wiazowski

TEMAT NUMERU BOŻE NARODZENIE

W ielu ewangelicznie wie-
rzących boi się wypowie-
dzieć: Boże Narodzenie. 

Raczej mówią o pamiątce narodze-
nia Jezusa Chrystusa lub Narodzenia 
Pańskiego. Zastanówmy się więc nad  
tym, czy narodzenie Jezusa w Betle-
jemie było Bożym narodzeniem? 
Przecież Bóg był przed tym wydarze-
niem, a w czasie swego ziemskiego 
życia Jezus modlił się do Niego. Poza 
muzułmanami i Żydami, „Bożemu” na-
rodzeniu sprzeciwiają się też ugrupo-
wania unitariańskie, z których najbar-
dziej znanymi są Świadkowie Jehowy. 

Czy Jezus był Bogiem?
Już na początku Ewangelii mamy do 
czynienia z trudnym tematem Trójcy 
Świętej. Sami ewangeliści też musieli 
zmagać się z tym problemem. Jeden  
z nich jednak odważnie stwierdził: 
„Boga nikt nigdy nie widział. Jedno-
-rodzony Bóg, który jest na łonie 
Ojca, On uczynił Go znanym” (lub 
„objawił  go” – Jan 1,18). A więc ten 
„Jednorodzony Bóg” to Jezus Chry-
stus, który był w pełni człowiekiem i 

.
, , ,

w pełni Bogiem. Jezus stale podkre-
ślał, że „jest od Boga”, że On i Ojciec  
są jednym (Jan 6,46; 10,30). Nawiązu-
jąc do objawionego Mojżeszowi Boga 
pod imieniem JESTEM (2 Mojż.3,14), 
Jezus powiedział: „Zanim Abraham 
zaistniał, Ja JESTEM” (Jan 8,58). A po 
swoim zmartwychwstaniu powiedział: 
„Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyją-
cy. Byłem martwy, a oto żyję na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i piekła” 
(Obj.1,16-17).

Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym 
Bogiem, są to trzy osoby, ale nieroz-
dzielne. Trudno jest to nam sobie 
uświadomić i zrozumieć, ponieważ 
nasz umysł tego „nie chwyta” i dla-
tego staramy się unikać „Bożego” na-
rodzenia. Ludzie bardziej racjonalni,  
a mniej opierający się na wierze w to, że  
„u Boga żadna rzecz nie jest nie-
możliwa” (Łuk.1,37), całkowicie od-
rzucają takie pojęcie i mówią tylko  
o narodzeniu Jezusa jako wyjątkowego 
człowieka. Ale kto poradził sobie ze 
wzajemną relacją trzech osób Trójcy,  
ten nie obawia się narodzenia Jezusa 

nazywać Bożym narodzeniem. Boże 
Narodzenie łączymy tylko z narodze-
niem Jezusa, gdyż Bóg Ojciec nigdy się 
nie rodził. 

Prorok Izajasz zapowiedział, że na-
rodzone dziecię zostanie nazwane 
Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Oj-
ciec Odwieczny, Książę Pokoju (9,5). 
A zatem oczekiwany Mesjasz to Bóg, 
Ojciec odwieczny. Dlatego mimo róż-
nych obiekcji, wszyscy w czasie świąt 
śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc tru-
chleje”, „O błogosławiony, łaską nam 
wsławiony Narodzenia Bożego czas”, 
czy „Ten, co był przed wieki Bogiem, 
Dzieckiem rodzi się ubogim”. Jeżeli Je-
zus nie jest Bogiem, to nie powinniśmy 
śpiewać tych kolęd.

Obawiamy się też wypowiadać zwrot 
„Boże Narodzenie”, aby czasem nie-
świadomie nie nazwać Marii „Matką 
Bożą”, która przez to zostałaby pod-
niesiona do rangi bóstwa – jak stało  
się to w katolicyzmie. Ale nie należy 
się tego obawiać, ponieważ Jezus ni-
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gdy nie nazwał jej swoją matką, na-
tomiast zawsze mówił o Bogu jako  
o swoim Ojcu (Jan 14,9-12). Cała uwa-
ga Pisma Świętego jest skoncentro-
wana na osobie i dziele Jezusa Chry-
stusa, natomiast Maria nie została do 
tego dzieła włączona. Jest ona matką 
tylko Jego cielesnej natury, zaszczyt-
nym, ale wciąż tylko narzędziem  
w Bożych rękach, w dziele wiecznego  
odkupienia. 

Czy świętować Boże 
Narodzenie?

Przeciwnicy tych świąt uważają, że nie  
należy tego czynić, ponieważ nie ma  
takiego nakazu w Piśmie Świętym. 
Wiele świąt tak obrosło tradycją i zwy-
czajami, że trudno jest w nich dopa-
trzeć się jakichś chrześcijańskich tre-
ści. A Święta Bożego Narodzenia są 
szczególnie bogate w różne zwyczaje, 
często wyrażające się w obżarstwie  
i opilstwie. Ponadto dzień 25 grudnia 
był kiedyś dniem pogańskiego święta 
słońca. Zapominamy chyba o tym, że 

u Boga każdy dzień jest święty, dlatego 
Paweł nakazuje: „Jeden robi różnicę 
między dniami, drugi zaś każdy dzień 
ocenia jednakowo; niechaj każdy po-
zostanie przy swoim zdaniu” (Rzym. 
14,5). Bóg każdy dzień traktuje jedna-
kowo i my też powinniśmy mieć takie 
przekonanie. 

Do połowy trzeciego wieku chrześcija-
nie nie interesowali się datą narodzenia 
Jezusa. Dotąd liczono lata od wstąpie-
nia na tron cesarza Dioklecjana. Mnich 
Dionizy odrzucił tę datę, biorąc pod 
uwagę inną datę – według niego Jezus 
narodził się 25 grudnia 753 roku od za-
łożenia Rzymu. Nazwał ten rok pierw-
szym rokiem po narodzeniu Chrystu-
sa. I tak zostało. Ale dlaczego właśnie  
25 dzień grudnia? To prawda, poga-
nie w dniu 25 grudnia oddawali cześć 
słońcu, bo w tym dniu w Rzymie za-
czynało ono świecić coraz dłużej, było 
to jego „zwycięstwo” nad ciemnością. 
Chrześcijanie od początku uważali Je-
zusa za „słońce sprawiedliwości” (Mal. 
4,2), za światłość świata (Jan 8,12), zaś 
Jego naśladowcy kiedyś „zajaśnieją jak 

słońce” (Mat. 13,43). Oblicze zmar-
twychwstałego Jezusa „jaśniało jak 
słońce w pełnym swoim blasku” (Obj. 
1,16). Stąd nic dziwnego, że dzień ten 
– dzień słońca – najbardziej odpowia-
dał na świętowanie Jego narodzenia. 
Do starej formy została wlana zupełnie 
nowa treść. Była to również wyraźna 
odpowiedź dla tych, którzy na długo 
przed przyjściem Jezusa marzyli, przy-
gotowywali się i oczekiwali przyjścia 
na świat prawdziwej światłości.

Jak Jezus odnosił się  
do żydowskich świąt? 

Jezus uczestniczył w świętach izrael-
skich, które nie były nakazane przez 
Prawo Mojżeszowe. Wziął udział  
w uroczystości poświęcenia świąty-
ni (Jan 10,22). W ostatnim dniu tego 
święta „stanął Jezus i głośno zawołał: 
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do 
mnie i pije” (Jan 7,37). Święto to zosta-
ło ustanowione przez Żydów w okre-
sie machabejskim – w czasach między 
Starym a Nowym Testamentem. Było 

to święto chanuka, czyli święto świa-
teł, czy oczyszczenia świątyni, która 
została poświęcona przez Judę Ma-
chabeusza 25 grudnia 164 roku przed 
Chrystusem, dokładnie trzy lata po jej 
profanacji przez Antiocha IV Epifanesa. 
Jezus często odwiedzał też synagogi, 
które powstały w okresie wygnania Ży-
dów do niewoli babilońskiej. Instytucja 
ta nie była ustanowiona przez Mojże-
sza, ale stała się bardzo ważna w reli-
gijnym życiu Izraela. 

Święto poświęcenia oczyszczonej 
świątyni oraz regularne spotkania  
w synagogach pojawiły się w dalszym 
rozwoju historii ludu Bożego i pomaga-
ły mu w podkreślaniu ich zbawczego 
charakteru. A czyż może być większy 
akt Bożego odkupienia niż przyjście 
na świat Syna Bożego, odwieczne-
go Słowa, które stało się ciałem? Czy  
nie warto świętować tego faktu nie 
tylko raz do roku, ale każdego dnia?  
Nawet 25 grudnia! Dlaczego dwa dłu-
gie i jakże bogate rozdziały z Ewangelii 
Mateusza i Łukasza czytamy i rozwa-
żamy tylko raz w roku, w drugiej poło-
wie grudnia?

Bogata wymowa świąt  
Bożego Narodzenia

Święta te zasługują na naszą szcze-
gólną uwagę, ponieważ stale przypo-

minają nam o Bożym darze zbawienia 
w Jezusie Chrystusie. Ich głównym te-
matem jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus, 
który „będąc bogaty, stał się dla nas 
ubogim” (2 Kor.8,9). Święta Bożego 
Narodzenia są bogate w różne zwy-
czaje, mają długą i bogatą tradycję. Ale 
nie każdy zwyczaj jest zły, są zwycza-
je dobre i ubogacające nasze życie.

W czasie Bożego Narodzenia czy-
tamy teksty biblijne opowiadające  
o szczególnym objawieniu miłości i ła-
ski Bożej i na nowo przeżywamy cud 
narodzin Jezusa Chrystusa, Jego przyj-
ście na ten grzeszny świat. Jakże wspa-
niale jaśnieje Jego postać na ciemnym 
tle zepsutej natury ludzkiej. Właściwie 
cały rok o tym mówimy, ale w końcu 
grudnia szczególnie wyraźnie podkre-
ślamy ten fakt. 

W okresie tych Świąt – na znak, że 
zostaliśmy przez Boga niezasłużenie 
obdarowani – obdarowujemy swoich 
bliskich, a nieraz i zupełnie obcych, 
prezentami. Przecież sam Jezus po-
wiedział, że „bardziej błogosławioną 
rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz.  
20,35). Dlatego dobrze jest uczyć się 
wzajemnie obdarowywać i sprawiać 
radość innym. Jako ludzie obdarowani 
przez Boga mamy uczyć swoje dzieci 
i sami praktykować dawanie ze swo-
ich zasobów na każdy zbożny cel. 
To dzięki szczodrości chrześcijan na 

TEMAT NUMERU BOŻE NARODZENIE
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całym świecie biedni i poszkodowa-
ni przez różne kataklizmy otrzymują 
pomoc. Jest to wyraz ich wdzięczno-
ści Bogu za „niewysłowiony dar jego”  
(2 Kor.9,15). 

Święta Bożego Narodzenia są święta-
mi rodzinnymi. Bliższa i dalsza rodzi-
na spotyka się przy wigilijnym stole. 
Czyż to samo w sobie nie jest warto-
ścią? Przed spożywaniem posiłku są 
czytane teksty biblijne, wznoszona 
modlitwa wdzięczności za tego, który 
zstąpił na dno ludzkiej nędzy, przybli-
żył się do nas, by dzielić nasz smutny 
los. A potem śpiewamy i słuchamy ko-
lęd o tym wydarzeniu. Nasza uwaga,  
a szczególnie uwaga dzieci, które za-
pamiętają te spotkania na całe życie, 
kieruje się wtedy na Betlejem i przyj-
ście na świat Jezusa Chrystusa. To do-
brze, trzeba o tym pamiętać i dzięko-
wać Bogu za tę wielką łaskę. 

Zwiastowanie ewangelii  
w kontekście danej kultury

Obecnie coraz częściej mówi się  
o kontekstualizacji zwiastowania  
ewangelii – zwiastowania jej w kon-
tekście kultury jej odbiorców. Chodzi  
o to, aby nie narzucać im swojej kultu-
ry i obyczajów jako jedynie chrześci-
jańskich, by nie kolonizować ich dusz! 
Ewangelia ma docierać do nich w zro-
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Grudzień w polskiej tradycji jest specy-
ficznym miesiącem, pogoda nie sprzyja 
radości, dzień bardzo szybko się koń-
czy, najczęściej pogoda jest niesprzy-
jająca spacerom. Jednocześnie jest to 
najradośniejszy miesiąc w roku. Ulice 
i sklepy rozbłyskują radosnymi dekora-
cjami, w radiu i w marketach słychać 
wesołą muzykę, a półki sklepowe wy-
glądają bardziej zachęcająco niż zwy-
kle. Polska przygotowuje się do wiel-
kich urodzin, które obchodzą wszyscy, 
rodzi się tylko pytanie, dlaczego nie 
jest na te urodziny zaproszony jubilat? 

Gdy dwa tysiące lat temu Jezus naro-
dził się w Betlejem judzkim sytuacja 
też wyglądała podobnie. Naród ży-
dowski czekał na swojego Mesjasza, 
ale czekanie było dla nich ważniejsze 
niż sam Mesjasz. Jezus się narodził  
i nikt na te narodziny nie czekał. Oczy-
wiście kapłani i faryzeusze wiedzieli  
o tych urodzinach wszystko, gdy mędr-
cy ze Wchodu pytali ich o szczegóły, 
otrzymali wyczerpującą informację. 
Uczeni w Piśmie przedstawili im całą 
wiedzę i pozostali w Jerozolimie zajęci 
swoimi sprawami, nie spieszyli się od-
wiedzić Mesjasza, na którego czekali. 

W Betlejem też w sumie nikogo to nie 
obchodziło, ludzie pra- 
cowali, robili biznesy, 
podróżowali, zajęci 
byli tak bardzo swo-
imi sprawami, że jak 
pisze Łukasz, dla Me-
sjasza oczekiwanego 
przez Żydów nie było 
miejsca w gospodzie 
(Łuk.2,7). 

Kto cieszył się z tych 
narodzin? Jest to dobre 
pytanie, niestety lista 
jest dość krótka i jest 

to zastanawiające. Mędrcy ze Wcho-
du, paru pasterzy, rodzice ziemscy 
Jezusa, starzec Symeon i w tym mo-
mencie ta lista się kończy. Dość mało 
reprezentacyjne środowisko, mędrcy 
to inaczej astrolodzy, pasterze to ludzie  
z marginesu społecznego, starzec Sy-
meon to stały bywalec świątyni, do 
dzisiaj wokół kościołów też pełno jest 
tego rodzaju wyznawców. 

Był jeszcze jeden, który zareagował 
na te narodziny. Herod król judej-
ski, nie wierzył Bogu, ale uwierzył, 
że ten narodzony w Betlejem czło-
wiek może mu odebrać władzę, on 
jeden uwierzył w opowiadania uczo-
nych w Piśmie i na swój sposób za-
reagował wysyłając oddział wojska  
w celu dokonania morderstwa na na-
rodzonym. 

Tak niewielu interesowało się tymi zda-
rzeniami, że jedynie dwóch ewange-
listów po latach zdołało zebrać jakieś 
fragmenty zdarzeń dotyczących Jezusa 
sprzed jego trzyletniej służby publicznej. 

Minęło dwa tysiące lat, dzisiaj uro-
czyście obchodzimy narodziny Jezusa 
Mesjasza. Cały nasz naród przygotu-
je się do świętowania tych narodzin, 
choć nie wszystkich interesuje sam 

jubilat. Sklepy ude-
korowane na Jego 
cześć  będą puszczać 
kolędy, ale takie, któ-
re o jubilacie raczej  
nie wspominają, aby 
nie drażnić klientów. 
W telewizji pojawią 
się filmy świąteczne, 
najlepiej też unikają-
ce wspomnienia życia 
Jezusa. 

Tylko nieliczni w tym 
dniu poświęcą chwilę 

uwagi jubilatowi, rozpoczną dzień od 
modlitwy, przeczytają stosowny frag-
ment z Pisma Świętego, zastanowią się 
chwilę nad sensem tych narodzin. Może 
duchowni z racji swoich obowiązków 
przygotują okolicznościowe kazanie  
o Jezusie narodzonym. Od następnego 
dnia zaś rozpoczną się przygotowania 
do balów noworocznych. Wyjdziemy 
na ulice w nowych koszulach, skarpe-
tach, bluzkach otrzymanych w prezen-
cie z tej okazji i zajęci swoimi sprawa-
mi szybko zapomnimy na kolejny rok 
o jubilacie. 

Czy jednak tak musi być co roku? Te 
święta mogą być inne, mogą być tak ra-
dosne, jak dla Marii i Józefa, tak ocze-
kiwane, jak dla mędrców ze Wchodu  
i tak ważne jak dla Symeona. Potrzeba 
tylko jednej rzeczy: zaproszenia Jezusa 
do naszego serca i naszych rodzin, wy-
starczy odnowić swoje życie duchowe  
a nie tylko wystrój mieszkania, wystar-
czy skoncentrować swoją uwagę na 
Mistrzu z Nazaretu. Może warto w tym 
dniu więcej czasu poświęcić na modli-
twę, może warto odkurzyć w tym dniu 
swoją Biblię i rozpocząć przygodę ze 
Słowem Bożym, codziennie poznając 
Boga i Jezusa. Może warto w tym dniu 
zaprosić do domu nie tylko produkty 
z Biedronki, jak głosi reklama, ale sa-
mego jubilata? On zmienił świat, On 
zmienia ludzkie życie, On nadaje treść 
naszej nadziei, warto postawić na Jezu-
sa i żyć z Nim. 

Gdy zaprosimy Go w tym dniu do 
swojego życia, to te święta staną się 
nowym życiem dla nas, a urodziny 
Jezusa nie tylko będą formalnym świę-
tem państwowym, ale realnym świętem  
w naszych rodzinach. Pamiętajmy,  
o wiele ważniejsze od narodzin w Be-
tlejem są narodziny Jezusa w nas.   

Urodziny bez jubilata

Ryszard Tyśnicki

Kilka lat temu dwóch nauczycieli pozy-
tywnie odpowiedziało na zaproszenie 
Rosyjskiego Wydziału Edukacji, by na-
uczać w szkołach publicznych biblij-
nych zasad etyki i moralności. Zostali 
oni skierowani do prowadzenia zajęć 
w więzieniach, zakładach przemysło-
wych, wydziałach straży pożarnych  
i milicyjnych oraz w dużym sierocińcu. 
W sierocińcu tym na utrzymaniu pań-
stwa znajdowało się prawie stu opusz-
czonych przez swoich rodziców i za-
niedbanych chłopców.

Nauczyciele opowiedzieli im historię 
narodzenia Jezusa. Mówili o tym, jak 
Maria i Józef po przybyciu do Betlejemu 
nie znaleźli tam dla siebie miejsca na 
nocleg i w końcu zostali odesłani do 
szopy, gdzie nowo narodzony Jezus zo-
stał położony w żłobie. 

Po opowiedzeniu dzieciom tej historii, 
dali chłopcom kawałki kartonów, aby 
zrobili z nich żłóbek. Każde dziecko 
dostało również kawałek papieru, żół-
tą serwetkę, która miała być słomą i po 
kawałku flaneli na kocyk dla małego 
Jezuska. 

Gdy mali chłopcy zajęli się pracą, na-
uczyciele przechadzali się wśród nich, 
gotowi do tego, aby w razie potrzeby 
przy tym im pomóc. Jeden z nauczy-
cieli podszedł do chłopca o imieniu 
Misza. Wyglądał on na sześć lat i już 
skończył swoją pracę. Jednak w jego 
żłóbku było dwoje dzieci.

Przez tłumacza nauczyciel zapytał: 
Dlaczego w twoim żłobku jest dwo-

je dzieci? Złożywszy przed sobą ręce  
i patrząc na wykonany przed sobą żło-
bek, dziecko zaczęło bardzo poważ-
nie opowiadać całą historię aż do tego 
miejsca, gdy Maria położyła dzieciątko 
do żłobka. Potem Misza dał tej historii 
swoje własne zakończenie. Powiedział: 
„Jezus spojrzał na mnie i zapytał, czy 
ja mam gdzie mieszkać. Powiedziałem 
mu, że nie mam mamy ani taty i dlate-
go nie mam gdzie mieszkać. A wtedy 
Jezus powiedział mi, że mogę zostać 
u niego. Ale mówię mu, że nie mogę, 
ponieważ nie mam dla niego prezen-
tu, jakie wszyscy zwykle mu dają. 
Ale tak bardzo chciałem pozostać  
z Jezusem, że zacząłem zastanawiać się, 
co jeszcze mam i mógłbym mu to dać  
w prezencie. Dlatego zapytałem 
Jezusa: A gdybym chciał cię ogrzać 
swoim ciałem, czy byłby to dobry pre-
zent? A Jezus mi powiedział: Gdybyś 
mógł mnie ogrzać, byłby to dla mnie 
najlepszy dar. Dlatego położyłem się 
obok niego w tym żłóbku. Wtedy Jezus 
spojrzał na mnie i powiedział, abym 
pozostał z nim na zawsze”.

Gdy mały Misza dokończył swoją hi-
storię, jego oczy zaszkliły się łzami, 
zakrył twarz małymi rączkami. Jego 
ramiona zaczęły drżeć, gdy gorzko za-
płakał.

Ten mały sierota znalazł kogoś, kto  
nigdy go nie opuści ani nie skrzywdzi, 
kogoś, kto pozostanie z nim na zawsze. 

(tł. kw – na podstawie materiałów  
przesłanych przez T. Cosmadesa) 

zumiały dla nich sposób i być świa-
domie przez nich akceptowana. 
Ich obyczaje są tak samo dobre jak 
nasze, jedynie musi im być nadane 
chrześcijańskie znaczenie. Dla wie-
lu pachnie to synkretyzmem, ale nie 
jest to narzucanie odbiorcom ewan-
gelii obcej kultury, dla nich często 
niezrozumiałej, wyrywanie ich ze 
swoich środowisk, lecz przekazanie 
ich kulturze chrześcijańskich war-
tości. Kontekstualizacja to unikanie 
synkretyzmu i tworzenie biblijnych 
podstaw wszelkim praktykom. Dla-
tego pierwotny Kościół zaakcep-
tował datę Bożego Narodzenia, 
choinkę, kraszanki wielkanocne 
i wiele innych zwyczajów, nada-
jąc im chrześcijańskie znaczenie.  
Nie był to kompromis, lecz sposób 
dotarcia z ewangelią do pogańskiej 
kultury, głoszenie ewangelii w jej 
kontekście. 

Obecnie zarzuca się już sposób na-
wracania Afrykańczyków na model 
kultury europejskiej, w czasie chrztu 
nie zmienia się im imion na biblijne  
i nie odziewa w garnitury z krawa-
tem, nie czyta się Pisma Świętego  
w obcym dla nich języku. Zachowu-
ją oni swoje dawne imiona, ubierają 
się w swoje tradycyjne szaty, na swój 
sposób prowadzą nabożeństwa, 
unikają praktyk duchowo obcych 
chrześcijaństwu (jak czary czy zabo-
bony), ale innym zwyczajom nadają 
chrześcijański wymiar.

Żyjąc w kraju katolickim też musi-
my głosić ewangelię w kulturowym 
kontekście naszego społeczeństwa. 
Jeżeli nie koliduje to z zasada-
mi naszej wiary, należy szanować 
katolicki sposób zachowania się  
w czasie ich świąt, czy w koście-
le. Duchowni mają wyróżniać się 
powagą i odpowiednim ubiorem. 
Ludzie nawróceni powinni wracać 
do swoich katolickich środowisk, 
by tam opowiadać, co uczynił dla 
nich Pan. Każdy nowo nawrócony 
ma obowiązek prowadzić innych 
do osobistej wiary w Jezusa Chry-
stusa. Jego życie ma być tak bliskie 
swoich rodaków, jak bliskie jest 
ono jego Pana i Zbawiciela, Jezusa  
Chrystusa.  

TEMAT NUMERU BOŻE NARODZENIE

Dwoje  
niemowląt  
w żłóbku

fot. stockxchng

fot. stockxchng
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Robert Miksa

Pytania do pastoraPytania do pastora

Wiedząc, że święta Bożego Na-
rodzenia obchodzone są w ter-
minach powiązanych z pogań-
skimi świętami i zwyczajami,  
a także widząc tak wielką ich 
komercjalizację, czy powinni-
śmy je obchodzić razem z ca-
łym światem, który sprowadza 
je do choinki i prezentów?
Choć pytanie to może u niektórych bu-
dzić zdziwienie, to jednak nie jest bez-
podstawne. Po pierwsze, nie wiadomo 
kiedy dokładnie urodził się Jezus. A po 
drugie, widząc, co świat robi z tych 
świąt, może się ich odechciewać. 

Rzeczywiście tradycyjny termin, w ja- 
kim obchodzimy te święta to czas,  
w którym obchodzone były różne 
pogańskie święta. W czasie przesile-
nia zimowego, czyli tzw. “odradzania 
się Słońca” Rzymianie świętowali Sa-
turnalia, Słowianie Święto Godowe, 
dla Persów były to urodziny jednego  
z najważniejszych bóstw, Mitry. Różne 
inne pogańskie święta praktykowane 
były niemal na całym świecie wła-
ściwie w tym czasie. Oficjalnie od IV 

wieku chrześcijanie obchodzą wtedy 
święta Narodzenia Pańskiego. Dlacze-
go akurat wtedy? 

Nie wydaje mi się, by ktokolwiek był  
w stanie wskazać na jakieś historycz-
ne argumenty wskazujące na tę datę. 
Sądzę raczej, że wyznaczając datę 
25 grudnia, jako oficjalny termin ob-
chodzenia świąt Narodzenia Pańskie-
go, kierowano się chęcią odwrócenia 
uwagi od pogańskich praktyk i zwró-
cenie jej ku wydarzeniom związanym  
z ewangelią. Czy był to dobry pomysł? 
Jak to zwykle bywa, były plusy i minu-
sy takiego rozwiązania. Nie tym jednak 
chciałbym tutaj zajmować. Chciałbym 
raczej spróbować odpowiedzieć na py-
tanie, co w związku z tym powinniśmy 
zrobić? Zrezygnować z obchodzenia 
tych świąt wogóle? Przenieść te święta 
na inny termin? Czy zostawić wszystko 
tak, jak jest? 

Prawdopodobnie każda z wymienio-
nych propozycji ma swoich zwolenni-
ków i przeciwników. Chciałbym jed-
nak zwrócić uwagę na kwestię, która 
rzadziej, jeżeli w ogóle poruszana jest 
przy tej okazji. Od wielu lat chrześci-
janie doświadczają mniej lub bardziej 

subtelnych nacisków mających na celu 
wyeliminowanie z życia publicznego 
świadectwa o Chrystusie. Z jednej stro-
ny widzimy systematyczne kwestiono-
wanie, a nawet ośmieszanie wartości 
opartych na światopoglądzie judeo-
-chrześcijańskim. Z drugiej, stopnio-
wo ograniczane są prawa chrześcijan 
do propagowania ich przekonań. Bez 
skrupułów natomiast propagowany jest 
światopogląd materialistyczny. Dzieci 
w szkołach ciągle uczą się coraz po-
ważniej kwestionowanej teorii ewolu-
cji, jakby była faktem, a wielu dewia-
cyjnych zachowań ludzkich nie wolno 
oceniać w kategoriach moralnych. 

Równie poważnym problemem jest 
walka z symbolami chrześcijaństwa 
w imię propagowania światopoglądu 
materialistycznego (a nie, jak mówi się 
oficjalnie, dla zachowania neutralno-
ści światopoglądowej). W niektórych 
krajach pomimo ich chrześcijańskich 
korzeni, nie na miejscu jest dzisiaj skła-
danie życzeń „z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia”. Zamiast tego należy ogra-
niczyć się do życzeń „z okazji świąt”. 
W 2005 roku właścicielka restauracji 
McDonald’s umieściła na swoim bu-

dynku życzenia: „Radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia. Jezus jest powodem 
tych świąt” („Merry Christmas. Jesus is 
the Reason for the Season”). Pomimo 
tego, że była właścicielką lokalu zosta-
ła oskarżona przez oburzoną klientkę 
o zbyt stronnicze podejście do tych 
świąt. Przecież np. Żydzi obchodzą  
w tym czasie święta Chanuka. (Święto 
Chanuka w 2005 roku przypadało na 
26 grudnia. Paradoksalnie nagłośnienie 
tej sprawy zwiększyło ilość klientów, 
którzy chcieli zamanifestować swoją 
solidarność z niepoprawną politycznie 
właścicielką restauracji). 

Świat robi wszystko, by wymazać  
z pamięci ludzi wszystko, co może 
kojarzyć się z chrześcijaństwem. Pa-
miętam jeszcze z dzieciństwa, że imię 
Dziadka Mroza było mi chyba lepiej 
znane niż świętego Mikołaja. (W tym 
wypadku może po części mogło to być 
związane z faktem, że wychowałem się 
w protestanckiej rodzinie, gdzie o św. 
Mikołaju raczej się nie mówiło, za to 
Dziadek Mróz był mi znany i ze szkoły 
i z telewizji). Nie bez powodu zmienio-
no też nazwy największych okresów 
historycznych. Nie mówimy już: „przed 
Chrystusem (skrót: AC, czyli „ante Chri-
stum”, albo angielskie: B.C. – „before 
Christ”)”. Zamiast tego nauczono nas 
mówić: „przed naszą erą (p.n.e.)”. Po-
dobnie zamiast: „po Chrystusie” albo 
„roku Pańskiego” (skrót: A.D. – „Anno 
Domini”), mówimy: „naszej ery” (n.e.). 
Choć można było zmienić te nazwy, to 
trudno będzie ukryć powód rozpoczę-
cia nowej ery właśnie wtedy. 

Pomimo, że mnóstwo charytatywnych 
organizacji zostało założonych przez 
chrześcijan, to dzisiaj odmawia się im 

prawa do zachowania chrześcijańskie-
go charakteru. Kilka lat temu pojawiły 
się głosy, by zmienić nawet symbol 
Ruchu Czerwonego krzyża i wyelimi-
nować religijne skojarzenia. W związku 
z tym od 2005 roku oficjalnym symbo-
lem obok [na razie] czerwonego krzy-
ża i półksiężyca jest czerwony kryształ 
(romb). 

Choć oczywiście nie takie prześlado-
wania Kościół przetrwał, to jednak po-
winniśmy być świadomi tego, że nie są 
to przypadkowe zmiany. Propagujący 
je nie robią tego w imię neutralności 
światopoglądowej, ale raczej w wyni-
ku nacisków ze strony zwolenników 
światopoglądu materialistycznego lub 
jakiegoś innego. Nie dajmy sobie wma-
wiać nieprawdy. Nie ma czegoś takie-
go jak neutralność światopoglądowa. 
Każdy ma jakieś przekonania, które 
wpływają na podejmowane przez nie-
go decyzje. 

Jestem przekonany, że tak, jak kiedyś 
Herod chciał wymordować wszystkie 
niemowlęta w okolicy, by wyelimino-
wać potencjalną konkurencję, tak dzi-
siaj szatan robi wszystko, by imię Chry-
stusa zostało wymazane z książek do 
historii i z naszej pamięci. Co więcej, 
widzę, że udaje mu się osiągnąć na-
prawdę dużo i to nie tylko w świecie, 
ale również w ewangelicznych zbo-
rach. Chrześcijanie bowiem, zamiast 
zastanawiać się, co robić, by uczynić 
imię Chrystusa bardziej znanym zasta-
nawiają się, czy powinni świętować fakt 
narodzin ich Zbawiciela. Jeżeli my nie 
będziemy tego robić, nie łudźmy się, 
że będą o tym pisały książki do historii. 
Coraz częściej będzie tak, że Jego na-
rodziny będą traktowane tak samo, jak 

narodzenie Mitry w Persji, czy Herkule-
sa i Dionizosa w Grecji – jak mit. 

Zamiast spierać się o to, czy obchodzić 
te święta, czy nie, powinniśmy zrobić 
wszystko, by nie było takich, którzy nie 
wiedzieliby, co jest ich istotą. Narodzi-
ny Jezusa, Syna Bożego są najważniej-
szym wydarzeniem w historii świata! 
Są wydarzeniem, które zmieniło bieg 
historii. Przestańmy więc dyskutować 
o tym, czy świętować z tego powodu 
czy nie. W momencie, kiedy dajemy 
się złapać na takie dywagacje, możemy 
pogratulować diabłu sukcesu. 

Na koniec jeszcze jedna analogia. Kie-
dy patrzymy na to, jak świat lekceważy 
rodzinę i małżeństwo, nie wyciąga-
my z tego wniosku, że lepiej nie brać 
ślubów i zacząć żyć „na kocią łapę.” 
Czyż nie jest tak, że zamiast takiej 
postawy chcemy pokazać światu, jak 
powinna wyglądać prawdziwa rodzina  
i prawdziwa miłość? 

Życzyłbym sobie i nam wszyst-
kim, by podobnie stało się ze świę-
tami Narodzin naszego Zbawiciela  
i Pana. Niech cały świat dowie się, 
co jest istotą tych świąt. Niech dowie 
się, że nasz Stwórca istnieje i nie zo-
stawił swojego stworzenia samemu 
sobie zajmując się swoimi sprawa-
mi. Niech wie, że mamy Boga, który 
zniżył się do swojego stworzenia, by 
nas ratować. On jest Bogiem wielkim 
i potężnym, ale też bliskim i kochają-
cym. Jest Bogiem świętym i surowym, 
ale też łaskawym i przebaczającym.  
A to, co najlepszego mogło się wy-
darzyć w życiu ludzi, wydarzyło się 
dzięki temu, że „Słowo ciałem się stało  
i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).  

Czy obchodzić  
święta Bożego Narodzenia?
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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
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Bóg stał się człowiekiem. W ten 
sposób nasz gatunek został wy-
różniony. Czy to przypadek, 

czy rzeczywiście nasz gatunek jest 
predestynowany do tego, by stać się 
miejscem teofanii, czyli objawienia się 
Boga? W końcu Bóg nie wcielił się w 
ciało osła (choć przez niego przynaj-
mniej raz przemówił!), ani gołębia, 
choć Duch Święty był jak gołębica, 
ani w lwa, choć Jezus nazwany jest 
lwem Judy, ani węża, choć Jezus zo-
stał wywyższony, jak wąż na pustyni. 
Średniowieczny filozof, teolog i logik 
William Ockham uznał, że właściwie 
to Bóg mógł się wcielić i w ciało osła, 
czy kamień. To, że zrobił inaczej, że 
stał się człowiekiem ma tylko jeden 
powód – to Boża wola, taki Boży ka-
prys. Myślę, że Ockham tu się mylił. 
Człowiek został stworzony jako ważny. 
Jest ważniejszy niż osioł, gołąb, lew 
czy kamień. Jest Bożym obrazem.

Ateiści, rzekomo w oparciu o „świato-
pogląd naukowy” zrównują człowieka 
w godności ze zwierzętami i zarzuca-
ją nam, że bezpodstawnie mówimy  
o wyjątkowości człowieka. Trzeba 
przyznać, że doktryna Bożego obra-
zu jest kojąca i naturalnie wolimy ją 
niż zrównanie człowieka ze zwierzę-
tami, jak to robi ateizm. Ale czy jest 
to jedyny powód wiary w to właśnie?  
Nie sądzę. Chrześcijaństwo wierzy 
przecież w wiele niepopularnych 
prawd trudnych do przyjęcia, jak pie-
kło, czy sąd Boży. Poza tym chrześci-
jaństwo, i to zarówno Biblia (Księga 
Rodzaju, Księga Koheleta) jak i póź-
niejsza tradycja nie neguje związku 
człowieka ze zwierzętami. Człowiek 
był animal tak jak osioł, pies czy lew: 
jest duszą, istotą żyjącą. Ale był jed-
nocześnie animal rationale, zwierzę-
ciem rozumnym, w przeciwieństwie do 
tych bestiae, które były animalia bru-
ta, czyli zwierzętami bezrozumnymi.  
W tym sensie jesteśmy zwierzętami, ale  
w przeciwieństwie do psów, osłów czy 
lwów (z całym szacunkiem i sympatią 
należną tym stworzeniom), jako jedyni 
zadajemy sobie pytania o to, kim je-
steśmy i jaki jest świat. Tego ateista też 
nie neguje, ale zarazem sądzi, że nasza 

rozumność jest mało istotnym wyróżni-
kiem naszego gatunku, czymś jak trą-
ba u słonia, długa szyja u żyrafy, czy 
wielkie rozmiary wieloryba: to wszyst-
ko cechy wyjątkowe, ale pozostające 
w granicach świata zwierząt. Jesteśmy 
tylko jednym z gatunków zwierząt. 
Mają rację, czy nie? Czym jest ów Boży 
obraz, który nas odróżnia i czyni szcze-
gólnymi? 

Człowiek jest wyjątkowy w tym zna-
czeniu, że został wybrany do konty-
nuowania Bożego dzieła na świecie. 
To jemu Bóg powierzył dzieło pod-
porządkowania sobie świata. Jest ono 
Bożą wolą, nie jest przypadkiem, ale 
oznacza również odpowiedzialność. 
Nasza odrębność w stosunku do reszty 
świata przyrody jest nieprzypadkowa, 
ma znaczenie dla całego naszego ży-
cia. Jesteśmy tu po coś. Nasze życie 
ma więc pewien cel. Dla ateisty jest 
to ucieczka w fikcję. On uzna, że sens 
tworzymy sobie sami, że nasze życie 
samo w sobie żadnego sensu nie ma. 
Dowodzą, że to dobrze, bo możemy 
sobie sens wybrać sami. Tymczasem 
dla chrześcijan ta wizja oznacza pust-
kę. Sens stworzony przez człowieka  
nie ma większego sensu. Jest czymś 
mniejszym od jego twórcy, czymś 

mniejszym od niego samego. Czym za-
tem dla chrześcijan jest rola człowieka?

Reprezentujemy, tu na ziemi, samego 
Boga. Jesteśmy tu po to, by ziemię czy-
nić sobie poddaną, porządkować ją, 
stworzyć z niej ogród. Grzech to zada-
nie zakłócił, utrudnił, ale go nie zniósł. 
Jesteśmy, by poznawać otaczający świat 
i by go zmieniać, by przyczyniać się do 
jak największego dobra. Mimo wielu 
złych rzeczy, które w historii ludzkości 
się pojawiły wskutek ludzkiego buntu, 
to jednak jest też wiele dobrych, tak, że 
mimo wszystko jako gatunek, z Bożą 
pomocą tę rolę spełniamy. 

Jesteśmy tu po coś, w jakimś konkret-
nym celu. Owa praca niekoniecznie 
oznacza miłe rzeczy. Nasza wola  
nie jest prawem najwyższym. Dotyczy 
to zarówno ludzi jako gatunku, jak  
i każdego z nas jako konkretnej osoby. 
Dla każdego z nas osobno ma to zaś 
takie znaczenie, że możemy wiedzieć, 
iż istnieje pewna szczególna rola, do 
wypełnienia której jesteśmy prede-
stynowani i jesteśmy zobowiązani do 
tego, by ją znaleźć. Każdy z nas urodził 
się po coś. 

Ale to, że jesteśmy Bożym obrazem, 
ma też znaczenie dla naszych relacji 

  Człowiek  
– Boży 
obraz

Ostatnio przeglądam, a właściwie 
przesłuchuję „youtubowe” kolędy. 
Przeglądam słowa, przesłuchuję muzy-
kę. Zastanawiam się nad tymi polskimi, 
najbardziej popularnymi i nie tylko... 

Karp, choinka, opłatek, rodzina przy 
stole zebrana... Okazuje się, że wiele 
z nich mówi o nas, o naszej polskiej 
tradycji. Współczesne kolędy mówią  
o nas, o naszych potrzebach i tęsknocie 
za uczuciami.

Tylko niektóre, te stare nawiązują do 
wydarzeń w Betlejem. Do faktu naro-
dzenia Zbawiciela świata jako małego 
dziecka i wydarzeń temu faktowi towa-
rzyszących: gwiazdki, która pojawiła 
się niespodziewanie na niebie, chóru 
aniołów zstępujących z nieba, zain-
trygowanych pasterzy porzucających 
stada, by podążyć za światłem, trzech 
króli, zmierzających z różnych stron 
świata w poszukiwaniu króla, którego 
zapowiedziały znaki na niebie i ziemi...

Przypominają mi się moje artykuły 
popełnione z racji zbliżających się 
kolejnych świąt... Zawsze odnajdo-
wano w nich jakiś zgrzyt, niegodny 
jakoby tej chwili. A to ten wyjątkowy 
dzień opisałam z perspektywy bez-
domnego, dziecka alkoholików, czy 
samotnej, opuszczonej przez rodzinę 
sąsiadki, a to znowu w wierszu o na-
rodzeniu zwiastowałam nadchodzącą 
śmierć i nieuniknione cierpienie małe-
go Jezuska, rozdarcie jego matki Marii.

Jak można w taki dzień radosny, gdy 
wszyscy zatrzymają się w biegu, by od-
wiedzić rodzinę, przypominać niezbyt 
miłe wydarzenia, do których jeszcze 
tak daleko, które nas może... ominą?

Często pochłonięci konsumpcją życia 
i pogonią za szczęściem, oglądaniem 
celuloidowych wytworów kultury ma-
sowej: niekończących się seriali z hap-
py-endem, zapominamy o realiach. 
Znacznie lepiej pamiętali o niej śre-
dniowieczni ludzie. Żyli w końcu dzie-
siątkowani przez choroby, straszeni 
z ambon piekłem, które jest tuż, tuż, 
ociekali pokutną krwią biczowników  
i wojen krzyżowych...

My, ludzie współcześni odsuwamy 
cierpienie, jako dowód klęski naszego 
życia, porażkę. Lubimy zdrobnienia: 
Jezusek, szopeczka, dzieciąteczko... 
obruseczek, opłateczek... itd. Byle da-
lej od prawdy, od życia tak nieroze-
rwalnie związanego z tymi wszystkimi 
nieprzyjemnościami, których pragnie-
my za wszelką cenę uniknąć.

Popatrzmy na reklamy świąt. Idealna 
rodzina zasiada przed designerską cho-
inką, zajada z idealnie nakrytego kolo-
rystycznie (pod kolor wystroju choinki  
i strojów zebranych) stołu jakieś cu-
downie dietetyczne i wykwintne potra-
wy (chyba, że jest to reklama środków 
na przeczyszczenie, wówczas potrawy 
są wysokokaloryczne). Następnie roz-
pakowuje z uśmiechem olbrzymie pu-
dła…

Gdzie w tym obrazku jest miejsce dla 
Jezusa?! Może tylko na pocztówce, 
osypanej sztucznym śniegiem, żeby 
następne pokolenie nie zapomniało, co 
to... śnieg.

To co, może by tak napisać nową ko-
lędę? Z hasłami propagandowymi: 
Pamiętajmy o Jezusie! Na co dzień! 
Wspominajmy jego życie i jego śmierć! 
Pamiętajmy, że umrzemy! I o zmar-
twychwstaniu!

Tylko czy tego chcemy? Czy tak na-
prawdę zależy nam na wspominaniu 
osoby, która urodziła się dwa tysiące 

lat temu, czy raczej na dobrym świą-
tecznym samopoczuciu, dla którego 
niezbędne są dekoracje i rekwizyty, za-
miast na przykład pokuty i pojednania.

Ja kocham teatr, a Ty?

P.S. Czytelnikom Słowa Prawdy dedy-
kuję z najlepszymi życzeniami z oka-
zji dni obchodzenia pamiątki narodzin 
Zbawiciela poniższą parafrazę znanej 
amerykańskiej kolędy.

White christmas,  
czyli polska baptystyczna wersja 
„Białych świąt” 

I
Ach, marzę o tak śnieżnych świętach
jak czyste są dzieciństwa dni
i o tym, by w tych dniach pamiętać,
że wkrótce spełnią się me sny...

II
Ach, wierzę, że się wnet spotkamy
bez bólu, łez, cierpienia chwil
Tam Jezusa twarzą w twarz poznamy
gdy przejdę życia tysiąc mil...

(lub)
Ach, wierzę, że się wnet spotkamy
zaścieli biały obrus stół
po jasnych oczach rozpoznani
bo czyste serca damy MU

III
Ach, marzą mi się białe święta
jak lśniące białe skrzydła dwa 
w chórze Aniołów stanę uśmiechnięta
a ON mi wieniec chwały da!

Kolędy
Beata Jaskuła-Tuchanowska ry
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Spotkania młodzieżowe rozpoczę-
ły się w 2007 roku po wakacyjnym 
obozie w Świętajnie, będącym re-
alizacją wizji pracy z nastolatkami, 
jaką Bóg położył na sercu pastoro-
wi Markowi Kamińskiemu. Celem 
spotkań była dalsza ewangelizacja 
osób zainteresowanych Bogiem w 
wyniku pobytu na obozie. Od tego 
czasu grupa młodzieżowa rozwi-
nęła się w niesamowity sposób,  
w wyniku jej działalności kilka 
młodych osób nawróciło się i przy-
jęło chrzest. 

W spotkaniach dla młodzieży 
uczestniczą gimnazjaliści, licealiści 
oraz studenci. Charakterystyczne 
dla naszej grupy jest to, że nie-
wielu z nas pochodzi z rodzin 
wierzących. To, czego dowiaduje-
my się o Bogu jest dla nas nowe. 
Dzięki temu mamy w sobie pasję 
do poznawania chrześcijaństwa, 
ale jednocześnie jest bardzo wiele 
rzeczy, których musimy się jeszcze 
nauczyć. Bardzo cenni są dla nas 
Radek i Ula Świerkowie, którym 
w tym miejscu chcemy serdecz-
nie podziękować za całą okazaną 
nam opiekę i troskę. Czuwają oni 
nad naszym duchowym wzrostem 
i nieustannie podlewają roślinkę 
naszej wiary poprzez Słowo Boże, 
dobre rady i pomoc, którą zawsze 
są gotowi okazać, choćbyśmy 
potrzebowali jej dosłownie 
w środku nocy! 

Od około 2 lat grupa mło-
dzieżowa rozwija się, na-

bierając coraz bardziej ewangeliza-
cyjnego charakteru. Spędziliśmy ze 
sobą dużo czasu poznając siebie i 
Boga, który nas powołał do służby 
i staliśmy się gotowi do tego, aby 
dzielić się Dobrą Nowiną z innymi 
ludźmi. Stwierdziliśmy, że jeśli ro-
bimy coś dla Boga, chcemy robić 
to jak najlepiej. Dlatego w wakacje 
wspólnymi siłami zrobiliśmy remont 
zborowej sali, przekształcając ją  
w przytulną kafejkę. Spotykaliśmy 
się wiele razy, aby modlić się  
i dyskutować o tym, jak powinny 
wyglądać nasze spotkania w ko-
lejnym roku szkolnym. Po długich 
przygotowaniach w październiku 
tego roku ruszyły „Spotkania pod 
sykomorą”. Inspiracją dla tej nazwy 
stało się drzewo namalowane przez 
nas na ścianie w naszej kafejce, oraz 
fragment z 19 rozdziału Ewangelii 
Łukasza, w którym przedstawiona 
jest historia Zacheusza, który wszedł 
właśnie na sykomorę, aby ujrzeć 
Jezusa. Chcemy, aby ludzie przycho-
dząc pod naszą sykomorę też mogli 

zobaczyć Jezu-
sa, doświadczyć 
Jego działania, 
spotkać się z Nim  
i odejść przemie-
nionymi. 

Spotkania składają się z cykli zmienia-
jących się raz na miesiąc lub dwa (do-
tychczasowe cykle to: „Chrześcijaństwo 
– nudne, nieprawdziwe, nieaktualne?”  
i „Dochodzenie w sprawie Jezusa”). Co 
tydzień poruszamy inny temat z danego 
cyklu. Uczestnicy spotkań biorą udział  
w dyskusji, następnie słuchają wykła-
du z prezentacją multimedialną, a na 
koniec chętne osoby mogą zostać, aby 
wspólnie uwielbiać Boga śpiewaniem 
i modlić się. A wszystko to w ciepłej, 
kawiarnianej atmosferze, przy herbacie 
lub kawie i słodkościach. Każdy cykl 
tematyczny kończy się jakimś szcze-
gólnym wydarzeniem – w paździer-
niku było to Life Party („Święto Życia” 
– nawiązanie do Święta Zmarłych  
i Halloween), w grudniu będzie to 
przedświąteczny koncert jazzowy. 
Ponieważ organizacja spotkań wyma-
ga dużego zaangażowania grupy mło-
dzieżowej, spotykamy się dodatkowo  
w tygodniu, aby omówić sprawy or-
ganizacyjne, a także rozważać Słowo 
Boże i modlić się. 

Co jakiś czas wychodzimy na Stare 
Miasto z gitarą, traktatami ewange-
lizacyjnymi i sercami oczekującymi 
działania Ducha Świętego. Śpiewamy  
o naszym Zbawicielu, rozdajemy trakta-
ty i zaproszenia na spotkania młodzie-

żowe oraz rozma-
wiamy z ludźmi 
o ewangelii. Jest 
to bardzo cenny 
dla nas czas, który 
przybliża do Boga i do siebie nawza-
jem. Wspólna służba jest najlepszym 
spoiwem grupy! Spora część naszej  
grupy młodzieżowej to uczniowie i ab-
solwenci 1 Liceum Ogólnokształcącego 
Jako grupa, w liceum organizowaliśmy  
spotkania modlitewne na długich 
przerwach i akcje ewangelizacyjne. 
Najbardziej istotną z nich był Koncert 
Wielkanocny, na którym wystąpił 
chór gospel oraz zespół chrześcijański 
Moria. Przedstawiliśmy dramę i mó-
wiliśmy ludziom o znaczeniu śmierci  
i zmartwychwstania Chrystusa. Z okazji 
Tłustego Czwartku zorganizowaliśmy  
w szkole akcję rozdawania ciasteczek  
z wersetami biblijnymi. Wydaliśmy rów-
nież 2 numery szkolnej gazetki chrze-
ścijańskiej „Metanoia”. Nasza młodzież 
jest też zaangażowana w misję GROM.

Oto świadectwo Karoliny Rymko, 
która nawróciła się dzięki akcji mi-
syjnej  GROM-u i teraz jest w gru-
pie młodzieżowej:
„Byłam bardzo gorliwą katoliczką, mia-
łam szkaplerz karmelitański, cudowny 
medalik i inne rzeczy „gwarantują-

Młlodzi  z Olsztyna!
Kasia Kiklewicz

z drugim człowiekiem. Każdy człowiek 
jest obrazem Boga. Dlatego miłość do 
bliźniego jest konieczną drogą do miło-
ści Boga. Jeżeli kochamy Boga, to musi-
my kochać bliźnich, jak przypomina nam  
o tym apostoł Jan. Uznawanie więc obra-
zu Boga w człowieku jest kojące, ale zara-
zem stawia wymagania, godzi w egoizm. 
Moja wola nie jest najważniejsza, nie jest 
jedyną wartością w pustym świecie. Każdy 
człowiek, którego spotykam jest dla mnie 
dziełem Bożym, a nie przypadkowym, nic 
nie znaczącym tworem materii. 

W końcu, przypisywanie człowiekowi 
wyjątkowego znaczenia ze względu nas 
obraz Boży nie oznacza negacji reszty 
stworzenia. Całe stworzenie ma dla Boga 
znaczenie. Na pewno nie jest Bożą wolą 
beztroskie niszczenie ziemi, wycinanie la-
sów, tępienie gatunków roślin i zwierząt, 
znęcanie się na innymi, czującymi istotami. 
Niemniej, to one mają być nam podległe, 
stoją niżej nas, choć zostały nam poddane, 
byśmy wprowadzali porządek a nie chaos, 
by być dla nich obrazem Boga, a nie diabła. 
Chrześcijanin daleki będzie więc od rady-
kalnego ekologizmu, czy filozofii Petera 
Singera zrównującego w prawach ludzi  
i zwierzęta w ramach walki z dyskrymi-
nacją gatunków, czyli „gatunkizmem”. Ale 
nie będzie też zwolennikiem beztroskiego 
niszczenia przyrody z samej żądzy zysku, 
czy kaprysu, ani nie będzie dręczył psów, 
kotów ani innych zwierząt dla rozrywki. 
Rośliny i zwierzęta są nam dane, by zaspo-
kajać nasze prawdziwe potrzeby, nie nasze 
zachcianki. Pamiętajmy, że prawo do je-
dzenia zwierząt i innych części roślin niż 
owoce, dał nam Bóg dopiero po potopie.  
W raju mieliśmy się żywić jedynie owo-
cami, nie zakłócając pierwotnej har-
monii natury. I owa niezakłócona na-
tura pozostaje celem. Ale to człowiek  
– a nie rośliny, czy zwierzęta – otrzy-
mał misję zmierzającą do jej przywró-
cenia. Człowiek został odkupiony krwią 
Bożego Syna. Człowiek też odpowiada 
za jej zakłócenie, czego skutki dotknął 
wszystkie inne stworzenia, jak przy-
pomina nam Paweł mówiąc o wzdy-
chającym aż dotąd stworzeniu (Rz. 8).  
Ale również przez odnowienie człowieka, 
„chwalebną wolność dzieci Bożych”, dla 
reszty stworzenia przyjdzie nowy, lepszy 
czas.  

ce” mi zbawienie. Chciałam 
też zostać siostrą zakonną. 
Jednocześnie moje życie było 
pełne rozmaitych, sprawiają-
cych mi dużą przyjemność 
grzechów. Tak, jakby żyły we 
mnie dwie osoby. Miałam 
ogromne problemy, pla-
nowałam nawet samobój-
stwo. Punktem zwrotnym  
w moim życiu była roz-
mowa, w której usłysza-

łam zdanie: „Stań na Bogu, a nie 
spadniesz”. Spowodowała ona despe-
rackie szukanie Boga. Przez trzy lata 
szukałam, jeździłam na czuwania mo-
dlitewne, czytałam różne książki – za 
wyjątkiem Biblii, której nie potrafiłam 
wtedy zrozumieć. Jednak pewnego 
dnia Bóg sam znalazł mnie. Szłam 
olsztyńskim Starym Miastem, kiedy 
usłyszałam ludzi śpiewających o Bogu 
(później dowiedziałam się, że była to 
akcja misji GROM). „Uwierz w Jezusa, 
przecież On za Ciebie umarł” trafiło 
w samo serce. Rozpłakałam się i wte-
dy podszedł do mnie chłopak z grupy 
śpiewających. Rozmawiałam z nim  
o Bogu, a później przyszłam na spotka-
nie młodzieżowe. W ludziach, których 
poznałam widziałam jedność i miłość. 
Zazdrościłam im, że mają Boga. Ja mia-
łam tylko świadomość, że idę do pie-
kła. Kiedy wróciłam na stancję, padłam 
na kolana i błagałam Boga, żeby wziął 
mnie dla siebie, żeby był Panem moje-
go życia. Wtedy zmieniło się wszystko. 
Pokochałam mamę, której przedtem 
nienawidziłam, przestałam palić, zmie-
nił się mój charakter. Jezus dał mi tak 
wiele ciepła do serca... Bóg zadziałał 
poprzez GROM. Dlatego ta misja, jak 
i w ogóle głoszenie ewangelii są dla 
mnie teraz bardzo ważne. Zachęcam 
więc do udziału w misji! Jestem pewna, 
że jeszcze wielu ludzi szuka Boga, a Ty 
możesz pomóc im Go odnaleźć! Całą 
historię tego, jak Bóg mnie do siebie 
prowadził możesz przeczytać na www.
zdazylam.bloog.pl”.

Jako młodzież prowadzimy blog inter-
netowy, na którym umieszczamy nasze 
świadectwa i przemyślenia związane  
z Bogiem – www.pokolenieJC.blog-
spot.com. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia bloga. Będziemy również 
wdzięczni za wspieranie nas w modli-
twach!   

PUNKTY WIDZENIA



Chciałbym rozpocząć od usprawiedliwienia się, że będę generalizo-
wał i przejaskrawiał, jednak w granicach rozsądku i w pewnym celu. 
Chcę pokazać pewien stan rzeczy i postawić przed Wami wyzwanie. 
Jeśli nie lubisz wyzwań, nie czytaj dalej. Wydaje mi się, że jako chrze-
ścijanie jesteśmy trochę jak „ciepłe kluchy”. Dane słowo niewiele dla 
nas znaczy, spóźnianie się weszło nam w krew, a terminy i zobowią-
zania nie są przez nas traktowane do końca serio. Myślę, że przez 
wieki wtłaczano nam, chrześcijanom niewłaściwy pogląd, że im go-
rzej, tym lepiej. Cnotą wydaje nam się być uciemiężonym, słabym  
i poniewieranym. Nie do końca jednak jest to dla mnie spójne z ob-
razem Jezusa, który zwyciężył i kazał nam iść w swoje ślady. Oczy-
wiście, był przykładem pokory, pobożności i miłości, ale kiedy trzeba 
potrafił konkretnie i bezkompromisowo rozprawić się z grzechem.

„Bądźcie przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie, bo posyłam was 
jak owce pomiędzy wilki”. Żyjemy w rzeczywistości świata, który 
nie jest dla nas przyjazny. Chrystus nie kazał nam jednak iść jak 
najciszej i z jak najniżej opuszczoną głową, żeby przypadkiem nie 
zostać zaczepionym. Kazał nam być światłem dla świata, które sta-
wia się wysoko, aby jego blask był widoczny z daleka. Kazał nam 
być solą, która czasem dostając się we wrażliwe miejsce powoduje 
nieznośne pieczenie. Mamy być przykładem i wzorem. Czy jeste-
śmy? Czy Ty jesteś? Ja bardziej bywam, dlatego też nie rzucam ka-
mieniem, ale mówię w pełni świadomie również do siebie te słowa: 
bycie chrześcijaninem wymaga od nas wysokich standardów. Mierzi 
mnie ten brak konkretności u chrześcijan, a jednocześnie dostrze-
gam jego symptomy u siebie. Bo wszyscy tak robią, tłumaczę sobie. 

Stawiam dziś przed nami wyzwanie. Pilnuj terminów, bądź przykła-
dem w staranności działań, które wykonujesz, bądź świadectwem 
Bożej jakości tam, gdzie króluje światowa „bylejakość”. Zacznij od 
małych rzeczy, jak przychodzenie na spotkanie 10 minut wcześniej, 
a potem przechodź do dużych wyzwań. Chrześcijańskie życie to 
ciągła walka ze swoimi słabościami, poddawaniem się malutkim 
ustępstwom, które w końcu prowadzą do tarzania się w łatwiźnie 
i obieraniem skróconych dróg. Bądź tego świadom i zmieniaj swoją 
rzeczywistość, tworząc rzeczywistość Królestwa Bożego tam, gdzie 
jesteś.   
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The Whosoevers
Patrząc na młodych ludzi, którzy nie znają Chry-
stusa, bardzo często załamuję ręce. Dzieciaki 
zaczynają eksperymenty z używkami, alkoholem, 
narkotykami, przemocą i seksem gdzieś w okoli-
cach gimnazjum, niektórzy nawet wcześniej. Ota-
czająca beznadzieja pcha ich, podobnie jak do-
rosłych w ich domach do ucieczki w chociażby 
chwilowe zapomnienie. Spirala się nakręca i jeśli 
w porę ktoś jej nie przerwie, tragiczny koniec na-
stępuje szybko. My, wierzący nie możemy jednak 
w tym momencie odetchnąć, bo nas to nie doty-
czy, że żyjemy inaczej. Dotyczy nas to bardziej, niż 
nam się wydaje, bo jesteśmy odpowiedzialni za 
ludzi wokół nas. 

Jezus przyszedł na świat, aby każdy kto w Niego 
wierzy miał żywot wieczny. W angielskim przekła-
dzie tego wersetu użyte jest słowo whosoever- 
ktokolwiek. Ktokolwiek uwierzy w przebaczenie 
grzechów w mocy ofiary Jezusa, będzie zbawio-
ny. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, przechodzić 
okresów próbnych, płacić składek. Stąd właśnie 
pochodzi nazwa inicjatywy ewangelizacyjnej, 
skierowanej do młodych ludzi, odrzuconych przez 
społeczeństwo, ba! Nawet przez politycznie po-
prawne Kościoły. Nastoletnie prostytutki, narko-
mani, homoseksualiści sprzedający się, aby zaro-
bić na życie, alkoholicy i mordercy. Do takich ludzi 
chodził sam Jezus, dlaczego zatem my mamy taki 
opór, aby skłonić się do tych leżących najniżej? 
The Whosoevers zrzesza ludzi, którzy mają miłość 
dla tych najtrudniejszych. Czołowymi i rozpozna-
wanymi działaczami tej ekipy są między innymi 
Brian ‚Head’ Welch (ex-Korn), Lacey Mosley (Fly-
leaf), czy Sonny Sandoval (Payable On Death). 
Nie przypadkowo są to ludzie związani ze środo-
wiskiem chrześcijańskiego hardcore’u. To środo-
wisko szczególnie nie znosi ludzi, którzy nie są 
szczerzy, udając że hołdują pewnym wartościom, 
a tak naprawdę nie idą za nimi całym sercem. Dla-
tego, aby zwiastować zbawienie takim ludziom, 
trzeba być gotowym na poświęcenie i szczerość. 

Oczywiście, jak większość tego typu akcji rzecz 
dzieje się w USA. Zachęcam jednak do zapozna-
nia się z akcją, inspirowania się i być może łapa-
nia wizji pójścia do potrzebujących i odrzuconych 
młodych ludzi w naszym kraju, w Twoim mieście. 
Informacje na ten temat można znaleźć na tronie 
www.thewhosoevers.com. Jest tam także mnó-
stwo świadectw ludzi, którzy dzięki zwiastowaniu 
tej grupy znaleźli prawdziwy sens życia w Chrystu-
sie. Zajrzyj, zainspiruj się i działaj.  

Bycie konkretnym
Tomek Bogowski
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Opracował: Konstanty Wiazowski

Rumunia – misja baptystów w tym kraju
Państwo to zamieszkuje 21,5 mln oby-
wateli, z których 90 procent to Rumuni, 
a reszta to mniejszości etniczne włącz-
nie z Węgrami i Cyganami. Prawosławni 
stanowią tam 90 procent ludności, zaś 
protestanci tylko 5 procent. Najwięk-
szy zbór baptystyczny, liczący ponad 
3000 członków znajduje się w mieście 
Oradea. Kilka innych posiada ponad 
1000 członków. Baptyści rumuńscy re-
alizują takie projekty, jak „Rut” – edu-
kacja dzieci cygańskich, czy „Estera” 
– program adopcji dzieci z Azji. Prze-
wodniczący Rady Kościoła, Otniel Bu-
naciu określa baptystów rumuńskich 
jako ludzi wierzących Słowu Bożemu  
i niosących ewangelię potrzebującemu 
światu. Program „Misyjnej Pochodni 
Europy” zmierza do zakładania nowych 
zborów wśród rumuńskich emigrantów  
w innych krajach europejskich. Prawie 

200 misjonarzy rumuńskich już pracu-
je poza granicami swego kraju. Kościół 
Baptystów Rumunii jest trzecim co do 
wielkości Kościołem baptystycznym  
w Europie, posiada on 1722 zbory  
i prawie 100.000 członków. Ponadto Ko-
ściół Węgierskich Baptystów w Rumunii  
w 247 zborach liczy prawie 9.000 człon-
ków. Od 1990 roku powstało tam wiele 
nowych zborów. Daniel Maris, prze-
wodniczący okręgu stołecznego poda-
je, że zakładający nowe zbory znajdują 
się pod stałą opieką i przewodnictwem 
doświadczonych pastorów. Spotykają się 
z nimi pięć razy do roku na miejscach 
ich służby i ją wspierają. Wielką pomocą 
są również przedmioty z zakresu misji  
i zakładania zborów w seminarium teo-
logicznym. Nowe zbory w zasadzie po-
wstają z placówek misyjnych już istnieją-
cych zborów (Baptist World, 4/2011).  

Międzynarodowa Konwencja Baptystyczna
To wspólnota anglojęzycznych zborów 
baptystycznych, rozsianych po wszyst-
kich krajach Europy, Bliskiego Wscho-
du, Afryki i Ameryki Południowej.  
W jej skład wchodzi ponad 70 zborów  
i placówek w 27 nie anglojęzycznych 
krajach. „Zbory te są bardzo różne. 
Niektóre nasze zbory są w zasadzie 
amerykańskie, składające się z per-
sonelu wojskowego. Do innych na-
leżą przede wszystkim biznesmeni, 
rodziny korpusu dyplomatycznego  
i indywidualne osoby” – mówi sekre-
tarz generalny Konwencji Jimmy Mar-
tin. Do zborów tej konwencji należą 
studenci i emigranci. Większość zbo-
rów to kombinacja wszystkich rodza-
jów ludzi, a także osoby narodowości,  
wśród której dany zbór się znajduje. 
„W naszych zborach świętujemy róż-
norodność w ciele Chrystusa” – dodaje 
Martin. Konwencja koncentruje się na 
zwiastowaniu ewangelii, promowaniu 
światowej misji, zakładaniu nowych 

zborów, wzmacnianiu istniejących 
zborów i zacieśnianiu wzajemnych 
więzów między nimi. Organizuje ona 
wiele konferencji, które zbliżają do 
siebie jej anglojęzycznych członków  
z całego świata. Ostatnia taka konferen-
cja odbyła się w dniach 24-27 paździer-
nika w Rzymie, gdzie został wybrany 
jej nowy przewodniczący. Spotkanie 
dla singli odbędzie się 4-6 listopada  
w Madrycie, a już w styczniu następ-
nego roku spotkanie mężczyzn będzie 
miało miejsce w Lenk, Szwajcaria.  
W marcu w Neapolu odbędzie się 
spotkanie poświęcone przywództwu. 
„Zbory naszej Konwencji to chrześci-
jańskie rodziny, które starają się żyć  
w obcych sobie środowiskach i być 
posłusznymi poleceniu miłości Chry-
stusa. Nasze zbory są zborami misyj-
nymi. Jesteśmy przekonani, że dobrą 
nowiną o Jezusie Chrystusie należy 
dzielić się z innymi” – mówi Martin 
(BWA Connect,11/2011).

Dorji Sangay spogląda w zakratowane 
okno, powtarzając teksty biblijne. Kil-
ka lat temu jego ludzie nie mieli pojęcia  
o modlitwie, nie mieli tekstów bi-
blijnych w swoim języku. Teraz 
uczył swoich rodaków, zwiastował 
im ewangelię i trafił za to do wię-
zienia. „Pozyskaliśmy dla Pana wie-
lu ludzi, wielu z nich ochrzciliśmy, 
powstały nowe zbory” – powiada.  
W ostatnich latach tak wiele zmie-
niło się w tym kraju. W 2001 roku 
baptyści ogłosili Międzynarodo-
wy Dzień Modlitwy i Postu o Bhu-
tan. Modlili się o tłumaczenie Biblii  
i większą wolność religijną. W środ-
ku lat 1990-tych Bhutan zdelegali-
zował chrześcijaństwo, ale w 2000 
roku pojawiło się więcej wolności, 
choć prozelityzm jest zabroniony, 
nie wolno obchodzić jakichkolwiek 
świąt poza buddyjskimi. Bhutan  
z nakazu króla stał się demokracją, 
można tam wierzyć w Jezusa, ale  
nie wolno o Nim opowiadać. Za wy-
świetlanie chrześcijańskich filmów 
pewien człowiek został skazany na 
trzy lata więzienia. W ostatnim dzie-
sięcioleciu Nowy Testament został 
przetłumaczony na trzy różne języki 
tego kraju. Jest to pierwsza książka 
w tych językach. W grupie Sangaya 
jest tylko kilkaset wierzących, każdy  
z nich posiada Nowy Testament  
i umie go czytać. Jeden człowiek  
w pół roku założył siedem zborów. 
Jeden z nich znajduje się we wsi od-
dalonej o dwa dni drogi. Gdy się ich 
odwiedza, są oni bardziej prześlado-
wani. Kiedykolwiek wierzący zbie-
rają się w jakimś domu, natychmiast 
wyłączają im światło i wodę. Te małe 
zbory składają się wyłącznie z tubyl-
ców. „Nie przestawajcie modlić się 
za nas, bo pracy mamy wiele” – prosi 
Sangay (asiastories.com).

Bhutan – otwarte drzwi 
choć brak wolności
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Czechy – co dalej z Międzynarodowym Seminarium 
Teologicznym w Pradze? 

Kościół katolicki w Niemczech nie roz-
wija się, ale się wręcz kurczy – można 
by stwierdzić analizując przedstawione 
przez episkopat statystyki, choć prze-
wodniczący episkopatu abp Robert 
Zollitsch pisze na wstępie, że statystyki  
nie mówią nic o wierze niemieckich ka-
tolików. „Za każdą liczbą kryją się żywi 
ludzie, parafie i organizacje, które opie-
rając się na swojej wierze współtwo-
rzą nasze społeczeństwo” – pisze abp 
Zollitsch. Rocznik statystyczny jednak 
wskazuje, że w Niemczech aktualnie 
posługuje nieco ponad 15 tys. kapłanów. 
Dwa lata temu do seminarium wstąpiło 
120 Niemców; rok temu już tylko 79.  
W ciągu 20 lat liczba kapłanów zmniej-
szyła się o 23 proc. W tym samym czasie 
podwoiła się liczba diakonów stałych. 
Dwadzieścia lat temu było ich półtora 
tysiąca, dzisiaj ponad trzy tysiące. Przez 
50 lat zmalała liczba chrztów, z pra-
wie pół miliona rocznie do 170 tysięcy. 
Najmniej widoczne są takie tendencje  
w najbardziej katolickich landach: Ba-
warii i Nadrenii Północnej Westfalii.  
W sumie w Niemczech żyje prawie  
25 milionów katolików, czyli o dwa 
miliony mniej niż w roku 2000. Rok 
temu z Kościoła wystąpiło prawie 200 
tys. Niemców. Tymczasem pozytywnie 
rozwija się katolicka oświata. W Niem-
czech jest ponad tysiąc katolickich 
szkół i 10 tysięcy katolickich przedszko-
li, do których coraz chętniej zgłaszają 
się niekatolicy. Wielu fachowców taki 
rozwój tłumaczy wysokim standardem 
tych placówek (Kościół w liczbach).

Niemcy – sytuacja Kościoła

Światowy Związek  
Baptystów  

– dane statystyczne
Każdego roku ŚZB podaje dane staty-
styczne należących do niego Kościołów 
członkowskich. Każdy z nich co roku 
przesyła swoje dane – ilość zborów  
i ich członków. Zbory to zorganizowane 
wspólnoty składające się z określonej 
liczby ochrzczonych członków. Dane te  
są corocznie publikowane w roczniku  
ŚZB oraz na stronie internetowej. Obec-
nie do ŚZB należy 221 kościołów bapty-
stycznych w 120 krajach. Oto jak przed-
stawiają się te dane według kontynentów 
i regionów: Afryka – 9.353.160 członków 
w 35.379 zborach, Azja – 5.291.084 
w 30.944 zborach, Karaiby – 246.512 
w 2.009 zborach, Ameryka Central-
na – 268.988 w 2.522 zborach, Euro-
pa – 868,804 w 13.075 zborach, Bliski 
Wschód – 6.045 w 94 zborach, Ame-
ryka Północna – 23.617.535 w 80.578  
zborach oraz Ameryka Południowa – 
1.975.341 w 12.285 zborach. Razem sta-
nowi to 41.627.469 członków w 176.886 
zborach. Są to jedynie te Kościoły bap-
tystyczne, które należą do Światowego 
Związku Baptystów. Wspólnota bap-
tystyczna na świecie liczy ponad 110 
milionów ochrzczonych członków, co 
oznacza, że większość z nich nadal po-
zostaje poza Światowym Związkiem. 
Oddani sprawie ewangelizacji baptyści 
wspierają rozwój i wzrost ilości swoich 
członków i zborów (bwanet. org). 

93. urodziny Billy Grahama
Słynny ewangelista, Billy Graham, 7 li-
-stopada tego roku skończył 93 lata.  
60 lat poświęcił służbie ewangelii. Dziś 
stara się spędzać jak najwięcej czasu  
z rodziną. Codziennie je obiad ze swoim 
synem Franklinem. Regularnie spotyka 
się też z córką Gigi, która mieszka nie-
daleko. Chętnie przyjmuje także innych 
swoich bliskich, gdy przyjeżdżają do 
niego w gości. Czasem Graham spotyka 
się również z przyjaciółmi i chrześci-
jańskimi liderami, których zna od wielu 
lat. Ewangelista interesuje się wydarze-
niami na świecie i każdego dnia spraw-
dza informacje. Rozmawia też na temat 
artykułów prasowych ze swymi współ-
pracownikami, rodziną i przyjaciółmi. 
Priorytetem jest jednak dla niego co-
dzienne czytanie Biblii i modlitwa. Re-
gularnie odwiedzają go różni pastorzy 
w celu wspólnej modlitwy, a także roz-
ważania fragmentów Pisma Świętego  
i duchowych zagadnień (chn24.pl). 

Na pytanie to starali się odpowiedzieć 
przedstawiciele Europejskiej Federa-
cji Baptystów zebrani na swoim posie-
dzeniu w Nazarecie w dniach 21-24 
września br. Seminarium to zostało  
w 1997 roku przeniesione z Ruschliko-
nu w Szwajcarii do Pragi w Czechach, 
ale mimo to nadal przeżywa kłopoty 
finansowe. Według przewodniczącego 
komitetu finansowego EFB, seminarium 
posiada deficyt finansowy w wysokości 
265.000 euro. Wszystkie wysiłki, aby 
go zmniejszyć zawiodły. Sytuacja jest 
poważna. Fundacja wspierająca to semi-
narium posiada kapitał w wysokości 2.6 
mln euro, ale nie chce ona dopuścić do 
jego uszczuplenia. Szukano wyjścia z tej 
sytuacji, którym może być: znalezienie 

partnera strategicznego, który korzystał-
by z siedziby seminarium; współpraca 
z Czeskim Kościołem Braci, który stara 
się powołać swoje seminarium; przenie-
sienie seminarium na inne miejsce, np. 
do Elstal koło Berlina czy na uniwersy-
tet w Amsterdamie. Rozważano też jego 
przeniesienie do Wiednia, Budapesztu 
czy Sztokholmu. Jednak wszędzie tam 
koszty jego utrzymania nie są mniejsze 
niż w Pradze. Dlatego apelowano, aby 
każdy członkowski Kościół wniósł na 
ten cel 10 euro rocznie. Międzynarodo-
we Seminarium Baptystyczne w Pradze  
nie tylko kształci teologicznie, ale  
też wzmacnia baptystyczną tożsamość  
i wzajemną społeczność europejskich 
baptystów (ebf. org).

W nigeryjskiej prowincji Borro zamor-
dowano ewangelistę. Trzy miesiące 
wcześniej zamordowano tam pastora. 
27 sierpnia tego roku 36-letni ewan-
gelista, Mark Ojunta, przybyły z połu-
dniowej Nigerii do ludzi kotoko w pół-
nocnowschodniej części kraju, został 
zastrzelony w mieście Maiduguri. Był 
pracownikiem Calvary Ministrries (CA-
PRO). Organizacja ta dowiedziała się, że 
wszyscy jej pracownicy, znajdujący się 
wśród ludu szuwa, kotoko i kanuri, są 
na liscie bojówki muzułmańskiej Boko 
Haran, z przeznaczeniem do likwida-
cji. Dlatego ewakuowała ich z tych te-
renów. Ojunto, po wyjeździe swojej 
rodziny wrócił tam, by kontynuować 
nauczanie swojej klasy biblijnej. Wtedy 
grupa zbrojna napadła na wszystkich  
i Ojunto stracił życie. Cztery dni przed 
tym wydarzeniem otrzymał on zapro-
szenie od centrali COPRO, by przenieść 
się do pracy w Londynie. Ale Ojunto 
chciał więcej zainwestować w pracę 
wśród ludu kotoko, by później przeka-
zać ją innemu wierzącemu. Poza rodzi-
cami i siostrą Ojunto pozostawił żonę  
Emę i dwoje dzieci: 3-letniego Kambe  
i 9-miesięczną Akirę. Bojówki Boko 
Haran otwarcie domagają się wpro-
wadzenia w Nigerii islamskiego prawa 
szariatu. Nigeria liczy 158,2 mln miesz-
kańców, podzielonych na chrześcijan 
(51,3%), zamieszkujących południe kra-
ju i muzułmanów (45%), znajdujących 
się na północy (compassdirect.org).

Nigeria – śmierć jeszcze 
jednego męczennika
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18 października br. spotkali się w Kijowie 
na Ukrainie przedstawiciele Euroazja-
tyckiej Federacji Baptystów, aby podsu-
mować 20 lat jej funkcjonowania. Jak 
wspomina Grigorij Komendant, ostatni 
przewodniczący Kościoła Baptystów  
w ZSSR, wszystko zaczęło się od burzli-
wego zjazdu w 1990 roku. Dwa lata póź-
niej powołano do życia Euroazjatycką Fe-
derację, składającą się z samodzielnych, 
narodowych Kościołów baptystycznych, 
które dotąd były jednym Kościołem  
w ZSSR. Chodziło o to, aby silniejsze 
Kościoły (Ukraina, Rosja) mogły wspie-
rać te słabsze (Tatarstan, Uzbekistan, 
Kirgistan, Azerbejdżan) i utrzymywać  
z nimi braterskie więzi. Po rozpadzie 
ZSRR powstało 12 samodzielnych krajo-
wych Kościołów baptystycznych, którym 
brakowało doświadczonego przywódz-
twa i wsparcia. Jurij Apatow, sekretarz 
tej Federacji powiedział: „12 naszych 
Kościołów, jak 12 plemion izraelskich 
na początku szło przez pustynię, by  
w końcu dotrzeć do ziemi obiecanej. 
Teraz każdy z nich na dobre osiadł 
w swoim kraju, ale wszystkie trwają  
w jedności ze sobą”. W spotkaniu wzię-
ło udział ponad 100 przedstawicieli 
wszystkich Kościołów baptystycznych 
z dawnych republik ZSSR. „W okresie 
globalizacji i migracji zarobkowej mo-
żemy wspólnie głosić ewangelię dla 
mieszkańców krajów azjatyckich i kau-
kaskich, którzy przyjeżdżają do nas do 
pracy” – powiedział Rosjanin Własienko. 
Proces migracji zarobkowej jest wielkim 
wyzwaniem dla wszystkich Kościołów.  
(ecbua.info).

Ukraina – spotkanie 
liderów Euroazjatyckiej 
Federacji Baptystycznej

Wietnam – stulecie protestantyzmu w tym kraju
W lipcu tego roku Wietnam (90 mln miesz-
kańców) odwiedził Raimundo Barreto, 
dyrektor Wydziału Wolność i Sprawie-
dliwość Światowego Związku Baptystów.  
W mieście Ho Szi Mina – szybko roz-
wijającej się 9-milionowej metropolii  
– spotkał się z przedstawicielem do 
spraw religijnych. Wietnam otwiera się 
na świat, ale wszelka działalność reli-
gijna musi tam być rejestrowana. Ponad 
połowa Wietnamczyków utożsamia się 
z buddyzmem, choć w większości tylko 
nominalnie. Rzymskokatolicy stanowią 
7-8 procent ludności tego kraju, a pro-
testanci nie więcej niż 2 procent. W tym 
roku protestanci wietnamscy świętowa-
li 100-lecie przybycia przedstawicieli 

Baptyści i inni chrześcijanie cieszą się 
z powstania 9. lipca tego roku nowe-
go państwa – Republiki Południowego 
Sudanu. W 1955 roku w Sudanie (kra-
ju terytorialnie ponad 8 razy większym 
od Polski) wybuchła wojna domowa,  
w 1971 roku powstał Ruch Wyzwolenia 
Południowego Sudanu, a w następnym 
roku podpisano ugodę, kończącą pierw-
szą sudańską wojnę domową. Druga 
wojna wybuchła w 1983 roku i trwała do 
2005 roku. W referendum 9-15 stycznia 
2011 ponad 3,8 mln mieszkańców połu-
dnia Sudanu (98,83%) opowiedziało się 
za niepodległością, którą ogłoszono do-

Chrześcijańskiego i Misyjnego Aliansu, 
którzy przynieśli tam protestancką wia-
rę. Wiosną z tej okazji odbyły się liczne 
uroczystości. Pierwsi baptyści przyby-
li do tego kraju w 1959 roku. Obecnie  
w Wietnamie działa przynajmniej sześć 
różnych grup baptystycznych. Tylko 
dwie, największe z nich, są zarejestrowa-
ne. Są to: Baptystyczne Zbory Wietnamu 
(członek ŚZB) i Wietnamska Konwencja 
Baptystów. Każda z nich posiada prawie 
40.000 członków. Większość wietnam-
skich zborów to zbory domowe. Barreto 
był obecny na dwudniowej konferen-
cji pastorów Baptystycznych Zborów 
Wietnamu, w której wzięło udział 200 
baptystycznych pastorów z 54 różnych 
prowincji kraju (Baptist World, 4/2011). 

Pierwszy zbór baptystyczny pojawił się  
w tym kraju w 1995 roku. Teraz 304 
takie zbory tworzą Baptystyczną Unię 
Kambodży. Jej priorytetem jest za-
kładanie nowych zborów. Unia ta 
planuje założenie przynajmniej jed-
nego zboru w każdym z 1.621 okrę-
gów, składających się ze wspólnot od  
5 do 13 wiosek. Każda z 24 prowincji 
tego kraju będzie miała pięciu dobrze 

przygotowanych 
misjonarzy pra-
cujących nad 
z a k ł a d a n i e m 
nowych zbo-
rów. W tym roku 
wybrano 62 ta- 
kich misjonarzy, 
a sześć rodzin 
misjonarzy wy-
słano do sześciu 
wytypowanych 

prowincji. Kościół Baptystów w Kam-
bodży w latach 1995-2000 realizował 
program zakładania nowych zborów, 
a w latach 2003-2008 program budo-
wania nowych domów modlitwy. Od 
2009 roku znowu priorytetem jest pra-
ca nad powstawaniem nowych zbo-
rów. „Naszym celem jest misja niesienia 
Dobrej Nowiny dla wszystkich ludzi  
w 24 prowincjach Kambodży” – mó-
wią tamtejsi baptyści. Ostatnio w kon-
ferencji pastorów i misjonarzy uczestni-
czył Fausto Vasconcelos, dyrektor Misji  
i Ewangelizacji Światowego Związku 
Baptystów. Wzięło w niej udział prawie  
60 pastorów z 17 prowincji. Tamtejsi 
baptyści prowadzą szeroko zakrojoną 
służbę społeczną: pomagają rolnikom, 
prowadzą dożywianie sierot, realizu-
ją program nauki czytania i pisania, 
przez dystrybucję ryżu walczą z głodem  
(Baptist World,4/2011).

Kambodża – rozwój pracy baptystycznej

Republika Południowego Sudanu – nowe państwo w Afryce
piero pół roku później. Sudański Kościół 
Baptystów (prawie 40.000 członków  
w 225 zborach) znajdował się na pół-
nocy i południu kraju. Gdy w 1983 
roku wybuchła wojna domowa, wielu 
jego członków znalazło się w Etiopii 
i Kenii. Wtedy powstały dwa zarządy 
Kościoła – jeden dla północy w Chartu-
mie, stolicy kraju, a drugi dla południa 
w Nairobi, Kenia. Obydwa zarządy po 
raz pierwszy, po 25 latach spotkały się  
w 2007 roku, ogłaszając jedność Kościo-
ła. Jednak po ogłoszeniu niepodległości 
9. lipca powstała Baptystyczna Kon-
wencja Południowego Sudanu. W tym 

samym dniu została ona przyjęta przez 
Doroczne Zgromadzenie ŚZB w Kuala 
Lumpur do Światowego Związku Bap-
tystów. Konwencja ta powstała w ośrod-
kach dla uchodźców z Sudanu w Kenii  
i liczy ponad 13.500 członków w 18 
zborach i 32 placówkach misyjnych. Po 
referendum niepodległościowym Sudań-
ska Rada Chrześcijan wydała oświad-
czenie, w którym wyraziła „szczere po-
dziękowanie Bogu za wynik referendum, 
a jednocześnie potwierdziła jedność 
Kościoła Jezusa Chrystusa zarówno na 
północy jak i na południu kraju” (Baptist 
World, 4/2011). 



30 • SŁOWO PRAWDY • Numer 12 / grudzień 2011 SŁOWO PRAWDY • Numer 12 / grudzień 2011 • 31

Zapraszamy do Krynicy!

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia  
Wód Leczniczych, wiele szlaków turystycznych, 
kolejka gondolowa na Jaworzynę, kino 3D, 
malownicza okolica, stoki narciarskie, spokój  
i cisza. Oferujemy: pokoje rodzinne  
2 i 3 osobowe, 2 pokoje zbiorowe (w przypadku 
większych wycieczek), sala wykładowa, stołówka, 
kuchnia. Ceny do negocjacji, zależnie od 
wielkości grupy i czasu pobytu.

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

Do zobaczenia w Krynicy!

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000152376
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

P O L S K A

„Teen Challenge”
Chrześcijańska Misja Społeczna
Broczyna 11, 77-203 Dretyń

Stowarzyszenie działa w Polsce od 1988 roku. Celem naszych 
działań jest zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecz-
nym (pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, nie-
pełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym, 
bezrobotnym i potrzebującym).

nr 4 (68) zima 2011 rok XVII

cena 8 zł (5% VAT)

Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez  
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. 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. 

Nasze cele to:
• przybliżać Boże Słowo w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia
• przedstawiać moc Słowa Bożego widoczną w przemienionym życiu zarówno jednostek, rodzin,  

jak i kościołów (świadectwa: nawrócenia, uzdrowienia, Bożej pomocy i Bożego prowadzenia)
• zachęcać do ewangelizacji, podejmowania twórczych działań, tworzenia nowych inicjatyw
• przedstawiać żywą autentyczną wspólnotę i różnorodność naszych zborów (relacje z wydarzeń, 

rocznic, konferencji, inicjatyw społecznych) dzięki czemu poznajemy się wzajemnie i zachęcamy 

Zamów dla siebie i bliskich!
(Warunki prenumeraty i przekaz wpłaty znajdują się wewnątrz czasopisma)

2012prenumerata

Drodzy Bracia i Siostry, przyjaciele i znajomi!
Wszystkim, którzy chcieliby odwiedzić Trójmiasto, od czerwca 2012 r. oferujemy przytulny 
apartament o wysokim standardzie (po kapitalnym remoncie), kilka pokoi o niższym  
standardzie (tańszych) oraz powierzchnię umożliwiającą zorganizowanie obozów  
(np. młodzieżowych) lub konferencji.

Apartament o powierzchni 42 m2 (II p.) składa się z 2 nieprzejściowych pokoi (17 i 9 m2), 
przedpokoju, kuchni i łazienki. Z obydwu pokoi prowadzi wyjście na duży balkon. Okna od  
strony południowej nastrajają apartament niezwykle pogodnie, zaś wygodne i gustowne  
meble czynią go przytulnym miejscem wypoczynku. Mieszkanie jest w pełni umeblowane  
i wyposażone w sprzęt AGD, z dostępem do Internetu.
Przed budynkiem są bezpłatne miejsca parkingowe  
dla naszych gości.

Budynek zboru ma świetną lokalizację: 10-15 minut  
pieszo do dworca PKP, PKS, gdańskiej Starówki,  
w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej (autobus, 
tramwaj), łatwy dojazd nad morze i do trójmiejskich 
atrakcji turystycznych. 

Więcej szczegółów na stronie  
www.gdansk.baptysci.pl/apartament

Adres: Kościół Chrześcijan Baptystów 
Pierwszy Zbór w Gdańsku

ul. Gen. Dąbrowskiego 1, 80-153 Gdańsk

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
e-mail: mirek.uszkiewicz@gmail.com, 

tel. 696807969

Zapraszamy  
       do Trójmiasta!
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