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"A jeśliby kto słuchał słów mo-
ich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie
sądzę; nie przyszedłem bowiem są-
dzić świata, ale świat zbawić. Kto
mną gardzi i nie przyjmuje słów
moich, ma swego sędziego: Słowo,
które głosiłem, sądzić go będzie
w dniu ostatecznym. (...J I wiem,
że przykazanie jego jest żywotem
wiecznym. Przeto, co Ja wam mó-
wię, mówię tak, jak mi powiedział
Ojciec" (Ew. Jana 12,47-48).

Bóg nie bedzie rozliczać n
przynależności do któregoś z Ko-
ściołów, ale z tego jak traktujemy
Jego Słowo. Jeśli je przyjmujemy, a
więc przestrzegamy, dostosowujemy
się do niego - staje się ono dla nas
zbawienne: Przez nie poznajemy
Boga iJego miłość, zbawienie w Je-
zusie Chrystusie, wiemy jak żyć, co
jest dobre a co złe. Jeśli je odrzuca-
my, tzn. ignorujemy je w naszym
życiu, nie jest ono dla nas autoryte-
tem - staje się ono naszym sędzią,
oskarża nas przed Bogiem, bo ozna-
cza to, że wzgardziliśmy Bogiem i
odrzuciliśmy życie wieczł'te.

Pan Jezus używa liczby po%<
czej. Nie ma zbiorowej odpowie-
dzialności. Każdy sam za siebie zda
rachunek przed Bogiem z tego, jak
jego życie ma się do Bożego Słowa.
Bóg przekazał nam Swoje Słowo,
ale do nas należy decyzja, czy bę-
dzie miało ono wpływ na nasze ży-
cie, czy zechcemy je poznać i przy-
jąć - uczynić je standardem, do któ-
rego przyrównamy nasze widzenie
świata i to, w co ijak wierzymy. Tak
więc każdy jest kowalem swego
wiecznego losu.

Nasza okładka: fot. M. Wójcik



Po okresie letniej kanikuły zwykliśmy przystępować do bardziej qsystematyzowanej i za-
planowanej pracy. Nie dla wszystkich lato może być czasem wypoczynku i wytchnienia. Czas
żniw to przecież okres pospiesznej i wytężonej pracy.

Mam wrażenie, że Kościół wraz z uprzemysłowieniem i komputeryzacją przejmuje formy i
sposoby działania bliższe raczej handlowi niż rolnictwu.

Rolnik musi wykonać orkę, siew i uprawę we właściwym czasie, a potem w porę, szybko
zbierać to, czym Stwórca pobłogosławił. Jeśli plon nie zostanie zebrany w odpowiednim czasie
- nawet najlepszy urodzaj i największy wysiłek pójdą na marne. Handel to właściwe wyczqcie
rynku i zaoferowanie odpowiedniego artykułu klientowi, też we właściwym czasie.

Z obu analogii Kościół może wziąć cenne pouczenie. Gnuśny rolnik nie zbierze plonu.
Niemrawy kupiec poniesie straty. Podstawą wszakże każdej działalności - oprócz chęci działa-
nia - jest wiedza: jqk, kiedy i dlaczego mamy podejmować wysiłek. A wiedzieć to nauczyć się.
Chcieć się uczyć, być skłonnym do przyjmowania pouczenia, otwartym na nowe, dobre rzeczy,
by zmieniać swój sposób myślenia, a co za tym idzie również postępowania w każdej dziedzinie
- to największe wyzwanie dla wierzącego człowieka. Tak łatwo, poznawszy kilka prawd z Boże-

'Słowa uznać je za pełnię. Dostąpiwszy zbawienia uznać, że zna się Pana zbawienia - Jezusa
hrystusa - doskonale.

Nie chodzi przy tym o "sztukę dla sztuki", ale o to, by być "doskonałym w Chrystusie
Jezusie" (Kol. 1,28) i "do wszelkiego dobrego dzieła przygotowanym" (II Tym. 3,17). Poznając
Boże Słowo mamy pozwolić, by Duch Święty nas kształtował, byśmy zmieniali się na obraz I
Jezusa Chrystusa, czego widocznym efektem będą np. nasze reakcje w sytuacjach konflikto- I
wych, gdy ktoś kolejny raz postąpi wobec nas niesprawiedliwie, wyrządzi nam zło. Nasze prio-
rytety, cele, dążenia, metody działania są efektem tego, czym karmiliśmy nasz umysł i serce,
czego uczyliśmy się - w tym również poprzez obserwację i wzorce - w domu, szkole, pracy,
Kościele...

Nie zawsze mamy wpływ na to, czego jesteśmy nauczani. W naszej gestii jest jednak z
pewnością to, jak się uczymy i co z tego przyjmujemy, stosujemy w naszym życiu. Można bo-
wiem być ekspertem w dziedzinie np; zdrowego żywienia i nigdy tego nie praktykować.

Chrześcijanin powinien być wzorem we wszystkim, co dobre. Jeśli mamy wszystko czynić '
"z duszy, jak dla Pana", to bądżmy pilnymi uczniami w szkole, na uczelni, w pracy i w Koście-
le. A przede wszystkim bądźmy uczniami Jezusa Chrystqsa ; poprzez to "filtrujmy" wszystko,
co na nas naciera. "Każda, sprau;a ma swój czas", Również okres nauki ma swój najlepszy

~as,kiedy umysł przyswaja łatwo, jest chłonny. Ale na naukę nigdy nie jest za późno, potem
ymaga to tylko większego wysiłku, a sprawność umysłu zależy od nas, czy zmuszamy go to

treningu, czy pozwalamy na lenistwo.
Artykuły: "Dlaczego chrześcijanin powinien się uczyć?; i "Doktryna i rozum - wrogowie

czy przyjaciele?" skłonią nas do ponownego przemyślenia tej kwestii. Ucząc się pilnie z Bożego
Słowa i "badając, czy tak się sprawy mają", uchronimy się też przed błędną nauką - herezją, o
czym w "Heretyckiej prawdzie".

Wrzesień to, niestety, również rocznica wybuchu II wojny światowej i tzw, czwartego roz-
bioru Polskl. Fakt ten boleśnie dotknął też naszego Kościoła. Z dnia na dzień rozdzielone
zostały zbory i również rodziny. O tym traktuje artykuł pt. "Kościół Chrystusowy w dniach
wojny polsko-niemieckiej i po rozbiorze Polski", Piszący go w 1939 r. Władysław Kołodziej
pozostaje w Brześciu, a jego żona po drugiej stronie Bugu. Wzruszająca relacja z wydarzeń
wrześniowych.

Miłej lektury.

Bronisław Hury



jakie znaczenie ma zajomość tego
nowego życia i jego praw. Dlatego
też chrześcijanie okresu apostolskie-
go, dobrze to rozumiejąc, "codź
nie badali Pisma, czy tak się rze
mają" (Dz. Ap. 17,11). Trzeba "ba-
dać Pisma", by dowiedzieć się, jaka
jest Boża prawda o Chrystusie, o
Bożej sprawiedliwości, o grzechu i
zbawieniu oraz o tym, jak należy
organizować życie w Kościele, rodzi-
nie, jak kształtować własne życie itd.

Chrześcijanin
jest uczniem

w Nowym Testamencie czytamy,
że ludzie, którzy wyznawali Jezusa
Chrystusa jako swojego Zbawiciela i
Pana, byli określani mianem "ucz-
niów". Określenie "chrześcijanin"
pojawiło się dopiero później i użyte
zostało po raz pierwszy w Antiocłui
(Dz. Ap. 11,26). Początkowo w~
stkich naśladowców Jezusa Chrys -
sa nazywano uczniami. Także oni
sami w stosunku do siebie używali
przede wszystkim tego określenia
(Dz. Ap. 6,1-2; 9,1; 10,19; 11,26;
13,52; 15,10; 16,1).

Wywodzi się to z polecenia Je-
zusa (zwanego Wielkim Nakazem
Misyjnym), stawiającego zadanie
apostołom, aby czynili uczniami
wszystkie narody, ucząc je przestrze-
gać wszystkiego, co On przykazał
(Mt. 28,19-20). Tak więc zadaniem
apostołów (i całego Kościoła) było
pozyskiwanie ludzi do uczniostwa i
uczenie ich. Tak działo się na przy-
kład w Derbe, gdzie "zwiastując do-
brą nowinę także temu miastu, po-
zyskali wielu uczniów i zawrócili do
Listry, Ikonium i Antiochii, utwier-

Pytanie zdawałoby się proste a
odpowiedź oczywista. Jednakże w
niektórych ewangelicznych środowis-
kach wystarczy tylko wspomnieć o
potrzebie uczenia się, zorganizowa-
nia nauczania w zborze czy syste-
matycznego studiowania, a spotka-
my się zaraz ze zdziwieniem, niezro-
zumieniem czy wręcz opozycją. Jak-
kolwiek w ciągu ostatnich lat wiele
się zmieniło w tej dziedzinie, pytanie
o sens uczenia się dla wielu chrześ-
cijan w dalszym ciągu pozostaje py-
taniem nowym i trochę dziwnym.

Spowodowane to zostało zapew-
ne wpływami chrześcijańskiego libe-
ralizmu, który swego czasu próbował
"naukowo" wyjaśniać Biblię. Zrodzi-
ło to podejrzenie i uprzedzenie do
nauki w ogóle oraz przekonanie, że
uczenie się musi być rzeczą świec-
ką, nieduchową i dlatego nie powin-
no być praktykowane przez biblijnie
wierzących chrześcijan. Z tego po-
wodu w niektórych zborach nie ma
kazań czy wykładów nauczających,
a są tylko świadectwa (dzielenie się
tym "co Bóg dał przeżyć ze swojego
Słowa") lub tylko kazania ewangeli-
zacyjne, gdyż uważa się, że "nam
wierzącym już to zostało objawione".

Zastanówmy się więc nad pyta-
niem: Dlaczego każdy chrześcijanin
powinien się uczyć? Dlaczego ucze-
nie się jest nierozdzielną i ważną czę-
ścią życia każdego chrześcijanina?

Uczenie się jest sposobem
poznawania życia

Człowiek od chwili swego naro-
dzenia się aż do starości nieustan-
nie uczy się. Nie ma wyboru - musi
uczyć się, aby żyć jako człowiek.

I nikt z nas nie zadaje pytania, czy
rzeczywiście należy dziecko uczyć
mówić, pisać i czytać, a później mło-
dego człowieka uczyć zawodu, wy-
chowywać itd. Im bardziej człowiek
poznaje życie i zasady nim rządzą-
ce, tym łatwiej jest mu żyć, a jego
życie staje się bardziej ludzkie.

Pierwszy człowiek, Adam, po
stworzeniu go przez Boga nie znał
jeszcze świata, w którym miał żyć.
Dlatego też Bóg przyprowadził do
niego wszystkie swoje stworzenia,
aby mógł je poznać i nadać im imio-
na (I Mojż. 2,19). Również chrześci-
janin to nowo narodzony człowiek,
dziecko Boże, poprzez nowonaro-
dzenie z Ducha Świętego wchodzą-
cy do nowej rzeczywistości, do no-
wego duchowego świata, jakim jest
Boże Królestwo. Chrześcijanin to
nowy człowiek, postawiony na nowej
ziemi Królestwa Bożego. Rozpoczy-
na on dopiero nowe duchowe życie,
a więc go jeszcze nie zna. Nowa jest
ta ziemia, na której ma zamieszkać.
Dlatego też musi uczyć się.

Gdy Bóg wyprowadził naród izra-
elski z Egiptu z zamiarem osiedle-
nia go w nowej ziemi, zanim do niej
doprowadził uczył go. Posłał też na-
uczyciela w osobie Mojżesza, który
uczył zasad nowego życia w nowej
ziemi - Kanaanie. Historia wędrówki
Izraela z Egiptu do Kanaanu to dzie-
je uczniostwa wybranego Bożego
narodu.

Jezus już na samym początku
swej działalności, w Kazaniu na
Górze, uczył ludzi zasad rządzących
tym nowym życiem, jakie ma miej-
sce w Jego Królestwie (Mt. 5-7). Po-
kazywał swoim uczniom praktycznie,



dzając dusze uczniów i zachęcając,
aby trwali w wierze ... " (Dz. Ap.
14,21-22).

Chrześcijaństwo jest ucznios-
twem, a każdy chrześcijanin jest
uczniem Jezusa Chrystusa.

Nauczanie jest
celem i szansą Kościoła
Pytania o celowość i potrzebę

uczenia się i nauczania nie należy
kierować tylko do indywidualnych
chrześcijan. Jest to pytanie, które
również należy postawić całemu Ko-
ściołowi, a szczególnie konkretnym
zborom.

To przecież do zboru (grona apo-
stołów i uczniów) Jezus skierował cy-
towane już polecenie z Ewangelii Ma-

'za: "Czyńcie uczniami wszystkie
rody ... ". To O zborze i jego sługach

czytamy w Dziejach Apostolskich, że
prowadzili nauczanie (4,1-2; 5,19-21;
15,35; 18,11; 19,8-9). Praktykę tę po-
twierdzają również listy apostolskie
(I Kor.4,17; KoI.3,16; 1 Tym.4,16). W
Nowym Testamencie słowo aggello
lub eu-aggellion (zwiastowanie, prze-
kazywanie dobrej nowiny) często
idzie w parze ze słowem didasko (na-
uczyć, wskazywać). Tak więc zada-
niem zboru jest nie tylko zwiastowa-
nie Ewangelii, ale również naucza-
nie - umacnianie, budowanie na jej
bazie.

Apostoł Paweł tak pisze w Liście
do Efezjan: "On (Chrystus) ustano-

·łjednych apostołami, drugich pro-
x, ami, innych ewangelistami, a in-

nych pasterzami i nauczycielami,
Aby przygotować świętych do

dzieła posługiwania, do budowania
ciała Chrystusowego,

Aż dojdziemy wszyscy do jedno-
ści wiary i poznania Syna Bożego
do męskiej doskonałości, idorośnie-
my do wymiarów pełni Chrystuso-
wej,

Abyśmy już nie byli dziećmi, mio-
tanymi i unoszonymi lada wiatrem
nauki przez oszustwo ludzkie iprzez
podstęp, prowadzący na bezdroża
błędu,

Lecz abyśmy, będąc szczerymi w
miłości, wzrastali pod każdym
względem w niego, który jest gło-
wą, w Chrystusa,

Z którego całe ciało spojone i
związane przez wszystkie wzajemnie

się zasilające stawy, według zgodne-
go z przeznaczeniem działania każ-
dego poszczególnego członka, ro-
śnie ibuduje siebie samo w miłości"
(4,11-16).

Kenneth O. Gangel tak pisze o
zadaniu Kościoła w tej dziedzinie:

"Mówiąc prosto, a jednocześnie z
duchem Biblii, najważniejszym i
wszechobejmującym celem Kościo-
ła jest dojrzałość chrześcijańska dla
wszystkich chrześcijan. Pełna dojrza-
łość chrześcijańska obejmuje indywi-
dualny i zbiorowy kult (oddawanie
Bogu czci), biblijne braterstwo i gło-
szenie prawdy, a wszystko to jest sty-
mulowane i osiągane dzięki funkcjo-
nującemu programowi edukacji ko-
ścielnej. To jest właśnie natura Ko-
ścioła - Bóg pracujący nad ludźmi
poprzez swoje Słowo i Ducha - wzy-
wanie tych, których jedynym poświę-
ceniem jest głoszenie chwały Jezu-
sa Chrystusa. Taki Kościół jest dy-
namiczny, postępowy i komunikatyw-
ny dla otoczenia. Taki jest Kościół
prawdziwy i tylko taki był zamiarem
Boga" ("Leadership for Church Edu-
cation", s. 30).

Uczenie się jest
źródłem błogosławieństwa

dla człowieka
i chwały dla Boga

Psalm 94,12 mówi: "Błogosławio-
ny mąż, którego Ty wychowujesz,
Panie, którego uczysz zakonu swe-
go".

Znając dobrze tę zależność, Moj-
żesz w ostatnim przemówieniu do
swojego narodu powiedział: "A teraz,
Izraelu, posłuchaj ustaw ipraw, które
was uczę wypełniać, abyśmy zacho-
wali życie, weszli i wzięli w posiada-
nie ziemię. Niczego nie dodacie do
tego, co ja wam nakazuję, i niczego
z tego nie ujmiecie, przestrzegając
przykazań Pana, waszego Boga,
które ja wam nakazuję. Na własne
oczy widzieliście, co Pan uczynił za
Baal-Peora, jak każdego, który po-
szedł za Baal-Peorem, Pan, wasz
Bóg, wytępił spośród ciebie. Wy zaś,
którzyście przylgnęli do Pana, wasze-
go Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Pa-
trzcie! Nauczyłem was ustaw (. .. )
Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie
je, gdyż one są mądrością waszą i

roztropnością waszą w oczach ludów
(...) Któryż wielki naród ma ustawy
i prawa tak sprawiedliwe, jak cały
ten zakon, który wam dzisiaj nada-
ję" (V Mojż. 4,1-8).

Dał też im praktyczną wskazów-
kę, jak osiągnąć to błogosławień-
stwo. "Dał im też Mojżesz taki roz-
kaz: po upływie każdego siedmio-
lecia (...) gdy przyjdzie cały Izrael,
by pokazać się przed obliczem Pa-
na, Boga twego (... ) odczytasz ten
zakon przed uszami całego Izrae-
la. Zgromadź lud, mężczyzn, kobie-
ty, dzieci i obcych przybyszów, któ-
rzy przebywają w twoich bramach,
aby usłyszeli i aby nauczyli się (...)
ipilnie spełniali wszystkie słowa tego
zakonu" (V Mojż. 31,10-13).

Prawdę tę znał również dobrze
reformator starotestamentowy, król
judzki Jehoszafat. "W trzecim roku
swego panowania wysłał swoich
książąt (... ) aby nauczali w miastach
judzkich. Wraz z nimi Lewitów (... )
a z nimi kapłanów (... ). I ci naucza-
li w Judzie, mieli zaś z sobą Księgę
Zakonu Pańskiego; obchodzili oni
wszystkie miasta judzkie i nauczali
lud. Wtedy strach przed Panem
padł na wszystkie królestwa ziem
sąsiadujących z Judą i nie ośmielili
się wszczynać wojny z Jehoszafa-
tem. Owszem, niektórzy z Filistyń-
czyków przynieśli Jehoszafatowi
dary i srebro jako haracz. (. .. ) To-
też Jehoszafat stawał się coraz po-
tężniejszy" (II Kron. 17,7-12).

Wspomniani już wcześniej chrze-
ścijanie okresu apostolskiego, którzy
zanieśli Ewangelię na cały świat,
zmieniając wszystkie jego struktury,
a których my dzisiaj stawiamy za
wzór, dokonali tego nie jako wojsko-
wi czy polityczni przywódcy, lecz jako
uczniowie Jezusa Chrystusa. Nale-
ży sądzić, że byli dobrymi uczniami.

Bóg poprzez Księgę Przypowie-
ści Salomona (4,5-7) daje nam radę:
"Nabywaj mądrości, nabywaj
rozumu! Nie zapominaj słów
moich ust i nie uchylaj się od
nich! Nie zaniechaj jej, a będzie
cię strzegła, ukochaj ją, a za-
chowa cię! Początek mądrości
jest taki: Nabywaj mądrości i
za wszystko co masz, nabywaj
rozumu!"

Michał Weremiejewicz



I
- wrogowie czy przyjaciele?

Mało kto dziś zaprzeczy, że sytua-
cja chrześcijaństwa pod koniec XX wie-
ku w Polsce i poza jej granicami jest -
oględnie mówiąc - złożona. Odnosi się
to zarówno do jego kondycji wewnęt-
rznej, jak i pozycji w otaczającym go
świecie. Z jednej strony dezorientują-
ca różnorodność Kościołów i wyznań,
doktryn i poglądów teologicznych, zja-
wisk i prądów, z drugiej zaś presja ze
strony kultury humanistycznej, konku-
rującej ze światopoglądem chrześcijań-
skim a jednocześnie oferującej Kościo-
łowi sprzeczne ze Słowem Bożym roz-
wiązania. Dzisiaj, jak i w całej swojej
historii, Kościół niezmiennie stoi przed
zadaniem rozróżniania między prawdą
a fałszem, oryginałem a falsyfikatem;
tym, co pożyteczne, a tym, co szkodli-
we, ponieważ jest on "filarem ipodwa-
liną wiary" (I Tym. 3,15). Na poziomie
indywidualnego wierzącego zadanie to
wiąże się z rozwijaniem opartej na fak-
tach biblijnych mądrości i rozwagi wia-
ry, która może skutecznie oprzeć się
"miotaniu się i unoszeniu lada wiatrem
nauki" (Efez. 4,14) i prowadzi do "peł-
nego poznania woli Jego we wszelkiej
mądrości i duchowym zrozumieniu"
(Kol. 1,9). Poniższe rozważanie doty-
czy roli doktryny i rozumu w realizacji
tego zadania.

Negatywne skojarzenia
Słownik wyrazów obcych podaje, że

doktryna (po łacinie doctrina = nauka)
to "ogół poglądów, twierdzeń i założeń
z określonej dziedziny wiedzy właści-
wy danemu myślicielowi albo szkole".
W definicji tej nie ma nic, co by tłuma-
czyło negatywne skojarzenia, które
zwykle towarzyszą temu słowu. Dopie-
ro pokrewne słowo "doktrynerstwo" wy-
jaśnia sprawę. Jest to bowiem "bezkry-
tyczne, uporczywe trzymanie się jakiejś
doktryny bez względu na rzeczywi-

stość; rozważanie wszystkiego ze sta-
nowiska jakiejś teorii, doktryny". W ję-
zyku potocznym doktryna kojarzy się
więc często z bezdusznością, ograni-
czeniem horyzontów, brakiem toleran-
cji, uporem bez względu na przedsta-
wione racje, tworzeniem podziałów itp.

Zdrowa nauka
Jest więc doktryna czymś dobrym

czy złym, pożytecznym czy szkodli-
wym? Pismo Święte używa słowa dok-
tryna (gr. didache, didaskalia) po pro-
stu w znaczeniu "nauka". Dlatego, bi-
blijnie rzecz biorąc, doktryna jest
przede wszystkim prawdziwa albo fał-
szywa.

Ta prawdziwa to nauka Jezusa
(Mat. 7,28), to "zdrowa nauka zgodna
z ewangelią" (I Tym. 1,10-11), to "do-
bra nauka", za którą poszedł Tymote-
usz (I Tym. 4,6), to "nauka zgodna z
prawdziwą pobożnością" (I Tym. 6,1-3),
to "zdrowa nauka", której nie ścierpią
(II Tym. 4,3) i której będą się przeciw-
stawiać (Tyt. 1,9), czemu trzeba dać
odpór. Jest to treść Słowa Bożego,
podstawa wiary, która "raz na zawsze
została przekazana świętym" (Judy 3) i
która ma być pokarmem "dobrych sług
Jezusa Chrystusa" (I Tym. 4,6).

Doktryna fałszywa to ta, która jest
niezgodna ze Słowem Bożym, będąca
"nakazem ludzkim" (Mar. 7,7-9; Kol.
2,22) i która faktycznie jest pochodze-
nia demonicznego (I Tym. 4,1).

W praktyce często używa się sło-
wa "doktryna" na określenie części na-
uki biblijnej, odnoszącej się do wybra-
nego zagadnienia, np. doktryna zba-
wienia, doktryna człowieka, doktryna
grzechu itd. Pomaga to w usystematy-
zowaniu całości nauki biblijnej w for-
mie łatwo przyswajalnej. Taki jest bo-
wiem zamysł Boży w stosunku do Pis-
ma Świętego i jego nauki - aby było

ono przyswajane przez wierzących jako
duchowy pokarm niezbędny dla wzro-
stu i uświęcenia, aby było narzędziem
Kościoła w jego służbie, obejmującej
także przeciwstawianie się błędnej n~-
uce.

Mam ci to za złe
Słowo Boże przykłada wielką wagę

do nauczania zdrowej doktryny i do de-
maskowania fałszywej. Apostoł Paweł
w Liście do Galacjan pisze: ,Ale choć-
byśmy nawet my albo anioł z nieba
zwiastował wam ewangelię odmienną
od tej, którą myśmy wam zwiastowali,
niech będzie przeklęty" (Gal. 1,8). Apo-
stoł Jan kieruje równie mocne słowa:
"Kto się za daleko zapędza i nie trzyma
się nauki Chrystusowej, nie ma Boga ...
Jeżeli ktoś przychodzi do was inie przy-
nosi tej nauki, nie przyjmujcie go do
domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bo-
wiem pozdrawia, uczestniczy w jego
złych uczynkach" (II Jana 10-11). Sam
Chrystus, mówiąc do zboru w Per
mie, po pochwaleniu wierności rru
prześladowań, wytknął zborowi tolero-
wanie fałszywej doktryny: "Lecz mam ci
nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy,
którzy trzymają się nauki Balaama ... "
(Obj. 2,14). Podobnie, mówiąc do zbo-
ru w Tiatyrze, wskazawszy na jego moc-
ne strony, których pozazdrościłby dziś
niejeden zbór (uczynki, miłość, wiara,
służba i wytrwałość), wyraził swoje nie-
zadowolenie z powodu tego, że w zbo-
rze zezwala się na nauczanie fałszywej
doktryny: "Lecz mam ci za złe, że po-
zwalasz niewieście Izebel, która podaje
się za prorokinię i naucza, i zwodzi moje
sługi, uprawiać wszeteczeństwo ... " (Obj.
2,19-20).

Jedność w prawdzie
W świetle tak kategorycznego wez-

wania Słowa Bożego - skierowanego



teologia

zarówno do Kościoła, jak i indywidual-
nych chrześcijan - do rozróżniania mię-
dzy prawdą i fałszem, doktryną popraw-
ną a błędną, zastanawiająca jest otwar-
tość i bezkrytyczność z jaką dzisiaj
przyjmuje się wszelkiego rodzaju dok-
trynalne dewiacje.

Często, prawdopodobnie jako wy-
raz tradycyjnej polskiej gościnności, za
kazalnicą stają kaznodzieje-goście,
którzy w dobrej wierze oferują błędne
nauki. Równie często księgarnie chrze-
ścijańskie oferują w dobrej wierze
książki, które z powodu błędów dok-
trynalnych przynoszą więcej zamiesza-
nia niż pożytku. Postawa akceptowa-
nia doktrynalnej różnorodności, nawet
jeśli te doktryny są wzajemnie przeciw-
stawne, zaliczana jest dziś do cnót
cbrześcijańskich. Sprawę komplikuje

3 , że do akceptacji takiej wzywa się
Imię miłości i jedności, które niewąt-

pliwie są nakazami Słowa Bożego.
Jednak Pismo Święte nigdzie nie

wzywa do poświęcenia prawdy w imię
miłości i jedności. Wręcz przeciwnie!
Apostoł Paweł modlił się, "aby miłość
wasza coraz bardziej obfitowała w po-
znanie iwszelkie doznanie [albo: praw-
dziwą wiedzę i rozeznanie], abyście
umieli odróżniać to, co słuszne, od
tego, co niesłuszne ... " (Filip. 1,9-10).
Odróżnianie doktryny prawdziwej od
fałszywej jest owocem miłości! Podob-
nie Pan Jezus modlił się o jedność, ale
o takąjedność, która wypływa z uświę-
cenia w prawdzie: "Poświęć [albo
uświęć] ich w prawdzie twojej; słowo
twoje jest prawdą ... I za nich poświę-

.' siebie samego, aby i oni byli po-
.I ęceni [uświęceni] w prawdzie ... Aby

wszyscy byli jedno" (Jana 17,17-21).
I tutaj ewidentne jest, że jedności nie
można osiągać kosztem prawdy, po-
nieważ jedność jest w prawdzie zako-
rzeniona.

Prawdziwi czciciele
Rozróżnianie między prawdą a fał-

szem nie jest oczywiście jedynym ani
nawet głównym zadaniem Kościoła i
poszczególnych wierzących. Misją Ko-
ścioła, ogólnie rzecz biorąc, jest przy-
sparzanie Bogu chwały poprzez obja-
wianie otaczającemu światu Jego na-
tury w Jezusie Chrystusie. Apostoł Pa-
weł ujął to tak: "Temu niech będzie
chwała w Kościele i Chrystusie Jezu-
sie po wszystkie pokolenia na wieki
wieków" (Efez. 3,21). Realizacja misji
Kościoła odbywa się poprzez ewange-

lizację i wewnętrzny rozwój Kościoła w
duchowej dojrzałości. Innymi słowy, dla
skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny
o Chrystusie Kościół i jego członkowie
muszą być i działać jak Chrystus. To
zaś wiąże się z pozostawaniem w rów-
nowadze ducha i prawdy, o czym mówi
Pan Jezus w Ewangelii Jana 4,23:
"... prawdziwi czciciele będą oddawali
Ojcu cześć w duchu iw prawdzie; bo i
Ojciec takich szuka, którzy by mu tak
cześć oddawali". Oznacza to, że odda-
wanie czci Bogu angażuje całkowicie
serce wierzącego, ale to duchowe do-
znanie pozostaje w zgodzie ze zdrową
doktryną.

Oddawanie czci w prawdzie (a więc
i rozróżnianie między prawdą a fał-
szem) bez ducha prowadzi do zimnej
ortodoksji. Oddawanie czci w duchu
bez prawdy prowadzi do mistycyzmu
(zwrócenie się po duchową realność do
sfery własnych wewnętrznych przeżyć)
i charyzmatycznych przejaskrawień.

Wiara i rozum
Co do tego wszystkiego ma rozum?

Bardzo wiele. Współczesna cywiliza-
cja, a w tym chrześcijaństwo, wyrosła
w kontekście kształtującej się relacji
między wiarą i rozumem. Renesans i
racjonalizm dały priorytet rozumowi
kosztem wiary. Z kolei mistycyzm oraz
religijny egzystencjalizm nawiązywały
do wiary, ale do wiary opartej na su-
biektywnych odczuciach a nie na
obiektywnej prawdzie, stając się przez
to irracjonalne, antyintelektualne, skie-
rowane przeciwko rozumowi i rozsąd-
kowi.

Tylko biblijne chrześcijaństwo, opar-
te na absolutnej prawdzie objawionej w
Piśmie Świętym, sprowadza wiarę i ro-
zum do doskonałej harmonii. Nowo na-
rodzony chrześcijanin przez wiarę do-
chodzi do oświeconego umysłu, aby
umiał "rozróżnić, co jest wolą Bożą, co
jest dobre, miłe i doskonałe" (Rzym.
12,2). "Syn Boży przyszedł i dał nam
rozum, abyśmy poznali tego, który jest
prawdziwy" (I Jana 5,20). Biblijna wiara
jest racjonalna (choć obcy jest jej racjo-
nalizm), rozważna, rozróżniająca i kul-
tywująca doktrynalną glebę, bo z niej za
sprawą Ducha Świętego wyrastają du-
chowe owoce.

Zatarte granice
Dziś może bardziej niż kiedykolwiek

przedtem chrześcijaństwo poddane
jest wpływom, które w szybkim tempie

zmieniająjego oblicze. Wobec wielkiej
różnorodności prądów i doktryn zacie-
rają się granice między prawdą a nie-
prawdą. Rozpowszechnia się scepty-
cyzm, wyrażający się w przekonaniu,

.że naprawdę nic nie jest albo czarne,
albo białe, że Biblia nie jest dostatecz-
nie klarowna, aby można było wiedzieć
coś na pewno. Nacisk życia kościelne-
go przenosi się ze służby Słowa na inne
formy, angażujące nie tyle rozum, co
uczucia wierzących. Przeżycie ducho-
we staje się głównym punktem zainte-
resowania wiary i na jego platformie
prawda i fałsz spotykają się jak najlepsi
przyjaciele. Wszelkie zjawiska religijne
i duchowe, jeżeli tylko występują w krę-
gach chrześcijańskich, przyjmowane
są za dobrą monetę bez względu na
wartość, jaką mają w świetle Słowa
Bożego. Kościół powoli zatraca chęć i
zdolność do "badania duchów" (I Jana
4,1), mimo że to decyduje o jego kon-
dycji duchowej.

Miecz Ducha
Istnienie różnic doktrynalnych nie

powinno wymuszać na nas postawy
kompromisu i rezygnacji z dochodzenia
do prawdy. Wręcz przeciwnie, to przy-
wrócenie ważności nauczania doktryny
może uchronić Kościół i poszczególnych
wierzących przed popadnięciem w du-
chową anemię i "ociężałość w słucha-
niu" (Hebr. 5,11), niezależnie od szcze-
rości i żarliwości, z jaką szukają Pana
w modlitwie i uwielbianiu. Apostoł Pa-
weł napisał do Tymoteusza słowa, które
z równą mocą odnoszą się do nas: "Sta-
raj się usilnie o to, abyś mógł stanąć
przed Bogiem jako wypróbowany inie-
naganny pracownik, który wykłada na-
leżycie słowo prawdy" (II Tym. 2,15).
Wymaga to od nauczycieli dobrego
przygotowania i ciężkiej, rzetelnej pra-
cy z tekstem Pisma Świętego. Szcze-
gólnie dziś, w czasie kryzysu wartości
oraz religijnego i filozoficznego galima-
tiasu, kiedy Kościół toczy bój "nie z krwią
iz ciałem, lecz z nadziemskimi władza-
mi, ze zwierzchnościami, z władcami
tego świata ciemności, ze złymi ducha-
mi w okręgach niebieskich" (Efez. 6,12),
niezbędne jest wyposażanie wierzących
w "miecz Ducha, którym jest Słowo
Boże" (Efez. 6,17), aby stali się tymi,
"którzy przez długie używanie mają wła-
dze poznawcze wyćwiczone do rozróż-
niania dobrego i złego" (Hebr. 5,14).

Jan Pezio



doświadczeniem (zob. Słownik wy-
razów obcych - hasło 'dogmat').

Jeśli dogmatykiem jest człowiek
bezkrytyczny, przyjmujący poglądy
bez dowodu, na zasadzie ślepej wia-
ry, to heretyk jest jego przeciwi
stwem. Charakteryzować go będ
krytycyzm, sceptycyzm, postawa ba-
dacza, doświadczająca, sprawdzają-
ca. Taka postawa powinna też cha-
rakteryzować nasze poszukiwania
teologiczne. Jest to jak najbardziej
naturalne, gdyż wiara nie jest ślepa!
(Mam na myśli świadome chrześci-
jaństwo.) Prawdziwe chrześcijaństwo
oparte jest na faktach, relacjach,
przekazach, dowodach, których
większość znajduje się w Biblii: "Całe
Pismo przez Boga jest natchnione i
pożyteczne do nauki, do wykrywa-
nia błędów, do poprawy, do wycho-
wywania w sprawiedliwości" (II Tym.
3,16).

Dogmatyzm oraz bezkrytyczna.
ślepa wiara oparta na niebiblijn
dowodach są niezgodne z Boży f9

Słowem. Z czasem stają się antybi-
blijne, próbując podważyć rzetelność
Pisma Świętego i jego wyłączność w
rozstrzyganiu zgodności naszych
przekonań z przekonaniami Boga. A
przecież już w Dziejach Apostolskich
czytamy relację o ludziach, którzy
uczciwie podchodzili do Ewangelii.
"Przyjęli oni słowo z całą gotowo-
ścią i codziennie badali Pisma, czy
tak się rzeczy mają" (Dz. Ap. 17,11).

W świetle Słowa Bożego zaleca-
na jest czynna postawa doświadcza-
jąca i sprawdzająca. Nieposłuszeń-
stwem i prawdziwą herezjąjest ucie-
kanie od myślenia i odstępstwo od
słów Pisma Świętego na rzecz nauki
ludzkiej. Bóg wiedział, że tak się sta-
nie i niektórzy "przystaną do duchów

Wielu nie lubi tego słowa, chcia-
łoby o nim zapomnieć, wykreślić z
podręczników historii. To wstydliwe
słowo brzmi "herezja" i kojarzy się z
odstępstwem, kacerstwem, aposta-
zją. Kojarzy się tym bardziej nega-
tywnie, że niepokoi, denerwuje, in-
tryguje a często nawet oskarża.

Może dlatego określenie to od
wielu wieków ma charakter piętnują-
cy, osądzający i potępiający. Wszak
heretyk to wyznawca poglądów reli-
gijnych, które często stają w jawnej
sprzeczności z dogmatami religii
panującej. Choć wydaje się, że Bóg
pragnął, by to Jezus Chrystus pano-
wał w ludzkich sercach, a nie religia.
Ta ostatnia winna być przecież prak-
tycznym uporządkowaniem ufności
pokładanej w Mesjaszu. Tak więc o
znaczeniu słowa "heretyk" decydowa-
li zawsze przedstawiciele religijnej
większości i określali tym mianem
przedstawicieli innych wyznańchrze-
ścijańskich.

Było to o tyle niefortunne, że więk-
szość religijna jednego kraju mogła
być mniejszością w kraju sąsiednim
i z grupy prawowiernej zmieniała się
w grupę odstępców. Mniejsza jednak
o antagonizmy i spory historyczne,
których odnawianie nie ma sensu.
Bardziej interesować powinna nas
głęboka refleksja o wymiarze osobi-
stym, indywidualnym, a przede
wszystkim ponadwyznaniowym.

Tak się stało, że słowo "heretyk"
nabrało w ciągu wieków głębszego
znaczenia. Dzisiaj określa się przez
nie "człowieka, głoszącego poglądy
zbyt śmiałe, nie uznane przez po-
wszechną opinię, nie uznającego ofi-
cjalnie przyjętych prawd" (Słownik
języka polskiego). Znaczy to, że po-
wszechna opinia (jakiś czynnik ofic-

jalny) decyduje o tym, co uznaje się
za prawdę, a co odrzuca. Jest to o
tyle absurdalne, że o kryterium uzna-
wania poglądów za heretyckie lub
prawowierne decydują nie argumen-
ty logiczne, teologiczne, filologiczne,
filozoficzne, etyczne, lecz - z racji
historycznych - powszechna opinia,
czynniki oficjalne czy też Kościół
panujący w danym kraju.

Liczba osób posiadających jakieś
przekonania nie wpływa jednak w
żadnym stopniu na ich prawdziwość,
choć osoby podatne na manipulację
mogą ulec presji czy złudzeniu, że
ilość świadczy o jakości. Przypomi-
na to trochę ateistę, który przecząc
istnieniu Boga jest przekonany, że
Go unicestwia. Ale Bóg istnieje nie-
zależnie od naszej wiary czy niewia-
ry, a Jego charakter jest niezmienny
niezależnie od naszych o Nim prze-
konań. Warto by tu jeszcze przypo-
mnieć postaci Kopernika, Galileusza,
Kolumba i im podobnych, którzy mieli
odwagę zakwestionować oficjalnie
przyjęte prawdy i dowiedli, iż były one
fałszywe.

Jezus został skazany na śmierć
na podstawie orzeczenia ówczesnej
opinii publicznej, co nie znaczy, że
było to słuszne. Gdybyśmy spojrzeli
na ten problem jeszcze szerzej, uwz-
ględniając wszelki postęp nauk, to
można zaryzykować tezę, że men-
talność heretycka często była źród-
łem rozwoju i postępu, szczególnie
w dziele odkrywania i poznawania
prawdy. Tutaj dostrzec można sed-
no herezji - skłonność do negowa-
nia dogmatów, czyli prawd niewzru-
szonych, nie podlegających krytyce
ani dyskusji, przyjmowanych bezkry-
tycznie za prawdę na podstawie au-
torytetu, bez względu na zgodność z



teorogia

zwodniczych" (I Tym. 1,4), dlatego
jasno przestrzegał, że "kto się za da-
leko zapędza i nie trzyma się nauki
Chrystusowej nie ma Boga. Kto trwa
w niej, ten ma Syna i Ojca" (II Jana
9). Podobnie apostoł Paweł pouczał
pierwszych chrześcijan "aby się nau-
czyli rozumieć nie więcej ponad to,
co napisano" (I Kor. 4,6). Wnikliwym
czytelnikom polecam jeszcze lekturę
Przyp. 30,5-6; Jana 12,48; Kol. 2,8.

Chcę podkreślić tutaj istotę praw-
dziwej herezji, którą jest odrzucenie
prawd objawionych w Biblii. Tak więc
naprawdę istnieją dwa rodzaje here-
zji: ta z ludzkiego punktu widzenia i
ta z Bożego. A to są często dwie róż-
ne sprawy, co warto sobie uświado-
mić. Chcę też zasugerować, że Bóg

llaga się od nas intelektualnej
'ciwości, obiecując swoje wspar-

cie w sytuacjach, w których nasz
ograniczony i skażony umysł nie jest
w stanie poradzić sobie sam (Jak.
1,5). Nasze osobiste zaangażowanie
jest ważne dlatego, że nie każdy, kto
mówi, iż posiada monopol na praw-
dę, faktycznie ją oferuje.

Ponosisz indywidualną odpowie-
dzialność za swoją wiarę. Nie próbuj
jej zrzucać na autorytety, Kościoły,
ludzi. Pierwotny Kościół był społecz-
nością przede wszystkim ludzi pros-
tych, niewykształconych, ajednak nie
mieli oni kłopotu z poznaniem słów
Boga i, co ważniejsze, z ich stoso-
waniem. Może była to kwestia chęci,
zaangażowania, poddania się Bożej

'Ii.
Jednak podstawowe prawdy Biblii

są wyrażone w sposób jasny i prosty,
a tak zwana "wielość interpretacji" wy-
nika z chęci podporządkowania słów
Biblii własnym dogmatom, tradycji,
objawieniom pewnych chrześcijań-
skich kręgów. Łatwo to jednak zde-
maskować, gdyż tego typu zabiegi
zawsze uzasadniane są próbami do-
wodzenia, że Biblia to za mało lub że
jest coś ważniejszego od niej. Jest to
jednak kłamstwo sprzeczne z biblijną
teologią. Kiedy Bóg używa pozabiblij-
nych form komunikacji ze swoim lu-
dem (np. proroctw, tłumaczenia języ-
ków i wizji), to nigdy nie mogą one
stać w sprzeczności z tym, co objawił
im wcześniej. Bóg nie może przeczyć
sobie, gdyż nie ma w Nim nawet ziar-
na fałszu.

Słowo "herezja" pochodzi od grec-
kiego hairesis, który to wyraz ozna-
czał wybór. I to jest sytuacja, w której
znajduje się każdy z nas. Musimy do-
konać wyboru. Przymus ten dotyczy
kwestii fundamentalnej: Czy to, w co
wierzę jest tym, co powiedział Bóg
na ten temat? Wymaga to zbadania,
doświadczania, sprawdzania. Nawet
prawd, które ktoś mógł uznać za nie-
wzruszone. Przez takie podejście
można zyskać miano heretyka w
oczach ludzi. Nie jest to jednak praw-
dziwym problemem. Ważniejsze jest
to, czy w oczach Boga jesteśmy wier-

ni prawdzie. Miejmy odwagę głosić
poglądy śmiałe, nie uznane przez
powszechną opinię, bojąc się tylko
jednego, żeby Ten, który sam jest
Prawdą nie nazwał nas kiedyś here-
tykami. Pamiętajmy też, że dogma-
tycy stają się z czasem fanatykami.
Nie wielbicielami Boga, lecz miłośni-
kami swoich własnych przekonań ...

Tomasz Pohl

(Przedruk z miesięcznika Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Akademickiego

"mGr" nr 5/95 za zgodą Redakcji)

PRAWDY EWANGELICZNE
A USTALENIA SOBORÓW

Sobór Trydencki, odbywający się
w latach 1545-1563, musiał ustosun-
kować się do twierdzeń Lutra oraz
podjąć decyzje dogmatyczne. W
styczniu 1547 roku, na szóstym po-
siedzeniu, jednogłośnie został przy-
jęty dekret o usprawiedliwieniu. Ten
najobszerniejszy i najważniejszy de-
kret Soboru Trydenckiego, zawiera-
jący 16 rozdziałów i 33 kanony, ja-
sno wyrażał stanowisko soboru wo-
bec twierdzeń reformatorów. Ponad
sto razy potępiono i obłożono klątwą
to, w co - zgodnie z nauką Ewange-
lii - wierzą ewangeliczni chrześcija-
nie. Sobór Watykański II (1962-1965)
potwierdził ustalenia Soboru Try-
denckiego.

A oto przykłady:
"Jeśli ktokolwiek twierdzi, że sa-

kramenty nowego prawa nie są ko-
nieczne do zbawienia, ale bez nich
człowiek może samą wiarą uzyskać
u Boga łaskę usprawiedliwienia -
niech będzie anathema*" .

"Jeśli ktokolwiek twierdzi, że po
przyjęciu łaski zbawienia wina i rów-
nież kara wiecznego potępienia zo-
stała zmazana, a pokutującemu
grzesznikowi nie pozostaje żaden
dług, żadna kara na tym świecie lub
w czyśćcu zanim bramy nieba zosta-
ną otwarte, niech będzie anathema"
(kanon 30).

"Jeśli ktokolwiek twierdzi, że dla
uzyskania odpuszczenia grzechów
konieczna jest wiara z całą pewno-

ścią i bez wątpienia, że jego grzechy
zostały odpuszczone, niechaj będzie
anathema".

"Jeśli ktoś z całą pewnością twier-
dzi, że otrzyma życie wieczne, że
niebo jest jego domem, że przeszedł
z śmierci do żywota, niech będzie
anathema" (kanon 16).

"Wszelkie prawdziwe usprawiedli-
wienie zostaje nabyte, pomnożone
lub przywrócone przez sakramenty".

"L!!.urgia jest tym, przez co - zwła-
szcza w świętej ofierze eucharystii,
we mszy świętej - dzieło odkupienia
zostaje dokonane".

"Wierny, który podczas nabożeń-
stwa używa jakiejś relikwii, przedmio-
tu związanego z pobożnością, pobło-
gosławionego uprzednio przez księ-
dza: krucyfiksu, krzyża, różańca,
szkaplerza, medalika, może otrzy-
mać częściowy odpust".

"Kościół naucza i nakazuje, żeby
odpusty były zachowane i przestrze-
gane. Potępia przekleństwem każde-
go, kto twierdzi, że odpusty są bezu-
żyteczne lub że Kościół nie ma wła-
dzy dysponowania nimi".

(na podstawie Historii Kościoła t. III, In-
stytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1984,
i wykładu Dawida Hunta, wygłoszonego
w Warszawie w październiku 1994 -
oprac. C.M. i N.H.)

* łac. anathema - uroczysta klątwa koś-
cielna, ekskomunika, ostre potępienie
kogoś lub czegoś, napiętnowanie



świadectwo

łam, że mogę być zbawiona, że nie mu-
szę odkupywać swoich win - Bóg już
to zrobił, posyłając na śmierć Swego
Syna Jezusa Chrystusa

Brakowało mi tylko ludzi, którzy by
wierzyli tak jak ja, dla których Biblia jest
jedynym autorytetem w sprawie wir
Z historii wiedziałam o Marcinie Lut
o protestantach. Postanowiłam się z
nimi skontaktować. Nie znałam nikogo
z nich, ale wiedziałam, gdzie znajduje
się ich kaplica. Dużo czasu upłynęło za-
nim zdecydowałam się tam pójść. W
końcu jednak, drżąc z obawy przed no-
wością, przed ludźmi innego wyznania
i ich reakcją na mnie - poszłam. Prze-
kroczyłam próg Kościoła, w którym te-
raz jestem. Tu odnalazłam Boga, moja
modlitWa stała się dialogiem, społecz-
ność rodziną, a Biblia pokarmem. Do
pełni szczęścia brakowało mi pewności
zbawienia. Modliłam się do Boga o od-
powiedź. W trakcie tej modlitwy otwo-
rzyłam Biblię i wzrok mój padł na słowa:
"Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się ży-
wota wiecznego, do którego też zos -
łeś powołany izłożyłeś dobre wyzna
wobec wielu świadków. Nakazuję ci
przed obliczem Boga, który wszystko
ożywia, przed obliczem Chrystusa Je-
zusa, który przed Poncjuszem Piłatem
złożył dobre wyznanie, abyś zachował
przykazanie bez skazy i bez nagany aż
do przyjścia Pana naszego Jezusa Chry-
stusa ... " (lTyrn, 6,13-15). Te słowa
upewniły mnie w decyzji oddania życia
Chrystusowi. Teraz wiem, że On za mnie
umarł, że dał mi zbawienie, że odciąg-
nął mnie od zła. On jest teraz moją tar-
czą odbijającą zło. Z Nim i dla Niego
chcę żyć i nie dać się zwyciężyć złu, ale
zło dobrem zwyciężać.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"DZIADY" SKŁONIŁY MNIE
DO CZYTANIA BIBLII

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Urodziłam się i wychowałam w ro-
dzinie katolickiej. Pierwsze nauczanie
o Bogu usłyszałam od cioci, która opo-
wiadała mi o Bogu miłosiernym, ale tak-
że mściwym. Bóg (jak twierdziła ciocia)
każde moje najmniejsze przewinienie
zapisywał w "czarnej księdze", zapa-
miętywał wszystko, abym po śmierci
mogła odpokutować za swoje winy w
czyśćcu. W wieku sześciu lat byłam
chyba jednym z najbardziej posłu-
sznych dzieci na świecie. Zaczęłam
chodzić do szkoły i na religię. Gorliwie
uczyłam się katechizmu, angażowałam
się we wszystkie kościelne uroczysto-
ści. Często bywałam u spowiedzi,
odmawiałam litanie itp. Wszystko to
robiłam nie z miłości do Boga, ale ze
strachu przed karą, jaką dla mnie przy-
gotował.

Moje grzechy się nawarstwiały, a
zakodowany w mojej świadomości lęk
nakazywał mi szukać drogi do święto-
ści. Postanowiłam zostać zakonnicą.
Napisałam list do zakonu sióstr misjo-
narek i utrzymywałam z nimi przez ja-
kiś czas korespondencję. Rodzina była
przerażona, a ja robiłam z siebie mę-
czennicę. Każdy list od sióstr stawiał
mi przed oczyma obraz mojego przy-
szłego życia w poświęceniu, pokucie i
umartwianiu. W związku z tym często
płakałam, popadałam w depresję, sta-
wałam się złośliwa. Nie czułam w so-
bie żadnego powołania. Bóg też nie
chciał mi dać odczuć siebie, nie dawał
odpowiedzi na moje modlitwy, uporczy-
wie milczał, ironicznie patrzył na mnie
z obrazu, "groził mi palcem". Czułam
się bezsilna i bez wartości.

Wtedy to dojrzałam moje koleżan-
ki. Zobaczyłam, że nie są zaangażo-
wane w sprawy wiary, że korzystają ze
swobody, robią to, na co mają ochotę.
Postanowiłam spróbować i rzeczywi-
ście w pełni realizowałam się na im-

prezach, dyskotekach i innych rze-
czach, w których nie ma Boga. Jeszcze
na moment oderwałam się od swoje-
go towarzystwa, zajrzałam do Biblii. W
niej spotkałam Jezusa, Boga miłości i
zaczęłam wątpić w tę Jego surowość i
bezwzględność, a zarazem w doktry-
nę Kościoła katolickiego. Spowiadałam
się z tego, ale ksiądz wcale mi nie po-
mógł, tylko kazał modlić się do Marii,
która jest lepsza ode mnie i wstawi się
za mną u Boga. Odmówiłam kilka
różańców, lecz zabieg ten okazał się
całkiem nieużyteczny, a wręcz przeciw-
nie - przekonał mnie i utwierdził w prze-
świadczeniu o kłamliwości albo Biblii,
albo Kościoła. Znów wróciłam do za-
baw i znajomych. Moje problemy w
domu, szkole, Kościele stawały się co-
raz większe. Miałam kilka momentów,
w których byłam bliska samobójstwa.

Kiedy moje życie szło w kierunku
zła, kiedy odrzuciłam dobro, na lek-
cjach języka polskiego omawiana była
trzecia część "Dziadów" A. Mickiewi-
cza. Znalazłam tam słowa, które na
długo stały się moją "modlitwą": "Głu-
piec, kto Ciebie nazwał miłością. Ty
jesteś tylko mądrością". Wypowiada-
łam te słowa niezliczoną ilość razy.
Wielką improwizację czytałam "patrząc
Chrystusowi w twarz". Czułam się bar-
dzo zbudowana i spełniona. Skoro Bóg
mnie nie potrzebuje, to ja nie potrze-
buję Jego. Moja sprawiedliwość jest
sprawiedliwsza od Jego sprawiedliwo-
ści - myślałam. Jakiś czas później, rów-
nież na lekcji języka polskiego, powie-
działam, że trzecia część "Dziadów"
jest dla mnie jak Biblia.

Zdanie to, wypowiedziane przeze
mnie, stało się początkiem mojej drogi
do Boga, bo przecież nie wiedziałam,
co Biblia zawiera. Zaczęłam ją czytać i
otworzyły się moje oczy. Zobaczyłam
miłość i przekonałam się o niej. Od kry-

Małgorzata Fidos
(Autorka jest członkiem naszego zboru w Ko-
łobrzegu, przy ul. Jedności Narodowej 62 - red.)



z życia Kościoła

(Global Consultation on World Evangelization by the Year 2000 & Beyond)

Światowa konsultacja w celu
ewangelizacji świata do roku 2000
(tak mniej więcej można przetłuma-
czyć powyższy tytuł) odbyła się w
dniach 17-25 maja 1995 w Seulu, w
Korei. Uczestniczyło w niej około 4000

-,eqatów z ponad 200 krajów niemal-
wszystkich zakątków globu ziem-

skiego. Polskę reprezentowało 8 osób
ze środowisk ewangelicznych (wśród
nich niżej podpisany).

nych z regionami świata. Mieliśmy
również dwa tzw. krajowe spotkania.
Polscy delegaci postanowili oddzia-
ływać na swoje środowiska kościel-
ne, by stworzyć Krajowy Komitet
Ewangelizacyjny w celu zsynchroni-
zowania, poprzez wspólne działania
i wzajemną informację, wysiłków
ewangelizacyjnych w ostatnim pię-
cioleciu XX wieku.

Byliśmy zafascynowani duchową
pracą Kościołów ko-
reańskich. W kraju
tym żyje 12 milionów
(!) ewangelicznych
chrześcijan. Staty-
stycznie rzecz ujmu-
jąc, co czwarty Ko-
reańczyk jest biblij-
nie wierzącym. W
Polsce, która chlubi
się ponadtysiąclet-
nią tradycją chrze-
ścijańską, mamy tyl-
ko około 50-60 tys.
ludzi, którzy narodzili
się na nowo. Spraw-
dza się to, co powie-

dział Chrystus: "Pierwsi będą ostatni-
mi, a ostatni pierwszymi".

Byliśmy wzruszeni powitaniem -
owacją, jaką spra-
wiło nam, delega-
tom, stutysięczne
audytorium studen-
tów koreańskich,
zebranych na sta-
dionie olimpijskim.
Organizatorzy tego
spotkania postawili
sobie za cel pozy-
skać spośród tego
grona 10 000 no-
wych misjonarzy.
Do zgromadzonych
słowa zachęty kie-

Delegacja polska, pierwszy od lewej - pastor Piotr Karel

Hasłem konferencji było: "Kościół
dla każdego narodu i Ewangelia dla
każdego człowieka do roku 2000"
(A Church for Every People & the Go-
spel for Every Person by AD 2000).
Warto zaznaczyć, że była to konty-
nuacja sześciu poprzednich konfe-
rencji, z których pierwsza miała miej-
sce w Edynburgu w 1910 r., a przed-
ostatnia w Manili w 1989 r.

Na program konferencji składały
się pełne uwielbienia, modlitwy i Sło-
wa Bożego wspólne sesje-nabożeń-
stwa w centrum misyjnym zborów
koreańskich - The Torch Center, jak
również spotkania, narady, dyskusje,
wymiana doświadczeń misyjnych w
grupach tematycznych oraz związa-

rował m.in. Young-Sam Kim, prezy-
dent Korei, a jednocześnie starszy
16-tysięcznego zboru Kościoła Prez-
biteriańskiego. Nigdy nie zapomnę
atmosfery tego spotkania, szczegól-
nie owego "śpiewu stadionu" wypeł-
nionego po brzegi wierzącymi ludź-
mi. Jak wspaniale musi być i z pew-
nością będzie w niebie!

Nie sposób opisać wszystkich
wspaniałych momentów konferencji,
przeżyć, doświadczeń. Na podkreśle-
nie zasługuje wzorowa organizacja,
gościnność zborów, codzienne życie
z Bogiem ludzi wierzących w Korei,
ich zaangażowanie w modlitwie i
chęć służenia innym.

Żegnając się z uczestnikami
GCOWE '95, owym różnokolorowym
tłumem braci i sióstr w Jezusie Chry-
stusie, zapytałem Luisa Busha, peł-
niącego funkcję dyrektora GCOWE
Movement, o następną konferencję.
Odpowiedział: .Piotrze, jeśli Chrystus
jeszcze nie przyjdzie, a Pan Bóg poz-
woli, spotkamy się w 2000 roku w...
Jerozolimie!"

Panie Boże, Ty wiesz, że chciał-
bym tam być.

Piotr Karel

Nastadionie olimpijskim



prezentacje

OZIDura z aynelD MurphYID,
dyrektorem Polish Christian Ministries

- Polish Christłan Ministries (PoI-
ska Chrześcijańska Misja) działa i
pomaga zborom Chrystusowym w
Polsce od 40 lat. Jej założycielem
jest Polak - br. Paweł Bajko. To nasi
rodacy są najbardziej zainteresowa-
ni Polską i to zwykle oni prowadzą
misję. Jak to się stało, że Brat, bę-
dąc Amerykaninem, kieruje Polską
Misją?

- Znam br. Pawła Bajko od roku
1960. Gdy byłem studentem szkoły bi-
blijnej, on był moim profesorem z mi-
sji. Zbory, w których pracowałem jako
kaznodzieja, zazwyczaj wspierały tę
Misję. W 1979 br. zostałem członkiem
zarządu tej Misji. W 1987 r. przyjecha-
łem po raz pierwszy do Polski. Odwie-
dziliśmy wiele zborów, poznałem wie-
lu ludzi. Moje zainteresowanie Polską
znacznie wzrosło. Jeszcze zanim wró-
ciłem do domu, byłem przekonany, że
tu wrócę. W roku 1991, na miesiąc
przed powtórnym moim przyjazdem do
Polski, br. Bajko zaproponował mi, bym
przejął po nim prowadzenie Misji - zo-
stał jej dyrektorem. Nie spodziewałem
się tego, ani nie planowałem. Byłem
zaskoczony tą propozycją. Odpowie-
działem: nie.

- Dlaczego "nie"?
- To nie był właściwy moment, by

pozostawić zbór, w którym usługiwa-
łem. Odmawiając przedstawiłem rów-
nież br. Bajko powody, dodając ... "być
może później". Na kolejnym spotkaniu
Komitetu wrócono do sprawy. Br. Baj-
ko przedstawił Komitetowi propozycję
przejęcia kierownictwa Misji przeze
mnie, co zostało przez nich poparte.
Musiałem zatem na nowo sprawę prze-
myśleć. Po trzech miesiącach zgodzi-
łem się. Postanowiliśmy, że od stycz-
nia 1993 zacznę pracować z br. Bajko
jako dyrektor-elekt, a od czerwca 1994
jako dyrektor Misji. I tak było.

- Która z podróży do Polski była
najbardziej znacząca?

- To jest mój piąty pobyt w Polsce.

Każdy z nich był w jakiś sposób szcze-
gólny. Gdy byłem tu pierwszy raz -
wszystko było dla mnie nowe, wiele
zobaczyłem, bo odwiedziliśmy więk-
szość zborów.

Drugi pobyt był znaczący, ponieważ
wszystko było łatwiejsze, wiedziałem,
czego mogę oczekiwać. Ponadto byliś-
my na uroczystości 70-lecia Kościoła
Chrystusowego i poświęcenia nowej
kaplicy w Bielsku Podlaskim.

Trzecia moja podróż w 1993 r. była
istotna ze względu na I konferencję
pracowników Kościoła w Ostródzie.

Czwarta, w roku ubiegłym, też była
ważna dla mnie, bo byłem już dyrekto-
rem i wiele spraw mogłem widzieć z
innej perspektywy.

Tym razem czuję już ogrom odpo-
wiedzialności i to ja wożę już Excedrin
(tabletki przeciwbólowe - przyp. red.).
Rozpoznaję potrzeby zborów, co mo-
żemy wspólnie zrobić. To bardzo waż-
ne zadanie. To, co możemy zrobić w
USA poprzez zbieranie funduszy, ma
efekt w Polsce. Wiele próśb o pomoc
stanowi dla nas wyzwanie, by zrobić
wszystko co możliwe.

- Jak ocenia Brat zmiany w Pol-
sce, zwłaszcza w Kościele?

- Upadek komunizmu otworzył
drzwi dla innych zmian. Znaczne prze-
obrażenia widać w gospodarce. To nie
oznacza, że ludziom żyje się łatwiej.
Kościół stał się bardziej otwarty, bar-
dziej ekspansywny. Jego obecność w
społeczeństwie jest bardziej widoczna.
Widzę wzrost w zborach, a to oznacza
więcej pracy, większe potrzeby, nowe
kaplice, nowych pracowników.

- Czy nasze zbory przypominają
Kościół Chrystusowy w Ameryce?

- Podstawowa różnica to fakt, że
zbory amerykańskie są całkowicie nie-
zależne, nie potrzebują pomocy z ze-
wnątrz, są samodzielne. Stąd trudno
jest im zrozumieć, dlaczego gdzie in-
dziej nie może być tak samo. Musimy
im tłumaczyć i uświadamiać, dlaczego

zbory polskie potrzebują pomocy. Zbo-
ry amerykańskie są znacznie większe,
mogą więc robić więcej. Niektóre z nich
liczą 2-5 tys. osób, największy nawet
10 tys.

- A różnice w typie pobożności?
- Podobnie jak i w Polsce, poszcze-

gólne zbory różnią się na przykład spo-
sobem prowadzenia nabożeństwa.
różnice wynikające z kultury. Prob
my, z którymi nasze zbory w Ameryce
borykają się dzisiaj, być może pojawią
się i u was. Przykładowo, dla niektórych
zborów jest problemem, czy śpiewać
tradycyjne hymny czy refreny. Zamiast
zachować równowagę pomiędzy jed-
nym a drugim, bo przecież i jedno i dru-
gie ma swoje zalety, można stworzyć z
tego problem. Inną kwestią jest rola
kobiet w Kościele - w zborach amery-
kańskich stanowi to problem.

I" Na czym polega praca dyrekto-
ra Misji?

- Podzieliłbym ją na kilka dziedzin.
Pierwsza to nawiązywanie i utrzymy-
wanie kontaktów ze zborami. Repre-
zentuję was w zborach amerykańskich,
przedstawiam waszą sytuację i was -
potrzeby. Wymaga to też korespond
cji. Reprezentuję również zbory polskie
wobec Komitetu. Wydajemy kwartalnie
biuletyn informacyjny (newsletter), który
wysyłamy do zborów. Druga to pozys-
kiwanie funduszy. Oczywiście te dwie
rzeczy idą w parze. Odwiedzam zbory
prawie w każdy weekend. Często w
jedną niedzielę jestem w dwóch zbo-
rach.

- Czy są to tylko zbory Kościoła
Chrystusowego? Czy jest to stała
grupa zborów, czy też ciągle nowe
zbory?

- W ciągu mojej dwuipółletniej pra-
cy w zasadzie nie byłem dwa razy w
tym samym zborze. Otrzymujemy finan-
sowe wsparcie od około dwustu zbo-
rów. Są to zbory Kościoła Chrystuso-
wego (Churches of Christ lub Christian
Churches). Odwiedzenie ich wszyst-
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kich wymaga czasu. Niekiedy otrzymu-
ję zaproszenie na konkretny termin ze
specjalnym programem - staram się
dostosować i nie zawieść oczekiwań.

Trzecia dziedzina mojej pracy to
administrowanie.

- Przez wiele lat był Brat pasto-
rem. Od ponad dwóch lat jest Brat
dyrektorem Misji. Gdyby teraz miał
Brat możliwość wyboru ...

- Przede wszystkim chciałbym być
kaznodzieją. Ale lubię również admini-
strowanie. Obecna praca obejmuje też
regularne głoszenie Słowa. Jestem za-
dowolony z tego, co teraz robię. Gdy
byłem pastorem, jeden dzień w tygo-
dniu miałem wolny. Teraz, gdy biuro
mam w swoim domu, a w weekendy
podróżuję - czasem tęsknię za dniem
wolnym.

- W naszej opinii Amerykanie za-
ze dużo łożyli na misję w różnych

krajach. Ale cechuje ich również ma-
terializm. Czy zdaniem Brata ta ofiar-
ność wzrasta czy maleje?

- Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Mamy zbory,
których ofiarność wzrasta. Są takie,
które przeznaczają na misję 20-30%
swoich dochodów. Byłem niedawno w
zborze, który dzieli swój budżet nastę-
pująco: 1/3 na utrzymanie pastora i in-
nych pracowników, 1/3 na bieżące po-
trzeby i realizację programu zborowe-
go, 1/3 na cele misyjne. Są też jednak
zbory, które wciąż przekazują na misję
tę samą kwotę co dziesięć lat temu,
czyli realnie dają mniej.

- Jak jest zorganizowana Polish
-"ristian Ministries?

- Misja ma zarząd w postaci Komi-
tetu Doradczego (Guidance Commi-
tee). Aktualnie składa się on z dwuna-
stu osób, pochodzących z różnych zbo-
rów wspierających naszą Misję. Komi-
tet zbiera się raz do roku, tak było do-
tychczas, ale chciałbym byśmy spoty-
kali się dwa razy. Spośród tego grona
trzy osoby tworzą Komitet Wykonaw-
czy (Executive Commitee), który spo-
tyka się częściej. Pracą bieżącą Misji
kieruje dyrektor, odpowiedzialny za
całość pracy. Komitet Wykonawczy
pełni funkcje doradcze w podejmowa-
niu przeze mnie bieżących decyzji.
Wszystkie decyzje Komitetu Wykonaw-
czego wymagają akceptacji całego Ko-
mitetu Doradczego.

Paweł iAdela Bajko w dalszym cią-
gu pracują w Misji. Do ich zadań nale-
ży korespondencja z Polską, wydawa-

nie "Drogowskazu". Br. Paweł w dal-
szym ciągu odwiedza również zbory i
zabiega o fundusze. Ponadto mamy
osobę, zatrudnioną na mniej niż pół
etatu, do prowadzenia księgowości.

- Czy Polish Christian Mission,
zgodnie z nazwą, pozostanie tylko
"polska", czy też rozszerzy swą dzia-
łalność na inne kraje Europy Wscho-
dniej?

- Po upadku komunizmu wiele osób
było przekonanych, że powinniśmy po-
magać również innym krajom. Zdecy-
dowaliśmy jednak, że pozostaniemy
misją wspierającą tylko Polskę. Spora-
dycznie wspomagamy niektóre przed-
sięwzięcia na Białorusi. Generalnie na-
szym celem pozostaje Polska.

- Parę słów o planach, celach
Misji, marzeniach, zmianach ...

- Chciałbym, by sytuacja gospodar-
cza Polski poprawiła się, bo wtedy rów-
nież lepsza byłaby kondycja finanso-
wa zborów. Zbory mogłyby wówczas
być bardziej samodzielne i mieć więk-
sze możliwości. Można byłoby skon-
centrować się na tworzeniu nowych
stacji misyjnych, zakładaniu zborów w
nowych miejscach. Polska potrzebuje
głoszenia Ewangelii. Bardzo podoba mi
się pomysł ewangelizowania wielkich
miast, gdzie nie ma zborów, poprzez
wysłanie tam np. dwóch rodzin kazno-
dziejskich, które będą tam mieszkać,
pracować i głosić Słowo Boże. Chcie-
libyśmy to wspierać. Przynajmniej co
kilka lat chcielibyśmy pomagać w po-
większaniu czy budowie nowych kaplic.
Pilnie tego potrzebuje Kołobrzeg, Dą-
browa Górnicza i inne. Chciałbym, by
Zbory Chrystusowe w Polsce miały
również własną stacjonarną szkołę bi-
blijną.

- Mieliśmy już trzy doroczne ro-
dzinne konferencje pracowników
Kościoła w Ostródzie, sponsorowa-
ne przez Misję. Czy to był Brata po-
mysł?

- Nie tylko mój. To był również po-
mysł br. Pawła Bajko. Ja może tylko
bardziej przyczyniłem się do jego zre-
alizowania.

- Czy za rok spotkamy się zno-
wu na konferencji w Ostródzie?

- Tak. Będziemy jeszcze rozma-
wiać z Sekretariatem Kościoła w tej
sprawie. Ponieważ w przyszłym roku
przypada 75-lecie Kościoła w Polsce,
połączymy konferencję z tym jubile-
uszem. Uważam, że konferencja po-
winna odbywać się co roku. Dostrze-

Br. C. Wayne Murphy z małżonką

gam pozytywne jej efekty i należy to
kontynuować. Jubileusz Kościoła zgro-
madzi więcej uczestników. Być może
również konferencje będziemy odtąd
organizować dla większego grona.

- Czy 40 lat pracy Misji to dużo?
Czy zna Brat misje funkcjonujące
dłużej?

- Na pewno są misje o takim stażu,
ale nie ma ich wiele. Często misje koń-
czą swą działalność wraz ze śmiercią
ich założyciela. Sposób, w jaki zorga-
nizowana jest nasza Misja, zapobiega
takim sytuacjom.

- Chcemy modlić się o pracę Bra-
ta i Misję, której Brat przewodzi. Pro-
szę podać jedną sprawę, zdaniem
Brata najistotniejszą?

- Naszym celem jest zakładanie
zborów na wzór nowotestamentowy.
Robimy to wspomagając kaznodziejów
i pomagając w budowie kaplic. A za-
tem módlmy się, aby Pan dał możli-
wość pozyskania niezbędnych fundu-
szy, a potem mądrość w ich wykorzy-
staniu, podejmowaniu decyzji.

- Co myśli Brat o innym misjach,
wspierających Kościół w Polsce?

- Polish Christian Ministries z pew-
nością nie jest jedyną misją zaintere-
sowaną pracą Kościoła w Polsce. Ale
niewątpliwie historia potwierdza, że
właśnie ta misja najdłużej i najwięcej
wspierała Kościół Chrystusowy w Pol-
sce. Nie postrzegam naszej pracy jako
współzawodnictwa z innymi misjami,
nie widzę też żadnej sprzeczności in-
teresów. Potrzeby są bowiem wielkie,
a pracy starczy dla wszystkich.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Nina Hury
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50-fecie Zboru Chrystusowego
w Olsztunie

Pastor Marcin Zwoliński

Dnia 25 czerwca 1995 r. w kapli-
cy Kościoła Zborów Chrystusowych
w Olsztynie odbyła się uroczystość
50-lecia zboru połączona z wprowa-
dzeniem br. Marcina Zwolińskiego w
urząd pastora tego Zboru.

Tego niedzielnego poranka kapli-
ca przy ul. Warmińskiej 23 wypełnio-
na była "po brzegi". Oprócz członków
miejscowej społeczności na tym uro-
czystym nabożeństwie obecnych
było wielu gości, zarówno z kraju jak
i z zagranicy. Wśród przybyłych byli
m. in.: br. Henryk Sacewicz - Prez-
biter Naczelny naszego Kościoła, br.
C. Wayne Murphy - Dyrektor Polish
Christian Ministries, br. Sergiusz
Kobus - jeden z byłych pastorów tego
zboru, córki długoletniego pastora
Zboru, nieżyjącego już br. Mikołaja
Korniluka - s. Maria Krawczyk z mę-
żem i córkami oraz s. Irena Czajko z

mężem, br. Jerzy Bajeński, brater-
stwoAlicja i Aleksy Lewczukowie, br.
Michał Weremiejewicz - Dyrektor
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijne-
go w Warszawie oraz pastorzy i
członkowie bratnich zborów z Ost-
ródy, Grudziądza, Ciechanowa, War-
szawy, Gdyni, Bielska Podlaskiego,
Olsztyna, Olsztynka, Szczytna, Ni-
dzicy, Kętrzyna, Bartoszyc i innych.

Nabożeństwo prowadził przewo-
dniczący Rady Starszych olsztyń-
skiego zboru - br. Jarosław Janko-
wicz, który też przedstawił krótki rys
historyczny tej społeczności.

Pionierami pracy Kościoła Chrys-
tusowego na terenie Warmii i Mazur
byli bracia: Jerzy Sacewicz, Bolesław
Winnik i Mikołaj Korniluk, którzy wraz
z rodzinami przybyli do Olsztyna je-
szcze przed zakończeniem działań
wojennych - w kwietniu 1945 r. To
właśnie w Olsztynie, przy ul. Mazur-
skiej 15, w tym pierwszym powojen-
nym okresie mieściła się siedziba
władz naczelnych Kościoła. Na po-
czątku 1946 r., z inicjatywy br. Je-
rzego Sacewicza - pierwszego pas-
tora zboru olsztyńskiego, rozpoczę-
ła tutaj swoją działalność organizac-
ja charytatywna pod nazwą Komitet
Pomocy "Ewangeliczny Samaryta-
nin", której zadaniem było niesienie
wszechstronnej pomocy ludności kra-
ju wyniszczonego przez działania wo-
jenne. Rozprowadzano dary przysy-
łane przez chrześcijan z Zachodu:
żywność, odzież i lekarstwa; orga-
nizowano kolonie w celu dożywienia
dzieci oraz uruchomiono (w Lidzbar-
ku Warmińskim) dom dziecka dla
dzieci osieroconych w czasie wojny.
W Olsztynie również odbyły się
pierwsze po wojnie zjazdy Kościoła:

nadzwyczajny - w dniach 12-13
sierpnia 1946 r. i XI Zjazd Ogólno-
polski - w dniach 27-29 czerwca
1947 r. Ponadto organizowano tu
kursy biblijne, kursy dla dyrygen
i dla zespołów wokalnych, wyda
"Śpiewnik Kościoła Chrystusowego"
(w nakładzie 10 tys. egzemplarzy!!!),
uruchomiono dział wydawniczo-lite-
racki oraz przygotowywano materia-
ły do wydawania książek, broszur i
miesięcznika "Jedność". W roku
1948, gdy siedzibę władz Kościoła
przeniesiono do Warszawy na ul.
Puławską 114, pastorem olsztyńskie-
go zboru zostaje br. Mikołaj Korni-
luk, który służbę tę pełni do końca
swojego życia - odszedł do Pana
11.01.1971 r. w wieku 68 lat. Służbę
pastora obejmuje kolejno br. Piotr
Bronowicki (sen.) - obecnie będący
pastorem zboru KZCh w Białej Pod-
laskiej, a w latach 1977-1987 br
Sergiusz Kobus - obecnie pac:
zboru KZCh w Gdyni. W latach 198 -
1993 pełniącym obowiązki pastora
był br. Jan Szymczuk. Od roku 1993
do 25 czerwca br. zbór w Olsztynie
nie miał pastora. Ten ostatni okres
nie był łatwy, jednak Bóg w swojej
łasce i dobroci wspierał i prowadził
nas. Dzięki Niemu mogliśmy nie tyl-
ko normalnie funkcjonować ale tak-
że wzrastać, rozwijać się i dojrzewać.

Podczas naszego uroczystego na-
bożeństwa rozważaniem Słowa Boże-
go usługiwali bracia: C. Wayne Mur-
phy i Henryk Sacewicz. Br. Murphy,
w oparciu o fragment z Księgi Jozue-
go wskazał na ważność naszego po-
słuszeństwa Bożemu prowadzeniu:
"... abyście wiedzieli, jaką drogą ma-
cie pójść, bo tą drogą przedtem nig-
dy nie przechodziliście." (Joz. 3,4).
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Br. Henryk Sacewicz natomiast mówił
m.in. o tym, jak istotną rzeczą w na-
szym życiu jest przyjście do naszego
Pana, gdy jesteśmy utrudzeni i obcią-
żeni, a wtedy On daje nam ukojenie.
Dotyczy to także pastora, który poma-
gając innym przyjść do Jezusa w trud-
nych chwilach po ukojenie, jakże czę-
sto sam zapomina robić to samo, gdy
jemu jest ciężko.

Jak przystało na tak szczególne
nabożeństwo, miało ono także pięk-
ną oprawę muzyczną, a to za spra-
wą śpiewających i grających gości:
Marii, Ryszarda i Hani Krawczyków,
Alicji Lewczuk, Danuty Ryżyk, Jerze-
go Bajeńskiego oraz miejscowego
duetu: Daniela (syna) i Andrzeja
(taty) Rupińskich, których występ
-t tał nagrodzony oklaskami (mały

niel, bardzo uzdolniony muzycz-
nie, jest niewidomy).

Chociaż całe jubileuszowe nabo-
żeństwo było wspaniałe, to jednak nie-
które jego części były szczególnie
miłe, na przykład czas składania ży-
czeń. Przez blisko godzinę pastorzy i
członkowie zaprzyjaźnionych zborów,
byli członkowie zboru olsztyńskiego,
a także ci, którzy tutaj się nawrócili,
przyjęli chrzest lub brali ślub przeka-
zywali życzenia Bożego błogosławień-
stwa, prowadzenia i opieki na następ-
ne lata, dalszych lat owocnej pracy
dla Pana. Odczytane zostały także ży-
czenia od osób, które nie mogły być
obecne na uroczystości: s. Marii Sa-
cewicz - wdowy po założycielu zboru

br. Jerzym Sacewiczu, braterstwa
Pawła iAdeli Bajko od wielu latwspie-
rających Kościół w Polsce, pastora
zboru Kościoła Baptystów w Kętrzy-
nie - br. Andrzeja Seweryna z mał-
żonką, br. Tony'ego Twista - Dyrek-
tora TCM International, a także od
wojewody olsztyńskiego oraz innych
osób i instytucji.

Piękne i wzruszające chwile prze-
żyliśmy także podczas następnej
części nabożeństwa - wprowadzenia
br. Marcina Zwolińskiego w urząd
pastora naszego zboru. Dla członków
naszej społeczności był to szczegól-
ny moment. Po blisko dwuletniej
przerwie znów będziemy mieć paste-
rza. Brat Marcin został jednomyślnie
powołany do pełnienia tej funkcji na
zebraniu członków zboru w marcu
tego roku. Modlitwę nad br. Marci-
nem i jego żoną Barbarą oraz ich
dziećmi prowadził br. Henryk Sace-
wicz, a wraz z nim modlili się bracia:
Krzysztof Zaręba - pastor "Chrześci-
jańskiej Społeczności" w Ciechano-
wie, której członkiem dotychczas był
br. Marcin, i br. Jarosław Jankowicz
- przewodniczący Rady Starszych
Zboru w Olsztynie.

Po modlitwie br. Marcin Zwoliń-
ski podzielił się krótko refleksją na
temat związku przyszłości zboru z
jego historią. Powiedział m.in., że po-
strzega historię jako fundament, na
którym powinna być wznoszona bu-
dowla przyszłości. Tak jak fundament
nie istnieje po to, by go podziwiać,

tak też i historia nie jest po to, by
wciąż patrzeć wstecz, ale raczej
wziąć z niej lekcje na przyszłość i nie
powtarzać błędów. Ciągłe spogląda-
nie za siebie może skończyć się w
najlepszym przypadku "dreptaniem w
kółko", co przydarzyło się narodowi
izraelskiemu podczas ich czterdzie-
stoletniej wędrówki po pustyni w dro-
dze z niewoli egipskiej do Kanaanu,
albo znacznie gorzej: całkowitym
zatrzymaniem się w miejscu - zamie-
nieniem się w "słup soli", co spotkało
żonę Lota. Obchodząc więc tę wspa-
niałą uroczystość 50-lecia istnienia
zboru powinniśmy jednocześnie wy-
biegać w przyszłość, gdyż tam znaj-
duje się cała reszta naszego życia.

Po nabożeństwie wszyscy obecni
mieli możliwość znaleźć się na pa-
miątkowym zdjęciu, a następnie
wziąć udział we wspólnym posiłku na
wolnym powietrzu. Była to doskona-
ła okazja, by spotkać się i porozma-
wiać z osobami, których nie widziało
się od wielu lat i powspominać chwi-
le spędzone niegdyś wspólnie w
Olsztynie.

Uroczystość 50-lecia olsztyńskie-
go zboru zakończyła się późnym po-
południem, gdy zgromadziliśmy się,
by mieć społeczność przy Pamiątce
Wieczerzy Pańskiej.

Niech Pan błogosławi Swój Ko-
ściół w Olsztynie!

Małgorzata Świderska i M.Z

Uczestnicy uroczystości na przykaplicznym podwórzu
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Początki Kościoła Chrystusowe-
go w Polsce to rok 1921 i działal-
ność Konstantego Jaroszewicza.
Konstanty M. Jakoniuk-Jaroszewicz
urodził się 25 września 1891 r. w
Starej Wsi (okolice Bielska Podlas-
kiego). Sytuacja materialna wymu-
sza na nim emigrację do Ameryki.
W roku 1910 wyjeżdża "za chlebem"
do Stanów Zjednoczonych. Znajdu-
je tam więc~j niż oczekiwał - "chleb
żywota". W lipcu 1912 r. w Nowym
Jorku na rogu ulic Pierwszej i Hav-
ston usłyszał Słowo Boże, głoszone
przez ewangelistę Kościoła Chrystu-
sowego Józefa Kesvila. Jeszcze
tego samego dnia wieczorem, w
zborze Kościoła Chrystusowego
przy ulicy Drugiej 63, nawraca się,
a potem przyjmuje chrzest wiary.
Postanawia poświęcić swe życie gło-
szeniu Ewangelii. Rozpoczyna stu-
dia w Johnson Bibie College w Knox-
viile, Tennessee.

TomaszCampbell (1763-1854)
- prekursor Kościoła Chrystusowego

Po ukończeniu studiów w 1916 r.
zostaje ordynowany na kaznodzieję.
Głosi Ewangelię na ulicach Nowego
Jorku i organizuje zbór przy ulicy
Cherry i Clinton. Następnie organi-
zuje szereg zborów, m.in. w Chica-
go, HenviII, Cleveland i Baltimore.
Prowadzi akcje ewangelizacyjne
wśród ludności słowiańskiej i żydow-
skiej oraz wykłady w Kościołach
ewangelicznych i instytucjach nauko-
wych w wielu stanach Ameryki Pół-
nocnej.

Pragnieniem jego jest głoszenie
Ewangelii w ojczyźnie. Pod koniec
roku 1921 wraca z żoną do Polski, a
w czasie Bożego Narodzenia głosi
już Słowo Boże w rodzinnej wsi. Pra-
ca ewangelizacyjna nie była łatwa.
Jaroszewiczów spotykały różne przy-
krości ze strony sąsiadów, krewnych
i duchowieństwa, włącznie z obrzu-
caniem kamieniami i nawet próbą po-
zbawienia życia. Nie zniechęcało
to jednak K. Jaroszewicza, a prze-
ciwności jeszcze utwierdzały go w
przekonaniu, że rodacy bardzo po-
trzebują Ewangelii. Wkrótce nawią-
zuje kontakt z rodziną Jakoniuków w
Andryjankach, którzy wcześniej na
wygnaniu zetknęli się z Dobrą Nowi-
ną. Łączy ich przyjaźń i współpraca.
Wspólnie prowadzą pracę ewangeli-
zacyjną, a też dobroczynną. Wśród
pierwszych osób, które przyjęły
Ewangelię, jest Nikon Jakoniuk i Mi-
kołaj Korniluk oraz jego matka i sio-
stry. W maju 1923 r. ma miejsce
pierwszy chrzest kilkunastu osób, we
wrześniu następny. W tym roku po-
wstaje też pierwszy zbór Kościoła
Chrystusowego w Starej Wsi. Do gro-
na wierzących dołącza w 1924 r. ro-
dzina Winników, która bardzo aktyw-
nie włącza się do pracy ewangeliza-

cyjnej. W roku 1928 w ich domu zo-
staje zorganizowany sierociniec dla
siedmiorga dzieci.

Jesienią 1924 r. Jaroszewiczowie
sprzedają swoje gospodarstwo i prze-
prowadzają się do Kobrynia, gd-"
kupują dom z dużym ogrodem.
następnym roku na tej posesji budo-
wany jest dom modlitwy. Powstaje
tam centrum misyjne Kościoła Chrys-
tusoweqo. Najbliższymi współpra-
cownikami K. Jaroszewicza są Jan
Bukowicz i Jerzy Sacewicz. Działal-
ność misyjna prowadzona jest na te-
renie województw: wileńskiego, no-
wogródzkiego, białostockiego, pole-
skiego, wołyńskiego i lwowskiego.
K. Jaroszewicz działa jako przedsta-
wiciel Międzynarodowej Chrześcijań-
skiej Misji i początkowo tą nazwą
określa się również powstającą spo-
łeczność. Od roku 1926 używa się
nazwy "Misja Chrześcijan Ewange-
licznych w PQ!sce.:',k.~órejzarząd - z
upoważnienia przedstawicieli zbor .
- stanowią: K. Jaroszewicz - prez ,
J. Bukowicz - wiceprezes i skarbnik
oraz J. Sacewicz - sekretarz.

K. Jaroszewicz jeszcze w 1923 r.
występuje do władz lokalnych o za-
legalizowanie działalności, ale wnios-
ki są załatwiane odmownie. Rejestra-
cja pierwszych zborów Kościoła
Chrystusowego ma miejsce dopiero
w roku 1926. Uzyskują one legaliza-
cję lokalną poprzez wciągnięcie ich
do "rejestru gmin sekciarskich" po-
szczególnych województw, co nada-
je im osobowość prawną. Zbory są
autonomiczne i niezależne od jakiej-
kolwiek władzy krajowej czy zagra-
nicznej.

Do roku 1928 na terenie Polski
powstaje 30 zborów Kościoła Chrys-
tusowego, które na wspólnym posie-
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dzeniu w Kobryniu w 1928 r. tworzą
Zjednoczenie Kościołów Chrystuso-
wych (ZKCh) Wyznania Ewangelicz-
nego w Polsce. W 1929 r. odbywa
się w Kobryniu I Ogólnopolski Zjazd
Zjednoczenia Kościołów Chrystuso-
wych, na którym wyłoniony zostaje
~omitet Wykonawczy w składzie:

nstanty Jaroszewicz - prezes, Jan
ukowicz - wiceprezes i skarbnik,

Jerzy Sacewicz - sekretarz, Bolesław
Winnik - zastępca sekretarza oraz
członkowie: Grzegorz Bajko, Teodor
Pawluk, Nikon Jakoniuk, Jan Moska-
luk i Jan Władysiuk.

Ogólnopolskie Zjazdy ZKCh odby-
wały się co roku (oprócz roku 1933, w
którym zjazd nie odbył się z powodu
trudnej sytuacji finansowej), do roku
1939 włącznie, w różnych miejscowo-
ściach. Uczestniczyli w nich oficjalni
delegaci - przedstawiciele zborów
oraz wszyscy chętni. Zjazdy miały
przede wszystkim charakter duchowo-
budujący i były zwoływane w celu du-
chowego i organizacyjnego zespole-
nia zborów. Na sprawy organizacyj-
ne przeznaczano zwykle jeden dzień,
pozostałe dwa wypełniały wykłady,

I Ogólnokrajowy Zjazd ZKCh w Kobryniu (12.10.1929)

kazania, występy chórów i orkiestr,
nauka nowych pieśni, świadectwa.
Wiele czasu poświęcano na modlitwę,
czasem ogłaszano jednodniowy post.
Odbywały się również chrzty. Wyda-
rzeniem końcowym każdego zjazdu
była Wieczerza Pańska.

ZKCh prowadziło - oprócz ewan-
gelizacyjnej - również działalność

oświatową, wydawniczą i charytatyw-
ną. Organizowano zborowe i między-
zborowe kursy biblijne, dyrygenckie,
dla nauczycieli szkół niedzielnych
oraz regionalne zjazdy międzyzbo-
rowe.

Od roku 1926 wydawano mie-
sięcznik .Christianskjj Sojuz" (Chrze-
ścijański Związek), w nakładzie

K. Jaroszewicz (w środku) z grupą współpracowników (1929 r.)



Kościół Zborów Chrystusowych

Jan Bukowicz
(1890-1950)

1 500-2 000 egz., wydawany w języ-
ku rosyjskim, ale zamieszczano tam
również wiele artykułów w języku pol-
skim. Od lipca 1938 r. aż do wybu-
chu wojny wydawane było również
czasopismo w języku polskim "Sło-
wo Pojednania". Komitet Wykonaw-
czy ZKCh wydawał też kwartalnik dla
młodzieży "Młody Robotnik" oraz licz-
ne pozycje książkowe w języku pol-
skim i rosyjskim. W okresie między-
wojennym rozpowszechniono ok.
25 000 egz. Biblii, ponad 50 000 egz.
Nowego Testamentu i pojedynczych
Ewangelii oraz tysiące broszur i ksią-
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Zbory Kościoła Chrystusowego w 1939 r.

żek chrześcijańskich. Budowano wie-
le kaplic i domów modlitwy. Prowa-
dzono własny dom sierot. Rozpoczę-
to budowę szkoły biblijnej. Działal-
ność misyjno-charytatywna wykra-
czała poza obszar państwa polskie-
go, prowadzona była również w Ru-
munii, Bułgarii, Jugosławii, Łotwie, Li-
twie, Estonii, Finlandii, na Węgrzech
i w Związku Radzieckim. W dorocz-
nych zjazdach uczestniczyli przed-
stawiciele bratnich Kościołów z za-
granicy, a delegaci ZKCh brali udział
w światowych kongresach Kościoła
Chrystusowego. W roku 1936 repre-
zentacyjny chór misyjny ZKCh wy-
jeżdżał z koncertami m.in. do USA.

Planowano rozszerzyć akcję mi-
syjną na województwa centralne i w
związku z tym w roku 1939 przenie-
siono siedzibę ZKCh z Kobrynia do
Brześcia n. Bugiem. Istniało wówczas
85 zborów (45 z nich posiadało oso-
bowość prawną) i 320 placówek mi-
syjnych, rozmieszczonych w ośmiu
województwach.

W dniach 18-20 sierpnia 1939 r.
w miejscowości Zimno na Wołyniu
odbył się X Zjazd ZKCh. Podjęto na
nim szereg ważnych decyzji, m.in.
zmianę nazwy - powrót do nazwy
"Kościół Chrystusowy", uchwalono
nowy statut i przyjęto projekt budo-
wy Kolegium Biblijnego w Brześciu
n. Bugiem. Niestety, wojna uniemoż-

Jerzy Sacewicz
(1903-1986)

liwiła realizację przyjętych postan -
wień.

Wybuch II wojny światowej utrud-
nił pracę Kościoła Chrystusowego,
ale jej nie przerwał. Zbory - dotych-
czas współpracujące ze sobą, spo-
tykające się na dorocznych zjazdach
- znalazły się w różnych strefach
okupacyjnych. Zdecydowana ich
większość (aż 70 zborów będących
na terenie Białorusi, Ukrainy i Litwy)
wraz z Radą Naczelną Kościoła
Chrystusowego (w Brześciu n. Bu-
giem) znalazła się na terenie ZSRR.
Tam też pozostali m.in. J. Bukowicz
i J. Sacewicz. K. Jaroszewicz zdążył
w ostatniej chwili wyjechać do Białej
Podlaskiej, gdzie został aresztow -
ny przez gestapo. Po 52 dniach :
stał zwolniony i jako obywatel ame-
rykański otrzymał zezwolenie na wy-
jazd do Włoch, a stamtąd do USA.
Ograniczona podczas wojny wolność
zgromadzeń i używania języka pol-
skiego powodowała, że niektóre zbo-
ry dołączały do wyznań tolerowanych
przez władze okupacyjne, inne dzia-
łały w konspiracji, niektóre zawiesza-
ły swą działalność.

cdn.

Oprac. Nina Hury

Rys historyczny (1 i 2) opracowano głów-
nie na podstawie rękopisu pracy Jerze-
go Sacewicza "Kościół Chrystusowy w
Polsce". Pełna bibliografia podana będzie
przy odcinku ostatnim. Zdjęcia z prywat-
nych zbiorów s. Marii Sacewicz.



Pisane w roku 1939

historia

przestała istnieć. Wszyscy bracia w
Chrystusie cudownym zrządzeniem
Opatrzności pozostali żywi i zdrowi.

Nabożeństwa w zborach Kościoła
przez całą wojnę odbywały się normal-
nie. Należy tu podkreślić, że w najcięż-
szych dniach wojny, bo między 12-17
września, dr Jaroszewicz wizytował
szereg zborów Kościoła Chrystusowe-
go w miastach i wsiach województwa
poleskiego, odprawiał w nich uroczys-
te i podniosłe nabożeństwa i krzepił na
duchu zbolałą ludność. Pracę tę pro-
wadLIł w nader ciężkich warunkach ko-
munikacyjnych, a nawet przez parę dni
w strefie działań wojennych z naraże-
riern życia.

Siedziba władz Kościoła - Brześć
n/Bugiem, dziś Brześć Litewski - znaj-
duje się w granicach ZSRR. Po tamtej
stronie Bugu pozostało sześć zborów
Kościoła Chrystusowego i - moja Mał-
żonka, wierna towarzyszka życia. Do
Braci i Sióstr w tych zborach i do Niej
biegną myśli moje ...

Może ujrzę Was już niedługo. Ser-
cem Jestem z Wami. Niech Was bło-
gosławi i prowadzi Bóg w imię Pana
naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa.Amen.

Kościół Chrystusowy w dniach wojny
polsko-niemieckiej i po rozbiorze Polski

Prezentujemy oryginalny tekst autorstwa Władysława Kołodzieja, stanowiący końcol-ry rozdział maszynopisu jego pracy
pt. "Kościół Chrystusowy w Polsce ". Autor pisał go w Brześciu n. Bugiem, w dwa miesiące po ustanowieniu tam okupacji
radzieckiej. Od najbliższych oddzieliła go nowo ustanowiona granica, a wojna - w iego mniemaniu - już się skończyła.

Władysław Kołodziej był zastępcą naczelnika wydziału wyznaniowego woj. po, iskiego i jako oficjalny przedstawiciel
urzędu wojewódzkiego uczestniczył w III Zjeździe KZCh w Targoszycach w roku 193/. Był to prawdopodobnie pierwszy jego
kontakt z Kościołem Chrystusowym. Potem, jako kaznodzieja, należał do czołowych f igo liderów.

Zapowiadając w styczniu 1939 r. pojawienie sięjego artykułów, wierszy iopowiadań na swoich łamach, "Słowo Pojedna-
,''I'' - jedno z czasopism Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych - użyło słów: ". ..znany poeta i publicysta Władysław

len-Kołodziej, a poziom literacki naszego pisma przez to znacznie się podniesie i in Czytelnikom, oprócz innych korzyści,
estetyczne zadowolenie ".

Zachowaliśmy oryginalny tytuł, a poprawki ograniczyliśmy do interpunkcji iwyelu.dnowania "literówek", by nie zatracić
niczego z nastroju tamtych dni i odczuć własnych autora. (red.)

Po dziesiątym zjeździe nikt nie przy-
puszczał, że wojna jest tuż u drzwi Pol-
ski. Dopiero niespodziewany nalot sa-
molotów niemieckich z rana w dniu
1 września 1939 r. na obiekty wojsko-
we w okolicy Brześcia n/Bugiem uświa-
domił wszystkim grozę położenia.

Siedziba Rady Naczelnej Kościoła
była położona w jednym z najbardziej
niebezpiecznych punktów miasta, bo w
odległości stu kilkudziesięciu metrów
od koszar i magazynów wojskowych.
Każdej więc chwili należało liczyć się z
możliwością bombardowania tego

,'ektu przez bombowce niemieckie.
Ustawiczne alarmy przeciwlotnicze,

tłok uciekinierów z terenów objętych
działaniami wojennymi, zatarasowane
samochodami ulice, a wieczorem mrok
na ulicach, sprawiały bardzo przygnę-
biające wrażenie.

Dookoła miasta niemal codziennie
padały bomby na twierdzę, na lotniska,
na domy wojskowe.

9 września padły pierwsze bomby
na miasto, a 12 września zdawało się,
że nadszedł sądny dzień ... Padły licz-
ne ofiary w ludziach. Ludzie opuszczali
miasto i uciekali w pola lub do odle-
głych wsi.

Miasto opustoszało. Rzadko spoty-
kało się w niem przechodnia na ulicy.
Urzędy państwowe zostały zamknięte
i ewakuowane ...

Puste miasto pozostało bez opieki i
władzy.

Była jednak w niem władza ducho-
wa ... Prezydium Rady Naczelnej Kościo-
ła Chrystusowego pozostało na miejscu.
W podwórzu był schron przed nalota-
mi, lecz bezpieczniej było w siedzibie
Rady Naczelnej, w domu, w którym
przebywała przemiła i anielsko spokoj-
na siostra Jaroszewiczowa - małżonka
naczelnego prezbitera Kościoła. Wyczu-
wało się, że niewiasta ta ma w sercu
pokój Boży i ducha wiary żarliwej.

Prezbiter naczelny pastor dr Kon-
stanty Jaroszewicz co wieczór zanosił
do Boga gorące modły o opiekę nad
Kościołem i o pokój. Modlitwy te, w
których do 12 września, tj. do dnia ewa-
kuacji mego urzędu, brałem udział, były
prawdziwą komunią duchową w tych
beznadziejnych chwilach.

12 września w wielce niesprzyjają-
cych warunkach odbyła się ordynacja
piszącego te słowa na kaznodzieję Ko-
ścioła Chrystusowego. Byłem ostatnim
kaznodzieją ordynowanym w Polsce
Niepodległej. Uroczystość ta wyciska-
ła wszystkim obecnym łzy z oczu. Ordy-
nację przyjąłem z rąk naczelnego prez-
bitera Kościoła Chrystusowego w Pol-
sce, pastora dr. Konstantego Jarosze-
wicza, jego zastępcy prezbitera Jana
Bukowicza i sekretarza generalnego
Kościoła prezbitera Jerzego Sacewi-
cza, w obecności sióstr Jaroszewiczo-
wej i Sacewiczowej, i paru innych osób.

Skończyła się wojna, ta naj krótsza
z wojen świata. Polska jako państwo

Władysław Kołodziej
Kaznodzieja

Brześć Litewski, dn. 11/istopada 1939 r.



z życia Kościoła
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o Billy Graham w TVP. Oczekiwa-
liśmy na to wydarzenie, zgodnie z
zapowiedziami programowymi, w
Wielką Sobotę. Marzyło się nam, by
było to wielkie wydarzenie i szansa
do ewangelizacji, a przedpołudnie w
sobotę przed Wielkanocą było nie-
złym terminem. Niestety emisja zo-
stała odwołana prawie w ostatniej
chwili. Potem było kilka kolejnych
terminów. Wreszcie program został
wyemitowany w dniu 23 czerwca, nie-
stetyo godz. 23: 15. Pierwszą część
programu, którą stanowiły chrześci-
jańskie teledyski i świadectwa, obej-
rzało ok. 749 tys. osób w wieku po-
wyżej 10 lat, a część drugą, tj. kaza-
nie Billy Grahama ok. 440 tys. (dla
porównania panoramę o północy
ogląda średnio ok. 400 tys. widzów).
Wg danych dzienniczkowych OBOP,
oprac. J. S.
O Nowa stacja misyjna w Sando-
mierzu. Powstanie jej przypomina
początki naszego Kościoła. Grupa
młodych ludzi w latach 80. wyjeżdża
do Grecji z zamiarem opuszczenia
Polski na stałe. Dwoje z nich - Ale-
ksandra i Adam Byrowie - na grec-
kiej plaży spotyka ewangelicznego
misjonarza z Niemiec i przyjmuje
Boże Słowo. Trudności życiowe spra-
wiają, że decydują się wrócić do kra-
ju i zamieszkują w Sandomierzu, ro-
dzinnym mieście Adama. Myśleli, że
w Polsce sąjedynymi ewangeliczny-
mi chrześcijanami. Żyli pracując i
dzieląc się tym, co tak nieoczekiwa-
nie poznali w Grecji - zbawieniem w
Jezusie Chrystusie. Po 6 latach jest
tam grupa 15 biblijnie wierzących
osób. Nawiązywali kontakty z różny-
mi Kościołami. Poprzez Chrześcijań-
ski Instytut Biblijny dotarli również do
naszego Kościoła i postanowili funk-
cjonować w jego ramach. Od czerw-
ca br. działają jako stacja misyjna
warszawskiego zboru "Chrześcijań-
ska Społeczność", co zostało oficjal-
nie zgłoszone odpowiednim wła-
dzom.
O Konferencja pracowników Ko-
ścioła.1I1 z kolei, rodzinna konferen-
cja pracowników Kościoła, sponsoro-

D
wana przez Polish Christian Mini-
stries, odbyła się w dniach 26-30
czerwca w naszym Ośrodku Kate-
chetyczno-Misyjnym w Ostródzie.
Uczestniczyło w niej około 130 osób.
Tematem przewodnim było "Boże
poselstwo dla rosnącego Kościoła".
Wykładowcą był br. C. Wayne Mur-
phy, który w oparciu o List do Tytusa
mówił o tym, jak być dobrym przy-
wódcą w Kościele, który wzrasta za-
chowując harmonię, stanowiąc wzo-
rzec prawdy. Znajomość problema-
tyki, poparta dobrymi przykładami,
sprawiała, że wykłady były ciekawe i
praktyczne.

Wieczorami zaś wsłuchiwaliśmy
z uwagą w zwiastowanie br. Randal-
Ia Smelsera, kontynuującego temat
rozwoju Kościoła na biblijnych zdro-
wych zasadach.

Dla pastorów była to również oka-
zja do roboczych spotkań, dyskusji,
na które w innych sytuacjach brak
czasu.

Pogoda dopisała, był to więc też
dobry czas odpoczynku, zwłaszcza
że program nie był przeładowany. Z
założenia bowiem konferencje te
mają być szansą uczenia się, ale
również wzajemnego poznawania się
rodzin pracowników Kościoła, zarów-
no poprzez społeczność przy Słowie
i w modlitwie, jak i zwykłe rozmowy,
wspólne zajęcia sportowe, śpiew przy
ognisku. Potrzebujemy po prostu być
razem, uczyć się od siebie nawza-
jem, wymieniać doświadczenia.
O Ogólnoświatowa Wieczerza
Pańska. W dniach 16-20 lipca w In-
dianapolis w USA odbyła się 48. Na-
rodowa Konferencja Misyjna w połą-
czeniu z Północnoamerykańską Kon-
ferencją Kościołów Chrystusowych
(48th National Missionary Convention
in eoncert with the North American
Christian Convention). Organizatorzy
wystąpili z inicjatywą zorganizowa-
nia Wieczerzy Pańskiej, obchodzo-
nej w tym samym czasie na całym
świecie. Zgłosiliśmy również nasz
udział w tym wydarzeniu. U nas, w
Polsce wypadło to na godz. 2:00 w
nocy z niedzieli na poniedziałek 17

lipca. Mimo to w zborach zgromadzi-
ły się kilkunastoosobowe grupy, by
wraz z dziesiątkami tysięcy chrześci-
jan na całym świecie wspominać
dzieło odkupienia na Krzyżu Golgo-
ty. Myśli zaś biegły ku przyszłości,
do - jak powiedział Pan Jezus - "owe-
go dnia, gdy będę pił z wami na
nowo w Królestwie Ojca mego".
O Wizyta br. Pawła Bajko. Br. Pa-
weł Bajko, założyciel i długoletni Dy-
rektor Polish Christian Ministries,
odwiedził Białoruś (11-23 sierpnia) i
Polskę (24-28 sierpnia). W Warsza- _
wie spotkał się z Sekretariatem
cioła oraz z pastorami i kaznodzie -
mi. Odwiedził również zbory na Bia-
łostocczyźnie.
O Wakacyjne Kluby Biblijne.
Organizowane od czterech lat przez
s. Alicję Lewczuk akcje ewangeliza-
cji dzieci odbyły się w Ostródzie, Cie-
chanowie, Białogardzie i Częstocho-
wie. Niektóre zbory np. Bielsk Pod-
laski, Siemiatycze, Płock zorganizo-
wały Wakacyjne Kluby Biblijne we
własnym zakresie. W tym roku zau-
ważało się większą ostrożność, cza-
sem wręcz niechęć ze strony rodzi-
ców - efekt lęku przed "sektami po-
rywającymi dzieci". Obecność rodzi-
ców na zajęciach była, jak zwykle,
mile widziana.

Mamy nadzieję, że kontyn u
WKB będą dziecięce kluby biblijn ,
prowadzące systematyczną działal-
ność w ciągu roku szkolnego. Taki
klub powstał po ubiegłorocznym WKB
w Warszawie, gdzie co tydzień spo-
tykało się ok. 20 dzieci spoza zboru.
O Akcja letnia w Ostródzie. W na-
szym Ośrodku Katechetyczno-Misyj-
ny odbyło się tego lata 9 turnusów.
Ogółem przebywało tam w tym roku
ponad 900 osób z różnych Kościo-
łów i środowisk, w tym około 100 z
zagranicy (głównie Białorusi i Ukrai-
ny). W tym roku Ośrodek wzbogacił
się o dwa domki kempingowe, amfi-
teatr oraz dwa ulokowane na zew-
nątrz punkty wody pitnej.
O Warszawa bez barier. 19 wrze-
śnia rozpoczyna się w Polsce trzy-
letni program "Warszawa bez barier",



z życia Kościoła

realizowany przez amerykańską or-
ganizację .Joni and Friends" (JAF),
przy współpracy organizacji krajo-
wych. JAF od kilku lat prowadzi po-
dobne programy na całym świecie.
Inspiratorem i założycielem JAF,
działającej od 1979 roku, jest Joni
Eareckson- Tada, która tą drogą chce
dzielić się swoimi doświadczeniami
i pomagać innym. Celem programu
"Warszawa bez barier" jest uwrażli-
wienie na niepełnosprawność. Rea-
lizacja tego przedsięwzięcia polegać
będzie na prowadzeniu przez ame-
rykańskich wolontariuszy 2-tygodnio-
wych warsztatów szkoleniowych
przez trzy kolejne lata. Warsztaty są
przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych, ich rodzin i przyjaciół

, 'z rehabilitantów, lekarzy, nauczy-
i, studentów itp. W ramach tej

akcji będą również rozprowadzane
używane wózki inwalidzkie z USA, w
czym uczestniczyć będzie nasz zbór
"Chrześcijańska Społeczność".

29 września odbędzie się w War-
szawie spotkanie z Joni. Zaprasza-
jąc na nie Joni pisze: "Kiedy myślę o
tych, którzy pomagają i opiekują się
osobami niepełnosprawnymi i ich
rodzinami, wydaje mi się, że przede
wszystkim potrzebują odpowiednie-
go Mistrza i Nauczyciela. Dla mnie
jest nim Jezus Chrystus". Podziela-
jąc tę opinię Gedeonici zamierzają
do każdego wózka dołączyć Biblię.

,
Swiat W liczbach
Wyszczególnienie rok 1900 rok 1970 rok 1995

(półrocze)

LUDNOŚĆ ŚWIATA OGÓŁEM 1620 mln 3698 mln 5759 mln
w tym: ludność powyżej lat 15 1 026 mln 2311 mln 3922 mln

piśmienni 287 mln 1480 mln 2510mln
analfabeci 739 mln 831 mln 1480 mln

CHRZEŚCIJANIE - ogółem 558 mln 1246 mln 1939 mln
- w % populacji 34,4 33,7 33,7

w tym: katolicy rzymscy 266 mln 689 mln 1.052 mln
inni katolicy 276 tys. 3 mln 4 mln
anglikanie 31 mln 49 mln 57 mln
prawosławni 116 mln 147 mln 190 mln
protestanci - nurt główny 103 mln 239 mln 355 mln
protestanci marginalni 927 tys. 11 mln 21 mln

MUZUŁMANIE 200 mln 564 mln 1058 mln

WYZNAWCY HINDUIZMU 203 mln 477 mln 777 mln

WYZNAWCY JUDAIZMU 12 mln 14 mln 14mln

DYSTRYBUCJA BIBLII 5mln 25 mln 60 mln

DYSTRYBUCJA NOWEGO 7mln 45 mln 93 mln
TESTAMENTU

Ludność świata nie objęta
ewangelizacją

- ogółem 788 mln 1392 mln 1144 mln
- w % populacji 48,7 38,6 19,9

Wg Status of Global Mission, 1995 - wybór i oprac. N.H.

Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie
informuje o:

• wznowieniu naboru na Dyplomowe Studia Biblijne, prowadzone wspólnie z International Institu-
te for Biblical Studies w Austrii (język wykładowy polski, zajęcia odbywają się w Polsce i w
Austrii)

• rozpoczęciu naboru na studia Master of Arts i Master of Divinity in Theology, prowadzone wspól-
nie z International Institute for Biblical Studies w Austrii i Cincinnati Bibie Seminary w USA,
posiadające pełną akredytację North Central Association of Colleges and Schools (język wykła-
dowy angielski, zajęcia odbywają się w Austrii)

• wstrzymaniu naboru na obecnie prowadzone Korespondencyjne Studia Biblijne do wiosny 1996
roku.

Szczegółowych informacji udziela biuro Instytutu.

Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114,02-620 Warszawa, tel./fax 44-06-25



polemiki

Zamierzałem pisać o czymś zupeł-
nie innym, ale informacje ze świata, ja-
kie do mnie docierają, spowodowały
konieczność szybkiego reagowania,
gdyż widzę w naszych wspólnotach
brak należytego przygotowania do zbli-
żającej się szerokiej konfrontacji z po-
stępującym liberalizmem. Oczywiście
nie mam na myśli liberalizmu gospo-
darczego, którego jestem gorącym
zwolennikiem. Chodzi mi o liberalizm
religijny, który z Ameryki i Europy Za-
chodniej powoli, acz konsekwentnie
przenika do naszego kraju. Zanim
przejdę do głębszej analizy chciałbym
przedstawić parę faktów.

1. W ostatnich latach wielu znanych
przywódców ewangelicznych przyłą-
czyło się do Kościoła Prawosławnego.
Niektórzy z nich, np. wywodzący się z
ruchu Campus Crusade for Christ i li-
derzy tej organizacji: Pete Gillquist,
John Braun, Dick Ballew, Jack Sparks,
zostali nawet duchownymi tego Kościo-
ła. Dlaczego tak się dzieje? Ruchy typu
Campus Crusade akceptują katolików
jak i prawosławnych, a różnice między
ich nauką a tym, co mówi Biblia, nie
stanowią dla nich problemu. Pete Gil-
Iquist pisze: "Przez moje dwa i pół roku
pracy w zarządzie Campus Crusade
uczestniczyłem w życiu lokalnej para-
fii prawosławnej św. Eliasza, a Cam-
pus Crusade w pełni to popierało i za-
chęcało mnie." (P. Gillquist, "Coming
Home: Why Protestant Clergy are be-
coming Ortodox").

Jednym z największych ewange-
licznych autorytetów, który został wy-
znawcą prawosławia, jest syn Franci-
sa Schaeffera - Frank Schaeffer. W
swojej ostatniej książce "Dancing Alo-
ne" nazywa Reformację wielką pomył-
ką, a ewangeliczną drogę zbawienia -
fałszywą religią. Pisze, że protestanc-
ka i prawosławna droga zbawienia są
zupełnie inne; jednocześnie opowiada
się po stronie tej 'drugiej. Uważa, że

"narodzenie na nowo" jest tylko magicz-
nym chwytem bez znaczenia, nato-
miast w pełni identyfikuje się z prawo-
sławną doktryną o konieczności chrztu,
jako podstawowego warunku wejścia
do nieba. Wydaje mi się, że Francis
Schaeffer - chrześcijański intelektua-
lista, pisarz i obrońca wiary - "przewra-
ca się w grobie".

2. Wielu z nas słyszało o podpisanym
prawie dwa lata temu dokumencie
.Evanqelicals and Catholics Together"
(Ewangelicy i katolicy razem), który
określa wspólny front działania w dzie-
le ewangelizacji świata. Ten wspólny
front to katolicy, chrześcijanie ewange-
liczni, charyzmatycy itp. Tak więc wszy-
scy, którzy uznają się za chrześcijan
wspólnie podejmują wyzwanie XXI wie-
ku, by nieść światło Ewangelii. Ten 20-
stronicowy dokument został ze strony
ewangelicznej podpisany przez Chuc-
ka Colsona, Billy Brighta i J. Packera.
Ci trzej liderzy w podpisanym doku-
mencie uznają, że wszyscy chrześcija-
nie mają wspólną drogę zbawienia i
wierzą w to samo. Czy tak naprawdę
jest? Przecież sam Frank Schaeffer po
przejściu na prawosławie mówi, że nie!
Nie można wspólnie ewangelizować
świata, jeśli nie ma wspólnej podsta-
wy, a taką może być tylko i wyłącznie
Biblia!

3. Znana na całym świecie katolicka za-
konnica, laureatka wielu międzynaro-
dowych nagród, aktywnie działająca na
rzecz biednych i chorych w slumsach
Kalkuty, Matka Teresa mówi, że kocha
i respektuje wszystkie religie i pragnie
wszystkim, którym udziela pomocy, po-
móc stać się lepszymi hinduistami, mu-
zułmanami, katolikami itd. Czy może-
my podpisać się pod takim myśleniem?

To tylko trzy znaczące przykłady li-
beralizmu we współczesnym życiu re-
ligijnym na świecie. A jaką odpowiedź
niesie nam Słowo Boże?

"Panowie, co mam czynić, abym by/zba-
wiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa,
a będziesz zbawiony ... " (Dz.Ap. 16,30-31).

Gdzie indziej Paweł używa określe-
nia "Ewangelia zbawienia waszego"
(Efez. 1,13).

Biblia nie pozostawia nam jakiejś
neutralnej pozycji, w oczach Boga
możemy być albo zbawieni, albo u
bieni. I nie ma innej metody dojś
do Boga jak tylko przez Jezusa, który
umarł za grzechy każdego człowie-
ka. Liberalizm i synkretyzm stawia
przed nami wyzwanie, by jasno i ot-
warcie wypowiadać się w tych spra-
wach, również na forum publicznym.

Wszyscy nie mogą mieć racji. W ży-
ciu duchowym racja jest tylko po jednej
stronie - po stronie Boga, który siebie
objawił człowiekowi w Słowie Bożym i
w Jezusie Chrystusie, który jest Praw-
dą, Drogą i Życiem. Znając to winniśmy
stanąć po stronie prawdy i przeciwsta-
wiać się wszelkiemu podejściu do życia
religijnego, które tę prawdę "rozmydla".

Przyjmując to wyzwanie musimy
zacząć od samych siebie. Nie będzie-
my skuteczni i efektywni, jeśli pier
szym naszym krokiem nie będ
zwrócenie się do Boga. Musimy uko-
rzyć się przed Bogiem, przyjąć Jego
kierownictwo w każdej sprawie nasze-
go życia i głęboko uświadomić sobie
fakt, że nie chodzi o to, by Bóg za-
spakajał wszystkie nasze życzenia.
To my mamy wypełniać Jego wolę i
oddawać Mu chwałę.

Chciałbym być dobrze zrozumiany.
Nie chcę, byśmy atakowali kogokol-
wiek, będąc pełni dumy, że to my i tyl-
ko my znamy prawdę. Chciałbym, by-
śmy w głębi naszego serca zrozumieli,
że tak naprawdę ludzie dookoła nas nie
znają Jezusa. Nie walczmy, lecz zwia-
stujmy Ewangelię i pamiętajmy, że to-
lerancja i ekumenizm za wszelką cenę
mają niewiele wspólnego z tym, czego
oczekuje od nas Bóg.

Jacek Słaby



refleksje

Heraklit, filozof żyjący w VI w.
przed Chrystusem, powiedział:
"Zmiana jest niezmiennym pewni-
kiem". Innymi słowy "wszystko pły-
nie" i to jest pewne, to jest stałe. Na
pewno żył w mniej skomplikowanym
świecie niż my dzisiaj, chociaż i my
nie lubimy zmian. W świecie pewni-
k6w, który wytwarzamy wokół siebie,

l"'jemy się wygodnie i bezpiecznie.
cie jednak zmienia się, niezależ-

nie od naszych wysiłków, by utrzy-
mać to, co osiągnęliśmy, do czego
się przyzwyczailiśmy.

Nasza dojrzałość objawia się w
tym, jak potrafimy przystosować się
do nowych sytuacji, niezależnych od
nas. Duchowe wartości, priorytety
mają ogromny wpływ na nasze po-
stawy. Na czym je budować? Skąd
wiedzieć, że buduje się na właściwym
gruncie?

Najpewniejszą, a właściwie jedy-
ną stałą w zmieniającym się świecie
jest Bóg. Tylko On się nie zmienia.
Pismo Święte mówi (List Jakuba
1,17): "Każde dobro, jakie otrzymu-
'0'!ly, i wszelki dar doskonały zstę-

'e z góry, od Ojca światłości, u
tórego nie ma przemiany ani cie-

nia zmienności".
Bóg się nie zmienia. Planety,

gwiazdy, Ziemia - wszystko przemi-
nie. Bóg stworzył je i umieścił w kos-
mosie, i jak na razie pozostają cią-
gle na swoim miejscu. Przestanąjed-
nak istnieć, ale ich Kreator pozosta-
nie ciągle taki sam.

List do Hebrajczyków (13,8) mówi
o niezmienności Bożego Syna, Jezu-
sa Chrystusa: "Jezus Chrystus wczo-
raj idziś, ten sam i na wieki". On się
nie zmienia ani też nie zmienia swo-
jego działania. Dotrzymuje raz danej
obietnicy. Nie odwołuje na drugi dzień
w gazecie dzisiaj wypowiedzianych
prawd. W rzeczywistości jest Bogiem,
który się nie zmienia!

Jakie to ma znaczenie dla nas?
Znaczy to, że:
• Jest ktoś, kto nawet wtedy, gdy ja
zmieniam swój stosunek wobec nie-
go, pozostaje bez zmiany - Bóg.
• Jest ktoś, kto wie wszystko, rów-
nież o tym, co mnie spotyka, dopu-
szczając bym przechodził przez do-
świadczenia - Bóg.
• Jest ktoś, kto dba o to, by moja
wiara rosła, właśnie wtedy, gdy pod-
dawana jest próbie - Bóg.
• Jest ktoś, kto nie tak jak mój szef
czy dyrektor łamie dane obietnice,
lecz dotrzymuje słowa i nigdy nie za-
wodzi - Bóg.

• Jest ktoś, na kim warto budo-
wać życie i całą swoją przyszłość
- Bóg.

Doświadczasz zmian w swoim ży-
ciu? Obawiasz się ich? Zupełnie zro-
zumiałe. Mogą one jednak wiele na-
uczyć. Z Bożą pomocą, z pomocą
Tego, który się nie zmienia i zawsze
dotrzymuje raz danego słowa, zmia-
ny, które teraz przeżywasz, mogą
być najlepszym doświadczeniem,
jakie kiedykolwiek Ci się przydarzy-
ło. Wszystko zależy od tego, jak je
potraktujesz.

Władysław Dwu/at

Lidia Sacewicz

PESTKA
có••ce a..aży",ie

Nie można zawsze być kwiatem.

Człowiek ml-\sidojl"zewać
jak owoc pełen t•....eści,

I"ozsadzany od wewnątl"z a•....omatycznym sokiem,
mąd•....y mądl"ością dl"zewa.

3est czas kwitnienia i czas dojl"zewania.
Kiedy wiat •....sypnie płatków śnieżną chml-\•....ą,

jakie będzie to, co zostanie?

A 9dy owoc dojl"zeje i spadnie,
t•....wać będzie pestka.

N ajważniej sza.



Polecamy

Coraz częściej słyszymy głosy o potrzebie zaistnienia profe-
sjonalnego, nie przypisanego do konkretnego Kościoła, czasopi-
sma chrześcijańskiego z prawdziwego zdarzenia, które - dostęp-
ne w każdym kiosku - na rynku czasopism byłoby może nie tyle
konkurencyjne, co alternatywne, propagujące inny, zdrowy, biblij-
ny styl życia, w którym sukces to niekoniecznie kariera zawodowa
poprzez wiarę w swoje możliwości i eliminowanie innych, a cel to
znacznie więcej niż wygodne i dostatnie życie.

Z radością więc witamy "Inspiracje", kwartalnik, którego pierw- ~
szy numer ukazał się wiosną br. Jak czytamy w podtytule jest to
\,,'kwartalnik na temat zdrowia fizycznego, emocjonalnego i ducho-
wego oraz relacji międzyludzkich". Alina Wieja, redaktor naczel-

~~fIII"~ ny, w a~ku e wstęp'nym pisze m.in.: "Każdego dnia stajemy w
obliczu ró· y,c ~p091ądów, modeli zachowań, a także resj'i czasu

" I i "OGzeki n otoczenia. Natłok wielu spraw i sprzecznych ze sobą
fi' ,haśeł zmusza nas do podejmowania ciągłY.ch wyborów i stałej we-
S r ryfikacji własnych poglądów. (...) Chcąc stawić czoła wartościom,

o których wiemy .. e nie są zgodne z biblijnym wzorcem, świadomi
r~a i ' ~~[i~ ~6~Iennego, musimy znaleźć własną, atrakcyjną i

Dollo .'i (f owiedź na lansowane wzory życia. Mając ich wiele do
-w boru, potrzebujemy ins iracji, przykładów i zachęcenia do tego,

by wybrać mądre i, zgod e z prawdzi~mi wartościami, te, które
JAłf>rzet~\fi\·ą\_i ) ~isiejszy".
STARZA\r~~cyjna szata grafi zna i kolorystyczna zachęca do sięgnię-

cia po to czasopismo. Nie ma go jeszcze w\ kioskach, ale z pewno-
ścią pojawi się w księgarniach chrźeścllańsklch. Dos~onałe nie
jest, ale naprawdę warto je czytać i trzeba zaprenumerować, Pre-
numeratę roczną w kwocie 10,00 (~OO000) zł należy wpłacać na
rachunek: Wydawnictwg , oiAonia', ul. 3 Maja 3, 43-450 Ustroń,
Bank Śląski O/Ustroń, nr 310620-101025773.

Redakcji "Inspiracji" gratulujemy, życząc wytrwałości i sukce-
sów, dobrych współpracowników, a przede wszystkim tysięcy czy-
telników. (N.H.)


