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Z nadzieją w 2016!

asz Bóg jest Bogiem nadziei (Rz
15:13), a nadzieja to radosne oczekiwanie nadchodzących dopiero wydarzeń.
To pożyczka optymizmu z przyszłości,
albo niewidzialnej, duchowej rzeczywistości, która rozświetla teraźniejszość/doczesność niezależnie od tego, jaka ona jest.
Jesteśmy powołani do nadziei. Nasz
Pan króluje – i o tym mówi kazanie, które rozpoczyna 2016 rok w Słowie Prawdy.
To niezastąpione i niewyczerpane źródło
nadziei. Nie straćmy go sprzed oczu! Nasz
Pan działa również w nas i pośród nas
– o tym mówią relacje z tego, co w Swym
Duchu, poprzez Słowo czyni On w naszych zborach. To namacalne znaki Jego
mocy, potwierdzenie tego, że można i warto żyć z Nim i dla Niego. O potrzebie planu uwzględniającego Boga – jako narzędzia dobrych zmian – w artykule siostry
Aliny Woźniak; Włodek Tasak wzywa
nas do sięgnięcia ku błogosławieństwom
wieczności, a o lodzie – jako inspirującym symbolu naszej wiary (miło nam, że
wraca w swym cyklu) Aneta Krzywicka.
Cyklem, który kontynuujemy pozostają
w tym roku przez wielu oczekiwane Wiadomości ze świata, oraz podsumowujące
drugie półrocze 2015 roku Wiadomości
z kancelarii Kościoła (będziemy starać się

w 2016 te wiadomości podawać co kwartał). Kontynuujemy również dialogi apologetyczne – tym razem rozpatrujące pytanie, czy nie wierzymy po prostu dlatego,
że to wygodne?
Mamy w tym roku również kilka
nowości. Przede wszystkim, to nieco
zmieniona szata graficzna: nowa czcionka
i odświeżony układ stron. Mam nadzieję,
że Czytelnikom te zmiany się spodobają. To również dwa zupełnie nowe cykle:
o Królestwie Bożym i uczniostwie. Oba
wskazują praktyczny wymiar chrześcijaństwa, ucząc nas, że chrześcijaństwo
to zmiana życia grzeszników mająca swe
źródło w bliskości z Bogiem. Królestwo
Boże to przemienieni przez Boga ludzie,
którzy owo nowo pozyskane życie przekazują zarówno w bliskich więziach uczniostwa, jak i wpływie na otaczający nas niewierzący świat.
Nadchodzący rok nie zapowiada się
szczególnie spokojnie. Świat i Polska się
zmieniają. Odczuwamy to – i słusznie, bo
przecież chrześcijaństwo nie jest jakimś
odrealnionym, wyobcowanym z tego
świata istnieniem: skoro Słowo stało się
ciałem, to i my mamy być pośród ludzi.
Ale życzę noworocznie nam wszystkim
właśnie nadziei. Mamy do niej prawo; to

nasze chrześcijańskie dziedzictwo. Przechodząc przez problemy, pochylając się
nad sprawami do rozwiązania – które
słusznie należy rozwiązywać i załatwiać
– nie zgubmy Bożej perspektywy na
świat. Niech ona rozświetla nasze życie
zawsze i wszędzie!
Boże Ojcze, który nazwałeś się Bogiem nadziei, którego wywyższa nasza
świadomość tego, kim jesteś, nasze liczenie na Ciebie i zrozumienie, że jesteśmy
przede wszystkim w rękach Jezusa – Twojego Syna, którego posłałeś dla naszego
ratunku – obdarzaj nas, prosimy, obecnością Twego Ducha, który może rozświetlić
oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jak
jest nadzieja, do której nas powołujesz; jak
wspaniałą moc do zmiany życia uczyniłeś
dla nas w Synu dostępną – tę samą moc,
która wzbudziła Go z martwych; oraz
abyśmy żyli oczekiwaniem chwały, wspaniałości, które łaskawie obiecałeś nam,
jako nasz udział, w nadchodzącej wieczności. Prosimy o to i liczymy na to nie
ze względu na siłę naszych argumentów
przed Twoim świętym obliczem, ale ze
względu na naszego Pana, twojego Syna,
Jezusa Chrystusa; Jemu, dzięki Duchowi,
niech będzie chwała w nas i przez nas, teraz i po wieki wieków, Amen.

KAZANIE

Chwała Chrystusa
Mateusz Wichary

A słuchając tego,
wpadli we wściekłość
i zgrzytali na niego
zębami. On zaś,
pełen Ducha
Świętego, utkwiwszy
wzrok w niebo ujrzał
chwałę Bożą i Jezusa
stojącego po prawicy
Bożej i rzekł: Oto
widzę niebiosa
otwarte i Syna
Człowieczego
stojącego po
prawicy Bożej.
Dz 7:54-55

C

zęsto zastanawiałem się, co właściwie
ujrzał Szczepan. Czy faktycznie dane
mu było ujrzeć to, co dzieje się równolegle
w duchowym świecie, w Bożej obecności,
czy też ujrzał po prostu wizję tego, obraz,
który ową rzeczywistość przybliża?
Wydaje mi się, że w tej szczególnej
chwili faktycznie „niebiosa” zostały „otwarte.” Podobna sytuacja miała miejsce, gdy pastuszkowie ujrzeli uchylone drzwi w niebie
w czasie narodzin Pana, gdy „zaraz z aniołem
zjawiło się mnóstwo wojsk anielskich, chwalących Boga” (Łk 2:13). Wtedy aniołowie
byli prawdziwi, radosne święto duchowych
istot na chwilę przeniosło się na ziemię.
Ale tak czy inaczej Szczepan ujrzał
prawdę. Ujrzał, że Chrystus, o którym głosił i to głosił z przekonaniem – i zdecydowanie ostro, wskazując, że niewiara Izraela
w Niego, którą obserwował nie wpisywała
się w posłuszeństwo Bogu, ale wręcz przeciwnie, w nieustający bunt (w. 51-53) – faktycznie jest tym, kim mówi, że jest. W tej
szczególnej chwili, jako pierwszemu męczennikowi dana mu została łaska ujrzenia
rzeczywistości, której ziemia zaprzecza.
Rzeczywistości, nie fikcji. Rzeczywistości,
nie jakiegoś życzenia dotyczącego przyszłości; niepewnego oczekiwania. Czy w ogóle:
czegoś, co dopiero ma nadejść.

Ujrzał rzeczywistość taką, jaką jest. Coś
wcześniej jedynie wyznawanego, co na tę
chwilę dane mu było zobaczyć. Tak, Szczepanie, nie mylisz się. Oto Chrystus panuje!
Oto Chrystus jest Synem Człowieczym i stoi
po prawicy Ojca! Tak, On został przyjęty
i uczczony, a ty słusznie bronisz tego, kim
On jest, słusznie widzisz Go wywyższonym Synem Bożym! Słusznie Go chwalisz
i słusznie o Nim składasz świadectwo!
Ta wizja przygotowała Szczepana na
śmierć. Cóż może uczynić prześladowca człowiekowi, który widzi niebo? Czym
może mu zagrozić? Niczym. Jak może ujarzmić? Nijak. „Bogu ufam, nie lękam się; cóż
może mi uczynić człowiek?” (Ps 56:5). Nic.
Chrystus jest w niebie, przy Bogu, uwielbiony i panujący. Oto mój Pan. „Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?” (Rz 8:35).
No kto? Tak, napisano: „z powodu ciebie
co dzień nas zabijają, uważają nas za owce
ofiarne” (8:36). Ale „w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował”
(w. 37). On nas umiłował. I On faktycznie
zwyciężył śmierć, przełamał przekleństwo.
Dana Mu jest wszelka moc na niebie i ziemi
– jak przekonuje nas w Ewangelii Mateusza.
„Wymazał obciążający nas list dłużny, który
się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża;
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016
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rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił
je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi” (Kol
2:14-15). To Bóg, nikt inny, „wzbudził go [Chrystusa]
z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad
wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą,
i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być
wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym”
(Ef 1:20-21). Ojciec wzbudził Go i posadził! On tam, na
tym tronie, wraz z Ojcem jest!
Szczepan ujrzał rzeczywistość, która trwa i dziś.
Chrystus tam ciągle jest! Nic się nie zmieniło. Dzisiaj
możemy spojrzeć w niebo i powiedzieć to samo: Chryste, nie widzę tego, co Szczepan, ale wyznaję to samo: Ty
tam cały czas jesteś, siedzisz po prawicy Ojca, panujesz
– a ja – ja jestem w Tobie całkowicie bezpieczny! Głowa
Kościoła jest w niebie i panuje! Dlatego Bóg każdego
z chrześcijan, mnie i ciebie „ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził,

Szczepan, gdy ujrzał chwałę Chrystusa,
nie tylko nie zawahał się o niej powiedzieć,
ale również był w stanie przebaczyć swym
prześladowcom
i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2:5-6). „Życie moje jest ukryte wraz
z Chrystusem w Bogu” (Kol 3:3). Nic „nie zdoła nas
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie”
(Rz 8:39)!
Jak widać, ta wizja panującego w niebie Chrystusa
przenika cały Nowy Testament. Ale ma i silne korzenie
w Starym. Termin „Syn Człowieczy”, którym posługuje się Szczepan wskazuje na wizję Daniela 7:13-14.
Właśnie w niej spotykamy przed Bożym tronem „Syna
Człowieczego”, któremu „dano władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki.
Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne” (Dan 7:13-14). To bardzo cenna
wskazówka zrozumienia tej wizji. Wiele osób – inaczej
niż Szczepan i Paweł – przenoszą ją w przyszłość. Tymczasem Wielki Nakaz Misyjny z Ewangelii Mateusza,
rozdziału 28 nawiązuje właśnie do tych słów. Oto Syn
Człowieczy, który zwyciężył, przychodzi „na obłokach
niebieskich” (Dan 7:13) przed Boży tron (Dan 7:9).
Obłoki niebieskie – na których został porwany od
uczniów do Ojca (Dz 1:9).
Ta wizja z Księgi Daniela jest też paralelna do Objawienia Jana, rozdziały 4-5. Tu również mamy tron(y),
sługi przez tronem, które uwielbiają Boga i przerażające
zjawiska: błyskawice, grzmoty i pochodnie. Ale sednem
jest tożsamość Osoby, która stoi przed Tronem i która zmienia wszystko. Oto Syn Człowieczy – o którym
mówi Daniel, i którego widzi – jako Jezusa – Szczepan
(bo Jemu powierza ducha swego: Dz 7:59) – okazuje się
4
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również „lwem z pokolenia Judy, korzeniem Dawidowym (Obj 5:5), „Barankiem jakby zabitym” (Obj 5:6).
W końcu: tym jedynym, który może uwolnić przyszłość świata; popchnąć historię do przodu; zrealizować
Boży plan, otworzyć księgę (czy zwój) „zapisany wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami” (5:1), której „nikt nie mógł otworzyć, w niebie,
ani na ziemi, ani pod ziemią” (5:3), bo „nie znalazł się
nikt godny” (5:4). To On i tylko On może to uczynić! To
On „przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który
siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców”
(5:7-8). Upadli, i uwielbili Go jak Boga Ojca na tronie,
śpiewając „nową pieśń” (5:9). Nową, bowiem On i tylko On jest godzien „wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie”,
ponieważ „został[-] zabity i odkupił[-] dla Boga krwią
swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski
i kapłanów, i będą królować na ziemi” (w. 9-10).
Uwielbienie całego oddanego Bogu stworzenia, które następuje, dotyczy odtąd już obu: „temu, który siedzi
na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” (w. 13). Więcej: cała historia
świata od tego momentu uwalniana jest sprzed Bożego
tronu (6:1). Choć jest pełna strasznych wydarzeń, nie jest
zwycięstwem zła nad dobrem, szatana nad Bożym Pomazańcem, jakimś kosmicznym przypadkiem, ale jest
Bożą wolą dla tego świata; uwalnianiem wydarzeń spisanych w Jego zwoju. Oznacza to, że On faktycznie panuje, a historia na ziemi, jakkolwiek by nie była straszna
i trudna, ma się wydarzyć, aby spełnił się Boży plan.
Plan niezachwiany i pewny, plan, w którym końcem tego
świata jest tryumf Chrystusa! Tryumf w historii, który
widział również Paweł, wyznając: „[Chrystus] zniszczy
wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on
musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. (…) Wszystko bowiem poddał pod
stopy jego” (1Kor 15:24-27).
Oto nasz Pan. Oto, co widział Szczepan. Cóż mogą
nam uczynić wobec tej wizji wrodzy nam ludzie? Cóż
znaczą względem niej wszelkie przeciwności? Nie straćmy jej z oczu! Nie zgubmy w natłoku obaw i lęków, bo jest
właśnie Bożą na nie wszystkie doskonałą odpowiedzią.
Wróćmy jeszcze na moment do Szczepana: gdy ujrzał chwałę Chrystusa, nie tylko nie zawahał się o niej
powiedzieć – choć, w perspektywie wyłącznie ziemskiej, tylko pogorszył swoją sytuację – wtedy bowiem
„podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem
rzucili się na niego” (Dz 7:57) – ale również był w stanie pełen pokoju przebaczyć swym prześladowcom:
„A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie,
nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał”
(Dz 7:60).
Oto moc chrześcijaństwa. Chwała Baranka jakby
zabitego, który króluje. Któremu dana jest wszelka moc

na niebie i na ziemi. Który panuje teraz, i jest to realne.
Siedzi po prawicy Ojca. Nic i nikt tego nie zmieni. Zrealizował plan Ojca przemiany tego świata i „dlatego też
Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które
jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby
wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca” (Flp 2:9-11).
Oto prawdziwa rzeczywistość. To co naprawdę
ważne, co kształtuje ziemską historię. Nie zgubmy tego

sprzed oczu. Pielgrzymujmy w wierze, a nie w oglądaniu. Nie dajmy się zwieść znikomym, choć dotkliwym
sprawom ludzkim. Nie pozwólmy sobie odebrać wizji,
która przemienia życie. Która daje pokój, radość i życzliwość względem prześladowców. Której nikt i nic zniszczyć nie może, która zawsze jest aktualna i prawdziwa.
Niech w tym nowym roku wizja panującego Baranka dodaje nam sił, wzbudza nasze uwielbienie i przemienia nasze życie, w Duchu Chrystusowym, łaskawie
posłanym nam na ziemię, i dla chwały Ojca, Amen.

Z życia kościoła | KICIN

Z pomocą
u źródeł
polskiego
baptyzmu
Samuel i Dominika Skrzypkowscy

K

icin to bardzo mała wieś położona 80 km na północ od
Warszawy. Na pozór nie różni się
ona niczym od tysięcy innych małych i biednych miejscowości, ale
jest to miejsce szczególne dla polskich baptystów. To tutaj powstał
w 1861 roku zbór, założony przez
Gotfryda Fryderyka Alfa, który
z nastawieniem misyjnym zakładał
kolejne placówki, a jedną z nich był

przyszły zbór Warszawski - obecny
zbór przy ul. Waliców 25. Dokumenty historyczne mówią o tym, że
przy kaplicy w Kicinie zgromadzało
się nawet około 1000 osób z okazji
np. Święta Dziękczynienia. Niestety wskutek niszczącego działania
II wojny światowej, a następnie represji ludności niemieckojęzycznej
po wojnie, zbór w Kicinie przestał
istnieć. 19 grudnia 2015 roku lokal-

na społeczność mogła po raz pierwszy od siedemdziesięciu lat usłyszeć
ewangelię o Jezusie Chrystusie, głoszoną przez pastora baptystów. Jak
do tego doszło pragnę napisać w poniższej relacji.
Co roku w pierwszym zborze
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie przy ul. Waliców
25 staramy się wykorzystać czas
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szenia ewangelii i dotarcia do
lokalnej społeczności. Grudzień
to zdecydowanie najbardziej zajęty miesiąc w naszym kalendarzu. Zwykle angażowaliśmy się
w Gwiazdkową Niespodziankę
i wiele innych podobnych akcji,
jednak w tym roku było inaczej.
Postanowiliśmy wziąć udział
w akcji „Wigilijna Pomoc Sąsiedzka” zorganizowaną przez
wierzących radnych z Białołęki,
odbywającą się w kilku dzielnicach Warszawy, która polegała
na zbieraniu produktów w oko6
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licznych marketach. Szczególnie silnie zaangażowała się
w to młodzież ze zboru oraz
studenci: po szkole oraz w dni
wolne stali przy wejściach do
sklepów, rozdając ulotki informujące o akcji, a następnie
zbierali produkty przynoszone
przez klientów wracających
z zakupów. Ponadto zbierano
wsparcie wśród zborowników.
Po ponad dwóch tygodniach
mieliśmy około dwie i pół tony
produktów, co przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania.
Planując to wydarzenie
zastanawialiśmy się w zborze,
gdzie moglibyśmy przekazać
przygotowane przez nas paczki.
Od lat w sercu pastora Marka
Budzińskiego i zborowników
było pragnienie powrotu do
Kicina, miejsca z którego przybyli do Warszawy nasi przodkowie wiary. Po dziś dzień stoi
tam nasza kaplica, która po
wojnie została przerobiona na
szkołę, a po jej zamknięciu na
lokal socjalny. Bardzo pragniemy ją odzyskać, ale spotykamy
się z dużą nieprzychylnością
ze strony lokalnych władz. To
jednak nie przeszkadza nam
w dalszym działaniu. Postanowiliśmy, że Wigilijna Pomoc
Sąsiedzka będzie pierwszym
wydarzeniem, jakie zorganizujemy dla ludzi z okolic Kicina,
i będziemy się starali pojawiać
tam regularnie, przynajmniej
raz na kwartał. Listę najuboższych osób w gminie pomogło
nam przygotować zaprzyjaźnione stowarzyszenie z Ojrzenia (miasta gminnego).
Jeśli chodzi o dalszy przebieg naszej akcji przez dwa dni
przygotowaliśmy 120 paczek,
każda ważyła około 20 kg i zawierała m.in. kilka kilogramów
mąki, cukru, kaszy mannej,
dżemów, konserw mięsnych,
słodyczy, herbatę, kawę, przybory higieniczne oraz kartkę
z życzeniami od organizatorów

i egzemplarz Ewangelii Jana.
W dniu rozdania zapakowaliśmy wszystko do samochodu
dostawczego i w gronie 14 osób
pojechaliśmy na miejsce. Spotkanie miało się odbyć w dużej
sali-pozostałości po remizie
strażackiej, gdzie przygotowano dla gości słodki poczęstunek. Wyładowaliśmy paczki,
a zespół muzyczny składający
się z dzieci ze szkoły podstawowej odbywał próbę. Sala
została wypełniona po brzegi,
a w niej pojawiła się również
prasa i przedstawiciele władz.
W trakcie spotkania głos zabrał Marcin Korowaj, radny
Białołęki i główny organizator
całej akcji, oraz prezbiter Marek Budziński. Opowiedział on
o baptystach z Kicina, którzy
przynieśli ewangelię do Warszawy, i których owocem pracy
jest m.in. nasz zbór, oraz opowiadał o tym, czym właściwie
są Święta Bożego Narodzenia,
że Bóg jest żywy i zależy mu
na człowieku. Po wspólnym
odśpiewaniu kolęd nadeszła
chwila na którą wszyscy czekali, czyli wydanie paczek. Całość trwała około 1,5 godziny.
Choć cała sprawa może
wydawać się błaha, bo przecież większość zborów organizuje podobne akcje w okresie
świątecznym, to jednak dla nas
było to wydarzenie niezwykłe, ponieważ mogliśmy być
świadkami powrotu do korzeni. Przodkowie ludzi, którzy
odbierali od nas paczki, z pewnością znali naszych przodków
wiary z Kicina. W tej wsi każdy wie, że tam był zbór baptystów. Przede wszystkim każda
rodzina mogła otrzymać egzemplarz Ewangelii oraz usłyszeć o prawdziwym Jezusie
Chrystusie. Przygotowujemy
się już do kolejnej akcji, a was
wszystkich prosimy o modlitwy w tej sprawie – marzy nam
się założenie tam placówki.

Z życia kościoła | CHEŁM

Amos Gutsche

Chełmianie czytają
Pismo Święte
P

od koniec zeszłego roku
w zborze Baptystów w Chełmie
zawrzało. 20 grudnia 2015 roku
rozpoczęła się trzecia edycja wydarzenia: „Chełmianie czytają Pismo
Święte”. Przez cztery dni ponad 380
wolontariuszy przeczytało na głos
cały tekst Starego i Nowego Testamentu. Wśród lektorów nie było
ograniczeń wiekowych, więc Biblię
czytały zarówno dzieci, młodzież,
dorośli jak i seniorzy. W miłej
atmosferze budynek zboru odwiedzili zarówno „starzy wyjadacze”,
którzy brali udział w poprzednich edycjach, jak i osoby, które
z tą inicjatywą zetknęły się po raz
pierwszy. Całe to wydarzenie było
transmitowane przez internet, także wszyscy zainteresowani mogli
śledzić przebieg „Czytania” niezależnie od tego, gdzie się znajdowali.

Inicjatywa ta z każdym rokiem
wzrasta i nabiera większej rangi
w skali regionu. W tym roku pośród
lektorów znalazło się wielu dyrektorów i kierowników instytucji
miejskich, redaktorzy miejscowego radia, oraz dyrektor i osadzeni
z miejskiego Zakładu Karnego.
Osoby niezwiązane ze zborem
stanowiły zasadniczą większość
uczestniczących w tegorocznym
Czytaniu, w które zaangażowało się
jako lektorzy bądź osoby im towarzyszące kilka tysięcy osób.
Trzecia edycja zakończona została specjalnym nabożeństwem
poświęconym podziękowaniu za
dar Bożego Słowa, oraz modlitwie
o błogosławieństwo nad miastem
i regionem. To wyjątkowe wydarzenie objęli

patronatem – i uczestniczyli w nim,
zarówno w czytaniu Biblii jak i nabożeństwie – pani prezydent Miasta
Chełm Agata Fisz, panowie starosta
powiatu Piotr Deniszuk oraz wójt
gminy Chełm Wiesław Kociuba.
W nabożeństwie udział wzięli również inni przedstawiciele władz
lokalnych, instytucji społecznych,
szkół oraz służb mundurowych,
a także zborownicy, sympatycy oraz
wszystkie zainteresowane osoby.
Nabożeństwo prowadził pastor Zboru, prezbiter Henryk Skrzypkowski.
Okolicznościowy wykład poświęcony roli Słowa Bożego przedstawił
ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel,
a kazanie wzywające do poznawania go i poddawania się jego
prawdzie wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP,
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prezbiter Mateusz Wichary. Całość została okraszona pieśniami
wykonanymi przez miejski Chór
Hejnał pod batutą pani Danuty
Bałka-Kozłowskiej oraz solowymi
występami Mariusza Matery oraz
Katarzyny Klimczak. Choć było
to wyjątkowe nabożeństwo, w którym uczestniczyło ponad 100 gości
z miejskich instytucji, przepełnione było atmosferą radości płynącej z daru, jakim jest Boże Słowo,
w której łączyli się wszyscy obecni, przedstawiciele różnych wyznań
chrześcijańskich.
Całość czterodniowego wydarzenia, oraz nabożeństwa zakończyła się kawą i poczęstunkiem w przy-

8
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zborowej kawiarance, w przyjaznej
atmosferze. Choć organizacja i dbanie o przebieg całego tego wydarzenia nie były łatwym zadaniem,
na twarzach wszystkich organizatorów gościła radość.
Sukces, jakim było to wydarzenie, oraz stale wzrastające zainteresowanie nim wśród mieszkańców Chełma i okolic pokazuje
nam, że Słowo Boże ma moc prawdziwie działać w ludzkim życiu
. Ponadto jest to ogromną zachętą,
by nie wstydzić się naszego Boga,
lecz mówić o Nim innym ludziom
i zachęcać do poznawania woli
naszego Stwórcy poprzez lekturę Jego Słowa. „Wspólne czytanie

Słowa Bożego to wspaniałe narzędzie wpływu na nasze miasta,
przekazywanie wszystkim jasnego,
czytelnego poselstwa, które jest
tak pięknie podkreślane w naszej tożsamości, a które może być
również błogosławieństwem dla
innych: że Słowo Boże jest fundamentem naszej wiary i nic innego nie jest warte tego, aby na nim
opierać swoje życie i nadzieję”
– komentuje pastor Skrzypkowski.
I dodaje: „W przyszłym roku, mamy
nadzieję zaangażować w Czytanie
Słowa 600 osób”. Ufamy, że z łaską
Bożą tak właśnie się stanie.

Z życia kościoła | WISŁA

Ireneusz Woźniczka, Anna Wasiluk

W

igilia Bożego Narodzenia to
dla wielu z nas wyjątkowy
czas. W tym dniu, w większości domów, zasiadamy przy stole, aby wraz
z rodziną spożyć wspólny posiłek,
modlimy się oraz przeżywamy nadchodzący dzień pamiątki narodzenia
naszego Pana – Jezusa Chrystusa.
Tego dnia tradycyjnie na stołach
pojawia się dwanaście potraw. Nie

zborów, wspólnot oraz kościołów.
Koordynatorem wiślańskiej „Wigilii dla samotnych” został członek
naszego zboru, Daniel Kulig.
Patronat nad „Wigilią dla samotnych” objął burmistrz miasta Wisła
– pan Tomasz Bujok. W centrum
miasta, obok muszli koncertowej,
rozłożony został namiot, a w nim
ustawiono stoły wraz z wigilijnym

wspólnie błogosławiony czas.
Zwieńczeniem spotkania było
świadectwo Bogdana, który po zakończeniu kolacji, wyszedł na scenę
i dziękując za wspólny czas powiedział, że przez 54 lata swojego życia
nigdy nie miał tak pięknej wigilii.
Był to czas, w którym mogliśmy dać
innym to, co w oczach Bożych jest
najcenniejsze, a więc samych siebie,

można zapomnieć o innej tradycji,
mianowicie pozostawienia jednego
wolnego nakrycia, które przeznaczone jest dla przygodnej osoby.
Dzień ten kojarzony jest z atmosferą domowego ogniska, ciepłem oraz
uprzejmością w stosunku do innych.
Taki obraz nie jest obcy dla wielu
z nas. Wyobraźnia podpowiada, że
Wigilia to piękny czas dla wszystkich, czas który otula ciepłem rodzinnego ogniska.
Jednak to tylko wyobraźnia. Nie
wszyscy wigilijny wieczór spędzają
w gronie najbliższych. Wiele osób
jest samotnych, a tradycja będąca
błogosławieństwem dla tych, którzy mają z kim zasiąść przy stole,
okazuje się dla nich szczególnie
dotkliwym przypomnieniem o własnej niedoli. . Dlatego też 24 grudnia
2015 roku, po raz pierwszy w Wiśle,
miał miejsce finał akcji „Wigilia dla
samotnych”, organizowany przez
Fundację „Wolne miejsce” i Stowarzyszenie „EUROFORUM”, której
twórcami są Mikołaj Rykowski oraz
pastor Ireneusz Górczyński. W tę akcję zaangażowali się również członkowie naszego, wiślańskiego zboru.
Czynny udział w przedsięwzięciu
wzięli także członkowie różnych

nakryciem. Drzwi otwarte były dla wszystkich,
którzy czuli się samotni.
Wolontariusze, od godziny 14-tej, z otwartymi
ramionami witali przybyłych gości. Następnie,
wspólnie spożyli kolację
wigilijną oraz przedstawili przygotowany specjalnie na tę okazję program.
Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, a na scenie
ewangelizacyjnego słowa, skierowanego do przybyłych gości. Był
czas także na wspólne kolędowanie.
Młodzież, w większości z naszego
zboru, przedstawiła scenkę współczesną nawiązującą do opisanego
w Ewangeliach narodzenia Pana Jezusa Chrystusa.
Przekrój gości na spotkaniu był
bardzo różny. Począwszy od ludzi
bezdomnych po ludzi dobrze sytuowanych majątkowo, ale w tym dniu
z różnych względów samotnych.
Każdy z gości miał swoją historię
życia i swój bagaż doświadczeń, tak
bardzo odległy od naszych wyobrażeń i skojarzeń z tym szczególnym
dla nas dniem. Spędziliśmy tam

będąc namacalnym świadectwem
Bożej bliskości w Chrystusie.
W czasie wigilii połączyliśmy się
internetowo z Katowicami oraz Kołobrzegiem – miastami, w których
organizowane było w tym samym
czasie spotkanie wigilijne, w ramach
akcji „Wigilia dla samotnych”.
Bardzo się cieszymy z tego, że
mogliśmy uczestniczyć w tym wielkim dziele, jakie Bóg zorganizował
w naszym mieście. Dziękujemy mu
za to, że w trakcie wigilii dzięki poruszeniu serc wielu ludzi i sponsorom
nie zabrakło niczego, począwszy od
produktów żywnościowych, a kończąc na prezentach dla przybyłych na
spotkanie gości. Dziękujemy naszemu Panu za ten wspaniały czas.

Wigilia dla
s amotnych

SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016

9

MŁODZIEŻOWO

Młodzieżowy Obóz Sylwestrowy

Henryk Podsiadły

w Zawoi

fot. Katarzyna Gałecka
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J

ak co roku, w przerwie świątecznej pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Nowym
Rokiem, Chrześcijańska Fundacja Radość zorganizowała obóz dla nastolatków, tym razem
w nowym ośrodku wczasowym Harnaś w Zawoi, pod Babią Górą, niedaleko słowackiej
granicy. Zaprosiliśmy młodzież z czterech domów dziecka oraz z przyzborowych świetlic
i klubów z Lublina, Świdnika, Elbląga, Olsztynka, Lubawy, Nidzicy i z Warszawy. Obóz ten,
w sumie dla 93 uczestników udało nam się zorganizować dzięki Bożemu Błogosławieństwu
i współpracy z naszymi partnerami misyjnymi
z USA i z Irlandii Północnej.
Głównym mówcą był dr Jeffrey Newswanger z USA a jego córka Hannah i jego przyszła
synowa Kristina wraz z trójką wolontariuszy:
Vicky, Jolene i Daniel z Irlandii Północnej prowadzili warsztaty. Gościem specjalnym był
prezb. Mateusz Wichary, który usłużył Słowem
w czasie środowej ewangelizacji. Natomiast
uwielbienie w czasie społeczności porannych
i wieczorowych prowadził Łukasz Nowicki.
Każdego dnia odbywały się wycieczki górskie, a popołudniami młodzież uczestniczyła
w warsztatach. Pierwszego dnia pastor Paweł
Kugler poprowadził całą grupę na jeden z okolicznych szczytów – Magurkę. Widoki były
piękne i nie przeszkadzało nawet błoto po kolana. Następnego dnia zwiedzaliśmy Zawoję,
a niektórzy wybrali się też do pobliskiego wodospadu. Najciekawszą atrakcją okazała się
całodniowa wycieczka do Zakopanego oraz
Doliny Kościeliskiej (dla chętnych), gdy w pełnym słońcu mogliśmy podziwiać zaśnieżone
szczyty Tatr. Następnego dnia wybraliśmy się
na sztucznie ośnieżony pobliski szczyt Mosorny Groń, na który wjechaliśmy kolejką.
Niezależnie od tych wszystkich atrakcji oraz dobrego jedzenia, dla mnie osobiście
najlepszym czasem była ostatnia w tym roku
społeczność, w czasie której mogliśmy wszyscy odczuwać obecność Bożą. Słowo głoszone
podczas społeczności i wieczoru ewangelizacyjnego oraz uwielbienie i apel o otwarcie serca
dla Boga sprawiły, że większość uczestników
wyszła do przodu i długo modliła się o siebie
wzajemnie, ale też o swoich liderów i o gości
z zagranicy. To było niesamowite duchowe
przeżycie, które zbudowało nas wszystkich i dało impuls do dalszej pracy na Niwie Pańskiej.
Wszystkich Was drodzy Bracia i Siostry
prosimy o modlitwę o naszą służbę i o wsparcie
finansowe na kolejne obozy dla dzieci i młodzieży, które planujemy w kolejnych miesiącach.
Niech Bóg Wam Błogosławi w tym Nowym Roku.

I

CHWILA POEZJI

ęcia
Beata Jaskuła-Tuchanowska
oszukuję ksi
zięcia.
od jutra do w
ielk iego,
ć majątku w
ie
m
si
u
m
ie
N
róg
cersk ich ost
ni zasług, ry
wa.
st
le
łow y k ró
ani nawet po
zajnej urody
y
yć nadzw c
b
ż
te
si
u
m
Nie
tnego
onadprzecię
łoto.
ni wzrostu p
ch niczy m z
y
c
ią
n
lś
w
ó
dla oka
ni lok
ł przyjemny
y
b
y
b
,
zy
rc
Wysta
mnie.
w yższy ode
i nieco tylko
diademie
ężniczka w
W końcu ksi
obcasikach,
lub małych
ch saccatto
ant!
w ystukujący
gi jest occurr
ło
d
o
p
y
ic
n
po szachow
gamę
Książę musi prezentować
zalet niezbędnych.
Schludność i czystość,
iu i piciu,
umiarkowanie w jedzen
,
grzeczność i uprzejmość
ie.
dk
gła
nie
i słowa szczere,
ą,
etn
ach
Pasję niech ma szl
jakąś ideę szczy tną ,
żarem w oku.
o którą walczyć będzie z
szczygieł
Niechaj wesoły będzie jak
a jego dowcipne riposty
niechaj bawią cały dwór.

P

Na mnie niech patrzy z czułością
i nosi mnie na rękach.
Będę dla niego najpiękniejsza
mimo upływu lat i zmian,
które i jego dopadną.
Czekam i czekam, ponawiam
ogłoszenia na rogatkach miast
obwieszczane przez heroldów
a księcia brak!

P

II

oszukuję
od zaraz
księżnicz
szy tej na
ki
miarę cza
sów i w y
Nie na zia
magań.
r n k u g r oc
hu,
ani śnież
nolicej z
band
ani tak iej,
która potr ą k rasnali,
afi dojrze
coś więce
ć
jn
czy tafli w iż swoje odbicie w
lustrze
ody.
Czas je i
tak zmąc
i
a ja – ksią
żę na wło
ściach
i tak nie d
ojrzę, gdy
Niechaj będ
wzrok m
zie c
i
i łagodna a sa zuła niczy m gołębica stępieje.
rnie spojrzen
ie
stanie się ba
lsamem dla
ran
każdego, kto
ją spotka.
Niechaj jej m
owa będzie
jasna
jak kwiaty, k
tóry mi ją ob
d
aruję.
Niech jej tętn
o przyspiesz
a na mój wid
a rumieniec
ok
jej lic
zdradza taje
mnicę alkow
y.
Niechaj będzie płod
na i dumna
z dzieci, wspólnego
skarbu.
Szukam i szukam
,
galopuję na sw ym
rączym rumaku
po kniejach, oczere
dach.
Zaglądam w twarze
kucharek, mieszcz
ek,
nawet pasterek...
a księżniczk i brak
!
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016

11

TEMAT NUMERU | NADZIEJA

Kobieta kobiecie

Alina Woźniak

Nadzieja to plan
Nadzieja to plan
on ziści się nam
przydarzy się
na pewno się zdarzy
więc uwierz za dwóch
ty i twój duch
z nadzieją wam
będzie do twarzy
(fragment piosenki
zespołu Raz Dwa Trzy)
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P

oczątek roku jest z jednej strony okazją
do spoglądania wstecz, do podsumowań
tego, co już było. Z drugiej strony, myślimy
o tym, co przed nami, planujemy. Nowy Rok
bowiem nie daje nam czystej życiowej kartoteki. Tylko sprawy księgowe zamykamy
z końcem roku, a nowy rozpoczynamy
z czystym kontem. W swoim życiu w Nowy
Rok wchodzimy ze starymi, nierozwiązanymi sprawami, ze starymi kłopotami, starymi
chorobami. Mamy nadzieję na pewne zmiany, na rozwiązanie problemów, w których
być może tkwimy. Woody Allen powiedział:
Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz
mu o twoich planach na przyszłość. Z drugiej
strony jednak, bez planów, zamierzeń jesteśmy jak dryfująca łódź ze zrzuconymi żaglami, bez używania sterów. Postawiłabym
zatem raczej tezę, że jeśli opowiesz o swoich
planach, jeśli im się przyjrzysz, to odkry-
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jesz, komu tak naprawdę ufasz. Odkryjesz,
w czym i w kim pokładasz nadzieję.
Przyjaciółka opowiadała o pewnej rodzinie doświadczonej chorobami. Najpierw
bardzo poważnie zachorowała ona: żona,
mama, potem on: mąż, tata. Po postawieniu
diagnozy powstał kolejno plan dla niej, potem dla niego. Uruchamiano kontakty, znajomości, dostęp do leków. Ustalano terminy
wizyt, operacji, potrzebnych zabiegów. Rodzina zgodnie z tym planem toczyła bój o ich
zdrowie. Bardzo racjonalna kontrola tego,
co się dzieje. Logiczne planowanie wyjścia
z choroby. Przyjaciółka, z racji bliskości zawodowej, nieustannie wspierała tę rodzinę
duchowo. Podsyłała wersety, książki, podarowała Nowy Testament. Modliliśmy się
o tych ludzi w kościele. Miała nadzieję, że ten
czas choroby stanie się okazją do wskazania
na Tego, który jest najlepszym Lekarzem.

N

Jednak ich plan wyjścia z choroby był tak skrupulatny, tak racjonalny, że nie przewidywał „elementów
nie z tego świata”. Byli pełni nadziei na wyzdrowienie
jedynie zgodnie z założeniami swojego planu. Pokładali nadzieję w uruchomionych kontaktach z dobrymi
lekarzami, w zaplanowanej właściwej kuracji. Ich plan
powiódł się jednak, teraz następuje powrót do zdrowia.
W Ewangelii Jana czytamy również o pewnym domu
doświadczonym chorobą. Najbliżsi chorego tworzą
również plan wyjścia z kryzysu. Mimo niebezpiecznej,
ciężkiej choroby nie tracą nadziei i planują, bo przecież
nadzieja to plan. Siostry chorego Łazarza, Maria i Marta postanawiają uruchomić swoje znajomości, najlepsze
kontakty. Dają znać Temu, o którym wiedzą, że wielokrotnie pomagał, wyciągnął z niejednej choroby. Powiadamiają Jezusa, który jest przyjacielem ich domu: Panie oto choruje ten, którego miłujesz (J 11:3). Mają więc
plan, nadzieję, że On przyjdzie na czas, że uzdrowi. Jednak sytuacja w domu chorego Łazarza jakby wymyka
się spod kontroli. Ich plan nie zadziałał. Jezus nie przychodzi na czas… Łazarz umiera, a jego ciało już jest
złożone do grobu. I wtedy pojawia się Jezus. Obie kobiety w swojej rozpaczy opowiadają Jezusowi o swoim
planie, o nadziei, jaką pokładały w Nim: „Gdybyś tu był
nie umarłby nasz brat”… (J 11:22;31). Jednak Marta wypowiada też słowa, które wychodzą poza te widzialne
okoliczności i miejsce, w których się znalazła. Mówi do
Jezusa: „ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga,
da ci to Bóg” (J 11:22). Nie wiemy, co tak naprawdę ona
miała na myśli. Na co jeszcze miała nadzieję? Ale Jezus
nie gasi tej nadziei. Wręcz przeciwnie, wzmacnia ją mówiąc: „Zmartwychwstanie twój brat” (J 11:23).
Jezus miał plan, który był ponad tą smutną, dramatyczną sytuacją. On ją za chwilę tak diametralnie odmieni! Za chwilę zawoła: „Łazarzu wyjdź!” (J 11:43)
Jednak teraz są pogrążeni w smutku. I oto Ten, który
zna szczęśliwe zakończenie tej historii, Ten, który nad
wszystkim panuje, zapłakał wraz z ludźmi smucącymi
się przy grobie Łazarza.
Jaka płynie z tego lekcja? Jezus nie przechodzi obojętnie obok łez bliskich mu ludzi. Obok łez, które być
może za jakiś czas, zgodnie z obietnicą, sam otrze. On
pociesza, ale też przejmuje się losem człowieka tu i teraz. On płacze z płaczącymi. Bóg nie jest obojętny na
mój ból, niezależnie od znanego sobie rozwoju sytuacji,
bo jest on prawdziwy.
Może się okazać, że w kłopotach, problemach, w chorobie, tak jak Maria i Marta mam plan – z Jezusem w centrum. Może się jednak okazać, że ten plan nie zadziałał
zgodnie z moim przewidywaniem. Czy przyjmuję wtedy, mimo chwilowego braku widoków na rozwiązanie,
postawę Marty, przez łzy, cierpienie? Postawę zaufania,
mimo walącego się dzisiaj świata? Czy pamiętam, że

zgodnie ze słowami Pawła: nieznaczny chwilowy ucisk
przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały,
nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to,
co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne,
a to, co niewidzialne, jest wieczne? (2 Kor 4:17-18).
Nie wiemy do końca, na co liczyła Marta. Wiemy, że
Jezus, będąc w centrum jej planów, w stosownej porze
dał rozwiązanie. Dobrze jest wczytać się w słowa autora
Listu do Hebrajczyków: „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do
tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę
ku pomocy w stosownej porze. (Hbr 4:15-16). Jezus bowiem w swoim planie ratunku przekazał, że ostatecznie
choćby kto i umarł, żyć będzie, jeśli w Niego wierzy,
jeśli w Nim pokłada nadzieję.
Czy zatem, jak mawia porzekadło, nadzieja jest
matką głupich? Czy zaufanie świadczy jedynie o naiwności? Niektórzy nie znajdują miejsca na nadzieję
pochodzącą nie z tego świata, bo to takie nieracjonalne, nielogiczne. Ufają jedynie temu, co wiedzą i widzą. Francis Schaeffer, uznawany za czołowego intelektualistę ewangelikalnego drugiej połowy XX wieku
powiedział, że „chrześcijaństwo jest religią racjonalistów, ponieważ uczy, że jeśli nie ma prawdy, nie ma
również nadziei”. Autor Listu do Hebrajczyków określa
nadzieję bardzo konkretnie, jako kotwicę naszej duszy
(Hbr 6:18-19). Kotwica daje pewność, zabezpieczenie,
stabilność. Kotwica utrzymuje w bezpieczeństwie statek
podczas naporów fal, podczas burzy.
Wiedząc zatem, że nadzieja wiąże się z postrzeganiem przyszłości, gdzie jestem zakotwiczona? Zawołajmy za psalmistą: W Panu pokładam nadzieję, Dusza
moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego. Dusza moja
oczekuje Pana, Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż
stróże poranku (Ps 130: 5-6). Za Jeremiaszem: „Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność
twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego
w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa,
dla duszy, która go szuka” (Tr 3:23-25).
Pamiętajmy, że jak mówią słowa cytowanej już
piosenki, zawsze i wszędzie „z nadzieją wam będzie to
twarzy”. Nie traćmy jej nigdy, bo jak powiedział George Iles: „nadzieja to wiara, która wyciąga rękę w ciemność”. Życzmy sobie za słowami Pawła, „aby Bóg Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego
samego. [Niech da] nam światłe oczy serca tak, byśmy
wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych”
(Ef1:15-18).

Nad
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Z serii: Inspirujące symbole

Wiara, nadzieja i...
J

ak co roku, gdy silniejszy mróz skuje lodem stawy, rzeki i jeziora, pojawiają się amatorzy ślizgania, połowów
i skracania sobie drogi po gładkiej
powierzchni. I jak co roku docierają
do nas wieści o akcjach ratowniczych,
bohatersko ocalonych nieszczęśnikach,
a czasem i o śmierci, gdy pomoc nie
przyszła w porę.
Takie historie wystarczą, aby rozsądni ludzie trzymali się z daleka. Lód
na naturalnych zbiornikach wodnych
w naszym klimacie pojawia się na krótko i tylko w odpowiednich warunkach
pogodowych. Nawet, gdy wygląda pięknie, gładko i solidnie, w jednej chwili
można stracić grunt pod nogami. Wypadki zdarzają się nawet doświadczonym, gdy przestają być czujni, ponieważ
to co dziś było mocne i wypróbowane,
następnego dnia może zacząć rozmarzać. Lodowa powierzchnia zbiornika
jest bardzo wrażliwa na ocieplenie i ruchy wody, miewa różną grubość, bywa
krucha, niestabilna i zdradliwa.
Jednak im lód jest grubszy, tym
mocniejszy. Aby utrzymać ciężar
człowieka potrzeba 7-10 cm grubości
zamarzniętej wody. Samochód może
wjechać na 20-centymetrowy lód, a samochód ciężarowy na 40-centymetrowy. W odpowiednich warunkach można więc poczuć się bezpiecznie na jego
powierzchni. I nie każdy, kto wchodzi
na zamarznięty zbiornik wodny, jest
głupcem i ryzykantem.

Lód jako symbol wiary
Już samo to jest niezwykłe w przyrodzie, że ciecz zamienia się w ciało
14
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lód

stałe. Symbolizuje to tak trudną do zrozumienia wiarę, która w odpowiednich
warunkach zamienia się w grunt pod
nogami.
Także inne właściwości naturalnego lodu przypominają mi cechy wiary.
Lód jest lżejszy od wody – ta właściwość pozwala wierze budować most
nad kłopotami. Przeźroczystość lodu
symbolizuje czystość wiary, pochodzenie od Boga. Wiara polega na tym,
że w widzialnej, niesprzyjającej rzeczywistości ufamy Temu, którego nie
widzimy. Wiara działa w sposób widoczny, kiedy ma oparcie w Niewidocznym (Bogu). Taki paradoks. Zbyt
to kruche i zawodne? Niekoniecznie!
To zależy od warunków, w jakich lód
(wiara) się kształtuje.
Przeźroczystość – brak zanieczyszczeń i pęcherzyków powietrza
– wskazuje na większą wytrzymałość
lodu. To tak zwany „czarny lód”, przez
który widać ciemną głębię wód. Na
takiej tafli wyraźnie odcinają się pęknięcia i miejsca potencjalnie najsłabsze. Czysta wiara nie okłamuje nas ani
o swojej jakości, ani o realności zagrożenia. Jednak spełnia swoją funkcję
i skutecznie oddziela, jak i chroni
przed oddziaływaniem zła. Wiara daje
solidną podstawę w życiu i nie jest taka
krucha, na jaką wygląda. Wytrzymuje
duże obciążenia, a śliska powierzchnia
ułatwia transport, choć bywa. że ciężary w sercu ciągną nas na dno.
Różna grubość lodu oznacza, że
wiara jako przeświadczenie, pewność,
nie zawsze jest na tym samym poziomie.
Spękania, spiętrzenia kry ponownie zamarznięte to symbol wiary, która

nawet po rozczarowaniach i kryzysach
może być znowu stabilna.

Wiara i ryzyko
Z jednej strony dostrzegamy wyjątkowość wiary, jej piękno i użyteczność.
Podziwiamy nielicznych ludzi jak niezatapialne góry lodowe. Doceniamy
doświadczenie tych, których wiara okazała się tak wytrzymała, że nie dali się
pochłonąć lodowatym wodom choroby,
straty czy zniechęcenia. Ale z drugiej
strony współcześni nam wierzący podejmujący ryzyko wydają się nam jak
te dzieci, które poszły się poślizgać na
jeziorze nieświadome zagrożenia – jeśli
dotrą na drugi brzeg, to szczęściarze,
lecz jeśli poślizną się lub zapadną, to
głupcy, bo po co ryzykowali.
Żywa działająca wiara, podobnie jak lód, to zawsze jakieś ryzyko.
Wielu więc trzyma się od niej z daleka. Jeśli już wejdą na lód to tylko po
utartych szlakach lub po śladach kogoś
innego. Pozwolą się może poprowadzić
w wierze, ale bez zbytniego ryzyka.
Lub tylko w ostateczności, gdy nie ma
już żadnej innej drogi. A najlepiej blisko brzegu, tylko z asekuracją.
Może myślimy, że nie ma sensu
poświęcenie czasu, wysiłku i emocji,
kiedy efekty są niepewne. Boimy się
śmieszności, porażki, krytyki i pomyłki, za którą zapłacimy zmarnowaniem
czasu i sił. Surowo oceniamy, że nie
mamy tyle wytrwałości, umiejętności
lub energii, a przekonanie, że warto coś
zrobić jest zbyt kruche i w najgorszym
momencie pęknie pod ciężarem przeciwności. Jeśli choć raz tak się stanie,

niektórzy potraktują to jak dowód na
bezsens wiary – pozostaje wtedy rozczarowanie i nieufność. Ale inni zbiorą
siły i spróbują kolejny raz.
Wiara w Boga nie oznacza automatycznie zaufania Bogu, a zaufanie też
ma różną siłę. Stąd może odczucie, że to
„śliska sprawa”. Jednak pragnienie skorzystania z wiary musi być silniejsze niż
wymówki i wątpliwości. Musisz wiedzieć, w jakim celu wchodzisz na lód!
Jak bardzo chcesz uzyskać coś od Boga?
Jak bardzo chcesz być użyteczny? Czy
wciąż wiesz, dokąd chcesz dojść? Czy
chcesz kogoś uratować? Czy pragniesz
cieszyć się Bożą obecnością? Jeśli masz
cel, to chodzenie po lodzie okaże się
tylko narzędziem. Nie zawsze będzie to
pewny krok, ale w dobrym celu możesz
dreptać, a nawet czołgać się. Przecież
nie zawsze tempo ma znaczenie.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze
jeden możliwy symboliczny wymiar
lodu. Jeśli potraktować lód jako obraz
obietnic, fundamentów życia a naszą
wiarę jako decyzję wejścia – jest to obraz bardzo pocieszający. Nie jest ważne,
jak pewnie wchodzisz na lód, ale abyś
wszedł na lód gruby – na solidną podstawę, którą jest wiara w Chrystusa. Nawet niepewny wierzący jest bezpieczny
na takim lodzie, podczas gdy największa pewność w wejściu na kruchy lód
musi skończyć się tragicznie.

Rola nadziei
W tej lodowej ilustracji znajdziemy też
symboliczne odniesienia do nadziei.
Ludzie bowiem cierpią na jej brak, tak
jak na zimowy niedobór witaminy D.
Z zapałem wypatrują jej promyków
w znakach, snach i filmach. Słuchają pozytywnych historii, choćby były całkiem
zmyślone, trenują pozytywne myślenie.
Ale nadzieja nie jest tylko pozytywnym myśleniem w stylu „jestem super”,
„dam sobie radę” i „wszystko będzie
dobrze”. Lód nie będzie grubszy tylko
dlatego, że powtórzymy sobie dziesięć
razy, że jest gruby i stabilny. Nadzieja to
rodzaj ufnego myślenia, że nawet jeśli
moja wiara okaże się za krucha i wpadnę w kłopoty, to wiem, że jest blisko ratownik - ktoś, kto poda pomocną dłoń.
Sednem nadziei jest niezawodność
Boga, ponieważ wszystko inne może
zawieść. Nawet wiara sprawdzająca się

bez zarzutu w pewnych warunkach to
w innych może się roztopić.

Podstawa w trudnościach
Im bardziej długotrwałe i niesprzyjające okoliczności przyrody (potencjalnie większe zagrożenie), tym lód jest
grubszy i pewniejszy. Być może na podobnej zasadzie działa niezłomna wiara prześladowanych chrześcijan. Natomiast tam, gdzie wiara jest izolowana
lub brakuje realnych zagrożeń, pęka
i rozwadnia się.
Cienki lód wygląda bardzo podobnie do grubego i czystego. Jeszcze trudniej ocenić wartość lodu przykrytego
śniegiem. Jednak stan faktyczny szybko
ujawnia się pod ciężarem. Podobnie wiara ujawnia się pod naciskiem: w sytuacji zagrożenia, straty lub niepewności,
szczególnie w tych niespodziewanych
sytuacjach, które wydają się wywracać
nasze spokojne życie do góry nogami.
Wyobraź sobie, że nagle znajdujesz
się na środku zamarzniętego jeziora,
gdzie pejzaż wygląda zupełnie inaczej
niż z odległego brzegu. Wówczas nawet
kiepski lód będzie lepszy od żadnego,
a mróz okaże się korzystniejszy niż
ocieplenie. To nie czas na paraliż duchowy spowodowany strachem i przewidywaniem najgorszych scenariuszy.
Nie czas na biadolenie i pretensje. Trzeba ruszyć i dojść do brzegu. Jak? Po lodzie, którego nie znasz, nie badałeś i nie
posiadasz odpowiedniej asekuracji. Ale
póki nie pęka, trzeba iść.
Warto uświadomić sobie dobre strony. Na przykład to, że w warunkach niepewności jesteśmy bardziej skłonni do
gorliwej modlitwy i polegania na Bogu,
a nie na swoich siłach. I to, że stres nie
zawsze paraliżuje i nie musi kończyć się
paniczną ucieczką, a może pomóc w mobilizacji. Pragnienie szybkiego dojścia
do brzegu nie zwalnia z myślenia i czujności, z nasłuchiwania i obserwowania,
jak lód się zachowuje. Podobnie można
obserwować własne reakcje, aby trafnie
ocenić, kiedy trzeba zwiększyć tempo,
a kiedy wyciszyć się i zrelaksować.

Szkoła przetrwania
Na niepewnym lodzie najlepiej pozbyć się ciężarów! A więc odłóż lub

całkiem porzuć myślenie o problemach.
Nie zamartwiaj się. Zachowaj szczególną czujność. Nie wykonuj gwałtownych
ruchów i połóż się na lodzie, by zmniejszyć siłę nacisku, albo czołgaj się powoli w bezpieczniejsze miejsce. Czyli
uchwyć się wiary w Boga, przywrzyj
do niej zamiast ją kruszyć.
Jeśli lód się załamie: nie panikuj,
szukaj oparcia dla nóg, chwyć się czegoś stabilnego i wołaj o pomoc, wydostań się jak najszybciej, wysuszysz
i rozgrzej. Takie umiejętności przetrwania robią wrażenie. Życzę Ci takiej
samej determinacji w ratowaniu życia
duchowego, jeśli z jakiegokolwiek powodu pęka twoja wiara. Wołaj po pomoc! Niech ktoś wie, że przechodzisz
kryzys. Złap się mocno jakiejś jednej
konkretnej idei, myśli, wersetu. Szukaj
stabilnego oparcia wracając do czytania
Biblii. Nie odkładaj rozwiązań na później. Ratuj się najszybciej jak umiesz
i nie trać nadziei na zmianę! To nie żarty, bo wychłodzenie duchowe jest równie groźne jak fizyczne. Jak najszybciej
rozgrzej się przy żarze Bożej miłości.

Łyżwiarze
Nie pod każdą taflą lodu jest niebezpieczna głębia. Tak i nie każda wiara musi być gruba i wypróbowana. I nie
każda jest dla nas próbą.
Wspólną cechą zamarzniętego jeziora i sztucznego lodowiska jest śliska
powierzchnia. Czy to znaczy, że można
się wywrócić w wierze? Owszem. Jeśli
próbujemy wykorzystać ją w niewłaściwy sposób lub wbrew Bożej woli.
Czasem zabraknie wprawy. Taka nieporadność chrześcijan jest szybko zauważana i wyśmiewana. Ale pamiętajmy, że
z czasem można opanować jazdę na lodzie, a nawet dopracować umiejętności
do mistrzowskiego poziomu obracając
wady lodu na swoją korzyść, jak łyżwiarze figurowi. Nie zniechęcajmy się
trudnymi początkami! Zamiast przewracać się, w końcu nabierają tempa,
zamiast męczyć się, ślizgają się płynnie
i z wdziękiem. Zamiast bać się, czerpią
radość z lekkości ruchu.
Tej lekkości i wdzięku życzę
wszystkim w nowym roku. Oraz tego,
by nasza wiara, była coraz grubsza, mając moc wytrzymać wszelkie ciężary,
które będzie unosić.
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016
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Włodek Tasak

dea początku jest dla Bogu bardzo
ważna. Biblia zaczyna się słowami: „Na początku stworzył Bóg
niebo i ziemię” (1 M 1:1). Z kolei
teologicznym rozpoczęciem Nowego Testamentu jest werset: „Na
początku było Słowo, a Słowo było

Co mam na myśli? Boże Królestwo to świat Bożego panowania,
nie terytorium, ale życie tych, którzy
uznali Jezusa swoim Królem. Możemy je przeżywać powierzchownie,
zadowalając się tym, że Bóg zaspokaja nasze codzienne potrzeby,

u Boga, a Bogiem było Słowo”
(J 1:1). Różnie możemy określać
naszego Stwórcę, ale to imię będzie
z pewnością bardzo adekwatne do
Jego osoby: Bóg Dobrych Początków. Wprawdzie mamy w naszym
języku powiedzenie: „miłe złego
początki”, jednak z całą pewnością
dotyczy ono kogo innego.
Nasz Pan obdarzył nas największym darem, o jakim marzy wielu
ludzi – nie tylko możliwością rozpoczęcia życia na nowo, z czystą kartą, ale także prawem do odnawiania
go w sytuacji, kiedy nie zdołaliśmy
dobrze zacząć za pierwszym razem.
W Bożym języku prawo to nosi nazwę przebaczenia.
Bóg jest ponad czasem, więc
jego upływ nie ogranicza w żaden
sposób Tego, który panuje. Znaczy
to, że – inaczej niż we współczesnym świecie – najlepsze role nie
są zarezerwowane jedynie dla dwudziesto- i trzydziestolatków. Każdy
okres w życiu człowieka jest dobry,
by poddać się Bogu i móc zacząć
jeszcze jedną niezwykłą podróż
w głąb Jego Królestwa.

a przy tym obdarzył nas zbawieniem
wiecznym. Ale możemy poszukiwać też głębi tej relacji – poznając
Boga jako tego, który chce dawać
nam znacznie więcej niż tylko jedzenie i odzienie (Mt 6:25).
Wielu z nas popełnia wciąż ten
sam błąd, łącząc poczucie życiowego spełnienia z otrzymaniem od
Boga czegoś ze sfery doczesnej, co
uważamy za brak w swoim życiu.
Nie zwracamy jednak uwagi na to, że
inni, którzy mają to coś, również nie
doświadczają poczucia zadowolenia,
bo z kolei brakuje im czegoś innego,
czym może akurat mogą dysponować ci pierwsi niespełnieni. Dlatego,
aby wyrwać się z tego zamkniętego
kręgu, potrzebujemy uczyć się życia
od Jezusa, który powiedział: „Nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje podkopują i kradną; ale
gromadźcie sobie skarby w niebie,
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą
i gdzie złodzieje nie podkopują i nie
kradną” (Mt 6:19-20). My skarby rozumiemy w sposób czysto material-

ny, jako bogactwa, tymczasem Jezus
miał na myśli wszystko to, co ma dla
nas wymierną wartość. I zachęca,
byśmy wiązali ją z tym, co wieczne,
a nie z tym, co doczesne.
Poznawanie Boga i Jego Królestwa uwalnia nas od łączenia poczucia spełnienia
z tym, czego nie
mamy. Łączy natomiast z wieczną i nieocenioną
wartością
tego,
co otrzymaliśmy.
Przyswojenie sobie tej prawdy,
w połączeniu z dobrym początkiem,
który zapewnił nam Bóg, daje nam
niesamowitą szansę na odwrócenie
oceny własnego życia.
Taki zwrot może się dokonać
w każdym momencie naszego życia. Nawet jeśli doświadczymy go
późno, bądźmy pewni, że Bóg jest
w stanie dostarczyć nam jeszcze
wystarczająco wiele radości i satysfakcji. A to dlatego, że Boża
arytmetyka znacząco różni się od
naszej. Uczmy się od synów Koracha: „Albowiem lepszy jest dzień
w przedsionkach twoich niż gdzie
indziej tysiąc; wolę stać raczej na
progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych (Ps
84:11). A także dlatego, że Boże życie w człowieku tak naprawdę nie
kończy się z chwilą jego śmierci.
Życie tu przygotowuje nas jedynie
do życia tam. To, czego nauczymy
się tutaj, tym lepiej przysposobi nas
do korzystania z całego bogactwa
wieczności. Bo nasz Pan to Bóg
dobrych początków... i jeszcze lepszych zakończeń.

Bóg dobrych początków
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 1

Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz

Rozumienie Królestwa
Bożego w historii
Kształtowanie się idei królestwa
Bożego w religii żydowskiej

O

jcem wiary nazywany jest
Abraham. Uwierzył on wszakże obietnicy danej przez Boga dotyczącej ziemi dla jego potomnych.
Tak oto owa Ziemia Obiecana stała się od początku filarem religii
żydowskiej, a ta realizowała się
w strukturach państwowych. Nie
była sprawą osobistych przeżyć, ani
tylko indywidualnej relacji z Bogiem, dlatego dla Żydów ich wiara była i jest też we współczesnym
judaizmie czymś więcej niż tylko
religią, bo raczej sposobem życia
jako narodu. Tyle, że ten nigdy nie
był dokładnie taki, jaki nakazano
w Torze. Dokonywali przecież Izraelici licznych odstępstw od przyjętych zasad, za co Bóg karał ich nasyłając wojska kolejnych najeźdźców.
Miało to jednak się kiedyś skończyć. Z idei namaszczonego przez
Boga króla, kapłana i proroka powoli formowała się koncepcja Bożego
Pomazańca, Mesjasza, w epoce hellenistycznej nazywanego już Chrystusem, który miał wypełnić Boże

dzieło, tworząc wieczne królestwo
mesjańskie, w którym Boże ideały
zostaną ostatecznie zrealizowane.
Żydzi czekali zatem na przyjście
przywódcy, który takie królestwo
stworzy.

Chrystus i wczesne chrześcijaństwo
Jezus z Nazaretu spełniał niektóre kryteria, jakie Żydzi wyznaczali
Chrystusowi: czynił cuda, przemawiał z mocą, żył świętym życiem.
Ale przecież nie wszystkie – łamał
bowiem z rozmysłem niektóre ich
tradycyjne, niepisane zasady. I nie
próbował nawet stworzyć czegoś,
co przypominałoby Królestwo mesjańskie, na które czekali. Mówił, że
królestwo Boże jest pośród nich, tu
i teraz, co zupełnie nie pasowało do
ich wyobrażeń.
Nie oznacza to jednak, że porzucił ideę całkowitej przemiany
świata, której oczekiwali Żydzi.
Przesunął ją jednak w czasie i nadał
jej nieco inny charakter. Obiecał, że
po swej śmierci krzyżowej, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu
wróci jeszcze raz. Niedługo.

Takie wieloznaczne rozumienie
idei królestwa Bożego zachowali też
pierwsi chrześcijanie. Tworzyło się
królestwo Boże, w którym funkcjonowali na równych prawach Żydzi
i Grecy, mężczyźni i kobiety, panowie i niewolnicy, ale zarazem
wszyscy oczekiwali, że już wkrótce pojawi się Chrystus i przywróci
właściwe stosunki na świecie. Wiarę tę widać w pismach autorów Nowego Testamentu – jasnym jest, że
chrześcijanie oczekiwali ponownego pojawienia się Chrystusa jeszcze
za swojego życia. Świat miał ulec
kompletnemu przeobrażeniu.
To w oczekiwaniu takiej radykalnej zmiany rozwijał się Kościół
pierwotny. Doszło do niej faktycznie, aczkolwiek nie w sposób, jaki
sobie wyobrażano. Pewien świat
się skończył – Żydzi zostali wygnani z Palestyny, Jerozolima zostaje
złupiona przez Rzymian, świątynia zburzona. Izrael jako struktura
państwowa przestaje istnieć. W tym
czasie definitywnie rozchodzą się
drogi wyznawców Jezusa i Żydów,
żydowski odłam staje się samodzielną religią – chrześcijaństwem.
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016
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To był naprawdę przełom. Ale
niebiosa się nie otwarły, Pan Jezus
nie pojawił się ponownie na ziemi,
a śmierć nie została pokonana. Nie
zostało również usunięte z oblicza
ziemi zło, ludzie grzeszyli dalej.
Chrześcijanie ciągle zatem czekali.
Ale już nic większego za życia pokolenia apostołów nie nastąpiło.

Między czasami apostolskimi
a Augustynem
Kościół jednak rozwijał się dalej.
Przyłączali się do niego ludzie różnych nacji, nie tylko zamieszkujących Cesarstwo Rzymskie, także
Ormian, Gruzinów, Persów, Hindusów, Etiopczyków, Gotów, na których języki Biblię przekładano już
w starożytności. Chronili się w nim
niewolnicy, kobiety, ludzie uciskani
i wykluczeni. Ale Chrystus nie wracał. Dla funkcjonujących na marginesie ówczesnego Kościoła wyznawców wiedzy tajemnej – gnostyków
– wieki (eony), na które miała być
podzielona historia ludzkości –
a więc i królestwo Boże – ulokowane
są nie w czasie, ale w przestrzeni są
coraz wyżej, a ten nasz świat jest na
samym dole. Wbrew nim czasowego
rozumienia owych eonów bronił Ireneusz z Lyonu (140-202). Oczekiwał
on powstania królestwa Bożego na
ziemi, gdzie przywrócone zostaną,
ale na wyższym poziomie, stosunki
jakie w zamierzeniu Bożym miały
panować w raju. Pewni chrześcijanie, jak na przykład montaniści,
do których dołączył wybitny pisarz
i myśliciel chrześcijański, autor terminu ‚Trójca’ – Tertulian (160-240),
dalej oczekiwali rychłego przyjścia
Pana, głosząc nadchodzący Boży
Sąd. Ale dla większości jasne stawało się, że to nie musi być zaraz. Niektórzy już wtedy skupiali się na życiu
Kościoła albo próbowali rozumieć
królestwo bardziej duchowo. Jednakże wiara w materialne, dosłowne
królestwo Boże nie zgasła. A nawet,
w V w., kiedy Zachodnie Cesarstwo
Rzymskie chyliło się już upadkowi,
rozkwitała. Liczne były opisy ziem18
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skiego raju, w którym „gołąbki same
wpadają do gąbki” i można bez przerwy jeść, pić i biesiadować.
Augustyn z Hippony (354-430)
też przez jakiś czas tego oczekiwał,
ale później jego uwaga zaczęła się
kierować w stronę teraźniejszości,
a ta ciekawa nie była. Państwo stało
wszak na skraju przepaści. Zaczął
on winić za ten stan pogan, dość
jeszcze wtedy licznych. Napisał
nawet w tym celu najobszerniejsze
swoje dzieło pt. „Państwo Boże”,
w którym ogłosił, że historia to arena
ścierania się dwóch królestw: państwa Bożego i państwa ziemskiego,
odrzucając w ten sposób dotychczasowe wizje królestwa Bożego jako
nieduchowego. Zaczął je zatem pojmować jako dzieło Kościoła, który
w walce z państwem ziemskim ma
wprowadzać swój porządek. Już po
napisaniu tego dzieła opowiedział
się za stosowaniem przemocy wobec
ludzi odrzucających Prawdę. To był
początek nowego rozumienia królestwa Bożego.

Kościół jako królestwo Boże
– amilenializm
Po upadku Rzymu na Zachodzie,
jedyną niewzruszoną instytucją,
która trwała mimo nieustannych
zmian politycznych, powstawania i upadania kolejnych królestw
okazał się Kościół. To wokół niego
kwitło życie duchowe, polityczne,
kulturalne, naukowe – w pewnym
momencie niemal jedynymi ludźmi
umiejącymi czytać i pisać byli mnisi
reguły benedyktyńskiej. Ale powoli kultura, życie polityczne zaczyna
się odradzać. Za panowania króla
Franków, Karola Wielkiego, angielski benedyktyn Alkuin (735-804)
odrodził edukację, wprowadzając
program siedmiu sztuk wyzwolonych we względnie masowym (jak
na owe czasy) wymiarze. Chrześcijaństwo przez kolejne wieki tak na
Zachodzie, jak na Wschodzie zwiększało swój zasięg.
Idea królestwa Bożego jako Kościoła wprowadzająca w grzeszny

świat Boży porządek wydawała się
dość oczywista. Tysiąc lat rozumiano zresztą dalej dosłownie, to znaczy w roku 1000 wielu ludzi (oczywiście nie wszyscy) spodziewało się
końca świata i przyjścia Pana, skoro
tysiąc lat panowania Kościoła się
właśnie skończyło. 31 grudnia przed
pałacem papieża Sylwestra II wielu ludzi oczekiwało końca. Kiedy
o północy on nie nadszedł, wybuchła euforia. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy zresztą do dziś,
choć na ogół nieświadomie. Z czasem uznano, że liczby z Objawienia
Jana mają raczej symboliczne znaczenie, a tysiącletnie królestwo to
po prostu Kościół, dzięki któremu
dobra nowina rozchodzi się po świecie jak zaczyn w cieście z jednej
z przypowieści Jezusa. Pogląd taki, nazywamy amilenializmem, jest
ciągle dość powszechny.

Joachim z Fiore i odrodzenie millenaryzmu
Nie wszyscy jednak poszli tą drogą.
Liczby z Apokalipsy dalej intrygowały pewnego włoskiego mnicha,
cystersa Joachima z Fiore (11351202), który skupił się na innej
z nich, mianowicie 1260. Też zinterpretował ją dosłownie. Uznał bowiem, że w tym właśnie roku Pańskim 1260 zacznie się epoka Ducha
– wtedy nastanie królestwo Boże.
Odwołał się tu do zinterpretowanej
po swojemu doktryny Trójcy Świętej. Odrzucił jej pojmowanie statyczne, jako trzech osób istniejących
w wieczności, zaproponował raczej
jej ujęcie czasowe. Rozumował tak:
historia Izraela to czas Boga Ojca.
Dzieło Kościoła, jakże cenne i ważne, to przecież czas Syna, jego głowy, który nastąpił po czasie Ojca.
To w takim razie, co z czasem Ducha? Ano właśnie, ten zacznie się
w roku 1260. To będzie coś zupełnie
nowego. Wtedy właśnie zrealizuje
się biblijna wizja Królestwa Bożego, w dziejach ludzkości zacznie się
zupełnie nowa era. Zatryumfuje miłość, sprawiedliwość i powszechne
dobro.

Ta wizja była porywająca
i szybko zdobyła sobie spor grono
wyznawców. Nawet po 1260 roku,
kiedy nie spełniło się jej dosłowne
rozumienie (nic bowiem szczególnego się wtedy nie stało), sama idea
nie zagasła, rozpowszechniała się
w różnych mutacjach przez całe późne średniowiecze, zarówno
w Kościele w w ruchach heterodoksyjnych. Jedną z postaci tej idei akceptował też teolog i filozof angielski Jan Wiklif (1329-1384), który
ostatecznie wyciągnął z niej wnioski

prześladowani byli przez
wszystkie ówczesne państwa
i wyznania
prowadzące do powstania idei protestantyzmu. Zarówno on jak i jego
czeski następca Jan Hus (1370-1415)
widzieli, że dominująca ciągle wizja
królestwa Bożego jako działalności
Kościoła na świecie prowadzi do
wypaczonego jego obrazu. Było dla
nich jasne, że Kościół oznaczał dla
Chrystusa wspólnotę wierzących,
a nie zhierarchizowaną instytucję
podporządkowaną papieżowi, który
próbuje swoją władzę narzucić państwu. Kontynuowali tu zresztą idee
starszych myślicieli: Marsyliusza
z Padwy (1277-1340) i Wilhelma
Ockhama (1287-1348). Jasnym było,
że to nie na rozwoju instytucji Kościoła, ale na wierze w Bożą łaskę,
której może doświadczyć każdy
wierzący, polega chrześcijaństwo.
I od tego się zaczęła reformacja, która, jak to ktoś kiedyś dowcipnie ujął,
była ostatecznym zwycięstwem augustyńskiej nauki o łasce nad augustyńską nauką o Kościele.

Dylematy reformacji
Przewrót zapoczątkowany przez
niemieckiego teologa, notabene
augustianina Marcina Lutra (14831546) na pewno osłabił rolę Kościoła. Najważniejsi jednak reformatorzy raczej nie podejmowali tematów

eschatologicznych, pozostając zasadniczo zwolennikami amilenializmu, chociaż znacznie przesunęli
akcenty. Nie Kościół był teraz najważniejszy, ale raczej osobista wiara. Dalej jednak przynależność do
niego była raczej sprawą dziedziczną, a Kościół instytucją o w miarę
powszechnym zasięgu.
Wiara nie była ciągle sprawą
wyboru. Jeden z przywódców Reformacji, Szwajcar Ulryk Zwingli
(1484-1531) był już bliski idei wiary
jako osobistego wyboru wyrażającej
się przyjęciem chrztu. Ale
wycofał się z tego wniosku
wypływającego z nowej teologii. Nie cofnęli się wszakże
jego uczniowie, którzy dali
początek ruchowi anabaptystów. Prześladowani byli
przez wszystkie ówczesne państwa
i wyznania. Dla nich ten świat był
upadły i grzeszny, Kościół zdradził wiarę głoszoną przez Jezusa,
nie wyrzekł się przemocy, władzy
świeckiej i takiegoż życia. Oni pragnęli się od niego odizolować, żyć
zgodnie z nakazami samej Biblii –
odcięli się od tradycji i wszelkich
kościelnych instytucji, zamknęli
się w skansenach techniki rolniczej
odrzucając jakikolwiek postęp jako
wytwór zepsutego świata. Czekają
bowiem na ponowne przyjście Pana,
który zapoczątkuje tysiącletnie królestwo na Ziemi. Póki to nie nastąpi,
świat jest skażony grzechem. Inaczej jednak niż pierwsi chrześcijanie
ograniczyli swoje możliwości misyjne, żyjąc po dziś dzień własnym
życiem w stylu rolników sprzed kilkudziesięciu (niektórzy mennonici)
lub kilkuset lat (amisze).
Niewątpliwie mieli rację wyciągając radykalne wnioski z założeń reformacji. Ale czy to musi
oznaczać dobrowolne zamknięcie
się w skansenie w oczekiwaniu na
przyjście Pana i początek Królestwa
Bożego? Czy to jest wypełnienie
wielkiego posłannictwa? Na początku wieku XVII w Niderlandach
i Anglii pojawili się pierwsi baptyści, którzy również głosili wolność

przyjęcia wiary, ograniczając rolę
instytucji kościelnych. Ale nie odrzucili państwa ani świeckiego życia, uznając że Kościół i państwo to
osobne sfery, które nie powinny na
siebie zachodzić (zasada rozdziału Kościoła i państwa). Królestwo
Boże dalej rozumiano jako dzieło
Kościoła, ten rozumiejąc wszak rozumieć zupełnie inaczej, bardziej
duchowo. Tym samym Królestwo
Boże nie objawiało się już w instytucjach, nawet zreformowanych, ale
w sercu każdego wierzącego, który
wiarę swą wyraża poprzez chrzest.
A to zupełnie zmienia perspektywę.
Reformacja zmieniła w ten sposób
świat. Ludzie, którzy dzięki wierze
odradzali się do nowego życia wpływali też na swoje otoczenie.

Jonathan Edwards
i powstanie post-millenaryzmu
Po wieku z okładem niewiele z tego
ruchu zostało. W czasach brytyjskiego oświecenia teologia została
zracjonalizowana. Musiał pojawić
się nowy impuls. Na wyspy brytyjskie przyszedł on z Niemiec, gdzie
już od pewnego czasu rozwijał się
nowy ruch pobożnościowy, pietyzm. Tak na gruncie purytańskim
powstał ewangelikalizm. To dzięki
niemu odrodził się i ruch baptystyczny. Wkrótce pojawił się on i na
kontynencie amerykańskim, gdzie
swoje płomienne kazania głosił
kongregacjonalistyczny pastor, teolog i filozof oświeceniowy, Jonathan
Edwards (1703-1758). Na własne
oczy widział on, jak dobra nowina
zmienia życie tysięcy ludzi, jak to
wpływa na rozwój całych społeczeństw. Oczami wyobraźni widział
już, jak zmiany te ogarniają cały
świat, który z wolna zaczyna stawać
się chrześcijański.
Nie mógł tego określić inaczej,
niż jako początek królestwa Bożego. Kiedy przebudzenie obejmie już
całą Ziemię, ta przeobrazi się, zmieni się jej oblicze tak dogłębnie, że
przygotuje to ją na przyjście Pana,
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leona Bonapartego. Ponowne przyjście Pana miało być już bliskie,
a z nim początek królestwa Bożego,
które ono zapoczątkuje.
Taki pogląd, nazywamy premillenaryzmem, w różnych odmianach
rozwijał się przez cały XIX w. dając początek mormonom, braciom
plymuckich (wolni chrześcijanie,
darbyści), adwentystom, świadkom
Jehowy, ruchowi uświęceniowemu,
a w końcu zielonoświątkowcom (ruchowi pentekostalnemu).
W coś podobnego wierzyli
pierwsi chrześcijanie i anabaptyści.
Ale pojawia się tu istotna różnica.
Pierwsi chrześcijanie żyli krótko
po zmartwychwstaniu Chrystusa;
anabaptyści zamknęli się w swych
skansenach i nie interesowali się
tym, co się dzieje na świecie. XIX-wieczni zwolennicy tego poglądu
jednak się interesowali i musieli
jakoś wyjaśnić to opóźnienie przyjścia Pana. Robili to za pomocą różnych, wymyślnych systemów teologicznych opartych na śmiałych
interpretacjach Księgi Daniela,
czy Objawienia odkryW oczekiwaniu zmierzchu tego świata Ewangelii,
wając różne tajne przesłania, ukry– odrodzenie pre-millenaryzmu
te liczby i tworząc skomplikowane
Zupełnie inaczej jednak wydarze- konstrukcje myślowe. Często, choć
nia te (rewolucja francuska, woj- nie zawsze, prowadziło to odrzuceny napoleońskie) odebrała więk- nia całej tradycji chrześcijańskiej
szość ówczesnych ewangelikałów. teologii uznając ją za z gruntu złą.
Też odnosili je do Apokalipsy, ale Mamy tu zatem obok wyznań hetewcześniejszych jej rozdziałów. To rodoksyjnych (mormonizm, adwendla nich nie był początek królestwa tyzm, ruch badacko-jehowickie)
także ortodyksyjnie protestanckie
(bracia plymuccy, zielonoświątkowcy). Jedna z werto, kto ma rację nie jest tak ważne
sji tego poglądu zrodzona
wśród braci plymuckich
jak fakt, że wiara chrześcijańska nie
(dyspencjonalizm), zawarma tylko wymiaru indywidualnego
ta w przypisach do tzw.
Biblii Scoffielda z przełomu XIX/XX w. przekonała
wielu
baptystów, którzy do
Bożego, ale raczej koniec, upadek
dziś
bezwiednie
zakładają, że to
Wielkiego Babilonu, którym był dla
jest
nauka
biblijna,
a nie wyłącznie
nich Kościół rzymsko-katolicki. Tak
wykwit
wyobraźni
XIX-wiecznych
zaczynał się ich zdaniem najmroczteologów.
I
mają
do
tego prawo, pod
niejszy moment w historii Kościoła,
warunkiem
wszakże,
że świadomi
początek końca grzesznego świata,
są
historycznego
pochodzenia
tej
czasy panowania Antychrysta, za
koncepcji,
a
nie
uznają
jej
jako
oczyktórego uznali bez wahania Napoktóre okres tysiącletniego królestwa
Bożego na Ziemi zwieńczy, dając
początek nowemu Niebu i nowej
Ziemi. Pan przyjdzie nie po to, by
rozpocząć królestwo Boże, ale by je
zamknąć, dopełnić.
Królestwo Boże w ujęciu
Edwardsa to realna, dogłębna zmiana życia na Ziemi przez wiarę odradzającą serca ludzi, a nie tylko panowanie instytucji Kościoła. Taki
pogląd nazywamy postmilenializmem. Wkrótce przyjął one nowe,
świeckie formy. Co bowiem uznać
za przejawy tego wzrastającego jak
zaczyn w chlebie królestwa? Inny
pastor kongregacjonalistyczny, który stopniowo zbliżał się do unitarianizmu, odkrywca tlenu, amoniaku,
kwasu siarkowego, chlorowodoru
i dwutlenku węgla, angielski uczony
Joseph Priestley (1737-1809) za taki
uznał na przykład Wielką Rewolucję Francuską (1789 – 1799), która
zniszczyła dotychczasowy niesprawiedliwy ustrój. To był dla niego
początek Bożego królestwa.
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wistości wynikającej bezpośrednio
z lektury Pisma Świętego.

Dylematy współczesne
Tak czy inaczej rozumiane królestwo Boże jest ciągle tylko przedmiotem wiary, nie wiedzy. Pośród
baptystów wszystkie omówione
powyżej sposoby jego pojmowania
są obecne. Zwolennicy każdego są
przeświadczeni o jego słuszności
i biblijności. Rozstrzyganie tego,
kto ma rację, jest jednak zadaniem
skomplikowanym i karkołomnym,
dlatego nie zamierzamy się tego podejmować.
To, kto ma rację nie jest tak ważne jak to, by uchwycić coś innego,
mianowicie fakt, że wiara chrześcijańska nie ma tylko wymiaru indywidualnego. Jakkolwiek przesadą
jest pogląd jednego z XIX-wiecznych amerykańskich teologów
baptystycznych Waltera Rauschenbuscha (1861-1918), który całą
ewangelię sprowadził do kwestii
społecznych, to jednak warto pamiętać, że one są bardzo ważną
częścią jej przesłania. Jezus wszak
przyszedł po to, aby zbawić świat
i przemienić Ziemię, jakkolwiek
miałoby to wyglądać. Oczywiście przemiana społeczna – i tu się
Rauschenbusch mylił – nie może
dokonać się bez przemiany życia
jednostek, to z nich bowiem składa
się każde społeczeństwo. Instytucje,
programy polityczne i szczytne idee
nigdy nie zastąpią osobistej zmiany życia konkretnego człowieka,
bez niej będą wszak tylko pustymi
hasłami. Nie nawracają się jednak
poszczególni ludzie li tylko po to,
by uczynić tylko swoje życie lepszym, ale by być częścią Królestwa
Bożego, którego realność wykracza
poza jakiekolwiek indywidualne życie. To zaś musi oznaczać zmiany
w różnych sferach życia społecznego: w kulturze, nauce, polityce itp.
Tym właśnie zamierzamy zająć się
w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

UCZNIOSTWO | cz. 1

Jesteś uczniem,
czy chrześcijaninem?
W Nowym Testamencie słowo
„mathetes” pojawia się 268 razy,

Chciałbym, aby te artykuły zachęciły do głębszego rozważania
uczniostwa, do dyskusji w grupach
i kościołach, a przede wszystkim
zmotywowały nas do praktycznego
naśladowania Jezusa.

Uczniostwo
Łukasz Woźniak

ponieważ mamy bardzo różny obraz słowa „uczeń.” Prowadzi to nie
tylko do problemów w komunikacji,
ale także grozi to spłyceniem przesłania Nowego Testamentu.
Możemy być pewni, że starożytni używali tego słowa do określenia
o wiele mocniejszej więzi od tej,
jaką mamy na myśli dzisiaj. Współcześnie „uczeń” to ktoś, kto słucha
i stara się czegoś nauczyć, ewentual-

nowy pomysł, czy pierwotny plan?

podczas gdy „Christianos” wyłącznie 3 razy. Jak się pewnie domyślasz, to
pierwsze tłumaczymy jako „uczeń”,
a drugie „chrześcijanin”, które po
raz pierwszy pojawia się w Dziejach
Apostolskich (11:26). Nie podkreślam tego po to, by wykazać nasz
błąd we współczesnym nazewnictwie. Nie chcę też „czepiać się słówek”. Chcę raczej zwrócić uwagę na
to, jak wyglądał Boży plan dla życia
Jezusa, tu na ziemi i co z tego dla nas
może wynikać.
Studiując chociażby modlitwę
arcykapłańską Jezusa (Ewangelia
Jana, rozdz. 17), czy przyglądając
się temu, czemu poświęcał czas
i uwagę nasz Pan, stajemy przed
pewnymi pytaniami:
Dlaczego ci, którzy poszli
za Jezusem byli nazywani uczniami i co
to słowo oznacza?
Jak działał Jezus,
aby swych uczniów
pozyskać, wyszkolić i posłać?

Które elementy
z Jego modelu są
aktualne dzisiaj,
a które były
wyjątkowe tylko
dla tamtych
czasów?

Najpierw przyjrzymy się samym definicjom i tym, jakie znaczenie to
nazewnictwo ma w praktyce.

Kim był uczeń?
Słowo „mathetes” miało szerokie
zastosowanie w starożytnej Grecji.
Oznaczało różne rodzaje relacji,
i w zależności od kontekstu moglibyśmy je przetłumaczyć, jako uczeń,
wychowanek, podopieczny, etc. Tak
jak wspomniałem, najszerzej to słowo oznacza właśnie „ucznia”, dlatego relację między Jezusem a apostołami opisaną w Biblii nazywamy
„uczniostwem”.
Te dwa słowa są nam dobrze znane, ale współcześnie różnice w ich
rozumieniu są olbrzymie, czego powodem jest sam język. Dwie osoby
mogą usłyszeć to samo słowo i rozumieć je zupełnie inaczej, dlatego
często w rozmowach zdarza się, że
dochodzi do braku zrozumienia, frustracji, a nawet konfliktów. Np. gdy
powiem, że „Kuba jest moim przyjacielem”, jedni mogą zrozumieć, że
mam na myśli najmocniejszą, najbliższą relację, ktoś inny po prostu
uzna naszą znajomość za zażyłą,
a jeszcze inne osoby mają spłycony
obraz tego słowa i „przyjaciel” dla
nich, jest tym samym, co „znajomy”,
czy „kolega”.
Na ten sam problem natrafiamy
w naszych kościołach i kulturze,

nie odrabia zadania domowe, dostaje oceny, czy przechodzi przez jakiś
kurs. W greko-rzymskim antyku,
w czasach Nowego Testamentu bycie „uczniem” oznaczało całkowite
naśladowanie nauczyciela, poddawanie się prowadzeniu i zmianę całego życia ucznia.1
To jest pierwsza, bardzo ważna różnica, ponieważ myśląc o biblijnym uczniostwie powinniśmy
raczej myśleć o nim, jako procesie zmiany charakteru, stylu życia
i mocnej relacji – nie jako o zdobywaniu jakichś informacji. Powinniśmy wyobrazić sobie wspólną pracę,
spędzanie razem codziennych sy-

1

Michael J. Wilkins, Following the Master, Grand
Rapids 1992, s.75-76.
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tuacji i wzrastanie w posłuszeństwie, a zapomnieć o szkolnym
obowiązku, klasie i grupie, która siedzi w ławce, w ciszy robiąc
notatki. Jak pisze Dallas Willard
w swoim artykule „Discipleship for
Super Christians Only?”, „uczniostwo w czasach Jezusa oznaczało pójście za Nim z nastawieniem
obserwacji, nauki, posłuszeństwa
i naśladowania Go. Nie wiązał się
z tym żaden kurs. Każdy wiedział,
czym uczniostwo jest i jaki jest jego
koszt. Nawet Piotr powiedział »Oto
my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą.« (Ew. Marka 10:28)”.

Uczniostwo dziś
Mam wrażenie, że rozumiemy dzisiaj słowo „uczniostwo” w Kościele
dwojako. Po pierwsze, spłycamy je
do ogólnie pojętego chrześcijaństwa, czy religijności. Skoro pójście
za Jezusem to stanie się uczniem,
a wszyscy chrześcijanie dookoła
mnie zadowalają się niedzielnym
nabożeństwem i środową grupą biblijną, to z pewnością tym właśnie

prawdziwy uczeń
obserwuje życie swojego
Pana i je naśladuje
jest uczniostwo. Na słowo „uczeń”
staje nam przed oczami obraz szkoły podstawowej, co w kontekście życia z Bogiem nie za dobrze nam się
kojarzy, a my poprzestajemy na nieregularnym kontaktowaniu się z naszym Panem, wyciągnięciem z Jego
Słowa kilku informacji i powrocie
do naszego „normalnego” życia.
Druga, chybiona definicja uczniostwa, to skojarzenie go z „wyższym poziomem chrześcijaństwa”.
Wyobrażamy sobie je jako jakiś sekretny kurs dla wybranych, szkołę
wyższą, czy seminarium teologiczne. Zaczynamy wtedy dzielić
chrześcijan na dwie kategorie: wierzących i uczniów, tak jakby istniały
różne poziomy nowego narodzenia.
22
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Te błędne definicje mają jedną
cechę wspólną: prowadzą do życia,
w którym unikamy posłuszeństwa,
odrywamy Jezusa od naszej codzienności i naśladujemy Go tylko
wtedy, gdy jest nam to po drodze.
Prowadzą do sytuacji, w której
praktyczne przemyślenie wniosków
z niedzielnego kazania rzadko jest
dla nas priorytetem, a jeszcze rzadziej potrafimy je wprowadzić
w życie, nie mówiąc już o tym, że
nim się dobrze obudzimy w poniedziałek, nie pamiętamy już, co
na owym kazaniu było mówione.
Tymczasem prawdziwy uczeń obserwuje życie swojego Pana i je
naśladuje, chce być posłuszny swojemu Mistrzowi i stale się w tym
posłuszeństwie rozwija. Uczeń to
osoba, która sama uczy się i uczy
innych przestrzegać wszystkiego,
co Jezus przykazał (Ew. Mateusza
28:18-20). Jak często wyrzucamy
słowo „przestrzegać” z naszego
życia!? I spotykamy się na tysięcznej grupce, żeby się uczyć, rozmyślać, rozważać, studiować, szukać
trafnych wniosków i zastosowań,
podczas gdy nasze „chrześcijańskie życie” od lat jest
w tym samym miejscu?
Wyobraź sobie teraz przez chwilę, że porzucasz wszystko, co wiesz
o chrześcijaństwie. Porzucasz obraz tego, co powinieneś, a czego nie powinieneś robić. Wyobraź sobie, że przychodzi
do ciebie Jezus i mówi: „Chodź za
mną!”. Mówi, żebyś został Jego
uczniem i byś czynił innych Jego
uczniami. Mówi, że masz odwrócić
się od swojego starego życia i od
teraz wszystko będzie podporządkowane jednemu celowi – „uczenia
siebie i innych posłuszeństwa Jezusowi”. Nie dodawaj do tego nic od
siebie, odłóż na bok swój pomysł
na chrześcijaństwo i uczciwie zastanów się przed Bogiem – jak będzie wyglądało twoje życie? Nie
będzie to stare życie z dodatkami,
ale totalna zmiana na wzór twojego
Mistrza. Tym jest uczniostwo.

Czy wiara
J

anek
rozważywszy
wszystkie
dyskusje, jakie do tej pory odbył, doszedł do wniosku, że wierzy
w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba.
Uznał, że nie jest prawdą ani ateizm,
ani deizm, ani żadna z religii Wschodu. Nie poradził sobie jeszcze z problemem Trójcy Świętej, ale co do
Boga, w którego uwierzył, nie miał
już wątpliwości. Uwierzył jak Abraham.
Po jakimś czasie jednak, po rozmowie z kilkoma swoimi niewierzącymi znajomymi, z którymi rozmawiał już wcześniej uświadomił sobie,
że przecież jego wiara nie jest jeszcze dowodem na cokolwiek. Owszem,
uznał, że teizm jest bardziej przekonujący od ateizmu, na przykład.
Ale czy z tego wynika wiara w Boga
Abrahama?
Zadał sobie pytanie, czy czasem
nie uwierzył w Niego po prostu dlatego, że tak było mu wygodnie? Wiarę odczuwał dalej, owszem, ale miał
poważne wątpliwości, czy jej sam
w sobie nie stwarza, czy nie wprowadza się w iluzję. To przecież jest
częste zjawisko. Wierzymy, że będzie
dobrze, że małżeństwo będzie udane,
kariera zakończy się sukcesem, dzieci
wychowamy dobrze... a potem okazuje się, że nadchodzi kryzys i choroba,
małżeństwo kończy się rozwodem,
tracimy pracę, a dzieci wyrastają na
arogantów i złodziei. To czemu nie
ma tak samo być z wiarą?
Postanowił podzielić się swoimi
rozterkami z Piotrem, człowiekiem
wierzącym, dobrze znającym Biblię.
− Piotrze, mam poważne pytanie.
Wierzę w Boga, ale skąd mogę wiedzieć, że wiara, którą czuję w sercu
jest prawdziwa?

DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 12
Janusz Kucharczyk

prowadzi do Boga?
Piotr zamyślił się chwilę i odpowiedział:
− Po owocach.
− To znaczy?
− Po tym, czy ta wiara zmienia coś
w twoim życiu.
Tym razem to Janek się chwilę zamyślił.
− Moje życie nieraz już się zmieniało, także na dobre. A czasem na złe.
Skąd mam wiedzieć, jak poznać, że
teraz to już jest to?
− Masz rację, poznasz to dopiero
w dłuższym czasie.
− Jak długim?
− No cóż, kiedy będziesz miał wiedzieć, będziesz.
− Ee, wymijająca odpowiedź – obruszył się trochę Janek.
− Może – zgodził się Piotr – ale
wobec naszych ograniczeń, na które
słusznie wskazałeś, pewnych rzeczy
przeskoczyć się nie da – A potem, jakby nagle czymś dotknięty, dopytał:
− Rozumiem, że wierzysz w Chrystusa?
Janek nieco się zmieszał.
− A w co konkretnie?
− No, w Jego bezgrzeszne życie,
śmierć za grzechy, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie, ponowne przyjście...
− Eeee, no tak, hm, to znaczy...
− To znaczy co? – dopytywał się
Piotr.
− No, tak ogólnie.
− Jak ogólnie?
− Mam pewne wątpliwości.
− Akurat co do Chrystusa te wątpliwości muszą się rozwiać. Wiara chrześcijańska opiera się na Chrystusie.
− Nie na Bogu? – zapytał Janek.
− Na Bogu, Bogu objawionym
w Chrystusie, który sam był Bogiem.

problem nie leży w samej wierze,
ale w jej podstawie

Janek chwilę pomyślał. Okazało
się, że sprawa wiary dotyczy konkretnych rozstrzygnięć, których nie był do
końca świadomy.
− Więc musi być Chrystus?
− W chrześcijaństwie tak.
− A musi być chrześcijaństwo?
− Widzę, że ty jednak nie wierzysz –
odparł Piotr.
− Wierzę w Boga Abrahama, Izaaka
Jakuba, ale chyba jeszcze nie do końca rozumiem Jego związek z Chrystusem.

− To musisz nad tym popracować.
Janek chwilę pomyślał i powiedział:
− Dziękuję, Piotrze. Właśnie uzmysłowiłem sobie, że problem nie leży
w samej wierze, ale w jej podstawie.
Dla chrześcijanina jest nią Jezus. A czy
On naprawdę jest moim zbawicielem,
to dla mnie wciąż jest niepewne.
− Masz rację, to sprawa najistotniejsza w chrześcijaństwie i wymaga
przemyślenia.
− Na pewno to zrobię.
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Wiadomości
Dawid Breuer

W

dniach 30-31 sierpnia 2015 r.
w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XVII posiedzenie Rady Kościoła kadencji 20132017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 30
sierpnia 2015 r. o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Uchwała Rady Kościoła z dnia
30 sierpnia 2015 r. w sprawie
upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Michała
Domagały;
3. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. o zniesieniu
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Węgorzewie;

W

dniach 8-9 listopada 2015 r.
w Warszawie przy ulicy
Szczytnowskiej 35-39 odbyło się
XVIII posiedzenie Rady Kościoła
kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu
tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Rady Kościoła z dnia
8 listopada 2015 r. o postępowaniu
w sprawach ustanawiania Zborów
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;
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4. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu
rozpoczęcia posługi pastorskiej
Andrzeja Seweryna w Zborze
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Szczytnie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
5. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu
zakończenia posługi pastorskiej Janusza Zwierzchowskiego
w Zborze Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Szczecinie w Rejestrze Pastorów Kościoła;
6. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. o wpisaniu
rozpoczęcia posługi pastorskiej
Roberta Merecza w Zborze
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie w Rejestrze

Pastorów Kościoła;
7. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. w sprawie egzaminu kościelnego Ivana Krasnoshapki i Piotra Słomiana;
8. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. w sprawie
delegowania pastora dr. Roberta Merecza jako przedstawiciela
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej do
Komisji Konsultantów Kościelnych Ekumenicznego Przekładu
Starego Testamentu;
9. Uchwała Rady Kościoła z dnia
31 sierpnia 2015 r. o objęciu patronatu honorowego nad obchodami jubileuszu 200-lecia istnienia
i działania w Polsce Towarzystwa
Biblijnego w Polsce.

2. Uchwała Rady Kościoła z dnia
8 listopada 2015 r. o powołaniu
Komisji Etyki i Teologii;
3. Uchwała Rady Kościoła z dnia
8 listopada 2015 r. w sprawie
upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Marka
Orlickiego;
4. Uchwała Rady Kościoła z dnia
8 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji
na urząd pastora Piotra Słomiana;

5. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Mikołowie;
6. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Mikołowie do
Okręgu Śląskiego;
7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 9
listopada 2015 r. o ustanowieniu
Zboru Kościoła Chrześcijan Bap-

tystów „Źródło Życia” w Opolu;
8. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Źródło Życia”
w Opolu do Okręgu Dolnośląskiego;
9. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tarnowskich
Górach do Okręgu Śląskiego;
10. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Lubinie do Okręgu
Dolnośląskiego;

11. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o przynależności Zboru Kalisz do Okręgu
Pomorskiego;
12. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o wpisaniu
zakończenia posługi pastorskiej
Andrzeja Seweryna w Polskim
Kościele Chrześcijan Baptystów
w Toronto (Kanada) w Rejestrze
Pastorów Kościoła;
13. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o wykreśleniu
Pawła Krzywickiego z Rejestru
Pastorów Kościoła*;
14. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o wpisaniu

rozpoczęcia posługi pastorskiej
Zbigniewa
Wierzchowskiego
w Zborze Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Lubinie w Rejestrze
Pastorów Kościoła;
15. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. o wpisaniu
Michała Domagały do Rejestru
Pastorów Kościoła;
16. Uchwała Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie
delegowania prezbitera Adama
Gutsche jako przedstawiciela
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej do
Komisji Ekumenicznej X Zjazdu
Gnieźnieńskiego.

szenie kazania oraz wygłoszenie
wykładów podczas konferencji
pt. „Rodzina w służbie kształtowania uczniów” – Olsztyn, dn. 13
września 2015 r.,
wygłoszenie wykładów podczas
I zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym
Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie – Warszawa, dn. 18-19 września 2015 r.,
wizyta w Zborze KChB w Hajnówce – udział w nabożeństwie z okazji
Święta Żniw i wygłoszenie kazania
– Hajnówka, dn. 20 września 2015 r.,
udział wraz z prezbiterem Mieczysławem Piotrowskim w Radzie
Europejskiej Federacji Baptystów
2015 (European Baptist Federation Council 2015) – Sofia (Bułgaria), dn. 23-26 września 2015 r.,
udział w Konsultacji Europejskiej
Federacji Baptystów nt. wolności
sumienia i religii (EBF Consultation
on Freedom of Religion or Belief
»FORB«) – Sofia (Bułgaria), dn.
27-28 września 2015 r.,
wizyta w zborze baptystycznym
w Tuzli – Tuzla (Bośnia i Hercegowina), dn. 29-30 września 2015 r.,
udział wraz z prezbiterem Mieczysławem Piotrowskim w spotkaniu
z członkami Rady Węgierskiego
Kościoła Baptystów – Budapeszt
(Węgry), dn. 1 października 2015 r.,
wygłoszenie kazania podczas
nabożeństwa kończącego zorganizowaną w Ośrodku KChB
w Warszawie-Radości Ogólnopolską Konferencję Kobiet pt. „Podaj

dalej” – Warszawa, dn. 4 października 2015 r.,
udział w Walnym Zgromadzeniu
Europejskiego Aliansu Ewangelicznego 2015 (European Evangelical
Alliance General Assembly 2015)
– Schwäbisch Gmünd (Niemcy),
dn. 5-8 października 2015 r.,
wizyta w Rosyjskojęzycznym Zborze KChB w Warszawie – spotkanie z członkami Rady Zboru – Warszawa, dn. 9 października 2015 r.,
wygłoszenie wykładów podczas
II zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym
Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie – Warszawa, dn. 9-10 października 2015 r.,
wizyta w Zborze KChB w Radomiu – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Radom, dn.
11 października 2015 r.,
udział w uroczystości inauguracji
roku akademickiego 2015/2016
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – Warszawa, dn. 12 października 2015 r.,
udział wraz z członkami Prezy-

W

okresie od dnia 1 lipca 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter
dr Mateusz Wichary podejmował następujące aktywności:
• wizyta w Zborze KChB „Wspólnota Radość” w Warszawie – udział
w nabożeństwie z chrztem i wygłoszenie kazania – Zielonka, dn.
5 lipca 2015 r.,
• wizyta w Zborze KChB w Chojnicach – spotkanie z członkami
Rady Zboru (11 lipca 2015 r.) oraz
udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania (12 lipca 2015 r.)
– Chojnice, dn. 11-12 lipca 2015 r.,
• udział w 21. Światowym Kongresie Baptystów (21st Baptist World
Congress) – Durban (Republika
Południowej Afryki), dn. 22-26 lipca 2015 r.,
• wizyta w Zborze KChB „Wspólnota Radość” w Warszawie – udział
w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Warszawa, dn. 30 sierpnia
2015 r.,
• przyjmowanie wizyty przedstawicieli Fundacji „In de Rechte Straat”
wydającej biuletyn „Augustinus” –
Warszawa, dn. 3-4 września 2015r.
• wizyta w Zborze KChB w Chojnicach – spotkanie z członkami Rady Zboru – Chojnice, dn.
7 września 2015 r.,
• udział w IV posiedzeniu Zarządu
Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa, dn. 11 września 2015 r.,
• wizyta w Zborze KChB w Olsztynie
– udział w nabożeństwie i wygło-
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dium Rady Kościoła w posiedzeniu Konferencji Okręgu Śląskiego
– Katowice, dn. 17 października
2015 r.,
• wizyta w Zborze KChB w Szczecinku – udział w nabożeństwie
z wprowadzeniem w urząd wikariusza Arkadiusza Archackiego
i wygłoszenie kazania – Szczecinek, dn. 18 października 2015 r.,
• prowadzenie
Zjazdu
Aliansu
Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej 2015 – Ośrodek KChB
w Warszawie-Radości – Warszawa, dn. 21 października 2015 r.,
• wygłoszenie wykładów podczas
III zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym
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Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie – Warszawa, dn. 23-24 października 2015 r.,
• wygłoszenie wykładu inauguracyjnego podczas zorganizowanego
w Ośrodku KChB w Warszawie-Radości Ogólnopolskiego Zlotu
Młodzieży Baptystycznej – Joy
Camp pt. „Bohaterowie wiary” –
Warszawa, dn. 30 października
2015 r.,
• wizyta w I Zborze KChB w Sopocie – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Sopot, dn.
1 listopada 2015 r.,
• wygłoszenie wykładów podczas
IV zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym

•

•

•

•

•

Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie – Warszawa, dn. 6-7 listopada 2015 r.,
wygłoszenie wykładów podczas
jesiennego zjazdu uczestników IV
edycji programu Centrum Edukacji Liderów Kościoła Chrześcijan
Baptystów (CEL KChB) – Warszawa, dn. 8-11 listopada 2015 r.,
udział w uroczystościach państwowych przed Grobem Nieznanego
Żołnierza i w Pałacu Prezydenckim
z okazji Święta Niepodległości –
Warszawa, dn. 11 listopada 2015 r.,
wizyta w Zborze KChB w Bartoszycach – dokonanie wraz
z Przewodniczącym Rady Okręgu
Mazurskiego pastorem Markiem
Kamińskim i prezbiterem dr. Andrzejem Sewerynem ordynacji na
urząd pastora Marka Orlickiego
i wygłoszenie kazania – Bartoszyce, dn. 15 listopada 2015 r.,
udział w śniadaniu pastorskim
Okręgu Mazurskiego – Kętrzyn,
dn. 21 listopada 2015 r.,
wizyta w Zborze KChB w Kętrzynie
– wygłoszenie wykładów podczas
konferencji pt. „Rodzina i Wspólnota” – Kętrzyn, dn. 21 listopada
2015 r.,
wizyta w Zborze KChB w Ełku –
udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Ełk, dn. 22 listopada
2015 r.,
udział wraz z prezbiterem Markiem Budzińskim w spotkaniu
z szefem Redakcji Audycji Religijnych Polskiego Radia redaktorem
Marcinem Witanem – Warszawa,
dn. 24 listopada 2015 r.,
udział w XXVII posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej – Warszawa, dn. 24 listopada
2015 r.,
udział w spotkaniu z Dyrektorem
Misji Pokoleń Michałem Slawikiem
w przedmiocie prezentacji działalności Misji Pokoleń – Warszawa,
dn. 27 listopada 2015 r.,
wizyta w I Zborze KChB w Sopocie – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Sopot, dn.
13 grudnia 2015 r.,
udział w śniadaniu pastorskim
Okręgu Centralnego – Warszawa,
dn. 15 grudnia 2015 r.,
udział w V posiedzeniu Zarządu

Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa, dn. 17 grudnia 2015 r.,
• udział wraz z małżonką w Spotkaniu Adwentowym zorganizowanym
przez Polską Radę Ekumeniczną –
Warszawa, dn. 17 grudnia 2015 r.,
• wygłoszenie kazania podczas nabożeństwa dziękczynnego za Dar

Bożego Słowa kończącego zorganizowaną przez Zbór KChB w Chełmie w dniach 16-20 grudnia 2015 r.
III edycję projektu pt. „Chełmianie
czytają Pismo Święte” – Chełm, dn.
20 grudnia 2015 r.,
• wygłoszenie wykładów podczas
zorganizowanej przez Zbór KChB
„Oaza” w Wiśle konferencji mło-

W

dniu 13 października 2015 r. w Berlinie (Niemcy)
odbyło się spotkanie z Dyrektorem Europejskiego
Biblijnego Centrum Treningowego (Europäisches Bibel
Trainings Centrum) Christianem Andresenem w przedmiocie nawiązania współpracy z Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Ze strony
Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego
w Warszawie w spotkaniu wziął udział Przewodniczący
Rady Seminarium prezbiter Christopher Osiecki i Prorektor prezbiter dr Mateusz Wichary.
W dniu 22 października 2015 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbył się egzamin kościelny
Piotra Słomiana. Egzamin przeprowadziła Kościelna Komisja Egzaminacyjna w składzie: prezbiter dr Mateusz
Wichary – Przewodniczący, prezbiter Marek Budziński,
prezbiter Ireneusz Skoczeń, prezbiter Henryk Skrzypkowski.
W dniach 22-24 października 2015 r. odbyła się, zorganizowana w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie-Radości przy ulicy Szczytnowskiej 35-39
w Warszawie, Konferencja kaznodziejska 2015. Jednym
z jej mówców był Philip Moore, który wygłosił wykłady
na temat strategii zakładania nowych zborów. Podczas
Konferencji kaznodziejskiej 2015 wykładami usłużyli także prezbiter Ireneusz Skoczeń i prezbiter Henryk
Skrzypkowski. Prócz słuchania wykładów uczestnicy
brali udział w warsztatach. W Konferencji kaznodziejskiej 2015 udział wzięło około 50 pastorów i liderów.
W dniu 22 listopada 2015 r. w siedzibie Zboru Kościoła
Chrześcijan Baptystów „Misja Łaski” w Krakowie przy
ulicy Lwowskiej 30 w Krakowie odbyło się uroczyste nabożeństwo z ordynacją na urząd pastora Piotra Słomiana. Ordynacji dokonali działający z upoważnienia Rady
Kościoła: pastor Krzysztof Krajewski, prezbiter Ireneusz
Skoczeń i prezbiter Zbigniew Sobczak.
W dniu 25 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się
spotkanie z Dyrektorem Europejskiego Biblijnego
Centrum Treningowego (Europäisches Bibel Trainings
Centrum) Christianem Andresenem w przedmiocie nawiązania współpracy z Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Ze strony Wyższego
Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie w spotkaniu wziął udział Rektor prezbiter Gustaw
Cieślar, Przewodniczący Rady Seminarium prezbiter
Christopher Osiecki, Prorektor prezbiter dr Mateusz
Wichary i Dziekan pastor dr Robert Merecz.

dzieżowej „Wysokie napięcie Vol.
3. Uwielbienie – życie?” – Wisła,
dn. 29-31 grudnia 2015 r.,
• wygłoszenie wykładu podczas
zorganizowanego przez Chrześcijańską Fundację Radość młodzieżowego obozu sylwestrowego pt.
„Odkrywcy Boga” – Zawoja, dn. 30
grudnia 2015 r.

W dniu 25 listopada 2015 r. w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej przy
ulicy Siennej 68/70 w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne wspólnego sympozjum naukowego
Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego
w Warszawie i Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Ze strony Wyższego Baptystycznego
Seminarium Teologicznego w Warszawie w spotkaniu
wziął udział Rektor prezbiter Gustaw Cieślar, Prorektor
prezbiter dr Mateusz Wichary i Dziekan pastor dr Robert
Merecz. Tematyka planowanego na dzień 8 kwietnia
2016 r. sympozjum naukowego będzie koncentrowała
się wokół zagadnienia osoby duchownej wobec wyzwań współczesności. Sympozjum odbędzie się w pomieszczeniach Wyższego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej
35-39 w Warszawie.
W dniach 2-10 grudnia 2015 r. Przewodniczący Rady
Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary oraz Koordynator do spraw misji wśród Ukraińców Maksym Sliazin
przebywali na Ukrainie, gdzie uczestniczyli w spotkaniach z kierownictwem Wszechukraińskiej Unii Zborów Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów, kierownictwem części jej Okręgów i pastorami lokalnych zborów.
Przedmiotem tychże spotkań, które odbyły się w Tarnopolu, Równem, Kijowie oraz we Lwowie, były perspektywy pracy misyjnej i duszpasterskiej wśród przybyłych
do Polski imigrantów z Ukrainy.
W dniu 22 grudnia 2015 r. w Warszawie przy ulicy
Szczytnowskiej 35-39 odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Wszechukraińskiej Unii Zborów Ewangelicznych
Chrześcijan-Baptystów pastorem Ivanem Romaniukiem
w przedmiocie perspektyw pracy misyjnej i duszpasterskiej wśród przybyłych do Polski imigrantów z Ukrainy.
Ze strony Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu wziął udział Przewodniczący
Rady Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary oraz Koordynator do spraw misji wśród Ukraińców Maksym Sliazin.
* Kancelaria Kościoła wyjaśnia, że przyczyną podjęcia
przez Radę Kościoła uchwały z dnia 9 listopada 2015
r. o wykreśleniu Pawła Krzywickiego z Rejestru Pastorów Kościoła był wniosek zainteresowanego w oznaczonym przedmiocie. Kancelaria Kościoła informuje jednocześnie, że w opinii Przewodniczącego Rady Kościoła
prezbitera dr. Mateusza Wicharego posługa pastorska
Pawła Krzywickiego była błogosławieństwem dla Kościoła.
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2016

27

trzecia
akcja
wysyłki
Biblii

INICJATYWY

Urszula Lis

C

zy chrześcijanie powinni angażować się w życie polityczne? Czy powinni pełnić ważne funkcje publiczne i poprzez
to zaprowadzać Boży porządek na ziemi? Odpowiedzi na te
pytania polaryzują chrześcijan.
Jednak wspólne jest przekonanie, że jako chrześcijanie powinniśmy głosić Słowo Boże wszystkim ludziom, wierząc, że
gdy Bóg przemieni serce człowieka zajmującego szczególną
pozycję społeczną, będzie on służyć Jemu na chwałę.
Dlatego jako Kościół od trzech lat wysyłamy raz do roku
Biblie do osób zajmujących ważne funkcje w naszym kraju.
Dzieje się to przy okazji Święta Reformacji, które jest symbolem przemiany jaka dokonała się pod wpływem wierności
słowom Biblii.
Ostatniego roku adresatami akcji byli samorządowcy. 100
sztuk Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej trafiło do wojewodów, marszałków, prezydentów i burmistrzów polskich miast.
Na ręce prezbitera Mateusza Wicharego wpłynęło wiele
odpowiedzi od adresatów akcji. Szczególnie budujące są życzenia pana Tomasza Andrukiewicza, prezydenta Ełku.: „Za
wielkie i bardzo odpowiedzialne zadanie wszystkich chrześcijan naszych czasów uważam wnoszenie światła Jezusa Chrystusa w życie społeczne. Wiarę przeżywamy na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest nasze wnętrze. Ale wiara powinna
także znajdować swój wyraz w życiu obywatelskim. Ludzie
wierzący, posiadający wielki skarb Bożego Słowa, mają możliwość zmiany rzeczywistości wokół siebie. Nie powinniśmy
lękać się mówić o Bogu i o naszej wierze. Wierze, która nadaje
sens i kształt życiu człowieka w każdym wymiarze.”
Prosimy o modlitwę za wszystkich adresatów ostatniej
i poprzednich akcji. Módlmy się też o odwagę głoszenia
Ewangelii w każdych okolicznościach. Bóg nie mam względu
na osobę, jest suwerenny w swoim działaniu i ma moc odmienić nasz kraj poprzez Swoje Słowo. Bo „Własnością Pana jest
ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z jego
mieszkańcami” (Psalm 24:1).
Wszystkich, którzy chcieliby się dołączyć w tym roku do kolejnej akcji wysyłki Biblii, zachęcam do składania ofiar celowych! Oto nasze konto: Kościół
Chrześcijan Baptystów w RP, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa

ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905
W tytule przelewu „Sola Scriptura”
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Treść listów dołączanych do egzemplarza Biblii:
Szanowny Panie Marszałku,
prawie 500 lat temu życie niemieckiego wykładowcy
i mnicha zmieniło zrozumienie jednego słowa w Liście
Apostoła Pawła do Rzymian. Był przekonany, że Boża
Ewangelia wyjaśnia Boże oczekiwania względem niego. Prowadziło go to do rozpaczy, bowiem nie był
w stanie im sprostać. Chciał przy tym być uczciwy
i nie zadowalał się popularna myślą: „jakoś to będzie”.
Wtedy zrozumiał, że greckie słowo „sprawiedliwość” może oznaczać również „usprawiedliwienie”.
Ewangelia więc to dobra wiadomość o tym, że Bóg
przyjmuje i nie odtrąca od siebie grzeszników, którzy
pokładają swą wiarę w ukrzyżowanym i wzbudzonym z martwych Jezusie Chrystusie. Słowo to znajduje się w 16 wersecie 1 rozdziału tego Listu, a mnichem
owym był Marcin Luter. Ten fragment Pisma Świętego zmienił całe jego życie, a przez niego – całą Europę.
Czytanie Słowa Bożego wciąż zmienia życie ludzi.
Zmieniło moje życie. Pokazało mi, jak mogę pogodzić
się z Bogiem i zacząć swoje życie z Nim, na nowo.
Poprowadziło mnie w zbudowaniu rodziny na fundamentach trwalszych niż te, jakie posiadało poprzednie
pokolenie. Dało mi nadzieję i cel, które prowadzą
mnie każdego dnia.
Wierzę, że lektura Słowa Bożego może stać się
również błogosławieństwem dla Pana. Dlatego
z okazji Święta Reformacji chciałbym je Panu podarować, jako najcenniejsze źródło chrześcijaństwa. Jako
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP co roku wysyłamy je do ważnej grupy Polaków z zachętą do czytania
i modlitwą, aby owa lektura stała się inspiracją i pozytywnym wyzwaniem. W tym roku wysyłamy je do
Pana jako przedstawiciela instytucji samorządowej.
Proszę je przyjąć z życzeniami błogosławieństwa
Bożego dla Pana odpowiedzialnej pracy, ale i życia
rodzinnego. „Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa,
miłość Boga Ojca i wspólny udział w Duchu Świętym
nadają bieg waszemu życiu” (2 Kor. 13:13).
Przewodniczący Rady Kościoła
prezbiter dr Mateusz Wichary

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA | BARTOSZYCE

W

dniu 14 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość
ordynacji na urząd Pastora Marka Orlickiego
w zborze KCHB w Bartoszycach. W uroczystości
udział wzięli bracia i siostry z miejscowego zboru oraz
zaproszeni goście ze zborów okręgu warmińsko-mazurskiego, zboru toruńskiego, rodzina i znajomi.
Nabożeństwo okolicznościowe poprowadził przewodniczący Rady Zboru Janusz Kaliszuk.Po wysłuchaniu kazania prezbitera dr Mateusza Wicharego na
temat „Roli i znaczenia pastora w służbie Kościoła”,
świadectwo powołania do służby w Kościele wygłosił
Marek Orlicki.

Ordynacja w Bartoszycach
Błogosławieństwo nowo powołanemu Pastorowi oraz jego żonie Paulinie udzielili: Prezbiter dr Mateusz
Wichary, Prezbiter Marek Kamiński
– przewodniczący Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, prezbiter dr Andrzej Seweryn – pastor zboru w Szczytnie oraz
członkowie rady zboru - Janusz Kaliszuk i Krzysztof Suchodolski. Nabożeństwo zakończyła modlitwa oraz życzenia błogosławieństwa złożone przez
delegatów poszczególnych zborów.
Po oficjalnej części nabożeństwa,

odbyła się część nieformalna przy stolach, którą przygotowały siostry ze zboru bartoszyckiego.
Pastor Marek Orlicki urodził się
24.11.1980 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 2002 r. ukończył studia
w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na kierunku:
rachunkowości i finanse, a w roku 2008
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobywając tytuł magistra na kierunku: finanse i bankowość. Natomiast
w 2013 r. ukończył Wyższe Baptystycz-

Libia – chrzty na znanym wybrzeżu
Szachid był muzułmaninem z krwi i kości. Jednak dzięki chrześcijańskim audycjom telewizyjnym, po pokucie i wierze w Jezusa Chrystusa, ten twardy wyznawca islamu zaczął
zakładać w Afryce Północnej i w Europie nowe zbory chrześcijańskie. I chrzcił nowo
nawróconych na tym samym miejscu, gdzie terrorystyczna grupa z Państwa Islamskiego
ścięła głowy 21 koptyjskim chrześcijanom. To krwawe wydarzenie wzburzyło wszystkich internautów, obejrzało je ponad 2 mln osób. Jednym z nich był Szachid, który
zmieniając kanały telewizyjne natknął się na tę scenę i audycję telewizyjną. Zaczął codziennie ją oglądać. Potem udał się do Jordanii, gdzie przyjął Jezusa Chrystusa i został
ochrzczony. Następnie udał się do Libii, by tam zwiastować muzułmanom ewangelię.
Obecnie znajduje się w obozie przesiedleńców w Turcji. „Teraz nie zamykają się u mnie
usta, Świadczę innym o Jezusie” – mówi. Przez jego świadectwo tysiące ludzi przyjmuje
Jezusa Chrystusa (christian.by).

Tajlandia – Baptystyczna Konwencja Karenów
Karenowie to jedna z narodowościowych grup tego kraju. Pierwszy zbór baptystyczny
tej narodowości powstał w 1882 roku, ale Konwencja została założona dopiero w 1955
roku. Obecnie w jej skład wchodzi 194 zbory, podzielone na 12 okręgów. Posiada ona
ponad 30.000 ochrzczonych członków. W ponad 100 wioskach pracują ewangeliści tej
Konwencji, corocznie chrzczą oni ponad 100 osób, co roku powstaje 3 lub 4 nowe zbory. Konwencja prowadzi dwie szkoły, do których uczęszcza 3.228 dzieci, z których 80%
zamieszkuje górzyste tereny. Od 2013 roku działa Globalna Społeczność Baptystyczna
Karenów, obejmująca swoim zasięgiem całą Tajlandię. Przygotowuje ona pastorów do
pracy ewangelizacyjnej na terenie całego kraju (bwa.org).

ne Seminarium Teologiczne w Warszawie. W latach 2004-2009 wzrastał
w wierze i poznaniu Boga w zborze
KCHB w Toruniu, w latach 2009 – 2015
pełnił funkcję misjonarza zboru KCHB
w Krynicy-Zdrój. W tym to okresie
ukończył studia teologiczne WBST
w Warszawie, jak również ukończył wikariat pod opieką prezbitera Ireneusza
Skoczenia – pastora KCHB w Tarnowie
oraz zdał egzamin kościelny w 2014 r.
W lipcu 2015 roku rozpoczął służbę
w zborze KCHB w Bartoszycach. (MW)

wiadomości ze świata

Kuba – Społeczność Zborów
Baptystycznych Kuby
Społeczność tę w 1989 roku powołało trzy zbory. Obecnie
posiada ona 43 zbory liczące 3.7100 członków (dane
z 20011 r.). To jeden z czterech Kościołów baptystycznych
na Kubie. Rozwija on szeroką działalność społeczną,
prowadzi szkołę muzyczną i duże gospodarstwo rolne.
Wspiera i promuje ogrodnictwo, niezależność gospodarczą, wiele zborów angażuje się w oczyszczanie wody dla
ludności, prowadzi służbę więzienną. Na północnym wybrzeżu wyspy, w mieście Matanzas, prowadzi seminarium
ekumeniczne, w którym studiuje ponad 500 studentów
w różnym wieku. Jeden tydzień studenci przerabiają
w seminarium intensywny kurs, a potem kontynuują naukę
w swoich regionach. Antonio Santana, były przewodniczący Społeczności, stwierdza, że poprawki konstytucyjne
w 1992 roku dały wierzącym więcej religijnej wolności.
Społeczność akcentuje cztery swoje priorytety: świętowanie
jedności w różnorodności, służba całemu społeczeństwu,
kształtowanie teologicznej i biblijnej formacji pastorów i
innych liderów oraz współpraca ze zborami baptystycznymi poza granicami kraju (BWA Connect, 12/2015).
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USA – emigracja to pole misyjne
W Miami 38,8 procent mieszkańców to ludzie urodzeni poza Stanami Zjednoczonymi. W miastach
Kalifornii (39 mln mieszkańców) ten procent to: w San Jose – 37,5, Los Angeles – 33,2, San Francisco
– 29,7. Anglojęzyczni mieszkańcy są tam w mniejszości. Rozmawia się tam ponad 200 różnymi
językami, corocznie powstaje prawie 50 nowych zborów, przeważnie etnicznych. Przebywa tam najwięcej, poza Afganistanem, Afgańczyków. A w Long Beach jest najwięcej, poza Kambodżą, obywatel
i Kambodży, ponadto znajduje się tam milion Koreańczyków i bardzo dużo Filipińczyków. W Kalifornii
legalnie mieszka duża grupa hiszpańskojęzyczna (14,99 mln) oraz kaukaska (14,92 mln). Baptystyczne
zespoły ewangelizacyjne odwiedzają miejsca nabożeństw różnych grup wyznaniowych, by lepiej je
poznać i zrozumieć. Imigranci to ludzie ciężko pracujący, wykonujący prace, których nie podejmują
się miejscowi. Są oni polem misyjnym dla tamtejszych baptystów (Baptist Press).

Terroryzm na świecie – pięciokrotny wzrost liczby ofiar
w ciągu 10 lat
Najwięcej ludzi ginie z rąk terrorystów w krajach arabskich. A liczba zabitych na całym świecie
w zamachach od 2000 r. wzrosła pięciokrotnie – od 3361 w roku 2000 do 17958 w roku 2013.
Ponad 80 proc. zabitych w roku 2013 przez terrorystów zginęło w pięciu krajach. Ta piątka to Irak,
Afganistan, Pakistan, Nigeria i Syria. Kolejne kraje na liście niebezpiecznych to znów Bliski Wschód
– Libia, Egipt i Jemen. Dalej Kenia, Somalia, Kolumbia, Filipiny, Birma i Rosja. Raport wskazuje, że
motywy religijne dominują w działaniach grup z Afryki subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej oraz Azji Południowej. Raport przygotował Instytut Gospodarki i Pokoju (Institute for
Economics and Peace) – niezależny międzynarodowy think-tank. Badacze przeanalizowali dane
dotyczące terroryzmu z lat 2000-2013, przebadali 125 tys. aktów terroru pod względem metod
ataku, ich miejsc i organizacji, które je zorganizowały (gazeta.pl).

Pakistan – młodzież muzułmańska w obronie chrześcijan
W pakistańskim mieście Lahore, gdzie panuje szczególne napięcie międzyreligijne, odbyła się
demonstracja młodzieży muzułmańskiej, domagającej się szacunku dla mniejszości religijnych.
Ponad 500 młodych osób wzywało do odwrócenia się od dyskryminacji innych wyznań religijnych
w tym kraju. Młodzież ta wzywała do zaniechania nazywania chrześcijan słowem „isai”, co w języku
urdu określa człowieka skazanego na brudną pracę. Młodzi obrońcy praw człowieka domagali się,
aby chrześcijan określano słowem „masich”, co znaczy ludzie Mesjasza. Natomiast organizacja Green
for White postanowiła informować młodych Pakistańczyków o prześladowaniach mniejszości religijnych w ich kraju, które są niedopuszczalne w cywilizowanym świecie. Zdaniem młodych obrońców
prawa takie działania mogą doprowadzić do pojednania (Christian.by).

Biblia – przyspieszenie tłumaczenia
„Do czasów Reformacji (początek XVI wieku) Słowo Boże było dostępne w 35 językach świata.
W okresie Reformacji został zapoczątkowany ruch tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych na
języki narodowe. Około roku 1950 już około 1000 języków miało dostęp do Słowa Bożego...
W ramach Misji Wicliffe’a został opracowany projekt... by do roku 2025 rozpocząć przekład dla
pozostałych 3000 języków. W okresie 15 lat od chwili ogłoszenia projektu „Wizja roku 2025”,
rozpoczęto prace nad tłumaczeniem Nowego Testamentu dla około 1000 grup językowych...
W okresie ostatnich 50 lat Słowo Boże zostało przetłumaczone na większą ilość języków niż przez
cały poprzedni okres historii Kościoła. Średnio co dwa tygodnie jakiś naród otrzymuje dostęp do
całego Nowego Testamentu” (IDŹCIE, jesień 2015).
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Kolumbia – początki i rozwój
ruchu baptystycznego
Kraj ten posiada 43 mln mieszkańców,
z których 60% zamieszkuje miasta. W trzech
miastach – Bogocie, Medellin i Cali – mieszka
35% wszystkich obywateli tego kraju. To kraj
katolicki, w którym 8% mieszkańców stanowią
chrześcijanie ewangelikalni. Pierwszy zbór
baptystyczny został zorganizowany w tym
kraju w 1845 roku, ale Kościół Baptystów
powstał dopiero w 1941 roku, zaś w 1953
roku rozpoczęło pracę seminarium teologiczne, prowadzone na początku przez baptystów
amerykańskich, zaś od 1993 roku przez samych
Kolumbijczyków. Obecnie do Kościoła Baptystów tego kraju należy 170 zborów, liczących
łącznie 17.000 ochrzczonych członków. 150
dodatkowych zborów znajduje się w procesie
organizacji. Tamtejsi baptyści pracują misyjnie
wśród wielu tubylczych plemion, przygotowują
im duchowych przewodników i pastorów
(bwanet.org).

USA – ewangelikalni na
pomoc uchodźcom
Trzech południowych baptystów wraz
w przedstawicielami ponad 100 kościołów
i organizacji dobroczynnych 17 grudnia ub. r.
w Chicago powołało koalicję na rzecz niesienia
pomocy prawie 60 milionom uchodźców na
całym świecie. Zarząd koalicji, składający się
z 12 osób, oświadczył: „W takiej chwili jak ta,
chrześcijanie nie powinni pozostawać obojętni.
W czasach tego kryzysu, kierując się Bożym
nakazem pomagania wszystkim potrzebującym, a szczególnie uchodźcom, zachęcamy
siebie i swoje zbory do okazania im szczególnej
troski”. W Chrześcijańskiej Deklaracji koalicja
wyraziła sześć swoich priorytetów: uchodźcy
posiadają podobieństwo Boże, są bardzo ważni
dla Boga i dla nas; mamy nakaz kochania
swoich bliźnich i dlatego naszym przywilejem
jest miłość do uchodźców; jako chrześcijanie
musimy okazać troskę o uchodźców, obcokrajowców i obcych; będziemy motywować
i przygotowywać swoje zbory do troski
o uchodźców; nie możemy w tej sprawie kierować się strachem, lecz miłością do Boga i ludzi;
chrześcijanie są powołani do okazywania łaski
i pokory w wypowiadaniu się na ten temat.
Jezus przyszedł do cierpiących i zrozpaczonych.
Takie sytuacje jak ta, daje nam możliwość być
podobnymi do Jezusa” (Baptist Press).

Liban i Francja – reakcja baptystów na zamachy
Baptyści Libanu i Francji wyrazili żal i współczucie z powodu zamachów, które miały miejsce
w kolejnych dniach. 12. listopada ub. r. na przedmieściach Bejrutu, stołecznego miasta Libanu,
wybuch dwóch bomb zabił 45 osób i ranił ponad 200. Wieczorem następnego dnia ofiarami
serii ataków terrorystycznych w Paryżu było 135 osób zabitych i prawie 430 rannych. Nabil
Costa, dyrektor baptystycznej organizacji charytatywnej w Libanie, powiedział: „Jesteśmy
głęboko zasmuceni tym, co wydarzyło się w Bejrucie i w Paryżu, ale nasze stanowisko jest
niezmienne bez względu na okoliczności. Będziemy starali się pozostawać wiernymi Chrystusowi i okazywać Jego miłość wobec swoich bliźnich, a nawet wrogów i modlić się za tych, którzy
nas krzywdzą. Im ciemniejszy staje się świat, tym jaśniej powinno świecić Światło Kościoła.
Terroryzm nie ma narodowości, módlmy się o rodziny, które bezpośrednio zostały dotknięte
tymi atakami”. Również Mrac Deroeux, sekretarz generalny Federacji Zborów Baptystycznych
we Francji wezwał francuskich baptystów do praktycznego i modlitewnego wspierania tych,
którzy są w potrzebie (bwa.org).

Boliwia – Boliwijska Unia Baptystów
W Boliwii są dwa Kościoły baptystyczne: Boliwijska Unia Baptystów (20.000 w 254 zborach)
i Baptystyczna Konwencja Boliwii (15.000 członków w 57 zborach). Unia (powstała w 1936
roku) została zapoczątkowana przez baptystów kanadyjskich. Natomiast Konwencja powstała
w 1952 roku na skutek pracy misyjnej baptystów brazylijskich. Głównym celem Unii jest
zwiastowanie ewangelii Jezusa Chrystusa, nauczanie prawd chrześcijańskiej wiary i służba
wszystkim ludziom, a szczególnie tym zmarginalizowanym i najbardziej cierpiącym. Uczestniczy
ona w pracach Ewangelikalnego Uniwersytetu Boliwijskiego, pierwszego uniwersytetu
w hiszpańskojęzycznej Południowej Ameryce. Posiada też Teologiczne Seminarium Baptystyczne,
Baptystyczny Instytut Techniczny i inne instytucje kształcące. Unia Baptystyczna powołała też
Organizację Rozwoju Społecznego i stację radiową Południowy Krzyż (BWA Connect,11/2015).

Wschodnia Ukraina – życie zborów w Ługańsku
Nie działa tam ośrodek operatorów komórkowych. W mieście sytuacja jest napięta. Od czasu do
czasu wybucha strzelanina. Ludzie nie otrzymują pensji, rent i emerytur. Jeden z pastorów mówi:
„W niedziele do zboru przychodzi bardzo dużo ludzi. Jedni przychodzą po kaszę, a drodzy po
nadzieję w Chrystusie. Przez ostatnie 20 lat tak wiele ludzi nie przychodziło do zboru. Chwała
Panu”. Pastor innego zboru mówi: „ Choć nasz zbór zmniejszył się o połowę, dwa razy w tygodniu
przygotowujemy posiłki dla ludzi z miasta. Wodę mamy dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Na
razie mamy gaz i prąd. Spotykamy się z innymi wierzącymi na modlitwę o samych siebie, o miasto
i o zbory. Staramy się nie używać takich zwrotów jak „ukraińscy faszyści” czy „rosyjscy okupanci”.
W czasie strzelaniny piwnica naszego Domu Modlitwy była schronem, teraz jest tam stołówka.
Przykładem dla nas jest Chrystus, który nie angażował się w konflikt z Rzymianami. Nie popieramy żadnej przemocy, ale prosimy Boga o mądrość, by postępować roztropnie” (ecbua.Info).

Baptyści a inne tradycje religijne
Światowy Związek Baptystów prowadzi dialogi z chrześcijanami innych tradycji. Ich celem jest
lepsze zrozumienie, rozwijanie współpracy w szerzeniu poselstwa Jezusa Chrystusa. Chodzi też
o określenie spraw, z którymi się nie zgadzamy i tych, które wspólnie podzielamy. W teologicznym dialogu Duch Święty przewodzi i kształtuje ten proces. Aby dialog ten był skuteczny, musi
on sięgać do struktur lokalnych. Dobrym skutkiem dialogu są wspólne tłumaczenia Biblii przez
katolików i protestantów. Trudniej jest prowadzić rozmowy z przedstawicielami religii niechrześcijańskich, gdyż kontakty z nimi są obciążone konfliktami i wojnami. I tak w latach 1975-2010
u podstaw 30% wszystkich wojen były konflikty religijne. Najlepszym sposobem zbliżenia się
do wyznawców innych religii jest okazywanie im miłości i pomocy, jak czynił to Jezus. Zaangażowanie w społeczne działanie i chęć wysłuchania innej strony, burzy mury uprzedzeń i buduje
mosty zaufania (Baptist Times, 4/2015).

Izrael – odcisk pieczęci
króla Hiskiasza
Jedna z najbardziej fascynujących wiadomości odnosi się do odnalezienia w archeologicznym parku Ofel,
na południe od Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie,
glinianego odcisku pieczęci króla Hiskiahu, który
panował w Judei od 727 do 698 roku przed naszą
erą. Prace archeologiczne były prowadzone przez
instytut archeologii izraelskiego uniwersytetu pod
kierownictwem Ejlat Mazara. Odcisk posiada owalny
kształt o rozmiarach 9,7 x 8,6 mm na glinianym
fragmencie o grubości 3mm i rozmiarach 13x12 mm.
Widoczne są tam
ślady pierścienia,
na którym znajdowała się królewska
pieczęć. Na pieczęci widnieje napis w
języku hebrajskim:
„Należy do Hiskiahu, syna Achaza,
króla judzkiego”.
W środku pieczęci
znajduje się obraz skrzydlatego słońca z trzema
promieniami i symbolem nieśmiertelności („egipski
krzyż”). Zdaniem uczonych pieczęć ta odnosi się do
późnego okresu panowania Hiskiasza. Jest to pierwsze tego rodzaju znalezisko (baznica.info).

Rumunia – misja baptystyczna
w kraju i poza nim
Rumunia ma prawie 20 mln mieszkańców, z których
90% to Rumuni, reszta to Węgrzy i Romowie.
Prawosławni stanowią tam 90% mieszkańców, zaś
protestanci 5,5%. W ostatniej dekadzie ub. wieku
baptyści doświadczyli tam wielkiego rozwoju. Są oni
ruchem masowym. Zbór w Oradei posiada prawie
3.000 członków, wiele innych zborów ma ponad
1000 członków. Kościół Baptystów w Rumunii jest
trzecim pod względem wielkości Kościołem Baptystycznym w Europie – liczy 98.672 członków w 1722
zborach. Kościół Baptystów Węgierskich w Rumunii
posiada 8.954 członków w 247 zborach. Większość
zborów baptystycznych realizuje ambitny program
misyjny – ogólnokrajowe czytanie Biblii, konferencje
misyjne, krótkoterminowe wyprawy misyjne. 50
rumuńskich zborów baptystycznych znajduje się na
terenie innych państw europejskich, a dalszych 50
tworzy Rumuńskie Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych w Ameryce Północnej i Kanadzie. Prawie
70 baptystycznych misjonarzy rumuńskich pracuje
w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, na Bałkanach
i na zachodzie Europy (MP/ebf).
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