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KAZANIE

Beatyfikacja Jana Pawła II to wielkie wydarze-
nie w naszym kraju. Wielki Polak (przynaj-
mniej przez wielu Polaków za takiego uważa-
ny) zostaje błogosławionym. To pierwszy krok 
do bycia świętym. Oto „jeden z nas” staje 
się – przynajmniej w odbiorze społecznym – 
kimś więcej, niż zwykłym człowiekiem. Staje 
się kimś, do kogo można się modlić, kimś po-
nad; praktycznie wszechobecnym i wyjątko-
wo mocnym, przez dostęp do samego Boga 
w niebie. 

To z pewnością wszystkim polskim katolikom,  
niezależnie od zaawansowania pobożności, 
poprawi humor, a może i z kompleksów wy-
leczy. Oto można. Da się. Polak potrafi. Jak 
spływały na nas sukcesy Małysza, tak i z owej 
świętości „naszego papieża” może i nam coś 
się uda uszczknąć. 

Tak myśli zapewne wielu Polaków. A my? 

My myślę, powinniśmy zastanowić się nad 
własną świętością. Niezależnie od tego, jaką 
mamy opinię o Janie Pawle II jako o człowie-
ku – nie widzę bowiem powodów, dla któ-
rych nie wierząc w katolickie zrozumienie 
świętości papieża, mielibyśmy jednocześnie 
potępiać w czambuł wszystko, co uczynił. 
Bóg miał dobre zdanie o Nebukadnesarze 
jako skutecznym przywódcy (nie waha się go 
nawet w tym kontekście nazwać swoim sługą 
– Jer 25:9), cenił mądrość Edmoczyków (Abd 
1:8). Święty Paweł za słuszną uważa obser-
wację Epimenidesa (Dz 17:28), a święty Juda  
z ochotą cytuje  Henocha (Judy 9). Nie bójmy 
się więc papieża pochwalić, jeśli mamy za co. 

Ale pamiętajmy, że nasze kompleksy leczy Bóg 
bezpośrednio, nie przez kogokolwiek innego, 
nazywając nas świętymi. „Jeden z nas” już  
w niebie jest, i to nawet po prawicy Ojca; a jest 
nim nie żaden papież, choćby i Polak, ale Bóg 
z nami, który stał się człowiekiem, doświad-
czony we wszystkim jak my, z wyjątkiem grze-
chu. Korzystać możemy więc jedynie, ale i aż, 
ze świętości Chrystusa. Mówi o tym wspaniała 
doktryna usprawiedliwienia – jesteśmy święci 
w Bożych oczach Jego świętością, która nam 
zostaje łaskawie przypisana (Rz 5:1; Gal 2:16). 
Ale istnieje również inna świętość, równie 
istotna dla autentycznego chrześcijaństwa. 
To inność, którą tworzy w nas, poprzez swą 
przemieniającą obecność, Duch Święty. To 
odmienność od świata wokół nas, dynamicz-
na, w której nasze zaangażowanie i wysiłek są 
niezbędne. Niezbędne, ze względu na Boże 
wyzwanie i nakaz: „Świętymi bądźcie, bo ja 
jestem święty” (1P 1:16). 

Oto nasze zrozumienie świętości. Dla wszyst-
kich chrześcijan. Konkretne i trudne, ale praw-

dziwe. Świętymi i jesteśmy, mocą krwi Jezusa 
za nas przelanej, i się stajemy, mocą Ducha 
w nas. Ani Syna, ani Ducha pominąć w niej 
nie można. Zresztą, oni się uzupełniają, a nie 
lekceważą. Świętość więc to odpowiedź na 
darmową łaskę przebaczenia grzechów w Je-
zusie Chrystusie. Odpowiedź wdzięczności, 
ale i wysiłku. Chcenie i wykonanie pochodzą 
bowiem od Boga (Flp  2:13); a więc świętość 
mówi: chciej i wykonuj. Podejmuj działania, 
zmieniaj nawyki i wzorce myślenia, w zgo-
dzie ze Słowem. Oto przemieniona codzien-
ność; autentyczna świętość. 

Właśnie wokół owej niezwykłej, choć co-
dziennej świętości, skupiony jest materiał tego 
numeru Słowa Prawdy. Kazanie przypomina o 
konieczności wrośnięcia w Słowo – i potrzeb-
nym do tego wysiłku. Różnorodne świadectwa 
dowodzą, że świętość towarzyszy nam wszę-
dzie, lub też – że świętymi jesteśmy i mamy 
być cały czas. I że to coś dobrego i wspa-
niałego. Że można! I nie trzeba być do tego 
papieżem:) Bóg zmienia i wykorzystuje nasze 
talenty (patrz świadectwa malarki i dyrygent-
ki), dociera do młodzieży w Chełmie i Rudce, 
zmienia życie seniorom (o nietypowym ślubie 
patrz s. 11),daje miłość do sąsiadów (Babskim 
okiem), łączy w miłości łaskę i uczynki (Punk-
ty widzenia), w końcu stawia nam konkretne 
wyzwania względem seksualności (artykuł 
głównie do młodzieży) i w życiu zawodowym 
(o tym w art. Przemysława Goli, głównie do 
dorosłych). Tak, niektóre bardzo nieprzyjem-
ne. Nam. Ale święte. Faktycznie nas zmienia-
jące, i to dla Boga!  Bóg więc różnorodności 
się nie boi. I Jego świętość również. 

Poza tematem głównym i Wiadomościami po-
lecam budujące rozważanie o roli Starego Te-
stamentu (jest dla nas!), rozważania o naszych 
konstytucyjnych prawach oraz recenzję dość 
kontrowersyjnej książki i artykuł o dość kon-
trowersyjnym papieżu – oba pióra Konstante-
go Wiazowskiego. 

Sporo tego wszystkiego, prawda? Sporo, bo 
Słowo Prawdy się powiększa! Wobec niemoż-
ności publikacji wszystkich wartościowych 
artykułów, zdecydowaliśmy się na powiększe-
nie numeru o dodatkowe 4 strony (a i tak nie 
wszystko się zmieściło, za co szanownych Au-
torów przepraszam). Mamy nadzieję, że Bóg 
zechce nas w tym rozwoju wesprzeć. Może 
przez kogoś, kogo zachęcisz, Drogi Czytelni-
ku, do Słowa Prawdy?

Panie, prowadź nas. Niech Tobie będzie chwała 
z wszystkiego, co czynimy i kim jesteśmy!

 W imieniu Redakcji,

 pastor Mateusz Wichary

Świętość: przemieniona codzienność
Jako młody pastor działają-
cy w jednej z biedniejszych  
i bardziej rozrywkowych 
dzielnic Londynu, miałem za-
szczyt pracy pod kierownic-
twem starszego pastora, który 
wierzył w moc głoszenia. Gdy 
przeszedł na emeryturę, opubli-
kowano wybór jego kazań pod 
tytułem: „Kazania, które zapeł-
niły puste kościoły w niepraw-
dopodobnych miejscach”. To, 
czego nauczyłem się w tamtych 
czasach pozostało we mnie i sta-
nowiło kamień węgielny mojej 
posługi, w niemniejszym stopniu  
w ostatnich latach spędzonych  
w Polsce. Jeżeli chcemy groma- 
dzić i budować kościoły, w któ-
rych ludzie będą wzrastać ku 
dojrzałości, to potrzebni nam są  
pastorzy, którzy wiedzą, co to 
znaczy „ciężko pracować” w gło-
szeniu i nauczaniu (1 Tm 5,7).

To „słowo łaski” (Dz 20,32) „bu-
duje nas”, powiedział św. Paweł 
żegnając się ze starszymi ko-
ścioła w Efezie. Słowo Boże jest 
pokarmem naszego ludu, a jako 
dobrzy pasterze musimy ro-
bić wszystko co możemy, żeby 
dbać o to, by to, co otrzymują 
tydzień za tygodniem było ape-
tyczne, pożywne, zrównowa-
żone i obfite, żeby było to coś, 
co umocni ich, by wyszli i stawili czoła 
wyzwaniom życia. 

„My zaś oddamy się wyłącznie modli-
twie i posłudze słowa” (Dz 6,4) – tak 
mawiali apostołowie we wczesnych 
dniach kościoła. Nagle uświadomili 
sobie, że są wciągani w robienie rze-
czy, które inni w kościele mogliby ro-
bić równie dobrze, a nawet lepiej niż 
oni. Powinni byli robić tylko to, co mieli 
robić, a musieli robić to dla większego 
dobra kościoła. 

Dzisiaj często mamy sytuację, gdzie pa-
stor robi wszystko w kościele, z wyjąt-
kiem TEJ JEDNEJ rzeczy, którą właśnie 

Jeżeli kto mówi, niech mówi 
jak Słowo Boże.

1P 4:11

Głoszenie Słowa 
sercem Kościoła

(głównie dla kaznodziejów  
i tych, którzy się za nich modlą!)

Roy Scarsbrook

MA robić. Musimy przywrócić biblijny 
porządek, w którym Boży człowiek 
przychodzi do Bożego ludu z obec-
ności Boga,  ze Słowem od Boga. Cały  
pachnie olejkiem namaszczenia, a jego 
słuchacze mają świadomość faktu, iż 
jego ust dotknął żywy węgiel z ołtarza 
Boga, i opuszczają kościół czując, że 
mieli styczność z tajemnicą pobożności 
i zostali zmienieni przez spotkanie ze 
słowem. Idealizm? Cóż, przynajmniej 
dobrze jest wiedzieć, w jakim kierunku 
należy zmierzać nawet, jeżeli nie uda 
nam się trafić do celu. A to oznacza 
po stronie Bożego kaznodziei, solidne 
przykładanie się do pracy. 

„Przykładaj się do czyta-
nia, zachęcania, nauki. […] 

W tych rzeczach się ćwicz, 
cały im się oddaj. […] Uwa-

żaj na siebie i na naukę, trwaj  
w nich!”. Spójrzcie na podkreślo-
ne słowa, wszystkie one mówią  
o przykładaniu się i ciężkiej pra-
cy. To mówi św. Paweł do mło-
dego pastora Tymoteusza (1 Tm 
4,13-16). Wersety te mówią nam 
przynajmniej tyle, że jeżeli na-
szym obowiązkiem jest głosze-
nie, to musimy traktować to nie-
zwykle poważnie. 

Ktoś może powiedzieć: „Nie 
muszę poświęcać dużo cza-
su na przygotowania, mam dar  
i gdy wstaję, żeby głosić, Duch 
Święty podpowiada mi, co mam 
mówić”. W odpowiedzi na tego 
rodzaju wypowiedzi C.H. Spur-
geon powiedział: „Jeżeli ktoś 
może głosić i nic o tym nie my-
śleć, to jego słuchacze również 
szybko zaczną nic o tym nie 
myśleć”. To nie jest kwestia typu: 
„dar” ALBO „ciężka praca”. Pa-
weł napomina Tymoteusza, żeby 
polegał na jednym i drugim. 
Lionel Messi został niedawno 
wybrany najlepszym europej-
skim piłkarzem roku. Jest na 
pewno bardzo utalentowany, ale 
wie również, ile musi trenować  
i trenuje codziennie. Niezmien-

nie stwierdzamy, że najbardziej uta-
lentowani sportowcy to ci sami, którzy 
najciężej pracują. 

Jeżeli mamy zamiar gromadzić i utrzy-
mywać zdrowe kościoły, to musimy 
mieć coś wartościowego dla ludzi, do 
czego będą przychodzić. A będzie to 
wymagać dużo starannych i modlitew-
nych przygotowań ze strony tych, któ-
rzy są za to odpowiedzialni. To zwykłe 
oszukiwanie samych siebie, gdy my-
ślimy, że możemy zapewnić, tydzień 
po tygodniu inspirujące nabożeństwo 
przy minimum przygotowania. Liderzy 
uwielbienia powinni zawsze szukać 

fot. stockxchng
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nowych piosenek i nowych pomysłów; 
nawet najbardziej oryginalny pomysł 
nie jest już oryginalny, jeżeli jest po-
wtarzany co tydzień. A kaznodzieje 
powinni szukać „nowych słów”. Oczy-
wiście, będą to słowa ze „Starej Księgi” 
a nie „nowe słowa z nowych miejsc”. 
Ale musimy poświęcić się pracy wy-
kopywania złota, które tam jest, ukry-
te w złożach Pisma Świętego. Baptyści 
ponad 100 lat temu mówili: „Pan ma 
jeszcze więcej światłości i prawdy do 
wydobycia z Jego Słowa”. Z pewno-
ścią wszyscy znamy tę rzeczywistość, 
że kiedy czytamy pilnie Słowo Boże, 
zawsze dostrzeżemy coś, czego nie 
widzieliśmy wcześniej. I to jest zadanie 
kaznodziei – znajdywać nowe sposoby 
ogłaszania starych prawd, znajdywać 
nowe ilustracje i wyobrażenia, brać 
ponadczasowe Słowo i sprawiać, by 
miało odniesienie do dnia dzisiejszego, 
dla tych ludzi w tym miejscu i czasie 
(Mt 13,52).

Mając to na względzie, zawsze dobrze 
jest wyobrażać sobie PODCZAS przy-
gotowywania słowa zgromadzenie, do 
którego będziemy głosić. O czym ONI 
myślą? Czego potrzebują usłyszeć aku-
rat teraz? Jakich odpowiedzi szukają? 
Nie jest to najlepsze wykorzystanie 
czasu, jeżeli odpowiada się na pytania, 
których nikt nie zadaje! A głupotą jest 
ciągłe upominanie ludzi, którzy potrze-
bują zachęty, albo pocieszanie ludzi, 
którzy potrzebują, żeby ktoś ich obu-
dził!

Kaznodzieja MUSI znać Pismo bardzo 
gruntownie. Tylko wtedy, gdy będzie-
my dobrze znać Biblię, Duch Święty 
będzie mógł przywodzić nam na myśl 
akurat to Słowo, którego potrzebujemy, 
kiedy właśnie tego słowa potrzebuje-
my. Musimy czytać Słowo i czytać, co 
inni powiedzieli o tym Słowie. To zdu-
miewające, jak wiele możemy dostać 
od innych ludzi! Każdy widzi konkret-
ny fragment Pisma ze swojego własne-
go punktu wyjścia. Jeżeli wysłuchamy, 
jak wygląda on z kilku innych punktów 
widzenia, będziemy bogatsi.

Musimy być „dobrzy w słowach”. Sło-
wa są narzędziem w naszym fachu. 
Musimy czytać wielkich pisarzy, tak 
świeckich jak i świętobliwych. Mu-
simy doskonalić się w umiejętności 

porozumiewania się. Wielu spośród 
starotestamentowych proroków było 
mistrzami słów, tak samo poetami jak 
prorokami. Oczywiście, jak we wszyst-
kim, najwyższym przykładem jest Pan 
Jezus. Musimy nieustannie szukać do-
brych ilustracji. Kazania Jezusa składa-
ły się często w 95% z ilustracji i w 5%  
z zastosowania. „Królestwo Niebios po-
dobne jest do…”, „Idź, i ty czyń podob-
nie”, ale między tymi wprowadzeniami  
a zakończeniami były historie, które 
musiały zabrzmieć z niewiarygodną 
mocą już przy pierwszym wysłucha-
niu. One mówiły wszystko, nie po-
trzeba było wiele wyjaśniania. I nawet  
w wyspecjalizowanych czasach, w któ-
rych żyjemy nikt nie jest zbyt mądry 
albo zbyt „dorosły”, żeby zlekceważyć 
dobre historie i barwne ilustracje. To 
one pozostaną w umyśle, nawet gdy 
bardziej „abstrakcyjne” części kazania 
już dawno uleciały.

Szczerze – jeżeli jesteśmy kaznodzie-
jami, to MUSIMY pracować (1 Tm 
4,15; 5,17). Jeżeli spoglądając na to, co 
przygotowaliśmy czujemy: „To jeszcze 
nie to… nie ma dość mocy… czegoś 
brakuje”, to będziemy musieli jeszcze 
raz nad tym popracować. Jeżeli przy-
gotowujemy kazania na piśmie (jest to 
zawsze dobra dyscyplina), to musimy 
czasami przepisywać je dwa albo trzy 
razy (naprawdę!). To, co przynosimy za 
kazalnicę, musi być szczytem naszych 
możliwości. Ciekawe, że św. Paweł na-
zywa głoszenie ewangelii swoją „świę-
tą służbą” (List do Rzymian 15,16). 
Głoszenie jest jego ofiarą dla Boga,  
a na pewno rozumiał, że to, co ofiaru-
jemy Bogu musi być najlepsze z tego, 
co mamy.

Niewiele jest gorszych doświadczeń 
dla szczerego kaznodziei niż świado-
mość, że wygłosił złe kazanie. Ludzie 
przyszli, żeby się nakarmić, poświęcili 
swój czas, zaufali, że kaznodzieja da 
im coś, co będzie im służyć pomo-
cą, przyszli spodziewając się ziarna -  
a podano im plewy. Z drugiej strony 
niewiele jest bardziej błogosławionych 
doświadczeń dla kaznodziei niż świa-
domość, że zgromadzenie rozchodzi 
się do domów sprężystym krokiem, 
poruszone, z gotowością do stawienia 
czoła każdemu wyzwaniu z powodu 
Słowa, które usłyszeli. Nikt nie miewa 
tak skrajnych uczuć przy niedzielnym 
obiedzie niż kaznodzieja!

Dla kaznodziei głoszenie musi mieć 
priorytet nad wszystkim (z wyjątkiem 
autentycznych nagłych wypadków). 
Gdy jest się pastorem, często zdarza 
się, że nadchodzi piątkowe popołu-
dnie i ma się świadomość, że są ludzie, 
których trzeba było odwiedzić, ale 
teraz minął tydzień, a kazanie w swo-
im obecnym stanie po prostu nie jest 
wystarczająco dobre. Co robić? Od-
wiedzić, czy poprawić kazanie? Trzeba 
wybrać to drugie. Przez wizytę może-
my rozwiązać problemy jednej osoby, 
ale jeżeli potem w niedzielę rano za-
wiedziemy pięćdziesiąt to okaże się, że 
nie najlepiej wykorzystaliśmy czas. To 
zdumiewające, jak wiele problemów  
w kościele rozwiązuje jedno dobre ka-
zanie. 

W 2 Tm 2, Paweł porównuje pastora/
kaznodzieję do żołnierza, sportowca 
i ciężko pracującego rolnika i mówi 
przez analogię, że dobrze by było, żeby 

wszyscy kaznodzieje wzięli na po-
ważnie tego pierwszego, zdyscypli-
nowanego i czujnego, tego drugie-
go, zwracającego baczną uwagę na 
doskonalenie się; i tego trzeciego, 
poświęcającego długie godziny na 
pracę w niektórych porach roku. 
Musimy zmierzać ku doskonałości 
i dążyć do tego, by być dobrymi  
w tym, do czego zostaliśmy powo-
łani albo odsunąć się na bok i po-
zwolić, żeby przejął to ktoś inny. 
Obowiązki, które zostały nam po-
wierzone są zbyt cenne, poważne 
i święte, abyśmy mogli postępować 
inaczej. 

Wspaniałe głoszenie będzie bu-
dować wspaniałe kościoły. Z doj-
rzałymi członkami, wyposażony-
mi do wykonywania woli Bożej.  
W naszych modlitwach za Polskę 
wołajmy: „Panie, wzbudzaj wielkich 
kaznodziejów!”. Spójrzcie na histo-
rię kościoła i wymieńcie wielkie po-
stacie, których życie zainspirowało 
ich własne pokolenie i wiele na-
stępnych. Oto wspólny mianownik: 
wszyscy byli wielkimi kaznodzieja-
mi. Reformatorzy słusznie przenieśli 
kazalnicę z powrotem w centralne 
miejsce kościoła – zastępując ołtarz 
– jako źródło naszego życia ducho-
wego. Dziś może powinna znów 
stanąć w centrum – zamiast miejsca 
dla grupy uwielbienia?

Jednak tragedią jest to, że nazbyt 
często dzisiaj bywa tak, że jest ka-
zanie, ale ogień gdzieś zniknął. John 
Wesley powiedział: „Jeżeli czło-
wiek ma w sobie ogień dla Boga, 
to ludzie będą przychodzić, żeby 
zobaczyć go, jak się pali”. A jeden 
ze słuchaczy Wesley’a dokończył: 
„Nie wierzę w ani jedno słowo, któ-
re mówi pan Wesley, ale widzę, że 
on owszem, wierzy”. 

Kiedy odkrywamy doniosłość gło-
szenia z mocą i pasją, i mamy  
w sobie ogień to ludzie, którzy tę-
sknią za pewnością, natchnieniem 
i spotkaniem z boskością zaczną 
odbierać nas na poważnie i będą  
się zmieniać. Ostatnie słowo nale-
ży do św. Piotra: „Jeżeli kto mówi, 
niech mówi jak Słowo Boże”  
(1 P 4,11).   

Twardziel ze łzami w oczach
Po ostatnim obozie Chrześcijańskiej 
Fundacji Radość byłem niesamowicie 
wzruszony. Dotychczas brałem udział 
w ewangelizacjach adresowanych do 
osób pełnoletnich. Przygotowywałem 
wówczas niepodważalne argumenty 
z Biblii, ciekawe, współczesne historie 
obrazujące Boże serce, najpiękniejszą 
oprawę muzyczną i… modliłem się, 
żeby Bóg mógł tego użyć. Nie sądzi-
łem jednak nigdy, że małe dzieci mogą 
Pana Boga w tak wyraźny sposób (jak 
my dorośli) zrozumieć i przyjąć. Na 
ostatnim obozie podczas mini-kazań 
– kiedy widziałem, że tak dużo dzieci  
z syndromem ADHD1 wierci się na 
swoich krzesłach, a na pytanie: „kto 
jest silniejszy – Pudzianowski2 czy Pan 
Jezus?” odpowiadały: „Pudzianowski” 
– zwątpiłem trochę w celowość mó-
wienia im o tak poważnych kwestiach, 
jak wiara. Gdy na studium biblijnym 
13-sto letni chłopak odpowiedział, że: 
„Pana Boga nie ma”, wszystkie moje 
teologiczne dowody rozpłynęły się. Po-
myślałem, że moje argumenty w jakiś 
sposób nie trafiają do najmłodszych. 
Ale w ostatni wieczór obozu nastąpił 

1.  ADHD – skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako 
zaburzenia hiperkinetyczne.
2. Mariusz Pudzianowski, pięciokrotny Mistrz Świata  
w konkurencji siłowej „Strongman”. 

cud. Gdy zaśpiewałem kilka pieśni, 
na zdartym wtedy gardle, gdy złoży-
łem świadectwo, przeczytałem Biblię 
i zapytałem: „Czy jest ktoś, kto chce 
zaprosić do serca Jezusa? To On tak 
naprawdę zorganizował dla Was ten 
obóz. Jeśli chcesz Go przyjąć wyjdź 
do przodu” - to ponad 30-cioro dzieci 
w różnym wieku zaczęło wychodzić 
z ławek. Wśród nich ten sam 13-letni 
twardziel, tym razem wzruszony do 
łez. Bóg przekonał mnie, że wystarczy, 
że ja będę służyć a On sam zajmie się 
procesem i efektem końcowym.           

Pomiędzy wielkimi 
ewangelizacjami 
W biurze Fundacji na ul. Przyleśnej 3 
dzwoni telefon. W słuchawce telefonu 
słychać głos kobiety i płaczące w tle 
dziecko: „Panie Henryku nie mamy nic 
do jedzenia…”. Podobnych historii są 
dziesiątki. Jedna z rodzin korzystająca  
z naszej pomocy mieszka w jed-
nym pokoju z kuchnią, rodzice wraz  
z ósemką dzieci. Na jednym z funda-
cyjnych obozów nawróciła się ich naj-
starsza córka. Kilkakrotnie dzwoniła do 
nas w nocy z prośbą o pomoc, gdyż 
pijany ojciec tracił nad sobą kontro-
lę. Wzięcie Marty i jej rodzeństwa na 
fundacyjny obóz to dla nas „szlifowa-
nie diamentów, które na co dzień leżą  
w błocie”.

Łukasz Nowicki

PRZEDSTAWIAMY

Jeden z naszych obozów zimowych w Wiśle

„PRZELEJ MIŁOŚĆ” 
– nowy projekt Chrześcijańskiej Fundacji Radość
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Zwiastowanie ewangelii nie musi być 
zawsze związane z wielotygodniowy-
mi przygotowaniami i zaproszeniem na 
przemówienie znanego mówcy. To po 
prostu zauważenie pustego, czekające-
go na Boga serca i przelanie w nie miło-
ści. To często zareagowanie na telefon, 
sms-a, podwiezienie kogoś z miejsca 
A do B. W 2011 roku zorganizowali-
śmy już 3 stuosobowe zimowe obozy, 
bezpłatne dla wychowanków domów 
dziecka i innych placówek wychowaw-
czych oraz dla biednych dzieci naszych 
podopiecznych. Planujemy kolejnych  
9 dużych wiosennych, letnich i zimo-
wych obozów dla dzieci i młodzieży. 
Pomiędzy obozami próbujemy dotrzeć 
do naszych podopiecznych rodzin wła-
śnie w taki sposób. Dziękujemy Bogu, 
że nie jedziemy do nich z pustymi ręko-
ma, ale miesięcznie możemy ofiarować 
naszym 1000-cu podopiecznych tony 
żywności, krótką rozmowę i kolejne 
zaproszenie na obóz dla ich dzieci. My-
ślę, że w tym wszystkim nie chodzi o to, 
by ich biedę zamienić w bogactwo, ale 
żeby przynieść Jezusa tam, gdzie miesz-
kają i z tego faktu nastąpi całościowa 
zmiana w ich życiu. Dlatego właśnie, 
gdy Biblia mówi o głoszeniu ewangelii 
to często wskazuje na „nogi”, podkre-
ślając naszą gotowość do wychodzenia 
do innych. „Jak miłe są na górach nogi 
tego, który zwiastuje radosną wieść…” 
Księga Izajasza 52:7.

Często słyszę od chrześcijan, że wizja 
i presja, by być ewangelistami tak nas 
przytłacza, że patrząc na swoje moż-
liwości albo ich brak, po prostu rezy-
gnujemy z podjęcia jakichkolwiek kro-
ków. A to przecież Duch Święty a nie 
my przekonuje świat o grzechu, sądzie 
i sprawiedliwości. Jaka to ulga, że nie 
musimy zbawiać innych! Jeśli jednak 
pojawia się taka presja to znaczy, że 
ciągle zwracamy uwagę na swoje moż-
liwości albo ich brak, a nie na Ducha 
Świętego.         
 
Zwykły cud
24 Marca 2011 roku grupa 6-ciu wo-
lontariuszy z Irlandii Północnej przyle-
ciała odwiedzić dzieci, które wcześniej 
poznali na obozach. Grace Knox, która 
obecnie mieszka w Polsce i jest wolon-
tariuszką w Chrześcijańskiej Fundacji 
Radość i tym samym koordynatorką 
Północno- Irlandzkiego Programu Wo-
lontariatu, prowadzi nas do celu spo-
tkania. Wchodzimy do budynku Domu 
Dziecka w Michalinie. Długim kory-
tarzem biegnie w naszą stronę kilkoro 
dzieci. Bez dwóch zdań rzucają się na 
szyje gościom. Choć dzieci nie znają 
dobrze języka angielskiego, a Irland-
czycy potrafią im odpowiedzieć tylko 
„cześć” i „dobrze”, wszyscy rozumieją 
się jakby bez słów. Dzieci wyciągają 
nas na powietrze. Rozpoczyna się gra 
w koszykówkę. Później karuzela, berek 

i dużo śmiechu. Ci młodzi chrześcija-
nie przebyli 2000 kilometrów po to, by 
poprzebywać z dziećmi. 

Miłość nie zna granic i często jest roz-
rzutna. Cuda powszednie i Boże okazje 
do przelania na kogoś Jego miłości tak 
łatwo czasem przegapić. A one są na 
wyciągnięcie ręki i nie wymagają żad-
nych fachowych umiejętności.  

Kościół w drodze
Jezus pozostawił nam – Kościołowi – 
dary, obecność Ducha, błogosławień-
stwo i szafarstwo oraz prowokacyjne 
pytanie: „co z tym zrobisz?”. W przy-
powieści o talentach niewykorzystanie 
darów i potencjału płynącego z Bożego 
serca spotyka się z jednoznaczną naga-
ną Jezusa. Dlaczego więc ich często nie 
wykorzystujemy?  Przekonałem się, że 
z Bożym zaopatrzeniem często jest jak 
z prowiantem. Dostajemy je w drodze 
do..., a nie siedząc przed telewizorem. 
Jest świeże, jak manna i nie można go 
w żaden sposób przechować do jutra, 
zebrać nadwyżki, spieniężyć. Twoje 
powołanie ma błogosławić innych i tak 
się stanie, jeśli zdecydujesz się na krok 
i aktywnie wyruszysz w ich kierunku.  

Złota, srebra nie mamy…
Dojeżdżamy błotnistą drogą do domu 
pani Krystyny w Józefowie. W drodze 
dowiaduję się od Henryka o tym, że jej 
córka zmarła w wyniku wypadku rok 
temu, mając 18 lat. Pijany kierowca, który 
ją wiózł, do dziś nie został ukarany. Cór-
ka była nadzieją całej rodziny na lepszą 
przyszłość. Wchodzimy do jej skromnie 
urządzonego mieszkania z żywnością. 
Pani Krystyna pokazuje nam zdjęcie 
swojej zmarłej córki. Później dowiaduję 
się, że pani Krystyna ma raka z przerzu-
tami. W sercu czuję, by pomodlić się  
o nią. Ale z drugiej strony czuję się nie-

wygodnie, by jej o tym powiedzieć.  
W końcu się przełamałem. Pomodli-
liśmy się, a w jej oczach stanęły łzy. 
Powiedziałem, że Jezus może zmienić 
jej życie. Tylko, lub aż tyle można było 
uczynić. Resztę zostawiłem Panu Bogu.  

Potrzebujemy cudu
W Chrześcijańskiej Fundacji Radość, 
tak jak w życiu są różne pory. Dwa-
naście obozów ewangelizacyjnych 
rocznie dla tysiąca dzieci przeplata się 
z dystrybucją pożywienia do rodzin 
objętych naszą opieką. Z jednej strony 
służymy duchową pomocą, z drugiej 
miłość, którą głosimy na obozach jest 
testowana codzienną gotowością do 
tego, by nieść pomoc doraźną. Nasz 
fundacyjny telefon dzwoni od rana do 
wieczora. W następstwie próśb, tony 
żywności bardzo szybko znikają w do-
mach wielodzietnych rodzin zwłaszcza, 
że do listy podopiecznych dołączyło  
w tym roku kolejne 200 osób. Zdarza 
się, że fundacyjne magazyny pustoszeją 
i z rozdartym sercem musimy na telefo-
niczną prośbę odpowiedzieć: „Proszę 
poczekać, aż znajdziemy kogoś, kto 
zechce pani pomóc”. Właśnie w celu 
udzielania doraźnej pomocy w takich 
sytuacjach powołaliśmy do życia nowy 
projekt – „Przelej Miłość”. 

Organizowanie wsparcia i modlitwa  
o mądrość w rozdysponowaniu pomo-
cy podopiecznym to chleb powszedni. 
Otwierają się dla nas drzwi w kolejnych 
miastach, Domach Dziecka, Ośrodkach 
Wychowawczych, Ośrodkach Pomocy 
Społecznej itd. To Boże pomnożenie  
i Jego reakcja na naszą gotowość. Chce-
my, by to pomnożenie było zarówno 
ilościowe jak i jakościowe. Powiedze-
nie dzieciom: „Bóg Cię kocha” wydaje 
się w tym całym przedsięwzięciu naj-
łatwiejszym zadaniem. Wzięcie odpo-

wiedzialności za maluczkich i za ich 
duchowy wzrost to zadanie znacznie 
bardziej wymagające. Nie zawsze star-
cza czasu, by pomóc każdemu z osob-
na, ale pozostaje nam modlitwa o to, 
by Bóg pokazał nam kierunek rozwoju 
w tym roku i wizję, która pozwoli nam 
dotrzeć do większej ilości podopiecz-
nych i głębiej do każdego z osobna. 
Pragniemy, by tak jak każdy nawróco-
ny chrześcijanin, te nowonarodzone 
z Ducha Świętego dzieci z biednych 
rodzin, mogły rozwijać się w lepszych 
warunkach, a z tą nową rodziną, której 
częścią się stali – by wychodzili dobrze 
nie tylko na przysłowiowych zdjęciach. 
Potrzebujemy albo milionów złotych, 
albo miliona indywidualnych darczyń-
ców. Wybieramy to drugie.

Przelej Miłość!
Wierzymy, że Bóg pokazuje nam nową 
drogę pozyskiwania funduszy i jest ona 
ściśle związana z Polską. Choć korzy-
stamy z pomocy z zagranicy wierzymy, 
że Bóg ma swoje sługi gotowe do da-
wania również w naszym kraju. Wie-
rzymy, że Ewangelia i pomoc ubogim 
powinny być domeną Kościoła Jezusa 
Chrystusa. Dlatego chcemy rozpocząć 
nowy projekt błogosławienia innym 
przez cykliczne wpłaty na rzecz pod-
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Zapraszamy do Krynicy!

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

turystycznych, kolejka gondolowa na 
Jaworzynę, kino 3D, malownicza okolica, 

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!

Więcej informacji o projekcie PRZELEJ 
MIŁoŚĆ oraz sposobie wpłacania 

1zł. dziennie/ 30zł miesięcznie można 
uzyskać pod numerem: 

+48604199186;  +48226152537; 
email: biuro@fundacja-radosc.pl 

www.fundacja-radosc

WZÓR STAŁEGo, MIESIĘCZNEGo 
ZLECENIA NA PRoJEKT: 

Nazwa Odbiorcy: 
Chrześcijańska Fundacja Radość, 
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa

Numer rachunku: 
77 1050 1025 1000 0023 0001 5076

Tytuł przelewu: Darowizna na cele sta-
tutowe, z dopiskiem: „Przelej Miłość”

Radość dzieci na obozie

Nasz największy obóz w Radości

opiecznych fundacji. Projekt nosi na-
zwę „PRZELEJ MIŁoŚĆ”. To swoisty 
abonament miłości w wysokości 1 zło-
tówki dziennie. Ta złotówka dziennie to 
bycie wiernym w małym. Cykliczność 
wpłat pozwoli nam jednak na plano-
wanie pomocy poszczególnym rodzi-
nom w perspektywie całego roku. To 
może być Twój osobisty wkład w Boże 
Królestwo na ziemi. Gorąco do niego 
zachęcamy.

Łukasz Nowicki - Wiceprezes Zarządu 
Chrześcijańskiej Fundacji Radość 

Jedna z naszych podopiecznych 
rodzin czeka na Twoją pomoc w 
ramach projektu Przelej Miłość
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5 rano, sopockie molo. Wielka Nie-
dziela. Pusto i cicho. Nie za ciepło, ale  
i nie zimno – bezwietrznie, a niebo czy-
ste. Słońca nie widać, choć ciemność 
rozpraszają już pierwsze promienie. 
Nagle, w ciągu kilku minut, grupkami 

Boży Grom!
Pomysł założenia grupy misyjnej po-
wstał ze świadomości, że Kościół bap-
tystyczny potrzebuje inicjatyw mobi-
lizujących chrześcijan do głoszenia 
ewangelii. Jako chrześcijanie chcieli-
byśmy być rybakami ludzi. Tylko, że 
zamiast wybrać się nad rzekę, wysta-
wiamy sieci za okna naszych kościo-
łów. Ale przecież ryby nie latają!

Michał Omelianowicz ze zboru Chrze-
ścijan Baptystów w Olsztynie jest jed-
nym z pomysłodawców GRoM-u – 
Grup Radykalnej odnowy Misyjnej. 
„Zaczęło się od tego, że pojechałem 
z Misją Polska na wyjazd misyjny po-

wyjazd jeszcze bardziej ich zachęcił. 
Zaczęliśmy wspólnie pracować nad 
projektem GROM-u. W pierwszej mi-
sji w 2007 r. wzięło udział około 30 
osób. Nie było nas dużo, ale dotarliśmy  
z ewangelią do setek ludzi”.

Chociaż GROM działa już od kilku 
lat, liczba stałych uczestników misji 
jest wciąż niewielka. „Jest to właści-
wie jedyny problem organizacyjny, jaki 
mamy” – mówi Michał. Może myślisz 
czasem: „Dlaczego w moim zborze tak 
mało się dzieje? Dookoła jest tak wielu 
zgubionych ludzi, potrzebujących do-
brej nowiny o Jezusie Chrystusie, a my 
nic z tym nie robimy”. Jeśli dostrzegasz 
w Kościele potrzebę ewangelizacji, 
może to oznaczać, że Bóg chce użyć  
w tej służbie właśnie ciebie. A może, 
jednocześnie z pragnieniem dziele-

nia się ewangelią jest w tobie obecny 
strach i niepewność? Może myślisz, że 
nie nadajesz się do tego, ponieważ je-
steś zbyt nieśmiały i nie masz wystar-
czającej wiedzy biblijnej? Nic bardziej 
mylnego! Każdy człowiek, który poznał 
Chrystusa, choćby nawet był wierzący 
od niedawna i tak wie o relacji z Bogiem 
więcej, niż osoba niewierząca. Nie mu-
sisz posiadać umiejętności oratorskich 
(Mojżesz ich nie posiadał) ani dużego 
doświadczenia w życiu z Bogiem, aby 
dzielić się z innymi tym, co Jezus zro-
bił w twoim życiu. Treść ewangelii ma 
potężną moc i może wywrzeć realny 
wpływ na życie ludzi. To właśnie my, 
chrześcijanie, jesteśmy nadzieją dla 
naszego kraju. W naszych rękach jest 
narzędzie mające moc zmienić życie 
setek, a nawet tysięcy osób. Jak mówi 
Biblia, Słowo Boże jest „jak młot, który 
kruszy skałę”. Nawet najbardziej za-
twardziałe serca mogą zostać skruszo-
ne przez słowa ewangelii. 

Być może uważasz, że wystarczy, jeśli 
mówimy o Jezusie naszym znajomym  
i rodzinie. Ale wielu ludzi, których mo-
żemy spotkać na ulicach naszych miast 
nie zna nikogo, kto mógłby podzielić 
się z nimi dobrą nowiną. GROM jest 
doskonałą okazją do przekazywania 
ewangelii takim ludziom. Będąc w gru-
pie nie musisz się obawiać, że sobie 
nie poradzisz. Jeśli nie jesteś pewien 
swoich umiejętności, u twojego boku 
znajdzie się ktoś bardziej doświad-
czony, kto cię wesprze i w praktyczny 
sposób nauczy dzielenia się ewange-
lią. Michał Omelianowicz wyjaśnia, 
dlaczego GROM jest wartościową ini-
cjatywą: „W czasie misji bardzo dużo 
ludzi słyszy ewangelię osobiście, pod-
czas indywidualnej rozmowy i myślę, 
że to jest cenne. Cele, które obraliśmy 
na początku naszej działalności, to 

ewangelizacja, mobilizacja do ewan-
gelizacyjnego stylu życia oraz uczenie  
się ewangelizacji. Parę osób nawróciło 
się na skutek działań misyjnych, ale Bóg 
używa GROM-u przede wszystkim do 
mobilizowania nas. Sądzę, że jako Ko-
ściół potrzebujemy mobilizacji do gło-
szenia ewangelii”. 

„Wiele osób zostało pozytywnie zmie-
nionych przez udział w misji, ja sam 
bardzo się zmieniłem – mówi Michał. 
– GROM dużo daje samym uczestni-
kom, są oni zachęceni do kontynuacji 
działań w swoim miejscu zamieszka-
nia. Czasem zbory uważają, że wyjazd 
grupy ludzi na misję gdzieś na drugim 
końcu Polski nic nie wniesie do wspól-
noty, ale to nie jest prawda. Podczas 
misji Bóg rozpala w ich sercach pasję 
i w efekcie pociągają oni chrześcijan  
z lokalnej społeczności do organizowa-
nia akcji ewangelizacyjnych – i właśnie 
o to chodzi!”. 

Aby wziąć udział w wyjeździe misyj-
nym GROM-u, trzeba mieć powyżej 
16 lat (możliwe są wyjątki po uzgod-
nieniu z liderami misji). Nie potrzebne 
jest żadne wcześniejsze przygotowanie 
czy doświadczenie. Wymagane jest 
jedynie bycie nawróconym, ponieważ 
nie ma sensu głoszenie ewangelii, je-
śli samemu się jej nie przyjęło. Trzeba 
również uzyskać rekomendację pasto-
ra bądź lidera swojej społeczności oraz 
mieć w sobie gotowość do przełamy-
wania barier i własnych słabości – ze 
względu na Chrystusa. A On przecież 
mówi: „Pełnia mej mocy okazuje się  
w słabości”. Pozwól, aby Jego moc mo- 
gła okazać się w twoim życiu. Bóg po-
trzebuje dziś właśnie ciebie, aby zgubio- 
ny świat mógł usłyszeć wiadomość o Je-
go ratunku. Zaryzykuj – dołącz do nas!

WWW.MISJAGRoM.oRG

Fotografie: www.misjagrom.plRadosław Świerk

Jutrznia na sopockim molo

dobny do tych, które teraz organizuje 
GROM. Przez pięć tygodni odwiedzi-
liśmy pięć różnych miast, bardzo mi 
się to podobało. Jeździłem na misje 
w kolejnych latach, również jako lider 
grupy misyjnej – opowiada Michał. 
– Misja Polska działała przy Kościele 
Zielonoświątkowym. Zapragnąłem, aby  
w Kościele Chrześcijan Baptystów miały 
miejsce podobne inicjatywy. Zacząłem 
myśleć o rozpoczęciu czegoś, co byłoby 
skierowane do Kościoła baptystycznego. 
Modliłem się i doszedłem do wniosku, 
że jest to dobry pomysł, ponieważ ludzie 
są zazwyczaj bardziej chętni brać udział 
w przedsięwzięciach organizowanych 
na znanym im gruncie”. 

Pomysł założenia grupy misyjnej po-
wstał ze świadomości, że Kościół 
baptystyczny potrzebuje inicjatyw 

mobilizujących chrześcijan do głosze-
nia ewangelii – poprzez rozmowy na 
ulicach czy organizowanie akcji ewan-
gelizacyjnych. Jako chrześcijanie chcie-
libyśmy być rybakami ludzi, ale zamiast 
wybrać się nad rzekę, wystawiamy 
sieci za okna naszych kościołów. Ale 
przecież ryby nie latają! Pragnienie 
wychodzenia do ludzi z ewangelią  
i zachęcania do tego członków Ko-
ścioła baptystycznego rozwijało się nie 
tylko w sercu Michała. „W 2007 r. od-
wiedziliśmy z Misją Polska trzy zbory 
baptystyczne: w Węgorzewie, Olsztyn-
ku i Mińsku Mazowieckim – opowiada 
Michał – w tym wyjeździe wzięli udział 
między innymi Radek Świerk oraz  
Marcin Chrząszcz (późniejsi liderzy 
GROM-u). Radek i Marcin mieli w ser-
cu podobne pragnienie jak ja, a ten 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

zgromadza się około 30 osób. Stają  
i zaczynają śpiewać. Potem coś czy-
tają. I znów śpiewają. I tak ponad 40 
minut.

To jutrznia Sopockiego Zboru Bapty-
stów. Pierwsza w naszej historii. Uda-
na! Bóg dał nam wspaniałą pogodę. 
Przyszła większość członków Zboru  
i kilku Gości. Kilku nawet wprost  
z mola. Gdy wspólnie śpiewaliśmy 
pieśni i czytaliśmy fragmenty o zmar-
twychwstaniu naszego Pana, słońce 
zaczęło pojawiać się zza horyzontu. 

To samo, które towarzyszyło Marii  
i Marii Magdalenie. Jak im, tak i nam 
w zmartwychwstaniu Pańskim został 
dany Nowy Dzień. Nowe życie w Je-
zusie Chrystusie. 

Po Jutrzni udaliśmy się wszyscy do 
budynku Zboru na wspólny posiłek. 
Było radośnie i syto. Po dwugodzin-
nej społeczności, około 8.00 rozje-
chaliśmy się do domów. Zapraszamy 
za rok!

(mw). 
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Jesteśmy 20 osobową grupą 
młodych ludzi w wieku od 13 do 
26 lat, którzy całkiem niedawno 
postanowili, że chcą razem słu-
żyć Bogu. 

Większość z nas wychowała się  
w baptystycznych zborach w Chełmie 
i w Rudce. Jako młodzież tak blisko 
położonych od siebie kościołów, spę-
dzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu, 
szczególnie latem. Przepiękna Rudka 
jest idealnym miejscem do zabaw  
i spotkań. Nasze relacje jednak ograni-
czały się tylko do wspólnej rozrywki, 
której poświęcaliśmy najwięcej czasu, 
a rozważanie Słowa Bożego, uwielbie-
nie i modlitwa były jedynie dodatkiem. 
Taki stan rzeczy usiłowaliśmy wytłuma-
czyć sobie brakiem lidera, osoby, która 
umiałaby nami w odpowiedni sposób 
pokierować. Sytuacja uległa zmianie  
w sierpniu 2010 roku wraz z przyjaz- 
dem do Rudki Szczepana Cackowskiego 
- lidera kościoła Polish Mission Church 
w Irlandii Północnej. Szczepan zapro-
ponował nam, byśmy przez prawie dwa 
tygodnie spotykali się i wspólnie prze-
rabiali historię Boga - były to opowia-
dania stworzone dla Afrykańczyków 
niepotrafiących czytać ani pisać,  
a którym w jakiś sposób należało 
przedstawić dzieje Boga od momentu 
stworzenia świata do przyjścia na świat 
Jezusa, jego śmierci i zmartwychwsta-
nia. Te dwa tygodnie były naprawdę 
niesamowite, czuliśmy jak Bóg dotyka 
się naszych serc i przekonuje, że chce, 
byśmy jako grupa służyli Mu. Pan Bóg 
niemal od razu odpowiedział na te pra-
gnienia, dał nam możliwość wyjazdu 
do Wilkowa i pomocy powodzianom. 
W trakcie swojego pobytu Szczepan 
również poinstruował nas, jak samo-
dzielnie prowadzić takie rozważa-
nia. Od tego momentu spotykamy się  

regularnie, na przemian w Rudce  
i w Chełmie, i każda osoba z grupy jest 
odpowiedzialna za przygotowanie spo-
tkania młodzieżowego.

Obecnie dostrzegamy, jak Pan Bóg 
zmienia nasze pragnienia. Nie chodzi 
nam już o spędzanie czasu w swoim 
hermetycznie zamkniętym, baptystycz-
nym światku. Zależy nam na ludziach, 
którzy nie znają osobiście Jezusa. 
Staramy się wyjść do nich z Ewangelią. 
W grudniu mieliśmy możliwość od-
wiedzenia Domu Samotnej Matki  
w Pokrówce pod pretekstem zrobienia 
rodzinom tam mieszkającym pamiąt-
kowych fotografii, wywołania i poda-
rowania im ich z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. Naszym 
prawdziwym celem było jednak po-
wiedzenie tym ludziom o Jezusie,  
co uczyniliśmy za pomocą kilku dram 
i wyemitowania filmu Most. Podobnie 
w  lutym zorganizowaliśmy w zborze 

w Chełmie kolację walentynkową, na 
którą zaprosiliśmy naszych nie nawró-
conych znajomych. Wspólna zabawa  
i pyszne jedzenie były zachęcające dla 
nich, aby przyjść, a my mieliśmy oka-
zję, aby znowu podzielić się z kimś 
Dobrą Nowiną. 

Zachęceni przez Pana Boga do dalsze-
go działania, w marcu wykorzystaliśmy 
kolejną możliwość do ewangelizowa-
nia swojego miasta. Do Chełma przy-
jechał zespół Kawa i raper Kola, który 
miał spotkania z uczniami w kilku szko-
łach. Mirek mówił im o swoim starym 
życiu pełnym narkotyków i przemo-
cy, a także o nowym pełnym miłości  
i wolności, jaką ma w Chrystusie.  
W trakcie tych spotkań mogliśmy roz-
mawiać z poruszonymi nastolatkami 
oraz rozdawać im ulotki z zaprosze-
niem na koncert muzyków w Domu 
Kultury, oraz na wieczór uwielbienia  
w naszym zborze. 

Ostatnio, dzięki finansowemu wsparciu 
kościoła w Chełmie, pięcioro z nas mo-
gło uczestniczyć w konferencji o sku-
tecznej ewangelizacji, która odbyła się 
w Rzeszowie. Tym, co najbardziej nas 
dotknęło podczas tych kilku dni było 
to, że ewangelizacja to nie jakaś jedno-
razowa wielka akcja wyjścia do ludzi 
spoza naszego kręgu, ale że to styl ży-
cia. Oby nasz styl życia jasno pokazy-
wał innym, kogo reprezentujemy!

Wszystkich zainteresowanych tym, 
co dzieje się u naszej młodzieży 
oraz akcjami zaplanowanymi na naj-
bliższą przyszłość (wyjazd misyjny 
do Belfastu, uliczna ewangelizacja  
z udziałem Generacji Twardzieli) za-
praszamy na naszą stronę internetową  
www.mlodziezowka-rch.pl   

Julia Krawiec, z domu Kowalczyk ze Zboru baptystów w Ka- 
towicach i Zenobiusz Klociński ze Zboru baptystycznego  
w Żyrardowie, w jesieni życia poznali się, wybrali wspólne 
życie i połączyli się węzłem małżeńskim. 
Urodzona w 1926 roku Julia Krawiec chrzest przyjęła pod 
koniec II wojny światowej w Ludwikzburgu w Niemczech, 
gdzie wcześniej została wywieziona na roboty przymusowe. 
Pierwszy związek małżeński ze śp. Antonim Krawcem Bóg 
pobłogosławił sześciorgiem dzieci, siedemnaściorgiem wnu-
cząt i dziesięciorgiem prawnucząt. 
Urodzony w 1931 roku Zenobiusz Klociński chrzest przyjął 
w 1982 roku niedaleko Żyrardowa.  
Z małżeńskiego związku ze śp. Hele-
ną, Bóg darował dwoje dzieci. 
Oboje przez większość swojego życia 
byli oddani Bogu i Kościołowi, będąc 
przykładem zapału, miłości i radości 
z pracy w zborze.  Poznali się 3 lata 
temu na wczasach seniora w Radości, 
a pół roku temu Pan dał im przekona-
nie o zaplanowanej dla nich wspólnej 
drodze. Podjęli decyzję o połączeniu 
się w związku małżeńskim w obecno-
ści Boga, rodziny i Zboru, dlatego 4-go 
i 5-go grudnia 2010 r. miały miejsce  
w Katowicach wyjątkowe uroczystości 
zaślubin Julii i Zenona. 
4-go grudnia, w mieszkaniu Julii Kra-
wiec w obecności rodziny podpisano 
dokumenty konkordatowe.

5-go grudnia, podczas nabożeństwa w kościele przy ul. 
Morawskiej w Katowicach pastor Jerzy Rogaczewski w mo-
dlitwie przyniósł do tronu Boga dalsze, wspólne życie Julii 
i Zenobiusza, a członkowie Zboru prosili Boga o błogosła-
wieństwo dla tego związku. 
Wielu gości z rodziny Krawców i z rodziny Klocińskich przy-
było do Katowic, by błogosławić ten „niecodzienny ślub”. 
Popłynęły łzy wzruszenia, bo oboje sprawili zgromadzonej 
rodzinie i kościołowi wiele radości. Oprócz gratulacji i gorą-
cych życzeń od najbliższej rodziny, wznoszone były pieśni  
i modlitwy do Boga o dalsze prowadzenie dla małżonków. 

Nietypowy ślub w Katowicach na Morawskiej

Młodzież z Chełma i RudkiMłodzież z Chełma i Rudki
Joanna Kamińska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Słowo Prawdy:  Proszę, przedstaw się naszym Czytelnikom. 

Jolanta Sularz: Nazywam się Jolanta Sularz (z domu Piasecka) 
i urodziłam się z pędzlem i ołówkiem w rękach (śmiech). Licz-
ne dowody na to może przedstawić moja mama. Jako mała 
dziewczynka dawałam upust swojemu talentowi na ścianach, 
poduszkach, itp.

A tak poważnie, moja wrażliwość na sztukę zaczęła się bu-
dzić w domu rodzinnym. Miałam kochających rodziców, do 
czasu, kiedy tato nie zaczął mieć problemów z samym sobą  
i nie zaczął sięgać po alkohol. Mama starała się wiązać koniec 
z końcem, żeby nas wykształcić (a było nas cztery dziew-
czynki). Uciekałam więc w marzenia i fantazje. Tworzyłam 
własne światy w obrazach, nad którymi miałam kontrolę. Były 
to światy przepełnione jaskrawymi kolorami, pełne światła, 
oswojone przeze mnie. 

SP: I to światło jakoś cię spotkało?

JS: Tak! Nawróciłam się mając 17 lat i to przez sztukę – teatral-
ną. Bóg ma poczucie humoru. Znał mnie i wiedział, że ważny 
jest dla mnie obraz, jako środek przekazu i taki też przekaz 
zastosował wobec mnie. Była to sztuka teatralna (nie pamię-
tam już tytułu), w której w różnych wątkach zdarzeń ludzie 
ginęli. Umierali wierzący i niewierzący. 

SP: To już brzmi znajomo – jak wizje z Księgi Objawienia.

JS: Bo tak właśnie było. Pojawiali się przed Księgą Żywota. 
Wtedy albo szli z Jezusem  - jeśli byli w tej Księdze zapisani 
– albo porywały ich demony w otchłań – jeśli w tej Księdze 
nie było ich imion.

Na końcu sztuki pastor zapytał: „A czy Ty jesteś zapisana  
w tej księdze?”. I wytłumaczył, po co Jezus umarł za nas i jak 
być zbawionym. „Czy i Ty chcesz być zbawiona?” - usłysza-

łam. „Zacznij się ze 
mną modlić tą mo-
dlitwą...”. Wtedy po-
wierzyłam życie Je-
zusowi Chrystusowi,  
w moim pokoju, 
przez oglądanie tej 
sztuki z kasety vi-
deo. Płakałam z ra-
dości, ogarnął mnie 
jakiś błogi pokój. Wkrótce przyłączyłam się do formującego 
się właśnie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rabce– Zdroju. 
Była to filia Zboru w Krakowie.

SP: A twoja pasja do malowania?

JS: W tym też czasie uczęszczałam z siostrą do Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej, gdzie pod bacznym okiem mgr Leszka  
Zachary poznawałam kunszt rysunku i malarstwa olejnego. 
Po maturze dostałam się na projektowanie ubioru a następnie 
na Edukację Artystyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. 
Czas studiów był błogosławionym czasem i wielką przygo-
dą. Uczyłam się tego, co bardzo kochałam. Kochałam Boga  
i sztukę, którą wpisał w moje DNA!

SP: Wiemy już, że Objawienia Bóg użył, by przyprowadzić 
cię do Chrystusa. Ale jak to się stało, że Objawienie Jana 
pojawiło się na twoich studiach?

JS: Czas studiów dobiegał końca i trzeba było zastanowić się 
nad tytułem pracy magisterskiej. Czytałam też w tym czasie 
życiorys Michała Anioła, o jego zmaganiach z Sądem w Ka-
plicy Sykstyńskiej. Odwiedziliśmy też z mężem Włochy. I tam 
właśnie zrodził się pomysł na napisanie pracy pisemnej pod 
tytułem „Apokalipsa a wyobraźnia. Rola średniowiecznych  

i renesansowych wyobrażeń malarskich w kształtowaniu ste-
reotypowej wizji Sądu Ostatecznego”. Natomiast praca rysun-
kowa była owocem przeżyć wewnętrznych i zewnętrznych 
towarzyszących przy powstawaniu pracy.

Drugim powodem, dla którego podjęłam taki temat było wpro-
wadzenie ewangelii w świat doktorów i profesorów mojej 
uczelni. Praca magisterska była okazją do rozmowy o Jezusie 
w trakcie obrony. Po obronie każdy z doktorów i profesorów 
dostał ode mnie zamiast kwiatów Biblię w prezencie, w której 
Apokalipsa pojawiała się w trzech językach. Broniłam pracy 
w todze pastora Zbigniewa Sobczaka. Mój promotor przyznał 
się, że czuł respekt, jakby był na jakiejś uczelni teologicznej. 
Dostałam 5 z rysunku (śmiech).

SP: Gratulacje! A czy poruszenie takiego tematu rodziło  
w tobie również jakieś obawy? 

JS: Owszem. Bałam się - ale bardziej ludzi, niż kochającego 
mnie Boga. Choć moje serce czuło się bardzo małe przy tak 
wielkim temacie wiedziałam, że Bóg patrzy na mnie z miło-
ścią w trakcie tworzenia tego dzieła. On wie, że chcę przez to 
Mu podziękować. A bałam się ludzi, ludzi w moim kościele, 
bo znałam podejście braci do sztuki sakralnej. W skrócie: wy-
rzucać i palić. Uważali, że niczego, co związane z Bogiem 
nie wolno tworzyć ludzką ręką. 

SP: A może mają rację? Przecież istnieje II Przykazanie,  
które brzmi dość ostro. 

JS: Z szacunku, mój Bóg na rysunku jest obrócony tyłem. Nikt 
nigdy nie oglądał Jego oblicza. Tak, Biblia jest bardzo surowa 
zakazując nam czynienia podobizny Bożej, mówi jednak dla-
czego – dla celów oddawania czci. Ale nie jako inspiracji dla 
talentów, którymi nas obdarzył. Wtedy nie tylko obrazy po-
winny być zakazane, ale również powieści, czy pieśni chrze-
ścijańskie. One wszystkie przedstawiają Boga... a nawet kaza-
nia, które przecież też są naszym zrozumieniem Boga. Tym-
czasem te zdolności są nam dane właśnie po to, byśmy Boga 
poznawali i kochali całymi sobą, z całej siły, myśli i serca.  
W tym i naszymi zdolnościami artystycznymi. Mamy odda-
wać Mu cześć cali! Gdyby to wszystko nie miało Mu służyć, 
to by tego nam nie dał. 

Tak więc, czytałam Objawienie Jana, zdanie po zdaniu, i ry-
sowałam.

SP: Jaką technikę wybrałaś?

JS: Wybrałam technikę rysunku, ponieważ kontrast czarno 
biały bardziej przemawia do odbiorcy i nadaje więcej suro-
wości niż kolory. 

SP: Dlaczego to jest komiksowe? Czy to jest twój styl? 

JS: Komiks wyraża więcej uczuć niż zwykły rysunek, a na 
tak zatłoczonej powierzchni każda postać ma coś do po-
wiedzenia. W tym przypadku jest to efekt zamierzony, choć  
w innych pracach trzymam się realizmu. Komiks pozwala so-
bie pokazać strach, a tym samym ma prawo do niedoskona-
łości, bo jest po prostu komiksem. Nikt, nawet sam Michał 
Anioł czy Van Eyck nie dotarli do doskonałego pokazania 
sceny Sądu, bo go nigdy nie widzieli. Obrazy średniowiecz-
ne i renesansowe były również ostatecznie znikomą imitacją 
prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Stąd mój pomysł na ko-
miks: on uczciwie ujmuje prawdę, że Pismo nas przerasta. 
Zdawałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie pokażę Apoka-
lipsy tak, jak ona się objawi. 

Poza tym, w trakcie rysowania wprowadzała mi ciągłe zmiany 
moja promotorka. Próbowała mnie przekierować na kosmos; 

Apokalipsa z Rabki
Z Jolantą Sularz o jej fascynacji Księgą Objawienia

PRZEDSTAWIAMY
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by w nim budować tragizm. Wybroniłam się rozszczepiając 
ważne narządy człowieka, jak planety krążące wobec całego 
zdarzenia (wszak „prochem jesteś i w proch się obrócisz”). 
Dzięki tym doświadczeniom wiedziałam, jakie uczucia mu-
siał mieć Michał Anioł, kiedy z drętwiejącym ciałem, malując 
Sąd Ostateczny słuchał narzekania biskupa, który narzucał 
mu własną wizję strasząc, że nie zapłaci (śmiech).

SP: Wyjaśnij nam proszę układ. Dlaczego w centrum jest to, 
co jest w centrum/ na bokach, na górze, na dole?

JS: Praca jest poliptykiem złożonym z 14 części. Całość two-
rzy rozmiar 3,5m x 2m. Praca podzielona jest na 5 pionowych 
pasów chromatycznych. Na pierwszym pasie od lewej strony 
widzimy Chrystusa, na obłoku i z sierpem. Nad Jego głową 
zstępują bramy Nowego Jeruzalem, a pod Nim gromadzą się 
Zbawieni.

Drugi pas od lewej, to rozproszone narządy człowieka (oko, 
nerki, mózg, serce, kręgosłup, komórka ludzka, płód ludzki) 
połączone z Ziemią i Tronem Bożym. Trzeci, centralny pas, 
przedstawia na górze Tron Boży: „a oto tron stał w niebie,  
a na tronie siedział ktoś…”. To scena bardzo tajemnicza, 
więc Boga odwróciłam tyłem, aby był tajemniczy, gdyż nikt 
Go nigdy nie oglądał. Pojawiają się również cztery postacie 
pełne oczu. Pierwsza postać podobna do lwa, druga do ciel-
ca, trzecia twarz jakby człowieka, czwarta podobna do orła  
w locie. Każda miała po 6 skrzydeł. Wokół tronu tęcza.  
Z tronu wychodzą błyskawice, przed tronem siedem ogni-
stych pochodni, a dalej aniołowie oddają pokłon. 

Pod tronem rozgrywa się scena z Barankiem Bożym i otwar-
cie pieczęci. Stoi tu „Baranek jakby zabity”, który ma siedem 
rogów i siedmioro oczu. Baranek zdejmuje pieczęcie. Poni-

żej Baranka dusze zabitych dla Słowa Bożego i tłum wielki  
w białych szatach, z palmami w swych rękach.

Dolna część centralnego pasa to kataklizmy: i powstały trzę-
sienia na ziemi, odebrano Ziemi pokój... Słońce pociemniało 
jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, gwiaz-
dy z nieba spadały, niebo zwinęło się jak zwój, góry i wy-
spy ruszyły się z miejsca. Do tego grzmoty, błyskawice, grad  
i ogień przemieszany z krwią. Spadła z nieba wielka gwiaz-
da płonąca. Wielu ludzi pomarło. Otwarła się otchłań i na 
ziemię wyszła szarańcza i miała moc skorpionów. Szarańcza 
jest podobna do koni bojowych, na głowach ma coś jakby 
złote korony i twarze, niby ludzkie. Z włosami kobiet i zębami 
lwów. W pancerzach, z ogonami skorpiona z żądłem. Ruszają 
również na Ziemię konie, z głowami jakby lwów. Pojawia się 
niewiasta i smok.

Czwarty pas przedstawia kontynuację rozpadu człowieka 
(czaszka, DNA, kość biodrowa, ręce, komórki). A piąty pas 
przedstawia (od góry) zwycięskie wojska Króla Królów i Pana 
Panów nad bestiami, smokiem, nierządnicą. Otchłań pożera 
też tych, którzy mają obraz bestii.

Ważne jest, żeby przy oglądaniu mojej Apokalipsy czytać 
Objawienie Św. Jana, aby doszukiwać się tych wszystkich po-
staci. 

Niestety, w wizji tej nie pojawiają się starcy na tronach, któ-
rych usunęła mi promotorka z pracy. Te zmiany widzę jednak 
również pozytywnie – są symbolem rozpadu, rozkładu świa-
ta, w którym nie ma Boga. On przemija, ale Boży świat trwa 
na wieki!

SP: Dziękujemy za rozmowę. Niech Bóg dalej ciebie prowa-
dzi w tworzeniu dla Jego chwały!   

Jedną z najważniejszych dziedzin naszego życia jest pozy-
skiwanie środków na utrzymanie oraz gospodarowanie nimi. 
Jeśli przyjrzymy się naszemu rozkładowi dnia, to zdecydowa-
na większość z nas poświęca 1/3 dnia na sen, 1/3 na sprawy 
prywatne i rodzinne, a przeciętnie 1/3 a nawet więcej na pra-
cę zarobkową. Nie do końca przyjazny system ekonomiczny 
i rosnące koszty utrzymania sprawiają, że nie tylko w czasie 
faktycznie wykonywanej pracy, ale również w czasie odpo-
czynku nasz umysł jest zaprzątnięty myślami o pozyskiwaniu 
funduszy na byt. 

Skoro tak się dzieje, nie możemy dopuścić, aby kwestie zwią-
zane z zarabianiem pieniędzy oraz ich wydawaniem były 
przez nas rozumiane zgodnie ze światową modą. Dołóżmy 
wszelkich starań, aby odnowić nasze umysły i dowiedzieć 
się, czego Bóg od nas wymaga, a następnie w pracy, w biurze,  
w sklepie a nawet w placówce bankowej składajmy dobre 
świadectwo wiary. Wtedy codzienny trud będzie nie niekoń-
czącą się udręką, ale okazją do uwielbienia Boga.

Na czarną godzinę?
O zaletach oszczędzania jesteśmy uczeni od małego dziec-
ka. Pamiętam, że już w szkole podstawowej na jednej z gaze-
tek ściennych widniała reklama Szkolnej Kasy Oszczędności 
i maksyma, która twierdziła, że oszczędzanie jest przejawem 
rozsądku. W prasie i telewizji jesteśmy bombardowani rekla-
mami banków i towarzystw powierniczych, które obwiesz-
czają nam swoją gotowość do efektywnego zarządzania 

naszymi aktywami, a przez to zapowiadają nam dostatnią 
przyszłość. Pozytywny wymiar oszczędzania stał się tak 
oczywisty, że osoby, które zdecydowałyby się go zakwe-
stionować będą uchodzić już nawet nie za dziwaków, ale za 
osoby rozrzutne, nierozsądne i nie potrafiące przewidywać. 
A więc „ziarnko do ziarnka” oraz „grosz do grosza, aż będzie 
kokosza” to dogmaty współczesności. Nasiąknęliśmy tymi 
oklepanymi twierdzeniami, przyzwyczailiśmy się do nich  
i uważamy je za dobre i pożyteczne... Jednak chciałbym, 
abyśmy zadali sobie trud, by odpowiedzieć na pytanie, co 
chciał nam przekazać Pan Jezus, kiedy mówił: „Nie gromadź-
cie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby  
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje 
nie podkopują i nie kradną” (Mateusza 6, 19-20)?

Czyżby nasz Pan nie był wystarczająco przezorny? Albo 
czy może zachęca nas do nieodpowiedzialnego podejścia 
do życia? Jestem pewny, że nie. Jeszcze bardziej upewnimy 
się, że Pan Jezus ma absolutną rację, kiedy przyjrzymy się 
losowi milionów drobnych ciułaczy w Polsce. W przeciągu 
ostatnich 100 lat wszyscy oni wielokrotnie tracili całe swoje 
oszczędności. Dwie zawieruchy wojenne, zniszczenia, ruiny, 
konfiskaty majątków, aż wreszcie fikcyjny pieniądz sprawiły, 
że wiele osób popadło w skrajne rozgoryczenie. Ich życiowy 
trud poszedł na marne wraz z wojną, rozkułaczaniem, galo-
pującą inflacją czasu Polski Ludowej (czy pamiętamy sławne 
książeczki oszczędnościowe i mieszkaniowe, które w prze-

Przemysław Gola

Czy 
traktujesz 
zalecenia  
Biblii  
na  
poważnie?

Pismo Święte jest nie tylko  
objawieniem wielkich doktryn,  
czy też dobrą nowiną  
o zbawieniu w Jezusie  
Chrystusie.  
To również zbiór  
ponadczasowych rad,  
które mogą uporządkować  
nasze życie. Sprawić, że  
unikniemy wielu pomyłek,  
a nawet  przyczynić się do  
znacznej poprawy jego jakości.  
Głęboko wierzę w to, że Bóg  
podarował nam te cenne rady  
nie po to, byśmy beznamiętnie  
wodzili swoim wzrokiem  
po wersetach, ale aby zmienić  
nasze życie. Powinniśmy  
zawsze być gotowi do  
skorzystania z zamieszczonych  
w niej nakazów i rad. 

ROZWAŻANIA
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ciągu kilku lat stały się nic nie wartym świstkiem papieru i co 
najwyżej świadectwem niewiarygodności państwa?).

Wierzę, że nie ma nic złego w tym, że odkładasz na zakup 
konkretnych rzeczy, które są ci potrzebne. Ale czy warto  
w nich skupiać nadzieję na bezpieczeństwo? Łatwo nie znać 
umiaru w odłożonej „na czarną godzinę” kwocie, która two-
rzy złudne poczucie bezpieczeństwa. Zresztą, gromadzenie 
środków na „godną starość” jest raczej wątpliwe w obliczu 
realnego zagrożenia bankructwem polskiego systemu emery-
talnego, a co za tym idzie całego państwa. Pierwszy filar, dru-
gi filar, a teraz mowa o trzecim, potem może jeszcze piątym, 
dziesiątym, dwudziestym… Czy to zapewni ci rzeczywiście 
bezpieczeństwo na starość? A może stanie się powodem 
jeszcze większego rozczarowania i goryczy?

Zastanów się, czy nie lepiej dać świadectwo światu, że na-
szej nadziei nie pokładamy w zgromadzonych środkach na 
rachunku bankowym albo w towarzystwie emerytalnym, 
które i tak przepadną. Być może dużo rozsądniej pójść za 
radą Boga Najwyższego, który uczy nas: I ja wam powiadam: 
Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, 
gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków” (Łu-
kasza 16, 9). Jest niebiański fundusz powierniczy, który nigdy 
nie zbankrutuje: wdowy, sieroty, ubogi sąsiad, matka miesz-
kająca w pobliżu z niepełnosprawnym synem, utrzymująca 
się z jego renty. Ten fundusz nigdy nie upadnie, a nawet ga-
lopująca czterema kopytami inflacja nie zdoła umniejszyć 
twoich zysków. Od ciebie zależy, czy zechcesz ufać wylicze-
niom „ekspertów i doradców” finansowych, czy też zaufasz 
Bogu i na poważnie weźmiesz sobie jego rady do serca. 

Parszywa robota
Mierzi mnie, kiedy słyszę, jak ludzie wierzący narzekają na 
swoją pracę. Że ciężka, że słabo opłacana, że szef niemiły, 
że daleko od domu, że w firmie nie ma perspektyw rozwo-
ju. Niby niewinne pogaduszki przy kawie i herbacie, a jaw-
nie stoją w opozycji do zaleceń Słowa Bożego i pozbawia-
ją błogosławieństwa wypowiadających te słowa. Jeśli jesteś 
pracownikiem, to chciałbym zwrócić twoją uwagę na kilka 
ważnych kwestii.

Po pierwsze, praca jest darem Bożym, którego Bóg mógł ci 
nie dać. Jest to dar, na który absolutnie nie zasługujesz i dla-
tego powinieneś być wdzięczny Bogu i swojemu pracodaw-
cy za przywilej zarabiania na swoje życie własnymi rękoma. 
Jeśli uważasz, że osiągnąłeś swój sukces zawodowy dzięki 
swojej przemyślności i zaradności życiowej, to jesteś w błę-
dzie. Spójrz, co mówi Pismo: Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, 
daje ci siłę do zdobywania bogactwa (5 Mojżeszowa 8, 18a). 
Praca jest darem Bożym i powinniśmy ją szanować. 

Biblia wzywa nas również do okazywania szacunku nasze-
mu pracodawcy lub przełożonemu, który działa w jego imie-
niu: Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią  
i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie 
pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przy-
podobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę 
Bożą z całej duszy. (Efezjan 6, 5-6).

Powyższe przykazanie oznacza nic innego, jak to, że powin-
niśmy starać się wykonywać naszą pracę jak najlepiej, pod-
nosić swoje kwalifikacje, okazywać szacunek naszym przeło-
żonym, dbać o dobro zakładu pracy, w którym przyszło nam 
pracować. Pracownika zawsze i wszędzie obowiązuje abso-
lutna uczciwość i prawdomówność. Powinniśmy pracować 
sumiennie, nie w nadziei na awans lub zapłatę, ale w nadziei 
na nagrodę, która czeka na nas w niebie. W świetle powyż-
szej nauki nie widzę możliwości plotkowania czy siania intryg 
w celu osiągnięcia wyższej pozycji w firmie. Boży człowiek 
powinien jaśnieć prostodusznością, miłym usposobieniem  
i przyjaznym zachowaniem tak wobec współpracowników, 
jak wobec klientów przedsiębiorstwa. 

Młodszym, dopiero rozpoczynającym karierę zawodową 
chciałbym przypomnieć, że jest rzeczą niewłaściwą, by czę-
sto zmieniać pracę, gdy tylko ktoś inny zaproponuje nieco 
wyższe wynagrodzenie. Pamiętaj, że jest swego rodzaju oszu-
stwem, jeśli zatrudnisz się u jakiegoś pracodawcy, aby tylko 
podwyższyć swoje kwalifikacje i przejść szkolenie, a gdy się 
ono skończy natychmiast szukać lepszej oferty na rynku. 

Pomoc społeczna
W chwili obecnej państwo rozszerzyło zakres swoich usług 
poza obronę terytorium i utrzymanie porządku. Model współ-
czesnych państw obejmuje również funkcję redystrybucji 
dóbr, co oznacza mniej więcej tyle, że urzędnicy państwo-
wi nie pozwalają na to, by obywatele kraju wydawali zaro-
bione przez siebie pieniądze samodzielnie, ale odbierają im 
jako podatki większą część przychodów, a następnie zwra-
cają ich część w postaci świadczonych usług: na przykład 
szkolnictwa, bezpłatnej opieki zdrowotnej, zasiłków, zapo-
móg, stypendiów, itd. Nie zachęcam cię do tego, abyś zrezy-
gnował z tych świadczeń zupełnie. Jednak, jeśli los sprawił, 
że stałeś się klientem opieki socjalnej państwa, powinieneś 
zrobić wszystko, aby z niej zrezygnować tak szybko jak to 
tylko możliwe: Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto 
nie chce pracować, niechaj też nie je. (2 Tesaloniczan 3, 10).  
A w innym miejscu: ...tak abyście wobec tych, którzy są poza 
zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli 
zdani (1 Tesaloniczan 4, 12b).

Zwróć uwagę na to, że zapomoga, którą otrzymujesz nie 
wzięła się z powietrza. Pieniądze na nią zostały komuś ode-
brane, ktoś musiał je wypracować, a potem prawdopodobnie 
pod przymusem oddać rezygnując z własnych, być może pil-
nych wydatków. Dlatego jeśli jesteś zdrowy, poszukuj pracy  
i zgódź się nawet na tę słabo opłacaną. W ten sposób uczy-
nisz coś, co podoba się Bogu – zaczniesz własnymi rękoma 
zarabiać na jedzony przez siebie chleb.

Gry losowe
Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, który napawa wiel-
kim smutkiem. Z przykrością zauważam, że wielu chrześci-
jan bierze udział w grach losowych, loteriach, konkursach 
opartych na łatwej wygranej. Pamiętaj, że hazard pozostaje 
hazardem bez względu na to, czy jest legalny czy nielegalny, 
i ile obstawiasz. Jeśli udajesz się do kolektury lotto, nie róż-

nisz się wiele o tego, kto przegrywa w ruletkę swój dom, czy 
samochód. Kierują tobą wszak te same uczucia i pragnienia: 
chęć łatwego wzbogacenia się, zarobku bez trudu, itp. Za-
miast skupić się na pracy, żyjesz nadzieją zysku za nic. Emo-
cje, które zaprzątną twoim umysłem przez cały ten czas, aż 
do ogłoszenia wyników losowania skutecznie przesłonią ci 
Chrystusa i Bożego sprawy. Przez kilka dni będziesz łudził się 
szansą na wielką wygraną, często marząc i planując wydatki, 
moment losowania będzie dla ciebie zaś jak zimny prysz-
nic, który sprawi, że znów zapragniesz kupić los i dać sobie 
jeszcze jedną szansę. Tymczasem Bóg radzi coś zupełnie in-
nego: Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Je-
zusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli  
(2 Tesaloniczan 3, 12). Sam widzisz, że wolą Bożą jest nie to, 
byś o pieniądze żebrał w państwowych instytucjach lub liczył 
na wygraną na loterii. Masz zarabiać je własnymi rękoma.

Skok na bank
Na zakończenie chciałbym porozmawiać z tobą o uczciwo-
ści. Jedno z przykazań Bożych powiada: Nie kradnij (Mate-
usza 19, 18b). Kradzież nie polega tylko na tym, że ktoś zakła-
da kominiarkę, bierze broń do ręki i wyrusza, aby obrabować 
bank. W związku z rozwojem technicznym i zmianami kultu-
rowymi mamy dziś dużo więcej możliwości, aby przywłasz-
czyć sobie to, co do nas nie należy. Nie zawsze trzeba wdać 
się w bójkę, by wyciągnąć komuś pieniądze z portfela. Dlate-
go wydaje mi się słuszne, aby udzielić ci kilku porad:

oprogramowanie komputerowe, nagrania muzyczne, filmy, 
książki – pamiętaj, że chociaż wydają się one niematerialne, 
to posiadają swoją wartość, ponieważ ktoś, by je wyprodu-
kować musiał wykonać określoną pracę. Rzeczy te nie nale-
żą więc do ciebie, dopóki ich nie kupisz. Nieautoryzowane 
kopiowanie, rozpowszechnianie, pobieranie z Internetu tych 
dóbr jest grzechem – najzwyklejszą w świecie kradzieżą. 
Kradnąc te dobra narazilibyśmy innych na stratę, utratę pracy 
a może nawet bankructwo. Dlatego zanim ukradniesz, po-
myśl o swojej wieczności: Albo czy nie wiecie, że niespra-
wiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! 
Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani 
rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, 
ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie 
odziedziczą (I Koryntian 6, 9-10).

Ktoś powie: a co, jeśli nie stać mnie na oryginalne oprogra-
mowanie? No cóż, trudno. Również dobrze ktoś mógłby po-
wiedzieć: a co jeśli nie stać mnie na nowego mercedesa? Są 
rzeczy, na które nas stać i możemy je kupić, oraz są rzeczy, 
na które nie możemy sobie pozwolić. Niedostatek nie jest 
usprawiedliwieniem kradzieży.

Niesumienne wykonywanie swoich obowiązków pracowni-
czych – jeśli jesteś pracownikiem, to po prostu sprzedajesz 
swój czas. Jeśli pół dnia schodzi ci w pracy na pogaduchach, 
to pobierasz zapłatę za coś, czego w istocie nie wykonałeś. 
Jest to oczywista kradzież. Dlatego, jeśli zdarza nam się gor-
szy dzień, to zmarnotrawiony czas powinniśmy odpracować 
bezpłatnie w godzinach nadliczbowych. W przeciwnym wy-

padku zmuszeni będziemy do zwrotu nienależnie pobranego 
wynagrodzenia.

Niesumienne wykonywanie usług – jeśli świadczysz usługi 
lub sprzedajesz towary, powinieneś wykonywać to rzetelnie 
i sumiennie informować o cechach swoich produktów. Rów-
nież niezwykle ważne jest zapewnienie stosownego serwisu 
gwarancyjnego, jeśli usługa okaże się marna, a towar wadli-
wy.

Sprzedaż samochodu z zatajoną wadą – kradzieżą i oszu-
stem jest również sprzedaż samochodu, jeśli masz świado-
mość, że pojazd posiada jakieś ukryte wady. Jeśli znasz te 
wady, powinieneś kompleksowo przedstawić je kupujące-
mu i umówić się na odpowiednio niższą cenę. Rozumiem, 
że awaryjny samochód mocno nadwyrężył twój budżet  
i chcesz się go szybko pozbyć. Pomyśl jednak o swoim bliź-
nim i o tym, że być może wyda on na zakup wszystkie swoje 
oszczędności. Kto zaś oszukuje bliźniego, ten go nienawidzi, 
a kto nienawidzi, nie ma udziału w Królestwie Bożym.

Powyższe cytaty to jedynie niewielka cząstka tego, co Biblia 
mówi o pieniądzach, pracy, gospodarowaniu majętnościami. 
Każdy chrześcijanin powinien pilnie badać Pismo Święte pod 
tym kątem. Osobiście polecam robienie notatek i wynotowy-
wanie podczas lektury fragmentów, które mogą mieć zastoso-
wanie w naszym życiu, aby tym skuteczniej je sobie utrwalić. 
Regularne czytanie Pisma Świętego napełni cię mądrością. 
To „...Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku 
zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez 
Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 
aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego 
dzieła przygotowany.” (2 Tymoteusza 3, 15-17). Pamiętajmy  
o tym i nie lekceważmy ani wskazówek Bożych odnośnie 
błędów w naszym życiu, ani wskazówek do poprawy, aby-
śmy byli doskonali i podobali się Bogu.  
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Proszę się przedstawić i coś niecoś opo-
wiedzieć o sobie, rodzinie i działalności 
śpiewno-muzycznej na rzecz uwielbie-
nia Boga.

Nazywam się Anna Winek, a po wyjściu 
za mąż w 1989 r. za Szweda Jana Al-
bertssona, używam podwójne nazwisko 
Anna Winek-Albertsson. Mój mąż Jan jest  
z wykształcenia biologiem, doktorem 
nauk morskich. Pracuje w Stacji Naukowej 
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyk. 
Jest człowiekiem wierzącym, bardzo do-
brym. Angażuje się w wychowanie dzieci  
i jest we wszystkim pomocny rodzinie.

Gdzie Siostra mieszkała i do jakich szkół 
uczęszczała zanim wyszła za mąż i wyje-
chała do Szwecji?

Urodziłam się w Warszawie i wychowy-
wałam się w rodzinie rzymsko-katolickiej. 
W stolicy uczęszczałam do dwóch szkół 
równoległych: podstawowej i podstawo-
wo-muzycznej. Liceum ogólnokształcą-
ce i średnią szkołę muzyczną im. Józefa 
Elsnera przy ul. Miodowej w Warszawie 
ukończyłam i zdałam pomyślnie dwa kie-
runki: wiolonczelę i śpiew solowy.
Śpiewam sopranem lirycznym.
Jeździłam też do Gdańska na lekcje 
śpiewu w Akademii Muzycznej do prof.  
Mickiewiczowej. Po wyjeździe do Szwe-
cji dokształcałam się jeszcze na kursach 
dyrygentury. W Londynie, pogłębiałam 
technikę śpiewu muzykolowego.

Kiedy i w jakich okolicznościach zetknę-
ła się Siostra z Kościołem Chrześcijan 
Baptystów?

Jak już wcześniej wspomniałam, że uro-
dziłam się i wychowywałam w rodzinie 
katolickiej, ale nie mogłam zaspokoić 
swojej tęsknoty do Boga i zbliżyć się do 
Jezusa, ponieważ w kościele katolickim 
moja wiara opierała się wyłącznie na po-
czuciu winy. Modliłam się gorąco, aby 
Pan wskazał mi właściwą drogę do Siebie 
i zostałam po jakimś czasie wysłucha-
na. Będąc na wakacjach z przyjaciółmi  
w Gdańsku, poszliśmy do zboru bap-
tystów. Tam słuchając Słowa Bożego – 
Duch Święty poruszył do głębi moje serce 
i zaczęłam uważnie czytać Pismo Święte 
i modlić się wraz z moją przyjaciółką 
Agatą Halikowską, która też poszukiwała 
drogi do Boga. Już wcześniej trafiłyśmy 
do takiego zboru baptystycznego jak  
w Gdańsku – w Warszawie, który znajdu-
je się przy ul. Waliców 25.

Kiedy siostra się nawróciła i postanowiła 
przystąpić do chrztu świętego?

Obydwie z Agatą zaczęłyśmy uczęsz-
czać na nabożeństwa do Zboru Baptystów  
w Warszawie, a potem na spotkania biblij-
no-modlitewne dla katechumenów przy-
gotowujące kandydatów do chrztu. W nie-
długim czasie namówiłam tez moją mamę 
Janinę do przychodzenia na nabożeństwa 
do Baptystów. Już po wzięciu udziału  
w pierwszym nabożeństwie, mama była tak 
bardzo poruszona kazaniem pastora Adama 
Piaseckiego, że postanowiła wraz ze mną 
uczęszczać regularnie na nabożeństwa do 
zboru warszawskiego.
A kiedy ja z przyjaciółką Agatą po zawierze-
niu swojego życia Jezusowi i przygotowaniu 
się do chrztu, moja mama też zdecydowała 
się i oznajmiła, że jest gotowa na osobiste 
przyjęcie do swojego serca Pana Jezusa. I po 
pouczających naukach opartych na Piśmie 
Świętym, wszystkie trzy przystąpiłyśmy  
w kwietniu 1988 r do chrztu wiary i do dziś 
trwamy jako nawrócone w wierze. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwe, że życie swoje zawierzy-
łyśmy Panu Bogu.
Pragnę podkreślić, że duże znaczenie  
w moim życiu odebrał Zbór Chrześcijan 
Baptystów z pastorem Adamem Piaseckim.

Jak zareagował na Wasze nawrócenie i przy-
stąpienie do chrztu wiary siostry tatuś?

Ojciec mój wkrótce, tzn. po 10 miesiącach 
po moim ślubie w 1989 r. zmarł i niestety,  
nie udało się mamie i mnie doprowadzić Go 
do nawrócenia do Boga, choć z mamą nad 
tym pracowałyśmy.

W którym roku Siostra przeprowadziła się 
do Szwecji?

Po zawarciu ślubu w 1989 r. w I Zborze Bap-
tystycznym w Warszawie, którego udzielił 
nam pastor Adam Piasecki na stałe zamiesz-
kałam w Szwecji w mieście Umea. Ze zboru 
Warszawskiego przeniosłam swoje członko-
stwo do Baptist Chuch Betelkyrkau w Umea, 
do miasta w którym mieszkam.

Czy staracie się wychowywać dzieci po 
polsku?

Mamy dwoje dzieci: Sarę w wieku 20 lat  
i Jakuba 18-letniego. Dzieci wychowywane 
są przez nas w obu kulturach. Zadbaliśmy 
z mężem i babcią (moją mamą) o to, żeby 
czytały i mówiły po polsku. Obydwoje na-
wrócili się i przystąpili do chrztu. Są człon-
kami zboru i wraz z rodzicami – z nami 
aktywnie uczestniczą w życiu zborowym 
w Umea. Sara przygotowuje się na studia 
architektoniczne, a syn Jakub kontynuuje 
naukę w szkole średniej.

Czym Siostra się zajmuje się na co dzień?

W Umea pracuję w szkole muzycznej jako 
nauczycielka śpiewu i muzyki. W szwedz-
kim Kościele Luterańskim jestem zatrudniona 
jako muzyk. Ponadto, prowadzę trzy chóry, 
w tym jeden profesjonalny „Chorale”, który 
występował ze mną w Kościele Baptystów  
w Warszawie. Składa się on z amatorów  
z różnych środowisk społecznych, kultu-
ralnych i religijnych. Większość z nich jest 
typowymi, szwedzkimi luteranami; kilku 
członków jest z różnych wolno-chrześci-
jańskich kościołów, jak również i z tych, 
na których jeszcze czeka zbawienie. Dwa 
młodzieżowe, jeden chór śpiewa tylko re-
pertuar pieśni kościelnych, a drugi chór ma 
repertuar mieszany i śpiewa w różnych ję-
zykach. W Szwecji uczęszczam na różnego 

rodzaju kursy i dalej się kształcę w kierun-
ku muzycznym. Także uczę chórzystów 
polskich pieśni.

Co myślą i jak oceniają Siostry działal-
ność Szwedzi?

Szwedzi bardzo doceniają moją pracę, 
działalność i zaangażowanie, które łączą 
obydwie kultury, tzn. szwedzka i polską 
oraz elementy religijno-duchowe. Chętnie 
przychodzą na wszystkie koncerty. Daję 
też dwa, trzy koncerty solowe w roku.  
W czerwcu ub.r. odbył się koncert z okazji 
200-lecia urodzin Fr. Chopina. W Sali kon-
certowej Opery w Umea Polonia szwedz-
ka, która liczy około 400 osób zaprosiła 
pianistę ze Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki – Konrada Bieniadę, który grał utwory 
Chopina, ja natomiast śpiewałam pieśni 
napisane przez naszego genialnego kom-
pozytora. Młodzież polonijna była ubrana 
w piękne stroje ludowe, mieniące się fe-
erią barw, co bardzo się Szwedom podo-
bało. Koncert był bardzo dobrze odebrany 
przez liczną publiczność. Jednym słowem 
– Szwedzi byli zauroczeni koncertem po-
święconym polskiemu kompozytorowi.

Czy szwedzki „Chor All” prowadzo-
ny przez Siostrę gościł po raz pierwszy  
w Polsce?

Dotychczas, wyjeżdżałam z chórem do 
Irlandii, Estonii, Norwegii, Anglii i dwa 
razy występował chór w Poznaniu w ra-
mach wymiany kulturalnej z naszym mia-
stem Umea.
Z okazji przypadającej w tym roku 200. 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, pod 
moją batutą wystąpił dwa razy szwedzki 
„Chor All” w I zborze Chrześcijan Bap-
tystów w Warszawie. W czasie pobytu 
w stolicy w czerwcu Br. Prezentował się 
tez na Placu Zamkowym z okazji „Święta 

Biblii”. Śpiewana po polsku znana pieśń 
patriotyczna „Boże coś Polską” poruszy-
ła do głębi słuchających warszawiaków, 
którzy chórzystów nagrodzili gromkimi 
oklaskami.

A jak przyjęty został występ chóru 
szwedzkiego przez Zbór warszawski?

W czasie pobytu w Warszawie „Chor All” 
dwa razy występował w zborze Bapty-
stów i na Starym Mieście w stolicy. Bo-
gaty repertuar pieśni religijnych poruszył 
serca słuchaczy, którzy nagrodzili wy-
konawców głośnymi oklaskami. Wspól-
ne zdjęcia zborowników z chórzystami 
będą miłą pamiątką dla członków zboru 
w Warszawie jak tez dla sympatycznych 
chórzystów ze Szwecji.

Czy jest siostra zadowolona ze swojego 
życia?

Tak jestem. Choć mam dobrego męża, 
dzieci, jednym słowem – wspaniały dom 
rodzinny. To zawsze będę tęsknić za 
mamą, za moją Ojczyzną, zborem w War-
szawie. To w Polsce dostałam największy 
dar od Boga, jakim jest życie wieczne, 
które mam przez ofiarę Jezusa Chrystusa, 
mojego Pana i Zbawiciela. Szkoda tylko, 
że z braku czasu nie udało się odwiedzić 
Żelazowej Woli, Muzeum Fr. Chopina  
i zrobić pamiątkowe zdjęcie chóru pod 
pomnikiem kompozytora w Warszawie.

Mamy nadzieję, że przyjedzie Siostra  
z chórem ponownie do Warszawy i wspól- 
nie odbędziemy wycieczkę śladami naj-
większego polskiego kompozytora.
Dziękuję za interesującą rozmowę i pro-
szę pozdrowić Baptystów w Szwecji od 
Baptystów z Polski.

Rozmawiał: Eugeniusz Dąbrowski

Śpiewaczką i dyrygentką trzech chórów w Szwecji

Chwalenie Pana przez śpiewanie 
Jest moją naturalną działalnością.
          Anna Winek-Albertsson

Rozmowa z Anną Winek-Albertsson
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Prawdziwe, głębokie chrześcijaństwo oznacza czasami 
nieuchronną konieczność płynięcia pod prąd. Biblijna per-
spektywa nie pozwala bowiem na kompromisy moralne  
w sprawach zasadniczych: morderstwo jest morderstwem 
bez względu na wiek ofiary i intencje sprawcy, cudzo- 
łóstwo jest cudzołóstwem a zboczenie zboczeniem. Nie- 
które z naszych poglądów po prostu nie mieszczą się  
w przyjętych przez większość społeczeństwa ramach.  
I nie ma innego wyjścia: wcześniej czy później okaże się, 
że wchodzimy z nimi w kolizję. Wtedy napotykamy pytanie  
o to, czym właściwie jest neutralność światopoglądowa? 
Czy faktycznie jest neutralna? oraz – jak, jako chrześcijanie  
powinniśmy ją rozumieć?

Osoby zwiastujące ewangelię zapewne dobrze wiedzą,  
o czym piszę: ileż to razy spotykamy się z poglądem o braku 
miejsca dla Boga we współczesnym świecie? Wokół nas wciąż 
słyszymy, że religie tylko dzielą ludzi i są odpowiedzialne za 
wszelkie zło, a chrześcijaństwo niczym się w tym przypadku 
nie wyróżnia. Ileż to razy mówi się nam w publicznych dys-
kusjach, wywiadach, opiniach wpływowych ludzi w telewizji 
czy prasie, że normy moralne, które wyznajemy nie przysta-
ją do współczesnej wiedzy i osiągnięć nowoczesnej nauki  
i robią z Polski zaścianek Europy?

Neutralność a wolność
W tym wszystkim pozornie szanuje się naszą wolność twier-
dząc, że przecież możemy wierzyć, w co tylko chcemy. Nie-
mniej, faktycznie pojawia się w nich cicha intencja, by za-
mknąć te poglądy w przysłowiowych czterech ścianach na-
szych domów czy kaplic, że tylko tam jest dla takich opinii 
miejsce. Na zewnątrz powinniśmy natomiast, szanując wol-
ność innych zachować wyżej wspomnianą neutralność świa-
topoglądową. Wyłaniające się z owego obrazu zrozumienie 
neutralności można by więc ująć skrótem: „wasze kaplice, 
nasza cała reszta”. Nasi oponenci głoszą otwarcie poglądy 
o konieczności pozamykania nas w skansenach, oczywiście 
jako eksponatów. Czy faktycznie tym właśnie jest neutralność 
światopoglądowa?

Konstytucja a Biblia
Pojęcie neutralności światopoglądowej pierwotnie dotyczy re-
lacji państwa w stosunku do obywateli. Korzenie tej koncepcji 
znajdujemy w rewolucji francuskiej, w wyniku której powsta-

ła nowożytna doktryna rozdziału państwa od Kościoła. Jest 
elementem systemu demokratycznego mającego za zadanie 
zapewnienie równego traktowania obywateli, bez względu na 
wyznanie, czy światopogląd. Ma zapewnić bezstronność reli-
gijną, światopoglądową czy filozoficzną władz państwowych. 
Zasada ta jest zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
w art. 25 ust.2.

„Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej za-
chowują bezstronność w sprawach przekonań religij-
nych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewnia-
jąc swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”

Takie postawienie sprawy pociąga za sobą konieczność ak-
ceptowania tych zasad na wszystkich poziomach urzędów  
reprezentujących władzę państwową: od prezydenta po szere-
gowego urzędnika w gminie. Dlatego bez względu na to, czy 
obywatel jest ateistą, buddystą czy chrześcijaninem, powinien 
przez państwo być traktowany tak samo: i to zarówno, jeże-
li chodzi o prawa obywatelskie jak i o obowiązki. W swoim 
założeniu wydaje się ta zasada właściwa: jest zastosowaniem 
względem wszystkich obywateli kraju zasady: „kochaj bliźnie-
go swego jak siebie samego” (np. Mt 22:39). To zagwarantowa-
nie wszystkim dostępu do tych samych korzyści, jednocześnie 
równo obdzielając ich obowiązkami niezależnie od pocho-
dzenia, rasy, przekonań religijnych i innych.

Praktyka: problemy, problemy, problemy!
Problem zaczyna się w momencie, gdy staramy się określić, 
co tak naprawdę zachowanie neutralności światopoglądowej 
oznacza. Oczywiste jest to w sytuacji, gdy np. urzędnik ma 
za zadanie wydać nam dowód osobisty, niezależnie od na-
szego pochodzenia, czy gdy sędzia ma sprawiedliwie określić 
nasz procentowy udział w spadku, niezależnie od naszego 
wyznania. Dużo bardziej skomplikowane staje się to w mo-
mencie, gdy chcemy wynająć salę w państwowej świetlicy  
i przeprowadzić w niej np. spotkanie ewangelizacyjne, czy 
nabożeństwo placówki. Względnie zorganizować konferen-
cję o szkodliwości seksu przedmałżeńskiego, czy naukowych  
argumentach przemawiających za kreacjonizmem w budynku 
publicznego uniwersytetu. Wówczas dość często usłyszymy, 
że to niemożliwe. 

Dlaczego? Czy państwo nie powinno zachować dalej swej 
neutralności, podobnie jak w przypadku dowodu osobiste-

go, czy sprawy spadkowej? Zgodnie z powyżej zacytowanym 
fragmentem konstytucji – powinno. Więcej, powinno nam za-
gwarantować możliwość wyrażania swoich poglądów.

Tymczasem, możemy nawet spotkać się z argumentem prze-
ciwnym: że staramy się otrzymać poparcie autorytetu państwa 
dla naszych poglądów, przez to naruszając neutralność świa-
topoglądową! Szef danej instytucji może się nam tłumaczyć,  
iż dając pozwolenie złamie konstytucję (nie zachowa neutral-
ności światopoglądowej państwa). Będą na niego wywierane 
naciski nie tylko na wycofanie poparcia, ale również na usu-
nięcie wydanej nam zgody. Okazuje się więc, że w praktyce 
owa neutralność, obecna w biurze meldunkowym i na sali  
rozpraw, w świetlicy i na uniwersytecie już nie obowiązuje. 
Czy to jest uczciwe i sprawiedliwe?

Może, jako małe wspólnoty protestanckie, po prostu przyzwy-
czailiśmy się już do takiego traktowania. Cóż, może warto się 
odzwyczaić? Zwróćmy przy tym uwagę, że mimo deklaro-
wanej neutralności państwa, Kościołowi katolickiemu też się 
obrywa. Co takiego rozgrzewa naszych oponentów do granic 
ludzkiej możliwości, że gotowi są pisać listy protestacyjne  
nie tylko do rektorów, ale i do prezydentów miast, czy naj-
wyższych władz państwowych? Otóż elementem tym jest pro-
sty fakt, że odwołujemy się do Boga. To właśnie On, Stwórca 
Wszechświata wadzi swoją obecnością.

Jedna neutralność dla wszystkich!
Pomijam tutaj dyskusję, czy nasze rozumienie Boga jest 
prawdziwe, czy nie. Zwróćmy uwagę na inny, głębszy pro-
blem. Oto ta sama neutralność światopoglądowa państwa jest 
uzasadnieniem dla – jak to powyżej przedstawiłem, dwóch 
zupełnie różnych postaw. Postawa właściwa, to równe trakto-
wanie obywateli, niezależnie od światopoglądu, w urzędach 
czy sądach. Postawa budząca przynajmniej wątpliwości, jeśli 
nie sprzeciw, to – w imię tej samej neutralności – odmowa 
równego traktowania dwóch różnych światopoglądów – czy 
to w życiu publicznym, czy na uniwersytetach, czy nawet  
w osiedlowych świetlicach. Oto pojawia się światopogląd 
uprzywilejowany, oraz pomijany. Jeden promowany przez 
państwo, oraz drugi spychany na margines. Czy to faktycznie 
można nazwać neutralnością? 

Zdecydowanie nie! To, że określonej grupie ludzi istnienie 
Istoty Wyższej nie mieści się w głowie, jest poglądem słusznie 
dopuszczalnym w neutralnym światopoglądowo społeczeń-
stwie. I ja się na ich istnienie godzę, zachowując swoje zdanie 
o jego prawdziwości (a właściwie jego braku). Natomiast uwa-
żam za pogwałcenie zasady neutralności światopoglądowej, 
gdy państwo zezwala tej grupie nie tylko uważać, że religia  
to zagrożenie dla świata, ale również używać do realizacji 
swoich poglądów publicznych uniwersytetów, na które idą 
również moje podatki! 

Żyjemy w państwie, które bezwiednie zakłada, że panujące 
w Polsce prawo powinno być po stronie tzw. racjonalistów.  
A przecież, mimo że starają się to tak przedstawić, ich posta-
wa nie stoi na straży neutralności światopoglądowej! Byłoby  
tak, gdyby wyznawane przez nich poglądy faktycznie były  

neutralne. Ale ateizm, czy ścisły materializm, bynajmniej neu-
tralny nie jest, a jego praktykowanie żadnej neutralności nie 
zapewnia. Świadczy o tym chociażby stricte religijna bojowni-
czość ateistycznych aktywistów (np. Richarda Dawkinsa), którzy  
w jawny sposób walczą z wiarą w Boga, starając się wyelimi-
nować ją z przestrzeni publicznej.

Ateizm to nie neutralność
Chrześcijaństwo, tak jak każda inna religia stara się odpowie-
dzieć na podstawowe pytania dotyczące egzystencji czło-
wieka: skąd pochodzimy, po co jesteśmy na tej ziemi i dokąd 
zmierzamy? Pod tym względem ateizm niczym się nie różni 
– wypowiada się dokładnie na te same tematy, interpretując 
jedynie rzeczywistość skrajnie inaczej. Oto jesteśmy dziełem 
przypadkowych procesów naturalnych, nasze życie nie ma 
celu, a normy moralne wynikają z ewolucji światopoglądu  
i są wynikiem procesów chemicznych. Wbrew pozorom ate-
izm odnosi się również do Boga, twierdząc zdecydowanie i na 
wskroś religijnie, że Go z całą pewnością nie ma. 

Ma również wpływ etyczny. Nieprzypadkowo okres wpły-
wu ateizmu na życie społeczne naszej cywilizacji to również 
okres erozji wszystkich wartości. Bez Boga zasady są bowiem 
płynne i relatywne. Ateizm tak naprawdę to religia - jej sacrum 
stanowi pogląd, że Bóg nie istnieje, a człowiek sam ma two-
rzyć rzekomo lepszą, nową rzeczywistość (niestety, wyłącz-
nie na własne podobieństwo), odrzucając wszelką wiarę (nota 
bene wartość, na której zbudowana jest nasza cywilizacja).  
To bezkompromisowa wojna z Bogiem i wiarą oraz wartościa-
mi chrześcijańskimi. Nie ma to więc nic wspólnego z jakąkol-
wiek neutralnością.

W kulturze Zachodu spora część współczesnych naukowców 
uważa, że z zawodowego punktu widzenia nie mogą się od-
woływać do sił nadprzyrodzonych, ponieważ nie podlegają 
one naukowym metodom badania. Zagadnienia wiary odkła-
dają do strefy prywatnej, ograniczając swój warsztat zawodo-
wy do zagadnień naturalistycznych. Nakładają w ten sposób 
ograniczenia w zakresie swojej pracy, pomijając istotny, istnie-
jący aspekt rzeczywistości duchowej. Nie oznacza to jednak, 
że oni wszyscy są ateistami. Wielu z nich doświadcza Boga, 
również rozpoznając jego dzieło w swojej pracy zawodowej. 
Godzą się jednak, by nałożono im kaganiec ateizmu.

Wnioski
Co więc mogą zrobić chrześcijanie w sytuacji, gdy ze wzglę-
du na poprawność polityczną próbuje się im uniemożliwić 
dostęp do przestrzeni publicznej? Otóż powołać się na do-
kładnie ten sam przepis Konstytucji, do którego odwołują się 
przeciwnicy. Tego typu praktyka jest bowiem niczym innym, 
jak dyskryminowaniem nas ze względu na religię i światopo-
gląd. My też płacimy podatki, a za dostęp do tzw. świeckiej in-
frastruktury niejednokrotnie dodatkowe spore pieniądze. Stro-
na przeciwna, mimo odwoływania się do wartości neutralno-
ści światopoglądowej, tak naprawdę sama neutralna nie jest: 
promuje po prostu swój ateistyczny punkt widzenia. Bądźmy 
tego świadomi, nie dajmy się omamić zręczną żonglerką poję-
ciami i odwołujmy się do neutralności światopoglądowej pań-
stwa zgodnie z jej konstytucyjnym i biblijnym znaczeniem.  

Neutralność 
światopoglądowa

Aleksander Barański
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Ostatnio tak wiele mówi się w telewizji i na łamach gazet 
na temat nie przebadanych jeszcze wątków współudziału 
Polaków w zagładzie Żydów. Burzliwą dyskusję wywołała 
przygotowywana jeszcze do publikacji, a potem opubliko-
wana książka Tomasza Grossa1. Taką samą reakcję wywołała 
przed laty jego poprzednia książka pt. „Sąsiedzi”, mówiąca 
o udziale polskich mieszkańców Jedwabnego w pomaganiu 
Niemcom w zagładzie tamtejszych Żydów. 

O czym traktuje książka „Złote żniwa”? Punktem wyjścia 
jest tam fotografia przedstawiająca grupę wieśniaków z ło-
patami, wśród których znajduje się też kilku uzbrojonych 
milicjantów. Przed nimi, jak trofea myśliwych leżą piszczele 
i ludzkie czaszki. Fotografia ta została wykonana w okolicy 
obozu śmierci w Treblince2 i przedstawia ludzi, którzy na 
terenie tego obozu rozgrzebywali wspólne groby, czy prochy 
spalonych ciał ofiar żydowskich w poszukiwaniu kosztow-
ności. To symboliczne połączenie władzy i społeczeństwa 
w „wykopkach” stale przewija się w treści tej książki. Autor 
stara się dowieść, że grabież żydowskiego mienia nie była 
tylko dziełem marginesu społecznego, ponieważ  było wte-
dy ogólne przyzwolenie na takie działanie. W „kopanie po 
Żydach” angażowały się całe rodziny – na wspomnianym 
zdjęciu znajduje się matka z małym dzieckiem na kolanach.

Na obrzeżach holokaustu
Na zagładzie Żydów bogacili się przede wszystkim Niem-
cy. To oni w głównej mierze dokonywali tej zbrodni. Tylko  
z Treblinki wysłano tysiące wagonów wypełnionych odzie-
żą i osobistymi rzeczami pomordowanych. Tak samo było  
w innych obozach śmierci. Jednak na każdej stacji miejsco-
wa ludność już za bezcen kupowała te rzeczy. A na rynkach 
różnych miast i miasteczek aż roiło się od handlarzy odzieżą 
i meblami po wywiezionych do obozów  Żydach.

Jeżeli chodzi o przechowywanie Żydów to najczęściej, choć 
nie zawsze, odbywało się to za opłatą. Jeżeli ukrywający 
się nie miał czym już płacić, wydawano go Niemcom, za 
co też dostawało się jakąś prowizję. Autor przytacza wiele 
świadectw o tym, jak to przechowujący Żydów gospodarze 
jeszcze za życia odbierali im odzież i wszystko, co posia-
dali. Były przypadki aresztowania, grabieży, torturowania  
i gwałcenia, a potem wydawania tych ofiar gestapo. Wieś 
domagała się podziału łupów, dlatego śledziła i donosiła 
okupantom na swoich sąsiadów. Kara śmierci za ukrywanie 
Żydów groziła nie tylko ze strony niemieckiej, ale też chci-
wych sąsiadów. Trudnił się tym nie tylko margines społecz-
ny, lecz wszyscy – również elity polskiego społeczeństwa.

1   Jan Tomasz Gross i Irena Grudzińska-Gross „Złote Żniwa”, Wyd. ZNAK, Kraków 2011

2   Marcin Kącki, „Nowe oblicze znanego zdjęcia”, Gazeta Wyborcza z 12-13 marca br. 
Dziennikarz ten przez wiele miesięcy starał się odnaleźć miejsce wykonania tej fotografii, ale 
mu się to nie udało. Krajobraz po 60 latach zmienił się, a ludzie woleli milczeć. 

Był to okres „odczłowieczenia Żydów”, których nazywano 
„nieboszczykami na urlopie”. Wielką rolę odegrał w tym 
przedwojenny antysemityzm. Żydów nie uważano za lu-
dzi, godnych życia. Dlatego polowano na nich jak na łow-
ną zwierzynę. Żyd stał się towarem, na którym można było 
dobrze zarobić. Obojętność na los Żydów i chciwość były 
głównym grzechem naszych rodaków.  

A co się działo po wyzwoleniu? Nowi mieszkańcy żydow-
skich domów czy mieszkań nie oczekiwali na powrót ich wła-
ścicieli. Mienie pożydowskie uważano bowiem już za własne. 
Dlatego tak nieufnie a nawet wrogo do nich się odnosili. Stąd 
pogromy i morderstwa nawet ocalałych nieszczęśników.

A co na to Kościół? 
Kościół milczał. „Kościół katolicki jest Wielkim Nieobecnym 
Zagłady polskich Żydów... lektura dokumentów epoki uka-
zuje brak reakcji księży katolickich na zbrodnię ludobójstwa, 
rozgrywającą się dokładnie w miejscu, gdzie pełnili służbę 
duszpasterską – zbrodnię, w której, jak wiemy uczestni-
czyła miejscowa ludność”3. W listach pasterskich nie ma 
słowa współczucia czy troski choćby o stan duchowy swo-
ich wiernych. Nie ma też wzmianki o zagładzie Żydów w 
kierowanych do Rzymu listach biskupów. Jedynie biskup 
greckokatolicki odważył się nakazać, aby ukrywać Żydów  
w obiektach kościelnych - a więc jednak było można. Gross 
przytacza fragment sprawozdania kościelnego z 1941 roku, 
gdzie mówi się, że Niemcy dopomogli wyzwolić się polskie-
mu społeczeństwu „spod żydowskiej plagi”. 

„Zresztą, bardzo często Kościół i księża stoją obok życia 
Polaka, nie reagują na widome zło. Jak w „Chłopach” Rey-
monta, gdy mściwa wieś wywozi Jagnę a proboszcz stoi  
w furcie i patrzy. Nic nie robi. Podobnie, według świadectw 
zebranych przez Grossa było w Jedwabnym. Ksiądz też stoi 
w bramie i też patrzy, jak odbywa się karnawał śmierci. To 
są zachowania nietknięte chrześcijaństwem, u ich funda-
mentów tkwi nasza pogańskość. W naszym kraju na dobrą 
sprawę nie ma pojęcia grzechu, bo moralność i wiara zosta-
ły zepchnięte do kościoła, w wąską i zamkniętą przestrzeń 
świątyni. Tam trzeba być dobrym, porządnym i czystym. Po 
wyjściu z kościoła można natomiast wszystko. Boga nie ma 
zatem w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej”4. 

A jak reagowali baptyści? Szczegółowych badań nie ma. 
Niemniej, pozostaje pamięć. Prości, ewangelicznie wierzący 
ludzie sprzeciwiali się krzywdzie bliźniego, również mojże-
szowego wyznania. Dobrze pamiętam, gdy mój tata po po-
wrocie z miasta opowiadał, jak tanio można kupić na rynku 

3   „Złote Żniwa”, str.183-4.

4    „Bóg codziennego użytku”, wywiad Aleksandra Klicha z prof. Zbigniewem Mikołejko, 
filozofem, historykiem religii, eseistą, kierownikiem Zakładu Badań nad Religią w Instytucie 
Filozofii i Socjologii PAN, Gazeta Wyborcza z 24-26 grudnia 2010. 

   Konstanty Wiazowski wiele pożydowskich rzeczy. Wtedy mama, prosta wiejska 
kobieta kierująca się zasadami Słowa Bożego, nakazywała 
mu: Niczego nie kupuj, nie przywoź mi żadnej pożydow-
skiej rzeczy, nie przykładajmy rąk do nieszczęścia Bożego 
ludu! Może byłoby nieco inaczej, gdyby głos ten zabrzmiał 
we wszystkich polskich kościołach. 

Skąd te kontrowersje?
Kolejna książka Grossa wzbudziła żywą dyskusję i spory. 
Obrońcy godności narodu zarzucają mu kłamstwa i poniża-
nie narodu polskiego. „Jan Tomasz Gross już dawno zyskał 
sobie w polskich kręgach patriotycznych zasłużone miano 
wroga Polski i Polaków, hochsztaplera i oszusta”5 – pisze je-
den z nich. 

Jednak czytając „Złote żniwa” Grossa, stosunkowo małą 
książeczkę byłem zdumiony, jak mało zamieszcza on wła-
snego tekstu. W większości są to przytoczone przez niego 
dokumenty z archiwów, pamiętników ocalonych Żydów, 
fragmenty listów itp. Przecież Centrum Badań nad Zagładą 
Żydów tak niedawno wydało już sześć tomów dokumentów 
na ten temat5. Ponadto na początku tego roku ukazały się 
kolejne pozycje poświęcone losom Żydów na polskiej wsi6. 
Jan Grabowski swoje badania nad sytuacją Żydów w wy-
mienionym okresie ograniczył tylko do powiatu Dąbrowy 
Tarnowskiej. Z jego zestawienia wynika, że na 239 mordów 
na Żydach tylko 7 zostało dokonanych bezpośrednio przez 
niemieckich żandarmów. Barbara Engelking przedstawia 
proces cierpienia ofiar i każdy rozdział poprzedza cytatem 
wypowiedzi bohaterów tych wydarzeń. Są tam również ta-
kie, jak: „Daj pani te chustkę z głowy i tak przecież na śmierć 
idziecie”, „Z siekierami i kosami szli ku nam”, „Ja już wiem 
dokąd jadę, a ty ratuj się”. 

Może Gross nie miał dostępu do materiałów ostatnio opu-
blikowanych, ponieważ równolegle przygotowywał swoją 
pracę, ale wtedy rzeczywistość byłaby jeszcze okrutniej-
sza. To prawda, za ukrywanie Żydów groziła w Polsce kara 
śmierci. Jednak w swojej pracy Barbara Engelking zauważa, 
że „strach, jak można przypuszczać, nie był najpowszech-
niejszą przyczyną mordowania przez Polaków ukrywających 
się Żydów. Wśród przypadków mordów, na które trafiłam  
w źródłach, proporcjonalnie najwięcej było takich, w których 
jak się wydaje – powodem zabójstwa było żydowskie mienie. 
Niemal apokaliptyczna wizja powszechnego mordowania  
z chciwości znajduje się w pamiętniku Altera Szymszynowi-
cza: „Zdarzało się w wielu miejscach, wśród tych, którzy ukry-
wali u siebie Żydów, że właściciel odbierał Żydom wszystko 
co posiadali, a potem ich mordował. Następnie zdejmował 
także ubrania i nagie zwłoki porzucał nocą na polu...”8.
5   Jerzy Robert Nowak, „Gross znów kłamie”, Niedziela, tygodnik katolicki z 23.01.2011. 

6  ZAGŁADA ŻYDÓW, Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS, 
PAN. Jeszcze w sprzedaży są: t. IV (2008), t. V (2009) i t. VI (2010).

7  Jan Grabowski, „Jugendjagd, polowanie na Żydów 1942-1945, Studium dziejów pewnego 
powiatu”, Warszawa 2011. Barbara Engelking, „Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy Ży-
dów poszukujących ratunku na wsi polskiej 1942-1945”, Warszawa, 2011. Patrz też „Wieś 
polska wobec zagłady Żydów 1942-1945”, praca zbiorowa, Warszawa, 2011.

8  Barbara Engelking, „Jest taki piękny słoneczny dzień...”, str. 219.

9  Gross, „Złote żniwa”, str. 36.

10  Katarzyna Woynowska, „Kto ratuje jedno życie...”, Niedziela, tygodnik katolicki  
      z 23.01.2011. 

Bieda, choćby największa nie usprawiedliwia morderstwa. 
Wypieranie z pamięci zła nie rodzi pokory, ale fałszywą, ob-
łudną własną sprawiedliwość. Dlatego trzeba się przyznać, 
że również w naszym narodzie byli ludzie okrutni. Nie po to, 
by uważać się za gorszych od innych, ale aby pamiętać, że 
grzech jest niebezpieczeństwem, któremu ulegli nasi przod-
kowie, co powinno być lekcją pokory i dla nas. „Kto mnie-
ma, że stoi, niechaj baczy, aby nie upadł” (1Kor 10,12).

Ale byli też i bohaterowie
Przeciwnicy Grossa zarzucają mu, że nie pokazał tej drugiej, 
pozytywnej, jaśniejszej strony obrazu polskiej rzeczywistości. 
A była ona dosyć bogata. Bo byli zwyczajni, prawdziwi lu-
dzie, którzy nie ulegali pokusie chciwości, pomagali prześla-
dowanym i mordowanym, ponieważ byli uczciwymi ludźmi, 
prawdziwymi chrześcijanami. Od 1963 roku Izraelski Instytut 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vaszem 
nadaje medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wszyst-
kim tym, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów 
w czasie niemieckiej okupacji. Spośród ponad 23.000 odzna-
czonych, ponad 6.300 to Polacy. Z tego trzeba się cieszyć. 

Ostatnio głośno jest o śmierci rodziny Jana i Wiktorii Ulmów 
ze wsi Markowa spod Rzeszowa. Przechowywali oni dwie 
żydowskie rodziny, ale ktoś o tym doniósł Niemcom i przy 
udziale polskich policjantów ukrywający się Żydzi (8 osób) 
i cała rodzina Ulmów (9 osób) zostali publicznie rozstrzela-
ni. Mieszkańcy wsi postawili tej rodzinie pomnik z napisem: 
„Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne... niech ich 
ofiara będzie wezwaniem do szacunku i okazywania miło-
ści każdemu człowiekowi”10. Nawet trwają przygotowania 
do beatyfikacji całej rodziny Ulmów. Nie wiadomo jednak, 
czy ktoś w jakiś sposób upamiętnił śmierć ośmioroga Żydów, 
którzy zginęli razem z nimi. 

A jakże wielkim przykładem bohaterstwa w tych okrutnych 
czasach okazała się Irena Sendlerowa, która z grupą swoich 
współpracowników uratowała z warszawskiego getta ponad 
2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zostały one umieszczone  
w polskich rodzinach, w sierocińcach i klasztorach. Było też 
wielu bezimiennych bohaterów, ratujących bezcenne ludz-
kie życie. Pozostawali bezimienni, bo medalu Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata nieraz nie mogliby nikomu pokazać, 
gdyż naraziłoby to ich na podejrzenia. 

Wielu Żydów zostało uratowanych zarówno w czasie oku-
pacji, jak i po wyzwoleniu, ale byłoby ich więcej, gdyby nie 
ludzka chciwość i uprzedzenia, gdyby życie ludzkie było 
traktowane z należytym szacunkiem. Pismo Święte stwier-
dza: „Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona 
z poprzestawaniem na małym... A ci, którzy chcą być boga-
ci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i liczne bezsensowne  
i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i za-
tracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pie-
niędzy...” (1 Tym.6,6-10). Chciwość ludzka i w tym smutnym 
kontekście naszych dziejów dała o sobie znać i wielu – mimo 
materialnego wzbogacenia się – zaprowadziła na zatracenie. 
Niech będzie to dobrą lekcją dla nas wszystkich.  

                                          

TRUDNE TEMATY
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W jednej z gazet spotkałem się z następującym tekstem 
o godzeniu konserwatystów z postępowcami w Kościele 
Rzymskokatolickim: „Podobnej taktyce hołdował Jan Paweł 
II, który w 2000 r. wyniósł wspólnie na ołtarze Jana XXIII 
(który zwołał II Sobór Watykański) oraz konserwatywnego 
XIX-wiecznego papieża Piusa IX, czym także wywołał burzę. 
Pius IX nakazał bowiem odbudować mury getta w Rzymie 
oraz zatwierdzał prawa dyskryminujące innowierców”.

O jakie getto chodzi w tym artykule? Oczywiście żydow-
skie. A więc, skoro je odbudował, to były tam już dawno 
temu mury getta, które kiedyś zostały zniszczone a następ-
nie znów odbudowane! Często w imię dobrosąsiedzkich 
stosunków kościelnych pomija się historię. W artykule tym 
nie chcę rozważać wszystkich argumentów za i przeciw. Na-
tomiast, ze względu na fakt, iż obecnie szykuje się kolejne 
działanie „podobnej taktyki” w Kościele Rzymskokatolickim 
uznałem, że warto ją przybliżyć, by nasza perspektywa,  
z jakiej patrzymy na osoby wynoszone na ołtarze w tym Ko-
ściele była rzetelna. 

Papieski antysemityzm
Papież Paweł IV, zaledwie dwa miesiące po swoim wybo-
rze 17 lipca 1555 roku ogłosił bullę, która stanowiła punkt 
zwrotny w historii antysemityzmu. Podczas jego krótkiego 
pontyfikatu populacja Rzymu zmniejszyła się prawie o poło-
wę. Żydzi, którzy nie mieli gdzie uciec, przyjęli całą siłę jego 
bigoterii na siebie. Ale zaciekłe ataki na Żydów rozpoczęły 
się bardzo wcześnie.

W 212 roku Żydzi uzyskali w Imperium Rzymskim pełnię 
praw obywatelskich. Ich prześladowania rozpoczęły się sto 
lat później, gdy cesarz Konstantyn został chrześcijaninem. 
Stracili wtedy wszystkie stanowiska w administracji państwo-
wej, zakazano im zatrudniać chrześcijan, udzielać i otrzy-
mywać od nich jakąkolwiek pomoc medyczną. Małżeństwa 
mieszane między Żydami a chrześcijanami były uważane 
za cudzołóstwo. Tylko chrześcijanie mogli być świadkami  
w sądzie. Tacy Ojcowie Kościoła, jak Ambroży na Zacho-
dzie i Chryzostom na Wschodzie dali teologiczne podstawy 
pogardy dla Żydów.

Papież Innocenty III (1198-1216) i Czwarty Sobór Laterań-
ski w 1215 roku poważnie dołączyli się do dzieła szerzenia 
antysemityzmu. A Paweł IV (1555-1559) we wspomnianej 
bulli dowodził, że Żydzi jako zabójcy Chrystusa z natury są 
niewolnikami i tak powinni być traktowani. Dlatego w kra-

jach kościelnych powinni oni być ścieśnieni na określonej 
przestrzeni, zwanej gettem. Każde getto powinno mieć tylko 
jedno wyjście. Swoje nieruchomości Żydzi musieli po zani-
żonej cenie odsprzedać chrześcijanom. W najlepszym wy-
padku dostawali 20 procent ich wartości. W każdym mieście 
mogli mieć tylko jedną synagogę. Paweł IV spalił wszystkie 
ich książki, łącznie z Talmudem. Jako znak rozpoznawczy 
wszyscy Żydzi mieli nosić żółte kapelusze. Nie mogli zatrud-
niać chrześcijan, ani u nich pracować. Na noc drzwi getta 
były zamykane. Takie getta powstały też w Wenecji i Bolo-
nii, i były nazywane inferno (piekło). Paweł IV zmarł w 1559 
roku, ale jego bulla stanowiła wzór obowiązujący przez trzy 
stulecia.

Rewolucja Francuska sporo w Europie zmieniła w tym wzglę-
dzie, jednak w Watykanie nic się nie zmieniło. Kolejni papie-
że umacniali pradawne uprzedzenia do Żydów, traktując ich 
jak trędowatych, nie zasługujących na ochronę prawa. Po 
Piusie VII przyszli Leon XII, Pius VIII, Grzegorz XVI, Pius IX – 
wszyscy dobrzy uczniowie Pawła IV. 

Kim był Pius IX?
Na przestrzeni wieków Żydzi byli pod byle pretekstem ka-
rani grzywną, odbierano im dzieci, zmuszano do chrztu. 
Zadaniem lekarza było przede wszystkim zmuszenie cho-
rego Żyda do nawrócenia się na wiarę chrześcijańską. Jeżeli 
dwóch chrześcijan zeznało, że Żyd obraził katolickiego księ-
dza lub prawdziwą religię słowem lub czynem, był skazy-
wany na śmierć.

Leon XII (1823-1829) 
znów zamknął Żydów  
w gettach. W czasie 
epidemii zakazał ich 
szczepić przeciw ospie. 
Natomiast Pius IX (1846-
1878) wprowadził jesz-
cze ostrzejsze prawa 
przeciw społeczności 
żydowskiej. W tym  
czasie w większości kra-
jów Żydzi cieszyli się już 
wolnością, jednak nie 
w Rzymie i kościelnych 
państwach. Gdy w 1848 
roku nastała Wiosna 

Ludów, republikański rząd pod wodzą Garibaldiego zajął 
Rzym a papież Pius IX uciekł z miasta, by później przy po-
mocy francuskich wojsk do niego wrócić. Państwo Kościelne 
straciło dwie trzecie swego terytorium, co w oczach papieża 
było atakiem na Królestwo Boże. 

To za czasów tego papieża miała miejsce tzw. sprawa Mor-
tary. Otóż pewna dziewczyna w Bolonii przy spowiedzi 
wyznała, że sześć lat wcześniej, nielegalnie pracując jako 
służąca u żydowskiej rodziny o nazwisku Mortar, ochrzciła 
wodą z wiadra ich rocznego synka w czasie jego choroby. 
Spowiednik powiedział jej, aby powiadomiła o tym władze. 
Działając na rozkaz władz kościelnych policja schwyta-
ła siedmioletniego chłopca i wysłała do Rzymu. Wywoła-
ło to burzę w całej Europie. Rodzice chłopca, cała wspól-
nota żydowska, władcy Austrii i Francji, wszyscy katolicy,  
a tym bardziej przeciwnicy papieża zachęcali go do oddania 
chłopca rodzicom, ostrzegali go przed utratą autorytetu, on 
zaś uważał to za bezbożne prześladowanie. Mortara nigdy 
nie wrócił do rodziców i został wychowany na katolickiego 
księdza. Po raz kolejny papież okazał się być pozbawiony 
jakiegokolwiek poczucia naturalnej sprawiedliwości w sto-
sunku do Żydów.

W 1854 roku papież Pius IX ogłosił doktrynę o niepokalanym 
poczęciu Marii (Sto lat później - w 1950 roku - papież Pius 
XII dodał dalszy dogmat maryjny, według którego „Maryja, 
zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z du-
szą i cialem została wzięta do chwały niebieskiej”). W 1870 
roku na I Soborze Watykańskim zatwierdzono, choć z wiel-
kimi trudnościami dogmat o nieomylności papieża. Sobór 
nie zakończył obrad, bo we wrześniu tego roku król Wiktor 
Emanuel III zajął Państwo Kościelne, a papież zamknął się  
w Watykanie, każąc swoim żołnierzom stawić opór woj-
skom królewskim. Po upadku Rzymu, 2 października 1870 
roku królewskim dekretem Żydzi otrzymali wolność, której 
papiestwo odmawiało im przez tysiąc pięćset lat. Ostatnie 
getto przestało istnieć.  

Niechlubna spuścizna
W 2000 roku polski papież Jan Paweł II wyniósł wspólnie 
na ołtarze Jana XXIII, który zwołał postępowy Sobór oraz 
wspomnianego Piusa IX. Jan XXIII swoją otwartością i odwa-
gą zasłużył na uznanie i szacunek, ale czym zasłynął Pius 
IX? Nasz papież połączył te dwie postaci i „przepchnął” nie-
lubianego antysemitę. Tak samo chce zrobić obecny papież 
Benedykt XVI: przy okazji kanonizacji Jana Pawła II chce 
również „wepchnąć” na ołtarze Piusa XII, również przeciw-
nika Żydów. Cóż to za postać? 

Kardynał Pacelli został papieżem w marcu 1939 roku i przy-
brał imię Piusa XII. Przez wiele lat był nuncjuszem apostol-
skim w Niemczech, biegle mówił po niemiecku, był zako-
chany w niemieckiej kulturze. Gdy w czerwcu 1940 roku 
Włochy włączyły się do wojny po stronie Hitlera, do końca 
1941 roku trzy czwarte włoskich Żydów straciło życie. Pa-
pież milczał. Gdy Adolf Hitler, nie dyscyplinowany w ża-
den sposób syn swego Kościoła przystąpił do eksterminacji 
Żydów, papież milczał. Czy owo milczenie kwalifikuje go 
do rozpoznania jako świętego, niech każdy sam sobie od-
powie. 

Nieraz ze zdumieniem wszyscy zastanawiają się, dlaczego 
w społeczeństwie polskim tak głęboko tkwi korzeń anty-
semityzmu, a słowo „żyd” zawsze zawiera odcień pogardy  
i poniżenia. Prawda jest prosta: przykład idzie z góry. Skoro 
przez setki lat Watykan wsączał w nasze katolickie społe-
czeństwo jad antysemityzmu, to nie może być inaczej. Dla-
tego nie należy oburzać się na prostych ludzi, którzy święcie 
wierzą swoim duchowym zwierzchnikom, skażonym niena-
wiścią do narodu wybranego. A teraz tych skażonych usiłuje 
się nawet wynieść na ołtarze, a prosty lud nadal będzie ich 
wielbić i do nich się modlić! 

Wyniesienie na ołtarze Piusa IX, jak mówi się w przytoczo-
nym z gazety artykule, „wywołało burzę”. Czy tak samo 
będzie po kanonizacji Piusa XII? Zapewne. Protestują nie 
tylko Żydzi, ale czy to w czymkolwiek pomoże? Obecny 
papież Benedykt XVI nie tylko zamierza wynieść na oltarze 
kontrowersyjnego papieża Piusa IX, ale już uchylił nałożo-
ną przez swego poprzednika Jana Pawla II ekskomunikę na 
lefebrystów (nie uznających postanowień Drugiego Soboru 
Watykańskiego). Teraz to już nie wiadomo, który z nich był 
nieomylny!   
                                                                                            
Na podstawie:
Tomasz Bielski, Papież w synagodze bez 
rabina Włoch, „Gazeta Wyborcza” 
z 16-17 stycznia 2010; Peter de Rosa, 
Namiestnicy Chrystusa, 1988; 
Eamon Duffy, Święci i grzesznicy, 
Świat Książki, W-wa, 2007; 
Loraine Boettner, Roman 
Catholicism, Edinbourgh, 
1966. 

Mury getta stare i nowe
Konstanty Wiazowski

E.B. González: Papież Pius IX., 1890,  
Relief w bazylice w Loreto

Mury getta stare i nowe
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Jednym z dylematów, przed którymi 
staje chrześcijanin jest pytanie, jak po-
godzić łaskę z uczynkami? Częściowo 
mówiliśmy o tym w poprzednim tekście. 
Na pewno rozwiązanie jest w idei nowe-
go życia. Ale nie tylko, także w miłości. 

O miłości na ogół mówią dzisiaj głównie 
niechrześcijanie wtedy, gdy chcą wy-
kazać obłudę chrześcijaństwa. Miłość 
dla nich oznacza przy tym akceptację 
wszystkiego i wszystkich. Jest czymś 
miękkim i słodkim. Wielu chrześcijan 
niestety tę narrację kupuje i albo głosi 
taką miłość, popadając w jałowy libe-
ralizm bądź ewangelikalny sentymen-
talizm, albo woli nie mówić o miłości  
w ogóle. A przecież miłość jest pod-
stawowym pojęciem chrześcijaństwa 
i nie ma nic wspólnego z  miękkością.  
Omówimy jednak najpierw sam dylemat 
łaski i uczynków.

Łaska czy uczynki
Trzeba przyznać, że problem jest trudny. 
Jesteśmy zbawieni z łaski. To znaczy, że 
Jezus zrobił wszystko dla naszego zba-
wienia i Jego ofiara wystarczy. Nie mu-
simy nic więcej robić. Czyli, zbawienie 
nie jest zależne od naszych uczynków.  
A z drugiej strony, z całą pewnością Biblia 
wymaga od chrześcijan zarówno nie ro-
bienia określonych rzeczy, jak i robienia 
innych. Ktoś, kto nie dba o bliźnich, nie 
jest uczynny i pełen troski, ale jest ego-
istą zafiksowanym na własne potrzeby, 
folguje wszelkim swoim zachciankom, 
zbawiony nie będzie. Tutaj Biblia jest  

jednoznaczna. Ale to nie uchyla prawdy  
o zbawieniu z łaski. Czy w końcu musimy 
coś robić, czy nie? Jeżeli tak, to czym 
jest łaska? Jeżeli nie, to czy możemy 
być spokojni trwając w grzechach i nie 
wydając owoców? I trzeba przyznać, 

że niektórzy chrześcijanie skłaniają się  
w odpowiedzi do legalizmu umniejsza-
jąc łaskę, śrubując tak wymagane dla 
zbawienia warunki, że mało kto jest im  
w stanie sprostać. Inni zaś rozwiązują 
ów problem odwrotnie, dowodząc, że ła-
ska pozwala na duchowy zastój i grzech; 
popadają w antynomizm lekceważąc 
zasady etyczne. Oczywiście większość 
wie, że jedno i drugie jest prawdą i mówi, 
że łaska ma przynosić owoce. Ale od-
czuwamy tu pewne napięcie. Kluczem do 
zrozumienia wzajemnego związku tych 
pojęć jest miłość.

Miłość
Czym bowiem jest miłość? Miłość jest 
bardzo silnym związkiem łączącym dwie 
osoby lub osobę i pewną ideę, wartość, 
zjawisko, itp. Jeżeli coś kochamy, to je-
steśmy zdolni do bardzo wielu poświę-
ceń. Miłość jednak nie jest niewolą. Jest 
siłą, która jest nastawiona na autentycz-
ne dobro drugiej osoby. Może zostać 
przyjęta lub odrzucona. Jeżeli miłość 
zostaje przyjęta, to też dana osoba od-
powiada miłością. Miłość jest mocna jak 
śmierć, powiada Pieśń nad pieśniami. 
Nie ma więc w niej niczego miękkiego 
i słabego. Miłość prowadzi do heroicz-
nych czynów i samozaparcia. Miłość jest 
sposobem życia, w którym nasze Ja zo-
staje zastąpione przez TY. Żyję tym i dla 
tego kocham.

Bóg umiłował świat
Bóg kocha świat. Na tym polega miłość, 
że nie my ukochaliśmy, ale Bóg umiło-
wał nas, gdy byliśmy jeszcze grzeszni-
kami. Owocem tej miłości jest śmierć 
Jezusa. Łaska i miłość są blisko ze sobą 
związane. Kiedyś były to wyrazy bardzo 
bliskoznaczne, wręcz wymienne. Do tej 
pory „okazać komuś łaskę” i „zmiłować 
się” znaczy w zasadzie to samo. W ję-
zyku czeskim i słowackim wyrazy mi-
lost i laska mają znaczenie zamienione  
w stosunku do ich polskich etymologicz-
nych odpowiedników. Laska to miłość, 
a milost to łaska. Niestety, łaska jednak 

PUNKTY WIDZENIA      Janusz Kucharczyk

Miłość, 

nabrała nieco pejoratywnego znaczenia. 
Jest terminem suchym, prawniczym, 
pozbawionym emocji, a nawet nieco ob-
raźliwym. Vide „bez łachy”. Łaskę jednak 
należy rozumieć w ścisłym związku z mi-
łością. Bóg nam wyznaje swoją miłość.  
I my możemy na nią odpowiedzieć lub 
nie. Jedyną możliwą odpowiedzią jest 
miłość. Jeżeli miłość nie jest odpowie-
dzią, to albo nie rozumiemy tego, że Bóg 
wyznał nam swoją miłość, albo nią gar-
dzimy.

Człowiek kocha Boga
A co oznacza miłość do Boga? Miłość 
do Boga polega na tym, że zachowuje 
się Jego przykazania. Nie można kochać 
Boga nie kochając bliźnich. Miłość do 
Boga, która odrzuca miłość do bliźnich 
byłaby perwersją i kłamstwem. Boga 
kochamy przez miłość do tych, którzy 
niosą w sobie Jego obraz. Kochając 
Boga nie możemy również niszczyć, czy 
deprawować swojego ciała. Mamy je od-
dawać Bogu. Nie możemy odpowiadać 
na miłość Boga, jeżeli będziemy trwać 
w swoich grzechach. Jeżeli kochamy, to 
również wierzymy komuś, komu kocha-
my. A wiara ściśle się łączy z nadzieją. 
Wszystkie 3 cnoty z 13 rozdziału I Listu 
do Koryntian sobie w życiu towarzyszą. 
Gdy już nie ja żyję, ale Chrystus we mnie. 
To musi prowadzić do dobrych uczyn-
ków, do unikania grzechów i dokonywa-
nia uczynków miłosierdzia. Tym bowiem 
jest miłość. Miłość bez uczynków nie ma 
znaczenia.

Miłość nie jest  
folgowaniem sobie

Niestety miłość przeciwstawia się dziś 
uczynkom. W imię miłości pozwala się 
na zło. Ale to niedorzeczne. Miłość pro-
wadzi do szlachetnych uczynków. Ale 
czy w ten sposób nie popadamy znów  
w legalizm? Nie, ponieważ naszym zada-
niem jest odpowiadać na miłość Boga. 
Bóg nas kocha, nie pragnie naszego 
potępienia. Nie chce nas spętać, ograni-
czać, poniżać, ale chce, byśmy wzrastali 
w miłości. Również wobec bliźnich nie 
mamy postępować w sposób poniżają-
cy i wywyższający siebie. Szukanie wad  
u innych nie jest miłością. Miłość prze-
bacza bez wahania, ale zarazem pcha 
ku lepszemu życiu i temu, który kocha, 
i temu, którego się kocha.    

czyli rozwiązanie problemu 
łaska czy uczynki

Zgłoszenie:
Imię nazwisko …………………………………………….………………....………………

Dane do rejestracji (nr dowodu, PESEL) …………………………………….……………
1. Informacja o muzeum:      TAK ZGADZAM SIĘ na zapłacenie wstępu do Centrum Nauki Kopernik
2. Zgadzam się na pokrycie kosztów autokaru: TAK / NIE (zakreśl w kółko)

Koszt Konferencji z wyżywieniem i noclegami: 
       145 zł - sala 5 osób i więcej               160 zł - sala 3-4 osoby
       180 zł - pokój dwuosobowy z łazienką (w przypadku zainteresowania  
       pokojem 2 os., których jest ograniczona liczba, prosimy o pilny kontakt   
       z s. Liją pod numerem telefonu: 505 38 16 29 lub sluzbakobiet@wp.pl)

UWAGA!  obowiązkowa przedpłata na konto w wysokości 80zł do 30 lipca 2011, 
pozostałą kwotę prosimy wpłacić przelewem do 15 września*

Nr konta bankowego w ING Bank Śląski: 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954   
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa,  

z dopiskiem: „Konferencja Kobiet w Radości”
*prosimy o wydrukowanie potwierdzenia dokonanego przelewu (w wyjątkowych przypadkach 
Skarbnik przyjmie na Konferencji gotówkę, jednak ze względu na dużą ilość uczestniczek, bardzo 
prosimy o przelewanie kwot na wskazane poniżej konto bankowe, za utrudnienia z góry przepraszamy 
i dziękujemy za zrozumienie); w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 30.08 koszty przedpłaty 
zostaną pomniejszone o wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą konferencji.
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chodzi od tego samego Boga, co i Nowy, 
a Księgi Starego Testamentu są tak samo 
natchnione, jak Księgi Nowego. Stoi za 
nimi ten sam Duch Boży, który jest ich 
autorem. „Albowiem proroctwo nie 
przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz 
wypowiadali je ludzie Boży, natchnie-
ni Duchem Świętym”. (2 P 1,21) W taki 
sposób patrzyli na Stary Testament za-
równo apostołowie, jak i sam Jezus. 

Jezus i apostołowie
Przyjrzyjmy się choć kilku przykładom. 
Zwróćmy uwagę na sposób, w jaki 
apostoł Paweł głosi ewangelię Żydom: 
„Paweł zaś, według zwyczaju swe-
go, poszedł do nich i przez trzy sabaty 
rozprawiał z nimi na podstawie Pism, 
Wywodząc i wykazując, że Chrystus 
musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym 
Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja 
wam głoszę” (Dz 17,1-3). 

Czy nas to nie zaskakuje, że Paweł zwia-
stował ewangelię na podstawie Pism 
Starego Testamentu? I czy czasem nie 
wątpimy, że było to skuteczne? Tym-
czasem, w w. 4 czytamy, że wielka była 
liczba tych, którzy dali się przekonać.  
A więc Księgi Starego Testamentu były 
narzędziem przekonywania rozmówców 
Pawła i Sylasa, że Jezus z Nazaretu jest 
oczekiwanym przez nich Mesjaszam  
i Panem. Co ciekawe, spośród nawróco-
nych więcej było osób pochodzących  
z pogan (i nawróconych później na ży-
dostwo), niż twardogłowych, rodowitych 
Żydów, choć to przecież Żydzi powinni 
najlepiej znać i rozumieć Święte Pisma.

Robert MiksaPytania do  pastoraPytania do  pastora

Kiedy Jezus dyskutował z Żydami odrzu-
cającymi naukę o zmartwychwstaniu, 
mówił do nich: „Błądzicie, nie znając 
Pism ani mocy Bożej” (Mt 22,29). Ja-
kich Pism nie znali ci Żydzi? Oczywi-
ście Pism Starego Testamentu! Czy na 
podstawie Pism Starego Testamentu 
można uwierzyć w zmartwychwstanie? 
Najwyraźniej tak. Przypomnijmy sobie 
przykazanie o miłości bliźniego. Skąd je 
znamy? Czy sformułował je Jezus, apo-
stołowie, ojcowie Kościoła? Oczywiście, 
że nie. Pochodzi ono z Pism Starego Te-
stamentu i na te Pisma bardzo często 
powoływali się zarówno Jezus, jak i Jego 
uczniowie. Oczywiście byli to ludzie 
mówiący z natchnienia Ducha Bożego, 
jednak Pisma Starego Testamentu były 
źródłem autorytetu i mądrości, z które-
go czerpali pełnymi garściami. Zwróćmy 
też uwagę, jak często w swoich Pismach 
cytują jego przepisy (np. apostoł Jakub 
pisze: „Jeśli jednak wypełniacie zgodnie 
z Pismem królewskie przykazanie: Bę-
dziesz miłował bliźniego swego jak sie-
bie samego, dobrze czynicie.” – Jak. 2,8). 
Takich przykładów jest naprawdę wiele. 
A Jezus mówi nawet: „Nie mniemajcie, 
że przyszedłem rozwiązać zakon albo 
proroków; nie przyszedłem rozwiązać, 
lecz wypełnić” (Mt 5,17).

Dobra Nowina 
To prawda, że apostoł Paweł mówi: „Al-
bowiem końcem zakonu jest Chrystus, 
aby był usprawiedliwiony każdy, kto 
wierzy” (Rz 10,4), ale o czym właściwie 
słowa te mówią? Czy oznaczają one, 
że dzisiaj możemy prawo już wykreślić  

Jaki stosunek powinniśmy 
mieć jako uczestnicy 
Nowego Przymierza 
do Starego 
Testamentu?

z listy lektur obowiązkowych? Takie 
twierdzenie jest zupełnie nieuprawnio-
ne i co więcej podważa autorytet za-
równo apostołów, jak i samego Jezusa, 
którzy wyjaśniając zasady życia godne-
go ewangelii powoływali się właśnie na 
Pisma Starego Testamentu.
 
Ewangelia była obecna w Księgach Sta-
rego Testamentu od początku. Jej prze-
słanie pojawia się zarówno w Księgach 
prorockich, jak i mojżeszowych. Dobra 
Nowina o Bożym Pomazańcu, który „od-
kupi swój lud z grzechów jego“ zwiasto-
wana była zarówno przez Mojżesza, jak 
i Izajasza. Słyszał o tym Abraham, jak  
i Adam i Ewa. Przypomnijmy sobie tylko 
słowa Boga zapowiadające dzień, w któ-
rym to jej potomek zdepcze głowę wę-
żowi, którym jest szatan (1Mojż. 3,15). 

Problem Żydów odrzucających ewange-
lię nie polegał na tym, że nie mieli oni 
możliwości poznania łaski Bożej i zasa-
dy zbawienia przez wiarę. Ich problem 
polegał na tym, że nie chcieli uznać, że 
Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, tym 
„cierpiącym sługą Pana”, który miał 
wziąć na siebie winę swojego ludu i po-
kazać, co to znaczy, że karą za grzech 
jest śmierć, a jedyne usprawiedliwie-
nie jest we krwi baranka przygotowa-
nego jeszcze przed założeniem świata  
(1 P. 1,20), z wiary a nie z uczynków za-
konu (1Mojż. 15,6; Iz. 53,1nn).

Źródło mądrości
Nowy Testament jest swojego rodzaju ko-
mentarzem do Pism Starego Testamentu. 
Bez niego mielibyśmy spore problemy 
ze zrozumieniem Starego Przymierza.  
Z drugiej strony, wiele wypowiedzi auto-
rów nowotestamentowych pozostałoby 
niezrozumiałych, jeżeli nie znalibyśmy 
wcześniejszych Pism Starego. Oczywi-
ście nie oznacza to, że bez Starego Te-
stamentu nie możemy być zbawieni. Tak 
samo, jak można nie umieć czytać ani pi-
sać i być dobrym rolnikiem, czy mecha-
nikiem samochodowym (przynajmniej 
do tych starszych typów aut). Nie znając 
liter człowiek może nawet nauczyć się 
budować domy. Ale gdyby chciał zostać 
informatykiem, albo powieściopisarzem, 
nie ma na to najmniejszych szans. Tak 
samo ze Starym Testamentem. Można 
być chrześcijaninem nie znając Pism 
Starego Testamentu. Jednak brzmi to po-

dobnie, jak powiedzenie, że dzieci nie 
potrzebują rodziców (rzecz jasna, już po 
urodzeniu się). Jakoś przeżyć się da, fakt. 
Ale czyż to nie dzięki nim (rodzicom) 
mamy wgląd w czasy, kiedy nas jeszcze 
nawet nie było na świecie? Czy to nie 
dzięki wiedzy o tym, jak żyli, co robili 
możemy być mądrzejsi o ich doświad-
czenia? Możemy uczyć się z przeszłości. 
Możemy unikać błędów, które popełnili 
nasi dziadowie i korzystać z rozwiązań, 
które wprowadzili. 

Te święte pisma zawsze były i są kopal-
nią mądrości (napomnień i przestróg), 
z których, jeżeli tylko wystarczy nam 
rozumu, powinniśmy wydobyć jak naj-
więcej. Kiedy Bóg te stare przykazania 
przekazał Mojżeszowi, powiedział do 
niego: „Przestrzegajcie ich więc i speł-
niajcie je, gdyż one są mądrością waszą 
i roztropnością waszą w oczach ludów, 
które usłyszawszy o wszystkich tych 
ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry 
i roztropny jest ten wielki naród” (5 Mojż 
4,6). Również dzisiaj Pisma z tamtych 
czasów, jeżeli tylko będziemy potrafili 
umiejętnie z nich korzystać mogą być 
dla nas źródłem prawdziwej mądrości. 
Apostoł Paweł tak pouczał wierzących 
mieszkających w Rzymie: „Cokolwiek 
bowiem przedtem napisano, dla naszego 
pouczenia napisano, abyśmy przez cier-
pliwość i przez pociechę z Pism nadzie-
ję mieli” (Rz 15,4). Podobnie w I Liście 
do Koryntian: „A to wszystko na tamtych 
przyszło dla przykładu i jest napisane ku 
przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy 
się u kresu wieków“ (1Kor 10,11).

Pisma Starego Testamentu są więc dla 
nas, chrześcijan, abyśmy przez poucze-
nie z nich płynące uczyli się cierpliwości 
i pocieszeni z nadzieją patrzyli w przy-
szłość. 

Uprzedzenia
Musimy też być świadomi, że na temat 
praw i przepisów Starego Testamentu 
funkcjonuje wiele bezmyślnie powta-
rzanych teorii, które mogą budzić nasz 
niepokój i nieufność do tych Ksiąg. Jak-
że często słyszymy np., że zasada „oko 
za oko ząb za ząb” jest rodzajem wen-
dety, przykładem nauczania kompletnie 
sprzecznego z nauczaniem NT. Taka 
opinia jest zupełnym nieporozumie-
niem. Cytowana zasada nie wzywała 
do odwetu! Jest to najbardziej podsta-

wowa zasada obowiązująca do dzisiaj  
w sądownictwie. W rzeczywistości sło-
wa te są przestrogą skierowaną do sę-
dziów, by winnym przestępstwa nie wy-
mierzać kary większej od popełnionego 
przez nich wykroczenia. W szczególno-
ści dotyczyło to zbyt lekkiego ferowania 
wyroków śmierci. 

Mądrość praw Starego Testamentu jest 
daleko większa niż mądrość prawa obo-
wiązującego w niejednym kraju. To, 
o czym warto też pamiętać to fakt, że 
zakon to coś więcej niż zbiór zasad bo-
gobojnego życia w małej wspólnocie. 
Zakon sięgał dużo dalej. Było to prawo 
regulujące stosunki nie tylko w syna-
godze, ale w całym państwie! Mamy  
w nim zarówno to, co dzisiaj nazwa-
libyśmy prawem cywilnym, prawem 
karnym, administracyjnym, a nawet coś  
w rodzaju przepisów sanepidu. 

Podsumowanie
„Zakon jest naszym przewodnikiem do 
Chrystusa” (Gal3,24). Jeżeli nie będzie-
my w naszych domach i zborach uczyć 
historii natchnionych przez Ducha Boże-
go, historii objawiających świętość Boga 
oraz tragedię i spustoszenie, jakiego do-
konuje w naszym życiu grzech, nie dziw-
my się, jeżeli następne pokolenia będą 
traktowały śmierć Jezusa Chrystusa, jak 
kwiatek do kożucha, śmierć dziwaka, 
który nie potrafił dostosować się do ży-
cia w swoich czasach. Bez przekonania 
o grzechu, dla którego Stary Testament 
jest doskonałym narzędziem, mówienie 
o łasce Bożej nie będzie miało sensu. 

Przykazania Boże są naszą mądrością. 
Odwrócenie się od nich świadczy tyl-
ko o arogancji człowieka. Jeżeli nie 
będziemy chcieli uczyć się na błędach 
naszych praojców i nie będziemy wy-
ciągać wniosków z ich posłuszeństwa  
i nieposłuszeństwa, nie powinniśmy 
mieć pretensji do Boga, gdy potem całe 
życie będzie nam się waliło na głowę, 
a my nie będziemy wiedzieli, dlaczego. 
„List ten, umiłowani, jest już drugim li-
stem, który do was piszę, a w nich chcę 
przez przypominanie utrzymać w czuj-
ności prawe umysły wasze, abyście pa-
miętali na słowa, jakie poprzednio wy-
powiedzieli święci prorocy, i na przyka-
zanie Pana i Zbawiciela, podane przez 
apostołów waszych” (2 P. 3,1-2).  

– Proszę cię więc, ojcze, abyś go po-
słał do domu ojca mego. Mam bowiem 
pięciu braci, niechaj złoży świadectwo 
wobec nich, aby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki.
Rzekł mu Abraham: 
– Mają Mojżesza i proroków, niechże 
ich słuchają. (Łk 16,27-29)

Ta krótka rozmowa Abrahama ze 
zmarłym bogaczem jest zaskakująca 
ze względu na to, co Abraham mówi. 
Gdyby ta historia została opowiedziana 
przez jakąś mało znaną osobę, mieliby-
śmy pewnie wielki problem, by uznać 
jej prawdziwość, ale ponieważ opowia-
da ją sam Jezus, nie możemy jej tak po 
prostu zignorować.

Kiedy czytamy tutaj o Mojżeszu i pro-
rokach powinniśmy wiedzieć, że było to 
popularne określenie Pism, których byli 
autorami. Najciekawsze jest jednak to, 
że Abraham wskazuje na te właśnie Pi-
sma w odpowiedzi na prośbę bogacza. 
Jego prośba zaś dotyczyła najbardziej 
fundamentalnej kwestii w życiu czło-
wieka: „Co zrobić, by ratować siebie  
i rodzinę przed potępieniem?”. Czy rze-
czywiście Stary Testament jest w stanie 
uchronić człowieka przed potępieniem? 
Najwyraźniej tak. Pod warunkiem jed-
nak, że robi się z niego właściwy użytek 
(1Tym 1,8).

Ten sam Duch
To nieprawda, że Stary Testament jest dla 
Żydów, a Nowy dla chrześcijan. Musimy 
pamiętać o tym, że Stary Testament po-



Już słyszę święte oburzenie! Kościół to nie 
miejsce na mówienie o seksie! Tak myślą 
tylko dewotki i pruderyjni impotenci. Prze-
praszam za określenie, poniosło mnie. 
A gdzie mamy rozmawiać o seksie, jeśli  
nie w Kościele? Czy seks jest skutkiem 
grzechu a nasze popędy powinniśmy tłumić 
w sobie i za wszelką cenę udawać, że jeste-
śmy jak Ken i Barbie (jeśli nie wiesz, o czym  
mówię, weź jedną z tych lalek i zajrzyj 
w miejsce, gdzie powinny być „narządy”)?
Młodzi ludzie interesują się seksem tak 
samo, a może nawet bardziej niż dorośli. 
Naturalnie seksualność płci przeciwnej 
pociąga nas. Uwaga, info dla ciebie: jeśli 
też pociąga cię płeć przeciwna, pragniesz 
zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych 
i bawi cię dostawanie rumieńców na samo 
słowo „seks”, to jesteś normalny i zdrowy. 
Uwaga numer dwa – teraz kobiety nie czy-
tają! [i tak wiem, że przeczytacie niepokor-
ne niewiasty!]: mężczyźni myślą o seksie 
średnio co 25 sekund. Hallo, to normalne! 
Nie możemy jednak pozwolić, aby myśle-
nie o płciowości czy cielesności zajmowało 
całą naszą przestrzeń umysłowo- życiową.
Bóg oczekuje od nas czystości. Oho, za-
czynają się schody. Na początek pragnę 
powiedzieć, że nie jestem jedynie teorety-
kiem – mam żonę, jesteśmy młodzi, tak że 
wiecie... Zauważyłeś, jak wiele Biblia mówi 
na temat obcowania płciowego, miłości 
cielesnej i nieczystości? Ten temat jest dla 
Boga bardzo istotny, ponieważ nawet taki 
kozak, jak Salomon, najmądrzejszy czło-
wiek świata zszedł z właściwej drogi przez 
piękne kobiety, które szczerze kochał, ale 
też pożądał. Seksualność nie jest zabaw-
ką, towarem na sprzedaż, czy atutem do 
wykorzystania na rozmowie o pracę. Sek-
sualność jest darem, który mamy chronić 
dla naszego współmałżonka. Ciekawe, że 
większość facetów ze świata chciałoby po-
jąć za żonę dziewicę, a sami prowadzą do 
unicestwienia jej dziewictwa? Pomówmy 
jednak trochę o fanatyzmie. 
Świat działa trochę jak fast-food. Chcesz 
– masz, zamawiasz – dostajesz, nie cze-

kasz, nie przepłacasz, masz wszystko na 
kliknięcie myszką, jednego sms-a, czy je-
den telefon. Podobnie z seksem, niestety. 
Ktoś powiedział (i osobiście wcale się nie 
zgadzam), że Internet został stworzony po 
to, by promować pornograficzne treści na 
jeszcze szerszą skalę i szybciej. Popular-
ność gazet o treściach erotycznych i stron 
pornograficznych, za oglądanie których lu-
dzie płacą grube pieniądze są niebotycz-
ne! To nie jest jednak seksualność, którą 
dał nam Bóg, i przez którą – uwaga, chce 
się uwielbić. Dlatego, jeżeli masz problem 
z jedną z tych rzeczy, o których mówię, 
czy są to niewłaściwe (czytaj: przedmał-
żeńskie lub pozamałżeńskie) kontakty 
seksualne, szukaj pomocy. Możesz zna-
leźć przyjaciela, któremu jesteś w stanie 
w pełni zaufać, który będzie cię kontro-
lował i pytał, jak się trzymasz. Módl się  
o wolność w sferze seksualnej, czyli o to, 
by twoja seksualność nie panowała nad 
tobą, ale żebyś był w stanie zapanować 
nad nią. Uwierz, że w Jezusie całkowi-
ta wolność jest możliwa, wystarczy tylko  
o nią zawalczyć.
Na koniec słowo dla par, tych jeszcze nie-
pobranych, „chodzących” ze sobą. Nie 
udawajcie, że wszystko jest okej, kiedy 
nie jest. Nie siedźcie sami w domu, kiedy 
do przekroczenia granicy jest tylko kilka 
centymetrów. Nie spotykajcie się sam na 
sam, jeśli macie problem z zachowaniem 
czystości. Jeśli powiesz mi, że nie masz 
pokus, kiedy leżycie obok siebie w łóżku 
i tylko się przytulacie, to odpowiem ci, że-
byś poszedł do lekarza i się przebadał, bo 
coś z tobą jest nie do końca w porządku. 
Wszyscy wiemy, jak jest naprawdę. A zło-
tą zasadą jest zasada Pawłowa - jeśli ktoś 
nie może wytrzymać i go pali, niech weź-
mie ślub, bo po co się męczyć?
Fanatycy! Seks jest dla wszystkich (mał-
żeństw), zawsze i wszędzie. Daje dużo 
radości, ale może też zniszczyć to, co 
naprawdę wartościowe. Naprawdę nie 
warto tracić wieczności dla  
chwili (wątpliwej)  
przyjemności.  

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Ciocia Siatka
Tomek BogowskiByła na wszystko przygotowana.

Zakupy równym rządkiem,
przynajmniej na tydzień,
żeby w razie wojny i pomoru
przetrwać jak tamte...

Ubrania do kościoła
i na tę ostatnią drogę,
i buty w kartoniku,
żeby nie świecić dziurawą zelówką.

Rachunki popłacone
i drobne prezenciki rozdane
na znak wdzięczności i honoru,
żeby nie daj Bóg
ktoś nie pomyślał sobie...

Drzwi cicho zamykane
i uśmiech psotnej dziewczynki,
takie skrzyżowanie Myszki i Filutki.
Ach, i jeszcze obiad zawsze na czas,
choć jego od dawna nie było
przy wspólnym stole.

I rozgrzeszenie codziennie, oczywiście
przyjmowane z pochyloną głową,
by nawet myśl nieżyczliwa...
Albo takie matczyne pragnienie,
żeby wszystkie dzieci razem
w miłości i na zawsze
szczęśliwe były i zdrowe.

Nawet Śmierci kawę chciała zaparzyć
i prawie zdążyła, gdy ta zapukała  
do drzwi lekko....

Ten wiersz napisałam z po-
wodu śmierci mojej sąsiadki - niezwy-
kłej osoby i bardzo dla mnie drogiej. 
Była przy moim porodzie, i potem 
przez wszystkie lata życia wspierała 
mnie, uczyła gotować, karmiła i pil-
nowała moich córek. Przyjaźniła się 
z moją babcią i mamą, a ostatnio ze 
mną... Widywałyśmy się kilka razy  
w tygodniu, bo mieszkałyśmy drzwi 
w drzwi od zawsze. Gdy wracam te-
raz niosąc siatki do domu, czekam, 
że uchyli drzwi i spyta jak tam w pra-
cy, gdy czytam książkę, myślę czy jej 
się spodoba, widzę jej drobną postać  
w każdej staruszce, idącej do kościo-
ła... Tęsknię! Była bohaterką w moich 
opowiadaniach i na zawsze zostanie  
w moim sercu, bardziej niż niejedna 
postać z krwi i ciała ze mną spokrew-
niona, moja ciocia-siatka - Irena.
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a Payable On Death
Prawie dwadzieścia lat temu, w Southtown, 
jednej z dzielnic San Diego dwóm chłopacz-
kom zachciało się grać nu metal. Nie wiedzieli 
jeszcze, że ta idea zmieni na dobre ich życie. 
Byli to (perkusista) Noah Charles Bernardo  
i (gitarzysta) Marcos Curiel. To były początki 
znanego dziś na całym świecie zespołu P.O.D. 
Jest okazja, aby napisać o nich parę słów, bo 
za kilka dni będą w Polsce. 25 maja w klubie 
Proxima będzie można posłuchać weteranów 
sceny pełnego Ducha łomotu. 

Chłopaki wydali 7 albumów studyjnych, 3 EP-
ki, 2 koncertówki i zagrali setki, jeśli nie tysiące 
koncertów. Bardzo rzadko kapela tego pokro-
ju przyjeżdża do Polski, a baaaardzo szkoda. 
Grają na bardzo wysokim poziomie nie wsty-
dząc się Tego, który ich inspiruje. Swego czasu  
„w środowisku” pojawiły się niepochlebne 
słowa na temat zespołu, że się sprzedał, że za-
tracił swoją misję. Jednak podpisanie kontrak-
tu z dużą wytwórnią (Columbia Records) nie  
zawsze musi oznaczać koniec misyjnego gra-
nia. Ich kawałki przez lata dawały nadzieję i otu- 
chę młodym ludziom w trudnej sytuacji. Tym 
chętniej zobaczę ich na majowym koncercie.

Nazwa zespołu ciągle jasno wskazuje na to, 
że ktoś zapłacił śmiercią za coś. Oczywiście 
mowa jest o Jezusie, który za cenę swojego 
życia wykupił nasze życie od należnej nam sa-
mym kary. Dzięki Niemu możemy żyć i cieszyć 
się tym, co Bóg nam daje. Przesłanie Ewan-
gelii było i jest szczególnie potrzebne takim 
miejscom, jak Southtown, gdzie mieszkańcy 
są albo dilerami, albo klientami dilerów narko-
tykowych. Właśnie w takich miejscach, ale też 
na masowych festiwalach muzycznych P.O.D. 
zwiastuje swoją wiarę mówiąc o tym, że jest 
inny sposób życia, i że nikt nie będzie kazał 
przestać tym chłopakom słuchać mocnej 
muzy, czy obciąć dredów po przyjściu do ko-
ścioła. Oby więcej takich kapel, wtedy nasze 
zbory zapełnią się pozytywnie zakręconymi 
ludźmi z przeróżnych subkultur. Do zobaczenia 
na koncercie! 

Jestem wdzięczna Bogu, że stawia na 
mojej drodze ludzi, którzy są mi życz-
liwi. A i ja mogę się wiele od nich,  
i o nich uczyć, dzielić się z nimi  
i pomagać na tyle, ile potrafię.  I dzisiaj 
tak rozumiem termin łaska.  Ja zosta-
łam obdarowana czymś wyjątkowym 
za darmo i tak samo bezinteresownie 
oddaję to, co mam najwartościow-
szego ludziom żyjącym obok mnie. 
Życzliwość, dobre słowo, pomoc, 

zrozumienie, czas i miłość. Wracają 
do mnie, chociaż wiem, że nie zasłu-
żyłam, że jestem ułomna i słaba, na-
wet w przyjaźni i miłości do moich 
bliźnich.  

seksualność
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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

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

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Ośrodek w Radości w 2011 r.:    
 • 3-4 czerwca – Krajowa Konferencja Kościoła  – „Kościół w Misji” • 12-23 czerwca – Wczasy Seniora  

• 21-27 sierpnia – Warsztaty dla nauczycieli Szkółek Niedzielnych – organizator: Misja Pokoleń  
• 23-25 września – Konferencja Kobiet • 12-17 września – Warsztaty dla osób pracujących z Seniorami. 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).

fot. stockxchng

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



 

 

Opracował: Konstanty Wiazowski
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Bahamy – Misyjna i Edukacyjna  
Narodowa Konwencja Baptystów

Dwa zespoły Wydziału Pomocy Świa-
towego Związku Baptystów (ŚZB) –  
z Węgier i Północnej Karoliny, USA –  
pospieszyły z pomocą ofiarom tsunami 
w Japonii. Już następnego dnia, 12 mar-
ca zespoły te odwiedziły miasto Sendai, 
które najbardziej ucierpiało. Fala dziesię-
ciometrowej wysokości niszczyła wszyst-
ko. Domy są tam zmyte z powierzchni, 
samochody i statki zostały zniesione ze 
swoich miejsc. Ponad 450.000 ludzi mu-
siało opuścić cały północno-wschodni re-
gion z powodu trzęsienia ziemi, tsunami  
i eksplozji w elektrowni atomowej. Człon-
kowie obu zespołów odwiedzili ośrodek 
ewakuacyjny Katahira, gdzie ponad 400 
osób koczuje w szkole. Wszystkie skle-
py w milionowym mieście Sendai są za-
mknięte. W Japonii znajdują się cztery 
Kościoły baptystyczne, będące człon-
kami ŚZB. Są to: Japońska Konferencja 
Baptystyczna, Japońska Konwencja Bap-
tystyczna, Japońska Unia Baptystyczna  
i Baptystyczna Konwencja Okinawy. 
Łącznie liczą one ponad 42.000 człon-
ków w ponad 420 zborach. Sekretarz 
generalny ŚZB Neville Callam w swoim 
liście wyraził solidarność w cierpieniu  
i współczucie dla wszystkich poszkodo-
wanych. Zapewnił, że ŚZB zrobi wszyst-
ko, aby nieść pomoc ofiarom tego kata-
klizmu. Makoto Kato, sekretarz Japońskiej 
Konwencji Baptystycznej napisał: „Jeste-
śmy głęboko zaniepokojeni bezpieczeń-
stwem tych tysięcy ludzi, którzy cierpią, 
przeżywają szok, brakuje im dachu nad 
głową i żywności. Japońscy baptyści są 
gotowi nieść pomoc poszkodowanym”. 
W czasie tsunami Konwencja ta miała 
swoje spotkanie i jej uczestnicy nie byli  
w stanie wrócić do swoich domów. Pra-
wie połowa z 14 zborów tej Konwencji 
położonych na wybrzeżu została znisz-
czona, a wielu ich członków uważa się 
za zaginionych. Baptyści na całym świe-
cie wyrażają solidarność i gotowość nie-
sienia pomocy ofiarom tego nieszczęścia, 
których liczba stale rośnie (bwanet.org).

Izrael – ewangelizacja przez internet
Mesjaniczni Żydzi w Izraelu od roku na 
stronie internetowej (www.oneforisrael.
org) starają się głosić swoim rodakom 
dobrą nowinę o Mesjaszu Jezusie. Eitan, 
założyciel tej strony dzieli się ciekawymi 
wynikami tej inicjatywy. Ponieważ Izra-
elici poświęcają internetowi dwa razy 
więcej czasu niż Amerykanie, wielu  
z nich szuka tam Boga. Każdego miesiąca 
są otwierane takie hasła (słowa) jak: Me-
sjasz (56000 razy), Jeszua (12500 razy), 
Bóg (42000 razy), odkupienie (10000 
razy), Nowy Testament (2200 razy). 

Otwierający stronę One For Israel zapo-
znają się się z zasadmi wiary w Jezusa  
i znaczeniem tego faktu dla Żydów. Wie-
lu zainteresowanych tym tematem pro-
wadzi dyskusję, a nawet prosi o osobiste 
spotkanie z prowadzącymi stronę. Czy-
tają też w internecie Nowy Testament. 
Przynajmniej jeden egzemplarz Nowego 
Testamentu każdego dnia jest wysyłany 
pocztą. W tym roku prowadzący tę dzia-
łalność spodziewają się jeszcze większe-
go zainteresowania Żydów dobrą nowiną 
o Jezusie (Israel Today, 3/2011). 

Rosja – konferencja mężczyzn

Misyjna praca baptystów na Bahamach 
rozpoczęła się w 1790 roku, gdy Prince 
Williams, wyzwolony niewolnik z Północ-
nej Karoliny w USA, przybył do Nassau 
na Bahamach i rozpoczął tam spotkania 
w Domu Betel. W 1801 roku wraz z inny-
mi czarnoskórymi założył Stowarzyszenie 
Anabaptystów. Potem wybudował kościół 
św. Jana Chrzciciela i był jego pastorem 
aż do swojej śmierci w wieku 104 lat. 
Po ogłoszeniu niepodległości Bahamów  
w 1973 roku powstała Misyjna i Eduka-
cyjna Narodowa Konwencja Baptystów, 
składająca się z około 12 różnych, nieza-
leżnych grup. Obecnie do Konwencji tej 
należą 272 zbory, liczące łącznie 75.000 

członków. Baptyści są tam największą 
grupą wyznaniową. Na każdej wyspie  
i w każdej miejscowości znajduje się zbór 
baptystyczny. Wielu baptystów, włącznie 
z premierem Hubertem Ingrahamem, peł-
ni wiele publicznych funkcji. W 1995 roku 
baptyści powołali do życia uczelnię, która 
jest teraz największą prywatną istytucją  
i drugą co do wielkości w kraju. W 1996 
roku Bahamas Baptist College na cześć 
jego założyciela i długoletniego przewod-
niczącego Konwencji, został przemiano-
wany na Szkołę Baptystyczną Charlesa 
W. Sandersa. Działa tam też założona  
w 1964 roku Wyższa Szkoła Prince’a Wil-
liamsa  (BWA Connect, 4/2011).

W Komsomolsku nad Amurem 26 lutego 
br. odbyła się konferencja na temat: „Męż-
czyna – kim on jest?” Kim jest prawdziwy 
mężczyna z biblijnego punktu widzenia? 
Około 150 mężczyzn w różnym wieku  
z 17 zborów w ciągu całego dnia wymie-
niało poglądy i swoje doświadczenia na 
ten temat. Inicjatorem tego spotkania była 
rada prezbiterów baptystycznych regionu 
Chabarowska z jej przewodniczącym 
Wieniaminem Lewceniukiem. Co cie-
kawe, konferencja odbyła się w oparciu  
o środki własne tego regionu, bez udzia-
łu gości z zewnątrz. Gościnnym gospo-

darzem był centralny zbór baptystyczny 
Komsomolska nad Amurem, który za-
pewnił przyjezdnym noclegi i wyżywie-
nie. Głównym referentem był Władimir 
Lebiediew, pastor i wykładowca filii 
seminarium moskiewskiego. W drugiej 
części konferencji wielu braci przedsta-
wiło liczne postaci biblijnych mężczyzn. 
Wszyscy dzielili się swoimi obserwacjami 
i zachęcali do życia godnego biblijnego 
mężczyzny. Było to pierwsze tego rodza-
ju wydarzenie na Dalekim Wschodzie  
i zdaniem uczestników – stało się dla nich 
wielkim błogosławieństwem (baptist.ru).

Niezidentyfikowany zabójca 2. marca br. 
zastrzelił w Islamabadzie Szabhaza Bhatti, 
jedynego chrześcijanina w pakistańskim rzą-
dzie, odpowiedzialnego za sprawy mniejszo-
ści w tym kraju. Publicznie wypowiadał się 
on przeciwko krytykowanemu powszechnie 
prawu „bluźnierstwa”, według którego każde 
bluźnierstwo przeciw islamowi jest karane 
śmiercią. Ekstremiści islamscy zostawili na 
miejscu zbrodni list, w którym napisali, że 
każdy, kto będzie starał się zmienić to prawo 
zostanie pozbawiony życia. Stało się to dwa 
miesiące po śmierci Salmana Taseera, który 
stanął w obronie chrześcijanki skazanej na 
karę śmierci za rzekome bluźnierstwo wobec 
islamu. Zabójca wystrzelił serię ok. 30 poci-
sków w samochód Bhatti’ego, gdy odjeżdżał 
on ze swego domu na posiedzenie rządu. 
42- letni Bhatti zginął na miejscu. Miał ochro-
niarzy, ale w tym momencie nie byli oni przy 
nim. Wcześniej wyrażał on niezadowolenie 
z niewystarczającej ochrony stołecznej poli-
cji. Po śmierci Taseera stale dostawał pogróż-
ki. W wywiadzie dla BBC Bhatti powiedział: 
„Żyję dla społeczeństwa i ludzi cierpiących  
i dlatego gotów jestem umrzeć dla tej spra-
wy”. Urodził się on 9 września 1968 roku 
w Lahore i w 2002 roku został wybrany do 
Zgromadzenia Narodowego, a w 2008 roku 
stał się ministrem do spraw mniejszości wy-
znaniowych. Cały świat potępił to morder-
stwo (compassdirect.org).

Etiopia – atak na chrześcijan
Przynajmniej jedna osoba zginęła, a wie-
lu zostało rannych, gdy ekstremiści islam-
scy podpalili 59 kościołów i przynajmniej  
28 domów w ostatnich pięciu dniach (od 
środy 2. marca br.) w zachodniej Etiopii. Po-
nad 4000 chrześcijan musiało opuścić swoje 
miejsca zamieszkania.  Muzułmanie oskar-
żyli chrześcijan o zbeszczeszczenie Koranu. 
Etiopski pastor z Addis Abeby poinformował, 
że władze zostały o tym poinformowane, 
ale nie podjęły żadnych kroków, policja 
tylko obserwowała bieg wydarzeń. Ekstre-
miści zniszczyli też Etiopską Szkołę Biblijną  
i dwa budynki kościelne. Najbardziej cier-
pią kobiety i dzieci. Poniesione straty sięgają  
3,5 mln USD. W atakach na chrześcijan  
w 2006 roku życie straciły 24 osoby. W ta-
kich rejonach jak Jimma i Jijiga zamieszka-
nych przeważnie przez muzułmanów, takie 
wypadki są częste. Według danych staty-
stycznych z 2007 roku, 44 procent mieszkań-
ców Etiopii należy do Etiopskiego Kościoła 
Prawosławnego, 19 procent to ewangelicy  
i zielonoświątkowcy, zaś 34 procent to sun-
niccy muzułmanie (compassdirect).

Pakistan – śmierć chrześ-
cijańskiego członka rządu
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Dane   statystyczne  wskazują, że na Ukra-
inie dominuje chrześcijaństwo. Najwię-
cej jest prawosławnych i protestantów. 
Prawosławni posiadają 18.361 organi-
zacji religijnych (+387 w porównaniu  
z rokiem poprzednim) - są to parafie, za-
kony, misje, ośrodki kształcenia itp. – co 
stanowi 51,2% wszystkich organizacji. 
Protestancji posiadają 10.411 organiza-
cji (+226), co stanowi 29% ogólnej wiel-
kości. Najliczniejszą wspólnotą religij-
ną jest Ukraiński Kościół Prawosławny  
(w jedności z Moskiewskim Patriar-
chatem) – 12.342 religijne organizacje,  
w tym 12.043 parafie (+253), co stano-
wi 67,4% wszystkich prawosławnych 
parafii. Potem jest Kościół Prawosław-
ny Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński 

Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 
Kościół Grekokatolicki. Wśród pro-
testantów najliczniejszy jest Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan Bapty-
stów – 2569 zborów (+6), następnie 
zielonoświątkowcy – 1612 zborów 
(+19), Adwentyści Dnia Siódmego – 
1056 zborów (+4). 
Na Ukrainie znajdują się też 303 ży-
dowskie organizacje, w tym 276 wspól-
not (+6). Muzułmanie w większości 
zamieszkują na Krymie, w Chersonie  
i Doniecku - 1193 wspólnot (+19). Pań-
stwowy Komitet Ukrainy ds. narodo-
wych i religijnych corocznie sporzą-
dza sprawozdania statystyczne, które 
świadczą o rozwoju religijnej działal-
ności w tym kraju (ecbua.info).

W trzęsieniu ziemi, jakie nawiedzi-
ło Haiti 12 stycznia 2010 roku, życie 
straciło ponad 250.000 osób, 300.000 
było rannych, a ponad 1,5 mln zostało 
pozbawione  dachu nad głową. Zespół 
Szybkiego Reagowania Billy Grahama 
już na drugi dzień po tym wydarzeniu 
był na Haiti, niosąc tam pomoc potrze-
bującym.  Przez cały rok 58 kapelanów 
tego Zespołu (nie więcej niż 8 osób na-
raz) modliło się z ponad 19.000 osoba-
mi, z których 1500 przyszło do wiary  
w Jezusa. Ponadto Samarytańska Sa-
kiewka, charytatywna organizacja 
Franklina Grahama natychmiast zorga-
nizowała klinikę, która dotąd obsłużyła 
ponad 38.500 pacjentów. Dostarcza 
ona w dużych ilościach żywność, na-
mioty, środki medyczne i higieniczne 
oraz czystą wodę. Kształci też pracow-

ników służby zdrowia. Ewangelikalne 
zbory w tym kraju wiedząc o podsta-
wowej potrzebie swoich rodaków, któ-
rą jest pojednanie z Bogiem przez wiarę  
w Jezusa Chrystusa, zaprosiły Fran-
klina Grahama do przeprowadzenia 
tam dwudniowego Festiwalu Nadziei. 
Odbył się on tam na tydzień przed 
rocznicą tego kataklizmu: w dniach 
8-9 stycznia br. W dwóch spotkaniach 
wzięło udział 80.000 osób, z których 
3.400 pozytywnie odpowiedziało na 
wezwanie do pokuty i wiary w Jezusa 
Chrystusa. Obecnie przygotowuje się 
wielką kampanię pt. Moja nadzieja.  
W czasie jej trwania chrześcijanie za-
praszają do swoich domów przyja-
ciół do obejrzenia ewangelizacyjnego 
programu telewizyjnego (Decision, 
2/2011).

Gdy w Egipcie wzbierała fala de-
monstracji, tamtejsi baptyści prosili 
wszystkich o modlitwę. I doczeka-
li się niespodziewanych skutków. 
Pomoc napływająca od baptystów  
z całego świata umożliwiła wsparcie 
materialne również dla wielu rodzin 
muzułmańskich. Rozdawanie darów 
odbywało się we wszystkich 18 zbo-
rach baptystycznych. Mounir Malaty, 
wiceprzewodniczący Kościoła Bapty-
stów w Egipcie pisze: „Pan jest dla nas 
dobry, budzi cały nasz Kościół. Samo 
spojrzenie na twarze dzieci mówi mi, 
że w przyszłości możliwe będą lep-
sze relacje między chrześcijanami  
a muzułmanami”. Wieści z innych 
zborów potwierdzają, że zmienia się 
do nich stosunek najbliższego oto-

Egipt – muzułmanie odwiedzają baptystyczne zbory
czenia. Pierwszy zbór w Kairze po 
raz ostatni w 1963 roku remontował 
swój budynek. A w tym niespokojnym 
okresie dobudował pomieszczenia dla 
dzieci i młodzieży. Teraz stara się nad-
budować jeszcze jedno piętro, a dach 
przystosować do placu zabaw. Zbór  
w Aleksandrii też powiększa swój budy-
nek kościelny. Potrzebny jest pośpiech, 
„ponieważ w Egipcie nikt nie wie, co 
przyniesie dzień jutrzejszy” – mówi 
Malaty. Jego zbór liczy 300 członków. 
Kościół Baptystów w Egipcie składa się 
z 18 zborów o łącznej liczbie 2.100 
członków. 87 procent 83-milionowej 
ludności Egiptu stanowią muzułmanie, 
10 procent to Ortodoksyjni Koptowie, 
a Kościoły ewangelikalne stanowią tyl-
ko ułamek procenta (ebf.org).

Haiti – ewangelizacja Franklina Grahama

Ukraina – religijny skład społeczeństwa tego kraju

Japonia – zmaganie się  
z kataklizmem



info: 602 65 70 77  
www.zielonagora.baptysci.pl  

do 30 kwietnia:  799 zł  

Obóz sportowo - językowy !!! dla nastolatków 10 - 16 

zapewniamy: 
 Zakwaterowanie  

– ośrodek Caritas  
w Kołobrzegu Podczelu  
- 400 m od plaży  

 Pełne wyżywienie  
/4 posiłki dziennie/ 

 Ubezpieczenie NNW 
 KOSZULKI OBOZOWE !!!  

 Płyta DVD z filmami i zdjęciami 
 etc... 

 
SPECJALNE ATRAKCJE: 

 skimboarding:  
zabawy na desce 

 Elektroniczny paintball  
     www.elektroniczny-paintball.pl 

 Zawody łucznicze 
 Wolontariusze z Europy 

Obóz zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN, zgłoszony do kuratorium,   
doświadczeni wychowawcy, kąpiele tylko na plaży strzeżonej pod okiem ratowników WOPR !!! 

Organizator: 
Kościół Chrześcijan Baptystów - Zbór w Zielonej Górze  
we współpracy z Chrześcijańską Szkołą Podstawową ‘SALOMON’ 

WYCIECZKI: 
 Aquapark w Kołobrzegu ! 
 Kołobrzeg ciekawe miejsca ! 
 Rejs po morzu ! 

Tylko do 30 IV   

499 zł  

Organizator: 
Kościół Chrześcijan Baptystów - Zbór w Zielonej Górze  
we współpracy z Chrześcijańską Szkołą Podstawową ‘SALOMON’ 
Obóz zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN. 
 

 
NAJWIĘKSZY AQUAPARK  
w tej części Europy  !!! 
 

@ Pełne  
wyżywienie  
/4 posiłki  
dziennie/ 
@ NNW  
@ Koszulki 
obozowe 
@ Atrakcyjny  
program obejmujący: 

Z@kwaterowanie w pensjonacie 
      o wysokim standardzie  
  @ 3-5 os. pokoje  z łazienką i TV 
  @ sauna, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki 

 Kontakt: Pastor Mariusz Socha  602 65 70 77      
 www.zielonagora.baptysci.pl  

# zajęcia biblijne w Małych  
    Grupach: „Stworzeni by wielbić”  
# wieczory przy ognisku 
# i wiele innych atrakcji 

Wczasy Seniora w Radości
W tym roku Wczasy Seniora w Radości odbędą się  

w dniach 12 –23 czerwca.  Rozpoczną się w niedzielę kolacją o godz. 17, 
 a  zakończą obiadem w czwartek o godz. 13. 

Naszym specjalnym gościem będzie Larry Walker ze swoimi skrzypeczkami, 
z USA. Ciekawe i wartościowe będą również wykłady dr Józefa 

Prokopczuka na temat zdrowia. Wspólny śpiew, dużo spacerów i wykłady 
biblijne na pewno poprawią zdrowie każdego uczestnika tych Wczasów.

Koszt udziału to 550 zł od osoby (w tym roku będą one trwać 12 dni).  
Zgłoszenia do 30 maja należy kierować na adres: Rada Kościoła,  

ul. Szczytnowska 35/39, 04-812 Warszawa, tel. 22 6155076,  
e-mail: kancelaria@baptysci.pl.     ZAPRASZAMY!

Każdą sesję poprzedzi świadectwo z działań misyjnych 
prowadzonych przez wybrany Zbór (Bielsko-Biała, Chojnice, 
Lwówek Śląski, Olsztyn, Poznań K5N). 

Na społeczności wieczornej śpiew poprowadzi grupa z I Zboru  
w Warszawie.

Podczas trwania całej konferencji czynna będzie wystawa  
Służb i Zborów Kościoła (możliwa rejestracja wystawcy  
w kancelarii lub on-line na stronie baptysci.pl).

Na ostatniej sesji przewidziane jest uhonorowanie Zborów  
i pracowników Kościoła obchodzących okrągłe rocznice.

XXXIII Krajowa Konferencja Kościoła
„Kościół w Misji”

Warszawa-Radość, 3-4 czerwca 2011

Koszt: 130 zł - w cenie nocleg w pokoju wieloosobowym, obiad i kolacja w piątek 3 czerwca, śniadanie i obiad w sobotę 4 czerwca, 
materiały konferencyjne. Możliwość noclegu w pokoju 2-osobowym (dopłata 20 zł) lub 1-osobowym (dopłata 35 zł - ilość miejsc 
ograniczona). Zapraszamy również do przyjazdu w czwartek 2 czerwca i pozostania na niedzielę 5 czerwca (nocleg - tylko 30 zł).

Bardzo prosimy o wcześniejsze wpłaty na konto, co bardzo usprawni organizację Konferencji:
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP - 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905

Wszystkie informacje o konferencji dostępne na:
http://dlajezusa.pl/dj/content/view/1636/135/




