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NIEZMIENNE SŁOWO
K

w niejasnym świecie

iedyś usłyszałem zdanie, które najpierw mnie odrzuciło: „kościół
przede wszystkim daje ludziom poczucie
stabilności.” Byłem wtedy młody, niedługo po nawróceniu. Uważałem stabilność
za bardziej eleganckie określenie rutyny,
bezmyślnej pobożności pustych rytuałów.
Próbę usprawiedliwienia tym sympatycznym słowem bezruchu i drętwoty.
Z pewnością, te moje obawy są uzasadnione. Kościół często staje się miejscem pustych rytuałów i pozbawionej
życia obyczajowości. Z drugiej strony, im
dłużej żyję tym bardziej jestem wdzięczny Bogu za to, że Kościół jest miejscem
dla następujących po sobie pokoleń, a nie
tylko zbuntowanej (nawet jeśli słusznie),
młodzieży. Jestem wdzięczny za to, że
mój kościół jest stabilny: wierny określonym zasadom doktrynalnym, określonym
zasadom działania, czy nawet elementom
nabożeństwa – jak kazanie, modlitwa,
społeczność. Dlatego, że chcę, aby – jeśli Bóg pozwoli – również moje dzieci,
wnuki i prawnuki żyły w tej samej pobożności, tym samym kościele, doświadcza-

jąc tych samych błogosławieństw, które
tak cenne są dla mnie. Nie chcę dla nich
zmian, bo nie wierzę, że w tych sprawach
zasadniczych może być cokolwiek lepszego. Trynitarna natura Boga, ucząca o pojednanej różnorodności i jedności, chrystocentryczna wiara i uwielbienie, nacisk
na nawrócenie i wymierną świętość, zbory jako realna społeczność i pomoc wierzących, praktyczna etyka pracy i nacisk
na znaczenie rodziny – oto baptyzm, jaki
znam, jaki chcę, aby trwał.
W tym wszystkim zwornikiem jest
niezmienny skarb, przekazywany przez
pokolenia, niezastąpione źródło ciągle
tych samych zasad, służące nam od wieków – Biblia, Boże natchnione Słowo,
które ciągle w każdym pokoleniu nie tylko rodzi, ale i zasila i strzeże tego, co najważniejsze. „Całe Pismo przez Boga jest
natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2Tm 3;16).
To ono daje pocieszenie i rodzi odwagę,
pobudza pokorę, wzywa do działania,
zmusza do wyznawania grzechów i trud-

nych decyzji, oczyszcza i mobilizuje. To
ono, czytane i przyjmowane wiarą, ciągle
jest doskonałym zasobem odpowiedzi
względem ciągle zmieniających się warunków i wyzwań, które w różnorodności czasów i narodów cały czas kształtuje
grzeszników w zasadniczo ten sam Lud
Chrystusowy – łącząc nas w Duchu Bożym który owym Słowem się posługuje,
obdarzając łaską, krzepiąc nadzieją, angażując do miłości.
O Nim i wokół Niego w tym numerze Słowa Prawdy. Drogi Panie, który
działasz cały czas tym samym Słowem,
daj nam łaskę, abyśmy przylgnęli do Twego Słowa i je kochali. Uchroń nas od głupoty i pychy, by zastępować je czymkolwiek innym, jako pokarmem dla duszy.
Daj nam w naszym życiu, wobec wszystkich wyzwań i trudności, zawsze wiernie
i spokojnie, z nadzieją i odpocznieniem,
trzymać się jego prawdy i iść, w którąkolwiek stronę nas poprowadzisz. Daj nam
łaski, aby w nim wytrwać do końca, dla
chwały Twojej łaski, miłości Ojca i mocy
posyłanego nam Ducha, Amen.

KAZANIE
Henryk Skrzypkowski

Nowy rok -

nowe możliwości
fot. fotolia.pl

K

iedy miałem osiem lat, było to latem, pamiętam to dokładnie. Podekscytowany
pojechałem z mamą pociągiem do Lęborka i za
pieniądze ze zbioru truskawek kupiliśmy nowy,
pierwszy w naszym domu i długo wyczekiwany telewizor: Neptun model Z-413. To banalnie
dziś proste doświadczenie czegoś nowego, wryło się głęboko w moją
pamięć i nieodwracalw zgodzie z Bożą wolą
nie zmieniło styl życia
całej naszej wiejskiej
inicjować z wiarą
rodziny.
nowe rzeczy w kościele
Nowe
zawsze
brzmi lepiej niż stare,
choć mogą być wyjątki od tej zasady. Nabywanie czegoś nowego niesie ze sobą nadzieję lepszych wygód i większych korzyści związanych
z nowym nabytkiem. Z tego powodu budujemy
nowe domy lub stare modernizujemy i na nowo
wyposażamy; kupujemy nowe auta i zabiegamy
o nowe rzeczy osobiste. Nawiązujemy nowe znajomości biznesowe, czy przyjacielskie, oczekując nowych, większych możliwości w życiu. Coś

przemożnie pcha nas wszystkich do nowego.
Nadszedł nowy rok! Niby nic nowego, a jednak? Życzenia w mailach, na kartach pocztowych
i SMSach krzyczą nam dobrze znane słowa, choć
nowo brzmiące: Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Przyszłość nam nie jest znana, to oczywiste.
Czy jednak w związku z tym mamy ją biernie
i bezwiednie akceptować? Czy poddawać się jej
częstym, nieprzewidywalnym i zaskakującym
nas przejawom? Szukamy możliwości, aby tak
nie było. Staramy się na nią odpowiednio przygotować.
Uważam, że w życiu chrześcijanina
w wymiarze osobistym lub wspólnotowym tak
właśnie powinno być. Powinniśmy w zgodzie
z Bożą wolą inicjować z wiarą nowe rzeczy
w kościele. Nowe nabożeństwa w nowych miejscach, nowe spotkania w nowych formach lub
nowe metody nawiązywania współpracy z lokalnym środowiskiem. Szukać nowych ludzi,
którzy są gotowi naśladować Jezusa i zakładać
nowe zbory, w których Jezus będzie wielbiony
przez nowych chwalców.
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Taka postawa jest wyraźnie nauczana
w Piśmie Świętym i odzwierciedla naturę Pana
Boga. Stwórca zaplanował i uczynił nas jako
nową i wyjątkową osobę; nikogo przed nami
i po nas takich samych jak my nie było i nie będzie. Można by rzec, że każdy z nas to absolutnie najnowsza nowość!
Kiedy nas zbawia, czyni nas nowym
stworzeniem – jak uczy 2 List do Koryntian
(5;17-18): „Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co dawne,
przeminęło, a nastało nowe. Wszystko to zaś od
Boga”. Kto pozostaje w Chrystusie? Każdy człowiek prawdziwie wierzący, zbawiony. Wskazuje na to między innymi List do Rzymian (8;1):
„Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym,
którzy są w Jezusie Chrystusie”. W wielu też
innych miejscach Biblii znajdujemy podobne
zapewnienia o nowości natury wierzącego człowieka. Ten nowy, stworzony przez Boga ufający
Jemu człowiek, jest przeznaczony do nowego
królestwa. W tym nowym królestwie Bóg i człowiek mają żyć wiecznie razem.
Warto więc przygotowywać się do tej nowej
rzeczywistości! Otrzymujemy od Boga nowe
serce oraz nową naturę. Bez tych rzeczy niemożliwe jest życie z Bogiem. Co więcej, cały proces
uświęcenia, który po tym następuje, polega na
wypieraniu przez nową, daną nam przez Boga
naturę resztek skażonej grzechem natury odziedziczonej po Adamie. Tym samym wszelki marazm, czy skostniałość, są sprzeczne z Bożą wizją chrześcijańskiego życia.
trzymanie się tego co stare
Kiedy Pan plai dobrze nam znane może
nuje
przyszłość,
hamować w nas rozwój Bożego
mówi o nowym nieżycia i Jego zamiar względem
bie i o nowej ziemi.
naszego powołania
Ponadto o nowym
królestwie i panujących tam nowych zasadach. W Objawieniu
(21;1-5) czytamy: „I zobaczyłem nowe niebo
i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, Nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga, przygotowane jak
Panna młoda, przystrojona dla swojego męża.
I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił: Oto miejsce przebywania Boga z ludźmi,
i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem,
a On ich Bóg, będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze
wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie
4
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ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły. A Ten, który
siedzi na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe”.
Trzymanie się więc tego, co stare i dobrze nam znane może hamować w nas rozwój
Bożego życia i Jego zamiar względem naszego powołania. A każde Boże powołanie prowadzi do uwielbienia i uczczenia Jego Osoby
w tym świecie i w niebie. Tak, by Boże poznanie
rozwijało się wskazując na Jego piękno i chwałę, którą On sam chce objawić całemu stworzeniu.
Zastosowanie
Proponuję więc wszystkim, by na początku tego
roku uczynili trzy proste kroki. Dzięki temu
otworzymy się na nowe relacje z Bogiem.
1. Napisz krótko i zwięźle najważniejszą, jedną rzecz, która Cię odciąga od Boga i Bożej
woli. Nie pisz długo. Tylko kilka konkretnych słów określających jakiś konkretny
grzech lub zaniedbanie. Proszę, w modlitwie zastanów się nad tym, co zapiszesz
w twoim notatniku.
2. Następnie napisz, jaki będzie twój pierwszy
krok, aby odwrócić się z wiarą od tego, co
zapisałeś w pkt. 1. Zastosuj to jak najszybciej,
kiedy to tylko będzie możliwe do spełnienia.
Uczyń to szczerze i z modlitwą.
3. Na koniec, napisz jaki będzie twój pierwszy krok w utrwaleniu twojej decyzji? Niech
to będzie coś bardzo prostego, łatwego do
zrobienia, coś co mieści się w twoich codziennych możliwościach i jest łatwe do
zweryfikowania.
Zadbaj o to, by zaglądać do tej notatki tak,
by utrzymać obrany stały kierunek w podążaniu nową drogą Bożą w nowych okolicznościach
i nowych możliwościach.
Wierzę, że każdy otrzyma pomoc i radę
Ducha Świętego w swojej sprawie. Pamiętajmy
o obietnicy Pana Jezusa brzmiącej: Każdy kto do
mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Niech
Bóg błogosławi was we wszystkich prośbach
waszych, kiedy się do niego zwrócicie! Nie
czekajcie zbyt długo, bo ten czas może minąć
bezpowrotnie. Możesz to uczynić już teraz!
Pan czeka na ciebie. Amen.

LIST DO ZBORÓW

ystkie
wywiódł też wsz
„Z jednego pnia
łym
y mieszkały na ca
narody ludzkie, ab
nich
tanowiwszy dla
obszarze ziemi, us
ich
sy czasu i granice
wyznaczone okre
(…)”
by szukały Boga
zamieszkania, że
Dz. 17, 26-27a

fot. Fotolia

List do Zborów Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP

Drodzy Bracia i Siostry,
to wyjątkowy fragment zwiastowania Apostoła Pawła
w Atenach. Przede wszystkim stwierdza całkowitą Bożą
kontrolę nad historią: migracje, wojny, konflikty, wielkie
procesy dziejowe – to wszystko dzieło Boże. To On, nasz
Bóg, jest twórcą narodów. I to On, nasz Bóg, Ojciec Syn
i Duch, ustanawia dla nich wyznaczony czas istnienia
i obszar zamieszkania.
Możemy się więc czuć bezpiecznie, we wszystkich
procesach, jakie zachodzą w historii. Wybory, animozje,
konflikty, walka wielkich interesów, strefy wpływów,
geopolityka – to wszystko podlega Bogu, który ustanowił
ową złożoną rzeczywistość. Ona Go nie zaskakuje ani nie
przeraża.
Przeciwnie! On to wyznaczył i ustanowił, aby owe
narody w tym wszystkim, w tych trudach i niepokojach,
lękach, cierpieniu, ale i rodzącej się nadziei i pomyślności, doświadczaniu przekleństwa ale i błogosławieństwa
„szukały Go”. Oto cel historii! Oto powód dla którego ów
świat w owej złożoności sprzecznych procesów istnieje.
Nie istnieje dla wielkich tego świata, tych znanych i tych
spiskujących w ukryciu – choć jedni i drudzy niewątpliwie istnieją. Nie istnieje realizując niecne plany kontroli
nad tym światem – choć znów, na pewno takie strategie
i były, i są, i będą podejmowane. Istnieje ostatecznie, aby
nieznana ludziom zaaferowanym doczesnością Jego własna misja się realizowała. To misja pobudzania narodów
do szukania Jego oblicza, które ujawnił w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, raz i na zawsze, aż do czasu, gdy wróci
w chwale i ta historia, taka jaką ją znamy się zakończy.
Do tej Bożej misji – pomagania narodom w szukaniu
i znajdywaniu Boga – możemy i powinniśmy się dołączyć. Czyli: patrzeć na owe zmiany, które zachodzą obok
nas, jako dane od Boga okoliczności i możliwości docierania do nowych narodów, ludów, języków. Patrzeć nie
obojętnie, ale z wyczuleniem na Jego prowadzenie: patrzeć
na historię jako Jego dzieło, w którym my, chrześcijanie,

znający Jego Słowo, Jego wolę, mamy do odegrania wyjątkową rolę – Jego pomocników, stronników, którzy znając
Jego cele mają zaszczyt w Jego dziele uczestniczyć.
Róbmy to. Nie bądźmy obojętni na przyjazd około miliona Ukraińców do Polski. Szukajmy w tym procesie dziejowym Bożej ręki. Jako Kościół w Polsce chcemy w nim
aktywnie uczestniczyć poprzez uaktywnianie wierzących,
którzy przyjechali do Polski zaaferowani jedynie pracą.
Służyć ma temu centrum misyjne w Gdańsku, na które –
poza innymi celami ogólnokościelnymi – przekazane będą
środki z ofiary lutowej, o której zebranie was prosimy.
Luty to w naszym Kościele tradycyjnie czas przypominania sobie o tym, że Kościół Baptystów to nie tylko
nasz Zbór, ale również Okręg, Kościół w Polsce i na całym świecie. To czas, gdy Bóg wzywa nas do poszerzenia
pola widzenia. Zrozumienia, że działając lokalnie, jesteśmy częścią wielkiego, wspaniałego organizmu Jego ciała
na ziemi, w narodach, którym On ustanawia wyznaczone
okresy i obszary ich zamieszkania. Przypominajmy sobie
więc o tym i dziękujmy Mu za to wielkie działanie, poprzez pomoc ofiarowywaną na cele ogólnokościelne!
Bóg ma misję. Nasza misja nie jest nasza. Nasza misja
to zrozumienie, rozpoznanie tego, co On robi i szukanie
sposobu, aby okazać się w tym pomocnym i użytecznym.
To dawanie, które do nas wróci w błogosławieństwie,
które przyjdzie, gdy ktoś da siebie nam.
Nasz Pan jest wspaniały i dobry, wielki i wierny.
Niech sprawi, aby tak właśnie się stało! Niech błogosławi każdy Zbór, każdy Kościół, każdy naród. Niech Jego
Królestwo przychodzi coraz pełniej w nas i pośród nas,
dla naszej radości i wdzięczności, ale i dla błogosławieństwa innych, a w tym wszystkim i poprzez to wszystko,
dla chwały Jego potężnego Imienia, Ojca, Syna i Ducha
Świętego, Boga prawdziwego, żywego, wiernego swym
obietnicom na wieki. Amen.
W imieniu Rady Kościoła,
Przewodniczący Rady Kościoła
prezbiter Mateusz Wichary
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Z życia kościoła

S

Pierwsza konferencja misyjna
dla Ukraińców w Polsce

ens życia kościoła polega na misji. Pan Jezus poszedł do nieba
po to, żeby przygotować dla nas
prawdziwy świat, w którym będziemy mieszkali. Ale tutaj, na ziemi, zostawił dla swego ludu wielkie zadanie. To ratowanie innych
z królestwa śmierci i zguby i wprowadzanie ich do Królestwa Bożego.
W tej perspektywie warto spojrzeć na zmiany wokół nas. Obecnie
kilkaset tysięcy Ukraińców przyjechało do Polski – wierzących
i niewierzących. To oznacza
ogromne wyzwanie dla Kościoła
baptystów. Czy widzimy w tym
Bożą rękę i chcemy to wykorzystywać na Jego chwałę? Czy szukamy
w tej migracji okazji do zwiastowania ewangelii i budowania Kościoła Chrystusa? Jak zaangażować
najskuteczniej do służby w Polsce
braci i siostry z Ukrainy? Jak wykorzystać ten moment, gdy wielu
Ukraińców – pozostawiwszy swe
korzenie niewiary w Ojczyźnie – są
otwarci na zmiany, również duchowe, w swym życiu?
Odpowiedzi na to pytanie oraz
wiele innych szukaliśmy na pierwszej konferencji misyjnej poświęconej docieraniu z ewangelią do
Ukraińców przebywających w Polsce. W jej trakcie ustaliliśmy kilka
faktów:
• według różnych danych w Polsce mieszka od 200.000 do ponad 1 miliona Ukraińców;
• na pewno wśród nich jest ponad
2000 wierzących, członków
zborów baptystycznych.
• Prawie wszyscy Ukraińcy
w Polsce potrzebują pomocy

6
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i są otwarci żeby przyjmować
tę pomoc oraz są otwarci na
ewangelię.
Większość wierzących Ukraińców w Polsce nie bierze udziału
w życiu polskich zborów lokalnych
i z tego powodu cierpi duchowo
oraz emocjonalnie.
Dużo polskich zborów potrzebuje pastorów, liderów i wiernych
do pracy kościelnej. Ukraińcy mogliby część tych potrzeb wypełnić.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
przeze mnie – koordynatora misji
wśród Ukraińców w Polsce z ramienia KCHB w RP oraz Zbór Rosyjskojęzyczny w Warszawie, z bratem Iwanem Krasnoszapką. Wzięło
w niej udział około 40 chrześcijan
z różnych miast Polski. Mieliśmy
również gości z Czech i Ukrainy. Ze
strony Kościoła Chrześcijan Baptystów Ukrainy (EHB), który jest poważnie zainteresowany współpracą
w tym dziele obecni byli: zastępca
prezydenta Kościoła, prezb. Władimir Szemczyszyn oraz kierownik oddziału misji zewnętrznej,
prezbiter Władimir Kondor. Brat
Szemczyszyn otworzył konferencję
modlitwą, a brat Kondor wygłosił wykład o podstawowych pryncypiach służby w Unii Europejskiej, na przykładzie doświadczeń
ukraińskich misjonarzy.
Brat Kondor podkreślił, że
„Konferencja podjęła bardzo ważne pytania odnośnie migracji wierzących ludzi w Europie – jak im
wychodzić naprzeciw i wspólnie

służyć w kulturowo innym kościele. Liczba imigrantów z Europy
Wschodniej się zwiększa. To, co
się dzieje w Polsce, to ogromny
fenomen – którego nie ma w innych państwach. Cieszymy się,
że poważnie szukacie odpowiedzi
na pytanie, jak adaptować wierzących i ich aktywnie angażować
w etnicznie odmiennej społeczności. Ludzie będą chcieli dołączyć
się do waszej pracy w procesie rozwoju wspólnych projektów, podobnych do gdańskiego. Jeżeli chodzi
o stronę ukraińską, będziemy robić wszystko, co jest możliwe dla
rozwoju służby wśród imigrantów
w Polsce, żeby pomóc w ich duchowym wzroście, pomocy polskim
zborom i rozwoju służby misyjnej, żeby docierać z Ewangelią do
wszystkich mieszkańców Polski”.
Obecny na konferencji był
również Przewodniczący Rady
KChB w RP, prezb. Mateusz Wichary. Miałem ogromny przywilej
tłumaczyć jego wykład o historii
polskiego Kościoła. Nie tylko opisał każdy etap z życia naszego Kościoła ale pokazywał lekcję misyjną z tego płynącą. Przypomniał, że
polski baptyzm zrodził się wśród
emigrantów z Niemiec, a rozkwitł
w wieloetnicznej Łodzi, co dowodzi, że w migracji jest wielki potencjał do rozwoju Kościoła.
Pastor Michał Domagała podjął temat różnic kulturowych we
współpracy międzynarodowej. To
był wspaniały i bardzo dynamiczny wykład bardzo doświadczonego misjonarza. Podkreślał, że gdy
chcemy efektywnie służyć razem,

Uczestnik konferencji, Andrzej Ostrowskij, tak mówi o tym
wydarzeniu: „Mieszkać w Polsce
i szukać tylko swoich rodaków i się
zamknąć w swoim środowisku –
czy to jest wola Boża? Nie. Powinniśmy raczej dobrze się zastanowić
nad tym, jak wejść do kultury polskiej i dostrzegać Boże cele razem
z Polakami. Powinniśmy przejmować się radościami i problemami
narodu, który nas gości. Ale musimy też pamiętać o tych, którzy
opuścili Ukrainę w wielkich problemach i dzisiaj, choć lepiej mają
się materialnie, bardzo potrzebują
ewangelii”.
Kiedy patrzyłem na braci, wypełniała mnie ogromna radość. Radość właśnie w Radości to podwójna radość! Widziałem niesamowity
potencjał. Na nas leży odpowiedzialność za to, czy go wykorzystamy. Wierzę w to, że potrafimy.
Naprawdę. Tym bardziej, że jako
rosyjskojęzyczna grupa spotykająca się przy I Zborze Baptystów
w Gdańsku mamy jeden świetny
pomysł na ten temat.
Już zaczęliśmy pracować nad

stworzeniem Słowiańskiego Centrum Misji. W grudniu 2015 razem
z prezb. Mateuszem Wicharym
pojechaliśmy na Ukrainę w celu
nawiązania relacji z Ukraińskim
Kościołem Chrześcijan Baptystów.
Kiedy bracia usłyszeli o potrzebie
pracy wśród Ukraińców w Polsce,
to sprawiło na nich wielkie wrażenie. Niedługo po tej wizycie pracę
misyjną w Polsce bracia postawili
za główny priorytet. Są gotowi do
wysyłania misjonarzy do naszego kraju, by pracowali w polskich
zborach organizując misję wśród
Ukraińców, a w dalszej perspektywie przejmować, o ile to możliwe,
i inne obowiązki.
Oczywiście najpierw taki
misjonarz musi być sprawdzony
i przeszkolony. Dlatego w Gdańsku
będziemy mieli placówkę, gdzie
bracia będą mogli poznać specyfikę
pracy w Polsce, nauczyć się trochę
języka i rozpoznać, czy się nadają
do takiego rodzaju pracy. Jeżeli Pan
Bóg pobłogosławi tą sprawę, to stanie się ważną inwestycją w rozwój
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Polsce.

reklama

musimy mieć cierpliwość do tego,
w czym się różnimy i wyrozumiałość w tym, czego nie rozumiemy.
Brat
Ivan
Krasnoszapka
w swoim wykładzie wprowadził
nas w obecny świat ukraiński
w Polsce. Opracował dużo oficjalnych danych i pokazał, jak czytać
je w perspektywie misji. Dla mnie
osobiście było bardzo ciekawie
usłyszeć jego ocenę ilości wierzących Ukraińców w naszym kraju.
Okazało się że myśli bardzo podobnie, o co najmniej 2 tysiącach
członków zborów baptystycznych.
Ja mówiłem o tym, co powinniśmy z tym wszystkim robić. Mamy
ogromne możliwości dla owocnej
współpracy. Pytanie, czy z nich
skorzystamy? Dzisiaj Ukraińcy są
w ogromnej potrzebie, ale jutro oni
mogą razem z nami budować Królestwo Boże, jeżeli dołożymy do
tego trochę chęci i rozumu. Również Ukraińcom mówiłem o tym,
że nie możemy zamykać oczu i serc
dla rodaków. Oni potrzebują Jezusa
i jesteśmy w stanie ich z Nim zapoznać. Pobyt w Polsce to nie tylko
praca, to również misja.
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Wyjazdy I PLANY misyjne

M

isja. Zazwyczaj to słowo kojarzy nam się z działaniem
w naszej okolicy, albo, na odwrót,
wysyłaniem jakiegoś misjonarza
bardzo, bardzo daleko. W grudniu 2015 i styczniu 2016 roku to

mem Sliazinem – który jest naszym
polskim koordynatorem pracy misyjnej w Polsce wśród Ukraińców
– wiele ukraińskich miast: Tarnopol,
Równe, Kijów, Lwów i pewien ośrodek na Zakarpaciu, gdzie spotkałem

Nasza perspektywa spotkała się
z dużym zrozumieniem i chęcią pomocy. Rozmawialiśmy o możliwości wysyłania z Ukrainy do polskich
zborów doświadczonych pracowników misyjnych, którzy mieliby
następujące cele: po
pierwsze, aktywizoMateusz
wać duchowo – i do
Wichary
służby – ukraińskich
chrześcijan przebywających w Polsce;
po drugie – docierać
do
niewierzących
Ukraińców. Po trzecie
– i najważniejsze dla
nas, Polaków – czuwać nad asymilacją Ukraińców i ich służbą w polskich zborach. Cały projekt zakłada
bowiem, że docelowo ci Ukraińcy,
którzy pozostaną na stałe w Polsce,
powinni się w pełni zintegrować
i stawać aktywnymi członkami polskich zborów. Podobnie owi Ukraińscy duszpasterze – o ile zechcą zostać w Polsce – powinni nauczyć się
języka, zrozumieć i przyswoić sobie
zasady działania naszego Kościoła
i w nim służyć dla wszystkich jego
członków – i Polaków i Ukraińców.

Polska-Ukraina
i Polska-Anglia
słowo zaczęło dla mnie oznaczać
przede wszystkim współpracę pomiędzy nami – polskimi baptystami
– a dwoma innymi Kościołami baptystycznymi, na Ukrainie i w Anglii, a związane były z misyjnymi
wyjazdami do tych dwóch krajów.

Polska-Ukraina
Ukrainę odwiedziłem w dniach
3-8 grudnia. Był to bardzo intensywny czas, w trakcie którego odwiedziłem wraz z bratem Maski-

8
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się na posiedzeniu z Ukraińską Radą
Kościoła.
We wszystkich tych miastach
dzieliliśmy się sytuacją w Polsce.
Przede wszystkim wskazywaliśmy
skale migracji. Dalej, podkreślaliśmy, że wiele osób na Ukrainie
zaangażowanych – w Polsce zachowuje się, jakby tu Boga nie było: nie
szuka swego powołania do służby.
W końcu, migracja to zawsze okazja do zmian duchowych, moment
otwierania się ludzi na nowe spojrzenie na Boga. Warto to wykorzystać.

Projekt ten zakłada również
nasze partnerstwo ze zborami na
Ukrainie. To zachęta dla nas, abyśmy pomagali misyjnie zborom
ukraińskim. A możemy to robić!
Wielu Ukraińców chce się uczyć
języka polskiego – to wspaniała
okazja dla nas, abyśmy pojechali
na Ukrainę i zorganizowali obozy
języka polskiego dla dzieci (tak jak
kiedyś bardzo często, a i dziś gdzieniegdzie Amerykanie organizowali
u nas obozy języka angielskiego dla
dzieci). Jako Rada Kościoła postaramy się pomóc w przygotowaniu materiału dla chętnych. Również, jeśli
któryś zbór chciałby takie partnerstwo ze zborem na Ukrainie nawiązać – proszę napiszcie do mnie!
Polska-Ukraina. Wierzę, że Bóg
chce, abyśmy współpracowali ze
sobą bardziej. Że powinniśmy zareagować na to, co się dzieje – na przyjazd tak wielu Ukraińców do Polski.
I wierzę, że Bóg nas pobłogosławi,
jeśli tak uczynimy. Ma również nadzieję, że te działania misyjne splotą
się z naszą wizją podwojenia Kościoła w ciągu najbliższych 5 lat.
Kto wie, może Bóg da nam nawet
większy wzrost?
Aby tak jednak było, musimy
otworzyć się na współpracę, na działanie, na misję. Wzięcie błogosławieństwa również jest wysiłkiem.
„Leniwy zanurza rękę w misie, lecz
do ust jej nie podnosi” (Przp 19:24).
Każde błogosławieństwo oznacza
również odpowiedzialność. „Nie kochaj spania, abyś nie zubożał; miej
oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem” (Przp 20:13).
Spanie jest wygodniejsze niż otwarte oczy. Mając oczy otwarte widzimy bowiem zazwyczaj nie leżący
na progu chleb, ale sposób na jego
zdobycie. Tak samo jest z misją.
Bóg daje wyjątkowe okazje rozwoju, ale do tego dzieła trzeba się dołączyć. Dołączajmy się!

Polska-Anglia
W dniach 29-31 stycznia odwiedziłem naszą polską baptystyczną spo-

łeczność w Londynie. Jest to inicjatywa misyjna, którą rozpoczął były
rektor WBST Michael Bocheński
wraz z prezb. Ireneuszem Dawidowiczem. Projekt przechodził różne
fazy; od samego początku zaangażowani weń byli Sławek i Magda
Bednarscy.
Istnieje dużo podobieństw pomiędzy sytuacją Polaków w Anglii
i Ukraińców w Polsce. Analogie nasuwają się same. I tu i tu migracja
przede wszystkim wiąże się z potrzebą poprawy materialnej sytuacji.
I tu i tu pojawiają się te same niebezpieczeństwa wobec chrześcijan:
duchowego wyjałowienia, jeśli nie
odejścia od Boga, ucieczki od Niego, w nowej sytuacji, w której praca
wydaje się dobrem najważniejszym.
W końcu, w obu przypadkach migracja staje się powodem duchowych poszukiwań osób niewierzących i może
stać się drzwiami do nawrócenia.
I tak też faktycznie się dzieje
w Londynie. W polskiej grupie, spotykającej się obecnie w Haven Green
Baptist Church na „polskim” Ealingu (dzielnicy, w której większość
mieszkańców stanowią nasi rodacy)
są zarówno „starzy”, doświadczeni
wierzący, którzy z różnych przyczyn
znaleźli się w Londynie, czasem po
trudnych, życiowych doświadczeniach, oraz zupełnie nowi, świeżo
nawróceni, dla których odkrycie
Boga i Chrystusa, oparcia, jakie
daje chrześcijańska tożsamość i społeczność, są wyjątkowym skarbem.
Przebywanie z nimi było dla mnie
szczególne chyba przede wszystkim
właśnie dlatego – poza własnym krajem społeczność chrześcijańska zyskuje wielkie znaczenie, zastępując
w bardzo konkretny sposób rodzinę.
Nasze plany wsparcia braci
i sióstr w Anglii są podobne do planów wspierania Ukraińców w Polsce
przez ich rodzimy Kościół. Staramy
się im pomóc w dobrych relacjach
z angielskimi braćmi oraz wspomóc duszpastersko stąd, z Ojczyzny
w sprawach, w których kościół angielski jako kulturowo odmienny,
ma utrudniony wpływ. Staramy się,

aby ich społeczność została pełnoprawnym zborem w ramach angielskiej unii baptystycznej, pozostając
w ścisłym kontakcie z nami i będąc
dla nas przyczółkiem, do którego
będziemy mogli kierować osoby
szukające duchowego domu tam.

Wnioski
Bóg zmienia świat. Również przez
migracje. Na szczęście, Kościół
jest ciałem Chrystusa niezależnie
od języka, koloru skóry i narodowości. To NIE oznacza, że narodowość i język nie mają wpływu
na rozumienie i przeżywanie Boga
i zbawienia. Ma. Język nas kształtuje. Nasze korzenie narodowe mają
na nas wpływ. Nasze zrozumienie
Kościoła jest uformowane przez
tradycje i zwyczaje, jakie mają
zbory, w których wzrośliśmy. Ale
pomimo wszystkich tych różnic,
prawdą jest raczej, iż Kościół jest
jeden w różnorodności, niż, że jest
wiele kościołów, o określonych podobieństwach. To, co nas łączy jest
pierwotniejsze i mocniejsze niż to,
co dzieli. Kościół Chrystusa jest
ostatecznie jeden, choć różnorodny.
Dlatego misja jest możliwa.
Dlatego współpraca jest możliwa.
Dlatego nie powinniśmy się zamykać przed innością braci i sióstr pochodzących spoza naszych granic,
ale raczej przyjmować ich i z życzliwością pomagać nas zrozumieć,
odnaleźć się tutaj, zachęcać i wytrwale pomagać, pamiętając, że Bóg
właśnie w taki sposób chce działać.
Pamiętajmy, że pierwszymi baptystami w Polsce byli niemieccy osadnicy i potomkowie braci czeskich.
Nasz Kościół w Polsce stał się polski etnicznie dopiero w drugim, czy
nawet trzecim pokoleniu.
Siejmy dobro. Oby Bóg dał nam
mądrość i odwagę, abyśmy mogli
rozwijać Jego Kościół i tu, w Polsce, i we współpracy z Kościołem na
Ukrainie i w Anglii, dla Jego chwały, Amen.
Fotografie do artykułu: wyjazd na Ukrainę.
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Ryszard Tyśnicki

Czy objawienie Boże to proces

otwarty zamknięty?
czy

W

arto zadać sobie pytanie: czy
objawienie Boże jest procesem zamkniętym, czy otwartym?
Jest to tym bardziej ważne pytanie,
że współcześnie stajemy przed dylematami, co zrobić z charyzmatycznym ruchem szukającym nowych
objawień, czy nauką niektórych
Kościołów o obecności objawienia
w Tradycji.

Objawienie na kartach
Pisma Świętego
Samo Pismo Święte daje nam
pewne wskazówki w tej dziedzinie.
Znane nam wszystkim stwierdzenia
zapisane w 2 Liście do Tymoteusza
(3,16-17), czy też w Księdze Jozuego
(1,8), czy też w Liście do Hebrajczyków (4,12) koncentrują naszą uwagę
na przesłaniu Pisma Świętego, jako
źródle inspiracji i wiedzy o Bogu w
pełni wystarczającej dla naszego zbawienia. Już ewangelista Jan zauważa:
Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem
Boga i abyście wierząc mieli żywot
w imieniu Jego. (Jan 20,1).
Chwilę później Jan pisze jednoznacznie, że nie wszystkie zdarzenia i fakty z życia Jezusa zostały zapisane w ewangeliach, cześć
z nich pominięto (Jan 21,25). Już
w Apokalipsie opinia Jana na temat
zamkniętego objawienia jest o wiele
bardziej radykalna, gdy stwierdza:
Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej
księgi, Jeśli ktoś dołoży coś do nich,
dołoży mu Bóg plag zapisanych
w tej księdze. Obj 22,18
Apostoł Paweł w swoim słowie
10
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skierowanym do Galacjan pisze:
Ale choćbyśmy nawet my albo
anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy
wam zwiastowali, niech będzie przeklęty (Gal 1,8).
Widzimy, że są wiarygodne pozabiblijne zdarzenia, ale pominięte
przez autorów Pisma Świętego, gdyż
nie stanowiły one, wg Ducha Świętego, istotnego elementu dla naszego
zbawienia. Stały się one co najwyżej
ciekawostką, którą można poznać,
ale która niczego nie wnosi do naszego zbawienia i naszej wiary.
W tym ujęciu proces objawienia
Bożego jest procesem zamkniętym,
a 100% wyznacznikiem wiary jest
zapis zawarty w Piśmie Świętym.
Protestanckie Sola Scriptura znajduje tutaj pełne uzasadnienie. Istnieje
jednak pokusa szukania brakującej
wiedzy poza Biblią, któż z nas nie
zastanawiał się, co robił Jezus, gdy
był dzieckiem, jaki był życiorys
apostołów w przestrzeni pominiętej
przez Dzieje Apostolskie. Ta pokusa
niektórych zaprowadziła na ścieżki
herezji.

Trzy stanowiska
Odnośnie tego zagadnienia występują w chrześcijaństwie trzy stanowiska:
1. Stanowisko reformacji Sola
Scriptura – pełne objawienie znajduje się w Biblii i tylko w niej.
2. Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego – objawienie Boże
znajduje się w Piśmie Świętym
i w Tradycji – to w niej można szu-

kać inspiracji teologicznej na równi
z Biblią.
3. Stanowisko ruchu charyzmatycznego – uważającego, że Bóg
poprzez Ducha Świętego nadal przemawia do ludzi a poprzez natchnionych członków społeczności wierzących wprowadza do przestrzeni
życia Kościoła nowe objawienia
i nowe kierunki rozwoju wiary, jednak te nowe objawienia nie mają
mocy obowiązującej wszystkich.
Każde z wymienionych stanowisk łączy przekonanie, że Pismo
Święte jest objawieniem Bożym
i w nim zawarta jest absolutna
prawda, jaką kieruje Bóg do nas
ludzi, za pośrednictwem autorów
Pisma. Każdy Kościół na tej podstawie buduje podstawy swojej wiary
i dogmatyki, choć czasami sama
interpretacja tych prawd czerpie nie
tylko z objawienia Pisma Świętego.
Tu istnieje baza dla naszej ponad denominacyjnej dysputy teologicznej,
gdyż każdy szuka inspiracji w Piśmie Świętym, jako podstawowym
źródłem wiary. Nawet Kościoły,
które stawiają Tradycję na równi
z Pismem Świętym szukają połączenia tradycji z treścią Pisma Świętego, choć trzeba przyznać czasami
są to połączenia mocno naciągane.

Wiara czerpiąca inspirację
z Objawienia Bożego
Gdy sięgniemy do dzieł Ojców Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa dostrzeżemy, że byli
to ludzie głębokiej wiary i budowali swoje przekonania na Piśmie

fot. Billionphotos

Świętym, ich opinie, ich odwołania
a czasami nawet cytaty pochodziły
z bezpośredniego doświadczania
wiary tych ludzi, a w drugim wieku nawet jeszcze z doświadczenia
naocznych świadków. Jednak to,
co pisali łączyło się mocno z objawieniem Nowego Testamentu
a ich pisma mają znaczenie podobne jak artykuły teologiczne w Słowie Prawdy, mówią o Bogu, ale na
pewno nie są słowem objawionym.
Dopiero z upływem czasu do treści przez nich publikowanych zaczęły się wdzierać treści w jawnej
sprzeczności z Biblią. Czy można
więc uznać te dzieła za źródło objawienia Bożego, jak chcą wspólnoty uznające Tradycję za źródło
objawienia? Już nie wspomnę, że
to uznanie za objawione jest wybiórcze, gdyż dotyczy jednych prawd
a nie dotyczy innych, jest dość subiektywnie wybrane z całego dorobku tradycji chrześcijańskiej.
Protestanckie Sola Scriptura nie
przekreśla tradycji, jako dorobku
Kościoła, ale prowadzi nas w kierunku odkrywania wiary tamtych ludzi
i inspiracji dla naszej wiary lub krytycznego spojrzenia na błędy, jakie
w tamtych czasach popełniono. Dla
nas istotnym źródłem objawienia
jest Pismo Święte i tylko ono, choć
pewnie w nauczaniu zborów można
się doszukać braków, złych teologii,
pozostają one otwarte na konfrontację z prawdą Pisma Świętego.
Wierzący człowiek buduje swoją
wiarę na Piśmie Świętym, poddaje
pod osąd Biblii swoje poglądy, grzechy, czyny i pomysły. Jednak, aby
to robić wierzący musi być człowiekiem Pisma Świętego. Tu pojawia
się problem, gdyż zwyczaj czytania i rozważania Pisma przestaje
być w naszym Kościele praktyką
wszystkich. Cichy czas, rozumiany jako stały element dnia, obecny
codziennie w naszej pobożności
nie jest obecny w życiu wszystkich
wierzących a nawet staje się coraz
rzadszym zjawiskiem. Jeśli już czytamy i rozważamy Pismo Święte to
mniej lub bardziej często, ale rzad-

ko, kiedy codziennie.
Tempo dzisiejszego życia sprawa też, że coraz mniej mamy czasu
na uczestnictwo w grupach biblijnych, uczęszczania na spotkania
duchowo budujące poza niedzielnym nabożeństwem, to zaś odbija
się na pobożności i etosie naszej
wiary. Trudno być wiernym Bożym
Słowom, skoro się ich nie zna i nie
są one zapisane w naszych sercach.
Współczesne chrześcijaństwo
coraz bardziej budowane jest na
emocjach a nie rzetelnej wiedzy.
Sprowadzane jest do uwielbienia,
do radosnego śpiewu, wysłuchania jakiegoś lepszego lub gorszego
kazania, pełnych emocji uniesień
charyzmatycznych. W tym pobudzającym naszego ducha uwielbieniu niejednokrotnie brak jest
rzetelnego budowania w oparciu
o Słowo Boże, a gdy brak fundamentu teologicznego, Kościół otwiera
się na „nowinki” jakieś półprawdy,
czy nawet nieprawdy opakowane charyzmatycznym uniesieniem,
które wprowadzone do Kościoła
tworzą nową Tradycję upodabniając ewangelikalne chrześcijaństwo
do Kościołów tradycyjnych, które
bocznymi drzwiami wprowadziły
do swojej teologii prawdy niewiele
mające wspólnego z Biblią.
Jezus i Jego Słowo mają stanowić fundament wiary i wiedzy

Słowo Boże jest ostatecznym
objawieniem woli Bożej wobec
nas, to nie możemy traktować
jego przesłania wybiórczo

o Bogu i świecie (1 Kor 3,10-12)
abyśmy nie budowali swojej wiary ze słomy, ale z wartościowych
materiałów. Oczywiście, potrzebujemy Ducha Świętego w naszych
Kościołach, potrzebujemy uniesień,
potrzebujemy pozytywnych emocji
w wyznawaniu wiary, jednak musimy te nasze emocje konfrontować ze
Słowem Boga pamiętając, że prawdy, które stoją w opozycji do Pisma
Świętego nie są przejawem działającego Ducha Świętego, ale ich źródło
pochodzenia jest inne. W Bogu bowiem nie ma sprzeczności.
Fundamentem wiary musi być
Pismo Święte, Boże objawienie, jakie jest jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy o Bogu. Bez tego fundamentu nasza wiara przypominać
będzie dom zbudowany na piasku,
a nasze zbory staną się takim wielkim
korytarzem, który ze swej istoty ma
umożliwić przejście na drugą stronę
a nie zatrzymanie się na dłużej. Gdy
brak fundamentu, to powiew trudności przesiewa nasze zbory, gdyż
wierni nie mają mocnego zamocowania wiary, a jedynie namiastkę
kruchą i nietrwałą. Chrześcijaństwo budowane na emocjach jest
ulotne, gdyż same emocje są ulotne. Chrześcijaństwo budowane na
mocnym fundamencie prawdy objawionej jest silne i żadna burza go
nie usunie sprzed oblicza Bożego.
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2016
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Poddanie swojego życia
Słowu Bożemu
Stąd uznanie objawienia zawartego
w Piśmie Świętym za ostateczne
staje się dobrą bazą do budowania
naszej wiary i naszych wyborów
etycznych. Przekaz Biblijny jest
radykalny odnośnie naszego życia
duchowego i naszych codziennych
wyborów i decyzji. Obce mu są tendencje liberalne, akceptacja grzechu, czy próby ominięcia radykalnego wyboru etycznego liberalnymi
wykrętami. Jak pokazuje historia
opowiedziana w Starym Testamencie, Bogu nie jest wszystko jedno,
jak żyjemy.
Niestety, niektórzy protestanci
zapatrzeni w teorię o nieutracalności zbawienia uważają, że przesłanie etyczne Pisma Świętego nas nie
dotyczy, gdyż skoro Bóg nas zbawił, musi nas akceptować takimi,
jakimi jesteśmy. W Kościołach tradycyjnych wielu zaś uważa, że ich
życie etyczne prowadzone według
standardów Bożych nie dotyczy,
gdyż po śmierci rodzina wykupi
ich z piekła poprzez ofiarowanie na
mszę, a przecież dobry Bóg nikogo
nie skaże na potępienie. Oba stanowiska to największy sukces diabła,
gdyż buduje w nas nieuzasadnione
przekonanie o naszym bezpieczeństwie w Bogu, podczas gdy powinniśmy pokutować i wyznawać Bogu
swoje grzechy.
Skoro uznajemy, że Słowo Boże
jest ostatecznym objawieniem woli
Bożej wobec nas, to nie możemy
traktować jego przesłania wybiórczo, np. stwierdzając, że Bóg proponuje trwałe małżeństwo, ale są
okoliczności
usprawiedliwiające
rozwód. Nowy Testament jednoznacznie zaś mówi o tym, że małżeństwo nie ma swojego końca poza
śmiercią jednej ze stron. Żadne
usprawiedliwienie typu nieutracalność zbawienia, czy unieważnienie małżeństwa na mocy prawa
kościelnego tego faktu nie zmieni.
Czy zignorowanie prawdy w życiu
12
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spowoduje, że Bóg zaakceptuje nasz
grzech? Wątpię!
Możemy spojrzeć na etykę
w każdej innej kategorii, nasze lenistwo, nasze przywiązanie nie do
swoich rzeczy, nasze pożądliwości
i nasz stosunek do zboru i aktywności w nim, to nie jest sprawa obojętna dla Boga i dla nas. To nie jest tak,
że skoro wierzymy, to Bóg musi nas
zaakceptować. Nie musi! To nie jest
tak, że niewygodne prawdy Pisma
Świętego możemy zmienić poprzez
stosowanie takich, czy innych wykrętów. Nie możemy! Gdyż to Bóg
jest twórcą i dawcą objawienia a naszym zadaniem stanięcie po stronie
Boga lub odrzuceniem jego zasad.
Przy czym to przyjęcie i to odrzucenie jest zawarte w całym pakiecie,
a nie wybiórczo.
Gdy jednak odrzucamy stanowisko Sola Scriptura uważając, że są
pozabiblijne przesłanki dla tworzenia teologii i etyki, możemy znaleźć usprawiedliwienie dla braku
wierności Pismu Świętemu, gdyż
w Tradycji jest napisane inaczej,
gdyż Duch Święty przez natchnioną
siostrę objawił, że mnie Bóg zwalnia z odpowiedzialności za swoje
złe wybory. Jedno i drugie stanowisko jest błędne.
Musimy bez ustanku konfrontować przesłanie Tradycji i charyzmatycznych proroctw z przesłaniem
Biblii, gdyż jedynie ona zawiera
prawdę objawioną, a Bóg ostatnie
swoje słowa Objawienia, pisane
przez duże „O” przekazał swojemu
słudze Janowi. Boże objawienie jest
procesem zamkniętym a współczesne źródła są jedynie wyrazem wiary Kościoła, są naszymi poszukiwaniami drogi do Boga, przejawem
troski Boga o nasz duchowy rozwój,
ale nie mogą zastąpić Bożego Objawienia i nie są uzupełnieniem tegoż.
Czy wierzysz w ostateczność
Bożego Objawienia zawartą w Piśmie Świętym? Jeśli tak, to prostą
konsekwencją jest poddanie swojego życia pod osąd Biblii i przyjęcie
bezwarunkowo zasad, jakie Biblia
nam przekazuje.

Myśli o
C

zytanie Słowa wprowadza nasze umysły w obszar
Bożych myśli tak bardzo nam,
grzesznym, potrzebne, abyśmy
potrafili uwielbiać Boga, kochać
bliźniego i zbawić dusze. Nie
jest jedynie zbiorem pięknych,
błyskotliwych idei, ale odzwierciedleniem Bożego istnienia.
U Boga bowiem działanie i myśli
są spójne: nie istnieje działanie
bezmyślne, ani myśl, która oderwana jest od tego, co On czyni.
Inaczej u nas. Kłamstwo weszło w nas, czyli: oderwaliśmy
myśli od działań. Albo raczej: one
zawsze są od siebie oddzielone,
o ile świadomie nie przywrócimy
ich pierwotnej jedności. Stąd bierze się nasze teoretyzowanie, nasze obietnice bez spełnienia, nasze słowa bez mocy, nasze myśli
bez czynów, nasze książki, które,
jak rośliny pozbawione korzeni,
więdną zanim zakwitną, tym bardziej, zanim wydadzą owoc.
Różnica pomiędzy istnieniem
Bożym i ludzkim sprawia, że Pismo jest wyjątkowe; wyklucza
sprzeczność pomiędzy słowem
a duchem, której niektóre błędne
interpretacje 2 Listu do Koryntian (3,6) próbują dowieść. Gdyby
Słowo Boże skażone było kłamstwem, które wniknęło w ludzkie
serca, i w naszym upadłym stanie
nieustannie przeciwstawia słowo
temu, co czynimy, to faktycznie,
moglibyśmy zgodzić się z naszymi nieortodoksyjnymi przyjaciółmi, że faktycznie, moc Boża jest
ważniejsza niż Słowo. Ale nie
powinniśmy tego robić, bowiem
owej sprzeczności w Piśmie nie
ma. Właśnie dlatego nazywamy je
Pismem Świętym; nie jest bowiem
poddane znikomości konfliktu
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Abraham Kuyper
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sprzeczne, ale, jak podkreśla
to apostoł Paweł, Pismo Święte jest narzędziem przygotowanym przez Ducha Bożego i dane
Kościołowi, aby „człowiek Boży był
doskonały” (2 Tm 3:17). Czyli, aby
człowiek uprzednio światowy, uczyniony nowym przez Boga, stawał się
coraz doskonalszy poprzez Ducha
Świętego, podczas gdy przez Słowo
w Chrystusie już został uczyniony
doskonałym. Właśnie dlatego apostoł
Paweł oświadcza, że Pismo zostało natchnione. Stąd to dzieło sztuki
zostało przygotowane przez Ducha
Świętego, aby prowadzić osoby narodzone na nowo do doskonałości.
I aby podkreślić tę myśl, dodaje: „aby
był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła”.
Stąd, Pismo Święte służy dwóm
najważniejszym celom: po pierwsze, jako narzędzie Ducha Świętego
w Jego oddziaływaniu na ludzkie
serce. Po drugie, aby udoskonalać
świętego i przygotować do wszelkich dobrych zadań. Idąc dalej,
oznacza to, że Pismo Święte nie tylko
wzbudza wiarę, ale również ją rozwija. Nie jest więc martwą literą, która
zabija, nieduchową, mechaniczną,
która niszczy duchowe życie, ale
źródłem wody żywej, która, gdy je
odkryjemy, wytryskuje ku żywotowi
wiecznemu.
Stąd przygotowanie i zachowanie Pisma przez Ducha nie jest jakimś skutkiem ubocznym Jego obecności w Kościele, ale najważniejszym
jego zadaniem. Albo, mówiąc jeszcze
prościej, jeśli proroctwo służyło najpierw współczesnym mu odbiorcom,
a następnie służy kolejnym pokoleniom, które czytają jego zapis, to ów
drugi jego wpływ jest ważniejszy, niż
pierwszy. Najważniejszym celem proroctw nie była korzyść dla osób żyją-

fot

słowa i czynu, którym jest naznaczone nasze istnienie, i przez to odróżnia się od pism, w których dostrzegamy przepaść pomiędzy słowami,
a prawdziwym życiem. Czego nie ma
w innych pismach, jest w tej Księdze;
to doskonała zgoda pomiędzy Bożymi myślami i myślami, które przekazuje nam Słowo.
Pismo Święte jest jak diament.
W ciemności wygląda jak kawałek
szkła; gdy jednak tylko padnie na nie
promień światła, zaczynamy dostrzegać kolor i piękno szlifu. Tak samo
Słowo Boże, bez Bożego odrodzenia
jest bezwartościowe. Działa tylko
w powiązaniu z owym Bożym życiem, dzięki któremu jego blask dociera do naszych umysłów. Jest jak
bukiet kwiatów, którego zapach dociera do nas tylko wtedy, gdy dobrze
działa nasz nos.
Nie oznacza to, że Biblia nie ma
nic do powiedzenia osobom nienawróconym. Biblia określa siebie jako Słowo Króla skierowane do wszystkich
ludzi, dlatego każdy musi na nie jakoś
zareagować. Ale osoba nieodrodzona
dostrzega w nim jedynie obcą twarz,
która ją denerwuje, Boga, który miesza się w jej świat, odpycha, podczas
gdy dziecko Boże cieszy się z tej twarzy i rozpoznaje ją jako twarz Ojca.
W ten sposób wyczytuje w Słowie treści, których obcy nie pojmie, słysząc
w tych słowach Jego cichy szept.
Znów: nie znaczy to, że Słowo
to jedynie Boży system sygnałowy;
raczej, to narzędzie Boże służące
do obudzenia i rozwoju duchowego
życia. Nie jak przez magię, potwierdzając ponad naturalnie prawdziwość
naszego doświadczenia, ale przez
Ducha Świętego, który Bożego Słowa używa.
On nas przez to Słowo odradza.
Działanie Ducha i Słowo nigdy nie są
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czytaniu Słowa

cych w czasie, gdy zostały dane,
i tylko pośrednio korzyścią dla
nas, którzy czytamy je w Biblii,
ale najważniejszy jest owoc jego
wpływu na czytających Biblię,
a tylko wtórnie ważny, jako korzyść
wobec starożytnych wierzących.
Nasz świat myśli jest pełen
fałszu, jak i świat poza nami. Ale
jeden świat myśli jest całkowicie
prawdziwy: to świat myśli Bożych.
Do tego świata musimy zostać
wprowadzeni, i ten świat w nas,
z życiem, które w sobie nosi, jak
światło blask. Dlatego warunkiem
odkupienia jest wiara. Wierzyć
znaczy uznać, że cały świat myśli
w nas i poza nami pogrążony jest
w kłamstwie, i że tylko świat Bożych myśli jest prawdziwy i obowiązuje; wierzyć znaczy godzić się
na to i to wyznawać. Ciągle więc
istnieje drzewo poznania. Ale owoc
obecnie zrywany i dający radość
rośnie tylko na glebie zaparcia się
siebie i wyrzeczenia, kiedy zrzekamy się prawa do własnego świata myśli. Już dłużej sami nie oceniamy, co jest dobre, a co złe, ale
wiernie powtarzamy za Bogiem
to, czego naucza, jak małe dzieci
u Jego stóp.
Tłm. Mateusz Wichary
Artykuł jest wyborem myśli z rozdziałów 12 i 13 książki The work of the
Holy Spirit, Londyn 1900.
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P

oznawanie Słowa Bożego ma
swoją cenę. Ale warto to czynić – bo zmienia ono nas, nasze
życie i naszą przyszłość na dobre!
– oto przesłanie rozdziałów 22 i 23
2 Księgi Królewskiej, które pragnąłbym, abyśmy przyjęli i zastosowali również i my!

dem dla nas, że warto, że można, że
nie wolno sobie dobrych rzeczy odpuszczać! Z Bogiem można zmienić – nie tylko swoje otoczenie ale
i tych, na których z Bożej łaski
mamy wpływ! Pamiętajmy, że choć
rodzina ma na nas wielki wpływ, to

fot. Fotolia

Poznawaj

„Następnie król stanął przy
kolumnie i zawarł przed
Panem przymierze, że
będą naśladować Pana
i przestrzegać jego
przykazań, i rad, i ustaw
z całego serca i z całej
duszy, przywracając
ważność słowom tego
przymierza, spisanym
w tej księdze. I cały lud
przystąpił do przymierza”.
2 Księga Królewska 23:3
14
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Kim był Jozjasz?
Fragment ten mówi
o Jozjaszu, królu Judy.
Panował ok. 640-609
roku przed narodzeniem Pańskim. Były to
burzliwe czasy: miał
wielu wrogów, świat
wokół Judy był bardzo niepewny.
Był on młody: gdy objął władzę miał
8 (lub 18) lat. Pochodził z mało pobożnej rodziny. Jego ojciec – Amon –
i dziadek – Mansses – byli wyjątkowo złymi królami, lekceważącymi
Pana Izraela. Jedynie pradziadek,
Hiskiasz, był kimś, z kogo Jozjasz
mógł brać przykład. A jednak czytamy o nim, że „nie było przed nim
takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego serca swego
i z całej duszy swojej i ze wszystkich
sił swoich ściśle według zakonu
Mojżeszowego; po nim też już nie
wystąpił taki jak on” (2 Krl 23:25).
To wyjątkowe słowa. Dowodzą one,
że choć Dawid, jako pierwszy król,
zawsze dawany jest za przykład
i Hiskiasz, jako król-reformator byli
pobożnymi królami, faktycznie to
on właśnie, choć nie miał tak wielkiego wpływu politycznego, był najbardziej oddanym Bogu królem pośród wszystkich w historii Izraela.
Warto to podkreślić, bo jak
wspomniałem, wcale nie miał łatwo. I my dziś podobnie – rodzimy
się w rodzinach, w których brak jest
dobrych wzorców. Czujemy się wtedy słabi, niepewni. Łatwo nam przychodzi rezygnacja z walki o Boże
normy i zasady w naszym życiu.
Łatwo poczuć się ofiarą i poddać.
Ale to NIE jest Boże prowadzenie! To pochodzi z ciała, z niewiary,
ze zwątpienia, nie Ducha Bożego.
Jozjasz wybrał walkę o poddanie
swego życia Bogu – choć nie miał
łatwo i może w tym być przykła-

Mateusz Wichary

nie przesądza naszej tożsamości. Nie
wierzmy więc w nieodwołalność
przekleństwa! Pamiętajmy, że nasz
Pan, Jezus Chrystus i dzieło łaski
w Nim jest mocniejsze niż pierwszy
Adam, i skrzywienie grzechem, jakie po nim dziedziczymy: „Lecz nie
tak jak z upadkiem ma się sprawa
z łaską; albowiem jeśli przez upadek
jednego człowieka umarło wielu, to
– uwaga!!!! – DALEKO OBFITSZA
okazała się dla wielu łaska Boża
i dar przez łaskę jednego człowieka,
Jezusa Chrystusa” (Rz 5:15). Oto
nasza nadzieja: łaska przezwycięża
grzech, Chrystus wygrywa w nas
z Adamem, a wprowadzane przez
Niego błogosławieństwo ze starym
przekleństwem. Nie postrzegajmy
się więc jako ofiarę, ale polegajmy
na Bożej pomocy!
Jozjasz był również człowiekiem
upartym. Czytamy w 2 Krl 22:3, że
„w osiemnastym roku swego panowania” zaczął dzieło odbudowy
świątyni. Czemu w osiemnastym?
Mogło być kilka przyczyn. Finansowa – musiał zebrać na to fundusze.
W rozdziale 22, wersie 4 czytamy,
że odźwierni poprzez dłuższy czas
zbierali pieniądze od ludu i zbierali
je u arcykapłana Chilkiasza. Polityczna – okoliczni wrogowie mogli
być temu przeciwni, wszak odbudowa świątyni oznaczała również
wzrost poczucia tożsamości, a więc
i wzmocnienie narodu izraelskiego. Fakt znany z historii, że zaczął
odbudowę po śmierci króla Asyrii
może być wskazówką, że tak wła-

śnie było. W końcu, mogło to wynikać z wcześniejszych zmian – w rozdziale 34, wersach 3-5 czytamy, że
od dwunastego roku swego panowania zaczął od zmian pomniejszych:
„zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem
ze świątynek na wzgórzach, z aszer,

realizujemy w swoim życiu? Jakie
dziedzictwo chcemy po sobie pozostawić? Co trwałego chcemy wnieść
w ten świat – jakie dzieło wiary? Serce szukające Boga szuka Jego chwały
w swoich dążeniach, inwestycjach,
projektach. Jaką przyszłość sobie wy-

z bałwanów i odlewanych posągów”.
Był więc zdyscyplinowany, uparty,
gorliwy, planujący.
Po co o tym wspominać? Bo
prawdziwa gorliwość wyraża się nie
w jedynie chwilowych euforiach,
spontanicznych gestach, jakkolwiek na nie również jest miejsce, ale
w upartym, konsekwentnym działaniu. Prawdziwe oddanie ważnym celom rodzi upór i konsekwencje w ich
realizacji. Rodzi nieustępliwość i planowanie kolejnych kroków. Widzimy
to np. w apostole Pawle, gdy w Liście
do Rzymian (15:24-25) ujawnia nam
swoje plany misyjne. Idzie do Jerozolimy – ale planuje już wyjazd do Rzymu i to, że tamtejsi chrześcijanie wyprawią go do Hiszpanii! Dlaczego?
Jego serce widzimy w prologu tego
listu. Otóż widzi jasno swoje powołanie: przez Chrystusa „otrzymaliśmy
łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody” (1:5).
Paweł chce, aby Hiszpania również
usłyszała ewangelię i jest to dla niego
na tyle ważne, że planuje swoje życie
na kilka lat w przód, pomimo wszystkich przeciwności, jakie – wie o tym
– spotkają go w Jerozolimie. Nie dlatego, że jest zarozumiały i nie wie, że
jego przyszłość jest w ręce Bożej. Ale
dlatego, że chce zrealizować Boży cel
w swoim życiu i uparcie myśli o tym,
jak – ze swojej strony – może do tego
najlepiej się przyczynić.
Tacy byli Jozjasz i Paweł.
A my? Jakie mamy cele? Jak planujemy przyszłość? Co konsekwentnie

obrażasz? Co ciebie motywuje w myśleniu? To ważny test naszych serc.

Boże Słowo!

Spotkanie ze Słowem
Choć Jozjasz był bardzo gorliwy,
najwyraźniej źródłem tej gorliwości była znajomość Boga obecna
w podaniach, tradycjach, zwyczajach; podawana przez kapłanów, proroków, zyskiwana poprzez osobistą
modlitwę Jozjasza. Zanim pójdziemy dalej, warto zaobserwować, że to
RÓWNIEŻ są sposoby, których Bóg
używa. Choć to spotkanie ze Słowem
będzie przełomowe dla Jozjasza,
trudno zaprzeczyć Bożemu działaniu
w jego wcześniejszym życiu. Ono
było i było prawdziwe: Bóg prowadził go w dobrym działaniu, przynoszącym Jemu chwałę. Warto o tym
pamiętać, bowiem czasem w podkreślaniu (słusznym) znaczenia poznania Słowa, niesłusznie zaprzeczamy
wszelkiemu działaniu Bożemu, które
je poprzedza.
Tak więc do gorliwego, oddanego Bogu Jozjasza Bóg przychodzi
poprzez swoje Słowo. Dzieje się to
poprzez odkrycie zwoju prawa przy
okazji krzątaniny przed remontem
Świątyni. To jest bardzo pocieszające: to przykład na to, że temu, który
Boga szuka, nie wiedząc wiele, ale
robi to gorliwie, Bóg objawia swą
wolę pełniej.
Warto się nad tym chwilę zatrzymać. Znów, widzimy tutaj starotestamentowe potwierdzenie nowotestamentowej zasady, której uczył
nasz Pan: „ten, który jest wierny

w najmniejszej sprawie i w wielkiej
jest wierny, a kto w najmniejszej jest
niesprawiedliwy i w wielkiej jest
niesprawiedliwy” (Łk 16:10). Słowo
Boże to dar, który uczy nas dalszego
posłuszeństwa. To dar, który uczy nas,
jak dalej iść z Bogiem; jak mocniej
Go szukać i odkrywać. Bóg powierza
nam zawsze więcej, a nie mniej.
To ważne. Dzisiaj bowiem czasem
przedstawia się Ewangelię jako sposób na to, by się nie narobić, a z Bogiem pogodzić. „Inni mówią, że aby
pojednać się z Bogiem, musisz się napracować. A my mówimy, że nie: ot,
po prostu, pomódl się właściwą modlitwą, a będziesz zbawiony”. No niestety, albo na szczęście, to kłamstwo!
To pomieszanie prawdy o zbawieniu
z samej łaski, dostępnym dla każdego
grzesznika, ze zwykłym, wstrętnym
lenistwem! Dobra wiadomość o tym,
że Bóg jest chętny przyjąć każdego
grzesznika ze względu na to, co uczynił dla nas Chrystus na krzyżu, jest
przedstawiana jako łatwy, niewymagający wysiłku, nieuciążliwy sposób
na pogodzenie się z Bogiem, który –
o jak fajnie! – zbyt wiele od nas nie
wymaga. Jak miło! Nawróciliśmy się
i wracamy do swoich spraw, zbytnio
sobie Bogiem i Chrystusem i wiarą
głowy nie zawracając.
Przypomnę: nawrócenie to nie
tylko przyjęcie daru zbawienia, ale
również uznanie Chrystusa Panem.
Czyli: oddanie siebie w dyspozycję
Zbawcy; oddanie własności swego
życia Jemu. Uznanie w Nim Tego,
który ma prawo nas prowadzić, gdziekolwiek ma ochotę; wskazywać nam
zadania, również trudne i nieprzyjemne. Chrześcijaństwo bowiem to naśladowanie Chrystusa, który chce żyć
tylko i wyłącznie dla Ojca (J 5:19),
a nie dla siebie. Nawet, gdy Ojciec
każe mu iść na krzyż. Dlatego modlimy się „Bądź wola Twoja” a nie:
„bądź wola moja”. Dlatego Jezus swoim uczniom nie mówi: „oto mam dla
was prosty i łatwy sposób na zbawienie; nie martwcie się, że będzie będzie wymagający, już się tym zajmę,
abyście nie byli zbytnio obciążeni,
albowiem rozumiem, że macie wiele
ważnych spraw i prawo do odrobiny prywatności”, ale: „Jeśli kto chce
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pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech
idzie za mną. Bo kto by chciał życie
swoje zachować – uwaga!!! Jezus nie
mówi: „oczywiście zachowa” ale –
utraci je, a kto by utracił życie swoje
dla mnie, odnajdzie je” (Mt 16:24-25).
Bóg pozwolił więc Jozjaszowi
poznać Słowo. Oto, jak to się odbyło: „Następnie sekretarz Szafan udał
się do króla i zdał sprawę królowi,
powiadając: Słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie znajdowały się
w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad
świątynią. Po czym sekretarz Szafan
doniósł królowi następującą rzecz:
Kapłan Chilkiasz wręczył mi księgę.
I Szafan odczytał ją przed królem.
Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz: (…) idźcie zapytać się o wyrocznię Pana co do mnie, co do ludu i co
do całej Judy w związku z treścią tej
księgi, która została znaleziona, gdyż
wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam dlatego, że nasi
ojcowie nie słuchali słów tej księgi,
aby pełnić wszystko, co tam dla nas
napisane” (2 Krl 22:9-13).
Zwróćmy uwagę na kilka faktów
w tym opisie. Po pierwsze, posiadanie Biblii to nie to samo, co jej czytanie. To czytanie zwoju (księgi) prawa
zmieniło Jozjasza, nie samo jego posiadanie. Podobnie jest z nami dziś.
Traktujemy czasem Biblię jako święty arterfakt, talizman, szczególnie,
jeśli została nam dana przy chrzcie.
Szacunek do tej księgi na pewno jest
cenny, ale jeszcze cenniejsze jest jej
używanie, czyli czytanie. Bowiem,
jakkolwiek ta Księga by nie była
święta, a jest święta w najwyższy
możliwy sposób – będąc ujawnieniem myśli samego Boga – pozostaje
księgą, a więc SŁUŻY DO CZYTANIA. Nie wolno jej tej funkcji odmówić. PO TO została dana i W TEN
SPOSÓB mamy ją traktować. I właśnie traktowanie jej w ten sposób jest
największym możliwym okazywaniem jej szacunku: po to Bóg ją dał,
a my jesteśmy Mu posłuszni.
Czy więc okazujesz Biblii należny
jej szacunek przez postawę do niej,
jaką zaplanował Bóg? Czy ją czytasz?
16
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To prawdziwa cześć! To właściwa odpowiedź na to, że Bóg napisał i przekazał Tobie swoje Słowo. Jak więc
odpowiadasz na ten dar łaski?
Po drugie, Bóg działa – zmienia
serce Jozjasza – gdy ten słucha Słowa
i to słowa, które konfrontuje grzechy
jego własne i całego narodu. Jozjasz
być może miał nadzieję, że w zwoju
tym znajdzie się pocieszenie i zachęta
dla niego: przecież był znacznie lepszy niż jego poprzednicy. Przecież się
starał. A jednak – to co przeczytał –
prawdopodobnie lista przekleństw za
nieposłuszeństwo – przeraziło go.
To wyjątkowe. Warto tu przypomnieć innego króla, Jojakima z czasów proroka Jeremiasza, któremu
również odczytywano Słowo. Oto
jego reakcja: „Gdy tylko Jehudi przeczytał trzy, czy cztery kolumny, król
odciął je nożem pisarskim i wrzucał
w ogień płonący na palenisku, aż cały
zwój spłonął w ogniu paleniska. Ale
nie przerazili się” (Jer 36:23-24).
Na przykładzie tych dwóch królów widać różnicę pomiędzy działaniem Słowa w osobie odrodzonej
i duchowo martwej. Słowo w obu
przypadkach było trudne do przyjęcia. W obu przypadkach konfrontowało rzeczywistość czytającego:
domagało się zmian, pokuty, naprawy, uległości, przyznania do grzechów, pokory. W Jojakimie wywołało to wściekłość: oto Bóg miesza się
w jego sprawy, napomina, grozi, każe
się zmienić, uzurpuje sobie – jego
zdaniem oczywiście – prawo do rządzenia nim i jego krajem. „Do ognia
z nim i jego Słowem! Zniszczyć,
zlekceważyć, zapomnieć. Cóż mi
może zrobić? Błazenada”. Boża reakcja była następująca: „tak mówi Pan
o Jojakimie, królu judzkim: Nie będzie miał nikogo, kto by zasiadł na
tronie Dawida, a jego trup będzie wyrzucony na skwar we dnie i na chłód
w nocy” (Jer 36:30).
Historia tego króla jest przemawiającym obrazem wszystkich, którzy lekceważą Boże Słowo. I dziś jest
podobnie. Reakcje są te same. To samo
jest i rozporządzenie Boże względem
tych, którzy lekceważą jego Słowo
– tym razem podane przez samego
jednorodzonego Syna: „Wielokrot-

nie i wieloma sposobami przemawiał
Bóg dawnymi czasy przez proroków;
ostatnio, u kresu tych dni, przemówił
do nas przez Syna, którego ustanowił
dziedzicem wszechrzeczy (…) Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać
uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy
czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli
słowo wypowiedziane przez aniołów
było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało
się ze słuszną odpłatą, to jakże my
ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy
tak wielkie zbawienie?” (Hbr 1:1-2,
2:1-3). Nie ujdziemy cało lekceważąc Słowo, które Bóg przekazał przez
swego Syna. „Słowo Boże jest żywe
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić zamiary
i myśli serca i nie ma stworzenia –
czyli: chodzi też o mnie i ciebie i każdego człowieka – które by się mogło
ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed
oczami tego, przed którym musimy
zdać sprawę” (Hbr 4:12-13). Wszyscy
będziemy sądzeni w świetle ewangelii. Wszyscy będziemy musieli zdać
sprawę z tego, jak na nią zareagowaliśmy: czy ją przyjęliśmy, czy odrzuciliśmy. Na ile poważnie się jej w swym
życiu trzymaliśmy i czy wytrwaliśmy. To najwspanialsza wiadomość,
która mogła do nas dotrzeć: „Mocą tej
woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na
zawsze. (…) Dodaje: A grzechów ich
i ich nieprawości nie wspomnę więcej” (Hbr 10:10, 16). Ale nie miejmy
złudzeń co do skutków odrzucenia:
„Kto łamie zakon Mojżesza ponosi
śmierć bez miłosierdzia (…) O ileż
sroższej kary godzien będzie ten, kto
Syna Bożego podeptał i zbezcześcił
krew przymierza, przez którą został
uświęcony i znieważył Ducha łaski! Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja
odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud
swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce
Boga żywego” (Hbr 10:28-31).
Bierzmy więc przykład z Jozjasza.
Módlmy się o to, by jak on reagować
na Słowo, by Bóg zmiękczał nasze
serca, by Duch dawał nam wiarę

i uległość, abyśmy nie skończyli jak
Jojakim i niewierzący odbiorcy Listu
do Hebrajczyków. Tak, to co usłyszał
było trudne i smutne; ale było to Słowo Boże.
I zwróćmy uwagę, że nie inaczej
jest w Nowym Testamencie. Zawsze
ewangelia domaga się jakichś zmian.
Zawsze wskazuje nam grzechy, które
musimy porzucić i wyznać. Zawsze
rodzi smutek nad nami samymi: oto
myśleliśmy, że nie jest z nami tak źle,
a proszę, okazuje się, że jest znacznie
gorzej. Dlatego błogosławieństwa
z Kazania na Górze brzmią tak dziwnie: „Błogosławieni ubodzy w duchu... którzy się smucą... cisi” (Mt
5:3-5). Tak: tak właśnie jest. Słowo
Boże nie jest terapią pozytywnego
myślenia, ale objawieniem świętego
Boga. Jest wskazaniem tego, jak On
postrzega to, co wartościowe, szlachetne, piękne, dobre. I nieuchronnie
oznacza to przykry proces uznania,
że nie dorastamy i nie potrafimy
temu sprostać.
Czytając Słowo Boże uświadamiamy sobie własne braki i ich powszechność. Widzimy również, że
nie jest to łatwe, jeśli w ogóle możliwe w jakiejś sensownej mierze, by
się jakoś wyrwać z tej sieci. Podobnie doświadczył tego Izajasz – swego
uzależnienia od ludzi, którzy mają
na niego wpływ, którzy kształtują to, kim jest: „Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg
i mieszkam pośród ludu nieczystych
warg” (Iz 6:5). Tak samo i my, czytając Boże Słowo możemy uświadomić
sobie własna rozwiązłość, lenistwo,
rozkapryszenie, zapatrzenie w siebie, zgorzkniałość, zawiść, chciwość,
nieuprzejmość, nieuczciwość, obłudę, pogardę, złorzeczenie, lekkomyślność, zakompleksienie, głupotę
i butę, słabość i niestałość, chełpliwość i powierzchowność... i wiele,
wiele innych grzechów.
Ale to nie koniec! Jozjasz posłał
do prorokini Chuldy z zapytaniem,
jaka jest wola Boża. Chulda odpowiedziała: „Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy
usłyszałeś, co powiedziałem o tym
miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleń-

stwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i Ja – mówi Pan – toteż ja przyłączę cię do ojców twoich i w pokoju
będziesz złożony w twoim grobie”
(2 Krl 22:19-20). Bóg odpowiedział.
Bóg zareagował przedłużeniem dni
łaski – miały trwać tak długo, jak żył
Jozjasz, ze względu na niego, na jego
pokutę, na to, że zareagował na Słowo we właściwy sposób. Przyjął je
w wierze i wołał do Boga o ratunek.
My dziś konfrontowani z Bożą
świętością możemy w samym Słowie odnaleźć obietnice dla grzeszników, którzy powracają do Boga przez
Chrystusa. Również (np. w Objawieniu 1-3) obietnice dla zborów chrześcijańskich, które szukają poprawy
swoich dróg.
Jest więc zawsze droga wyjścia
dla tych, którzy pokornie przyznają przed Bogiem, że mają problem.
To wielka zachęta! To samo Słowo,
które sprowadza nas na dno, pozbawia wszelkich złudzeń co do naszego
położenia, objawia również nadzieję
i rozwiązanie. Prawda wyzwala. Najpierw, przez bycie przykrą i trudną.
Ale następnie przez słowa łaski i pocieszenia. Oto Bóg, który jest święty, ratuje; który jest srogi, przebacza;
który nienawidzi grzechu, sam złożył
z siebie ofiarę, która tej nienawiści
nas pozbawia; oto Bóg wielki, potężny i z ludzkością skonfliktowany, sam
przychodzi i przedstawia rozwiązanie doskonałe i pewne. Przyjmijmy
to Słowo. Przyjmijmy z wdzięcznością i ufnością, aby żyć!
Wyzwanie Jozjasza
Zakończę wersetem, od którego rozpocząłem. „Następnie król stanął
przy kolumnie i zawarł przed Panem
przymierze, że będą naśladować Pana
i przestrzegać jego przykazań, i rad,
i ustaw z całego serca i z całej duszy,
przywracając ważność słowom tego
przymierza, spisanym w tej księdze.
I cały lud przystąpił do przymierza” (2 Krl 23:3). Reakcją Jozjasza
na słowa łaski Bożej przekazanej
przez Chuldę nie było odprężenie.
Jozjasz przejął się danym sobie czasem i zaczął działać. Cały rozdział
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reformatorskich czynów: tego, jak
tępił bałwochwalstwo w całym swoim kraju.
Jego działanie współgra z pytaniem, które zadaje apostoł Paweł:
„Cóż więc powiemy? Czy mamy
pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?” (Rz 6:1). Wszyscy znamy
jego odpowiedź: „Przenigdy! Jakże
my, którzy grzechowi umarliśmy,
jeszcze w nim żyć mamy?” (w. 2).
Jakże ci, którzy przejęli się Bożym
Słowem, którzy je przyjęli, prześwietlili nim swój charakter, pozwolili się
nim przeszyć, pokornie zgięli kolana
i zawołali o pomoc, mieliby teraz to
wszystko odrzucić i zlekceważyć? To
niemożliwe. Przynajmniej w krótkim
czasie, bo po latach niestety wiemy,
takie zmiany w nas mogą zajść.
Chciałbym dlatego pozostawić
nam wszystkim wyzwanie: dołączmy
do Jozjasza w Jego przymierzu, które
zawarł z Bogiem! Oto ono: „obiecuję
przywrócić wartość Słowa Bożego
w moim życiu”.
Zastanówmy się chwilę nad tym
zdaniem. PRZYWRÓCIĆ wartość
Słowa Bożego w moim życiu. Czyli: tak powinno być. Ono powinno
być wartością – główną, nadrzędną,
prowadzącą mnie – w moim życiu.
Czy się z tym zgadzasz? Czy tak jest?
Zawołaj więc jak Jozjasz: Boże daj mi
łaskę, aby tak było!
Ale jeszcze większą łaską jest
wołać tak mocno, chcieć tak mocno,
aby się zobowiązać. Aby nie pozostać
na chwili uniesienia. Aby wdrożyć to
pragnienie w życie w praktyczny sposób. Aby zawrzeć przymierze – czyli
umowę – z Bogiem: Boże, oto moje
pragnienie. Zobowiązuję się do tego,
aby robić wszystko, aby tak właśnie
było. Chcę żyć twoim Słowem. Chce
je traktować poważnie. I ze swojej
strony chcę zrobić wszystko, aby tak
się stało.
Pomyśl o tym. Rozważ to. Niech
Bóg nas prowadzi w poznawaniu Jego Słowa i przyjmowaniu go
w wierze, aby nasze życie podlegało zmianom, a On, aby nad nami się
litował i nas strzegł, jako swoje oddane i posłuszne dzieci w Jezusie Chrystusie, Amen.
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Samuel Skrzypkowski

Na wyjeździe potrafię,
P

a w domu nie

isanie tego artykuły rozpoczynam
w pociągu relacji Wisła – Warszawa. Wracamy z górskiej miejscowości
po sześciu dniach spędzonych wspólnie z grupą młodzieżową z naszego
kościoła (I Zbór KChB w Warszawie)
i zaprzyjaźnioną młodzieżówką ze
zboru w Białymstoku. Jesteśmy pozytywnie zmęczeni, połowa uczestników
odsypia nieprzespane noce z uśmiechem na ustach, bo tego typu wyjazdy
prawie zawsze okazują się sukcesem.
Spędzamy na nich razem mnóstwo czasu, bawimy się, integrujemy, a punktem kluczowym dnia zawsze są wieczorne i poranne społeczności. W tym
roku przerabialiśmy siedem listów do
zborów z Objawienia Jana. Młodzież
zawsze po tego typu wyjazdach jest
zainspirowana i zachęcona do poznawania Słowa Bożego i stosowania go
w swoim życiu... ale kiedy opadają pozytywne emocje i kolejne dni mijają,
utrzymanie tej pasji nie jest łatwe.
Co zatem zrobić, aby stale być
pełnym pasji dla Pisma Świętego
i tym samym być bliżej Chrystusa?
To pytanie, które stawia sobie prędzej
czy później każdy, kto uczestniczył
w podobnych wyjazdach. Chciałbym
spróbować pomóc na nie odpowiedzieć
w dalszej części tego artykułu.

Biblijne inspiracje
Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza:
„[..]od dzieciństwa znasz Pisma święte,
które cię mogą obdarzyć mądrością
ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest
natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był doskonały, do
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tym. 3:15-17). Paweł pisząc
o Pismach odnosił się do Starego Testamentu, ale myślę, że możemy te słowa
tym bardziej zastosować dzisiaj wobec
18
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- czyli o trwaniu
w poznawaniu
Słowa Bożego

wszystkich 66 ksiąg Biblii. Czego się
z nich uczymy o młodości i Piśmie?
Po pierwsze, wskazuje on na to,
że Tymoteusz zna Pisma od dzieciństwa. To oznacza, że Biblia nie jest
czymś, do czego trzeba dorosnąć,
aby zacząć to rozumieć, jak Poradnik
Krawcowej, który nie ma dla ciebie
żadnego znaczenia jeśli obiektem twego zainteresowania nie jest maszyna
do szycia. Jest to Księga, którą może
czytać, rozumieć i stosować każdy,
kto ma pragnienie poznawania Boga.
Tak samo ludzie w sile wieku, jak
i dzieci, rodzice i młodzież!
Po drugie, Paweł mówi, że Tymoteusz zna Pisma. Rozdział wcześniej
wzywa: „Rozważ, co mówię, a Pan da
ci właściwe zrozumienie wszystkiego.” (2 Tym. 2:7) Rozważ oznacza, że
poznawanie Boga wymaga pracy. Tu
nie chodzi o to, by czekać, aż na nas
spadnie oświecenie, wręcz przeciwnie,
Rozważ i wtedy: Pan da ci poznanie.
Jeśli chcesz faktycznie trwać blisko
Boga, to potrzebujesz stałego i bliskiego dostępu do Jego Słowa, które będzie
w tobie pracowało. Niezbędna jest przy
tym łaska Boża, ale z twojej strony potrzebna jest ciężka praca – rozważaj,
a Pan da ci poznanie. Konsekwencją
tego będziesz ty, jako człowiek Boży
który jest doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Praktyka
Chcąc przekazać praktyczne pomysły
na to, by nie wypalać się i nie zniechęcać, a raczej rozwijać w tym wszystkim, o czym była mowa, pragnę nieco
skorzystać z porad, jakie znalazłem
w książce What is a Healthy Church
Membership? (Czym jest zdrowe
członkostwo w Kościele?), autorstwa
Thabiti M. Anyabwile, pastora związanego z ruchem The Gospel Coalition.
Co zatem zrobić, by mieć korzenie duchowe głęboko zakorzenione w Biblii?

1.

Praktykowanie codziennego tzw.
cichego czasu jest tak oczywiste,
że nie widzę potrzeby, aby to tutaj wspominać. Jednak co zrobić, gdy
nie rozumiem czytanego tekstu lub nie
potrafię go dobrze zinterpretować? Jeśli boisz się sięgać do nowych fragmentów Biblii, żyj przez tydzień tym co
słyszałeś np. na niedzielnym kazaniu,
grupie domowej czy spotkaniu młodzieżowym. Wracaj w swoim czasie
skupienia nad Słowem do fragmentów,
które były omawiane, staraj się wyciągnąć z nich to, czego pastor czy lider
nie miał możliwości omówić. Zapytaj się ich, jakie teksty możesz jeszcze
przeczytać, aby lepiej zrozumieć dany
fragment, albo co będzie omawiane
w następnym tygodniu, by dobrze się
do tego przygotować. Nie zamykaj się
sam w swoim światku chcąc zrozumieć
samemu Słowo. Jeśli widzisz, że idzie
ci ciężko, włącz w to innych, a najlepiej
tych, którzy są dla ciebie autorytetem
w poznawaniu i interpretowaniu Pisma.

2.

Rozmawiaj z przyjaciółmi na
temat kazania, czy rozważania,
jakie mieliście na grupie. Niech
to, co słyszeliście, żyje w was jak najdłużej. Pogadajcie po nabożeństwie
o tym, co najbardziej dało wam do
myślenia, było nową informacją lub
stało się wyzwaniem. Jeśli macie możliwość i chęci, wysłuchajcie jakiegoś
kazania przez internet i wspólnie je
omówcie. Tak jak w punkcie pierwszym, zachęcam, włącz innych do twojego rozwijania się w Bogu.

3.

Inwestuj w dobre książki chrześcijańskie i rozbudowuj swoją
domową bibliotekę. Pamiętam,
że kiedy powstało w moim sercu pragnienie służenia Bogu, natrafiłem
w internecie na wywiad z pewnym
doświadczonym i długoletnim pastorem. Zadano mu pytanie, co poleciłby młodym ludziom, którzy pragną
w przyszłości zostać kaznodziejami,

a nie mają teraz możliwości pójścia do
seminarium. Jego odpowiedź brzmiała:
Czytaj tak dużo dobrych chrześcijańskich książek, ile tylko możesz. Patrząc
po kilku latach na moje życie i wpływ,
jaki wywarły na mnie książki, w pełni mogę się z tym zgodzić. Zachęcam,
niezależnie od tego, czym jest twoja służba – czytaj dużo i często dobre
książki. Wielu autorów pomogło mi lepiej zrozumieć dany fragment biblijny,
spojrzeć na niego z innej perspektywy,
rozwinąć rozumienie wielu aspektów
chrześcijaństwa, itd. Często ci ludzie
przechodzili już dawno przez problemy,
których ja doświadczam dzisiaj i dzięki
Bogu znaleźli dobre rozwiązanie. Dlaczego zatem mam robić wszystko sam,
skoro jest tak wielu, od których mogę
się uczyć? Po raz kolejny, włącz innych
do twojego rozwijania się w Bogu.

4.

Prowadź notatki. Kup sobie fajny i drogi zeszyt, taki którego
będzie ci żal, jeśli zobaczysz go
po jakimś czasie leżący w kącie, i zacznij zapisywać to, czego uczy cię Bóg.
Prowadź zapiski z kazań i grup, tak by
później na ich podstawie łatwo przypomnieć sobie o czym była mowa. Zapisuj
cytaty i przemyślenia z przeczytanych
książek. Podziel się nimi z przyjaciółmi. W ten sposób pozostaną one z tobą
na wiele dłużej i nieraz będziesz mógł
z nich skorzystać w potrzebie. Jeśli
chcesz zdać bardzo dobrze egzamin,
musisz prowadzić pilne notatki i wracać do nich przed sesją. Czy nie o wiele

bardziej powinniśmy dbać o nasze
przygotowanie w Bożej szkole życia?

5.

Wyrób sobie nawyk zadawania
pytań. Wielki ewangelista Jonathan Edwards miał postanowienie, że nie położy się spać, dopóki
nie znajdzie odpowiedzi na pytania,
które go dręczyły lub przychodziły
na myśl podczas studiowania Słowa.
Widzę, że łatwo przychodzi nam zupełnie odwrotne podejście – nie rozumiem czegoś, fragment jest za trudny,
nie wiem jak to zinterpretować, więc
przeskoczę dalej, może później trafi się
coś „co Bóg zechce mi powiedzieć”.
Szukaj odpowiedzi na trudne fragmenty Biblii. Zadzwoń do swojego pastora
z prośbą o wyjaśnienie, poszukaj w komentarzach, zapytaj innych, co o tym
myślą, po prostu szukaj odpowiedzi.
To co wydaje się nudne i niezrozumiałe to wciąż zapis Bożego przesłania dla
człowieka. Znalazł się on tam celowo
i z konkretnego powodu, dlaczego więc
miałbyś wybierać sobie tylko to co łatwe i „lekkostrawne”, a bać się reszty?

Najważniejszy wniosek
W zasadzie z każdego z tych punktów wysuwa się jeden wniosek – nie
bądź sam. Współczesne chrześcijaństwo niestety poszło w drugą stronę.
Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tzw. „relacji” między Bogiem
i człowiekiem. Pieśni, które śpiewamy
zazwyczaj mówią o tym, jak pojedynczy człowiek (czyli JA) doświadcza
Boga. Przy czytaniu Biblii skupiamy

się na tym, co Bóg mówi do mnie.
Z coraz bardziej rozpowszechnionej
charyzmatycznej teologii płyną do nas
wnioski mówiące o indywidualnym języku uwielbienia, który daje mi Bóg,
abym nim się do niego modlił, inni ludzie dostają inny język, a oprócz tego
Bóg mówi przez proroctwa, wizje itp.
Wszędzie tam w centrum pojawia się
JA. Co w takim razie z Kościołem?
Po co nam on? Jest jeszcze potrzebny?
Jeśli tak to do czego? Abyśmy spotkali się raz w tygodniu i pochwalili się
czego MNIE uczy Bóg?
Oczywiście, że nie. Bóg powołuje indywidualności, ale po to, by tworzyli jedno ciało – Kościół, który ma
przypominać armię, a nie partyzantów
w lesie. Albo podrygujących z osobna
tańczących na dyskotece. „Albowiem
jak ciało jest jedno, a członków ma
wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało,
tak i Chrystus; Bo też w jednym Duchu
wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało...” (1 Kor. 12:12-13).
Skoro tak, to korzystajmy z tego
bogactwa Kościoła i trwajmy w Chrystusie: nie jako JA, ale jako MY. Jeśli Bóg dał ludziom Kościół, a oni
twierdzą, że uda im się żyć samemu,
to czy nie jest to pycha? Chcesz trwać
w dobrej relacji z Bogiem, być blisko
Pisma, być człowiekiem modlitwy,
zaangażowanym w służbę i uciekającym od grzechu? Włącz innych do
twojego rozwijania się w Bogu, a nie
pożałujesz.

fot. Fotolia

SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2016

19

TEMAT NUMERU | SŁOWO BOŻE

Kobieta kobiecie

Żywa woda,

czy stojąca kałuża?

Alina Woźniak

Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął.
Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie
będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą
Ja mu dam, stanie się
w nim źródłem wody
wytryskającej ku życiu
wiecznemu (Jan 4:14)
20

D

ostałam ostatnio mały flakonik z wodą
opisany w języku angielskim – „żywa
woda z rzeki Jordan”. Będąc przed laty
w Izraelu widziałam kramy, sklepiki, gdzie
można kupić taką „żywą wodę” z podobną etykietą. Ludzie kupowali ją dla siebie,
lub bliskich na pamiątkę tego szczególnego
miejsca, na pamiątkę tej szczególnej rzeki.
Inni, nad rzeką Jordan, samodzielnie napełniali swoje plastikowe butelki, by zabrać tę
„żywą wodę” do domu.
Jakie to dziwne, że chcemy mieć „żywą
wodę” zamkniętą w butelce, zakorkowaną,
trzymaną na półce w domu, bądź w torebce.
Czy jest możliwe, by coś, co jest w nazwie
„żywe” dało się zamknąć, zakorkować? Czy
nadal pozostanie „żywe” będąc zamknięte ?
Dzisiaj, w kontekście zdrowia i dbałości o jakość życia, toczą się dyskusje na
temat wody żywej i martwej. Na temat tego,
jak w domowych warunkach uzyskać wodę
najlepszej jakości z tej, którą mamy dostępną w kranach. Na rynku są reklamowane
i proponowane różne urządzenia do oczyszczania wody i „ożywiania” jej. Opisywane
są różne sposoby poprawiania jakości wody
przez filtrowanie, zamrażanie, jonizowanie,
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czy ozonowanie. Dlaczego tyle zamieszania
wokół wody? Woda bowiem jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ponieważ nie mamy zdolności magazynowania wody, regularne picie
jest konieczne. A i tak ostatecznie najlepsza
jest woda prosto ze źródła.
Pojęcia żywej wody użył Pan Jezus
w rozmowie z kobietą samarytańską przy
studni Jakuba. Kobieta wiedziała, jakim
woda jest skarbem, jakim codziennym wysiłkiem jest okupiony każdy kubek wody.
W rozmowie z Samarytanką Jezus wskazując na studnię powiedział: Każdy, kto pije tę
wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie
pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej
ku życiu wiecznemu (Jan 4:14).
Kobieta zapragnęła takiej wody, by być
nasyconą na zawsze, by więcej nie przychodzić do studni. By nie doświadczać codziennego znoju dźwigania ciężkich dzbanów
z wodą. Jest zmęczona. Kobieta chciałaby
nie mieć już codziennej potrzeby sięgania po wodę, potrzeby picia wody, by żyć.
Prosiła daj mi tej wody, abym już więcej nie

czuła pragnienia i nie przychodziła
do tej studni (Jan 4:15). Czy jest to
jednak możliwe?
Bez wody nie ma życia. Jest to
wyraźnie widoczne zwłaszcza na
Bliskim Wschodzie. Będąc na wycieczce w Izraelu pierwsze uwagi ze
strony przewodników dotyczą właśnie wody. Po pierwsze konieczności
picia jej, aby się ustrzec przed odwodnieniem. Po drugie konieczności
sprawdzania pochodzenia wody, bo
nie każda woda jest zdatna do picia.
W latach sześćdziesiątych XX wieku
właśnie w Izraelu opracowano metodę kropelkową nawadniania roślin.
Polega ona na precyzyjnym dozowaniu wody – kropla po kropli do każdej rośliny. Pomysł ten narodził się
z konieczności oszczędzania ograniczonych zasobów wody w tych
rejonach.
Pan Jezus, w rozmowie z Samarytanką nie mówi o oszczędnym dawkowaniu wody kropla po
kropli. Jezus mówi o wodzie, która
staje się wytryskującym źródłem.
Jezus mówi o życiodajnej wodzie,
a nie o wodzie stojącej w beczce,
czy w kałuży. Czy dzisiaj dobrze
rozumiem słowa Jezusa o żywej wodzie? O co proszę Jezusa spotykając
Go spragniona, przy swojej życiowej studni? Czy, jak Samarytanka, zatopiona w codzienność, skupiona na trudach dnia, będę prosić
w rozmowie z Jezusem jedynie
o ulgę w trudnościach? Czy będę
wołać w swojej modlitwie jedynie:
daj mi pić, bym już więcej nie pragnęła. Bym już więcej nie przychodziła do tej studni? I nadal pozostanę ze swoimi niezaspokojonymi
pragnieniami, z potrzebą akceptacji,
miłości, bezpieczeństwa?
Jezus do każdej z nas wypowiada słowa: O, gdybyś znała dar Boży
i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci
mówi… Cóż to za dar?
Tym darem jest On sam. Ten,
o którym jest napisane, że jest Żywym Słowem, wcieleniem Boga.
Boga, który jest miłością.
Każdy z nas spragniony jest
miłości, która jest cierpliwa, dobrotliwa, nie szuka swego, która nie

zdradza, która jest czysta i bezinteresowna. Tylko Bóg ma taką miłość
i taką właśnie miłością nas ukochał,
i taką też miłością chce nas obdarować. Ciągle, nieustannie, gdy jesteśmy przy Nim.
Nie wystarczy jednorazowo
przyjść do źródła, napełnić swoje
butle, stągwie i zabrać je do swojego
życia, by potem z namaszczeniem,
w wygodnym fotelu pić małymi łykami stojącą wodę. W Liście do Kolosan czytamy: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie (Kol
3:16.) Czy na pewno czerpię we właściwym miejscu? Bowiem przez proroka Jeremiasza Bóg woła: podwójne
zło popełnił mój naród: opuścili Mnie,
źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które
nie utrzymują wody (Jer 2:13). A teraz po co chodzisz do Egiptu, aby pić
wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii,
aby pić wodę z Rzeki? (Jer 2:18). Co
jest moją dziurawą cysterną? Gdzie
próbuję znaleźć codzienną radość,
pokój akceptację, bezpieczeństwo?
Może jest to butelka z napisem „żywa
woda”, czy kolorowy gazowany napój
energetyczny, a może jest to stojąca
kałuża…
Przychodzenie pod krzyż, ze łzami
po kolejnej porażce, z bólem kolejnego upadku, może się wydawać bolesne i uciążliwe. Rzetelne spotkanie
z żywym słowem niekiedy boli. Bowiem jak czytamy: Słowo Boże jest
żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli
serca (Hebr 4:12). Mogłoby się więc
wydawać, że ma sens wołanie: bym
już więcej nie przychodziła do tej
studni. Jednak bez tego przychodzenia pozostaniemy z poczuciem winy,
z nawarstwiającym się brudem i narastającym ciężarem. Tak jak woda
obmywa zarówno zewnętrzny brud
jak i usuwa toksyny i wszelkie szkodliwe substancje z organizmu, tak
jedynie pod krzyżem jest prawdziwe
oczyszczenie, uleczenie, przebaczenie i radosna, orzeźwiająca odnowa.
Warto z uwagą do końca przeczytać historię kobiety samarytańskiej.
Bowiem zakończenie tej historii

jest dowodem na to, że autentyczne spotkanie z Jezusem przemienia
ludzkie serce, uzdatnia do wyjścia
poza swoją strefę komfortu. Samarytanka, która aby uniknąć raniących, oskarżających spojrzeń
mieszkańców miasta, codziennie samotnie wychodzi do studni po wodę.
Wychodzi w samo południe, gdy
inni w domach chronili się przed
żarem słonecznym. Jednak dzisiaj,
mimo tego południowego żaru, pozostawiając swój dzban, wybiegła
do tych, z którymi jeszcze przed
chwilą, nie chciała się spotykać, by
wskazać na Tego, który powiedział
jej prawdę. Dała w ten sposób świadectwo, że jej serce napełnione jest
ożywiającą wodą życia.
Jezus wyraźnie powiedział: Beze
mnie nic uczynić nie możecie. Zatem
dopiero trwając w Nim nieustannie, zanurzając się w Jego Słowie,
w źródle wody żywej, mogę wydawać owoc, mogę podać dalej. Nie
dam się zwieść i nie wyruszę na pole
misyjne o własnych siłach, opuszczając źródło jedynie z małym flakonikiem „żywej wody” w torebce.
Czy każdy zbiornik wody uznam za
dobry? Bądźmy jak ludzie z Berei,
o których czytamy w Dziejach Apostolskich, że przyjęli naukę z całą
gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest (Dz 17:11).
Ponieważ tylko doskonałość Jezusa
może wypełnić moje niedoskonałości. Chcę jak psalmista żyć z prawdą, że „Pan jest moim Pasterzem…
orzeźwia moją duszę…, Idzie przede
mną ścieżkami sprawiedliwości…zła
się nie przestraszę – przecież Ty jesteś ze mną…namaszczasz olejkiem
mą twarz. A mój kielich już pełniejszy być nie może…” (Ps 23). Sięgając
każdego dnia po szklankę wody, sięgając po kromkę chleba i oddychając
głęboko, zanurzajmy się w strumieniach żywej wody wołając:
Powietrzem moim jest obecność
Twoja w sercu mym.
Powszednim chlebem mym Twe
żywe słowo dane mi dziś.
Bez Ciebie nie mogę już żyć…
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UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 2

Łukasz Woźniak

POWOŁANI

do uczniostwa
fot. Billionphotos

T

en tekst jest kontynuacją mojego
poprzedniego artykułu, dlatego
zanim zacznę nowy temat podsumuję myśli, które w nim zawarłem. Po
pierwsze, powiedziałem, że jesteśmy
powołani do bycia uczniami, nie
chrześcijanami. Biblijne uczniostwo
nie jest relacją, jaką znamy ze szkoły
podstawowej, a raczej porzuceniem
wszystkiego i pójściem za swoim
nauczycielem-mistrzem (Mk 10:28).
Współcześnie traktujemy uczniostwo, jako kolejną formę „zwykłego
chrześcijaństwa”, co prowadzi do
duchowego lenistwa i braku posłuszeństwa. Druga skrajność to uznanie uczniostwa za „wyższy poziom
wtajemniczenia”, na który wchodzą
chrześcijanie po pewnym czasie
swojej podróży z Jezusem.
Mam nadzieję, że jesteś świadomy tego, że Jezus powołał cię do bycia uczniem, a nie chrześcijaninem.
Powołał cię, abyś za Nim poszedł
i naśladował Go, a nie „tylko” w Niego wierzył. Powołał cię do porzucenia wszystkiego i pójścia za nowym
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Panem, bo tylko w Nim jest życie.

Życie Jezusa naszym
modelem
Całościowe spojrzenie na życie Jezusa jest trudnym zadaniem, zbyt
wielkim na krótki artykuł, dlatego liczę, że tym, co napiszę zachęcę was
do dalszych rozważań.
Gdy myliśmy o życiu Jezusa,
pojawiają się dwa podstawowe, bardzo ważne pytania. Odpowiedź na
te pytania jest dla wielu chrześcijan
zupełnie inna i wpływa ona na to, jak
wygląda nasze życie:
− Jaki był nadrzędny cel Jezusa
podczas Jego służby?
− Jaki był Jego plan działania?

Cały Jezus
Dobrą Nowiną
Pierwsza rzecz, którą należy podkreślić to fakt, iż całe życie Jezusa jest
Dobrą Nowiną. Bardzo często spły-

camy treść Dobrej Nowiny do kilku
zdań, czy haseł. Sam nieraz korzystam z „czterech praw duchowego
życia”, ale pokazują one Dobrą Nowinę, jako sposób na zdobycie biletu
do nieba.
Myśląc o Dobrej Nowinie w taki
sposób kojarzymy nasze chrześcijaństwo z momentem nawrócenia
i pewnością wieczności z Bogiem.
Zadowalamy się wtedy życiem bardzo podobnym do tego, jakie mieliśmy przed nawróceniem i tego też
uczymy innych.
Apostoł Marek rozpoczyna swoją ewangelię od słów: „Taki jest
początek dobrej nowiny o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1:1).
Ewangeliści więc opisują więcej niż
tylko ukrzyżowanie Jezusa, które
oczywiście jest centralnym punktem Biblii. Opisują oni realizację
„planu” Jezusa, czyli to, co robił
z uczniami, co im przykazywał,
w czym mieli Go naśladować i czego mieli uczyć innych. I to jest ta
Dobra Nowina dla zgubionego świa-

ta – Syn Boży ratujący zgubionych
ludzi do nowego życia w innej rzeczywistości.
Chciałbym podkreślić 5 kluczowych etapów owego „planu” Jezusa,
które pomogą nam zastanowić się
nad tym, jak myślimy o chrześcijaństwie i czego uczymy innych.
1. Gromadzenie tłumów
Pierwsze, czemu przyglądamy się
w ewangeliach to okres spotkania
Jezusa z uczniami. Ewangelia Jana
przedstawia pierwsze spotkanie
z uczniami i to, jak kolejne osoby Go poznawały. Mateusz, Marek
i Łukasz przedstawiają bezpośrednie wezwanie Jezusa, a następnie to,
jak z nimi przebywał. Jezus poznaje
ludzi, spędza z nimi czas, otacza się
tłumem i zaprasza każdego do tego,
aby przekonał się, jaki On jest.
Często myślimy negatywnie
o tysiącach ludzi, którzy „bezmyślnie” szli za Jezusem bo byli głodni,
albo chcieli zobaczyć jakiś cud. Ale
z drugiej strony zgadzamy się, że
plan naszego Mistrza był doskonały.
Dlatego analizując działania Jezusa
możemy zauważyć, że pierwszym
etapem było wyjście do ludzi, bez
znaczenia, jaka była ich sytuacja
i potrzeby.
My, chrześcijanie, zbyt często otaczamy się murami naszych
budynków, przyjaźniąc się tylko
z garstką wierzących osób, z którymi akurat czujemy się dobrze! Za
rzadko wychodzimy ze swoich wygodnych struktur, by angażować się
w życie otaczających nas ludzi i budować relację z „tłumami”. Efektem
tego jest, że nawrócone osoby stopniowo porzucają wszystkie relacje
z ludźmi ze świata i tracą naturalne
miejsce do dzielenia się Dobrą Nowiną. Pomyśl o wszystkich osobach
w twoim otoczeniu, bliższym i dalszym – co robisz, aby relacje z nimi
utrzymywać i wzmacniać?
2. Wybór uczniów
Spośród tłumów i grup, które szły za
Jezusem, wybrał On konkretne oso-

by, co jest drugim etapem Jego służby. W Ewangelii Marka (3:13-19)
widzimy Jezusa, który przywołuje
na górę dwunastu, powołując ich do
apostolstwa. Mieli oni Mu towarzyszyć, głosić Dobrą Nowinę i wypędzać demony. W Ewangelii Łukasza
to samo powołanie poprzedzone jest
całonocną modlitwą do Boga.
Widzimy więc, że budując relację z tłumami i okazując miłość każdemu, kogo napotkał, Jezus szukał
osób, które mają zostać apostołami.
Wybrał tych, których dał Mu Ojciec
(Ewangelia Jana 17:2), bo wobec
nich miał szczególne zadanie i odpowiedzialność. Jezus wiedział, że Jego
czas jest ograniczony i musi nauczyć
apostołów wszystkiego tego, co mają
kontynuować po Jego odejściu.
Inspirująca i godna uwagi jest
celowość i bezpośredniość Jezusa.
Po pewnym czasie był On gotów
przedstawić apostołom wprost ich
powołanie i jego cel dla nich. Wiedzieli, na co się „piszą”, z czym to
się wiąże i świadomi tego planu, postanowili za Nim pójść.
Dzisiaj często wolimy luźne grupki, nieokreślone relacje
i brak konkretnych celów do realizacji przez zbór. Bardzo rzadko widać
w kościołach ludzi, którzy świadomie i konkretnie wychodzą do innych
i inwestują w nich swój czas i swoje życie, by poprowadzić ich bliżej
do Chrystusa. Pomyśl przez chwilę o osobach w twoim otoczeniu
i zastanów się, kto byłby gotów, aby iść z tobą za Jezusem.? Co robisz, aby szukać
takich osób? Czy inwestujesz
w młodszych w wierze?
3 i 4. Nauczanie i posyłanie
apostołów
Trzeci i czwarty etap „uczniostwa”
w życiu Jezusa to nauczanie i posyłanie apostołów. Widzimy Jezusa,
który naucza apostołów i modeluje
prawdziwe życie z Bogiem. Pomimo
tego, że słuchały Go tłumy, Jezus
skoncentrowany był na apostołach.
To oni poznawali Go najlepiej, spędzając z Nim najwięcej czasu, prze-

chodząc wspólnie przez przeróżne
sytuacje.
Gdy myślimy dzisiaj o nauczycielu, myślimy o kościelnej mównicy, albo o szkolnej ławce, a powinniśmy raczej wyobrazić sobie kochającego ojca, który stawia ze swoim
dzieckiem kolejne kroki, cierpliwie
ucząc wszystkiego, co potrzebne jest
do życia. Jak cierpliwy, mądry i kochający ojciec, Jezus przygotowywał
swoich apostołów na moment, gdy
już Go nie będzie, ucząc ich o koszcie i znaczeniu bycia Jego uczniem.
Przeplatał On wykłady z ćwiczeniami, rozmowy z działaniem, nabożeństwa z codziennym życiem.
Czy w taki sposób inwestujemy w ludzi dookoła nas? Warto się
zastanowić, co będzie najlepszym
sposobem na nauczenie naszej grupy
w praktyczny, naturalny sposób
tego, co praktycznie kryje się pod
hasłem „życie z Bogiem” i czym ono
rzeczywiście jest.
Uczniowie obserwowali swojego Nauczyciela, który nie był
tylko teoretykiem, ale praktykiem.
Czwarty etap Jego służby to posłanie uczniów, aby robili to samo, co
On. Mieli oni nieść Dobrą Nowinę,
wypędzać demony i zostawać tylko
tam, gdzie ich przyjmą. Jezus pokazał uczniom, co to znaczy działać
w Królestwie Jego Ojca i w pewnym
momencie postanowił ich posłać.

nawrócone osoby stopniowo
porzucają wszystkie relacje z ludźmi
ze świata i tracą naturalne miejsce
do dzielenia się Dobrą Nowiną
Ciekawe jest to, że uczniowie
zdecydowanie nie byli gotowi na życie bez ich Mistrza, ale Jezus i tak
zdecydował się ich posłać. Dlaczego? Pozwolił im sprawdzić swoje
umiejętności i zderzyć się z rzeczywistością, dzięki czemu lepiej zrozumieli, jak ma wyglądać ich życie,
gdy Jezusa już zabraknie.
Ten etap jest ważny zarówno dla
ucznia, jak i nauczyciela, bo pozwala
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2016
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on zebrać informację zwrotną o metodzie, jaką stosuje
i zmieniać ją na potrzeby danej grupy. Często koncentrujemy się na programie bardziej, niż na zadaniu,
którym jest uczenie posłuszeństwa (Mt 28:19). Z tym
mamy chyba największy problem. Zbyt często jesteśmy teoretykami, gotowymi przeprowadzić 10 grup
biblijnych w tygodniu, a za rzadko niesiemy praktyczną pomoc ludziom w naszej grupie.
5. Wyzwanie przed odejściem
Ostatni etap służby Jezusa to posłanie uczniów tuż
przed Jego odejściem. Widzimy to na końcu Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka i na początku Dziejów
Apostolskich, gdzie Jezus posyła uczniów do „czynienia uczniami”, czy „bycia Jego świadkami… po
najdalsze krańce ziemi”.
To samo jest naszym powołaniem i to samo ma być
głęboko zakorzenione w sercach osób, które „uczymy”.
Jezus działał z wizją końca, prowadząc apostołów do
momentu, w którym mógł posłać ich do działania bez
Niego. Tak samo dzisiaj powinniśmy wychowywać
uczniów, którzy wiedzą, jakie jest ich powołanie, dążą
do dojrzałości i sami stają się nauczycielami innych
(Heb 5:12).
Czy masz konkretnie postawione cele dla twojej
grupy? Czy grupa o nich wie? Co robisz, aby je osiągać? Czy może spotykacie się, bo tak się robi i jest
fajnie?

Co dalej?
Jak pewnie zauważyłeś to, w jaki sposób patrzymy na
Dobrą Nowinę, ma olbrzymi wpływ na nasze życie
i służbę. Pójście za Jezusem to naśladowanie Jego
stylu życia, nie tylko bilet do nieba. Oznacza docieranie do naszego otoczenia w okazywaniu
miłości, czego celem
pójście za Jezusem
jest świadome szukanie osób chętnych by
to naśladowanie
naśladować Jezusa.
Jego stylu życia
Mamy ich nauczać,
prowadzić,
szkolić
i posyłać do działania
tak, aby wzrastali w swoim posłuszeństwie Bogu.
Ostatecznie naszym celem jest prowadzenie innych do Jezusa, bo nic lepszego nie możemy im zaoferować. Im bardziej oni to poznają, tym mocniej będą
chcieli prowadzić do Niego innych.
Zastanów się nad życiem Jezusa i Jego relacją
z uczniami i zdecyduj, czy widzisz Go, wyłącznie jako
swojego Zbawiciela, czy także jako Mistrza godnego
naśladowania? Pomyśl o tym, jak możesz model Jezusa przenieść na realia swojej codzienności i zacznij
wprowadzać to w życie.
24
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Janusz Kucharczyk

Czy Jezus jest
mesjaszem?
J

anek wiedział, że teraz musi zmierzyć się z osobą Jezusa Chrystusa. Czy faktycznie jest On tym, za kogo
mają go chrześcijanie? Z jednej strony był skłonny w to
wierzyć. Ale spróbował sobie wyobrazić, czy gdyby żył
w innej kulturze, to też tego byłby taki pewien? I musiał sobie szczerze odpowiedzieć, że niekoniecznie. Już
samo określenie „Chrystus” bynajmniej nie jest oczywiste. Chrystus czyli christos, namaszczony, pomazaniec,
wyznaczony przez Boga. Co to właściwie znaczy? Przeczytał, że temu określeniu odpowiada hebrajskie meszijah, które używano w stosunku do proroków, królów
i kapłanów, które stopniowo ewoluowało w jedną całość, wyobrażenie Mesjasza, który ma przyjść i wyzwolić
naród Izraela.
Czy on był w takim razie tym, na którego czekali
Żydzi? No, według chrześcijan tak, ale według Żydów
niekoniecznie. Oczywiście są Żydzi, którzy też w to wierzą, niektórzy nawet uważają się za wyznawców judaizmu, określając się jako żydzi mesjaniczni. Ale przecież
większość wyznawców tej religii wcale tak nie uważa.
A przecież to oni wydają się być w tym bardziej kompetentni!
Postanowił porozmawiać o tym ze swoim znajomym Icchakiem, którego poznał jakiś czas temu, ale do
tej pory nie rozmawiał z nim na ten temat. Odpowiedział mu tak:
− „Izajasz twierdził, iż Mesjasz będzie potomkiem
linii męskiej króla Dawida (człowiekiem, a nie bogiem
lub „synem Boga”). Mesjasz miał odbudować Świątynię, spowodować powrót wszystkich Żydów do ojczyzny,
rządzić jako król i rozpocząć „epokę pokoju i sprawiedliwości”, w której inne narody uznają zło, jakie wyrządziły „narodowi wybranemu”. Według Ezechiela Mesjasz
ma odrodzić naród żydowski. Życie Jezusa nie było
zgodne z tymi proroctwami: Jezus żył w czasach gdy
istniała Świątynia w Jerozolimie, Żydzi nie byli jeszcze
wygnani z ojczyzny, nie był nigdy królem, nie nastąpiła
epoka pokoju, nie odrodził także Żydów, ale pogorszył
ich sytuację. Jeszcze w czasach pierwszych chrześcijan

fot. Billionphotos

DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 13

ry ratuje swoją ofiarą lud. Gdy o tym powiedział Icchakowi ten odpowiedział mu tymi słowy: „Judaizm odrzuca
możliwość pokuty albo jakiejkolwiek indywidualnej ofiary,
która zdolna byłaby zbawić inne osoby. Każdy sam odpowiada za swoje uczynki przed Bogiem. Z tego punktu
widzenia ofiara z życia Jezusa nie mogła przyczynić się
do zbawienia innych ludzi.2” Na sugestię, że przecież 53
rozdział Izajasza to tekst ze Starego Testamentu, który to
właśnie stwierdza, już nie odpowiedział. Janek przekonał
się, że choć nie wszystko ze Starego Testamentu rozumie,
to jednak Jezus jest zapowiedziany w księgach Starego
Przymierza jako szczególny, cierpiący za ludzi władca.

reklama

rabini odrzucili wiarygodność Jezusa m. in. z wyżej wymienionych powodów.”1
To nieco Janka zaskoczyło. Do tej pory czytał
w tekstach apologetycznych chrześcijan, że Jezus wypełnił proroctwa Starego Testamentu. Okazuje się jednak, że
niekoniecznie... To wzbudziło w nim wątpliwości, którymi
podzielił się ze swymi chrześcijańskimi znajomymi. Postanowił z jednym z nich porozmawiać.
− Krzysiek, jak to jest z Mesjaszem? Żydzi twierdzą, że
Jezus nie wypełnił wszystkich starotestamentowych proroctw.
− No, tak, Żydzi zapominają o powtórnym przyjściu.
− Czyli?
− To po prostu znaczy, że
część proroctw odnośnie
Mesjasza dopiero się wypełni.
− Ale Biblia o tym nie
wspomina.
− Wprost nie. Ale mówi
o Mesjaszu takie rzeczy,
które niemożliwe byłyby
do wypełnienia naraz.
− Na przykład?
− Przeczytaj Księgę Izajasza 53. Poza tym, Stary
Testament mówi również,
że Izrael ma być błogosławieństwem dla narodów, że
ma misję objawiania Boga
pośród nich.
Janek przeczytał w domu Księgę Izajasza, rozdział
53. Tekst ten zrobił na nim
wielkie wrażenie. Nabrał
przekonania, że Stary Testament mówi wyraźnie
o cierpiącym Mesjaszu, któZa Wikipedią, hasło: Jezus
w judaizmie.
2
Tamże.
1
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 2

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

fot. Billionphotos

KOBIETY I NIEWOLNICY
naszej ery. Trudności jednak
zaczynają się, jeśli chcemy
„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma
dokładnie określić jego pojuż niewolnika ani człowieka wolnego,
glądy. Jedni bowiem, jak
na przykład francuski lewinie ma już mężczyzny ani kobiety”
cowy filozof Alain Badiou
(ur. 1937 r.) chcą widzieć
w nim bezprzykładnego reTymi słowy Paweł zwraca się do Galatów w 3 rozdziale swego Listu, wier- wolucjonistę i uniwersalistę, który
szach od 23 do 29 mówiąc o nowej dokonał wyłomu w dotychczasowym
rzeczywistości, którą zapoczątkował sposobie myślenia. Inni zaś raczej zdeChrystus: „Do czasu przyjścia wia- cydowanego konserwatystę broniącery byliśmy poddani pod straż Prawa go Bożego porządku – nakazującego
i trzymani w zamknięciu aż do obja- kobietom posłuszeństwo mężom, milwienia się wiary. Tym sposobem Pra- czenie na zborowych zgromadzeniach,
wo stało się dla nas wychowawcą, a niewolnikom słuchać panów. Co
[który miał prowadzić] ku Chrystuso- ciekawe, tak postrzegają jego nauczawi, abyśmy z wiary uzyskali usprawie- nie zarówno popierający go w takim
dliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, podejściu chrześcijańscy fundamenjuż nie jesteśmy poddani wychowaw- taliści, mówiący o tzw. „wartościach
cy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze chrześcijańskich” utożsamianych z pojesteście synami Bożymi – w Chry- stawą zachowawczą, ale i niektórzy listusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy berałowie. Dla tych ostatnich bowiem
zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, Paweł jest „hamulcowym” postępoprzyoblekliście się w Chrystusa. Nie wego nauczania Jezusa Chrystusa. Po
ma już Żyda ani poganina, nie ma już czyjej stronie leży racja? Tego typu
niewolnika ani człowieka wolnego, kontrowersje pojawiają się zawsze,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, gdy chcemy myślicieli jednej epoki
wszyscy bowiem jesteście kimś jed- opisać kategoriami innej. Podobne
nym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś spory toczą się na przykład o Sokranależycie do Chrystusa, to jesteście tesie, Platonie, Augustynie czy Tomateż potomstwem Abrahama i zgodnie szu z Akwinu. Oczywiście taki sposób
dyskusji nie prowadzi w dobrym kiez obietnicą – dziedzicami.” (BT)
Niewątpliwie był apostoł z Tar- runku – należy raczej danych autorów
su nietuzinkowym myślicielem, jed- odczytywać w ich własnym, a nie
nym z najwybitniejszych w I wieku naszym kontekście. To okoliczności,
26
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w jakich działał autor, standardy kulturowe jego czasów i dominujące wówczas poglądy na daną kwestię winny
być punktem odniesienia przy ocenianiu stopnia „postępowości” czy „zachowawczości” formułowanych przekonań lub postulatów.
Jeżeli w ten sposób podejdziemy
do tekstów Pawła, musimy uznać go za
rewolucjonistę, pamiętając jednak, że
to zupełnie co innego oznaczało wówczas, a co innego dzisiaj. W swojej
postawie jest on bardzo daleki zarówno od konserwatystów naszej doby,
jak i zwolenników lewicy, takich jak
cytowany Badiou. Na pewno też, nie
można jego poglądów przeciwstawiać
nauczaniu samego Jezusa Chrystusa.
Jak więc go należy rozumieć? Na
czym polegała rewolucyjność ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła,
co ona może znaczyć dla nas dzisiaj?
Spróbujmy się przyjrzeć nauczaniu
Nowego Testamentu w kwestii pozycji kobiet i niewolników, pamiętając
o przewodnim temacie naszego cyklu,
królestwie Bożym.

Przyjście Chrystusa to rewolucja
w podstawach ładu społecznego
Przyjście Boga do ludzi, stanie się
jednym z nich to prawdziwa rewolucja, zupełne odwrócenie istniejącego
wcześniej porządku. W dawnych imperiach, na przykład starożytnych cy-

wilizacjach Bliskiego Wschodu albo
Indii, władca reprezentował bogów
stojących, za pośrednictwem kapłanów, na straży starego porządku. Na
tym właśnie polegały przecież ówczesne religie. Oczywiście, nie jest
tak, że to dopiero chrześcijaństwo
przełamało zastane schematy. Czyniło to wielu mędrców tak Wschodu, jak
Zachodu: wystarczy wspomnieć Buddę, Ksenofanesa, sofistów, cyników
kwestionujących istniejący porządek
i społeczne konwencje. Nikt jednak nie
posunął się tak daleko, jak Chrystus.
W Nim Bóg umiera na krzyżu za ludzi, zapowiadając nadejście królestwa
Bożego. Mówi On o miłości, ale też
o przyniesionym przezeń mieczu
i zbliżającym się Bożym sądzie. Rozmawia z kobietami, brata się z Samarytanami, poganami, przebywa w towarzystwie poborców podatkowych
i prostytutek – łamiąc przez to normy
religijno-społeczne swego żydowskiego, wybranego i prowadzonego przez
Boga narodu. Atakuje natomiast świętobliwych znawców Bożego Prawa,
jakimi byli prawowierni faryzeusze
– kontestuje tak religijny jak i polityczny establiszment. Daje do zrozumienia, że istniejący porządek rzeczy
nie jest wyrazem Bożej woli, lecz
ludzkiego grzechu prowadzącego do
wyzysku i niesprawiedliwości.
Mówili już o tym niektórzy ze
starotestamentowych proroków jak Habakuk czy Jeremiasz, były to jednak
tylko mgliste zapowiedzi tego, co urzeczywistnił swym własnym życiem dopiero Jezus z Nazaretu. Ale, jak o tym
pisaliśmy w poprzednim odcinku,
wbrew nadziejom pierwszych chrześcijan nie doszło wówczas do spodziewanej kosmicznej, ostatecznej przemiany
istniejącego porządku rzeczy.
Oczywiście, ciągle czekamy na
ziszczenie się nowego ładu i pojawienie Królestwa Bożego w jego pełni.
Ale co w międzyczasie? Jak ono zmienia sytuację wspominanych w pawłowym tekście kobiet i niewolników?

Kościół Pierwotny jako
urzeczywistniona rewolucja
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę
z tego, do jakiego stopnia ówczesne

gminy chrześcijańskie miały rewolucyjny charakter. Wszak naśladowcy
Jezusa doświadczali już odmienności relacji, różnic w traktowaniu osób
i całych grup ludzkich we wspólnocie
odkupionych przez Boga. Skoro Jego
Królestwo było już wśród nich (Łk:
17-25), to życie zboru przebiegało już
wedle innych standardów, niż te dominujące w kulturach, społecznościach
i państwach („królestwach”) ich doby.
Chrześcijanie nie wzywali do rebelii
społecznej czy politycznej, nie buntowali kobiet ani niewolników. Nie zainspirowali przecież ani rewolty kobiet
takiej jak w komediach Arystofanesa (446–385 p.n.e.) „Lizystrata” czy
„Sejm niewieści”, ani też powstania
niewolników, jak te Spartakusa z lat
73–71 p.n.e.
Cytowany jednak na początku
tekst apostoła Pawła mówi o grupach
pierwszych chrześcijan, które już
w doczesnym życiu przełamują dotychczasowe schematy i podziały.
Hierarchie obowiązujące w ówczesnym społeczeństwie tracą swoją
ważność w Kościele. Oto nagle pan
staje się bratem swojego niewolnika,
a kobieta wzywa swego męża do posłuszeństwa Chrystusowi, który nakazuje mu kochać swoją żonę, jak On
umiłował Kościół.
Oczywiście w różnych starożytnych państwach obowiązywały rozmaite systemy społeczne i pozycja
kobiet bywała różna, stosunkowo wysoka na przykład w Egipcie, czy Galii (dzisiejsza Francja), bardzo niska
w Atenach, nieco lepsza w niektórych
innych polis greckich albo w Rzymie.
Zawsze jednak była jednoznacznie
ustalona, wpisywała się w istniejący
system i nie podlegała dyskusji. Niewolnictwo zaś bywało czasem kwestionowane, czynił to na przykład
współczesny Pawła, stoicki filozof
Seneka (4–65 n.e.), który nazywał niewolników ludźmi, a nie mówiącymi
narzędziami, co niewątpliwie podważało samą ideę niewolnictwa.
W obu przypadkach rewolucyjność Pierwotnego Kościoła polegała przede wszystkim na stworzeniu
realnie funkcjonujących wspólnot,
w których obowiązywały inne reguły niż w otoczeniu. W nich wszyscy
byli Bożymi dziećmi w Chrystusie,

królu nie z tego świata, zwiastunie
zupełnie nowej rzeczywistości. Ani
narodowość, czy wcześniej wyznawana religia, ani pozycja społeczna,
czy majątkowa w Królestwie Mesjasza
i Jego przedsionku, którym jest Kościół – Ciało Chrystusa, nie miało dla
wyznawców takiego znaczenia, jakie
doń przywiązywały społeczeństwa
w starożytności. W relacji z Bogiem,
bez kapłańskich pośredników, bez
niezbędnych obrzędów i ofiar świątynnych (jakiegokolwiek religijnego
autoramentu!) – mogli wszyscy czuć
się ważni i kochani, jeśli tylko podążali za Mistrzem. We wspólnocie
wiernych, gdzie braćmi i siostrami się
stawali, doświadczali równości, troski
i opieki – wspierając się wzajemnie duchowo i materialnie.
To były znamiona rewolucji religijnej, społecznej i kulturowej jaką
chrystianizm wnosił w świat ówczesny! Czy taką rewolucją pozostawał
zawsze i wszędzie, czy jest nią dziś
i to w naszym życiu? Jego podstawowe
przesłanie o Bożej miłości kierowanej
ku całemu stworzeniu – zbawieniu
z łaski przez wiarę – zasadza się przecież na osobistej przemianie, czyli
rewolucji. Ta z kolei pociąga za sobą
rewolucję w relacjach międzyludzkich, społecznych.

Konserwatyzm Pawła
W tym kontekście też należy rozumieć
te fragmenty z listów Pawła, które
brzmią konserwatywnie. Paweł pisał
o realnych i dla realnych społeczności, nie idealnych bytach niebiańskich.
Był działaczem, nie utopistą. Właśnie
to stanowi o jego przewadze nad wizjami nowożytnych, czy współczesnych myślicieli lewicowych, ale też
na przykład nad filozofami greckimi.
Idealista Platon (427–347 p.n.e.) stworzył na kartach swych pism państwo
doskonałe, realista Arystoteles (384–
322) opisywał już istniejące społeczeństwa.
Paweł zaś opisywał, ale i współtworzył w oparciu o nadzieję królestwa Bożego rodzące się wspólnoty
chrześcijańskie, łącząc przez to idealizm z realizmem. Warto podkreślić,
że rewolucja chrześcijańska zawsze
różni się od innych rewolucji. Nigdy
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na przykład nie kwestionuje porządku
stworzonego świata, a jedynie jego doskonałość. Chce zmieniać świat przez
zmianę serca, nie oderwane od życia
ideologie. Chrześcijańscy rewolucjoniści od pozostałych różnią się dokładnie tak samo, jak pierwsi chrześcijanie
różnili się od gnostyków czy marcjonistów, którzy stworzyciela świata uznali
za złego boga. Wg konserwatywnego
myśliciela protestanckiego, Erica Voegelina (1901 – 1985) lewicowe programy zmiany świata są rozwinięciem
wizji gnostyków. Koncepcja Pawła
mimo pewnych podobieństw (odrzucenie zbawienia przez Prawo) nie zakwestionowała ani wizji Boga, ani twardej
moralności Starego Testamentu. Przeniosła ją tylko na grunt osobistej przemiany sposobu myślenia, nie państwowych instytucji ludu wybranego.
Zauważmy, że Paweł właśnie
swą praktyczną postawą i pracą
wśród funkcjonujących już w realnym świecie wspólnot, różnił się od
Jezusa, który mówił kazania i miał
grupę uczniów, Paweł zaś tworzył całe
wspólnoty – to jest przyczyna rzekomego konserwatyzmu Pawła w porównaniu do Mistrza. One, jakby nie były
rewolucyjne, musiały rozwijać się,
radzić sobie z problemami, biorąc pod
uwagę status quo i odwoływać się do
rzeczywistych ludzi.
I tak kobiety i niewolnicy czuli
się lepiej w gminach chrześcijańskich,
niż poza nimi. Ale przecież sam świat
poza nimi był, jaki był. Niewolnicy
mieli swoich panów, a żony swoich
mężów. Czy Paweł miał zachęcać
niewolników do rewolucji? Czy ona
była wtedy wskazana? Nie wydaje się.
Próba jej wzniecenia skończyłaby się
jak wspomniane powstanie Spartakusa. Również kobiety, które zajmowały
stosunkowo niską pozycję w społeczeństwie, nie mogły nagle powszechnie wśród chrześcijan pełnić funkcji
przywódczych.
Tu pojawia się pytanie, o którym
mówiliśmy na początku: czy Paweł popierałby prawa kobiet i sprawiedliwość
społeczną w dzisiejszym sensie? To pytanie ma jednak tyle sensu, co inne: jakiego sprzętu komputerowego by używał albo jakiej słuchałby muzyki. Był
człowiekiem swoich czasów i myślał
ich kategoriami. Czekał na przyjście
28

SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2016

Pana, nie musiał więc wszczynać rewolucji, bo przede wszystkim oczekiwał
stworzenia nowego nieba i ziemi, gdzie
ludzie przyjmą nową naturę i kwestie
stosunków społecznych i małżeńskich
same się rozwiążą. Dzisiejsi konserwatyści tęsknią za dawnymi, chrześcijańskimi czasami. Paweł nie tęsknił, bo
stare czasy były pogańskie. Nie planował jednak rewolucji jak współcześni
lewicowcy, bo czekał, aż ziści ją Pan.
I to jest postawa godna chrześcijanina – człowiek wierzący nie tęskni za czymś, co było, ale oczekuje na
coś, co będzie. Nie próbuje jednak tego
sztucznie wymusić, ale tworząc nowe
więzi, nowe wspólnoty i krzewiąc postawy w aktualnie istniejących społeczeństwach zmienia mentalność ludzi,
a przez to zmienia świat. Już teraz,
a nie dopiero w nadchodzącym królestwie, ale zmiany te realizują się najlepiej w oczekiwaniu na nie. Królestwo
Boże nadchodzi w wierze w jego nadejście, rządzi wtedy w sercach ludzi,
zmieniając przez to rzeczywistość.

Ciąg dalszy – niewolnicy
Czy rewolucja, która dokonała się za
sprawą pierwotnego Kościoła była
trwała? Na pewno zmieniła się mentalność ludzi, nie tylko chrześcijan.
Również poganie pod ich wpływem
zweryfikowali swe postępowanie,
jeszcze w starożytności pojawiła się
aktywna pomoc dla najuboższych.
A co z kobietami i niewolnikami?
Bywało różnie. Wczesnochrześcijańska rewolucja straciła swój impet. Faktem jest jednak, że w średniowiecznej,
„chrześcijańskiej” Europie niewolnictwo, choć bynajmniej nie znikło
zupełnie, a przez kilka wieków głównym rezerwuarem pozyskiwania ludzi
do tego procederu byli Słowianie (stąd
jego nazwa w językach romańskich
i germańskich), to jednak straciło na
znaczeniu. Już tak łatwo nie dało się
ono usprawiedliwić, nie było już ani
oczywiste, ani powszechne.
Niestety jednak w tej dziedzinie trudno mówić o postępie, bo
w czasach nowożytnych wróciło ono
w nowej formie. Do pracy niewolniczej
zmuszano ludzi innych ras, próbowano Indian, ale słusznie krytykowany
– np. przez dominikanina Francisco de

Vitoria (1486 – 1546) – eksperyment
ten się nie powiódł. Wkrótce jednak
zaczęto zniewalać na ogromną skalę mieszkańców Afryki subsaharyjskiej. Tu trzeba powiedzieć, że sprawa
od początku budziła kontrowersje.
Chrześcijanie (zarówno katolicy jak
i protestanci) mieli w tej kwestii różne zdania, a podział na przeciwników
i zwolenników niewolnictwa szedł
w poprzek wszelakich innych. Zarówno wśród jego obrońców jak i krytyków byli tak chrześcijanie jak i ludzie
o innych światopoglądach, np. deiści,
zwolennicy idei oświeceniowych, czy
potem romantycznych.
Również protestanci, wśród nich
baptyści, byli zarówno pośród abolicjonistów aktywnie zwalczających niewolnictwo, jak i wśród wpływowych
właścicieli niewolników tej instytucji
broniących. I obie strony powoływały się przy tym na Biblię. Pawłowa,
uzasadniona w jego czasach wstrzemięźliwość w problemie rozwiązania
niewolnictwa, potraktowana została
teraz jako jego uzasadnienie. Inni z kolei pomni słów Pawła, że w Chrystusie
nie ma niewolnika, ani człowieka wolnego, walczyli z nim. W Wielkiej Brytanii udało się znieść niewolnictwo już
w 1804 roku – za sprawą między innymi takich ludzi jak anglikanie: twórca
podstaw ewangelikalnej apologetyki William Paley (1743–1805), który
jako wpływowy myśliciel zdecydowanie zwalczał niewolnictwo, Granville
Sharp (1735–1813) filolog klasyczny
i biblista sprawnie broniący wbrew
modnemu wówczas unitarianizmowi
wiary w Trójcę Świętą zaangażowany zarazem w ruch abolicjonistyczny,
w końcu John Newton (1725–1807),
były handlarz niewolników, a później
pastor i autor słynnego hymnu „Amazing Grace”, „Cudowna Boża łaska”
– i William Wilberforce (1759–1833)
brytyjski polityk, którzy jego zniesienie postawili sobie za cel.
Niestety, inaczej wyglądało to
gdzie indziej. We Francji Wielka Rewolucja Francuska, która w odróżnieniu od przemian w Anglii wyrosłych
na gruncie ewangelikalizmu odwoływała się do antychrześcijańskiego
racjonalizmu, czy deizmu przyniosła
ze sobą masę cierpień i zbrodni, choć
niewolnictwo zniosła. Ale Napoleon

– między innymi za sprawą naukowo
uzasadnianego rasizmu przez wybitnego biologa George’ a Cuviera (1769–
1832) – przywrócił je. W USA niewolnictwo, zwłaszcza w południowych
stanach, pełniło zbyt ważną rolę w gospodarce, by mogło się to udać szybko.
Przez całe dziesięciolecia toczyła się
tam ostra debata w tej sprawie, znajdując swe apogeum w wojnie secesyjnej
(1861–1865), która nie była oczywiście
prostą walką dobra ze złem, ale wybuchła w wyniku skomplikowanego splotu sprzecznych interesów. I choć nie da
się w żaden sposób moralnie obronić
niewolnictwa, to jednak jego przeciwnicy niekoniecznie kierowali się wyłącznie szlachetnymi intencjami. Jego
zniesienia dokonał zaś prezydent Abraham Lincoln (1809–1865), przypłaciwszy swą politykę życiem. Sam problem
oczywiście miał ciąg dalszy w segregacji rasowej, ostatecznie zniesionej
w XX wieku, do czego istotny wkład
wniósł bojownik o prawa człowieka,
murzyński pastor baptystyczny Martin
Luther King (1929–1968). Za swe poglądy i działania uhonorowany został
pokojową Nagrodą Nobla, podobnie
jak Lincoln zapłacił za nie życiem.
Problem segregacji rasowej, którego
echa w społeczeństwie amerykańskim
widać do dziś, zarówno w polityce, jak
i kulturze, szczególnie dotkliwy jest na
baptystycznym, konserwatywnym Południu.
Dzisiaj niewolnictwo oczywiście
istnieje nadal, ale jest powszechnie
potępiane. Stało się zwalczanym przez
wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe procederem przestępczym znanym np. jako handel żywym
towarem. Nikt już go nie broni. Pod
tym względem postęp się dokonał, to
zjawisko dzisiaj marginalne, choć niestety ciągle obecne.

Ciąg dalszy – kobiety
Nieco podobne były dzieje stosunku
chrześcijaństwa do praw kobiet. Ich
znaczenie w Kościele zaczęło z wolna
spadać. Biskup Rzymu i współtwórca
władzy papieskiej Grzegorz I Wielki (540 – 604) chcąc na przykład pomniejszyć rolę Marii Magdaleny, jako
pierwszej widzącej zmartwychwstałego Pana, tzw. apostołkę apostołów,

utożsamił jej osobę z grzesznicą, która namaściła Jezusowi nogi, czyniąc
z niej prostytutkę, choć nie ma to podstaw biblijnych.
Miało to ważne znaczenie symboliczne. Cześć dla realnych kobiet ostatecznie zastąpiono kultem maryjnym.
W średniowieczu rola kobiet nie była
wysoka, choć trzeba przyznać, że zdarzały się, zwłaszcza zakonnice czasami bardzo wpływowe, jak mistyczka
i kompozytorka Hildegarda z Bingen
(1098–1179), czy bardzo wykształcone jak Gertruda z Helfty (1256–1302)
albo ważne jak Katarzyna ze Sieny
(1347–1380). Podobnie było później, by wymienić np. Teresę z Ávila
(1515–1582). Reformacja na pewno
przyczyniła się do wzrostu ich znaczenia, ale długo jeszcze ich pozycja
była stosunkowo niska. Z jednej strony kobiety były władczyniami, także
głowami kościołów, jak angielska
królowa Elżbieta, czy brytyjska Wiktoria, a z drugiej większość purytan
hołdowała patriarchalnej wizji rodziny, Kościoła i społeczeństwa.
W XVIII-wiecznym ewangelikalizmie kładącym nacisk na równość
wszystkich grzeszników w dostępie
do Bożej łaski zbawienia, kobiety zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę
w społecznościach ludzi wierzących.
Były nie tylko diakonisami (usługującymi przy stołach), ale zdarzało
się, że imały się kaznodziejstwa, czy
jakiejś formy przewodzenia zborom
(metodystycznym,
kongregacjonalistycznym i baptystycznym, rzadziej
prezbiteriańskim). Działały też jako
pionierki rodzących się towarzystw
biblijnych i misyjnych. W XIX stuleciu – w świecie anglosaskim to epoka
wiktoriańska, charakteryzująca się
powrotem do religijnego rygoryzmu
– w wielu środowiskach protestanc-

kich, szczególnie ewangelikalnych
widać wyraźny zwrot do pozycji konserwatywnych. Stąd pozycja kobiet
zdaje się być wśród nich wtedy pośledniejsza. Brało się to nierzadko z reakcji
na gwałtowne przemiany społeczne
(rewolucja przemysłowa, techniczna)
i coraz większą świadomość polityczną szerokich mas (ruch związkowy,
powstawanie nowoczesnych nurtów
politycznych – liberalizm, socjalizm,
konserwatyzm). Był to swoisty odruch
obronny, niejednokrotnie owoc braku
głębszej refleksji i dialogu w dynamice
przemian. Część z działaczek feministycznych XIX (emancypantek i sufrażystek) i XX w swą inspirację czerpało jednak również z chrześcijaństwa.
W przeciwieństwie do niektórych
swych koleżanek, odwołujących się do
ideałów oświecenia czy socjalizmu, nie
podważały na przykład sensu instytucji małżeństwa. Już wtedy do urzędów kościelnych zaczęto dopuszczać
kobiety, najpierw kongregacjonaliści
i baptyści (koniec XIX w.), a później
inne wyznania protestanckie. Ciągle
jeszcze tak w Kościele, jak społeczeństwie trudno mówić o pełnej równości płci, a w dyskusji tej, chrześcijanie
odwołujący się do biblijnych wartości
znajdują się po obu stronach. Liberałowie chcą rewolucji w imię Chrystusa,
w którym nie ma mężczyzny ani kobiety. Konserwatyści zaś przeciwstawiają się radykalnym zmianom, które
podważałyby podstawy porządku społecznego, czy były nie do pogodzenia
z samą istotą chrześcijańskiej wizji
świata. Może to jednak oznaczać różne rzeczy, bo nigdy, zresztą podobnie
jak chrześcijańscy liberałowie, nie byli
grupą jednolitą, tak na gruncie politycznym, jak teologicznym.
Można na koniec zadać pytanie,
czy standardy królestwa Bożego są
tak samo rozumiane i stosowane przez
wszystkich jego obywateli. Wydaje
się, że nie. Należy jednak spojrzeć na
strony sporu nie jako zwalczające się
przeciwieństwa, ale dopełniające się
perspektywy, które w starciu prowadzą do lepszego zrozumienia Biblii.
I wypracowania takiej drogi zmian
społecznych, które będą zmierzać do
ukształtowania się systemu optymalnego, faktycznie zbliżającego do ideałów Królestwa Bożego.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Zachodnia Papua – naruszenia praw człowieka

Myanmar – nadzieja po
wyborach

Ostatnio w kraju tym odbyły się wybory. Wygrała je Aung San Suu Kyi, przywódczyni opozycji, która kilka lat temu otrzymała Nagrodę
Nobla. W 1948 roku Birma uzyskała niepodległość. W 1989 roku rządy przejęli wojskowi
i zmieniły nazwę kraju na Myanmar, na co
nie zgadzało się ponad 20 grup mniejszości
narodowych tego kraju. Zaczęła się ich pacyfikacja. Jedna z tych grup, kachinowie, w 90
procentach jest chrześcijańska, w większości
baptystyczna. W 2011 roku wojska rządowe
podjęły ofensywę, zniszczono 66 kościołów,
ponad 100.000 kachinów uciekło z tych terenów na pogranicze z Tajlandią. W obozie przesiedleńczym przebywa dotąd ponad 3.000
baptystów. Z powodu poślubienia obcokrajowca Aung San Suu nie może być prezydentem
kraju. Ponadto armia zagwarantowała sobie
25% miejsc w parlamencie, ale Aung San Suu
obiecuje współpracę z lokalnymi władzami,
normalizację i powrót uchodźców do swoich
domów. Kościół Baptystów w tym kraju posiada 5020 zborów o łącznej liczbie 992.907
ochrzczonych członków (WorldWatchMonitor).

Rosja – Baptystyczne Stowarzyszenie Teologiczne

W dniach 11-12 grudnia ub. r. w Moskiewskim
Seminarium Baptystycznym odbyła się założycielska konferencja Baptystycznego Stowarzyszenia Teologicznego. Ma ono zbliżać do siebie
ludzi związanych z teologią. Będzie działało
w ramach Konsultatywnej Rady ds. Wychowania przy Kościele Baptystów. To dobrowolne
stowarzyszenie teologów ma na celu omawianie ważnych teologicznych tematów, formułowanie opracowań teologicznych oraz popularyzowanie teologii zarówno w Kościele jak i poza
jego zasięgiem. Na przewodniczącego Rosyjskiego Stowarzyszenia Teologicznego wybrano
Michaiła Iwanowa, wykładowcę Moskiewskiego Seminarium Baptystycznego i kandydata
nauk filozoficznych. Planuje się organizowanie corocznych konferencji teologicznych.
W grudniu 2016 roku taka konferencja będzie
poświęcona roli Biblii w Rosji (baptist.ru).
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Zachodnia Papua jest częścią Indonezji, kraju posiadającego 237 mln mieszkańców,
z których 87 procent to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią tam 9,8 procenta mieszkańców, będących ofiarami ciągłych etnicznych i religijnych konfliktów. W 1961 roku
kolonialne władze holenderskie przygotowywały Zachodnią Papuę do pełnej niepodległości, ale w 1963 roku została ona zajęta przez Indonezję. Od tego czasu naruszane
są tam prawa człowieka. Ponad 20.000 mieszkańców tego terytorium uciekło do Papui
Nowej Gwinei (wschodnia część Papui). Na ich miejsce napłynęło wielu muzułmanów
z innych rejonów Indonezji. Misyjna działalność jest surowo ograniczana. Chrześcijanie, w tym baptyści, są zamykani w więzieniach, poddawani torturom, mordowani.
Międzynarodowe komisje nie są dopuszczane w te rejony. Według danych z 2013 roku
w Zachodniej Papui znajduje się 305 zborów baptystycznych, liczących łącznie 91.000
członków (bwanet.org).

USA – Doroczna konferencja baptystów stanu Oregon

Odbyła się ona w dniach 10-11 listopada ub. r. Jej tematem było zwiastowanie ewangelii „od sąsiedztwa do narodów”. Zgromadziła ona 320 delegatów i ponad 70 gości. Wybrano na nowe kierownictwo, zatwierdzono budżet na rok 2016, przyjęto 16
nowych zborów. Obecnie ta Północnozachodnia Konwencja Baptystów posiada 480
zborów. Jest ona najbardziej zróżnicowaną etnicznie Konwencją w kraju, ponieważ
w jej 135 zborach nie mówi się w języku angielskim. Frank S. Page, przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Południowej Konwencji Baptystów, podziękował zebranym
za ich udział w światowej misji, ponieważ budżet na tę misję, w porównaniu z rokiem
bieżącym, wzrośnie o 57.000 USD. Na zakładanie nowych zborów przeznaczono 50%
ofiar jesiennej ofiary we wszystkich zborach. Cytując Fil.2,25 nowo wybrany przewodniczący Konwencji życzył, by wierzący „świecili jak światła na świecie” (Baptist Press).

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).

Egipt – śmierć wielkiego ewangelisty

W 2015 roku świat stracił wielu znanych osobistości. Ale chyba nikt nie zauważył
odejścia człowieka, którego nazywano egipskim Billy Grahamem. Przez 60 lat głosił on
ewangelię w największym muzułmańskim kraju na Bliskim Wschodzie. Menes Abdul
Nur był pastorem jednego z większych zborów ewangelicznych na Bliskim Wschodzie.
Bez względu na wiele gróźb, zapoznał z ewangelią tysiące muzułmanów. Codziennie listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną otrzymywał pogróżki. Grożono mu śmiercią, porwaniem rodziny czy spaleniem domu. Ale się nie poddał. Pokonywał strach
i przez to miał wpływ na odwagę całego zboru. We wrześniu ub. r. zmarł na chorobę
Parkinsona w wieku 85 lat. W 2008 roku przestał być pastorem. Zamienił go na tym
stanowisku Samech Moris. Przez ponad 30 lat służby pastorskiej zbór Nura wzrósł
z 300 członków w 1976 roku do ośmiu tysięcy obecnie (christian.by).

Żydzi a chrześcijaństwo

Grupa 28 ortodoksyjnych rabinów Izraela, USA i Europy, w odezwie pt. ”Wypełnić wolę naszego Niebiańskiego Ojca: ku partnerstwu między żydami
a chrześcijanami”, wyraziła przekonanie, że „chrześcijaństwo nie jest przypadkiem ani pomyłką, lecz skutkiem woli Bożej i darem dla narodów”. Rabini
ci podkreślają, że podział między chrześcijaństwem a judaizmem to podział
między partnerami, a nie wrogami. Rabin Szlomo Riskin, założyciel judeochrześcijańskiego ośrodka porozumienia i współpracy, oświadczył: „Ważnym elementem tego ortodoksyjnego oświadczenia jest to, że wzywa ono do
braterskiego partnerstwa liderów żydowskich i chrześcijańskich organizacji,
a jednocześnie uznaje pozytywny teologiczny status wiary chrześcijańskiej.
Żydzi i chrześcijanie powinni być w pierwszym szeregu nauczających świat
moralnych wartości”. Irwin Grinberg, jeden z podpisanych pod tym oświadczeniem, powiedział, że chrześcijaństwo jest taką samą częścią Bożego planu
dla ludzkości jak judaizm (ieshua.org).

Prześladowania chrześcijan w 2015 roku

Międzynarodowa i ponadwyznaniowa organizacja „Open Doors” potwierdziła,
w opublikowanym „Światowym Indeksie Prześladowań 2016”, że obecnie ze
względu na wiarę ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych. Jest to „największa prześladowana wspólnota wiary”, powiedział
prezes organizacji Markus Rode przy prezentacji raportu. Z raportu wynika,
że w monitorowanym okresie zostało zamordowanych 7100 chrześcijan i zaatakowanych 2406 kościołów - podpalonych, wysadzonych w powietrze. Rok
wcześniej zanotowano 4344 zamordowanych chrześcijan i 1062 ataków na
kościoły. Raport uwzględnia dane z okresu od listopada 2014 r. do października 2015 z 50 krajów, gdzie, w opinii organizacji, chrześcijanie są najbardziej
prześladowani i dyskryminowani. W 35 z 50 krajów uwzględnionych w tworzeniu „Światowego Indeksu Prześladowań” „głównym motorem” prześladowań
są radykalne grupy islamskie, jak Boko Haram, somalijska organizacja terrorystyczna Al-Shabaab i Państwo Islamskie (onet.pl).

Wschodnia Ukraina – życie Kościoła

Mały zbór baptystyczny „Nowe życie” w miasteczku Rowieńki niedaleko Ługańska, powstał w 2004 roku na bazie ośrodka rehabilitacyjnego. W czasie
działań wojennych wielu mieszkańców wyjechało, z 56 członków zostało
w nim tylko 8 osób. Ale niektórzy nie mogli wyjechać. Wtedy pozostali młodzi
członkowie zboru, byli narkomani, alkoholicy i przestępcy, wzięli się za prowadzenie stołówki i pomaganie potrzebującym. Z ich pomocą zbór przez sześć
miesięcy żywił do 150 osób. Ich trud nie był daremny. Jednej niedzieli spośród
uczęszczających do stołówki pokutowało sześć osób, dwie z nich już przyjęły
chrzest. A ostatnio jeszcze cztery osoby zasiliły zbór. „Ludzie wierzący zaczęli
doceniać się wzajemnie – mówi diakon zboru, Siergiej Łobow – codziennie
spotykają się, by mieć społeczność. Cieszymy się tym, że jesteśmy żywym
zborem i jednym organizmem. Sytuacja ta zmienia nas. Staramy się współpracować z innymi zborami” (ecbua.info).

Chińska Republika Ludowa
– wydalenie studentów
za modlitwę

Wydalenie studentów nastąpiło na podstawie dyrektywy wydanej kilka tygodni temu
przez prowincjalny Wydział ds. Wychowania
w Szantungu. Tekst ten, rozesłany do wszystkich koledżów i uniwersytetów, oznajmia, że
za „nielegalne należy uznawać zebrania religijne z udziałem trzech i więcej osób”. Nakazano
również usuwać z uczelni osoby za „wszelką
inną działalność typu religijnego”. Wiadomość
ta jest kolejnym potwierdzeniem narastającej
kontroli i nietolerancji ze strony chińskich władz
państwowych wobec wszelkich zewnętrznych
oznak religijności. W ostatnich miesiącach przy
różnych okazjach prezydent kraju Xi Jinping
i inni wyżsi przywódcy chińscy wyjaśniali, że
wiara – w każdym swym przejawie, uznanym
przez rząd – ma być w jak największym stopniu
„schińszczona”, czyli wolna od jakichkolwiek
wpływów zagranicznych i ma pozostawać poza
instytucjami oświatowymi (ewangelista.pl).

Republika Dominikańska
– początki i rozwój ruchu
baptystycznego

Ruch baptystyczny w tym kraju został zapoczątkowany w 1834 roku przez angielskojęzycznych baptystów z wysp Turks i Caicos, ale
pierwszy zbór powstał w 1843 roku z wyzwolonych niewolników ze Stanów Zjednoczonych.
Z czasem przybywały tam inne grupy etniczne
i zakładały nowe zbory. Dominikańska Konwencja Baptystów powstała w 1968 roku. Jest
ona jednym z baptystycznych Kościołów w tym
kraju. Od 1990 roku tamtejsi baptyści zajmują
się zakładaniem nowych zborów, ewangelizacją
i uczniostwem. Przy wielu zborach powstały
przychodnie lekarskie, w 1984 roku rozpoczęto pracę wśród głuchoniemych. Baptystyczne
Seminarium Teologiczne w systemie zaocznym
przygotowuje pastorów i przewodników młodzieżowych. W dziedzinie ewangelizacji dominikańscy baptyści współpracują z baptystami
w USA i w innych krajach (BWA Connect,1/2016).

Chrzest w zborze „Nowe życie”
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2016

31

ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa
e-mail: osrodek@baptysci.pl
tel. 22 615 50 76 w. 20 i 30; 502 212 514
Więcej informacji:
www.osrodek.baptysci.pl

