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Człowiek bez misji żyje bezcelowo. 
Kościół również. Żyje z przyzwyczaje-
nia, naśladując przeszłość, mniej lub 
bardziej szczęśliwie. Brak zrozumienia 
Bożych wartości i stawianych przez 
Niego wyzwań może wiele koszto-
wać. Przypomnijmy sobie faryzeuszy  
i uczonych w Piśmie, i w ogóle więk-
szość Izraela z czasów ziemskiej służ-
by naszego Pana, która „nie poznała 
czasu swego nawiedzenia”. Z drugiej 
strony, Symeon i Anna byli ludźmi wie-
dzącymi, po co żyją i zareagowali na 
przyjście Mesjasza właściwie (Łk. 2). 

A my? Czy znamy naszą misję?  
Z jej zrozumienia wynika podejmowa-
nie intencjonalnych, realizujących ją 
działań. Idąc gdziekolwiek dojdziemy 
niestety również gdziekolwiek, i naj-
prawdopodobniej będziemy owym 
„gdziekolwiek” rozczarowani. Gdzie 
więc idziemy? I którą mamy wybrać 
drogę? Obyśmy szli w stronę czynienia 
uczniami wszystkich narodów; prze-
miany tego świata dla Chrystusa, świa-
ta, który ma nadejść. I obyśmy w tym 
dziele rozpoczynali od Ewangelii, gło-
sząc ją w sposób godny jej Twórcy. 

W tym „Słowie Prawdy” zachęca-
my właśnie do tego: by Kościół nasz 
stał misją i ewangelizacją. Misja to te-
mat czerwcowej Konferencji Kościoła, 
skąd pochodzi kazanie br. Serweryna 
i rozważanie br. Miksy. W kontekście 
misji również pozostaje sprawozda-
nie z niniejszej Konferencji, oraz ob-
rad Światowego Związku Baptystów  
w Malezji. Natomiast tematem prze-
wodnim tego numeru jest ewangeli-
zacja. Zachęcamy więc do poznania 
Kościoła w Meksyku i tego, co Bóg  
w nim robi („Bóg używa problemów”) 
– mam nadzieję, że będzie to dla nas 
zachęta do odwagi i nadziei w na-
szych wysiłkach! Również zachęcam 
do artykułu o tym, jak nie wstydzić się 
Ewangelii, oraz refleksji nad pełnym bi-
blijnej symboliki obrazem Rembrandta 
„Powrót syna marnotrawnego.” 

W dziale tematu głównego zamie-
ściliśmy również prowokujący do wyj-

ścia poza stereotypowe, „oswojone” 
myślenie o krzyżu rozważanie Janusza 
Kucharczyka oraz wskazujące na rolę 
świadectwa w ewangelizacji, autor-
stwa Wojtka Kowalewskiego. Konty-
nuacją tego ostatniego jest rozważa-
nie o świętości (pióra br. Tyśnickiego).  
W orbicie tych dwóch wiodących te-
matów pozostają również sprawozda-
nia: z wczasów Seniora, z zakończenia 
WBST, 140-lecia chrztu wiary w War-
szawie oraz trzy zachęty: dla pastorów 
– do przyjazdu i dla zborów do wysła-
nia z pełnią błogosławieństwa – na je-
sienną konferencję pastorską, oraz do 
odwiedzin – dla wszystkich chętnych! 
– Zelowa i Warszawy podczas istot-
nych jubileuszy zborowych. 

W sekcji młodzieżowej kilka szcze-
rych słów nie tylko dla młodzieży o al-
koholu, krótka relacja z tegorocznego 
Slotu oraz info o nowej płycie; a w sek-
cji kobiecej, oprócz rozważania o świa-
dectwie i wiersza o A nie licy – zachę-
cające świadectwo, jak ze skrzyknięcia 
się przyjaciółek może wyjść całkiem 
spora konferencja. Pytanie do pastora 
utrzymane w klimacie wakacyjnym – 
o nagości publicznej (skądinąd chyba 
pionierskie biblijne opracowanie tego 
tematu!). A całość numeru zamyka 
klamra – życzenia dla wyjątkowego 
Jubilata – obecnego Prezbitera Kościo-
ła oraz tradycyjnie, wybór ciekawych 
wiadomości naszego dostojnego Pre-
zbitera z ubiegłych kadencji.

Świat się zmienia. Wydarzenia  
w Norwegii i problemy dolara zwia-
stują nowe wyzwania. Niech nie będą 
dla nas zaskoczeniem. Jak? Trzymajmy 
się naszego Pana! Tym bardziej, tym 
mocniej! Z Jego odwiecznych Słów 
i woli czerpiąc nadzieję i sens swego 
życia, abyśmy byli prawdziwie solą 
wśród otaczającego nas świata – misją 
i ewangelizacją. Panie Jezu, w mocy 
swego Ducha i miłości Ojca, zdarz 
nam tej łaski!

 W imieniu Redakcji,
 pastor Mateusz Wichary

Misją i ewangelizacją!

Drogi Bracie Gustawie

Z okazji 25-lecia Twojej pracy w naszym Kościele, życzymy Tobie i Twojej rodzinie 
obfitego Bożego błogosławieństwa. Prosimy o Boże prowadzenie i mądrość, a w tym wszystkim 
o wiele radości i satysfakcji z pełnionych dotąd funkcji. 

Dziękujemy Bogu za Twoją pełną oddania służbę duszpasterską w zborach Gdańska, 
Krakowa, Szczecina i Olsztyna oraz wyjątkowo skuteczne kierowanie Seminarium 
Teologicznym w Radości w pierwszych latach jego działalności. Już drugą kadencję pełnisz 
funkcję Przewodniczącego Rady Kościoła, zmagając się z różnymi trudnościami, a jednocześnie 
uczestnicząc w wielu radosnych chwilach jego życia i działalności. Twoja postawa sługi i życzliwe, 
pozytywne usposobienie jest dla nas przykładem prawdziwie chrześcijańskiej postawy, godnego 
naśladowania naszego niedościgłego Pana. Twoja troska i odpowiedzialność za majątek kościelny 
jest wyjątkowym przykładem dla wszystkich. 

Modlimy się o dalszą Twoją służbę, o cierpliwość i wytrwałość na polu Pańskiej służby. 
Życzymy Ci odwagi, sił, nadziei, zachęty i środków do realizacji danego Ci przez Pana zadania. 
Łaska i dobroć Pana niech nadal prowadzi i wspiera Ciebie i Twoją rodzinę – o to się modlimy 
i tego Tobie z całego serca życzymy!

„Umiłowany! Modlimy się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów 
tak, jak dobrze się ma dusza twoja” (3 List Jana 2).

                                                           Twoi współpracownicy i współbojownicy w dziele Pańskim.

Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 
Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 
Pan jest moim działem, mówi dusza moja, 
dlatego w nim mam nadzieję.
Tr. 3:22-24 

Wyjątkowy jubileusz

25-lecie pracy pastorskiej  
prezb. Gustawa Cieślara
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KAZANIE

Andrzej Seweryn KTO  
JEST PANEM 

TWOJEJ MISJI?
Misja – nasze wyzwanie, nasza obsesja 
i nasz problem. Ciągle mówimy o misji, 
czytamy o misji, słuchamy wykładów, 
zmagamy się z tym wyzwaniem i wciąż 
nie mamy zadowalających rezultatów. 
W czym tkwi problem? Dlaczego nie 
doświadczamy realiów Dziejów Apo-
stolskich? Dziś chcę was zaskoczyć  
i rozważyć bodaj najbardziej antymi-
syjny tekst w Biblii. Wiecie, gdzie go 
znalazłem? W… Dziejach Apostol-
skich. Temat mojego kazania zawarłem 
w formie pytania: Kto jest Panem twojej 
misji? Przeczytajmy ten dziwny tekst:

I przeszli przez frygijską i galacką kra-
inę, ponieważ Duch Święty przeszko-
dził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. 
A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść 
do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie po-
zwolił im; minąwszy Mizję, doszli do 
Troady. I miał Paweł w nocy widzenie: 
Jakiś Macedończyk stał i prosił go, 
mówiąc: Przepraw się do Macedonii 
i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to wi-
dzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć 
do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg 
powołał, abyśmy im zwiastowali do-
brą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, 
zdążaliśmy wprost do Samotraki,  
a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś 
do Filippi, które jest przodującym 
miastem okręgu macedońskiego i ko-
lonią rzymską. I zatrzymaliśmy się 

w tym mieście dni kilka. A w dzień 
sabatu wyszliśmy za bramę nad rze-
kę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się 
modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy 
z niewiastami, które się zeszły (Dz. 
16,6-13).

Aby zrozumieć specyfikę tego tekstu, 
który zaskakuje nas swą „antymisyj-
nością”, spójrzmy na kontekst Dziejów 
Apostolskich, który ukazuje dynamizm 
rozprzestrzeniania się ewangelii gło-
szonej przez apostołów i uczniów 
Pana Jezusa. Już na początku, w wielki 
Dzień Pięćdziesiątnicy w wyniku przej-
mującego i pełnego duchowej emocji 
kazania Ap. Piotra, w Jerozolimie na-
wracają się trzy tysiące ludzi (2,41). 
Dwa rozdziały później czytamy, że 
w wyniku kolejnego kazania Ap. Piotra 
wielu z tych, którzy usłyszeli tę mowę, 
uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do 
około pięciu tysięcy (4,4). Następu-
je bardzo dynamiczny rozwój zboru 
w Jerozolimie, ponieważ - jak czyta-
my nieco dalej - przybywało też coraz 
więcej wierzących w Pana, mnóstwo 
mężczyzn i kobiet (…). A Słowo Boże 
rosło i poczet uczniów w Jerozolimie 
bardzo się pomnażał, także znaczna 
liczba kapłanów przyjmowała wiarę 
(5,14; 6,7). 

Kościół nie tylko wzrastał liczebnie, 
ale także wzmacniał się i mężniał du-

chowo, o czym świadczy następujące 
zdanie z Dziejów Apostolskich: Tym-
czasem kościół, budując się i żyjąc 
w bojaźni Pańskiej, cieszył się poko-
jem po całej Judei, Galilei i Samarii, 
i wspomagany przez Ducha Święte-
go, pomnażał się (9,31). Triumfująca 
ewangelia szybko przekroczyła mury 
Jerozolimy i dotarła do następnych 
miejscowości. W dziewiątym rozdzia-
le czytamy, że kiedy Piotr uzdrowił 
sparaliżowanego Eneasza, widzieli 
go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saro-
nu, którzy też nawrócili się do Pana 
(9,35). Kiedy zaś w Joppie wskrzesił 
z martwych Tabitę, rozniosło się to po 
całej Joppie, i wielu uwierzyło w Pana 
(9,42).

W następnym rozdziale następuje bar-
dzo ważny moment w historii misji 
pierwotnego Kościoła chrześcijańskie-
go. Ap. Piotr przełamał swoje religij-
ne opory, by z natchnienia i rozkazu 
Pana znaleźć się w domu poganina, 
rzymskiego setnika Korneliusza z Ce-
zarei. Tam głosił z odwagą Słowo Boże 
o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, i na-
gle w czasie jego kazania zstąpił Duch 
Święty na wszystkich słuchających tej 
mowy. I zdumieli się wierni pocho-
dzenia żydowskiego, którzy z Piotrem 
przyszli, że i na pogan został wylany 
dar Ducha Świętego (10,44-45).

A potem czytamy o triumfalnym po-
chodzie ewangelii w Antiochii, gdzie 
inni uczniowie, rozproszeni w wyniku 
prześladowań mówili Żydom i Grekom 
o Chrystusie i ręka Pańska była z nimi, 
wielka też była liczba tych, którzy 
uwierzyli i nawrócili się do Pana (…). 
Sporo też ludzi zostało pozyskanych 
dla Pana (11,21 i 24). 

Kolejnym miejscem duchowego prze-
budzenia stała się Antiochia Pizydyj-
ska, gdzie z kolei Paweł i Barnaba 
głosili ewangelię wsparci mocą Ducha 
Świętego i - jak czytamy w relacji Łu-
kasza – rozeszło się Słowo Pańskie po 
całej krainie (13,49). A po Antiochii 
było miasto Ikonium, gdzie uwierzyło 
wielkie mnóstwo Żydów i Greków (…), 
zbory zaś utwierdzały się w wierze 
i z każdym dniem rosły w liczbę” (14,1; 
16,5).

Czytanie tych wersetów zadziwia nas, 
bo obfite, wręcz spektakularne były 
owoce pracy misyjnej Piotra, Pawła, 
Barnaby i innych uczniów Pana Jezu-
sa. Kiedy więc dochodzimy do pierw-
szych wersetów 16 rozdziału, zaskaku-
je i zdumiewa nas wręcz dziwne i nie-
zrozumiałe zahamowanie impetu gło-
szenia ewangelii - i to bynajmniej nie 
z winy apostołów! Otóż Paweł, Sylas 
i Tymoteusz nie mogli głosić ewangelii 
w Galacji i Frygii (16,6), następnie omi-
nęli Mizję i Bitynię (16,7-8a), ponieważ 
sam Duch Święty powstrzymał ich 
i nie pozwolił im na to! Zadziwiające! 
Czyżby Pan Bóg przestał się intereso-
wać misją i zbawieniem ludzi na tych 
terenach? Przecież takie postawienie 
sprawy jest niedorzeczne! Dlaczego 
więc Duch Święty zamknął drzwi mi-
sji w Galacji, Frygii, Mizji i Bitynii? Nie 
wiem, ale wierzę, że Bóg suwerenny 
jest Panem misji i zaplanował inny czas 
na ewangelizowanie tych terenów, co 
też się później stało.

W tym wydarzeniu zdumiewa mnie 
jednak jeszcze coś innego, mianowicie 
reakcja Pawła, Sylasa i Tymoteusza na 
to dziwne i nieoczekiwane przyhamo-
wanie misji przez samego Boga.

Otóż zwróćmy uwagę, że ci mężni gło-
siciele ewangelii nie popadli we frustra-
cję i zniechęcenie, nie zadawali pytań, 
ani nie obrażali się na Boga, niczego 

też nie robili na własną rękę – nie for-
sowali zamkniętych drzwi! Okazali się 
absolutnie posłuszni „niemisyjnemu” 
Duchowi Świętemu! A potem jedno-
myślnie odebrali widzenie Pawła w Tro-
adzie, jako powołanie i wolę Bożą oraz 
nowe wyzwanie dla nich. W Dziejach 
Apostolskich (16,10) czytamy, że zaraz 
postanowili wyruszyć: nie zwlekali, bo 
mieli znów otwarte drzwi. Znowu za-
paliło się zielone światło dla ewangelii! 
Okazali się wierni oraz posłuszni Bo-
żemu powołaniu i prowadzeniu!

Ale to nie koniec zaskakującego dzia-
łania Boga, ponieważ dziwnie układa-
ją się dalsze losy tej dotychczas zwy-
cięskiej i owocnej wyprawy misyjnej. 
W dalszych wersetach relacji biblijnej 
czytamy, że szybko przemierzają Sa-
motrakę i Neapol (16,11), potem spę-
dzają kilka „bezczynnych” dni w Fi-
lippi (16,12), ponieważ okazuje się, 
że w tym mieście nie było synagogi. 
Widocznie zbyt mało było tam Ży-
dów, prawdopodobnie mniej niż 10 
mężczyzn, którzy mogliby utworzyć 
tzw. minjan – podstawową żydowską 
wspólnotę modlitwy. Zapewne znowu 
przygaszeni i zdezorientowani udają 
się w sabat nad rzekę Gangites, gdzie 

było miejsce czyste rytualnie – można 
się było tam obmyć w wodzie – i spo-
tykają grupkę modlących się kobiet. 
Było to więc małe, nieformalne i z po-
zoru nic nie znaczące oraz dość przy-
padkowe spotkanie! Nurtowała ich 
pewnie inna natrętna myśl: Gdzie ten 
Macedończyk z widzenia Pawła, któ-
ry prosił ich o pomoc? a tu tylko kilka 
kobiet…

Można było zwątpić w poprawność 
odczytania Bożych intencji. A może to 
nocne widzenie w Troadzie było przy-
widzeniem – bałamutnym snem? Paweł 
i Sylas nie zaprzestali jednak głoszenia 
ewangelii tym kobietom, z których 
Lidia nawróciła się i stała się pierw-
szą chrześcijanką w tej części Europy. 
Potem Paweł i Sylas – po incydencie 
z dokuczającą im dziewczyną-wróżką 
i późniejszych rozruchach w mieście – 
trafiają do więzienia skatowani, zakuci 
w dyby w zimnym i ciemnym lochu. 
Panie Boże – co się dzieje? Dlaczego 
zatrzymałeś triumfalny pochód ewan-
gelii? Dlaczego tak cierpieli? Co dalej 
z misją?

I tu zatrzymajmy się na chwilę, choć 
to jeszcze nie koniec całej historii. Pan 
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Bóg udziela nam bowiem bardzo dziw-
nych lekcji dotyczących misji. Otóż to 
sam Bóg suwerennie decyduje, kogo 
posłać, kiedy (czas) i dokąd (kierunek). 
To sam Bóg otwiera drzwi dla ewange-
lii, ale czasem również je zamyka, zaś 
od jej głosicieli wymaga absolutnej 
wierności i posłuszeństwa – nawet jeśli 
misja wydaje się stać w miejscu lub nie 
przynosi spodziewanych efektów. Mi-
sja bowiem to działanie zgodnie z Bo-
żymi planami i kalendarzem, a nie wy-
łącznie według naszych ludzkich pla-
nów i strategii misyjnych. Kiedy jednak 
usłyszysz wyraźnie Boże wezwanie, 
od razu je podejmuj – bez zwlekania 
i obiekcji – jak to uczynili Paweł i Sylas 
w Troadzie. Jeśli natomiast zdarzy ci się 
stanąć przed zamkniętymi drzwiami, 
nie czuj się totalnie zaskoczony i znie-
chęcony, nie forsuj ich ani nie popa-
daj we frustrację, lecz czekaj na Boże 
instrukcje, a potem idź tam, gdzie zo-
baczysz otwarte drzwi i wtedy, kiedy 
sam Pan wyraźnie ci je otworzy.

Z dalszej historii misji w Dziejach Apo-
stolskich wynika jeszcze jedna ważna 
konstatacja: otóż pozorny impas Pan 
Bóg może przemienić w sukces mi-
syjny. Wszystko wskazywało na to, 
że pobyt Pawła i Sylasa w Filippi był 
„misyjną klapą”. Tymczasem obaj 
ewangeliści pozostali dłużej w tym 
mieście (16,18) i Pan sprawił, że naj-
pierw nawróciła się żydowska rodzina 
Lidii z Tiatyry (16,15), potem rzymska 
rodzina stróża więziennego – może to 
on był tym Macedończykiem z widze-
nia Pawła (16,33)? w w. 40 czytamy, 
że gdy Paweł i Sylas wyszli z więzie-
nia i opuszczali miasto, w domu Lidii 
gromadzili się już inni bracia – a więc 
formował się tam nowy zbór chrze-
ścijański. Kiedy zaś 10 lat później Ap. 
Paweł pisał List do Filipian, był to już 
zorganizowany i silny zbór, który po-
siadał swoich biskupów i diakonów 
(Fil. 1,1). Paweł miał z wierzącymi 
w tym mieście bardzo silne i głębokie 
więzi emocjonalne (Fil. 1,7-8), a sam 
zbór w Filippi bardzo gorliwie wspierał 
materialnie dalszą owocną służbę mi-
syjną Apostoła narodów! Impas prze-
rodził się w sukces misyjny! Taki jest 
nasz nieprzewidywalny i zaskakujący 
Bóg i Ojciec.

Z tych doświadczeń wypływają więc 
kolejne ważne wnioski i nauki doty-
czące misji i ewangelizacji. otóż po-
zorne przestoje w misji nie muszą 
oznaczać klęski i porażki. Pan Bóg 
wie lepiej i widzi dalej od nas. Pan 
Bóg ma czasem lepszy plan i lepszą 
strategię od naszych planów i strategii. 
Kiedy byłem pastorem na Mazurach, 
wraz ze zborem w Kętrzynie prowa-
dziliśmy przed laty misję w Mrągowie, 
odwiedzając to sąsiednie miasto co 
tydzień przez kilka lat. Intencje mie-
liśmy szczere, nie brakowało zapa-
łu i nadziei, że powstanie tu kolejny 
zbór. Niestety, nie udało się. Może Bóg 
ma inny czas dla naszej misji w tym  
mieście?

Ufaj Bogu, bądź wierny w małym, 
a Bóg postawi Cię nad większym 
– tego wymaga się od ludzi odpo-
wiedzialnych za głoszenie tajemnic 
Boga! Kiedy kilka lat później zbór 
w Kętrzynie rozpoczął nową pracę 
misyjną w Olsztynie, jeździliśmy tam 
na nabożeństwa w każdą niedzielę po 
południu, choć dzieliła nas odległość  
90 km. Staraliśmy się być wierni i kon-
sekwentni. Kilka lat później powstał 
tam nowy zbór, który ostatnio święto-
wał jubileusz 10-lecia istnienia i stale 
się rozwija. Drzwi w Mrągowie Pan 
Bóg zamknął, ale w Olsztynie otwo-
rzył na oścież! Chwała Mu za to! 

Inwestuj w to, co małe – nigdy nie 
wiesz, jak i kiedy Bóg może to prze-
mienić w wielkie! Przez całe dziesię-
ciolecia po II wojnie światowej sto-
łeczny zbór baptystyczny prowadził 
pracę misyjną na terenie licznych 
placówek misyjnych (Żyrardów, Ra-
dość, Lublin, Piaseczno, Garwolin, 
Otwock, Jabłonowo Pomorskie, Kiel-
ce, Skarżysko Kamienna, Mińsk Ma-
zowiecki, czy Sandomierz). Najpierw 
prezb. Aleksander Kircun, który przez 
40 lat służył temu zborowi odwie-
dzał swoich członków i sympatyków 
rozproszonych w diasporze, czasem 
dość daleko od Warszawy. Z długo-
letniej, mozolnej pracy za jego życia 
powstał zaledwie jeden zbór w Lu-
blinie (1970 r.). Potem prawie 11 lat 
przewodził zborowi warszawskiemu 
prezb. Adam Piasecki, kontynuując 

z oddaniem dzieło misyjne swojego 
poprzednika. Jaki był efekt tej pracy? 
Powstały tylko (i aż) dwa samodzielne 
zbory baptystyczne: w Kielcach (1983) 
i Żyrardowie (1984). A potem przyszły 
kolejne lata, nowa rzeczywistość i ko-
lejny pastor, prezb. Marek Budziński. 
Zbór macierzysty przy ulicy Waliców 
25 stał się „duchową matką” czterech 
kolejnych zborów w stolicy: na Pradze 
(1994), na Żoliborzu (1997), w Radości 
(1999) oraz rosyjskojęzycznego (2001), 
a następnie dwóch kolejnych zborów 
poza Warszawą - w miejscowościach, 
gdzie od lat były małe placówki mi-
syjne: w Mińsku Mazowieckim (2003) 
i Otwocku (2007). Jeden siał, drugi 
podlewał, a wzrost dał Bóg, który małe 
zamienił w większe i pobłogosławił 
wierną służbę misyjną kilku pokoleń 
braci i sióstr zboru stołecznego!
 
Nie koncentruj się na drzwiach  
zamkniętych – wypatruj drzwi otwar-
tych! Nasłuchuj Boga, czekaj na Jego 
nowe inspiracje i sygnały do działania! 
A potem ruszaj! Nie wcześniej i ani 
później!

Na koniec warto, abyś odpowiedział 
sobie przed Bogiem na kilka waż-
nych pytań. Kto jest tak naprawdę 
Panem twojej misji i architektem two-
ich duchowych planów? Czy jesteś 
wierny Bogu i posłuszny Mu w chwi-
lach misyjnej posuchy? Czy wierzysz 
w deszcz, który przyjdzie - wcześniej 
czy później - i ożywi to, co omdlałe 
i słabe? Jaka jest twoja osobista misja? 
Komu konkretnie głosisz, albo o kogo 
się modlisz, by do niego dotrzeć 
z ewangelią? Może twoim problemem 
są zamknięte drzwi… twego serca? Ile 
masz swoich własnych duchowych 
dzieci? Ile duchowych dzieci (nowych 
zborów) urodził twój zbór? 

Pan Bóg jest Panem misji i ewangeli-
zacji! Pamiętaj jednak również biblijną 
prawdę, że kto sieje skąpo, skąpo też 
żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie 
też żąć będzie (2 Kor. 9,6).

Kazanie wygłoszone na ostatniej  
Krajowej Konferencji Kościoła  

w Warszawie-Radości 4 czerwca br.

W dniach 17-19 czerwca 2011 roku odbył się ostatni w bie-
żącym roku akademickim zjazd studentów teologii, Insty-
tutu Katechetycznego oraz Instytutu Studiów Żydowskich. 
Dla studentów, wykładowców i pracowników Seminarium 
był to czas wykładów i sesji egzaminacyjnej zakończony 
niedzielnym nabożeństwem wieńczącym rok akademicki 
w WBST. 

Sobotnia sesja wykładowa Instytutu Studiów Żydowskich 
zgromadziła słuchaczy zainteresowanych tematem Wyjścia, 
którego wybrane detale (m.in. JHWH w egipskich źródłach, 
Narodziny Mojżesza) treściwie omówił dr Alfred Palla. 
Warto zaznaczyć, że zaprezentowane podczas czerwco-
wych wykładów w ISŻ materiały stanowią część niepubli-
kowanego dotąd dorobku wykładowcy. Spotkanie zakoń-
czyło się uroczystym wręczeniem dziesięciu najbardziej 
aktywnym studentom dyplomów ukończenia 1,5-rocznego 
kursu w Instytucie, którego kierownikiem był mgr Zbigniew 
L. Gadkowski. 

Natomiast w niedzielę 19 czerwca br. odbyła się uro-
czystość zakończenia roku akademickiego 2010/2011, 
w czasie której Tomasz Przystański otrzymał z rąk rek-
tora WBST – dr. Andrzeja Seweryna dyplom licencjta 
teologii baptystycznej. Był to siódmy absolwent naszego 
Seminarium w tym roku akademickim, ponieważ wcze-
śniej, w trakcie trwania tego roku prace licencjackie obro-
nili i dyplomy licencjata otrzymali: Henryk Karasiewicz, 
Dawid Bednarczyk, Magdalena Matejkowska-Więzik,  
Emilia Łyczba, Adam Ratuszyński i Piotr Borkowski. 
W tym dniu dyplomantami zostało także ośmioro stu-
dentów kolejnego kursu Instytutu Katechetycznego pro-
wadzonego przez mgr Zofię Głuszek. Kazanie okolicz-

Emilia Jarczyńska

Uroczystość zakończenia roku  
akademickiego 2010/2011 w WBST w Warszawie

nościowe podczas nabożeństwa wygłosił nasz wykła-
dowca - pastor dr Robert Merecz, który zawarł w swoim 
przemówieniu również przestrogę przed osiadaniem na 
laurach po uzyskaniu dyplomu, oraz podał biblijną mo-
tywację do nieustannego uczenia się, poznawania Boga 
w służbie oraz prowadzenia innych do Niego. W koń-
cowej części nabożeństwa słowo pozdrowienia i zachę-
ty skierował do studentów prezbiter Ireneusz Skoczeń 
z Tarnowa - wiceprzewodniczący Rady Seminarium. 
W nabożeństwie wzięli również udział uczestnicy tego-
rocznych Wczasów Seniora.

Codziennie modlimy się, aby Bóg powołał i przysłał do na-
szego Seminarium po wakacjach nowych studentów teo-
logii, Instytutu Katechetycznego oraz Rocznego Instytutu 
Biblijnego – nowej oferty edukacyjnej WBST. Będziemy 
z nimi pracować i służyć z oddaniem w nowym roku akade-
mickim 2011/2012. Prosimy wszystkich naszych przyjaciół 

o dalsze modlitewne i finansowe wsparcie 
naszej uczelni kościelnej.  
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Jeszcze raz darował nam Bóg spotkać 
się w Ośrodku w Radości na wcza-
sach. Ich uroczystego otwarcia dokonał 
prezb. Gustaw Cieślar, przewodniczący 
Rady Kościoła. A potem już były kolej-
ne dni według dotychczasowego pro-
gramu. Po śniadaniu spotykaliśmy się 
w kaplicy seminaryjnej na poranną mo-
dlitwę, potem był wykład biblijny, a po 
nim chwila gimnastyki na podwórku. 
Po obiedzie spotykaliśmy się jeszcze na 
podwieczorku, po nim były świadectwa 
wczasowiczów i ciekawa pogadanka 
dr Józefa Prokopczuka. I wiele godzin 
wieczornych śpiewu pod lipą. Całą so-
botę, w ramach kolejnej sesji Instytutu 
Studiów Żydowskich słuchaliśmy wy-
kładów dr Alfreda Palli na temat wyjścia 
Izraelitów z Egiptu.

 W tym roku nasze Wczasy miały cha-
rakter międzynarodowy, ponieważ 
wzięły w nich udział dwa małżeństwa 
z Niemiec – Halina i Helmut Luszowie 
oraz Maria i Zygfryd Bagsikowie. Siostra 
Bagsik wzorem lat ubiegłych mogła cie-
szyć się nowo wydanym w Warszawie 
zbiorem swoich wierszy pt. „Wieńczysz 
rok dobrocią swoją” – już czwartym 

z kolei. Obdarowała nim nas wszyst-
kich, za co jesteśmy jej wdzięczni. 

Choć większość uczestników naszych 
Wczasów to starzy znajomi, każdego 
roku kilkoro z nich jest w Radości po 
raz pierwszy. I tym razem po raz pierw-
szy były z nami cztery osoby. Średnia 
wieku też była dosyć wysoka, najstarsza 
uczestniczka miała 90 lat, a wielu po-
nad 80. Wszystkich jednak prowadziła 
do Radości tęsknota za społecznością, 
rozmowami i wspólnym śpiewem na 
chwałę Panu. Ze smutkiem wspominali-
śmy śp. Julię Krawiec z Katowic, stałego 
uczestnika naszych spotkań, która przed 
kilku dniami odeszła do Pana. Szczerze 
współczuliśmy jej mężowi Zenonowi, 
który przez kilka dni był razem z nami.

Brat Igor Barna opowiadał przygody 
pewnego Anglika, który po perypetiach 
w Sudanie odnalazł sens swego życia. 
Brat Piotr Czerwiński prowadził z nami 
zajęcia gimnastyczne, siostra Zofia Sob-
czak z Krakowa wraz z pomocnikami 
przygotowywała wspaniałe posiłki. Po 
kolacji przy projekcji różnych filmów 
pomagała nam siostra Sylwia. Brat Ja-
cek Marciniak, kończąc swoją pracę 

zarządcy poinformował nas o pracach 
modernizacyjnych na terenie Ośrodka 
i ich kosztach. Wielu recytowało swoje 
wiersze, dzieliło się różnymi doświad-
czeniami.

Naszym głównym gościem był Larry 
Walker z Teksasu (USA). Głównym te-
matem jego wykładów biblijnych była 
chwała Boża. Bóg stworzył świat i czło-
wieka dla swojej chwały. Stale podkre-
ślał, że już teraz w Chrystusie żyjemy 
życiem wiecznym. Chrystus w nas 
to gwarancja naszej przyszłej chwały 
(Kol.1,27). Nasze myśli mają być takie, 
jak myśli Chrystusa (Fil.2,4). Zawsze mu-
simy być gotowi na spotkanie z Panem.

Natomiast dr Józef Prokopczuk mówił 
o niedomaganiach naszego ciała: przy-
czynach zawrotów głowy, walce z cu-
krzycą i jej powikłaniami, potrzebie 
dbania o rozwój mięśni, unikania alergii, 
specyficznych wartościach witamin B15 
i B17. Jego pogadanki ilustrowane wykre-
sami na tablicy i przywiezionymi mate-
riałami, choć trwały dość długo, były in-
teresujące i bardzo potrzebne. Ponadto 
można było rozmawiać z nim na wiele 
tematów związanych ze zdrowiem.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za nasz Ośro-
dek w Radości. Teraz trudno jest wy-
obrazić sobie życie naszego Kościoła 
bez tego Ośrodka. Odbywają się tutaj 
bowiem nie tylko sesje zaocznych stu-
dentów Seminarium Teologicznego, In-
stytutu Katechetycznego czy Instytutu 
Studiów Żydowskich, ale różnego ro-

W dniach 3-4 czerwca 2011 r. dele-
gaci z kilkudziesięciu Zborów bapty-
stycznych w Polsce spotkali się w War-
szawie-Radości na XXXIII Krajowej 
Konferencji Kościoła pod przewod-
nim hasłem „Kościół w Misji”.

Podczas konferencji mieliśmy okazję 
obejrzeć pięć bardzo dobrze przygo-
towanych prezentacji na temat działal-
ności misyjnej następujących Zborów: 
Bielsko-Biała (nacisk na rozwój liderów 
i małych grup), K5N w Poznaniu (orga-
nizowanie warsztatów Gospel), Chojni-
ce (zakładanie nowych zborów), Olsz-
tyn (kurs Alfa) i Lwówek Śląski (praca 
na rzecz ludzi potrzebujących). 

Słuchaliśmy też inspirujących wykła-
dów na temat misji. Pastor Zbigniew 
Wierzchowski powiedział, że baptyści 
w Polsce nigdy nie mieli tak sprzyja-
jących jak dziś warunków do prowa-
dzenia działalności ewangelizacyjnej. 
Jednym z kluczowych zadań Kościoła 
jest zidentyfikowanie autentycznych 
potrzeb ludzi i wyjście im naprzeciw. 
Ludzie nie zawsze zapamiętają, gdy 
mówimy im na te-
mat miłości, ale za-
pamiętają gdy im 
ją okażemy. Jest to 
pierwszy krok w kie-
runku dzielenia się 
Ewangelią. Wspo-

mniane prezentacje były doskonałym 
uzupełnieniem tych słów i wskazaniem 
na praktyczne ich zastosowanie. 

W kolejnym wykładzie prezbiter Ro-
bert Miksa wskazał na to, że stworze-
nie człowieka na obraz Boży nadaje 
mu prawdziwą godność i wartość. 
Wszyscy bez wyjątku ludzie są cenni 
w oczach Bożych, stąd potrzeba pro-

wadzenia misji 
w dziele ich rato-
wania. Choć lu-
dzie bardzo czę-
sto wprowadzają 
podziały na lep-
szych i gorszych  
(przykładem jest 

Kolejny raz na Wczasach w Radości

dzaju konferencje, zjazdy, wczasy, ślu-
by i wesela, pikniki i spotkania. Dlatego 
modląc się o jego dalszą służebną rolę, 
za przykładem lat ubiegłych złożyliśmy 
naszą specjalną ofiarę na jego rozwój. 
W tym roku wyniosła ona 1705,50 zł.

Bóg darował nam wspaniałą pogo-
dę, było ciepło, ale też padał deszcz. 

Spacerowaliśmy więc wokół Ośrodka 
i dziękowaliśmy Bogu za jeszcze jeden 
darowany nam rok. Wraz z apostołem 
mówiliśmy: „Zapominając o tym, co 
za mną... Zmierzam do celu, do nagro-
dy w górze, do której zostałem powo-
łany przez Boga w Chrystusie Jezusie” 
(Fil.3,13-14).

Konstanty Wiazowski

Kościół w misji 
Paweł Kugler nazizm, rasizm czy system kastowy 

w Indiach), to w oczach Boga nie ma 
lepszych i gorszych. Również chrześci-
janie nie mogą w żadnym razie uwa-
żać się za lepszych od innych. Pastor 
przestrzegł też Kościół przed pułapką 
zatracenia swego głównego zadania, 
którym jest głoszenie Słowa Bożego. 
Wiara rodzi się z słuchania Słowa Bo-
żego (Rzym. 10, 17).  Szatan nie boi się 
kościoła zaangażowanego, ale boi się 
Kościoła zwiastującego Słowo Boże. 
To nie Kościół powinien zajmować się 
działalnością charytatywną, ale chrze-
ścijanie (Dz. Ap. 6, 1-6).

Słuchaliśmy też budujących kazań 
wygłoszonych przez prezb. Piotra Daj-
ludzionka, Henryka Skrzypowskiego 
i Andrzeja Seweryna. Były one zachę-
tą do prowadzenia misji, podkreślały 
wiele kluczowych jej aspektów, m.in. 
potrzebę wzajemnej współpracy, po-

trzebę systematyczności i wytrwałości 
oraz potrzebę wrażliwości na Boże kie-
rownictwo. 

Przewodniczący Rady Kościoła prezb. 
Gustaw Cieślar przedstawił główne kie-
runki rozwoju Kościoła na najbliższe 
lata: działalność misyjna, kształtowa-
nie przywódców i troska o środowiska 
rozwoju wiary (wspólnota, zbór). Przy-
witaliśmy w naszym gronie trzy nowe 
Zbory, które zostały zarejestrowane 
w ciągu ostatniego roku: Zbór w Bor-
nym Sulinowie, Zbór w Rabce i Zbór 
w Węgorzewie. Prezb. Gustaw Cieślar 
złożył też gratulacje zborom obcho-
dzącym okrągłe rocznice powstania 
(najstarszy z nich – Zbór w Zelowie 
obchodzi w tym roku 125 rocznicę po-
wstania), oraz pracownikom Kościoła 
obchodzącym okrągłe rocznice ordy-
nacji prezbiterskiej.

„Ludzie nie zawsze zapamiętają, 
gdy mówimy im na temat 

miłości, ale zapamiętają gdy im 
ją okażemy. To często pierwszy 

krok w kierunku dzielenia 
się Ewangelią” - mówił pastor 

Zbigniew Wierzchowski. DOKOŃCZENIE - str. 11

Wczasy Seniora 2011, fot. D. Marcyniak



10 • SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 / lipiec-sierpień 2011

W czerwcu tego roku minęło 140 
lat od pierwszego chrztu bap-

tystycznego w Wiśle na terenie War-
szawy. Na pamiątkę tego wydarzenia 
w Pierwszym Zborze Baptystycznym 
w Warszawie 19 czerwca tego roku 
odbyła się uroczystość chrztu. Na 
początku br. Konstanty Wiazowski 
odczytał krótki tekst nawiązujący do 
chrztu w nurtach rzeki Wisły, dokona-
nego przez pioniera ruchu baptystycz-
nego w Polsce, Fryderyka Alfa. Przy-
toczył też fragment jego listu z 1871 

W dniach 4-9 lipca 2011 odbyło się doroczne zgroma-
dzenie Światowego Związku Baptystów (ŚZB). Ponad 

300 delegatów reprezentujących organizacje członkowskie 
ŚZB przybyło z całego świata do tropikalnej stolicy Male-
zji, Kuala Lumpur. Jest to duże miasto, najbardziej chyba 
znane na świecie z dwóch bliźniaczych wież wzniesionych  
w 20-tym wieku przez koncern naftowy Petronas. Do nie-
dawna uznawane były one za najwyższą budowlę na ziemi. 

W specjalnym centrum konferencyjnym odbywały się se-
sje plenarne, zebrania licznych komisji, grup tematycznych 

półkula), które nie są zadowolone z dotychczasowych 
form organizacyjnych. Uznał on, że taką możliwość dają 
chociażby kongresy światowe organizowane przez ŚZB 
i podkreślił, że na 20-tym Kongresie ŚZB w Honolulu,  
Hawaje w 2010 roku zdecydowaną 
większość stanowili delegaci z rejo-
nu 2/3 świata, przy czym zaledwie  
1/3 uczestników przybyła z USA. Obaj 
przywódcy opowiadali także o swo-
ich licznych podróżach do różnych 
krajów na wszystkich kontynentach  
świata. 

Zgromadzenie rozpoczęło się wspania-
łym bankietem wydanym na cześć ŚZB 
przez niezwykle gościnną baptystycz-
ną konwencję Malezji. Liczy ona ok. 
20 tysięcy członków, z czego najwięk-
szą grupę etniczną stanowią Chińczy-
cy. Okazuje się, że ewangelizowanie 
rdzennych mieszkańców Malezji jest 
nielegalne i nawet karalne, ponieważ 
zgodnie z konstytucją tego kraju Male-
zyjczycy przynależą do Islamu, który 
jest tam religią państwową.

Daniel Trusiewicz
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Prezb. Jerzy Rogaczewski w zachęcający 
sposób prowadził śpiew, a piątkowy wie-
czór uświetnił występ zespołu I Zboru 
w Warszawie. Wiele czasu poświęciliśmy 
też wspólnej modlitwie o rozwój Kościo-
ła i o jego pracowników. Chociaż część 
konferencji była poświęcona kwestiom 
formalnym (praca nad przepisami), to jed-
nak dominującym elementem były spra-
wy związane z prowadzeniem działalno-
ści misyjnej. Podczas konferencji otwarta 
była wystawa, na której wiele organizacji 
chrześcijańskich prezentowało swoją dzia-
łalność i oferowało materiały. Nie zabrakło 
też czasu na spotkania i rozmowy z przy-
jaciółmi z innych zborów.

Dziękujemy Bogu za to, że poprzez pre-
zentacje, wykłady i kazania budził w nas 
entuzjazm i zapał misyjny, a także wyposa-
żał w wiedzę i praktyczne narzędzia do jej 
prowadzenia. Obyśmy potrafili wyciągnąć 
właściwe wnioski, zapamiętać je i zastoso-
wać w naszej codziennej służbie. Dzięku-
jemy też Bogu za wszystkie osoby, które 
poprzez swoją pracę i modlitwy przyłoży-
ły ręki do tego dobrego dzieła.   

140-lecie 
pierwszego  

chrztu  
w Warszawie

roku, w którym Alf tak o tym pisał:
 „16-go czerwca pozostałem w War- 

szawie, odwiedziłem tam przyjaciół 
i braci, którzy łódkami przypłynęli do 
nas przez wodę. 17-go bracia Herb 
i Krueger wraz ze mną udali się łód-
ką jedną milę za Pragę do Brzezin, 
gdzie przewodniczyłem nabożeństwu. 
Wróciliśmy wieczorem na uroczystość 
chrztu. Około dziesiątej wieczór dwie-
ma łódkami przepłynęliśmy na drugą 
stronę Wisły. Tam wszyscy na nas cze-
kali. Ochrzciłem w śmierć Jezusa czte-

ry zbawione osoby. Pierwszą z nich 
była żona brata Herba z Warszawy, 
drugą był kowal z Warszawy, trze-
cią kobieta przewożąca łódką, zaś 
czwarta to mężczyzna, były rzym-
skokatolik z Pabianic. Przyglądało się 
nam też wielu obserwatorów, wśród 
których był misjonarz z Indii. Na 
pewno Warszawa nie śniła o tym, co 
działo się w jej sąsiedztwie tej nocy.

W dniu 18-go mieliśmy wspania-
łe spotkanie trzydziestu pięciu osób 
w mieszkaniu brata Herba. Przema-
wiałem w oparciu o tekst 1 Listu Jana 
1,7: „Jeśli chodzimy w światłości, jak 
On jest w światłości, społeczność 
mamy ze sobą”. Potem obchodzili-
śmy Wieczerzę Pańską. Był to pierw-
szy chrzest i pierwsza uroczystość 
Wieczerzy Pańskiej na wzór apostol-
ski, jakie miały miejsce w Warszawie. 
Była to również pierwsza niedziela 
w moim życiu, którą spędziłem tutaj 
wśród dzieci Bożych. Wiele niedziel 
spędziłem tutaj w więzieniu, ale jak-
że ogromna różnica między tym, co 
było i co jest teraz. Po południu mie-

liśmy drugie nabożeństwo, na którym 
było trzydzieści troje słuchaczy”.

Następnie odbył się chrzest  
9 osób, w tym dwie ze zboru w Kro-
wicy. Dokonał go prezbiter tutejsze-
go zboru br. Marek Budziński. Sło-
wem Bożym usłużył br. Larry Walker  
z USA, goszczący na Wczasach Senio-
ra w Radości. Wspaniale też śpiewał 
chór i zespół muzyczny. Po modlitwie 
nad nowo ochrzczonymi wspólnie 
wspominaliśmy śmierć naszego Pana 
w czasie Wieczerzy Pańskiej.

Cieszymy się, że już od  
140 lat w Warszawie dokonuje się bi-
blijny chrzest na wyznanie osobistej 
wiary w Jezusa przez pełne zanurze-
nie w wodzie. W porównaniu z cza-
sami Alfa, obecna sytuacja uległa 
jakże radykalnej zmianie, a chrzest 
na wyznanie wiary nadal jest prakty-
kowany, ponieważ ewangelia nadal 
jest tu opowiadana, grzesznicy nadal 
nawracają się do Jezusa, jako swego 
Zbawiciela i odważnie wyznają Go 
jako swego Pana. Dzięki za to wszyst-
ko Bogu (kw).   

DOKOŃCZENIE: Kościół w misji

Na sesjach plenarnych przedyskutowano i przyjęto kilka 
ważnych rezolucji. Zgromadzenie ŚZB wyraziło swoje po-
parcie dla dzieła ewangelizacji i edukacji teologicznej oraz 
rozwoju przywództwa w krajach, gdzie wielka liczba ludzi 

jest otwarta na ewangelię i powstają nowe 
wspólnoty chrześcijańskie. Inna rezolucja 
ŚZB domaga się z całą stanowczością, 
aby w każdym kraju świata zagwaranto-
wane były pełne swobody religijne, bez 
żadnych restrykcji i ograniczeń dla ich 
obywateli, niezależnie od ustroju i religii 
dominującej. 

Kolejna rezolucja ŚZB wzywa, aby w dzie-
dzinie przestrzegania praw człowieka  
pracodawcy z szacunkiem i uczciwoś-
cią traktowali ludzi, którzy muszą opu-
ścić swój kraj rodzimy w poszukiwaniu 
pracy zagranicą. Jeszcze jedna rezolucja 
ŚZB napomina w szczególności władze  
Konga do przestrzegania praw człowie-
ka, gdzie trwa wojna od 15 lat. Obli-
cza się, że w wyniku tej wojny z głodu 
umiera 45 tysięcy ludzi miesięcznie. 
Ubolewano, że wojna ta pochłonęła już 

Kuala Lumpur - centrum miasta, fot. D. Trusiewicz

Fot. REMIGIUSZ ROMANIUK / www.domenafotografa.net 

Zgromadzenie Światowego Związku Baptystów w Kuala Lumpur, Malezja 

Fot. REMIGIUSZ ROMANIUK / www.domenafotografa.net 

i serwowane były posiłki, a także odbywały się spotkania 
indywidualne. W czasie sesji plenarnych swoje sprawoz-
dania przedstawili prezydent ŚZB, John Upton z USA i se-
kretarz generalny ŚZB, Neville Callam z Jamajki. J.Upton 
wzywał, aby nie zamykać się w swoim „ciasnym świat-
ku”, ale raczej dostrzegać innych, odmiennych od siebie 
ludzi dlatego, że wszystkich łączy pokrewieństwo wiary, 
nawet jeśli jesteśmy daleko od siebie. N.Callam podkre-
ślał potrzebę komunikacji międzykulturowej z Kościołami 
reprezentującymi rejon zwany „2/3 świata” (południowa 

Kuala Lumpur - po lewej: spotkanie Komisji Wolności Religijnej,  
po prawej: sesja ŚZB, sala obrad, fot. Daniel Trusiewicz
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prawie 5,5 miliona istnień, a Kon-
go uważane jest dziś za najbardziej 
niebezpieczne miejsce na świecie 
dla kobiet i dziewczyn z powodu 
licznych gwałtów i zastraszania lud-
ności przez zmilitaryzowane jed-
nostki milicji po obu stronach tego  
niszczącego konfliktu. Kongo dostar-
cza 70% światowych zasobów mi-
nerałów kopalnych potrzebnych do 
produkcji komputerów. 

Następna rezolucja ŚZB nawołuje do 
pokoju wśród ludu Naga, pomiędzy 
zwaśnionymi od wielu lat plemiona-
mi w północnych Indiach i graniczą-
cej z Indiami Birmie. Inna rezolucja 
ŚZB wyraża poparcie dla Południo-
wego Sudanu, oraz zachęca Afrykań-
ską Federację Baptystów do aktywnej 
ewangelizacji w celu rozwoju i umac-

niania się chrześcijaństwa w tym 
nowo powstałym kraju na Czarnym 
Kontynencie. Jeszcze jedna rezolucja 
z dziedziny praw człowieka dotyczy 
pojednania na Bliskim Wschodzie, 
wzywając lokalnych baptystów do 
pozostania w kraju mimo zagrożeń 
i kontynuacji działań na rzecz pokoju 
w regionie. 

W czasie zgromadzenia w Kuala 
Lumpur obecny był także wielce za-
służony dla ŚZB jego były sekretarz 
generalny, Denton Lotz z małżonką 
Janice. Oboje wręczyli pokojową 
nagrodę ich imienia dr Wati Aier 
z Nagaland, za wyjątkowe zasługi 
w mediowaniu na rzecz pokoju przez 
wiele lat między zwaśnionymi stro-
nami. Stan Nagaland jest praktycznie 
chrześcijański, z czego większą część 
stanowią baptyści. 

Liczne komisje obradowały na temat 
ewangelizacji, etyki chrześcijańskiej, 
dziedzictwa baptystycznego, dok-
tryny i jedności chrześcijan, edukacji 
teologicznej, służby pastorskiej, misji 
społecznej i wolności religijnej. Wia-
domo, że w przyszłym roku planowa-
ne są światowe obchody z okazji 400-
lecia publikacji tzw. „Krótkiej Dekla-
racji Tajemnicy Nieprawości”, która 
była pierwszym apelem na świecie 
wzywającym do wolności religijnej. 
Deklaracja była wydana w roku 1612 
przez Thomas’a Helwys’a w języku 
angielskim. Komisja Doktryny przy-
gotowuje do publikacji dokument na 
temat prowadzonego dialogu między 
Kościołem baptystycznym a Kościo-
łem Rzymskokatolickim. 

Osobiście uczestniczyłem w kilku 
spotkaniach komisji zajmującej się 
ewangelizacją. Niezwykły wzrost 
ilości baptystów odnotowano w pół-
nocno wschodnim rejonie Ghany, 
gdzie baptyści założyli 400 lokal-
nych wspólnot i wzniesiono około 
70 obiektów kościelnych w okresie 
ostatnich 5 lat. W Ghanie rdzenni 
mieszkańcy posługują się 60 różnymi 
dialektami, a wspólnym językiem jest 
angielski. Interesujące było także se-
minarium na temat aktualnej sytuacji 
chrześcijaństwa w Korei Płd. Chrze-
ścijanie stanowią tam prawie 30% 
ogólnej ilości mieszkańców (dane sta-

tystyczne z 2005 r.), co jest wyjątko-
wym fenomenem w Azji. Katolicyzm 
i protestantyzm są jednak uważane 
za różne religie. Ciekawe jest to, że 
ilość misjonarzy wysyłanych z Korei 
rośnie z roku na rok, chociaż chrze-
ścijaństwo przeżywa w tym kraju 
poważny kryzys. Przyczyny kryzysu 
to m.in.: wpływ materializmu, zwia-
stowanie tzw. „taniej łaski”, liczne 
podziały i brak integralności przy-
wódców. 

Sam miałem przywilej prezentowa-
nia na temat misji prowadzonej przez 
rodzimych misjonarzy. Ten model 
misji popierany przez Europejską 
Federację Baptystów od prawie 10 
lat, zdobywa sobie coraz większe 
powodzenie i jest doceniany przez 
globalne organizacje misyjne. Oka-
zuje się, że misja tradycyjna polega-
jąca na wysyłaniu misjonarzy z Euro-
py Zachodniej i Ameryki Północnej 
do obcych kulturowo środowisk jest 
zbyt droga i za mało efektywna, dla-
tego uznano za istotne poszukiwa-
nie nowego, bardziej skutecznego 
i tańszego modelu misji. Dodatko-
wo większość powołań misyjnych 
odnotowuje się aktualnie na półkuli 
południowej. Zastanawiające jest, że 
w 20-tym wieku światowe statystyki 
wykazały wzrost islamu o ok. 10% 
i jednocześnie regres chrześcijaństwa 
o ok. 1,5%. Ponad 60% chrześcijan 
mieszka obecnie na półkuli południo-
wej, podczas gdy sto lat temu ponad 
80% wyznawców Chrystusa było na 
półkuli północnej, głównie w Europie 
Zachodniej i Ameryce Północnej. 

Społeczność z braćmi i siostrami 
z całego świata zapewnia dobrą oka-
zję porównania, jak służą oni Bogu 
w swoich krajach, w jakże odmien-
nych od naszych warunkach. Pomi-
mo różnic zewnętrznych można jed-
nak utwierdzić się w słuszności tego, 
co się robi, szczególnie jeśli chodzi 
o jedność celu. Jesteśmy różni, ale 
także podobni do siebie… Dodatko-
wo, takie międzynarodowe spotkanie 
jest niezwykle interesującym do-
świadczeniem, które dostarcza wy-
jątkowej inspiracji oraz pozostawia 
w pamięci niezatarte wrażenie.  

SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 / lipiec-sierpień 2011 • 13

Słowo Prawdy: Jak wygląda misja w Mek-
syku?

Pastor Rolando: Chrześcijaństwo dyna-
micznie się rozwija. Jako kraj mamy wie-
le problemów – narkomania, ubóstwo. 
Ale Bóg używa tych problemów. Ludzie 
otwierają się na Ewangelię. Widzimy to, 
jako okres zbiorów. Wielu ludzi szuka 
Boga. Meksyk nie jest krajem bezpiecz-
nym. Ale my mamy Boże obietnice i czu-
jemy się bezpiecznie, w mocy Bożej! 
Tak więc Ewangelia się rozwija. Przede 
wszystkim właśnie na południu Meksyku. 
Powstają nowe kościoły.

SP: No właśnie, jak wygląda Brata Ko-
ściół?

Pastor Rolando: Rośniemy. Mamy ponad 
200 członków. Zaczęliśmy 7 lat temu. Pra-
cowałem w cukrowni jako inżynier, gdy 
otrzymałem powołanie od Boga, by iść 
i zwiastować Ewangelię. Zostawiłem więc 
pracę i wróciłem do mojego rodzinnego 
miasta. Rozpocząłem od wizyt u rodzin 
sąsiadów i krewnych. Dwie z nich przyję-
ły Ewangelię i dołączyły do nas. Zaczęli-
śmy spotkania. Zapraszaliśmy znajomych. 
Krok po kroku Bóg przydawał nowych na-
wróconych. Nawracały się również dzieci 
z okolicy. One przyprowadziły do zboru 
rodziców. Przez te lata pomagałem wielu 
osobom w naszym mieście, które ma oko-
ło 13 tys. mieszkańców. 

SP: Na czym polegała ta pomoc?

Pastor Rolando: Pomagałem farmerom 
udoskonalić ich pracę. Większość ro-
dzin na naszym terenie utrzymuje się 
z rolnictwa. Uprawiamy zboża i nieco 
wyżej kawę. Chcieli nauczyć się, jak to 
robić lepiej. Uczyłem ich, jak uprawiać 
pomidory i sezam, kukurydzę. Przycho-
dziłem więc i dołączałem na dzień, dwa 
do nich w ich pracy. Robiłem to, co oni, 
poznawałem ich a oni mnie. A potem 
zapraszałem ich do nas, do kościoła. 

SP: I jak reagowali?

Pastor Rolando: Zazwyczaj po miesią-
cu przychodzili. Po prostu posłuchać. 
Co ważne, i moja rodzina i nasz kościół 
posiada ziemię. Uprawiamy kukurydzę. 
W kościele również, aby wspomóc fun-
dusze na rozbudowę budynku. Gdy 
przychodzili, chcieli się dołączyć do 
wspólnej pracy na kościelnych polach. 
Cieszyli się, że mogą coś dać. A ja sta-
rałem się cały czas być z nimi. Głosić 
Ewangelię, ale bardzo praktycznie. 
W trakcie pracy pytali. Mogłem im od-
powiadać. Widzieli moją pracę, moje 
życie i zyskiwałem przez to szacunek. 
Więc, kiedy zapraszałem ich do ko-
ścioła, zgadzali się. W tym wszystkim 
chwała należy się Bogu. To On i tylko 
On otwiera serca ludzi. Ale ja robię to, 
co jest moim zadaniem – głoszę, głoszę, 

głoszę, w domu, w rodzinie, w pracy. 
Głoszę wszędzie, gdzie jestem. A Bóg 
nas łaskawie błogosławi. Ludzie chcą 
słuchać. Mają problemy i nie są obojęt-
ni. Bóg daje nam rozwój. 

SP: A co z Kościołem katolickim? 

Pastor Rolando: 92% Meksykanów to 
katolicy. Ale katolicyzm jest martwy. Lu-
dzie nie chodzą do Kościoła katolickie-
go. Mamy księdza w naszym mieście, 
ale ludzie chodzą tam tylko na chrzciny, 
śluby i pogrzeby. Największym proble-
mem w Meksyku jest alkoholizm. Lu-
dzie przepijają majątki, niszczą rodziny. 
Problemem jest to, że katolicki Kościół 
nie nazywa tego grzechu. Oni sami piją, 
upijają się, niestety. 

SP: Opowiadałeś mi wcześniej o dwóch 
wyjątkowych osobach nawróconych 
w twoim mieście. Czy mógłbyś się tym 
jeszcze raz podzielić? 

Pastor Rolando: Oczywiście. Modlę 
się cały czas o moje miasto. Ci dwaj 
mężczyźni byli najgorsi. Każdy z nich 
zamordował ponad 30 osób. W na-
szym mieście nie ma policji i prawa. 
Rządzimy się sami. Oni jednak byli silni 
i robili, co chcieli. I walczyli ze sobą. 
Pewnego dnia głosiłem Ewangelię jed-
nemu z nich. Nikt nigdy nie głosił mu 
Ewangelii, nawet nikt z nim nie rozma-

TEMAT NUMERU WOKÓŁ EWANGELIZACJI

Kuala Lumpur - w kuluarach, od lewej: J. Upton, prezydent 
ŚZB i T. Peck, sekr. gen. EFB, fot. D. Trusiewicz

Kuala Lumpur - po lewej J. Upton, prezydent ŚZB,  
po prawej N.Callam, sekr. gen. ŚZB, fot. D. Trusiewicz

Kuala Lumpur, fot. D. Trusiewicz
 

O Bożym działaniu w Meksyku opowiada  
pastor Rolando Talin Gutierrez

Bóg używa problemów
Rozmowę prowadzi: Mateusz Wichary

Nazywam się Rolando Gutierrez, jestem pastorem 
baptystycznym w południowym Meksyku. Urodziłem 
się w mieście San Blas Atempa, wśród gór w prowincji  
Oaxaca. To teren, który zamieszkuje kilkanaście 
pierwotnych, amerykańskich grup etnicznych – 
czyli plemion indiańskich. Wywodzę się z ludu Za-
poteco. Tak nazywa się również nasz język. 
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wiał – ludzie się bali, on po prostu był 
niebezpieczny. Ale wziąłem swoją Biblię 
i poszedłem go odwiedzić, aby poroz-
mawiać z nim o Panu. On był w głębo-
kiej potrzebie. Słuchał mnie. Nie chciał 
się bać ludzi, ciągle ukrywać, chciał być 
wolny. I powierzył swoje życie Chrystu-
sowi. Wtedy zaprosiłem go do kościoła. 
Powiedział mi: nie mogę pójść do kościo-
ła, to jest dla mnie niebezpieczne. Mam 
wielu wrogów. Odpowiedziałem mu: za-
ufałeś Panu, On się o Ciebie zatroszczy. 
Nie zaczął przychodzić od razu, jednak 
pojawiał się, może raz w miesiącu. Ale 
przychodząc do kościoła brał ze sobą 
pistolet. Na wszelki wypadek. Miał przy 
sobie małą torbę, a w niej pistolet. Nie 
wiedziałem o tym. Pewnego dnia zapy-
tałem się: co masz w tej torbie? Nic – 
odpowiedział. Ale naciskałem i pokazał 
mi w końcu pistolet. Wtedy pomodliłem 
się z nim i pouczyłem go, by ufał Panu, 
nie pistoletowi. Wziął go ze sobą jeszcze 
kilka razy, ale w końcu go sprzedał. Ten 
człowiek, kiedy się nawrócił został przy-
jęty przez naszą społeczność. Jest wolny. 
Może chodzić po mieście, jak normalny 
człowiek. 

Jego najgorszy wróg został kiedyś zła-
pany przez policję i trafił do więzienia. 
Ale i on się nawrócił – w więzieniu. Sę-
dzia mu powiedział: „zabiłeś tak wielu 
ludzi, zdechniesz w tym więzieniu. Nie 
próbuj żadnych obrońców, jesteś straco-
ny”. Był załamany, ale wtedy zaczął się 
modlić i Bóg zmienił jego serce. Wyzna-
czyli mu 400 lat wyroku za wszystkie 
jego morderstwa. Ale modlił się do Boga 
o pomoc, aby Bóg dał mu wyjść na wol-
ność i mówić o Nim. I tak, krok po kroku 

zmniejszali mu wyrok: 200 lat, 150, 100 
i wtedy sędzia zapytał go: Co się dzieje? 
Kto jest twoim obrońcą? Odpowiedział 
mu: powiedział mi pan, bym nie szukał u 
nikogo pomocy, bo jestem zgubiony. Je-
dynym, który mi pomaga, jest Bóg. I tak 
rok temu, po 18 latach wyszedł na wol-
ność. To było zadziwiające. 

Wtedy powiedziałem temu pierwszemu: 
twój największy wróg wyszedł z wię-
zienia. Co zamierzasz zrobić? Odpo-
wiedział: nie wiem. On zawsze chciał 
mnie zabić. Zorganizowałem więc dla 
nich spotkanie w kościele. Poszedłem 
do tego, który wyszedł z więzienia i po-
wiedziałem mu: słuchaj, twój największy 
wróg też został chrześcijaninem. Odpo-
wiedział: nie mogę w to uwierzyć. Pew-
nej niedzieli zaprosiłem obu do kościoła. 
Modliłem się, aby Bóg dał im łaskę wza-
jemnego przebaczenia. Oni się napraw-
dę nienawidzili. Ale właśnie taka jest 
moc Pana Jezusa! Kiedy przyszła ta nie-
dziela, obaj pojawili się w kościele. Kiedy 
się zobaczyli, objęli się i zaczęli płakać. 
Wtedy zapłakał cały kościół. Potem po-
deszli na środek i powiedzieli do ludzi: 
jeśli zabiłem kogoś z waszej rodziny, 
błagam o wybaczenie. Bóg zmienił moje 
serce, teraz rządzi nim Chrystus. 
Widzisz, jeden z nich, ten, który siedział 
w więzieniu zabił członka mojej rodzi-
ny. Ale przebaczyłem mu. I inni też im 
przebaczyli. I wiesz co? Oni obaj teraz 
mieszkają razem – są samotni, ich żony 
ich zostawiły – i sobie pomagają. To za-
dziwiające! To potężne świadectwo dla 
całego miasta. Kiedy robię ewangeliza-
cję, oni składają świadectwo. Ludzie się 
pytają: co im się stało? Nienawidzili się, 

a teraz się miłują? Wiele osób przyszło 
do Chrystusa przez ich świadectwo. Je-
stem tak wdzięczny Bogu za tych dwóch 
mężczyzn. Nazywają się Epifanio (ten 
z więzienia) i Konstancio – to ten, któ-
ry nie poszedł do więzienia. Nawrócił 
się do Pana i ludzie mu przebaczyli. To 
jest moc Boża. Moc modlitwy. Modlę 
się o moje miasto codziennie. Modlę się 
i głoszę. A Bóg nam teraz bardzo błogo-
sławi. Mój kościół jest wypełniony ludź-
mi po brzegi. Musimy go powiększyć. 

SP: Powiedziałeś mi, że założyliście rów-
nież kilka innych zborów. Czy możesz 
mi coś o nich więcej powiedzieć? 

Pastor Rolando: Pewnego dnia głosiłem 
w kościele o powołaniu do misji. Gdy za-
pytałem: Kto chce poświęcić swoje życie, 
bo musimy docierać do innych miast? – 
młody chłopak, głowa rodziny odpowie-
dział. Byłem bardzo zaskoczony. Prze-
nieść się do innego miasta? Z żoną? To 
wielki krok wiary. Z zawodu jest budow-
niczym. Bóg go dotknął, zostawił swoją 
pracę i poszedł. Pojechałem razem z nim 
do miasta, gdzie nie ma chrześcijan. Po-
kazałem mu, jak ewangelizować. I zaczął 
tą nową placówkę – sam 5 lat temu. Nie-
dawno rozmawialiśmy o nowym miejscu 
– Bóg położył nam na sercu inne miasto 
– i odpowiedział jego brat. 

SP: Czy te zbory się rozwijają?

Pastor Rolando: Nawet bardzo. Potem 
Bóg pokazał mi inną miejscowość, oko-
ło 2 godziny jazdy od naszego miasta. 
Pojechałem tam sam. Zapytałem, czy 
chcą, abym uczył ich o Bogu. Chcieli. 
Jeżdżę więc do nich raz w tygodniu, 
w piątki, co tydzień od 3 lat. Mamy tam 
teraz grupę. Zajmuje się nią mój starszy 
brat – to nasz misjonarz w tym mieście. 

Założyliśmy więc trzy nowe kościoły. 
Ale widzimy nowe wyzwanie. Około 

godziny jazdy od naszego miasta jest jedno, duże 
miasto, w którym nie ma kościoła. Ludzie tam nie 
są przyjaźni względem nas, żyją sami dla siebie. 
Zanim pojechałem tam, wezwałem mój zbór: Kto 
chce tam pojechać i zakładać nowy zbór? Troje 
młodych ludzi odpowiedziało. Zapytałem: je-
steście pewni? Tak, jesteśmy pewni, chcemy tam 
pojechać, by głosić Ewangelię. Więc niebawem 
wezmę ich tam ze sobą, przedstawię ludziom. 
Jako inżynier mam tam otwarte drzwi, ponieważ 
oni również są rolnikami. Będę ich uczył, jak ra-
dzić sobie ze szkodnikami. Bóg naprawdę czyni 
wielkie rzeczy w mojej okolicy! Wiele kościołów 
się rozwija i pracuje. 

SP: A jak wygląda wasza ewangelizacja? 

Pastor Rolando: w Meksyku możemy otwarcie 
głosić Ewangelię. Zazwyczaj robimy to tak: pod 
wieczór zajmujemy jakąś ulicę, tak, by nikt nią nie 
jeździł. Mamy projektor i puszczamy jakiś chrze-
ścijański film. Ludzie zatrzymują się i oglądają. 
A potem ja głoszę. Ludzie przyjmują Chrystusa. 

Mamy również plan odwiedzin. Każda rodzina 
w moim zborze odwiedza jakąś niewierzącą ro-
dzinę i modli się o nią. Proszę moich zborowni-
ków, by odwiedzali ich regularnie, raz w tygodniu. 
I ludzie przychodzą. Mamy teraz około 50 nowych 
osób. Mam odpowiedzialną osobę w zborze za 
pilnowanie tej ewangelizacji. Pyta każdą naszą 
rodzinę: czy w tym tygodniu odwiedziliście swo-
ich znajomych? Jeśli nie – dlaczego? Czy w czymś 
mogę pomóc? Tak to robimy. Każdego tygodnia 
mamy około 5 osób, które przychodzą po raz 
pierwszy. To wielkie wyzwanie służyć Bogu w na-
szej części Meksyku. 

SP: O co się możemy modlić?

Pastor Rolando: Módlcie się proszę o wzmocnie-
nie. O zachętę, abyśmy nie dali się zniechęceniu. 
O nową kaplicę. Kupiliśmy ziemię, chcemy tam 
zbudować nowy, większy kościół, ale również 
mamy więcej ziemi, aby wspierać służbę. Chce-
my tam też założyć szkołę dla naszych pastorów. 
Dodam, że odwiedzam jeszcze osiem innych ko-
ściołów. One nie mają pastorów. Wybrałem więc 
z każdego z nich jednego mężczyznę i ich pro-
wadzę i uczę, aby stali się pastorami. Módlcie się 
o to, aby stali się pastorami. Módlcie się również 
o dzieci. Mamy ich tak wiele! Aby wszystkie przy-
jęły Ewangelię. Módlcie się również o moją rodzi-
nę. Moim marzeniem jest, aby Bóg nawrócił całe 
moje miasto. Proszę, módlcie się o mnie. 

Wywiad został przeprowadzony w trakcie Global 
Proclamation Academy w Dallas, w czerwcu 2011 r. 

TEMAT NUMERU WOKÓŁ EWANGELIZACJI

W roku 1938 Biuro Polityki Rasowej NSDAP wydało plakat, na którym 
umieszczono bardzo proste przesłanie: „60,000 marek kosztuje utrzyma-
nie osoby chorej psychicznie podczas całego jej życia. Towarzyszu! To 
są także Twoje pieniądze....”. Plakat ten miał zachęcić do czytania mie-
sięcznika „Neues Volk” („Nowy Naród”), który w 1938 roku wydawany 
był już w nakładzie 300.000 egzemplarzy. Było to pismo ukazujące wyż-
szość rasy aryjskiej nad Żydami, Cyganami, Polakami i innymi Słowianami. 
Zarówno to pismo, jak i plakat miały znaczenie propagandowe i miały 
kształtować opinię społeczną w kwestiach takich, jak eugenika, eutanazja 
i eksterminacja jednostek uznanych za zbędne. Narodowi socjaliści pla-
nowali eksterminację wszystkich Żydów oraz 51 mln Słowian (w tym: 80-
85% Polaków, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców i 75% Białoru-
sinów a także bliżej nieokreśloną liczbę Rosjan i Tatarów Krymskich). Na 
zagładę przeznaczeni byli również Niemcy, którzy nie pasowali do ideal-
nego obrazu społeczeństwa tworzonego przez narodowych socjalistów. 

Do tej kategorii zaliczano niepełnosprawnych, 
osoby uznane za „zdegenerowane moralnie” 
oraz przeciwników politycznych. 

W latach 1939-44 prowadzona była np. Akcja 
„T4” (od Türgartenstrasse 4 w Berlinie, gdzie 
znajdowało się główne biuro tej akcji). Polega-
ła ona na „likwidacji życia nie wartego życia”. 
Na skutek protestów środowisk chrześcijań-
skich, na pewien czas akcja została ograniczo-
na, ale potem działania te szybko wznowio-
no. Definitywnie zakończone zostały dopiero 
wraz z końcem wojny. U podłoża tej akcji 

leżało przekonanie, że w trosce o najwyższą jakość przyszłych pokoleń 
należy dokonać oczyszczenia społeczeństwa z ludzi, którzy są ułomni, 
nieprzydatni, albo wręcz są dla społeczeństwa ciężarem (zarówno do-
rośli jak i dzieci). Pozwolenie na to, by żyli i jeszcze mieli potomstwo 
było z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia niedopuszczalne, 
ponieważ prowadziło do osłabienia jakości i siły następnych pokoleń. Ofi-
cjalnym początkiem tego procederu była tzw. sprawa dziecka Knauera, 
które urodziło się pod koniec 1938 roku jako silnie upośledzone. Ojciec 
tego dziecka za namową lekarza prosił Hitlera o „łaskę śmierci” (tj. prawo 
zabicia tego dziecka). Co zrobił Hitler? Kazał zbadać sprawę z polece-
niem, że jeżeli okaże się to prawdą, dziecko należy zabić a przyszłe po-
dobne przypadki załatwiać identycznie. 

Czemu o tym piszę? Dla mnie osobiście zaskakującym odkryciem było, że 
zabijanie niewinnych nie rozpoczęło się w czasie Drugiej Wojny Światowej, 
a obozy w Oświęcimiu i Brzezince nie były pierwszymi takimi obozami. 
Jakoś te informacje nie dotarły do mnie w czasie edukacji. Pierwsze obozy 
koncentracyjne w III Rzeszy zostały zorganizowane w 1933r., a więc przed 
II wojną światową, na mocy „rozporządzenia wyjątkowego o ochronie na-
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rodu i państwa” z dnia 28 lutego 1933 r. 
W latach 1933-45 władze nazistowskie III 
Rzeszy zorganizowały na własnym tery-
torium oraz na ziemiach państw okupo-
wanych zespół przynajmniej 12 tysięcy 
obozów. Z planowanych kilkudziesięciu 
milionów ludzi, którzy mieli zostać zabi-
ci, naziści zdążyli zlikwidować kilkana-
ście milionów.

Idee mają swoje konsekwencje!

Kiedy dowiadujemy się o takich działa-
niach zadajemy sobie pytanie: skąd bie-
rze się taka postawa? Jak można w ten 
sposób traktować drugiego człowieka? 
Odpowiedź wbrew pozorom jest dość 
prosta. Jest to możliwe, pod warunkiem, 
że damy się przekonać,iż ten stojący na-
przeciwko nas osobnik nie jest człowie-
kiem, albo, że jest jakimś gorszym rodza-
jem człowieka.

Jak wiemy, Hitler był zafascynowany 
filozofią Fryderyka Nietzschego, który 
ogłaszając „śmierć Boga” ogłosił nasta-
nie nowej ery, w której ktoś musiał zająć 
miejsce po Bogu. Potrzebny był ktoś, kto 
ustanowi nowy porządek, stworzy nowy 
system wartości. Taką rolę miała spełnić 
rasa aryjska. Była to „Rasa Panów” („Her-
renvolk”), albo „Übermensch” („Nadlu-
dzi”). Reszta to tzw. „Podludzie” („Unter-
mensch”), których nie może być za dużo, 
ale część z nich należy zostawić, by miał 
kto służyć rasie panów. W praktyce, wraz 
ze śmiercią Boga umarł też człowiek.

Wspominam o tym, ponieważ nazistow-
ska ideologia dowodzi, że nasza postawa 
wobec drugiego człowieka wynika z na-
szego światopoglądu. Francis Schaeffer 
chcąc zilustrować tę zasadę pisał, że 
„idee mają nogi”. Dyrekcja pewnej szko-
ły postanowiła dać wyraz temu przeko-
naniu umieszczając na frontowej ścianie 
wielki napis, który jednocześnie wyrażał 
motywy stojące za powołaniem tej szko-
ły do istnienia: „Ponieważ przekonania 
mają konsekwencje”. Wydaje się, że 
również Nietzsche zdawał sobie sprawę 
z konsekwencji głoszonych przez siebie 
poglądów. Zapowiadał bowiem, że XX 
wiek będzie najbardziej krwawym wie-
kiem w historii ludzkości.

Właściwa wizja człowieka

Kiedy chcemy rozważać nasz stosunek 

do służby, do misji, do zaangażowania 
w życie drugiego człowieka, musimy za-
cząć od zadania sobie najbardziej funda-
mentalnego pytania, mianowicie: „Kim 
jest człowiek?”, „Jaką wartość ma ten, do 
którego wyciągam rękę?”, „Czy warto?”.

Fakt, że coś robisz, albo czegoś nie ro-
bisz jest odbiciem tego, w co wierzysz. 
Jeżeli wierzysz, że człowiek został stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boże, 
będziesz widział w nim coś daleko wię-
cej niż bezdomnego psa, czy gnijącą ro-
ślinę. Będziesz wierzył, że człowiek po-
siada godność i wartość nie wtedy, gdy 
przyczynia się do wypracowania zysku, 
nie wtedy, gdy jest gwarancją zachowa-
nia odpowiednich cech w narodzie, ale 
ponieważ został stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże. 

Jeżeli jednak patrzysz na człowieka, jako 
na wynik działania ślepych sił w przyro-
dzie, jeżeli wydaje ci się, że człowiek jest 
tylko formą białka, przypadkową kon-
figuracją atomów, a wszystkie uczucia, 
myśli i idee w jego głowie są rezultatem 
chemicznych i biologicznych procesów 
podobnych do tych, jakie zachodzą 
w procesach gnilnych roślin, to w głębi 
duszy nie będziesz mieć żadnych opo-
rów, by potraktować go tak, jak traktuje 
się gnijącą kapustę, albo przekwitnięty 
kwiat. Czyli, kiedy naprawdę będzie ci 
zawadzać, wyrzucisz go na śmietnik, 
albo tak, jak z motyla zrobisz z niego tro-
feum i przyczepisz szpilką do korkowej 
tablicy.

Człowiek jak zbędny 
mebel

Co należy zrobić 
z człowiekiem, któ- 
ry się starzeje, albo 
choruje i nie przyczy-
nia się do wytwarza-
nia dochodu narodo-
wego i nie spełnia 
społecznych ocze-
kiwań? Co zro-
bić z kimś, kto 
pod ekono-
micznym 
względem 
jest nie 
tylko bez-
użyteczny, 

ale wręcz stał się obciążeniem dla tych, 
którzy pracują? Odpowiedź będzie zale-
żała od twojego światopoglądu, a ściślej 
od twojej wizji tego, kim jest człowiek. 
Z perspektywy naturalistycznej, jedy-
na wartość, jaką posiada taki osobnik, 
to wartość jego organów, które można 
wykorzystać po jego śmierci. Jeżeli staje 
się ciężarem dla społeczeństwa, a przy-
najmniej niektóre jego organy są jeszcze 
sprawne, najlepiej będzie go „wyelimi-
nować”. 

Czy wartość człowieka można sprowa-
dzić do takiego poziomu? Niestety wie-
le przykładów świadczy o tym, że ten 
sposób myślenia staje się zatrważająco 
popularny. Słyszy się np. o rodzinach, 
które głodzą starsze osoby, by jak naj-
szybciej odziedziczyć po nich spadek. 
Słyszy się o matkach, które wyrzucają 
swoje dzieci na śmietnik tylko dlatego, 
że wychowywanie ich zbytnio skompli-
kowałoby im życie, albo uniemożliwiło 
osiągniecie czegoś, na czym im zależy. 
Słyszeliśmy o rodzinie w Austrii, w której 
ojciec przez kilkanaście lat więził w piw-
nicy własną córkę, a nawet miał z nią 
dzieci. Słyszeliśmy o podawaniu chorym 
w karetkach łódzkiego pogotowia środ-
ków powodujących zgon po to, by móc 
później zarobić na sprzedaży ich ciał. 
W środowiskach, gdzie aborcja na ży-
czenie jest dopuszczalna dzieje się tak, 
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ponieważ ludzie ci zostali przekonani, 
że dziecko w łonie matki nie jest istotą 
ludzką. Co ciekawe, ci sami ludzie bro-
niący prawa kobiet do zabijania swoich 
nienarodzonych jeszcze dzieci organi-
zują akcje mające na celu obronę praw 
karpia i wzywają do humanitarnego trak-
towania ryb w okresie świąt, jakby widok 
karpia z odciętą głową był dla nich trud-
niejszy do zniesienia, niż widok dziecka 
po dokonaniu na nim aborcji. W świecie, 
w którym „Bóg umarł” człowiek przestał 
dostrzegać istotną różnicę między zwie-
rzętami, a nim samym. 

Przykłady takiego sposobu myślenia 
i postępowania widzimy także w histo-
riach biblijnych. W I Księdze Samuela 
(30,11-13) mamy relację o tym, jak Dawid 
z wojownikami ściga Amalekitów, którzy 
dopiero co napadli na ich miasto i upro-
wadzili ze sobą cały dobytek wraz z żo-
nami i dziećmi jego żołnierzy. Po drodze 
spotykają pewnego Egipcjanina, który 
jak się okazuje, był sługą jednego z tych 
ściganych Amalekitów. Na pytanie o to, 
kim jest i co tutaj robi odpowiada: „pan 
mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 
trzy dni temu.” (1Sam 30,11-13). Jego Pan 
wyrzucił go, jak się wyrzuca zepsuty od-
kurzacz czy zniszczony mebel. Niewol-
nik się popsuł, więc pan się go pozbył. 

W pierwszej reakcji możemy sobie po-
myśleć, że to jakieś prymitywne zacho-
wanie starożytnych ludów, ale przed 
chwilą widzieliśmy to samo na przykła-
dzie wydarzeń z naszych czasów i to 
w wykonaniu nie osiedlowych chuli-
ganów, ale cenionych, wykształconych 
ludzi. Takie zachowania nie są przypad-
kiem. Są wynikiem wiary w kłamstwo 
i traktowania człowieka jako nie-czło-
wieka, pod-człowieka („untermensch”). 
W zależności od tego, czy patrzymy na 
ludzi biednych, chorych czy starych, jak 
na istoty stworzone na obraz i podobień-
stwo Boże, czy jak na zużyte przedmio-
ty, nasza postawa będzie pełna szacunku 
lub pogardy. 

Wierzący niepraktykujący
I tutaj pojawia się smutna rzeczywistość. 
Nawet wśród ludzi, których nazwaliby-
śmy wierzącymi można znaleźć takich, 
którzy uważają, że niesienie pomocy 
słabszym i potrzebującym jest niepo-

trzebnym brzemieniem. Taka postawa 
świadczy tylko o tym, że niektórzy na-
wet w naszych zborach przejęli świato-
pogląd naturalistyczny i na nim opierają 
się w swoich decyzjach. Deklarują, że są 
osobami wierzącymi, ale ich wiara ogra-
nicza się do wiary w istnienie Boga (po-
dobnie, jak wiara szatana), a nie w to, co 
zostało nam objawione w Jego Słowie. 

Nie powinniśmy się dziwić, jeżeli w spo-
łeczeństwach, gdzie człowiek uznawa-
ny jest za przedstawiciela świata zwie-
rząt pojawiają się poważne postulaty, 
by osoby w pewnym wieku popełniały 
honorowe samobójstwo, a osoby nie-
pełnosprawne były eliminowane. Jednak 
jeżeli takie głosy pojawiają się w kręgach 
chrześcijańskich, są całkowitym zaprze-
czeniem ewangelicznej prawdy o tym, 
że Bóg zniżył się do nas, pomimo naszej 
głupoty i podłości. Nie daliśmy mu żad-
nego powodu, by miał cokolwiek dobre-
go dla nas zrobić i nie potrzebujemy też 
żadnego dodatkowego powodu, by isto-
ty stworzone na obraz i podobieństwo 
Boże traktować z godnością. 

Grecy, jak i Rzymianie myśleli o resz-
cie świata, jako o barbarzyńcach. Żydzi 
z pogardą nazywają nas gojami. Muzuł-
manie uważają resztę świata za istoty 
niższe, których zabicie nie może być tak 
samo traktowane, jak zabicie muzułma-
nina (istoty wyższej). Hindusi w Indiach 
posługują się systemem kastowym, dzie-
ląc w ten sposób ludzi na lepszych i gor-
szych. Jako chrześcijanie jesteśmy powo-
łani do miłowania nawet naszych nie-
przyjaciół i naśladowania naszego Ojca 
w niebie, „(…) bo słońce jego wschodzi 
nad złymi i dobrymi i deszcz pada na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” 
(Mt 5,44-45). Nie ma więc powodu, by-
śmy mieli zajmować się wyłącznie sobą, 
wyłącznie innymi chrześcijanami, a cały 
świat traktowali, jako podludzi.

Wszyscy jesteśmy z jednej gliny

Apostoł Paweł przemawiając do Greków 
używa takiego argumentu: „Z jednego 
pnia wywiódł też wszystkie narody ludz-
kie, aby mieszkały na całym obszarze 
ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczo-
ne okresy czasu i granice ich zamiesz-
kania.” (Dz 17,26-28). W tym jednym 
zdaniu Paweł wykazuje, że wszyscy je-

steśmy ulepieni z tej samej gliny. Nie ma 
żadnych podstaw, by uważać jednych 
ludzi za lepszych i bardziej godnych 
od innych. Również fakt, że mieszkamy 
na różnych obszarach ziemi pochodzi 
z ustanowienia Bożego i nie może być 
podstawą wartościowania ludzi. 

Wszyscy stworzeni jesteśmy na obraz 
i podobieństwo Boże i już sam ten fakt 
wystarcza, by pozbyć się szowinistycz-
nych zapędów. Zauważmy, że kiedy Bóg 
przedstawia Noemu zasadę ochrony ży-
cia ludzkiego (a miało to miejsce jeszcze 
przed nadaniem zakonu!) używa tego 
samego argumentu: „Kto przelewa krew 
człowieka tego krew przez człowie-
ka będzie przelana, bo na obraz Boży 
uczynił człowieka.” (1Mjż 9,6). Fakt 
bycia stworzonym na obraz i podobień-
stwo Boże wystarczy, by jego życie było 
pod szczególną ochroną. Fakt ten jest 
tak ważny, że kimkolwiek byłaby osoba 
zamordowana, jej zabójca powinien być 
osądzony i zgładzony… i to przez ludzi. 
Tu nie chodziło tylko o Żydów (jako lep-
szych od reszty świata), tu nie chodzi 
tylko o chrześcijan. Chodzi o człowieka 
stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boże. Jednocześnie fragment ten poka-
zuje, że w takim pełnym szacunku sto-
sunku do ludzi istnieje pewna granica. 
Niektórzy z powodu tego, co robią winni 
zostać osądzeni i skazani odpowiednio 
do winy, szczególnie gdy przelewają 
krew człowieka stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boże. 

Warto w końcu dodać, iż Boże Słowo 
uczy nas, że w stosunku do innych chrze-
ścijan winniśmy się wykazać szczególną 
gorliwością. Apostoł Paweł mówi: „Póki 
czas mamy dobrze czyńmy wszystkim, 
a najwięcej domownikom wiary” (Gal 
6,10). Naszą pierwszą powinnością jest 
okazywanie miłości sobie nawzajem 
jako dzieciom Bożym (Mt 25,40), gdyż 
fikcją byłoby okazywanie miłości innym, 
gdy sami siebie nienawidzimy. Jednak, 
choć istnieje różnica między chrze-
ścijanami a resztą świata, to nie jest to 
różnica co do istoty godności. Wszyscy 
jesteśmy ludźmi stworzonymi na Boże 
podobieństwo i chrześcijanin ma to roz-
poznawać i szanować. 

To o czym powiedziałem dotychczas, 
jest kwestią absolutnie fundamentalną. 
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Fakt stworzenia człowieka na obraz 
i podobieństwo Boże jest prawdą, o któ-
rej w naszym świecie musimy szczegól-
nie często przypominać. Prawdą, która 
wpłynie również na naszą misję: na po-
stawę wobec drugiego człowieka. 

Natura prawdziwej misji
Misja Chrystusowego Kościoła ma jesz-
cze jedno źródło. Jest nim natura sa-
mego Boga, który zniża się, by ratować 
człowieka, który na to nie zasłużył. Je-
zus Chrystus jest jedynym, który miał 
podstawy do tego, by uważać się za 
nadczłowieka a resztę świata potrakto-
wać, jak podludzi. On jednak zamiast 
potraktować nas, jak naziści resztę świa-
ta, zniżył się do naszego poziomu: „(…) 
wyparł się samego siebie, przyjął postać 
sługi i stał się podobny ludziom, a oka-
zawszy się z postawy człowiekiem, uni-
żył samego siebie i był posłuszny aż do 
śmierci i to do śmierci krzyżowej” (Flp 
2,7-8). Jezus nie tylko zrezygnował ze 
swojej godności jednorodzonego Syna 
Bożego, ale zniżył się do kogoś tak od-
pychającego, jak my. Co więcej, pozwo-
lił, byśmy napluli mu w twarz i zamor-
dowali go. A kiedy to zrobiliśmy okazało 
się, że przez tę śmierć ocalił nas przed 
świętym Bożym gniewem. Dlaczego? 
Ponieważ taki jest nasz Bóg. Do takie-
go działania Bóg mógł odnaleźć powód 
tylko w sobie samym. Bóg ani tobie, ani 
mnie nie jest nic winien. A jednak zniżył 
się do nas. Kiedy wychodzimy do ludzi, 
którzy na to nie zasłużyli, wstępujemy 
wtedy w jego ślady.

Na taki rodzaj służby stać tylko tych, 
którzy doświadczyli Bożej łaski na so-
bie samych. Nie chodzi jednak o łaskę 
przyjmowaną w sakramentach (wg nauki 
Kościoła Powszechnego), ale łaskę, jakiej 
doświadcza człowiek, który uwierzył, że 
z powodu swoich grzechów był na pro-
stej drodze prowadzącej go do piekła, 
ale jednocześnie wierzy, że jego grze-
chy zostały wraz z Jezusem przybite do 
krzyża. Dopiero taki „nowy człowiek” 
jest w stanie pójść w ślady swojego Zba-
wiciela. Chrześcijanie wychodzący do 
ludzi potrzebujących z taką postawą, 
czasem nawet przypłacający to życiem 
służą w tym samym duchu, jaki widzimy 
w naszym Panu. 

Jeżeli komuś wydaje się, że Bóg okazał 
mu łaskę dlatego, że jest lepszy od in-
nych, to najwyraźniej nie rozumie, na 
czym polega łaska i nie jest godny tego, 
by nazywać swoją działalność „misją 
Kościoła”. Nie jest to „woń miła Panu”. 

Drugie skrzydło misji
Chciałbym powiedzieć jeszcze o jed-
nym aspekcie, o jakim nie wolno nam 
zapominać. Chodzi o model, który wi-
dzimy w Księdze Dziejów Apostolskich 
w rozdziale 6. 

Problem, jaki pojawił się w młodym Ko-
ściele dotyczył właśnie zaniedbywania 
słabych i potrzebujących, tj. Wdów po-
chodzenia helleńskiego. Sprawę przed-
stawiono apostołom. Ci zaś postawili 
sprawę jasno: „Nie jest rzeczą słuszną, 
żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usłu-
giwali przy stołach. Upatrzcie tedy bra-
cia spośród siebie siedmiu mężów, cie-
szących się zaufaniem, pełnych Ducha 
Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, 
aby się zajęli tą sprawą; My zaś pilno-
wać będziemy modlitwy i służby Sło-
wa.” (Dz. 6,2).

Działalność charytatywna, służba mi-
łosierdzia, działalność wychowawcza 
czy edukacyjna jest nie do przecenienia. 
Jeżeli jednak prowadzona jest zamiast 
zwiastowania Słowa Bożego, staje się 
demonem, który ubrany w szaty anioła 
światłości niszczy Kościół. 

Pokusa i niebezpieczeństwo związa-
ne z zaniedbaniem służby Słowa jest 
tak samo realna dzisiaj, jak była dla 
pierwszego Kościoła. W związku z tym 
chciałbym przedstawić dwie tezy, któ-
re zostawiam nam do przemyślenia. Po 
pierwsze: „Szatan nie boi się Kościoła 
zaangażowanego. Szatan boi się Kościo-
ła zwiastującego”. I teza druga: „To nie 
Kościół powinien zajmować się działal-
nością charytatywną, ale chrześcijanie”.

Musimy być świadomi, że działalność 
charytatywna, na czymkolwiek by pole-
gała, jest podobna do ogólnego objawie-
nia, przez które Bóg daje siebie poznać 
człowiekowi. (O objawieniu ogólnym 
czytamy np. W Rz. 1,18-32; 2,14-15; 
PS. 19; Dz. 14,17; Mt. 5,45). Objawie-
nie ogólne jest czymś powszechnym, 
ale niewystarczającym. Dlatego właśnie 

w Liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: 
„(…) jak mają uwierzyć w tego, o którym 
nie słyszeli? a jak usłyszeć, jeśli nie ma 
tego, który zwiastuje?” (Rz. 10,14). Po to 
zostało dane objawienie szczegółowe. 
To jest właśnie ta służba Słowa, o której 
czytaliśmy w Dz. 6,2. Gdyby objawie-
nie ogólne było wystarczające, Bóg nie 
posyłałby swoich proroków, nie posłałby 
swojego Syna, by do nas przemówić (np. 
J. 1,14; Hbr. 1,1-2). 

Słowo, które daje życie
Wszelkiego rodzaju działalność, służba 
miłosierdzia jest niezwykle ważna, po-
nieważ przez nią Kościół daje świadectw 
tego, na czym polega bezwarunkowa ła-
ska. Jednak to, co przemienia serca ludz-
kie to nie działalność dobroczynna, ale 
zwiastowane Słowo Boże. Dlatego Iza-
jasz mówi: „Gdyż jak deszcz i śnieg spa-
da z nieba i już tam nie wraca, a raczej 
zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż 
porasta roślinnością i daje siewcy ziar-
no, a jedzącym chleb, Tak jest z moim 
słowem, które wychodzi z moich ust: 
Nie wraca do mnie puste, lecz wyko-
nuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, 
z czym je wysłałem.” (Iz. 55,10-11). Po-
dobnie w listach apostolskich czytamy: 
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słucha-
nie przez słowo Boże” (Rz. 10,17). „(...) 
jako odrodzeni nie z nasienia skazitel-
nego, ale nieskazitelnego, przez Słowo 
Boże, które żyje i trwa.” (1P. 1,23). „Gdy 
zechciał, zrodził nas przez Słowo praw-
dy, abyśmy byli niejako pierwszym za-
rodkiem jego stworzeń” (Jk. 1,18).

Kościół, który milczy podcina gałąź, na 
której siedzi i sprzeniewierza się swoje-
mu powołaniu. Jest jak sługa, któremu 
pan powierzył pewną kwotę pieniędzy, 
a ten zamiast nimi obracać zakopał je 
w ziemi i zajął się czymś innym uznając, 
że tak będzie najbezpieczniej zarówno 
dla niego, jak i dla powierzonego mu 
majątku. Niech nas Bóg uchowa, by-
śmy służbę miłosierdzia czy jakąkolwiek 
pracę charytatywną prowadzili zamiast 
zwiastowania Słowa Bożego. Jeżeli słu-
dzy Słowa zajmą się czymś nawet tak 
szlachetnym, jak służba miłosierdzia, 
ucierpi na tym zarówno ta służba, jak 
i cały Kościół, i w końcu ów drugi czło-
wiek, któremu nie przekażemy najważ-
niejszej wiadomości na świecie.  

N o w y 
Testament 
wielokrotnie 
dowodzi, że 
z przyjmowa-
niem ewangelii łą-
czy się silny element 
wstydu. Jezus sam po-
wiedział: „Kto się bowiem 
wstydzi mnie i moich słów…” 
a dalej sugeruje, skąd ów 
wstyd może się brać: „wobec 
tego pokolenia cudzołożne-
go i grzesznego” (Mk. 8:38). 
Opowiadanie się za Jezusem 
i Jego Słowem to opowiedze-
nie się przeciwko sposobowi 
życia i wartości innych ludzi, 
a mamy skłonność, żeby tego 
właśnie się wstydzić.

Św. Paweł w słynnych słowach ogła-
sza: „Nie wstydzę się ewangelii” suge-
rując najwyraźniej, że inni się wstydzi-
li. Dalej wyjaśnia swą postawę: „…jest 
ona bowiem mocą Bożą…” (Rz. 1:16). 
Nie wstydził się, ponieważ pokładał 
całkowitą ufność w tym, za czym się 
opowiadał. Zazwyczaj czujemy się za-
wstydzeni, jeżeli jesteśmy niepewni co 
do naszych wierzeń, czy poglądów. Po-
trzebujemy potwierdzenia z zewnątrz, 
i gdy go nie ma, czujemy się niezręcz-
nie. Paweł napomina bojaźliwego z na-
tury Tymoteusza: „Nie wstydź się więc 
świadectwa o Panu naszym, ani mnie, 
więźnia jego” i wzywa, żeby przyłączył 
się do niego w cierpieniu za ewangelię 
(2 Tym. 1:8). Wydaje się, że nie da się 
uniknąć cierpienia, jeżeli zdecydowanie 
opowiadamy się za Chrystusem. Duża 

część cierpienia może wynikać z tego, 
że inni będą starali się sprawić, żeby-
śmy czuli się zawstydzeni. Musimy to 
wliczyć w koszta i rozwijać strategie ich 
pomniejszania. 

Rzut oka na Słownik przypomina nam, 
że wstyd to rzecz niebagatelna. Jest defi-
niowany jako: „Bolesna emocja powsta-
jąca ze świadomości czegoś hańbiące-
go, ośmieszającego lub niestosownego 
w naszym własnym postępowaniu lub 
okolicznościach…”. To obawa przed tym, 
jak oceniają nas inni. Biblia ma zaskaku-
jąco dużą liczbę odniesień do wstydu 
i kojarzonych z nim słów, często wskazu-
jąc, jako przyczynę nagość lub przyłapa-
nie na niemoralności. A Jezus, jak czyta-
my „wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego 
hańbę”. O co chodzi? To odniesienie do 
faktu, że ofiary były krzyżowane nago, 
a to fakt, przed którym często ucieka-
my z powodu zażenowania i wstydu.  

Roy Scarsbrook

Wyobraź-
cie sobie, jak 

wy czulibyście 
się w tej sytuacji, 

a będziecie mie-
li pojęcie o tym, jak 

naprawdę „bolesny” jest 
wstyd. 

W tym krótkim artykule postara-
my się określić niektóre z powo-

dów, dla których możemy wstydzić 
się ewangelii, oraz, starając się być 
praktyczni, postaramy się jakoś im 

zaradzić. 

Mali i słabi
Po pierwsze, nasza niewielka liczeb-

ność, jako ludzi ewangelicznie wierzą-
cych może sprawiać, że czujemy się za-
wstydzeni. W skali globalnej oczywiście 
nie jesteśmy aż tacy mali, przeciwnie! 
Możemy przyznawać się do około 10% 
populacji świata... Ale tutaj, w Polsce 
jesteśmy mało znaczącą mniejszością. 
A większości mają w zwyczaju zmu-
szanie mniejszości, by czuły się zawsty-
dzone, skrępowane, słabe. Jest w ludz-
kiej naturze coś podobnego instynktowi 
stadnemu u zwierząt. Bezpieczeństwo 
tkwi w liczebności, a więc robiąc to, co 
robi większość „wtapiasz się” w swoje 
otoczenie, jesteś właściwy, czujesz się 
bezpiecznie. Ale jeśli jesteś inny, czu-
jesz się jak osoba naga; czujesz, jakby 
wszystkie oczy były skierowane na cie-
bie i jesteś bardzo skrępowany. 

Nie my pierwsi i zapewne nie my ostat-
ni. W czasach wczesnego kościoła od 
wszystkich oczekiwano, że będą czcić 
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cesarza i rzymskich bogów. Podobnie 
było w czasach komunizmu: czcij pań-
stwo, bądź lojalnym obywatelem, a jak 
nie, to…! Chrześcijanie myśleli i żyli 
inaczej – dlatego nazywano ich „ateista-
mi”, dziwakami, odmieńcami. I prześla-
dowano.

Jaka jest na to odpowiedź? Przede 
wszystkim pilnować swego serca, czyli 
sposobu postrzegania świata tak, żeby-
śmy widzieli, że nasze jego zrozumienie 
jest prawdziwe, sensowne, dobre. Po-
trzebujemy ufności w nasze przekonania. 
W 2 Liście do Tymoteusza (1:12) Paweł 
mówi do Tymoteusza: „Ponieważ jestem 
chrześcijaninem, a szczególnie dlatego, 
że jestem kaznodzieją, cierpię. Jednak 
nie wstydzę się, ponieważ wiem, komu 
zawierzyłem i jestem przekonany…”. Pa-
weł miał więcej ufności w źródło swoje-
go autorytetu, niż względem źródeł au-
torytetu religii rzymskiej. Wierzył głębiej 
w to, co mówił Jezus, niż w to, co mówili 
rzymscy kapłani i kapłanki. Wiedział, że 
ich poglądy były tylko narzędziem kon-
troli społecznej i umacniania potęgi pań-
stwa. A w to po prostu nie mógł wierzyć, 
szczególnie w kontraście do autorytetu 
swojego Pana. 

W Polsce stwierdzamy, że niemożliwe 
jest, żebyśmy z czystym sumieniem zga-
dzali się z niektórymi dogmatami Ko-
ścioła katolickiego. Swoją drogą, jest tak 
wiele rzeczy, które powinny wprawiać 
w zakłopotanie katolików! Ale by o tym 
powiedzieć, trzeba nieco przygotowa-
nia, a przede wszystkim odwagi. Ludzie 
często pytają mnie: „Jaka jest różnica 
między waszym Kościołem, a Kościo-
łem katolickim?”. Kiedy im wyjaśniam, 
zgadzają się, że to, co mówię ma wię-
cej sensu, szczególnie w dwudziestym 
pierwszym wieku. My wiemy, KOMU 
uwierzyliśmy, uwierzyliśmy Jezusowi 
i tego się trzymamy. Jesteśmy mniejszo-
ścią myślącą, więc nie mamy się czego 
wstydzić! Pamiętam, jak rozmawiałem 
z pewną kobietą, którą spotkałem na uli-
cy; powiedziała: „Jestem katoliczką, ale 
jestem myślącą katoliczką”. „Miło mi po-
znać” – odpowiedziałem. Pamiętajcie, 
tak się jakoś zazwyczaj w historii układa, 
że to mniejszości w ostatecznym rozra-
chunku okazują się mieć rację! Mamy 
Mikołaja Kopernika w naszej narodowej 

historii – pamiętajmy, on też był kiedyś 
mniejszością! 

Wbrew nauce i autorytetom
Po drugie, możemy czuć się zawstydze-
ni we współczesnym, liberalnym i na-
ukowym świecie, ponieważ ewangelia 
jest marginalizowana i odrzucana przez 
„intelektualistów”. Okazuje się, że je-
żeli wierzymy, że Bóg ponadnaturalnie 
stworzył świat („to średniowiecze”), i że 
problemem jest grzech („pfuj, nieele-
ganckie słowo”), i że Bóg posłał swoje-
go Syna „z nieba” („hahaha”), żeby żył 
i umarł, i on powstał z martwych („co?”) 
dla naszego zbawienia („a co to jest?”), 
to jest to niewiarygodne. I dlatego, jeżeli 
ktoś w to wierzy, powinien się wstydzić. 
Cóż, znów nie jest to niczym nowym. 
Podobnie było we wczesnym Kościele, 
ewangelia była przecież „głupstwem dla 
Greków”, ówczesnych twórców „myśli 
współczesnej” (1 Kor 1:19-21). Zawsze 
była głupstwem dla ludzi, którzy pokła-
dają ufność według ludzkiej mądrości 
i najnowszych trendów, ponieważ ludz-

ka mądrość popularna od czasów Wieży 
Babel opiera się na założeniu, że czło-
wiek sam, bez Boga potrafi zrozumieć 
i wyjaśnić życie, wszechświat i wszyst-
ko, i doskonale sobie sam w tym pora-
dzi. Poglądy się zmieniają, ale nie owa 
pewność, że człowiek może sam. Wy-
daje się, że nie ma miejsca na refleksję, 
że istoty ludzkie i ich „mądrość” mogą 
być obarczone skazą. Załóżmy, że są 
zniekształcone przez grzech, jak mówi 
Biblia, załóżmy, że ludzka mądrość jest 
głupstwem dla Boga, a Boska mądrość 
jest głupstwem dla człowieka. Jeżeli za-
łożenia człowieka są skażone, to jego 
wnioski też będą skażone. Musimy być 
pewni tego, w co wierzymy. A możemy 
być!

W rzeczy samej, ludziom potrzeba 
więcej „wiary” (w ciemno) i większej 
skłonności do wierzenia w „bajki”, sko-
ro bardziej wierzą w to, że na początku 
nie było nic albo jakiś kłębiący się gaz, 
niż w to, że „Na początku Bóg…”. To, 
jak „nic” plus przypadek wytworzyło 

wszystko, co istnieje, łącznie z całym 
porządkiem i projektem jest nie tylko 
niepojęte dla przeciętnego umysłu, ale 
jest też niemożliwe do udowodnienia, 
czyli nienaukowe! Nikt nigdy nie dostar-
czył jakichkolwiek dowodów na to, że 
coś może powstać z niczego albo pra-
wie niczego; albo, że porządek może 
powstać z chaosu przez przypadek. Pa-
miętajmy, że teoria ewolucji opiera się 
na założeniu (czymś, czego dowieść nie 
sposób), że w powstaniu wszystkiego nie 
uczestniczyła aktywnie żadna wyższa 
inteligencja. Tymczasem udowodniono 
raczej, że w praktyce jest na odwrót. Coś 
(sensownego) niemal zawsze powstaje 
z projektu i projektanta. Więc jeśli za-
łoży się, że jest Bóg, to rozsądnie będzie 
wierzyć, że świat jest taki właśnie, jaki 
jest; a jeśli Go nie ma, to świat powinien 
być bez- projektowy, a nie jest.

Możemy czuć się przytłoczeni współ-
czesną nauką. Ale nie wolno nam ni-
gdy zapomnieć, że dzisiejsza nauka 
jest antykwarycznym dziwactwem ju-
tra. Jeżeli pracujemy albo studiujemy 
w środowisku akademickim, możemy 
czuć się zawstydzeni z powodu ewan-
gelii, ponieważ założenie jest takie, że 
dowiedziony jest „ten drugi” pogląd na 
świat. Ale to założenie jest takie, a nie 
wnioski. Wnioski raczej dowodzą na-
szego założenia, wbrew współczesnym 
tendencjom. Tak czy inaczej, nigdy nie 
zapominajcie, że wnioski ZAWSZE będą 
zależały od przyjętych założeń, czy-
li: to, gdzie skończysz, zależy od tego, 
skąd POSTANOWISZ wyruszyć (List do 
Hebrajczyków 11,6). A wybór należy do 
ciebie! Musimy mieć i MOŻEMY ufność 
w ewangelii. Filozoficznie i naukowo 
chrześcijaństwo się doskonale broni. Ale 
serce obrońcy należy do niego, a wiara 
to zadanie. Jeżeli jesteśmy cisi i wstydzi-
my się, to nasze serce wzrasta w ufności 
raczej w bezbożny świat.

Faryzejstwo 
Po trzecie, możemy wstydzić się ewan-
gelii, ponieważ nasze przekonania, 
nasze życie i nasze słowa – jeżeli bę-
dziemy tymi, którymi powinniśmy być 
i jeżeli będziemy szukać okazji do 
świadczenia – nieuchronnie staną się 
wyzwaniem dla sposobu życia naszych 

słuchaczy. Poczują się „zagrożeni”, na-
wet zawstydzeni, ponieważ jakkolwiek 
miło byśmy próbowali to powiedzieć, to 
jednak nasze świadectwo dowodzi, że 
to my mamy rację, a oni się mylą. I nie 
tylko mylą się co do swoich przekonań, 
tu sobie można podyskutować, ale mylą 
się co do sposobu, w jaki żyją. Jeżeli sta-
jemy w obronie ewangelii, nie możemy 
nic na to poradzić, że sprawiamy, że nasi 
słuchacze czują się niewygodnie i nie-
pewnie. A jeżeli tak się czują, to słusznie 
będzie oczekiwać, że będą reagować 
w taki sposób, żeby sprawić, byśmy to 
my poczuli się niewygodnie i niepew-
nie. Ewangelia sprawia, że słuchacz czu-
je się zawstydzony i w reakcji będzie się 
starał to odwrócić. A to jest bolesne i jest 
to nieuchronnie czymś, czego mamy na-
dzieję uniknąć. 

Jeżeli zaświadczam, że Bóg wybawił 
mnie od poprzedniego grzesznego spo-
sobu życia, a mój słuchacz wciąż żyje 
w ten sposób to sprawiłem, że czuje 
się zawstydzony. Co zrobi? Postara się 
sprowadzić tego samego rodzaju ból na 
mnie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. 
Ewangelia jest konfrontacyjna, a tego 
z natury nie lubimy. Jeżeli mówię przy-
jacielowi lub znajomemu, że jest w błę-
dzie, że musi zmienić styl życia, to ry-
zykuję utratę przyjaźni, ryzykuję swoim 
honorem w oczach mojego słuchacza. 
W najgorszym wypadku pomyśli, że 
krytykuję jego samego, jego osobowość, 
co jest bardzo drażliwą kwestią, albo, 
że mówię, że jestem lepszy od niego. 
W najlepszym razie relacja, którą mieli-
śmy, najprawdopodobniej nie będzie już 
taka sama. 

Możemy dążyć do złagodzenia tego 
w taki sposób, że najpierw zbudujemy 
dobrą relację z osobą, której mamy na-
dzieję świadczyć o Jezusie. Ale proble-
mem tutaj jest to, że im dłużej czekamy 
nic nie mówiąc o ewangelii, tym trud-
niej przychodzi powiedzieć cokolwiek; 
a kiedy już w końcu coś powiemy, nasz 
słuchacz odbierze to, jako coś mało 
ważnego. Być może najlepszym rozwią-
zaniem jest zaznaczyć dość wcześnie 
w relacji, jakie jest nasze stanowisko 
i raczej żyć ewangelią, niż mówić o niej, 
„chodzić w miłości” (Ef. 5,2) i modlić 
się, żeby inni ZAPYTALI NAS o dalsze 

wyjaśnienia; a gdy będą gotowi, żeby 
zapytać, będą też gotowi, żeby słuchać. 
Ale w końcu prawie zawsze pojawia się 
zawstydzający moment, jeżeli nie przyj-
mą tego, co powiemy. 

Nieuchronne koszta
Pokrótce, wydawałoby się, że musimy 
zaakceptować to, że nie możemy unik-
nąć bólu wstydu, jeżeli mamy zamiar 
świadczyć; jest to część naszego powo-
łania. „Gdyż wam dla Chrystusa zostało 
darowane to, że możecie nie tylko w nie-
go wierzyć, ale i dla niego cierpieć”. Pro-
blem w tym, że nie lubimy cierpieć. Nikt 
nie lubi cierpienia. 

Musimy jednak rozwijać bardziej po-
zytywne niż negatywne nastawienie 
wobec wstydu i cierpienia. W Dziejach 
Apostolskich (5:41) czytamy, że aposto-
łowie radowali się, „że zostali uznani za 
godnych znosić zniewagę dla imienia 
jego”. W Liście do Rzymian (5:3) Paweł 
mówi: „Chlubimy się też z ucisków”, 
a w 2 Liście do Tymoteusza (2:12): „Je-
śli [z nim] cierpimy, z nim też będziemy 
królować”. 

I tak, jak we wszystkich dobrych rze-
czach, sam Bóg jest naszym przykła-
dem. Pomyślcie, jakim powodem za-
żenowania moglibyśmy być dla Jezusa, 
jako Jego naśladowcy (List do Hebraj-
czyków 2,11). A jednak, On nie wstydzi 
się nazywać nas braćmi; możemy też 
(List do Hebrajczyków 11,16) być po-
wodem zażenowania dla naszej rodziny 
i znajomych, jednak pocieszeniem dla 
nas jest to, że „Bóg nie wstydzi się być 
nazywany [naszym] Bogiem”. Musimy 
reedukować siebie samych, żeby my-
śleć o naszym „wstydzie”, jako o czymś 
niemiłym ale korzystnym, ostatecznie 
nas wzmacniającym i utwierdzającym 
zważywszy na to, DLA KOGO cierpimy 
i co przynoszą nasze cierpienia. Zresztą, 
nie ma innej drogi. Jeśli wstydem, który 
na siebie ściągamy nie jest wstyd BYCIA 
dobrym chrześcijaninem, to pojawia 
się inny wstyd – zawiedzenia Pana, czy 
z powodu grzesznego lub głupiego za-
chowania (1 P. 4,14-16). Bójmy się raczej 
Boga, niż ludzi.   

fot. fotolia.com
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o utracie jego tożsamości. Przypomi-
na ona też głowę nowo narodzonego 
dziecka. Przyjęcie Bożego przebaczenia 
to największe wyzwanie duchowego 
życia. Coś jest w człowieku, co przy-
wiązuje go do grzechu. Niektórzy nawet 
uważają, że skoro faryzeusze zarzucali 
Jezusowi, że przyjmuje On grzeszników 
(Łuk.15,1-2), to chciał im powiedzieć, że 
sam stał się dla nas synem marnotraw-
nym. Opuścił bowiem – choć jako syn 
posłuszny, a nie zbuntowany – dom swe-
go Ojca, odszedł do „dalekiej krainy” – 
aż na samą ziemię – rozdał wszystko, co 
posiadał i przez krzyż wrócił do Ojca.

Teraz moje synostwo i synostwo Jezusa 
są jednym; mój powrót i powrót Jezu-
sa, mój dom i dom Jezusa, są jednym. 
Teraz Syn pociąga ku Ojcu tych, którzy 
Go słuchali, nazywa ich swoimi braćmi, 
ponieważ wraz z nim będą świętować, 
odziani w szaty weselne. Jego serce jest 
pełne wdzięczności. Bo kto nie dziękuje 
za niewiele – jak mówi estońskie przy-
słowie – ten nie będzie dziękował za 
wiele.

Starszy, obrażony syn
Gdy ojciec obejmował młodszego syna, 
starszego nie było jeszcze w domu. Gdy 
wrócił, w domu już było wiele radości. 
W jego postawie odzwierciedla się dra-
mat jego duszy. Jest zgorzkniały, mści-
wy, arogancki. Trudny charakter. Nie 
ma ochoty zbliżyć się do swego brata. 
Trzyma ręce przy sobie, nie wyraża ra-
dości. Jego osoba dominuje po prawej 
stronie obrazu. Chociaż jest podobny 
do ojca – obydwaj mają brody, czerwo-
ne płaszcze i oświetlone twarze, to jed-
nak, gdy ojciec pochyla głowę, on stoi 
wyprostowany. Jego płaszcz zwisa swo-
bodnie, ręce ma przyciśnięte do piersi, 
wzrok zimny. Zgubił się i ten, który 
został w domu. Wewnętrznie odszedł 
od ojca. Ciężko pracował, ale stawał  
się coraz bardziej nieszczęśliwy i znie-
wolony. Stał się obcym we własnym 
domu. Jego postać jest pogrążona 
w ciemności. Najtrudniejszym nawró-
ceniem jest nawrócenie tego, który zo-
stał w domu.

Starszy syn jest nam bliższy. Często za-
zdrościmy marnotrawnym synom. Za-
zdrościmy im radości. Nasze obowiązki 
stają się dla nas jarzmem. „Tyle lat Ci 
służę, a nie dałeś mi nawet koźlęcia...” 
– narzekamy. Starsi synowie i córki po-
gubili się – osądzają, potępiają. Za za-
słoną pracowitości i uczciwości ukrywa-
ją swoją pychę. Zawsze mają poczucie, 
że znowu zostali przez Ojca pominięci, 
nikt ich o czymś nie powiadomił, są trzy-
mani z boku. Radość i uraza nie mogą 
współistnieć.

„Przyłapuję się często na narzekaniu 
z powodu małej, istotnej odmowy, nie-
wielkiej nieuprzejmości czy zlekcewa-
żenia mojej osoby. Wciąż słyszę to swoje 
sarkanie, pojękiwanie, stękanie, biadole-
nie, które trwa nawet wbrew mojej woli. 
Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym 
gorzej dla mnie. Im bardziej to analizuję, 
tym więcej widzę powodów do narze-
kania... Narzekanie samo się napędza 
i samo w siebie jest wymierzane... Trud-
no żyje się z człowiekiem, który ciągle 
narzeka” (s. 82).

Starszy syn znalazł się poza zasięgiem 
miłości. Czy wszedł do domu? Czy za-
siadł do stołu? Czy przyznał się, że nie 
jest lepszy od swego brata? Czy pojed-
nał się z nim? Czy starszy syn we mnie 
jest w stanie powrócić do domu? Jedy-
nym wyjściem są słowa Jezusa: „Nie 
dziw się, że ci powiedziałem: Musicie 
się na nowo narodzić” (Jan. 3,7). Trze-
ba wrócić do domu radości. Dobry jest 
tylko Ojciec. Wychodzi On na spotka-
nie i mówi: „Dziecko, ty zawsze jesteś 
ze mną i wszystko, co moje, jest twoje” 
(w.31) i nie komentuje naszego zacho-
wania. Nie porównuje obu synów.

Miłosierny ojciec

Ma wielkie, zesztywniałe dłonie, jest na 
wpół ślepym starcem. Rembrandt lubił 
malować ludzi starych (m.in. „Błogosła-
wieństwo Symeona”, „Ofiarowanie Iza-
aka”). Miłość czyni ojca bezsilnym, cier-
pi w milczeniu. Nie może nikogo zmusić 
do miłości. Dotyk rąk ojca promieniuje 
wewnętrznym światłem. Jego dłonie są 

w centrum uwagi. Lewa ręka jest silna, 
prawa – łagodna. To ojciec i matka. Czer-
wony płaszcz, jak opiekuńcze skrzydła 
ptaka (Mat.23,37) witają przychodnia. 
Jego odświętna szata (por. Zach.3,1-10) 
i pałac w tle obrazu mówią o tym, że jest 
to człowiek bogaty. Teraz jest spokojny 
i pełen wewnętrznej radości.

Każdy ojciec kiedyś był synem. Każ-
dy syn ma być podobny do Ojca 
(Łuk.6,36). Nie można na zawsze pozo-
stawać dzieckiem. Być ojcem to osta-
teczny cel duchowego życia. Skoro Bóg 
współczuje – my też mamy współczuć. 
Celem wcielenia Syna Bożego było, aby 
wszystkie dzieci Boże były podobne do 
Niego. Dorastanie do duchowego ojco-
stwa jest trudne. Jest to ojcostwo współ-
czucia. Ojciec nie myśli o sobie, trosz-
czy się tylko o dzieci. Zawsze musimy 
patrzeć na ojca marnotrawnego syna, 
by uchwycić przebłysk tej prawdy.

„Wbrew moim najlepszym zamiarom 
często łapię się na dążeniu do zdoby-
cia władzy. Kiedy udzielam komuś rady, 
chcę wiedzieć, czy się do niej zastosu-
je; kiedy ofiaruję pomoc, chcę, by mi 
podziękowano; kiedy daję pieniądze, 
chcę, aby ich użyto wedle mego życze-
nia; kiedy robię coś dobrego, chcę, by 
o tym pamiętano. Mogę nie chcieć za 
to pucharu, czy pamiątkowego propor-
czyka, ale cały czas dbam, by o mnie 
pamiętano, pragnę w jakiś sposób żyć 
w myślach i czynach drugich ludzi”  
(s. 143). 

Ojciec zauważa cierpienie, potrafi prze-
baczać i wszystko rozdaje, przekracza 
wszelkie granice (por. Jan 15,13). Jako 
dzieci światła rozdawajmy wszystko 
(Mar. 8,35). Nie mamy nic do stracenia. 
Nie oczekujmy władzy, sukcesu, popu-
larności, łatwej satysfakcji. Bierzmy na 
siebie ciężary innych, dając im nadzieję, 
ale zawsze musimy być w domu! Jako 
duchowi ojcowie witajmy powracają-
cych do domu! 

* Henri J. M. Nouwen, Powrót syna marnotraw-
nego, ZYSK i S-KA Wydawnictwo, ul. Zgody 54, 
(61) 8532751 i 8532767.

W czasie malowania tego obrazu sam 
artysta był już człowiekiem starym i do-
świadczonym przez życie – doznał bo-
wiem bolesnych strat, rozczarowań i po-
rażek. Też był synem marnotrawnym, 
ponieważ jako dumny młodzieniec pro-
wadził hulaszcze życie, trwonił swój ma-
jątek, był żądny sławy i pochlebstw. Ale 
oto nadeszły smutne czasy. W 1635 roku 
umiera mu syn Rumbertus, a w 1638 
i 1640 roku – dwie córki, zaś w 1642 roku 
umiera jego ukochana żona Saskia. Zo-
staje sam ze swoim dziewięciomiesięcz-
nym synem Tytusem. Druga żona kończy 
w zakładzie dla obłąkanych. Z trzecią 
ma syna, który umiera w 1652 roku. Je-
dyna córka Kornelia z tego małżeństwa 
żyje dłużej od niego. Dopiero w wieku 
55 lat zaznaje nieco spokoju. Żył 63 lata, 
widział śmierć ukochanej Saskii, trzech 
swoich synów, dwóch córek i dwóch żon. 
Jego ukochany syn Tytus zmarł wkrótce 
po swoim ślubie w wieku 26 lat. 

TEMAT NUMERU WOKÓŁ EWANGELIZACJI

Ostatnio przeczytałem małą książeczkę Henriego J. M. Nouwe-
na pt. Powrót syna marnotrawnego*. Choć wielu z nas dokładnie 
zna tę przypowieść Jezusa (Łuk.15,11-32), lektura ta zachęciła 
mnie do podzielenia się niektórymi uwagami na jej temat. 

Obraz Powrót syna marnotrawnego to najprawdopodobniej 
jedna z ostatnich prac holenderskiego malarza Rembrandta  van 
Rijn (1606-1669). Oryginał tego dzieła w 1766 roku caryca Ka-
tarzyna Wielka zakupiła dla Państwowego Muzeum Ermitażu 
w Sankt Petersburgu, gdzie obecnie się on znajduje. Autor książ-
ki specjalnie udał się do tego miasta i przez wiele dni z różnych 
stron przyglądał się temu obrazowi, by zobaczyć to, czego nie 
był w stanie zauważyć zwykły turysta. W swojej książce omawia 
znajdujące się na obrazie Rembrandta trzy główne postacie, ich 
wygląd i duchową postawę. Dlatego przy jej lekturze należy sta-
le przypatrywać się słynnemu dziełu Rembrandta. Zechciejmy 
pokrótce zwrócić uwagę na niektóre wątki. Ale najpierw kilka 
słów o samym malarzu.

Powrót syna 
marnotrawnego

Konstanty Wiazowski

Młodszy, marnotrawny syn 
Chociaż główną postacią na tym obra-
zie jest miłujący ojciec, to jednak jego 
tytułową postacią jest jego młodszy, 
marnotrawny syn. Odszedł z domu 
w skandaliczny sposób – potraktował 
swego ojca jako już zmarłego, żądając 
od niego za życia swojej części spadku 
po nim. Jakże musiało zaboleć to ojca, 
ale mimo to spełnił jego prośbę.

Gdy syn stracił wszystko, nawet własną 
godność, wtedy przypomniał sobie ojca. 
Tak dzieje się z każdym grzesznikiem, 
gdy traci pewność siebie. Ale i wtedy 
uważa, że jeżeli się tylko postara – jak ów 
syn, obiecujący stać się solidnym sługą 
– może podnieść się ze swego upadku. 
Wciąż nie wie bowiem, że może liczyć 
tylko na wielkie miłosierdzie swego mi-
łującego ojca. Musiał wszystko stracić, 
by zatęsknić do swego synostwa.

Decyzja o powrocie nie jest łatwa. Sta-
le pojawia się pytanie: czy wytrwam na 
tej nowej drodze życia? Czy sprostam 
wszystkim wymaganiom? Ale znowu 
jest to liczenie tylko na siebie, na własne 
siły. Nie branie pod uwagę pomocnej 
ręki i miłującego serca drugiej strony – 
miłosiernego ojca. Zbędne są wszelkie 
scenariusze – po prostu trzeba wrócić!   
I czekać na wspaniałe zakończenie! Bóg 
nie oczekuje żadnych wyjaśnień!

Droga do domu jest długa. Jakże wielu 
zatrzymuje się na niej. Są połowiczni – 
chcą pozostać sługami – być w domu 
Ojca, ale nadal paść świnie! A Ojciec 
oczekuje na radykalne nawrócenie. „Je-
śli się nie nawrócicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Nie-
bios” – powiedział Jezus (Mat.18,3).

Ogolona głowa klęczącego – jak rekru-
ta wojskowego czy więźnia – świadczy 

Rembrandt, Powrót syna marnotrawnego
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Czy ewangelia jest głupia? Rzadko 
tak o niej mówimy. Ale przecież sam 

apostoł Paweł tak ją nazwał, mówiąc 
o głupstwie głoszenia krzyża. Na ogół 
rozumiemy to, jako krytykę mądrości 
świeckiej, zwłaszcza filozofii. Takie ro-
zumienie pojawia się nawet w nagłówku 
Biblii warszawskiej. Ktoś inny powie, że 
ewangelia to nie mądrość, ale relacja. 
Ale tekst ten należy rozumieć dosłow-
nie. Zwiastowanie ewangelii jest głupie. 
Ktoś umarł na krzyżu, a potem zmar-
twychwstał i z tego powodu mamy mieć 
nadzieję i wiarę w życie wieczne, sens 
życia, itd. 

To naprawdę brzmi głupio. My tego 
nie czujemy, bo obudowaliśmy tonami 
teologicznych, psychologicznych, kul-
turowych odniesień, które łagodzą tę 
głupotę. Ale to błąd. Ewangelia ma być 
głupia. Właśnie o to w niej chodzi. Kto 
tego nie rozumie, nie rozumie sensu 
ewangelii. Istotą ewangelii jest głupota. 
Więcej, ewangelia jest wulgarna i niedo-
rzeczna. Dobrze rozumiał to na przykład 
Tertulian pisząc, że wiara we wcielenie 
i zmartwychwstanie właśnie dlatego, że 
są niedorzeczne, niemożliwe i odrażają-
ce, jest prawdziwa. Dokładnie tak.

Jaki jest Bóg? Bóg jest kimś, czy też 
czymś (ma atrybuty zarówno osobowe 
jak ojciec, czy sędzia, jak i bezosobowe, 
jak światło, czy prawda) absolutnie do-
skonałym, ponadczasowym, niezmien-
nym, wiecznym i duchowym. Czym jest 
śmierć? Procesem fizjologicznym, na 
ogół łączącym się z cierpieniem, czę-
sto drgawkami, smrodem, wyciekiem 
różnych płynów, a następnie gniciem. 
Czym jest śmierć na krzyżu? Jest bardzo 
okrutnym, ohydnym sposobem zabijania 
człowieka, łączącym się z wyciekiem 
krwi, wody, różnych płynów z różnych 
części ciała, cierpieniem. I teraz po-
myślmy. Bóg, jako najdoskonalsza do-
skonałość doświadcza najbardziej ohyd-
nej ohydy. Nie czujemy tego? To proszę 
o pewną wytrzymałość i cierpliwość, 
bo celowo będę się poruszał na granicy 
bluźnierstwa, ale ma to, mam nadzieję, 
budujący sens.

Spróbujmy sobie wyobrazić taką sytu-
ację: Bóg dłubie w nosie, Bóg pierdzi, 

Bóg kopuluje, Bóg robi kupę, Bóg sika, 
Bóg wymiotuje. Jak to brzmi? Nie za do-
brze? Już pomijając to, że Jezus niektóre 
z tych rzeczy robił na pewno, ponieważ 
był człowiekiem, to zadajmy sobie pyta-
nie, czy oglądanie którejkolwiek z tych 
rzeczy byłoby dla nas bardziej ohyd-
ne od oglądania śmierci człowieka na 
krzyżu, który jest także Bogiem? Mówię 
o czymś realnym, nie przedstawieniu 
pasyjnym, czy filmie. A jednak tamte 
powyższe rzeczy brzmią dla nas wulgar-
nie, a śmierć krzyżowa jakby mniej. Otóż 
w starożytności nie było różnicy. I dla 
Żydów i dla pogan. To brzmiało wulgar-
nie, kto tego nie rozumie, nie wie, o co 
chodzi w ewangelii.

Ale to brzmi równie niedorzecznie. Po-
myślmy sobie o sensie takich zdań: Nie-
skończoność tańczy, Sprawiedliwość 
skacze, doskonałość siedzi na krześle. 
Rozum pije herbatę. Prawda prowadzi 
samochód. To brzmi bez sensu, co naj-
wyżej, jak jakaś awangardowa poezja. 
A teraz pomyślmy o tym, kim jest Bóg, 
kim był Jezus. Jezus był Prawdą, był 
święty, był sprawiedliwością, miłością. 
A jak to brzmi: Prawda umiera na krzyżu, 
miłość zostaje gwoździami przybita do 
krzyża? To brzmi jeszcze bardziej niedo-
rzecznie.

Więc jaki sens ma głoszenie ewangelii? 
Żeby wyjaśnić ten sens, odwołam się do 
zupełnie innej tradycji religijnej, do bud-
dyzmu zen. Duchowość tej religii opiera 
się na tak zwanej pracy z koanami, czyli 
niedorzecznymi opowiastkami w stylu: 
Jak brzmi klaśnięcie jednej klaszczącej 

dłoni? Jak wyglądała twoja twarz przed 
narodzeniem? Albo: skąd przybyłeś? 
z dalekiego kraju. Jeżeli przybyłeś z da-
lekiego kraju to idź napij się herbaty. 
A skąd ty przybyłeś? Ja przybyłem z bar-
dzo niedaleka. Jeżeli przybyłeś z bardzo 
niedaleka, to ty w takim razie idź, napij 
się herbaty. Jak to brzmi? Większość 
chrześcijan na ogół śmieje się tu nieco 
pogardliwie: „ale ten buddyzm to głu-
pia religia”. Sami buddyści tej tradycji 
powiedzą, że to pozwala przerwać ciąg 
myśli wytrącając nas z normalnego toku 
myślenia. I może coś w tym jest. 

Czy w takim razie chrześcijaństwo jest 
jak buddyzm zen? Nie, Jezus umarł na-
prawdę. To nie jest żart słowny i opo-
wiastka. To stało się naprawdę. Nieskoń-
czony, wieczny, absolutnie święty Bóg 
umarł na krzyżu, przybity gwoździami 
do drzewa. Jeżeli nas przy tym nie boli 
głowa, to tego nie rozumiemy. To jest 
o wiele mocniejsze niż wszystkie koany, 
które są tylko mniej lub bardziej trafnymi 
ludzkimi imitacjami sensu ewangelii. Ale 
ewangelia to koan realny, rzeczywisty, 
który stał się w czasie i przestrzeni. I to 
dopiero ma wytrącać nas z nawyków 
myślowych. To jest całkowita negacja 
wszystkiego. 

Gdyby tylko na tym się skończyło, to 
byłby to jedynie krwawy absurd. Jed-
nak Jezus zmartwychwstał. A to jest już 
dobra nowina. Żyjemy w nienormalnym 
świecie, bo w świecie, w którym moż-
liwe jest zmartwychwstanie. Czyż to nie 
powinno wstrząsać naszymi umysłami? 
Ale dlaczego nie wstrząsa? 

PUNKTY WIDZENIA  Janusz Kucharczyk

Głupstwo 
głoszenia 
krzyża W badaniach CBOS „Wiara i religijność 

Polaków dwadzieścia lat po rozpoczę-
ciu przemian ustrojowych”, jedno z za-
danych pytań badawczych brzmiało: 
„Co Pana(i) zdaniem przede wszystkim 
nadaje sens ludzkiemu życiu?”. Zde-
cydowana większość ankietowanych 
(81%) stwierdziła, że tym, co nadaje 
sens ludzkiemu życiu jest szczęście ro-
dzinne. Na kolejnych miejscach wśród 
wymienianych przez Polaków czynni-
ków, które sprawiają, że życie ma sens, 
wymieniane są satysfakcjonująca praca 
(44%), zaufanie innych ludzi (39%), mi-
łość – wielkie uczucie (36%), oraz spo-
kojne życie (36%). Głęboka wiara religij-
na zajęła w tym rankingu szóste miejsce, 
ex aequo z potrzebą znalezienia swoje-
go miejsca w społeczeństwie (29%)1. Jak 
ty się odnajdujesz w tych statystykach? 
Co nadaje sens twojemu życiu? Bardzo 
wysoko w tej statystyce znalazła się sa-
tysfakcjonująca praca, a dokładnie „pra-
ca, którą się lubi”. Z badań wynika, że 
przeciętny człowiek poświęca pracy po-
między 60. a 70% życia, nie licząc snu. 
Praca stanowi nieodzowną część na-
szego życia. To właśnie jej poświęcamy 
większość czasu. Skoro tak wiele czasu 
temu poświęcamy, pojawia się pytanie 
dla ludzi wierzących, jak nasza wiara 
ma się do pracy? Czy praca to miejsce 
stosowne dla Boga i ewangelizacji? Jak 
najbardziej. Praca to miejsce właściwe 
dla działania Bożego tak samo, jak spo-
tkanie modlitewne w Kościele. Miejsce 
pracy stanowi naturalną platformę do 
wyrażania Ewangelii słowem i czynem, 
przebywania wśród ludzi, którzy nieko-
niecznie utożsamiają się z kościelnym 
nauczaniem i wcielania w życie prawd 
wynikających z więzi z Bogiem.

Działa to w następujący sposób: Bóg 
wpływa na nas i poprzez nas na tych, 
z którymi pracujemy2. Praca to jedyne 

Wojtek Kowalewski

miejsce, gdzie chrześcijanie nie są w sta-
nie uniknąć kontaktu z niewierzącymi. 
Wydaje się, że każdą inną dziedzinę 
życia da się zaplanować tak, by sku-
piać się jedynie na środowisku chrze-
ścijańskim – spotkania ze znajomymi 
z Kościoła, zaangażowanie w różne 
aktywności i działania o charakterze re-
ligijnym, itp. Prawda jest jednak taka, że 
pracownik spędza w pracy więcej cza-
su niż gdziekolwiek indziej i to właśnie 
tam, a nie tylko w Kościele inni mogą 
obserwować, co w praktyce oznacza 
być chrześcijaninem. Problem często 
jednak tkwi w określaniu zakresu naszej 
duchowości i sztucznym dzieleniu rze-
czywistości na sacrum i profanum, na 
to co święte i to co świeckie. W wyni-
ku tego sposobu myślenia wszelkie ak-
tywności związane z zaangażowaniem 
religijnym, takie jak udział w nabożeń-
stwach i różnych innych działaniach ko-
ścielnych są postrzegane, jako duchowe. 
Wszystko inne, a w tym między innymi 
praca z tej perspektywy postrzegana 
jest, jako pewna konieczność dająca je-
dynie możliwość zarobienia pieniędzy 
i utrzymania domu.

Jednak według biblijnej perspektywy 
życie człowieka wierzącego, zarówno 
w pracy jak i poza nią stanowi integral-
ną całość. Bóg nie przestaje w nas dzia-
łać wtedy, kiedy pojawiamy się w pra-
cy. Pismo Święte jest pełne przekazów 
dotyczących postawy, która powinna 
być reprezentowana przez ludzi wierzą-
cych zarówno w ich środowisku pracy, 
jak i w innych miejscach, w których się 
pojawiają. Apostoł Paweł jasno naucza: 
„A więc czy jecie, czy pijecie, czy co-
kolwiek czynicie, wszystko czyńcie na 
chwałę Bożą” (1 Kor. 10,31). Wykonywa-
nie pracy w takim rozumieniu jest więc 
związane z oddawaniem chwały Bogu, 
a nie przykrym obowiązkiem. Bóg jest 

żywo zainteresowany twoim życiem za-
wodowym. Pismo Święte docenia war-
tość pracy. Praca jest dobrem. Jest jed-
nym ze sposobów służenia Bogu i wy-
rażania poprzez nią uwielbienia i czci 
naszemu Stwórcy, a poprzez to bycia 
świadectwem dla innych. Warto zauwa-
żyć, że w języku hebrajskim wielbienie 
wyrażane jest tym samym słowem co 
„praca” – avodah3. Praca w biblijnym 
ujęciu jest czymś znacznie więcej niż 
tylko pojęciem w znaczeniu ekonomicz-
nym. Praca jest Bożym powołaniem. 
Każda praca jest w istocie współpracą. 
Bóg złożył w każdym z nas twórczy po-
tencjał, dary i talenty, które mają służyć 
ku naszemu rozwojowi osobistemu, ale 
i społeczeństwu wokół nas. Słowo Boże 
naucza, że „współpracownikami Boży-
mi jesteśmy” (1 Kor. 3,9). W tym sensie 
„praca jest codzienną inwazją chrze-
ścijańskiego wpływu na świat” – jak to 
pięknie ujął Oswald Chambers4. Każdy 
człowiek wierzący jest częścią tej Bożej 
inwazji w swoim świecie wykonując 
pracę, do której został przysposobiony. 
Bóg, w którego wierzysz nie zmienia 
się, kiedy ty idziesz do pracy. Ale może 
ty się zmieniasz? Kiedy ostatnio zasta-
nawiałeś się nad tym, jak realizujesz 
swoje Boże powołanie w miejscu pracy? 
„Módl się i pracuj” – to benedyktyńskie 
ora et labora. Niechaj nasza praca staje 
się modlitwą skierowaną każdego dnia 
do naszego Stwórcy i możliwością Bo-
żego wpływu na ludzi wokół nas.

1 Pełny tekst tego komunikatu z badań CBOS 
można znaleźć na www.cbos.pl.

2 M. Greene, „Dzięki Bogu, już poniedzia-
łek!”, Credo, Katowice, 2004, s. 11.

3 Tamże, s. 33.
4 Cyt. Za N. Belkstrom, „Ty, twoja praca, twój 

naród”, Barnaba, Gdynia, 2006, s. 15. 
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Lecz za przykładem świętego, któ-
ry was powołał, sami też bądźcie 

świętymi we wszelkim postępowaniu 
waszym, Ponieważ napisano: Świę-
tymi bądźcie, bo Ja jestem święty.  
                                    1 Piotr. 1:15-16

W protestantyzmie unikamy mówienia 
o świętości. Nie dlatego, że jest to temat 
niestosowny, ale dlatego, że sam termin 
został totalnie zniekształcony w wyniku 
historii Kościoła w naszym kraju. Nie-
stety, świętość kojarzy nam się raczej 
z obłudą, niż czymś szczerym. Warto 
zwrócić uwagę, że w Biblii świętość to 
nie ogłaszanie szczególnie zasłużonych 
ludzi świętymi przez papieża, ale za-
danie, jakim jesteśmy po prostu, jako 
chrześcijanie obdarzeni wszyscy, i to za 
naszego doczesnego życia. 
Świętość to nie opcja dla 
szczególnie ambitnych ale 
stan, w którym każdy z nas 
musi się znaleźć już teraz, 
już dziś, w każdym mo-
mencie naszego życia. 

Świętość to zarówno zadanie, jak  
i rzeczywistość życia chrześcijanina. 
W 1 Kor. 1,2 apostoł Paweł pisze do 
świętych w Koryncie i możne nas to za-
skoczyć. Święci w Koryncie? To chyba 
jedyna pozytywna opinia o nich w tym 
Liście. To ci święci w Koryncie dopuści-
li się wszelkich możliwych grzechów, 
a w treści listu widzimy ludzi, który do 
współczesnej definicji świętości nie pa-
sują. Czym więc jest ta świętość, do któ-
rej Bóg nas wzywa? 

Można powiedzieć, że świętość to nasz 
stan i nasz cel. W Chrystusie jesteśmy 
już święci; ale przez Ducha wciąż się 
uświęcamy. Świętość to stan wybrania 
i powołania człowieka do wiary w Chry-
stusa, pełnej i zbawiającej. Bez względu 
na to, kim jesteśmy i jak żyjemy, stajemy 
się świętymi w momencie powołania. 
Ale świętość to też zadanie, cel, do któ-
rego każdy wierzący dąży przez współ-
działanie z Duchem Świętym. Jeśli więc 
przeżyłeś nawrócenie, jeśli Jezus jest 
twoim Panem i jeśli szukasz jego woli, to 
jesteś świętym. A jednocześnie wiele ci 
brakuje do świętości, gdyż ciągle masz 
coś do zrobienia w drodze zbliżenia się 
do Boga, ciągle dostrzegasz niedosko-
nałości w swoim życiu. W naszym kraju 
jest tylu świętych, ilu jest ludzi nawróco-
nych do Boga; ludzi w drodze, którą jest 

jedynie Jezus, ludzi wspinających się na 
wyżyny tą wąską drogą w mocy Ducha. 

Świętość jako punkt odniesienia
Gdy Bóg mówi o świętości, to zawsze 
stawia nas wobec siebie. To On jest tym 
punktem odniesienia. Sam Bóg z defini-
cji jest święty, jest wzorem, jest ponad 
wszystko, co istnieje. Bóg, jako twórca 
i prawodawca zawsze z samej swej isto-

ty jest inny niż cokolwiek, 
jako jedyny ma cechy, 
których nikt inny mieć nie 
może. Bóg wreszcie jest 
dawcą nie tylko życia, ale 
i prawa, ustanowił zasady 
funkcjonowania wszyst-

kiego i każdego. 

Dla ludu Starego Testamentu odniesie-
nie swojego życia do Boga, który zaka-
zał czynienia swojej podobizny, który 
dzięki temu wydawał się dość odległy 
było trudne. Izrael, jako naród wybra-
ny ciągle przegrywał swój los właśnie 
z tego powodu, że naśladowanie Boga, 
którego nie widać wydawało się trudne 
i nierealne. Dla nich bliższe były bóstwa 
rzeźbione i malowane, stąd ich skłon-
ność do bałwochwalstwa. Bóg tak do-
skonały był dla człowieka tamtego okre-
su trudnym obiektem do naśladowania, 
również i z powodu wyso-
kich wymagań, jakie sta-
wiał wyznawcom. Jak być 
świętym, takim jak Bóg, 
skoro wszystko lub wiele 
w moim życiu odbiega od 
tego wzorca? 

Akt wcielenia Jezusa zmienia ten obraz 
na bardziej realny i bliższy człowiekowi. 
Jezus staje się Bogiem na ziemi, staje się 
widzialnym i realnie postrzeganym odbi-
ciem tej niewyobrażalnej świętości. Już 
człowiek nie musi naśladować niezna-
nego Boga, którego nawet nie może so-
bie wyobrazić: ale w Jezusie otrzymuje 
tego Boga w realnej postaci, namacalnie 
pokazującej, jak żyć, jak funkcjonować 
w konkretnym miejscu i sytuacji. Już nikt 

nie może powiedzieć: ideały przekaza-
ne przez Boga są jedynie abstraktem, 
fikcyjną ideą. Jezus pokazuje, że ta idea 
ma praktyczny wymiar: to Ten, który był 
nam podobny we wszystkim, za wyjąt-
kiem grzechu. Świętość nie jest już nie-
realną wizją, ale praktycznym wymia-
rem człowieczeństwa Jezusa żyjącego 
wśród nas według zasad, które Bóg nam 
przekazał. Wiara, Bóg, etyka, dekalog 
nie są już wirtualną rzeczywistością, ale 
konkretem, który można i należy zreali-
zować. To Boże stwierdzenie „świętymi 
bądźcie, bo ja jestem święty” nabiera 
w Jezusie nowego wymiaru. Kogoś, kto 
żył w Jerozolimie, wychował w Naza-
recie, kto narodził się w Betlejem, kto 
jadł, rozmawiał, spotykał się z ludźmi, 
cierpiał, smucił, zaznał mocy pokusy. 
Okazuje się, że można być w tych wa-
runkach świętym, można żyć w rytm tej 
świętości. Jezus mówi do nas: spójrzcie 
na mnie, a będziecie wiedzieli, jak żyć 
według Bożej świętości, jak naśladować 
Boga. Czy patrzysz i naśladujesz? Nie 
bądź obojętny. Bóg poprzez Chrystusa 
pozostawił cię bez wymówki. 

Świętość: Boże oddzielenie i wybór
Drugim wymiarem świętości jest dzia-
łanie Boga wobec nas, Boży wybór, 

przeznaczenie. Mówi o tym 
wielokrotnie Pismo Świę-
te: „Będziecie mi, więc 
świętymi, bo Ja jestem 
święty, Ja, Pan, i oddzie-
liłem was od innych lu-
dów, abyście byli moimi” 

(3 Moj. 20:26). Tu świętość 
stanowi decyzję Boga o jego wyborze, 
wydzieleniu z całości, przeznaczeniu do 
określonego celu i zadania. To oddziele-
nie od innych świętych jest kluczowym 
elementem. To tak, jak z ofiarą, którą 
człowiek przyprowadzał do świątyni. 
Stawała się ona święta nie ze względu 
na zasługi, ale przeznaczenie. Tak i na-
ród wybrany stał się święty nie dzięki 
zasługom, ale przeznaczeniu, wybraniu. 
Izrael stał się znakiem obecności Boga 

na ziemi, stał się jego ambasadorem, 
jego szczególną własnością. 

Jednak trudno mówić o doskonałości 
życia tego narodu. Cały Stary Testament 
mówi o brakach i porażkach w drodze 
do doskonałości. Mimo tego Boże wy-
branie prowadziło do procesu ich upo-
minania i prostowania. W konsekwencji 
Izrael był o wiele lepiej chroniony i zna-
lazł się pod większym wpływem Boga 
niż inne narody. To, co się zwyczajowo 
działo w pogańskich krajach, w Izraelu 
prowadziło do trudnych doświadczeń 
korygujących postępowanie narodu. 

To Boże przeznaczenie i wybranie do-
prowadziło do pozostawienia przez 
przodków Izraela świadectwa świętości, 
jakim jest Pismo Święte. Zmagania naro-
du ze swoją niedoskonałością i dążenie 
Boga do upodobnienia ich do niego sa-
mego stały się źródłem wiedzy o Bogu 
i jego oczekiwaniach wobec wszystkich 
ludzi na świecie. 

Gdy Paweł lub inni apostołowie piszą 
listy do zborów, tytułu-
ją wyznawców słowem 
„święty” właśnie z tego 
samego powodu. Oto 
Bóg wybrał, wydzielił 
i przeznaczył chrześcijan 
to bycia ambasadorami 
Boga, znakiem Bożej obecności w świe-
cie. Staliśmy się świętymi nie ze względu 
na nasze cechy charakteru i doskonałość 
życia, ale ze względu na Boże wybranie, 
Boże przeznaczenie. 

Świętość jako dar
Świętość jawi się nam w dwóch wy-
miarach, jako dar i jako zadanie. Mówi 
o tym szerzej między innymi 1 List Pio-
tra (1,19-21). Jesteśmy świętymi nie ze 
względu na nasze zasługi, ale w wyniku 
zasług Jezusa Chrystusa, który ofiarując 
siebie za nasze winy dał nam dar wiecz-
ności, zbawienia i usprawiedliwienia. 
Akt usprawiedliwienia uwalnia nas od 
winy, wprowadza nas do świętości, czy-
niąc nas godnymi stania się dzieckiem 
Bożym. Ten dar nie upoważnia nas do 
życia byle jakiego, ale staje się dla nas 
buforem dającym nam szansę osiągnię-
cia świętości, pomimo naszych niedo-
skonałości. 

Świętość ta staje się naszym udziałem 
przez zbawiającą wiarę. Istotne jest tutaj 

to określenie. W naszych czasach termin 
„wiara” musi być doprecyzowany. Wia-
ra tak rozumiana to nie samo przyjęcie 
faktu istnienia Boga, ale zawierzenie, 
uwierzenie, kroczenie drogami Bożymi. 
Ta szczególna wiara prowadzi nas w du-

chowej pielgrzymce pod krzyż 
i spod tego krzyża prowadzi nas 
przed oblicze świętego Boga, 
jako uwolnionych już od winy, 
jako świętych. 

Teologia zbawienia z łaski przez 
wiarę odkrywa przed nami ta-

jemnicę Bożego miłosierdzia, które nas, 
niedoskonałych czyni doskonałymi nie 
w mocy naszych dokonań, ale w mocy 
czynu Jezusa. W liście do Efezjan Paweł 
pisze o tym następująco: „Jego, bowiem 
dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystu-
sie Jezusie do dobrych uczynków, do 
których przeznaczył nas Bóg, abyśmy 
w nich chodzili” Ef.2,10. Zbawcza wia-
ra przekształca nas dogłębnie 
do tego stopnia, że nazwani 
jesteśmy nowym stworzeniem. 
Choć grzech, jak hydra na-
dal atakuje i zwycięża nas od 
czasu do czasu. Z punktu wi-
dzenia uczynków nie jesteśmy 
świętymi, z punktu widzenia 
uznania za sprawiedliwych, 
dzięki Chrystusowi, nimi jeste-
śmy. To łaska Jezusa przekształca nas, 
sprawia, że podobnie jak Naród Wy-
brany stajemy się przeznaczonymi dla 
Boga, wyłączonymi spomiędzy innych. 
Tak stajemy się świętymi, gdyż Bóg nas 
wybrał i przeznaczył dla siebie. 

Świętość jako zadanie
Stąd świętość jest też zadaniem, jakie 
mamy do osiągnięcia. „Już i jeszcze 
nie”, tak można określić świętość. Już ją 
osiągnęliśmy dzięki łasce i jeszcze nie 
ze względu na naszą niedoskonałość. 
Musimy wzrastać, rozwijać się. Chrze-
ścijaństwo to nie teoretyczna przyna-
leżność, to nie metryka, ale to droga. 
To dążenie. Ciekawie o tym pisze Jan 
w swoich listach: „Dzieci moje, to wam 
piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby, kto 
zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Je-
zusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” 
(1 Jan. 2:1). Mamy nie grzeszyć, mamy 
być doskonali w swoim postępowaniu, 
mamy dążyć do wzorca. Jan nie głosi 
jednak utopii i zna siebie i zna każdego 
z nas. To dążenie do doskonałości wiąże 
się też z upadkami, które w mocy Jezu-
sowej łaski przezwycięża przebaczenie. 
To Jezus orędownik wspiera nas i chroni 
na tej drodze. 

Paweł pisząc do Koryntian napisał do 
świętych. Jednak ta ich świętość była 
mocno zwiędła, w zasadzie cały list jest 
krytyką ich postępowania. Gdyby Paweł 
napisał list do nas, to pewnie i nasza 
świętość nie byłaby pierwszej świeżo-
ści. Każdy z nas sam wie, ile sprzecz-
nych i wzajemnie wykluczających się 
elementów tkwi w naszym umyśle i po-
stępowaniu. Pewnie niejeden z nas nie 
czuje się świętym, może wydaje nam 
się, że stoimy co najwyżej w przedsion-
ku do świętości. Marzenie o doskona-
łości jeszcze długo pozostanie w sferze 
niespełnienia. 

Jesteśmy w drodze na szczyt dosko-
nałości i na tej drodze musimy włożyć 

wiele wysiłku, aby zrobić 
następny krok w górę. 
Wiara to wzrost i doj-
rzewanie, w ten wzrost 
i dojrzewanie musimy 
się sami angażować. 
Bóg dał nam narzędzia, 
dał nam wsparcie Du-

cha Świętego, dał nam 
w Jezusie Chrystusie dar zbawienia. Mo-
tywacją niech będzie myśl, że stając się 
świętymi upodobniamy się do samego 
Boga. To nie jest sztuka dla sztuki. To 
faktyczna lepsza inność; podobieństwo 
do Doskonałego. Bądźmy święci. 

świętość to nie 
opcja dla szczególnie 

ambitnych

Jezus pokazuje,  
że ta idea ma  

praktyczny wymiar

święty nie 
dzięki zasługom, 
ale przeznaczeniu

To Jezus 
orędownik  

wspiera nas  
i chroni  

na tej drodze.

Ryszard Tyśnicki

świętość
Codzienna
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Nie oszukujmy się, większość z nas 
ma czasem ochotę na piwko. Jest 
dobry dowcip, który kiedyś opowie-
dział mi Naczelny: jeśli idziesz na 
ryby i masz ochotę napić się piwa, 
a weźmiesz ze sobą jednego bapty-
stę, to wypije ci całe. Jeśli weźmiesz 
dwóch – całe piwo będzie dla ciebie. 
Jest to dobra ilustracja tego, co mamy 
w głowach. Przyznaj się szczerze, 
sam przed sobą, czy nie nachodzi 
cię czasem ochota na chłodny trunek 
w gorący dzień? Co w tym złego? Ale 
tragedią jest, kiedy popijając piwko 
do pizzy w centrum miasta, spotka-
my brata/siostrę, nie daj Boże pastora 
(który swoją drogą też wieczorkiem 
na ogródku lubi schłodzić gardło). 
Czy to nie jest pruderyjność alkoho-
lowa? Czy, gdybyśmy byli szczerzy 
i prostolinijni w tej kwestii, to faktycz-
nie mielibyśmy z tym problem? 

Oczywiście alkohol jest przyczyną 
bardzo wielu tragedii, rozbitych ro-
dzin, chorób, to prawda. Jednakże po 
to mamy od Stwórcy dar, którym jest 
rozum, aby w odpowiednim momen-
cie powiedzieć „stop”. Przyznaję, że 
dobrze jest w ogóle nie pić alkoholu 
i takie właśnie w Starym Testamencie 
pobożni Żydzi składali śluby. Nawet 
Jan Chrzciciel po narodzeniu otrzy-
mał proroctwo, że wina 
ani mocnego napoju 
nie tknie. Więc jest coś 
miłego Bogu w tym, że 
nie mamy z alkoholem 
nic wspólnego. Po-
dobnie jest z postem, 
a jednak nikt z nas nie 
powie, że jedzenie jest 
grzechem. Poza tym, 
w trakcie Wieczerzy 
nie grzeszymy przecież 
pijąc wino. Wspomina-
my największe zwycię-

Tomek Bogowski
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Praisebox
Praisebox to nowy projekt znanych 
na scenie muzyków oddanych 
Bogu. Zaangażowani na co dzień 
w inne projekty spotkali się razem, 
aby grać nie co innego, jak uwiel-
bienie. Tomek Bednarek (Leaf), 
Paweł Zarecki (Mietek Szcześniak 
i setki innych projektów), Marcin 
Karel (Fruhstuck), Samuel Gajewski 
i Kacper Popek tworzą coś, czego 
jeszcze nie było. Ciekawe aranżacje 
i naprawdę wysoki poziom muzycz-
ny i duchowy kawałków. Trudno na-

Alkohol

można opisać koncert No Longer Mu-
sic, którym to grupa zakończyła swój 
tour po Polsce. Nie tylko fani mocnego 
brzmienia mogli cieszyć się swoją ulu-
bioną muzyką na festiwalu. Odkryciem 
sceny unplugged był koncert zespołu 
KidBrown. Artyści doskonale bawili się 
muzyką a nastrój, jaki przez to wytwo-
rzył się podczas koncertu porwał za-
równo wykonawców, publiczność, jak 
i przypadkowo znajdujących się w ka-
wiarni uczestników. 

Slot to także miejsce promowania 
inicjatyw społecznych. Petra Polska 
zorganizowała na terenie festiwalu 
akcję o nazwie „Woda Żywa”, rozda-
jąc w upalne dni butelki z wodą, któ-
re miały zmienione etykiety. Na no-
wych naklejkach znajdowało się hasło 
„nie pij wody z kibla!” oraz wersety 
w najkrótszy sposób pokazujące dro-
gę do zbawienia. Odzew był bardzo 

pozytywny. Kolejną inicjatywą, która 
przedpremierowo prezentowała swoją 
działalność było i Am Second Polska. 
Tworzy ją grupa zapaleńców, którzy 
przy współpracy z amerykańskim od-
powiednikiem planują zalać polski In-
ternet krótkimi filmami ze świadectwa-
mi życia znanych w naszym kraju osób. 
Cała akcja rusza 2 sierpnia.

Następny slot już za niecałe 365 dni. 
Jednakże działania Stowarzyszenia Lo-
kalnych Ośrodków Twórczych trwają 
przez cały rok. Wystarczy chociaż-
by wspomnieć o Afro Slocie, czy Slot 
o Wschodzie, które to akcje regular-
nie odbywają się w różnych miastach. 
Warto zatem śledzić stronę internetową 
www.slot.art.pl, aby na bieżąco dowia-
dywać się o działaniach. Do włączenia 
w nie organizatorzy bardzo mocno za-
chęcają. Bo slot to nie oni, to ty i ja, je-
śli tylko zechcesz.  (TB)

stwo świata alkoholem, i to z Bożego 
nakazu. To upijanie się, czyli pod-
chmielony stan, w który wprowadza 
nas procentowy trunek jest zgubne. 
Puszczają nam hamulce, granice sta-
ją się coraz mniej wyraźne, tracimy 
rozum. Biblia także mówi, że mamy 
być trzeźwi, abyśmy mogli się mo-
dlić. Trochę to nie pasuje, jeśli przy-
chodzimy do naszego Boga z modli-

Slot Art Festival
Trudno do końca określić, czym jest 
SLOT. Najprościej powiedzieć, że 
jest to pięciodniowy festiwal w Lu-
biążu pod Wrocławiem. Jednak to 
tylko czubek góry lodowej, która 
jest znacznie większa. Slot jest ru-
chem, płaszczyzną, zbiorem idei. 
Slot (ang. szczelina), to miejsce da-
jące każdemu możliwość znalezie-
nia własnej przestrzeni wyrażania 
życia z Bogiem. Dziewiętnasta edy-
cja festiwalu jest już za nami, ale 
warto wspomnieć kilka słów o tym, 
co działo się na początku lipca.

Już samo miejsce zapiera dech 
w piersiach. Pocysterski klasztor, 

który mógłby trzykrotnie zmieścić 
w swoich murach krakowski Wawel, 
już z daleka wygląda majestatycznie. 
Na codzień opustoszałe muzeum 
nawiedzane jedynie przez turystów 
zza Odry, na początku lipca wy-
pełnia się kilkoma tysiącami ludzi, 
którzy przyjeżdżają tu dla koncer-
tów, warsztatów (w tym roku ponad 
150), kafejek, wykładów i spotkań 
z innymi. Na festiwalu funkcjonuje 
kilka scen, od dużej sceny, na któ-
rej występują znani dobrze artyści, 
przez scenę zamyślenia, unplugged, 
hardcore/ punk aż po koncerty mo-
dlitwy. Trudno znaleźć dziedzinę 
sztuki, której nie ma na slocie. 

Pewnie festiwal nie różniłby się za bar-
dzo od innych, gdyby nie to, że dużą 
część organizatorów stanowią ludzie 
świadomie wierzący w Jezusa Chry-
stusa, z różnych denominacji. Ta wiara 
i relacja ze Stwórcą sprawia, że każdy 
z nich chce jak najlepiej przekazać 
swoje wartości w bardzo różny sposób, 
od organizacji programu imprezy, przez 
aranżację kafejki, aż do sprzątania 
przenośnych toalet. Właśnie ta inspira-
cja duchowością, przełożona w bardzo 
praktyczny wymiar służby dla drugiego 
człowieka zachwyca najbardziej.

W tym roku jednym z lepszych wystę-
pów był koncert Luxtorpedy (o której 
możecie przeczytać w jednym z po-
przednich numerów SP). Wulkan ener-
gii, rozentuzjazmowana publiczność 
oraz przekaz Dobrej Nowiny „prosto 
w twarz”, to słowa doskonale opisujące 
ten punkt programu. Podobnie zresztą 

twą, a (mówiąc kolokwialnie) 
z gęby wali nam „prytą”.

Osobiście, jeśli mnie ktoś 
zapyta, polecam całkowitą absty-
nencję. Nie narzucam jednak ni-
komu takiego jarzma, bo sam go 
nie trzymam i otwarcie się do tego 
przyznaję. Jeśli ktoś ma problem 
z umiarkowaniem, zachowaniem 
po spożyciu alkoholu, czy po pro-
stu źle się po nim czuje, to radzę 
unikać. Nie róbmy jednak doktry-
ny z zakazu czegoś, co samo w so-
bie nie jest grzechem, a po prostu 
używanie tego wymaga dojrzało-
ści. Nie nakładajmy brzemion, któ-
rych Bóg nie nakłada. Pamiętajmy 
o faryzeuszach, których za „nauki 
ludzkie” Pan zganił. Tak więc, jeśli 
rozważymy przed Bogiem, uczci-
wie i z bojaźnią granice, jakie mo-
żemy narzucić sobie w spożywa-
niu alkoholu, wyjdzie nam to 
tylko na zdrowie! (TB)

pisać dużo na temat materiału, który 
został wydany, ponieważ wydawnic-
two jest Epką, zawierającą 3 kawałki 
– Hej Jezu/ Tobie oddaję cześć, Król 
Władca potężny oraz Przyjdźmy po-
kłońmy się/ Gloria. Pełnowymiaro-
wy album Praisebox planuje wydać 
w okolicach października. 

Miałem okazję widzieć ich na żywo, 
występujących na uwielbieniowej 
scenie Slot Art Festivalu w Lubiążu. 
Nie jest to skład koncertowy, a wła-
śnie uwielbieniowy i to jest coś, co 
odróżnia ich od reszty zespołów. 
Pozycja obowiązkowa dla wszyst-
kich, którzy lubią uwielbiać Boga 
przy akompaniamencie dobrej mu-
zyki, czy to w aucie, czy gdziekol-
wiek indziej. Warto wspomnieć, że 
Praisebox gotowy jest grać kon-
certy wszędzie tam, gdzie będzie 
potrzeba poprowadzić uwielbienie, 
czy to na konferencjach, czy festi-
walach, czy przy okazji innych im-
prez. Z niecierpliwością czekam na 
pełen album, a dziś odsyłam Was, 
drodzy Czytelnicy do sieci w poszu-
kiwaniu informacji i próbek dźwięku 
Praisebox.  (TB)
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

ANIOŁY
Siedzę sobie w pięknym starym dwor-
ku szlacheckim, którego historia sięga 
XIII wieku. Przez okno widzę park 
z fontanną pośrodku. Jej szmer koi 
stargane nerwy kuracjuszy leczących 
kręgosłupy. Brakuje tylko barwnego 
pawia dumnie spacerującego po traw-
niku, a zapewne czułabym się, no 
może nie jak księżniczka, ale pani na 
włościach.
Wieczorami słyszę skrzypiącą drew-
nianą podłogę, wyglądam na korytarz 
pokoju na poddaszu... nie ma niko-
go. W nocy budzi mnie burza. Kro-

ple deszczu bębnią o blaszany dach. 
Konary drzew trzeszczą i gną się zło-
wieszczo, ale... Efektem tych działań 
jest tylko zerwana antena i brak dostę-
pu do Internetu.
Nie wierzę w duchy, oczywiście w po-
jęciu ludowym, lecz wierzę w istnie-
nie całej ogromnej sfery duchowej, 
dobrze mi nie znanej. Czasami z lę-
kiem omijanej w rozmowie, dotyczą-
cej złych duchów i egzorcyzmów, 
bo czuję się laikiem mimo wszystko, 
a jest to w końcu dość niebezpieczne 
terytorium, po którym wolę się nie po-
ruszać, mimo że jestem pod specjalna 
opieką. 
Czasami z pewną dozą... nieśmiało-
ści, jeśli temat dotyczy darów ducho-
wych, szczególnie, jeśli przebywam 
w kręgach mocno charyzmatycznych 
i muszę się tłumaczyć, że ja po prostu 
mam dar... służby, takiego na przykład 
pisania...
Czasami ze wstydem, że tyle lat czy-
tam tę Biblię i czytam, i wciąż tak 
mało wiem. I na nic tłumaczenie, że 
„ja to jestem, proszę pana na zakręcie” 
czy po prostu kobitka zaabsorbowana 
domem i zagrodą, czyli Marta taka 
współczesna...
A tak bym chciała zgłębić wiedzę do-
tyczącą aniołów. Tych serafinów i che-

rubinów, ich funkcji i działalności. Co 
nieco wiem, ale to wciąż za mało, gdy 
ze ścian rzeczonego dworku, z ram 
obrazów wyglądają anioły wszelkiego 
autoramentu, a na półeczkach i para-
petach stoją gliniane i porcelanowe, 
i papierowe, i drewniane... ANIOŁY.
Czy w takich okolicznościach można 
się dziwić, że wyczuwam tuż obok 
mnie istnienie jakiejś bliżej niezidenty-
fikowanej istoty bezcielesnej, aczkol-
wiek i pewnikiem latającej?
I chciałoby się zacytować jeszcze: 
„Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze 
przy mnie stój...”.
Więc cóż, naprostuję swój i nie swój 
kręgosłup cielesny i zmuszę kręgosłup 
duchowy do pochylenia się nad wy-
żej wymienioną jednostką duchową 
w celu jego wzmocnienia, co wam 
również drodzy czytelnicy, wakacyj-
nie polecam.
Bo jakże być świadectwem w środo-
wisku innych kuracjuszy, leczących 
nadwątlone ciało, gdy niewiedza du- 
chowa ciśnie? Może tylko służąc 
w miłości... Wysłuchując opowieści 
o depresji, czy o spodziewanej opera-
cji guza, podając filiżankę kawy temu 
panu o kulach, obsługując niepełno-
sprawną córeczkę z cierpliwością? 

A nie lica
A kiedy zostanę Aniołem,
skrzydeł dostanę dwie pary,
wzbiję się ponad tęczę
I poznam Boskie zamiary.

Kiedy już będę Aniołem:
Charakter wprost kryształowy,
Temperamentu ni krztynę,
Wszystkie kłopoty z głowy!

Kiedy Aniołem ulecę
Lekka tak, zwiewna nad miarę,
Bez grama zbędnego, nadwagi,
Z wdziękiem, powabem i czarem...

W anielskim zaśpiewam chórze,
być może jakąś solówkę,
W nagrodę od Dyrygenta dostanę
świetlisty krążek na główkę.

Lecz czasem trochę MI szkoda,
że WY mnie nie ujrzycie
W anielskiej mojej postaci,
Bo to nie będzie...”Po życie”...

Styczeń, zima… Przyjazd Magdy do 
Warszawy. Rozmowy, spacery, wspól-
ne wspomnienia. Magda, tak jak i ja 
ma w sercu pragnienie, aby budować 
i podtrzymywać relacje miedzy kobie-
tami, to przecież nic dziwnego – prze-
cież jesteśmy kobietami! Zatęskniłyśmy 
za wspólnymi spotkaniami w Świnouj-
ściu i tak zrodziła się myśl…

Magda zaproponowała, abym odwie-
dziła Świnoujście i zrobimy  spotkanie 
tzw. siostrzane – ja opowiem, co u  mnie 
się dzieje a sama posłucham, co dzieje 
się u innych. Podzielimy się tym, co nas 
dotyka, co przeżywamy… Wspólnota 
słowa i stołu, jak za dawnych dobrych 
czasów!

Oczywiście, z chęcią przyjadę..! 

I nagle następna myśl – przecież mogę 
przyjechać z dwiema czy trzema moimi 
przyjaciółkami z Warszawy, dziewczy-
ny chętnie się podzielą swoimi prze-
życiami, doświadczeniami, wniesiemy  
coś nowego! Ok! Ustalamy, że tak bę-
dzie, trzeba tylko termin dostosować. 

Rzuciłam propozycję moim przyja-
ciółkom z Warszawy: wyjazd do Świ- 
noujścia, na własny koszt, jednym sa-
mochodem, termin do ustalenia, poje-
dziemy usłużyć w zborze w Świnouj-
ściu tym, co potrafimy, czym Pan nas 
obdarował. Propozycja przyjęta.

„PRYSCYLLA”
Magdalena Czerwińska

Na początku 
     był pomysł…

Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha: (...)  
KRÓL pragnie wdzięku Twego, pokłoń MU się,  
bo ON jest PANEM Twoim!” 

(Psalm 45:11-12)   
    

– wspomnienie z mini konferencji w  Świnoujściu  
- 9-10 kwietnia 2011

Sześć chętnych i ja… Zapowiada się 
super wyjazd! Termin - chyba najlepiej 
początek kwietnia, bo wcześniej mamy 
tyle aktywności w zborze… Każdej 
z nas przyda się chwila wytchnienia…

Za parę dni e-mail od Magdy – propo-
zycja: 9-10 kwietnia! Teraz mamy pew-
ność, że to dobry pomysł.

Zaczynamy przygotowania: kto i czym 
usłuży. Klaudia - studium biblijne, Dana  
- warsztaty decoupage, Magda C. – roz-
ważanie, Magda G. Opowie o Fundacji 
Korpus Pomocy. Zaśpiewamy, pozosta-
łe dziewczyny przygotują świadectwa... 
no i w końcu - gospodynie też coś przy-
gotują. 

Tak z dnia na dzień rodziły się kolejne 
pomysły i ostatecznie z pomysłu na 
spotkanie „siostrzane” powstał pomysł 
na mini konferencję. Tak na około 30 
kobiet… Konferencja została objęta 
opieką Rady Służby Kobiet, która sfi-
nansowała przejazd całej grupy. Pro-
gram zaplanowałyśmy na dużą część 
soboty i niedzielne nabożeństwo. 

Ustaliłyśmy wyjazd na piątek z rana, 
aby móc skorzystać z uroków Świnouj-
ścia i nawet w tym Pan Bóg wysłuchał 
niektórych pragnień: ktoś chciał zoba-
czyć sztorm i miał okazję – strasznie 
wiało! W sobotę rano Magda ze Świno-
ujścia zorganizowała spacer po plaży, 
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NARZĘDZIA PRACY PASTORA
Konferencja Pastorska • 26-28 września • Warszawa-Radość

Konflikty. Podziały i frakcje w zborze. Problemy w rodzinach i z dorastającą młodzieżą. Poczucie nieprzygotowania. Brak 
czasu i pomysłu na skuteczne ewangelizacje. Powielanie pomysłów innych w świadomości, że to u mnie nie działa. Powtarzanie 
bezpiecznych, znanych w zborach sloganów, w głębi ducha bez przekonania, że trafnie nazywają Bożą rzeczywistość. Tęsknota 
za głębszą pobożnością. Chwile frustracji finansowej. Osamotnienie i wątpliwości. I brak nadziei na zmiany.

To wszystko dotyka mnie i Ciebie, w różnym stopniu. To nasza rzeczywistość, rzeczywistość pracy pastora Anno 
Domini 2011 w Polsce. Pracy, którą wybraliśmy jako powołanie. Któremu chcemy być wierni. Pomimo zniechęceń i pytań, 
wierzymy ciągle, że to ma sens, że to wywyższa Chrystusa i spełnia Boży plan.

Ale potrzebujemy pomocy. W tak wielu sferach: osobistej, rodzinnej, duszpasterstwie, nauczaniu,  
organizacji, ewangelizacji....

Stąd temat jesiennej konferencji: NARZĘDZIA PRACY PASTORA. One istnieją. Nasz Pan je przygotował,  
abyśmy dobry bój bojowali, wiarę zachowali, biegu dokonali. I w tym wszystkim byli dobrym świadectwem.  
Oto narzędzia, które przedstawimy:

1.  Narzędzia do rozwiązywania konfliktów w zborze:  
prawo wewnętrzne, Rada Zboru, Konferencja  
Zboru (Adam Gutsche).

2.  Narzędzia do aktywizacji młodzieży w zborze  
(Adrian Stróżek, Henryk Skrzypkowski).

3.  Narzędzia do aktywizacji rodzin (Mateusz Wichary).
4.  Narzędzia do koordynacji i zmaksymalizowania  

skuteczności własnej służby (Maciej Szulc).
5.  Narzędzia do poznania swoich mocnych i słabych  

stron: „4 kolory służby” (Ireneusz Skoczeń).
6.  Narzędzia do apologetyki (Adam Cenian).
7.  Narzędzia do aktywizacji studentów: (Marcin Górnicki,  

Zbyszek Sobczak).
8.  Narzędzia do pozyskiwania funduszy z UE i współpracy  

z samorządem lokalnym: (Mariusz Socha, Dawid Pacyniak).
9.  Narzędzia do ewangelizacji publicznej: Grom, Labirynt.

Jest ich zapewne znacznie więcej i pewnie niektóre  
ciekawsze niż te, które proponujemy. Ale od czegoś trzeba  
zacząć. Wiedz, że ten zestaw tematów zrodził się z poczucia  
autentycznego niedosytu i potrzeby. Dlatego mamy nadzieję,  
że z jesiennej konferencji wyjedziesz lepiej przygotowany do  
realiów służby i zachęcony do sprostania jej wymaganiom.

Dodatkowo chcemy gruntownie przestudiować jeden z listów  
pasterskich – skierowany do przywódcy zboru, w trosce o rozwój  
Kościoła i osobisty - i List ap. Pawła do Tymoteusza, w czym usłuży  
nam Robert Miksa.

„A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”  
(Mt 28:20). Alleluja! Bądź wywyższony nasz Panie, wyposażaj nas, bądź  
z nami i zechciej nas używać, Amen.

Koordynatorzy Konferencji: Mariusz Socha, Mateusz Wichary

zwiedzanie Fortu Anioła, kawa w Wieży widokowej, wspól-
ny obiad i o 14.30 start mini konferencji!

Temat:  Prawdziwa radość w życiu  kobiety wierzącej                                                                

Program był  różnorodny:                                                                                                        
14:45 – 15:30 „Kiedy dzieją się złe rzeczy” – wykład 

Klaudi Wiazowskiej                     
15:30 – 16:15     Mamuśka w służbie dla Chrystusa - 

Agnieszka, Ola, Agnieszka               
16:15 – 16:30     przerwa, kawa/herbata.                                 
16:30 – 18:00    Wstęp do indukcyjnego studiowania Biblii – 

Klaudia Wiazowska (nie tylko dla kobiet :))                                                                                                        
18:15 – 19:30    Sztuka decoupage – Dana Marcyniak                      
19:30 – 20:00    kolacja.                                        
20:15 – 21:30  „Niewzruszona radość” – rozważanie 

Magdy Czerwińskiej.                                   
Troszkę poezji. Świadectwa. Modlitwa    

To był naprawdę błogosławiony czas. I ostatecznie wcale nie 
taka „mini” konferencja, bo było nas ok. 50 dusz. Wierzę, że 
każdy odnalazł tam coś dla siebie i każda z nas była w sobie 
wiadomy sposób zadowolona. W Bożej rodzinie każdy czuje 
się dobrze, nie odczuwamy barier nieznajomości, wspólnota 
wiary nas łączy. 

Może dla kobiet ze zborów w większych miastach nie ma nic 
zaskakującego w tym, że organizuje się tego typu spotkania 
dla kobiet. Ale wierzcie mi – Świnoujście to piękne miasto, 
ale oddalone też od możliwości częstego uczestniczenia 
w konferencjach. Mieszkając tam przez wiele lat zazdrości-
łam kobietom z Warszawy, że mają w zasięgu ręki FORUM 
KOBIET, że większość ciekawych konferencji odbywa się 
w „centrali”. Odkąd tu mieszkam (3 lata), mam duży wybór  
i czasem bywa tak, że naprawdę trudno  wybrać jedno z wie-
lu spotkań organizowanych w tym samym czasie. To napraw-
dę duchowy luksus!

Jeśli czytasz to wspomnienie i odczuwasz tęsknotę za spo-
tkaniem w większym gronie - może chcesz, aby przyjechał 
ktoś i usłużył studium biblijnym, wykładem, rozważaniem 
lub po prostu podzielił się swoim doświadczeniem lub ta-
lentem na spotkaniu kobiet w Twoim mieście - skontaktuj się 
z nami! Albo może to właśnie Ty jesteś obdarowana darem  
i pragniesz podzielić się nim wśród innych? Nie obawiaj 
się, podziel się tym z innymi siostrami i zorganizujcie spo-
tkanko! A może pragniesz odmiany w waszych spotkaniach,  
a może nie wiesz, że w ogóle są takie spotkania?  

Zachęcam was Kobiety – zaplanujcie takie mini konferencje, 
wystarczy tylko chcieć a koszty okażą się żadną przeszko-
dą. Możecie napisać do Rady Służby Kobiet, rzucić pomysł 
a one pomogą. Możecie napisać też do nas do Warszawy, 
a my odezwiemy się do Was. 

Zapewniam Was, że miejsca, w których mieszkacie, w któ-
rych się spotykacie są dla wielu kobiet zagadką. Nie potrzeba 
jechać na drugi koniec Polski, czasem wystarczy kilka zaprzy-
jaźnionych zborów lub grup kobiet, aby dzielić się radością.

Zachęcam też Kobiety, które czytając to wspomnienie po-
myślą: „Przecież my od dawna praktykujemy takie spotka-
nia” – napiszcie o tym, podzielcie się pomysłami na spotka-
nia kobiet. Może są to śniadanka, kolacje, „babski” wieczór? 
Uczmy się od siebie nawzajem!   

Nasze adresy:

Klaudia Wiazowska -  
email: kwiazowska@gmail.com, tel.: 661 601 354 
Magda Czerwińska -  
email: staczer@o2.pl, tel.: 501 404 207
Danuta Marcyniak -  
email: dana15@poczta.onet.pl, tel.: 501 045 290 
 
 
 

Przy kawie, fot. Elżbieta Skoworodko Uczestniczki mini konferencji, fot. E. Skoworodko

Spacer, fot. E. Skoworodko Warsztaty decoupage, fot. E. Skoworodko
fot. fotolia.com

Na początku był pomysł…  
                      - ciąg dalszy artykułu   
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Robert MiksaPytania do pastoraPytania do pastora

Czy chrześcijanin może chodzić  
na plaże nudystów?

Jednym z argumentów, jakim posłu-
gują się naturyści dla uzasadnienia 

swoich zwyczajów jest fakt, że po 
stworzeniu człowieka Adam i Ewa fun- 
kcjonowali bez żadnych ubrań 
(1Mojż. 2,25). Czy jednak ten przy-
kład jest wystarczającym argumen-
tem, by uzasadnić nudyzm? 

Rajska sielanka Adama i Ewy nie 
trwała wiecznie. Od tego momentu 
człowiek znał już nie tylko dobro, 

ale i zło. Jednocześnie uaktywniło się 
jego sumienie, które z jednej strony 
przypominało, że wszystkie nasze 
czyny podlegają moralnej ocenie, ale 
z drugiej stało się czymś w rodzaju 
mechanizmu obronnego, ostrzegają-
cego człowieka przed złym zacho-
waniem i to nie tylko w sferze życia 
intymnego. Uczucie wstydu nie jest 
więc produktem „umowy społecz-
nej” lecz darem Stwórcy dla człowie-

ka, który poznał zarówno dobro, jak 
i zło. Dzisiaj nie żyjemy w raju, ale 
w świecie skażonym przez grzech 
(Rz. 8,20nn), gdzie lekceważenie 
sumienia nie jest rzeczą słuszną ani 
bezpieczną. 

Inna biblijna historia związana z na-
gością dotyczy Noego, który pew-
nego dnia upił się winem z własnej 
winnicy (prawdopodobnie pierwszy  
raz w życiu miał do czynienia z wi-

nem), po czym nagi położył się 
w swoim namiocie i zasnął. W takim 
stanie zobaczył go jego syn Cham. 
Z powodu jego niewłaściwej posta-
wy został skarcony i stracił ojcow-
skie błogosławieństwo. Jako przykład 
właściwego zachowania przedsta-
wieni są natomiast jego bracia, którzy 
przykryli ojca podchodząc do niego 
tyłem, tak, by nie patrzeć na jego 
nagość (1Mojż. 9,22-27). Nie mamy 
tutaj żadnego podtekstu seksualnego, 
a jednak patrzenie na nagość własne-
go ojca zostało zdecydowanie po-
tępione. Więcej na ten temat mówi 
nadany później zakon mojżeszowy 
(3Mojż. 18, por. 2Mojż. 20).

Kiedy Bóg przedstawia Mojżeszowi 
szczegóły zwią-zane z budową ka-
miennego ołtarza przy świątyni, do-
wiadujemy się, że ma on być zbudo-
wany w taki sposób, by nie było tam 
schodów, „…aby się tam nie odsło-
niła nagość twoja.” (2Mojż. 20,26). 
W dalszej części tej Księgi dowia-
dujemy się, że w związku z tym 
kapłani mieli nosić specjalny ubiór: 
„Zrobisz też dla nich spodnie lniane 
dla zakrycia nagości od bioder do 
goleni” (2Mojż. 28,42 - co ciekawe, 
widzimy tutaj, że pierwsze „spodnie” 
nie były typowym męskim ubraniem, 
ale rodzajem bielizny, którą nosiło 
się „pod spodem”, stąd „spodnie”). 
Również tutaj brak jakiegokolwiek 
powiązania z seksualnością. Po pro-
stu pewne części ciała miały być 
zasłonięte przed widokiem publicz-
nym.

Najciekawszy jest jednak fragment 
z Nowego Testamentu, gdzie apo-
stoł Paweł wskazuje, że nasze ciała 
są czymś więcej niż formą białka. 
W Liście do Rzymian apostoł Paweł, 
mówiąc o upadku człowieka opisuje 
różne grzechy natury seksualnej, jako 
„bezczeszczenie ciała” (Rz. 1,24-27; 

Zapraszamy do Krynicy! Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, 
Pijalnia Wód Leczniczych, wiele szlaków 
turystycznych, kolejka gondolowa na 
Jaworzynę, kino 3D, malownicza okolica, 
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!

Ciche, urocze miejsce nad Bugiem proponuje zbór w Rudce 
Do wynajęcia wygodny domek dla rodziny  

lub małej grupy: 4 pokoje dwuosobowe,  
salon z kominkiem i aneksem kuchennym,  
łazienka. Ogrodzony teren z parkingiem,  

miejsce na grill i boisko do siatkówki. 

Doskonały od wiosny do jesieni!
Cena do uzgodnienia. 
Informacje pod numerem telefonu: 508357389

(woj. lubelskie)

Jud. 1,8). Nasze ciała godne są czci 
i szacunku. Okradając je z należnej 
im godności i traktując je w spo-
sób niezgodny z zamiarem Stwórcy, 
grzeszymy przeciwko własnemu cia-
łu (1Kor. 6,18). Zakrywając niektóre 
części naszego ciała przed widokiem 
obcych obchodzimy się więc z nim 
z szacunkiem. 

Co więcej, obnażanie intymnych 
części ciała człowieka było znakiem 
upokorzenia i hańby. „Wtedy Pan 
rzekł: Jak mój sługa, Izajasz, chodził 
nago i boso przez trzy lata jako znak 
i przepowiednia o Egipcie i Etiopii, tak 
król Asyrii będzie prowadził jeńców 
egipskich i wygnańców etiopskich, 
młodzież i starców nago i boso i z go-
łym pośladkiem ku hańbie Egiptu” (Iz. 
20,3-4; por. Job. 24,10; Iż. 47,3; Ez. 
16,39; Obj. 3,18; 16,15). Fragment ten 
jest ciekawy także z tego powodu, że 
mamy tutaj przykład męża Bożego, 
proroka chodzącego nago. Izajasz nie 
jest jednak prekursorem naturyzmu, 
ale wykonawcą rozkazu Bożego za-
powiadającego hańbę i upokorzenie 
Izraelitów. Wystawienie na widok 
publiczny intymnych części naszego 
ciała nie było świadectwem wyzwo-
lenia, ale raczej upadku i sądu. Stąd 
w 1 Liście do Koryntian apostoł Paweł 
porównując Kościół do ciała pisze, że 
wstydliwość wobec intymnych czę-
ści ciała jest jak najbardziej naturalna, 
tj. Zgodna z zamiarem Stwórcy i nie 
należy tego zmieniać pod pozorem 
nowoczesności: „Dla wstydliwych 
członków naszych dbamy o większą 
przyzwoitość, podczas gdy przyzwo-
ite członki nasze tego nie potrzebują.”  
(1 Kor. 12,23-24). 

Uczucie wstydu związane z nagością 
nie jest jednak wartością stałą tak, jak 
np. prawa fizyki. Głos sumienia jest 
odbiciem prawa moralnego wpisa-
nego w nasze serca, które podobnie, 

jak złe wspomnienia możemy tłumić. 
Podobnie jest z uczuciem wstydu. 
To, co w naturalny sposób dane jest 
każdemu człowiekowi można zagłu-
szać, choćby przez izolowanie się 
od głosów wskazujących na grzech. 
Ciekawym przykładem są tu słowa 
Jeremiasza, w których porównuje on 
Izrael do prostytutki i mówi: „Lecz ty 
masz czoło kobiety wszetecznej, nie 
znasz już wstydu” (Jer. 3,3). Jeremiasz 
nie mówi, że nigdy go nie znała, ale 
raczej, że wyćwiczyła się w tłumie-
niu głosu swojego sumienia. 

Na koniec warto jeszcze przypo-
mnieć słowa Jezusa, który wskazując 
na jedną z konsekwencji lekcewa-
żenia tych zasad (tym razem zwią-
zaną z naszą seksualnością) mówi: 
„Słyszeliście, iż powiedziano: Nie 
będziesz cudzołożył. A Ja wam po-
wiadam, że każdy kto patrzy na nie-
wiastę i pożąda jej, już popełnił z nią 
cudzołóstwo w sercu swoim” (Mt. 
5,27-28). Choćby z tego powodu nie 
tylko nudyzm, ale nawet prowoka-
cyjny sposób ubierania może stać się 
powodem upadku. Salomon również 
czyni bardzo ciekawą obserwację za-
uważając, że „oko nie nasyci się wi-
dzeniem, a ucho nie zadowoli się sły-
szeniem.” (Kazn. 1,8). Nagość drugiej 
osoby nie tylko nie jest czymś obo-
jętnym dla patrzącego, ale również 
pobudza do działania. Jak pamięta-
my z historii króla Dawida, czasem 
jest to działanie, które prowadzi do 
śmierci (2 Sam. 11,2-15; 12,10). 

Podsumowując powiedziałbym, że 
powściągliwy stosunek do naszej na-
gości jest szkołą właściwego stosun-
ku do naszej seksualności. Tak samo, 
jak życie seksualne człowieka winno 
być ograniczone do kontaktów z jego 
współmałżonkiem, tak jego nagość 
powinna być zasłonięta przed ocza-
mi ludzi obcych (por. 1 Kor. 7,2-4). 

fot. stockxchng
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Komitet do spraw członkostwa, na posie-
dzeniu egzekutywy w marcu tego roku 
zaproponował, aby na posiedzeniu Rady 
Głównej w Kuala Lumpur, Malezja, które 
odbędzie się w dniach 4-9 lipca tego roku, 
przyjąć do ŚZB trzy nowe Kościoły bapty-
styczne. Są to: Społeczność Zborów Bap-
tystycznych w Demokratycznej Republice 
Kongo. W jej skład wchodzą 372 zbory 
liczące 46.321 członków. Społeczność ta 
powstała w 1964 roku, jej centrala znajduje 
się w mieście Kikwit, największym mieście 
prowincji Kwilu. Drugim Kościołem jest 
Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych 

w Kongo (3.021 członków w 36 zborach). 
Jeżeli obydwa te Kościoły zostaną przyję-
te, to do Światowego Związku Baptystów 
będzie należało 10 Kościołów baptystycz-
nych w Demokratycznej Republice Kon-
go, trzecim pod względem wielkości kraju 
afrykańskim. Trzecim Kościołem są Wolne 
Zbory Baptystyczne w Burundi, zorganizo-
wane w 2004 roku (8.023 członków w 70 
zborach). Ich centrala znajduje się w mie-
ście Bujumbura, stolicy kraju. Jeżeli wszyst-
kie trzy Kościoły zostaną przyjęte, wtedy 
Światowy Związek Baptystów będzie li-
czył 221 członków. (Baptist World, 2/2011) 

Na posiedzeniu egzekutywy w marcu tego 
roku, sekretarz generalny Neville Callam 
zaproponował kierunki działania Związku 
na najbliższe lata. Jest to pięć następują-
cych celów: promowanie nabożeństwa, 
społeczności i jedności; wspieranie misji 
i ewangelizacji; reagowanie na potrzeby 
ludzi; obrona praw człowieka i sprawiedli-
wości; pogłębianie właściwej refleksji teo-
logicznej. Poinformował zebranych, że bap-
tyści na świecie liczą ponad 110 milionów, 
a do Światowego Związku należy mniej niż 
połowa z nich – 42 mln. Dlatego specjalna 
komisja będzie pracować nad usuwaniem 
wewnętrznych przeszkód, by zbliżać do 
siebie baptystów w różnych krajach. Misja 
będzie bardziej opierać się na rodzimych 

materiałach. Będą odbywać się konferen-
cje pt. „Jezus Chrystus – chlebem życia”. 
Pierwsza z nich już w sierpniu tego roku 
odbędzie się w Kohimie, Nagaland, Indie. 
Trzeba też rozwijać i powiększać system 
informacji i gromadzenia środków na po-
moc dla poszkodowanych przez klęski zy-
wiołowe, dokładniej przyjrzeć się sprawie 
ubóstwa. Od samego początku baptyści 
zawsze walczyli o pokój, sprawiedliwość 
i wolność. Postanowiono powołać sieć 
obrońców praw człowieka. Baptystyczne 
spotkania i kongresy zawsze będą połączo-
ne z pogłębianiem refleksji teologicznej. 
Przyjęto propozycję o rozpoczęciu dialogu 
z Adwentystami Dnia Siódmego i zielono-
świątkowcami. (Baptist World, 2/2011)

W dniu 24 marca br. kraj ten nawiedziło 
trzęsienie ziemi o sile 6,8 stopnia. W miej-
scowości Kyakuni, jednej z wiosek na 
wschodzie kraju niedaleko granicy z Taj-
landią, zawalił się budynek kościoła bap-
tystycznego, zabijając 25 osób i raniąc 57. 
Wydział Pomocy ŚZB natychmiast przeka-
zał 10.000 USD doraźnej pomocy, podob-
nie uczyniła Federacja Baptystyczna Azja-
tyckiego Pacyfiku. Również Konwencja 
Baptystów tego kraju zebrała prawie 11.000 
USD, by wesprzeć pomocą ponad 1200 ro-
dzin lub prawie 6000 osób w 25 rejonach, 
które ucierpiały z powodu tego kataklizmu. 

Chrześcijanie na tym terenie to przede 
wszystkim baptyści takich grup mniejszo-
ściowych, jak Lahu, Wa i Szan. Wśród ofiar 
śmiertelnych jest wiele dzieci. W czasie 
tragedii w kościele było prawie 200 osób. 
Z powodu trudności na drogach tereny te 
są trudno dostępne. W 50 najbardziej do-
tkniętych trzęsieniem wioskach, ponad 50 
procent budynków zostało zniszczonych 
lub poważnie uszkodzonych. Jest wśród 
nich trzydzieści kościołów i klasztorów, 
jedenaście szkół i jeden szpital. Wstrzą-
sy były odczuwalne również w Bangkoku 
(Tajlandia) i Hanoi (Wietnam). (bwa.org)

Według sondażu przeprowadzonego 
przez grupę badawczą Barna Group, 
większość Amerykanów wierzy, że po 
śmierci pójdzie do nieba. Niektórzy uwa-
żają, że trafią tam wszyscy ludzie. Inni 
mają bardziej restrykcyjne zdanie na te-
mat życia po śmierci i twierdzą, że w nie-
bie znajdą się tylko ludzie „dobrzy”. Pod-
czas ankiety 43% Amerykanów zgodziło 
się ze stwierdzeniem: „Nie ważne, jaką 
religię wyznajesz, ponieważ one wszyst-
kie uczą tego samego”. 54% nie zgodzi-
ło się z tą tezą. Jednocześnie 7 na 10 
respondentów zgodziło się ze zdaniem:  
„W życiu albo trzymasz z Bogiem albo 
z diabłem, nie można stać pomiędzy”. 
Połowa Amerykanów wierzy, że „jeśli 
człowiek jest ogólnie dobry albo robi 
wystarczająco dużo dobrych rzeczy dla 
innych, to zasłuży na pójście do nieba”. 
Ewangelista Sammy Tippit tak skomen-
tował te wyniki: „Jeśli Kościół ewange-
liczny zostanie wciągnięty do takiego 
światopoglądu, to nie będzie miał mocy, 
by wpływać na kulturę i ją zmieniać. Mu-
simy przekazywać silne przesłanie, że 
Chrystus jest naszą jedyną nadzieją i że 
są wieczne konsekwencje naszego grze-
chu i tego, jak żyjemy. Musimy mówić, że 
Chrystus może nas odmienić i skierować 
we właściwą stronę”. (ewangelista.pl)

Nadawanie audycji radiowych z Monte 
Carlo rozpoczęło się w 1960 roku. Priory-
tetem dla tej rozgłośni były audycje w ję-
zyku arabskim. Ich nadawanie rozpoczęto 
w 1961 roku. Ponieważ Liban był wtedy 
państwem neutralnym, pierwsze audycje 
zaczęto nadawać z Bejrutu. W 1968 roku 
TWR zainstalowało tam studio nagrań. 
Jednak później z powodu niepokojów 
politycznych zostało ono skonfiskowane 
przez jedną z wojujących partii i nigdy 
nie zostało zwrócone. Służba radiowa 
w języku arabskim wróciła więc do Monte 
Carlo. Obecnie programy radiowe są na-
grywane w dwóch arabskich krajach. Są 
one słuchane we wszystkich krajach Bli-
skiego Wschodu i Afryki Północnej. Reak-
cje słuchaczy są różne. W większości jed-
nak są oni zainteresowani Jezusem, Duch 
Święty oświeca ich zrozumienie i scepty-
cyzm. Kiedyś otrzmano dość tajemniczy 
list, nadany z Anglii., w którym ostrożnie 
pisano: „Słyszymy was. Wasza praca jest 
dla nas ważna. Trzymajcie się”. (infoSERV, 
wiosna 2011)
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W dniu 22 lutego br. W mieście Chri-
stchurch położonym w rejonie Canter-
bury, na Południowej Wyspie Nowej 
Zelandii nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 
6.3 stopnia w skali Rihtera, które doko-
nało wielkich zniszczeń. Wydział Po-
mocy Światowego Związku Baptystów 
natychmiast przekazał 10.000 USD 
doraźnej pomocy. Śmierć poniosło 113 
osób, a 228 uważa się za zaginione. 
Najpierw 4 września 2010 roku w tym 
samym miejscu zatrzęsła się ziemia bu-
rząc kilka kościołów baptystycznych. 
Tegoroczny wstrząs był zatem wtórnym. 
Peter Mihaere, dyrektor Baptystycznego 
Towarzystwa Misyjnego powiedział, że 

„wstrząsy te były odczuwane w całej 
Nowej Zalandii. Wszyscy nasi pastorzy  
i ich rodziny są bezpieczni, ale niektórzy 
członkowie zborów są uważani za zagi-
nionych. Wiele budynków zborowych 
poważnie ucierpiało, a jeden historycz-
ny został całkowicie zniszczony”. Kelvin 
Fairhall, administrator Kościoła Bapty-
stycznego podziękował wszystkim bap-
tystom za modlitwy i pomoc materialną. 
Neville Calam, sekretarz generalny ŚZB 
wyraził smutek i solidarność z bapty-
stami i wszystkimi poszkodowanymi  
w Nowej Zalandii. Wezwał wszystkich 
do modlitwy i okazania pomocy potrze-
bującym w tym kraju. (bwa.org)

W Ośrodku ŚZB w marcu tego roku 
odbyło się doroczne spotkanie jego 
egzekutywy. Oceniono na nim ostatni 
Kongres na Hawajach i ze zdziwieniem 
stwierdzono, że mimo odwołania rezer-
wacji w hotelach dla wielu delegatów, 
którym odmówiono wiz, pozostał po 
nim nawet nieznaczny zysk finansowy. 
Nowo wybrany prezydent John Upton 
mówił o wizycie w Afryce Południowej, 
gdzie spotkał się z prezydentem kraju 
Zumą i królem Zulusów, który powie-
dział: „Wy, baptyści, jesteście uparci. 
Nie traktowaliśmy was dobrze, ale wy 
przychodziliście do nas ze swoimi szpi-
talami i szkołami. Wykonaliście dobrą 
pracę, dziękujemy wam za to”. Baptyści 

południowoamerykańscy poinformowa-
li, że podjęli radykalną strategię przy-
gotowania misjonarzy do prowadzenia 
pracy misyjnej na trudnych terenach. 
Do Europejskiej Federacji Baptystów 
przyjęto Pierwszy Zbór Baptystyczny 
w Bahrajnie oraz zbór Samsun w Turcji. 
Młodzież baptystyczna Afryki rozprowa-
dziła w szpitalach, szkołach i sierociń-
cach Zimbabwe 1000 siatek przeciwko 
moskitom. A baptyści Ameryki Północ-
nej planują w tym roku zorganizować 
spotkanie Nowego Przymierza, zgroma-
dzenie wszystkich baptystów tego kon-
tynentu. Pierwsze takie spotkanie odby-
ło się w Atlancie w 2008 roku. (Baptist 
World, 2/2011)

Jego początki sięgają 1911 roku, gdy 
Szukri Musa po nawróceniu i przyję-
ciu chrztu w Ameryce, wrócił do Na-
zaretu. Już w maju tego roku ochrzcił 
tam pierwszą osobę. Uroczystości 
jubileuszowe odbyły się w Nazare-
cie, gdzie znajduje się najstarszy zbór 
baptystyczny. W Nazarecie po dru-
giej wojnie światowej powstała Szkoła 
Baptystyczna, w której obecnie uczy 
się ponad 1000 uczniów. Jest to jed-
na z najlepszych szkół w Izraelu. Tam 
również w tym samym czasie powstał 
sierociniec, który w latach 1960-tych 
został przeniesiony w pobliże Tel Avi-
wu i nazwany Wioską Baptystyczną. 
Do Stowarzyszenia Zborów Bapty-
stycznych w Izraelu należy 20 zbo-
rów o łącznej liczbie 3000 członków. 
16 zborów to zbory arabskie, dlatego 

językiem tym posługiwano się w cza-
sie jubileuszowej uroczystości. Wzięli 
w niej udział m.in. prezydent ŚZB John 
Upton, sekretarz gen. EFB Tony Peck 
i wielu innych. Z powodu trudności po-
litycznych na uroczystość nie przybyli 
goście z krajów tego regionu, włącznie 
z Libanem, Syrią i Egiptem. W cza-
sie trwania uroczystości, w Jordanie, 
miejscu zwanym Jordenit ochrzczo-
no 15 osób. Zasadzono tam też drze-
wo oliwne jako symbol tego, że jest 
to szczególne miejsce dla izraelskich 
baptystów i jest tu ich narodowe bapty-
sterium. W opraciu o tekst Dz.11,19-30 
Dawid Coffey zachęcał zebranych do 
kontynuowania głoszenia Dobrej No-
winy, służby miłości i budowania mo-
stów pojednania narodowego. (Baptist  
Times z 20.05. br.)

Na terenie Chorwacji baptyści są od 
czasów Onckena – pioniera ruchu 
baptystycznego. Pierwsze nawró-
cenia i biblijne spotkania domowe 
sięgają lat 1872-73, zaś pierwsze 
zbory baptystyczne w Zagrzebiu 
i Daruvarze powstały w latach 1890-
tych. Największy wzrost zanotowa-
no w okresie międzywojennym, gdy 
chorwaccy baptyści liczyli prawie 
600 członków i byli częścią Jugo-
sławii. Po drugiej wojnie światowej, 
choć notowano wzrost liczbowy, to 
jednak wielu emigrowało w poszuki-
waniu pracy. Po rozpadzie Jugosławii 
w 1991 roku powstał Chorwacki Ko-
ściół Baptystów, który podwoił swój 
stan liczbowy i obecnie stanowi go 
50 zborów i placówek misyjnych 
o łącznej liczbie 1900 członków. Jego 
przewodniczącym jest Toma Magda, 
a sekretarzem Zeljko Mraz. W miej-
scowości Nowy Marof, 100 km od 
Zagrzebia, od roku ok. 20 osób regu-
larnie spotyka się na studia biblijne. 
Jest to jedyna grupa ewangeliczna 
w tym mieście. Przewodniczy im Jo-
natan, który mówi: „Wielkie Posłan-
nictwo i miłość Boga do zgubionych 
to jedyne moje motywy w zakładaniu 
tutejszego zboru”. Jonatana wspie-
ra jego ojciec Nikola Vukov, który 
jest pastorem zboru baptystycznego 
w Varazdinie. Zbór ten zakłada rów-
nież inne zbory. Kościół baptystów 
w Chorwacji przyjął program ewan-
gelizacyjny zwany Strategia 2020. 
W ostatnich dekadach – jak mówią 
Magda i Mraz – baptyści chorwaccy 
wzrośli dwukrotnie i są nastawieni 
bardzo misyjnie. Zauważa się dobrą 
atmosferę wśród pastorów i ich sku-
teczą współpracę z organizacjami 
misyjnymi. (IMP.ebf, maj br.)



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

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

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

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

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

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

GORĄCO ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA PRENUMERAT  
z przyjaciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają  

faktycznie do Redakcji, a nie na pocztę. Czyli: chodzi o to,  
aby przychodziły POD JEDEN ADRES, a nie kilka różnych. 

Oto warunki prenumeraty Słowa Prawdy na 2011 rok:
 Prenumerata pojedyncza: 80 zł/rok (90 zł w roku 2010)

 Prenumerata 2-10 egzemplarzy: 60 zł/rok każda (80 zł  
 w roku 2010)

 Prenumerata 11-20 egzemplarzy: 55 zł/rok każda 

 Prenumerata powyżej 21 egzemplarzy: 50 zł/rok każda

 Koszt pojedynczego numeru to 9 zł (z kosztami przesyłki)

PROMOCJA INTERNETOWEJ PRENUMERATY  
„SŁOWA PRAWDY” (PLIK PDF)

W tym roku tniemy ceny! Internetowa prenumerata  
„Słowa Prawdy” tylko za 19,90 zł/rok!

Po opłaceniu prenumeraty internetowej prosimy o kontakt 
e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl. 

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

ZASPONSORUJ MISYJNE  
EGZEMPLARZE „SŁOWA PRAWDY”

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

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

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

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

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

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zelowie
ma zaszczyt zaprosić

obecnych i byłych Członków Społeczności,
a także wszystkich Przyjaciół

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

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

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

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

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

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



ROCZNY INSTYTUT BIBLIJNY (RIB)  
przy WBST

Cele: •  zaspokoić potrzebę podstawowej wiedzy biblijno-
teologicznej ludzi w zborach bez matury, albo nie mających potrzeby 
podjęcia pełnych studiów licencjackich w WBST,
•  poprzez roczne studium zachęcić do dalszych studiów w WBST.

Program zajęć: obejmuje podstawowe zagadnienia wiedzy 
biblijnej i teologicznej w oparciu o część wykładów dla studentów 
i roku studiów licencjackich: Wstęp do teologii Starego i Nowego 
Testamentu, Przegląd ksiąg biblijnych, Wstęp do teologii 
protestanckiej, Ewangelizacja i misja, Etyka biblijna, Podstawy 
homiletyki, Metody studiowania Biblii.

„Aby przygotować świętych do dzieła 
posługiwania, do budowania ciała 

Chrystusowego” (Ef. 4,12)

Wyższe Baptystyczne Seminarium 
Teologiczne w Warszawie

serdecznie zaprasza wszystkich chętnych i kieruje 
do nich następującą ofertę edukacyjną  

w roku akademickim 2011-2012:

4-letnie studia teologiczne niestacjonarne•	  
kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata 
teologii baptystycznej.
Studia Uzupełniające  •	
Licencjackie – dla absolwentów seminariów 
i szkół biblijnych,  
które nie mają prawa nadawania licencjatu.
Roczny Instytut Biblijny•	  dla osób 
zainteresowanych krótszą formą edukacji 
biblijno-teologicznej  
bądź nie posiadających matury.
Instytut Katechetyczny•	  – dla nauczycieli 
Szkółek Niedzielnych  
i osób pracujących z dziećmi. 
Zajęcia w Instytucie trwają dwa semestry 
(10 zjazdów weekendowych) – absolwenci 
otrzymują dyplomy oraz  
uprawnienia katechetyczne. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

Szczegóły dotyczące naboru na stronie internetowej  
www.wbst.edu.pl

Adres: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne
ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa,  

tel. 22 615-28-38, 501-165-580 
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Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii 

 

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

 

OŚRODEK w RADOŚCI zaprasza

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

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

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

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


