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Ktora to sekta?

•

SPIS TREŚCI

Pisze baptysta, który uczestniczył w nabożeństwach któregoś ze Zborów Kościoła
Chrześcijan Baptystów zaledwie dwa razy, a w ciągu siedmiu lat# 1, które upłynęły od jego
osiedlenia w tym wciąż fascynującym go kraju – nigdy. Ale taka „izolacjonistyczna# 2”
postawa wobec KChB ma i swoją drugą stronę – przez wszystkie te lata mam przywilej
uczęszczać do jednego ze Zborów Kościoła Wolnych Chrześcijan na Śląsku.
Kilka lat temu prowadziłem rozmowę ze znaną baptystom osobą, która zszokowała mnie
pejoratywnym tonem swojej reakcji na wiadomość, że przybysz-baptysta, zamiast
utrzymywać kontakty z KChB, woli znaleźć społeczność w KWCh. „Czemu Brat do nich
chodzi?” – spytał zdumiony – „Przecież to są Darbyści# 3”. I tym tonem na mnie nalegał,
abym odwiedził Zbór katowicki.
Nigdy nie żałowałem, że nie posłuchałem jego rady. Przekonałem się, że członkowie
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KWCh są ludźmi pobożnymi, z wiarą mocno zakorzenioną w Biblii, głęboko oddanymi
Panu, gorliwymi w służbie dla Niego. Dlatego z głębokim zaniepokojeniem i wielką
przykrością przeczytałem słowa Włodzimierza Tasaka zamieszczone w listopadowym
numerze „Słowa Prawdy”: „Następnie pojawił się wniosek jednego ze zborów
o wystąpieniu [KChB] z Polskiej Rady Ekumenicznej [...] I w tym momencie zrobiło się
naprawdę groźnie, bo w wyniku przegłosowania tej idei groziło nam stoczenie się Kościoła
do poziomu sekty, w najbardziej pejoratywnym sensie tego słowa (z nikim nie utrzymuje
oficjalnych związków, odcinając się zarówno od Kościołów ewangelicznych z AE, jak
i tradycyjnych z PRE)# 4”. Zastanawiam się, o którą sektę Panu redaktorowi chodzi?
Ponieważ „»Sekta« to w Polsce pojęcie obraźliwe. Jeśli się chce zdyskwalifikować jakąś
grupę religijną, to obdarza się ją tym określeniem# 5” i ponieważ „Straszenie sektami jest
[...] metodą na kamuflaż swojej niedostatecznej pracy duszpasterskiej# 6”, i ponieważ nie
może redaktor Tasak nie wiedzieć, że KWCh nie jest zrzeszony ani w AE ani w PRE
pozwolę sobie napisać kilka uwag, jakie nasuwają mi się po jego stwierdzeniu, które
wydają mi się bardzo istotne.

Całkowity brak biblijnej racji uczestniczenia w ruchu ekumenicznym • SPIS TREŚCI
Kilka lat temu prowadziłem inną rozmowę, tym razem z ówczesnym pastorem
katowickiego Zboru baptystycznego. Powiedział mi wtedy, że szkoda, że mnie nie było na
ubiegłym nabożeństwie niedzielnym, bo kazanie wygłosił metropolita katowicki, i reportaż
z tej „wspaniałej” uroczystości był pokazany w telewizji lokalnej.
Wspominam

tę

rozmowę

dlatego,

że

red.

Tasak,

komentując

obrady

Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów nad wnioskiem przystąpienia KChB do AE,
pisze, że „Do odosobnionych, niestety, należały głosy biorące pod uwagę inne argumenty
niż te, które podkreślały [...] namacalny interes Kościoła# 7”.
Jaka

zatem

jest

racja

przynależności

KChB

do

PRE?

Katalog

argumentów

podkreślających namacalny interes Kościoła, dostarczony w artykule byłego redaktora
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naczelnego „Słowa Prawdy” Tadeusza Zielińskiego, również dwukrotnie wymienia to, że
członkostwo KChB w PRE daje dostęp do telewizji publicznej# 8. Ten sam argument,
wyraźnie podkreślający namacalny interes Kościoła, jest powtarzany również przez
prezbitera Andrzeja Seweryna: „Nie zdajemy sobie sprawy, jak silnie promuje nas, jako
Kościół baptystyczny w Polsce, nasza obecność w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a dzięki
temu członkostwu m.in. nasza obecność w publicznym radiu i telewizji# 9”.
A jaki pożytek wynika z występów telewizyjnych baptystów? Jako przykład możemy
przytoczyć pastora I Zboru warszawskiego Marka Budzińskiego, który kilkakrotnie
występował w roli tego, który ma za zadanie przedstawić kulturę, zwyczaje i życie
społeczne baptystów. Zdarzyło mu się też przedstawić teologię baptystów. W 2000 roku
występował w TVP2 w programie „Bez przypadków”, kiedy wypowiedział m.in.
następujące słowa: „Na spotkaniach, które prowadzę z osobami przygotowującymi się do
chrztu, bardzo często omawiamy problemy wiary...”, i bezpośrednio po tym, występował
młody człowiek, który powiedział tak: „...w grudniu przyjąłem chrzest [...] kiedy byłem
chrzczony pamiętam, kiedy stałem już w wodzie, kiedy pastor mię zanurzył a potem
wynurzył, czułem jakby cały ten brud, cały ten grzech z mojego życia został tam, i kiedy
się wynurzyłem, wiedziałem, że jestem nowym stworzeniem# 10”. Czy taką teologię
rzeczywiście można określić mianem baptystycznej?
W tym samym występie pokazano pastora Budzińskiego przygotowującego się do
wieczerzy Pańskiej. Wmaszerował z wielką paradą do kaplicy, trzymając w rękach
ampułkę z winem, i stojąc z przodu uroczyście rozlewał wino do poszczególnych kielichów
na pokrytym już białym obrusem ołtarzu, machnięciem ręki usuwając ministranta na bok.
Czy sam pastor tak faktycznie co miesiąc przygotowuje wieczerzę, czy występował w tej
roli tylko na prośbę redaktora telewizyjnego? A jak przygotowują kielichy do stołu
Pańskiego inne Zbory KChB? Czy właściwie zostały przedstawione innym wyznaniom
zwyczaje baptystyczne? Staje się jasny sens słów prezb. Seweryna: „Żeby ktoś zechciał
posłuchać tego, co głosimy, musi najpierw o nas usłyszeć i dowiedzieć się, że nie
jesteśmy jakąś nieokreśloną albo niebezpieczną »sektą«, lecz wiarygodnym i godnym
szacunku [...] Kościołem chrześcijańskim# 11”.
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W ciągu ostatnich pięciu lat szerzej o racji uczestnictwa KChB w ekumenii napisało już
dwóch współredaktorów „Słowa Prawdy” Tadeusz Zieliński# 12 i Ryszard Tyśnicki# 13.
Pomimo, że ekumeniści dużo mówią o zapoznawaniu się z poglądami innych
i o zrozumieniu ich, jednak żaden z tych dwóch artykułów nie uwzględnia poglądów ludzi
ewangelicznie wierzących, i mimo stwierdzenia, że ekumenizm baptystów jest „oparty
o zasadę wierności prawdom Słowa Bożego# 14”, żaden z autorów nie usiłował swojego
ekumenizmu oprzeć na Biblii. Red. Zieliński powiedział o Biblii tylko tyle, że „wierzę, że
»prawda jest w Jezusie« (Ef 4:21), a nie w moim Kościele (Kościół ją ma, kiedy stoi
wiernie przy Jezusie)# 15”. Ale nie wyjaśnił, co to znaczy stać wiernie przy Jezusie. Red.
Tyśnicki

natomiast,

obok

zdjęcia

przedstawiającego

spotkanie

ekumeniczne

przedstawicieli różnych Kościołów i religii niechrześcijańskich, o Biblii powiedział tylko
tyle, że Pan Jezus pragnął, „aby wszyscy »byli jedno«”, i że „kto nie jest przeciwko nam,
ten jest za nami# 16”.

Brak reakcji

•
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Ale bardziej dziwi mnie to, że te dwa artykuły pozostają do dziś bez odpowiedzi ze strony
ludzi ewangelicznie wierzących, choć wiele można by było na ten temat powiedzieć.
I zastanawiam się dlaczego tak jest, skoro z moich nieformalnych kontaktów z członkami
KChB wiem, że jest sporo osób, które sprzeciwiają się ruchowi ekumenicznemu. Sam
prezb. Seweryn przyznaje, że jest „niemały opór# 17”. Dlaczego milczą? Może boją się
obdarzenia pogardliwymi epitetami. Ale i tak, jak podaje prezb. Seweryn, „Nieobecni lub
milczący nigdy nie mają racji# 18”. Red. Tasak już trzykrotnie# 19 zaprosił wszystkich do
udziału w dyskusji do Słowa Prawdy pod rubryką „Moim zdaniem”. W ciągu trzech lat jego
służby jako redaktora naczelnego czasopisma, ukazało się już 21# 20 artykułów w tej
rubryce, z których sam red. Tasak napisał aż sześć (28,5%). Jeżeli włączymy do tego trzy
artykuły zawarte w tej rubryce autorstwa prezb. Seweryna widzimy, że aż 9 z tych 21
artykułów (42,8%) wyszły spod pióra któregoś z samych współredaktorów# 21. Przecież
rubryka ta miała być okazją dla innych, oprócz redaktorów, do podzielenia się swoimi
uwagami. Być może red. Tasak narzeka na brak nadesłanych artykułów. Ale warto
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przypomnieć jego słowa sprzed blisko trzech lat: „Ażeby nie był to jedynie monolog,
ponawiam zaproszenie do zasypywania Redakcji listami pełnymi uwag na temat »Słowa
Prawdy«. [...] Mówiąc [...] poważnie – zależy nam na Waszych opiniach, bowiem gust
i upodobania redaktora naczelnego nie muszą odpowiadać wszystkim. To oczywiste# 22”.

Stanowcza ekumenia bez biblijnych podstaw

•
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Mimo, że w ogóle nie wykazują żadnych podstaw biblijnych, ekumenicznie nastawieni
baptyści wciąż stanowczo twierdzą, iż jedyną właściwą i rozsądną drogą dla KChB jest
branie aktywnego udziału w ekumenii. Były zwierzchnik KChB i współredaktor „Słowa
Prawdy” Konstanty Wiazowski w kazaniu wygłoszonym na nabożeństwie ekumeniczym
powiedział: „Jeżeli chodzi o wiarę, to w zasadzie jest ona u wszystkich taka sama. [...]
Kościół jest jeden, różnią nas jedynie tradycje kościelne, wyrażające się w odmiennym
porządku nabożeństw, ubiorach duchownych, tradycjach kościelnych# 23”. Rektor BST
Zygmunt Karel natomiast napisał: „Z zadowoleniem i nadzieją patrzę na wspólne wysiłki
w poszukiwaniu

jedności

chrześcijan

ewangelikalnych

i

katolików# 24”

i

poparł

kontynuowania „koniecznych poszukiwań i dążeń ku jedności# 25” z Kościołem
rzymskokatolickim. Również przewodniczący Rady Kościoła prezb. Andrzej Seweryn,
komentując watykańską Deklarację Dominus Iesus [głoszącą, iż tylko w Kościele
rzymskokatolickim może człowiek dostąpić pełnego zbawienia], pisze, że Deklaracja jest
„przysłowiowym kubłem zimnej wody wylanym na rozgrzane głowy i serca wielu zacnych
orędowników budowania jedności wszystkich chrześcijan# 26”. Pisze dalej, że wcale nie
może zgodzić się z tezą, wynikającą z ducha Deklaracji, że są lepsze i gorsze dzieci Boga,
uważając,

że

niekatolicy

mają

„absolutne

prawo

czuć

się

pełnowartościowymi

chrześcijanami” razem z katolikami, oraz że „nie mają zaś prawa dyskredytować Kościoła
rzymskokatolickiego# 27”.

Podsumowuje

swoją

wypowiedź,

wyrażając

przekonanie

o przyszłość ekumenii i zgadzając się z twierdzeniem Deklaracji, że „brak jedności wśród
chrześcijan jest z pewnością raną dla Kościoła# 28”.
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Prośba o wyjaśnienie

•
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Uzasadnienie prezb. Seweryna dla swojej ekumenii znajdujące się w jego wypowiedzi
zawartej w listopadowym numerze „Słowa Prawdy”, jest nonsensowne. Krytykując tych,
którzy sprzeciwiają się ruchowi ekumenicznemu pisze: „Gdyby Kościół apostolski nie był
otwarty, misyjny i odważny w dawaniu świadectwa wszystkim i wszędzie, chrześcijaństwo
dawno przestałoby istnieć# 29”. Ręce opadają! Czyż prezb. Seweryn nie wie, dlaczego
„mądry budowniczy# 30” Kościoła apostolskiego dla wszystkich stał się wszystkim?
Poszedł do innych celem nawracania ich do ewangelicznej wiary — „żeby tak czy owak
niektórych zbawić# 31”.
Dlatego prosiłbym, aby prezb. Seweryn kilka rzeczy wyjaśnił. Chciałbym, aby wyjaśnił
swoje powyższe cytowane słowa o ekumenicznym nastawieniu Kościoła apostolskiego.
Chciałbym, aby wyjaśnił swoją powyższą cytowaną opinię z której wynika, że katolicy mają
absolutne prawo czuć się pełnowartościowymi chrześcijanami, i jaki wpływ powinno to
mieć na naszą działalność ewangelizacjyną, i jaki to ma wpływ na jego własne
zwiastowanie Słowa Bożego, w tym także, kiedy przyjmuje zaproszenia prowadzić
ewangelizacje w Zborach KWCh. Chciałbym też, aby przedstawił, jako zwierzchnik KChB,
rację uczestnictwa KChB w ruchu ekumenicznym. Ale przede wszystkim zależy mi na tym,
żeby to wszystko mocno opierał na Słowie Bożym. Równocześnie prosiłbym, aby baptyści
innego zdania przedstawili na łamach „Słowa Prawdy” opartą na Biblii rację
nieuczestnictwa

w

ruchu

ekumenicznym.

Proszę

o

pełną,

otwartą,

uczciwą

i przeprowadzoną w duchu chrześcijańskim debatę. Prezb. Seweryn twierdzi, że „brak
wewnętrznej jednomyślności# 32” jest grzechem. Ale w sytuacji, gdzie istnieje wyraźna
niejednomyślność wewnątrz KChB udawanie, że nie ma problemu nie jest żadnym
rozwiązaniem i tym bardziej rozwiązaniem nie może być zastosowanie zarozumiałych
epitetów jak „kompleksy, [...] zaściankowość, ekskluzywizm wyznaniowy i niechęć do
otwierania się na innych# 33” pod adresem tych, którzy dla mocno zakorzenionych w Biblii
powodów woleliby nie uczestniczyć w ruchu ekumenicznym.
Z żoną-Polką założyłem już rodzinę, i dwójkę dzieci zamierzam wysyłać do miejscowej
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szkoły. Czy można mi więc zarzucić zaściankowość i twierdzić, że boję się zatracenia
własnej tożsamości? A mniemanie prezb. Seweryna, że ci, którzy sprzeciwiają się
angażowaniu w PRE czy w AE boją się „zatracenia własnej tożsamości wyznaniowej [...]
o swoją tożsamość boją się ci, którzy są jej niepewni, albo nie do końca świadomi# 34” jest
non sequitur i prezb. Seweryn celowo unika zetknięcia się z mocno zakorzeniowymi
w Biblii przekonaniami ludzi ewangelicznie wierzących. Jedno wynikające z ciągłego
powtarzania na łamach „Słowa Prawdy” straszenia sektami („katolicy mogą patrzyć na
baptystów jak na sektę# 35”) jest pewne: ekumenicznie nastawieni baptyści namiętnie boją
się zatracenia okazywania im przez Kościół większościowy szacunku – żeby ktoś ich nie
wyśmiewał, wytykał palcem i miauczał.

Upokarzające taktyki

•
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Tak upokarzających taktyk można się spodziewać w pewnych kręgach i takie znęcanie się
nad członkami KWCh jest od dawna normą. Ale to, że baptyści stoczyli się do przezywania
tych, którzy nie są włączeni w ekumenię, jest wstydem. Nie przystoi baptystom,
a szczególnie dużo mówiącym o miłości ekumenistom, tak postępować wobec tych, którzy
mają inne przekonania.
Mniemanie prezb. Seweryna, że ci, którzy sprzeciwiają się zaangażowaniu w ruchu
ekumenicznym woleliby prowadzić „kościół za zamkniętymi drzwiami” i że nie są
„dostatecznie gotowi, by podjąć nowe wyzwania# 36” nie sprawdza się, jeśli przyjrzymy się
nieekumenicznemu KWCh. Chciałbym zwrócić uwagę baptystów na działającą od 1997 r.
Komisję Misyjną KWCh i związane z nią półroczne konferencje misyjne. Zalecam
przyjrzenie się zawartej w wydawanym przez Komisję Biuletynie Misyjnym „Echo Misji”
liście tematów do modlitwy żeby przekonać się, czy KWCh jest prowadzony za
zamkniętymi drzwiami# 37.
Zastanówmy się nad ciągle rozwijającą się działalnością blisko związanej z KWCh
Społeczności Ewangelizacji Dzieci, która prowadzi spotkania ewangelizacyjne dla dzieci
nieuczęszczających do Zboru na otwartym powietrzu i na placach zabaw. Zarzucenie jej
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wolontariuszom, z których wielu wywodzi się z KWCh, że prowadzą kościół za
zamkniętymi drzwiami, jest wręcz absurdalne.
Kolejna praca, pozostająca bez odpowiednika w KChB, jest wywodzące się z KWCh
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „SAMARYTANIN”, które prowadzi
pracę wśród dzieci ubogich w Zabrzu. Spotkania prowadzone są w mieszkaniach ubogich
rodzin i od roku w przyznanym przez władze miasta lokalu. Wystarczy powiedzieć, że
dwóch pracowników (są oni członkami KWCh) Stowarzyszenia ostatnio zostało
wyróżnionych przez miasto Zabrze, żeby zrozumieć, jacy są to ludzie otwarci i przyjaźni.
Wypada też parę słów powiedzieć o pracy duszpasterskiej prowadzonej wśród
pensjonariuszy zakładu karnego w Nowym Wiśniczu. Wspominam tę pracę dlatego, że
bracia z KWCh podjęli ją w lutym 2001 r. na prośbę baptysty, który miał kontakt z jednym
z więźniów i nie był w stanie do niego dojeżdżać# 38. Jednak prezb. Seweryn mniema, że
„nie [...] gotowi, by podjąć nowe wyzwania” są ci, w których „kwitnie zaściankowość,
ekskluzywizm wyznaniowy i niechęć do otwierania się do innych”, i że „Dało się to
wyraźnie wyczuć w czasie poważnych dyskusji nad naszym miejscem wśród innych
Kościołów i wyznań# 39”.

Przebudzenie

•
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Wiele było mowy w listopadowym numerze „Słowa Prawdy” o przebudzeniu. Red. Tasak
pyta: „Czy Kościół Chrześcijan Baptystów jest gotowy na przebudzenie?# 40” i prezb.
Seweryn przyznaje, że środowiska kościelne „zaczynają dostrzegać zbiorowe grzechy,
takie jak: [...] kompromisy [...] teologiczne, [...] skłonność do liberalizmu w teologii# 41”.
Jednak kiedy badamy okoliczności i istotę przebudzenia czy wielkie dzieje misjonarskie
widzimy, że jako narzędzie Bóg nigdy nie używał ani człowieka, ani Kościoła, wyznającego
taką teologię czy ekumeniczne poglądy, jakie wyrażają współredaktorzy „Słowa Prawdy”.
Teza, że „baptyzm pozostawia ocean swobody w kształtowaniu twojej wymarzonej wizji
chrześcijaństwa# 42” absolutnie nie cechowała teologii wyznawanej przez największych
baptystycznych działaczy misyjnych jak Williama Careya, Adonirama Judsona i Williama
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Knibba czy największego baptystycznego kaznodziei-ewangelisty Charlesa Haddona
Spurgeona, ani teza, że „wszelka prawda jest Bożą prawdą, obojętnie skąd ta prawda
pochodzi, przez kogo jest powiedziana, z jakiej religii się bierze, z jakiego wyznania się
wywodzi, od jakiego człowieka przychodzi# 43”. Jedno jest pewne: ekumeniczne hasło, że
„nie będziemy nikogo nawracać# 44” do żadnego przebudzenia ewangelicznego nigdy nie
może doprowadzić.
Wyrażając swoje pragnienia za przebudzeniem w kraju red. Tasak pisze, że pragnie, aby
„nie był uprzedzony i starał się dyskredytować ludzi, którzy tego dokonają, jeśli ich poglądy
teologiczne nie będą identyczne, jak moje# 45”. Zastanawiam się, co by zrobił red. Tasak,
gdyby do przebudzenia Bóg postanowił posłużyć się niezrzeszonym ani w AE ani w PRE
stoczonym od dawna do poziomu sekty KWCh? Jestem zdania, że sam fakt, że moi bracia
i siostry-„Darbyści” nie są włączeni w ekumenię głośno udowadnia, że już są o wiele
bardziej przygotowani na przebudzenie niż baptyści.

Zakończenie

•

SPIS TREŚCI

Niedawno znany polityk został odwołany ze stanowiska z powodu jednego tylko
nieparlamentarnego słowa. Uwagi Włodzimierza Tasaka wymagają więcej niż zwykłych
przeprosin.

Przypisy końcowe

•

SPIS TREŚCI

# 1. Niniejszy artykuł powstał w listopadzie 2001 r.
# 2.

Tasak, Włodek, „Czy zechce nam się ruszyć z miejsca w którym się znaleźliśmy?”, „Słowo Prawdy”,

2001, nr 11, s. 28.
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# 3. Nie ulega wątpliwości, że rozumiał, że mowa była o KWCh, a nie o którymś innym ugrupowaniu, które
ewentualnie określałoby się mianem Darbystów, ponieważ jest to osoba, która napisała kilka pozycji
naukowych w zakresie historii kościołów ewangeliczno-baptystycznych w Polsce, a więc umie właściwie
rozróżniać między poszczególnymi ugrupowaniami, i podczas rozmowy wymienił nazwy paru znanych
postaci KWCh, które ewidentnie znał osobiście.

# 4. Tasak, W., „Czy zechce nam..., s. 28.
# 5.

Zieliński, Tadeusz J. (zob. Spis treści miesięcznika „Słowo Prawdy” za rok 1996, s. IV), Sekciarstwo

niejedno ma imię, „Słowo Prawdy”, 1996, nr 11, s. 30.
# 6. Tyśnicki, Ryszard, Ekumenizm – dlaczego ma sens, „Słowo Prawdy”, 2000, nr 3, s. 10.
# 7. Tasak, Włodek, Przebudzenie – chcielibyśmy, tylko że się boimy? „Słowo Prawdy”, 2001, nr 11, s. 6.
# 8. Zieliński, Tadeusz J., Zamyślenie przy złotym jubileuszu Polskiej Rady Ekumenicznej, „Słowo Prawdy”,
1996, nr 12, s. 21-22.
# 9. Seweryn, Andrzej, Promocja... Kościoła – nieporozumienie?, „Słowo Prawdy”, 2001, nr 6, s. 2.
# 10. Zapis dokonany przez autora niniejszego artykułu z nagrania audycji.
# 11. Seweryn, A., Promocja..., s. 2.
# 12. Zieliński, T. J., Zamyślenie..., s. 19-22.
# 13. Tyśnicki, R., Ekumenizm..., s. 8-11.
# 14. Zieliński, T. J., Zamyślenie..., s. 19.
# 15. Zieliński, T. J., Zamyślenie..., s. 20.
# 16. Tyśnicki, R., Ekumenizm..., s. 8, 10, 11.
# 17. Seweryn, Andrzej, Kościół za zamkniętymi drzwiami, „Słowo Prawdy”, 2001, nr 11, s. 2.
# 18. Seweryn, A., Promocja..., s. 2.
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# 19.

„Słowo Prawdy” 1999 nr 1 s. 7, 1999 nr 4 s. 31, 2000 nr 1 s. 7.

# 20. Piszę ten artykuł jeszcze przed ukazaniem się grudniowego numeru 2001.
# 21. Nie wliczyłem licznych artykułów umieszczonych w innych rubrykach, które słusznie napisali red. red.
Tasak i Seweryn pełniąc swoją rolę jako współredaktorów miesięcznika.
# 22. Tasak, Włodek, Notki redaktorskie. Włodzimierz Tasak – Poczta Polska 0 : 1, „Słowo Prawdy”, 1999,
nr 4, s. 31.
# 23. Wiazowski, Konstanty, Jezus jako droga, prawda i życie, „Słowo Prawdy”, 2001, nr 3, s. 3.
# 24. Karel, Zygmunt P., Deklaracja „Dominus Jesus”. Aby byli jedno, „Słowo Prawdy”, 2000, nr 10, s. 13.
# 25. Tamże.
# 26. Seweryn, Andrzej, Jaki wpływ może mieć Deklaracja Dominus Iesus na dalszy rozwój ekumenizmu?,
„Jednota”, 2001, nr 1, s. 8.
# 27. Tamże.
# 28. Tamże.
# 29. Seweryn, A., Kościół..., s. 2.
# 30. I Kor. 3, 10.
# 31. I Kor. 9, 22.
# 32. Seweryn, Andrzej, Czy ożyją nasze kości?, „Słowo Prawdy”, 2001, nr 11, s. 4.
# 33. Seweryn, A., Kościół..., s. 2.
# 34. Tamże.
# 35. Tyśnicki, R., Ekumenizm..., s. 11.
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# 36. Seweryn, A., Kościół..., s. 2.
# 37.

Szczególnie polecam wszystkim baptystom pilne przeczytanie artykułu Czesława Bassary pt. Czy

nadal należy ewangelizować rzymskokatolików?, umieszconego w „Echo Misji”, 2001, nr 1, s. 7-13.
# 38.

Powróćmy do katalogu namacalnych interesów Kościoła sporządzonego przez Tadeusza

Zielińskiego.. Mniema bowiem, iż przynależność do PRE ułatwia członkom-Kościołom pełnienie misji
duszpasterskiej w więzieniach i że „Wiele innych Kościołów chciałoby korzystać z tych możliwości, a jednak
z racji faktu bycia z dala od ruchu ekumenicznego, natrafiają w tym względzie na poważne przeszkody”
[„Słowo Prawdy”, 1996, nr 12, s. 21]. Niemniej, dwóch braci z KWCh otrzymało stałe przepustki do ww.
więzienia po pisemnym wystąpieniu z prośbą do komendanta o wydanie takich dokumentów przez jeden ze
Zborów KWCh. Władze więzienia są bardzo otwarte na takie propozycje, utrzymując, że praca
duszpasterska prowadzona przez jakiekolwiek wyznanie zawsze przynosi pozytywne efekty wśród biorących
w nich udział pensjonariuszy.
# 39. Seweryn, A., Kościół..., s. 2.
# 40. Tasak, W., Przebudzenie..., s. 5.
# 41. Seweryn, A., Czy ożyją..., s. 4.
# 42. Tasak, Włodek, Kościół Chrześcijan i Baptystów?, „Słowo Prawdy”, 2001, nr 2, s. 16.
# 43.

Słowa T. J. Zielińskiego wypowiedziane przy otwarciu księgarnii ekumenicznej w budynku II Zboru

gdańskiego i wyemitowane 2.11.2000 w TVP2 w programie „Księgarnia Ekumeniczna”. Zapis dokonany
przez autora niniejszego artykułu pochodzi z audycji.
# 44.

Sturc, Jan, Żwak-Szurman, Danuta, Kalisz, Tomasz, Malina, Adam i Zieliński, Taduesz J., Od

redakcji, „Myśl Protestancka”, 1997, nr 1, s. 2.
# 45. Tasak, W., Przebudzenie..., s. 6.
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