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od redakcji
„Oto ja kładę na Syjonie kamień,
kamień wypróbowany, kosztowny
kamień węgielny, mocno ugruntowany; kto weń wierzy, ten się nie
zachwieje.” Izajasz 28:16

Drodzy Bracia i Siostry,

28

rozdział Izajasza to obraz
upadku Izraela. Przywódcy
zamiast szukać Bożej mądrości są
zmożeni alkoholem i rozpustą (w. 7-8).
Wykład Słowa, zamiast przynosić poznanie, jest marnym pustosłowiem,
z którego nic nie wynika; znajomym
brzmieniem słów, które jednak nie
niesie treści (w. 9-10). Bóg zapowiada sąd: oto lud, który zamienił Słowo
w bełkot, usłyszy bełkot zwiastujący
klęskę (w. 12-13). Oto lud pozbawiony
bojaźni Bożej, a przekonany o swoim
bezpieczeństwie, zostanie wystawiony na próbę: Bóg postawi pośród nich
prawdziwą Opokę, mocny, Boży fundament i faktycznie, „kto weń wierzy,
ten się nie zachwieje” (w. 16). Ale jego
odrzucenie będzie sądem dla tych, którzy swe bezpieczeństwo opierają na
czym innym – człowieku i fałszywej
pomocy (w. 17-22).
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Mateusz Wichary
Te słowa, pod natchnieniem Ducha, apostołowie cytowali wiele razy
jako prorocze względem naszego Pana.
On jest jedyną prawdziwą Opoką,
daną nie tylko Izraelowi, ale wszystkim ludziom. Mamy się na kim oprzeć
i mamy w kim odnaleźć zbawienie,
światłość i zmiłowanie (1 Piotra 2:69). Oto łaska Boża! Ale Jezus Chrystus pozostaje cały czas „kamieniem,
o który się potkną i skałą zgorszenia”,
pozostaje niezmiennym i nieusuwalnym punktem odniesienia dla każdego
człowieka, kościoła i narodu. Pozostaje znakiem, któremu sprzeciwiać się
będą (Łukasza 2:34).
Życzę Wam i sobie, i całemu naszemu Kościołowi, abyśmy nie dali
się zwieść pozorom bezpieczeństwa
i stabilności doczesnego świata. Niech
zmarły i zmartwychwstały Chrystus pozostaje naszą Opoką: tylko On
„wczoraj i dziś, ten sam i na wieki!”
(Hbr 13:8). Życzę Wam i sobie, abyśmy również nie dali się zwieść doczesnym konfliktom i sporom. Jakkolwiek
by nie były ważne, „fundament Boży
stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na
sobie: Zna Pan tych, którzy są jego,
i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości

każdy, kto wzywa imienia Pańskiego”
(2 Tymoteusza 2:19). Bóg nas zna na
wskroś, wie co w nas jest, kto do Niego
należy; a my mamy zająć się tym, co
jest w naszej mocy – wzywając imienia
Pańskiego potwierdzać swym charakterem prawdziwość naszego wyznania.
Trwajmy więc przy naszym Panu
prawdziwie. On prawdziwie umarł za
nas i zapłacił za nasz grzech. Prawdziwie przezwyciężył śmierć, a my prawdziwie „wraz z nim” jesteśmy posadzeni
„w okręgach niebieskich”, aby „okazać
w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej wobec nas,
w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:6-7).
On prawdziwie posłał nam swego Ducha, który uczy nas wołać ufnie do Ojca
„Abba”. Nie zagubmy się. Nie straćmy
z oczu tego wielkiego, wspaniałego,
łaskawie nam posłanego „kosztownego kamienia węgielnego”. Pamiętajmy,
że kto weń wierzy, nie zachwieje się.
Nigdy i wobec niczego. Stójmy na nim
mocno. Nie traćmy z oczu, nie ustępujmy na krok z tego błogosławionego
fundamentu. Niechby Bóg zdarzył nam
w rodzinach i zborach i całym Kościele, tej łaski na każdy dzień i na wieki,
Amen.

KAZANIE
Konstanty Wiazowski

Znaczenie śmierci
Jezusa Chrystusa
fot.: Fotolia

Ś

mierć Jezusa Chrystusa to najwspanialsze i najdonioślejsze wydarzenie w dziejach ludzkości.
Ma ono wielkie znaczenie dla każdego nowo narodzonego, zbawionego chrześcijanina. Było to główne zadanie naszego Pana w tym świecie. Jego śmierć
ma szczególną wymowę i nadaje sens nowemu życiu
chrześcijanina. Śmierć ta jest wydarzeniem historycznym. Miała ona miejsce w określonym czasie
i na określonym miejscu. Nie jesteśmy w stanie przedstawić głębi jej znaczenia, ale przynajmniej pokrótce,
w oparciu o teksty biblijne, wskazać na jej sens, dalekosiężne skutki
i zastanawiać się
„... gdy byliśmy bezsilni,
nad wynikającymi z niej błogow wyznaczonym czasie
sławieństwami.
umarł za bezbożnych”
Śmierć ta była
już zapowiedziana w Starym Testamencie. Prorok Izajasz tak napisał
o Słudze Pana: „Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni... Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (53,5-6). Ewangelie wiele miejsca poświęcają śmierci Jezusa. Jan,

widząc nadchodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Jan 1,29).
A w rozmowie z uczonym Nikodemem sam Jezus
powiedział: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy”
(Jan 3,14).
Poselstwo apostolskie również koncentrowało
swoją uwagę na śmierci Chrystusa. I tak Paweł pisze,
że „Chrystus, gdy byliśmy bezsilni, w wyznaczonym
czasie umarł za bezbożnych” (Rzym. 5,6). A na innym miejscu ten sam apostoł oświadcza, że „Chrystus umarł za nasze grzechy” (1 Kor. 15,3). Przebaczenie grzechów zawsze wymagało wylania krwi
ofiary, ponieważ „bez przelania krwi nie ma odpuszczenia... On pojawił się, aby zgładzić grzech przez
własną ofiarę” (Hebr. 9,22.26). Ale mimo wszystko
należałoby zapytać, dlaczego Jezus musiał umrzeć?

1. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby umrzeć.
Aby dostąpić zadośćuczynienia za nasz grzech, czyjaś krew musiała być wylana. Jezus o tym wiedział,
dlatego gdy zbliżał się oznaczony na to czas, „zaczął
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otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć... że zostanie zabity
i trzeciego dnia wskrzeszony” (Mat. 16,21). Dobrze
wiedział, co czeka Go w najbliższych dniach i dlatego powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz oddaje życie za owce” (Jan 10,11).

2. On dobrowolnie poszedł na śmierć.
O swoim życiu powiedział: „Nikt mi go nie odbiera,
lecz sam dobrowolnie je oddaję. Mam moc je oddać
i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Mojego Ojca” (Jan 10,18). Mógłby wezwać
pomoc, ale z tego nie skorzystał, ponieważ nie byłoby
to zgodne z wolą Jego Ojca (Mat. 26,53). Stale oczekiwał na swoją godzinę (Jan 7,30), gdy siły zła zostaną na tyle skonsolidowane, by skazać Go na śmierć
na krzyżu. Poszedł na męczeńską śmierć, ponieważ
bardzo nas kochał.

3. Umarł jako ofiara za nasz grzech.
Stał się Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata (Jan 1,29). Paweł wyraźnie napisał, że
„zgodnie z Pismem Chrystus
„... abyśmy martwi
umarł za nasze
dla grzechu, żyli dla
grzechy” (1 Kor.
15,3). Bóg tego,
sprawiedliwości.”
„który nie znał
grzechu, uczynił
grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością
Bożą” (2 Kor. 5,21). Jezus „pojawił się, aby zgładzić
grzech przez własną ofiarę” (Hebr. 9,26). A Piotr tak
mówi o śmierci Jezusa: „On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla
grzechu, żyli dla sprawiedliwości” (1 Ptr. 2,24). Zadaniem każdego, składanego na ofiarę baranka, było
przykrycie grzechu, natomiast krew Bożego Baranka
„oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1,7).

4. Pan Jezus umarł za ciebie i za mnie.
On umarł za nas. „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy,
każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego
dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izaj. 53,6).
Chrystus cierpiał, „aby nas przyprowadzić do Boga”
(1 Ptr. 3,18). To każdy z nas musiałby ostatecznie
rozliczyć się przed Bogiem za swoje grzechy. Teraz
ci, którzy w pokucie i wierze powierzyli swoje życie
Jezusowi jako swemu Barankowi i Orędownikowi,
4
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mogą liczyć na Boże miłosierdzie. Teraz bowiem patrzy On na nich jako na tych, którzy zostali okryci
płaszczem sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Teraz
ich życie jest „razem z Chrystusem ukryte w Bogu”
(Kol. 3,3).
Niewinna ofiara zastąpiła winnego grzesznika,
zabrała jego grzechy na drzewo krzyża. Piotr pisze:
„On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na
drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni” (1 Ptr.
2,24). Wierząc w ten fakt ofiary Jezusa i przyjmując
Go jako swego osobistego Zbawiciela, każdy z nas
wraz z Pawłem może powiedzieć: „Już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2,20).

5. Śmierć Pana Jezusa była zwycięstwem.
Na krzyżu Golgoty zapewnił On wszystkim zwycięstwo. Szeroko otworzył drzwi zbawienia i zaprasza do ich przekroczenia wszystkich spracowanych
i obciążonych. Czy wszyscy zostaną zabawieni, jak
głoszą to dzisiaj niektórzy? Zbawieni zostaną tylko ci, którzy skorzystają z danych sobie możliwości
i w pokucie i wierze przyjdą do Pana Jezusa. Znany
nam wszystkim tekst biblijny mówi: „Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego
Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (Jan 3,16). Każdy kto uwierzy,
będzie zbawiony, „a kto nie uwierzy, zostanie potępiony” (Mar. 16,16).
Śmierć Jezusa była zwycięstwem, ponieważ
On zmartwychwstał! I to zmartwychwstanie stało się dowodem skuteczności Jego ofiary, przyjęcia
jej przez Ojca i zawarcia nowego przymierza. A ponadto wszystkie wypowiedziane przez Niego słowa
okazały się prawdziwe. Stało się tak, jak zapowiadał.
A zapowiadał nie tylko Bożą przychylność wobec
tych, którzy w Niego wierzyli, ale też zapowiadał
Boży gniew i potępienie wobec tych, którzy Jego poselstwo odrzucili i nadal odrzucają.
Drogi przyjacielu, po której jesteś stronie? Po
stronie Jezusa i Jego poselstwa, czy po stronie tych,
którzy stale wątpią, sprzeciwiają się, a nawet odrzucają poselstwo zbawienia? Jest jeszcze czas, zastanów się, czy twoje życie jest zadowalające, ma sens
i sprawia ci radość. Jeżeli nie, to szukaj jego radości
i sensu w Jezusie Chrystusie, który jest w stanie obdarzyć cię radością i optymizmem. Niech dobry Pan
ci w tym dopomoże.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

opr. Ireneusz Dawidowicz

Konferencja misyjna na Węgrzech
– inspiracja, zachęta, wyzwanie

W

dniach 25-28 lutego 2016 roku w niewielkiej miejscowości położonej nad jeziorem Balaton na Węgrzech
odbyła się międzynarodowa konferencja misyjna Kościoła
Baptystów Węgier oraz innych sąsiadujących krajów, jak
Polska, Rumunia, Słowacja, Serbia, Chorwacja. Wśród specjalnych gości znalazła się siedemnastoosobowa delegacja
z Polski na czele z przewodniczącym Rady Kościoła Mateuszem Wicharym, który wygłosił rozpoczynające Konferencję kazanie.
Główne zagadnienie kongresu stanowiła misja pod
wieloma postaciami, ze względu na metody i narzędzia
jakich możemy użyć w jej realizacji. Dzięki licznej grupie
polskiej reprezentacji mogliśmy sprawnie podzielić nasze
uczestnictwo w grupach problemowych. Z uwagi na fakt,
iż reprezentowałem Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei
w Białymstoku oraz dwaj bracia: Henryk Podsiadły Fundację Radość w Warszawie i Marcin Łukaszuk Bread of Life
w Gnieźnie, uczestniczyliśmy w grupie dyskusyjnej zajmującej się różnymi formami misji społecznej. Była to dobra okazja do zaprezentowania dokonań z tego obszaru w polskich
warunkach, co okazało się inspirujące i nowatorskie dla braci
z bałkańskich krajów, szczególnie w zakresie korzystania
ze środków samorządowych i europejskich przy realizacji
socjalnych zadań społecznych oraz poprzez zaangażowanie
wierzących profesjonalistów w sferze medycznej, psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej. Ponadto bardzo interesującym były świadectwa braci z Bośni i Hercegowiny dotyczące uchodźców z Syrii, gdzie mogą realizować się jako
chrześcijanie w socjalnej pomocy wielodzietnym rodzinom
repatriantów syryjskich. Omawialiśmy przy tej okazji problemy i bariery stojące na drodze misji ewangelizacyjnej
wśród muzułmanów.
Doszliśmy wszyscy do wspólnego wniosku, że nie należy lekceważyć ekspansji islamu w Europie i utwierdzać
fundamentalne przekonania oraz świadomość wiary chrze-

ścijan w naszych Kościołach, a jednocześnie wzorując się
na Miłosiernym Samarytaninie zachowywać chrześcijańską
postawę współczucia i miłosierdzia wobec osób potrzebujących bez względu na ich światopogląd czy religię.
Niezwykle budującym okazały się też spotkania modlitewne polskiej grupy. Medytacje wieczorne stanowiły sposobność wyrażenia osobistych refleksji na temat wykładów
i świadectw konferencyjnych, a także inicjowały dyskusję
na temat misji Kościoła w Polsce. Z tej burzy mózgów rodziły się różnorodne pomysły wielkich i małych projektów rozwoju Baptyzmu w Rzeczypospolitej, co w efekcie zamykała
wspólna modlitwa.
Poza tym już sama kilkunastogodzinna podróż samochodem, dzięki życzliwości i poświęceniu Henryka Podsiadłego z Fundacji Radość, pozwoliła na braterską integrację.
Zorganizowany wyjazd umożliwił spotkanie oraz serdeczne
rozmowy pastorów i misjonarzy, którzy na co dzień służą i mieszkają w oddalonych od siebie miastach. Nic tak
nie odświeża i nie umacnia więzi braterskich jak kontakt
personalny. Mimo niewygód wielogodzinnej podróży
wspólne żarty, dyskusje, komentarze i modlitwy zbliżyły
nas ku sobie i wzmocniły poczucie braterskiej wspólnoty.
A oto komentarze i refleksje innych uczestników wyjazdu:

Prezbiter Henryk Skrzypkowski

(uczestnik grupy poświęconej współpracy Kościołów):
Z inicjatywy br. M Wicharego grupa kilkunastu pastorów
i pracowników różnych polskich zborów baptystycznych
wzięła udział w konferencji kościołów baptystycznych
środkowej Europy zorganizowanej na Węgrzech. Przez ponad dwa dni mieliśmy okazję poznać wielu przedstawicieli
zborów baptystycznych między innymi z Rumuni, Węgier,
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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Ukrainy, Słowenii. Razem rozmawialiśmy o ogromnych
zmianach społecznych i kulturalnych zachodzących teraz
w Europie. Modliliśmy się o to, jak możemy być użyci przez
Pana Boga w tak dynamicznie rozwojowej sytuacji. Z jednej strony wielki wpływ zeświecczenia i laicyzacji naszych
społeczeństw, oraz zmiany prawa w wielu krajach są zagrożeniem dla służby i rozwoju biblijnego Kościoła. To jednak
także daje olbrzymie możliwości do rozwoju ewangelizacyjnych i misyjnych działań kościoła.
Jako polska część tej konferencji mieliśmy okazję
wnieść nasze polskie poglądy i doświadczenia. I tak br. Mateusz podzielił się fragmentem Słowa Bożego z Księgi Nehemiasza, gdzie opis odbudowy muru jerozolimskiego przez
wiele różnych ówczesnych grup budowlanych, porównał do
budowy wspólnego partnerstwa baptystów w środkowej Europie, by zabezpieczać nasz dorobek duchowy przed świeckim i często przeciwnym Biblii prawem. Ja z kolei podzieliłem się kilkoma przykładami kreatywnej ewangelizacji
prowadzonej przez nasz zbór w Chełmie. Opowiedziałem
o maratonie biblijnym, koncercie charytatywnym i o festynie z okazji Dnia Ojca.
Po konferencji odwiedziliśmy różne zbory węgierskie.
Wizyta w tych zborach zainspirowała mnie do rozwoju dalszej służby społecznej jako elementu składowego w budowaniu mostów zaufania w naszych lokalnych społecznościach,
w których ewangelikalne chrześcijaństwo dalej często jest
postrzegane w kategoriach zagrożenia, a nie błogosławieństwa. Dwa niewielkie zbory które miałem okazję zobaczyć
zaskoczyły mnie ogromnym rozmachem w swej aktywności
społecznej. Jeden (ok. 50 członków) prowadzi szkołę podstawową i przedszkole w wiejskich warunkach i przymierza
się do otwarcia liceum. Drugi prowadzi przedszkole, dając
osiem pełnych etatów. Oba zbory swoją edukacyjną działalność prowadzą w budynkach zborowych.
Czasami trzeba coś zobaczyć, żeby uwierzyć. Ja zobaczyłem i uwierzyłem w wielkie możliwości naszych polskich zborów w budowaniu rzeczywistości Bożego Królestwa w Polsce.

Pastor Marcin Chrząszcz

(uczestnik grupy zakładających zbory):
Wyjazd na Węgry był dla mnie bardzo inspirujący z kilku
powodów. Pojechaliśmy na tę konferencję wspaniałym zespołem z Polski. Nasi bracia w polskim kościele baptystów
są czynnie zaangażowani w służbę charytatywną i zakładania nowych zborów. Zespół był dobrze dobrany.
Węgierscy bracia w dziedzinach służby charytatywnej
i zakładaniu nowych zborów mają umiejętności i Boże błogosławieństwo. Dzieląc się swoimi doświadczeniami inspirowali nas do dalszej pracy i zachęcali by być niezłomnymi
w tym dziele w naszym kraju. Uczestnicząc w warsztatach
dotyczących zakładania zborów mogłem na własne oczy zobaczyć misjonarzy, którzy w krajach podobnych do Polski
zakładają nowe wspólnoty. Jestem zachęcony i zainspirowany tym jak szybko Kościół Baptystów rozwija się w Rumuni i na Węgrzech. Kościół Węgierski założył 100 nowych
6
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wspólnot w 25 lat. Obecnie wspólnota baptystyczna liczy
tam 12 000 wiernych.
Po konferencji udaliśmy się na bardzo praktyczny wyjazd lokalnego zboru w małej miejscowości podobnej do
wielu miast w Polsce. Mogliśmy usłużyć tej wspólnocie
Słowem Bożym na niedzielnym nabożeństwie, ale także na
własne oczy zobaczyć jak mały zbór baptystyczny w Borogu ma baptystyczną szkolę, przedszkole i kaplicę w jednym
obiekcje.
Bracia z Węgier chcą nam nadal pomagać i wspierać.
Jeśli chodzi o zakładanie zborów zaplanowaliśmy spotkanie
warsztatowe z misjonarzami którzy obecnie zakładają zbory
na Węgrzech za 6 miesięcy. Pomogą nam także w organizacji misji GROM w Bośni i Hercegowinie.

Dawid Breuer,

(uczestnik grupy działań charytatywnych):

Konferencja Central European Conference on Creative
Evangelism and Church Planting była dla mnie okazją do zaznajomienia się z formami prowadzenia działalności ewangelizacyjnej, misyjnej i charytatywnej przez naszych braci
i siostry z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Udział
w niej pozwolił mi na uświadomienie sobie wielowymiarowej różnorodności istniejącej w naszej baptystycznej rodzinie. Cieszę się, że mogłem doświadczyć – w ponadnarodowej perspektywie – działanie Boga, który zgromadza swój
Kościół.

Dawid Muszkiet

(uczestnik grupy zakładającej zbory):
Wyjazd na Węgry był dla mnie okazją nawiązania nowych i wzmocnienia dotychczasowych relacji z tymi, którzy są zaangażowani w poszerzanie Bożego Królestwa.
Droga – mimo, że niemal 12-godzinna – upłynęła szybko
i w dobrej atmosferze. Sama konferencja „Creative Evangelism” pozwoliła mi na zrozumienie szerszej perspektywy;
była spojrzeniem na Boże działanie w Europie Centralnej.
Brałem udział w ścieżce dotyczącej tworzenia nowych
społeczności. Uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia z poszczególnych krajów, po czym następowała
dyskusja w grupach. Największe wrażenie wywarły na
mnie słowa pastora z Armenii, który wspiera zakładanie
nowych zborów nie tylko w Armenii ale także w Iranie –
kraju w którym bycie chrześcijaninem jest często związane
z prześladowaniami. Pieśni śpiewane po angielsku i węgiersku – czasem również wspólnie (!) w językach uczestników
pochodzących z 8 krajów nadawały spotkaniu zdecydowanie międzynarodowy charakter.
Inspirująca atmosfera spotkań i niezwykła gościnność
rodzin baptystycznych u których mieliśmy możliwość nocować była wręcz poruszająca. Długie wieczorne, często
bardzo osobiste rozmowy z innymi uczestnikami z Polski
spowodowały, że wracałem lekko niewyspany – zmęczony
ale szczęśliwy. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wydarzenia. Czekam na kolejne!

Henryk Podsiadły

(uczestnik grupy działań charytatywnych):
Dla mnie osobiście wyjazd na węgierską konferencję kreatywnej ewangelizacji był przede wszystkim potwierdzeniem słuszności obranego przeze mnie kilkanaście lat temu
kierunku służby Bogu. Bo czym innym, jak nie kreatywną
ewangelizacją, jest praca charytatywno-misyjna wśród potrzebujących czy organizacja obozów chrześcijańskich dla
dzieci i młodzieży spoza Kościoła, którą Chrześcijańska
Fundacja Radość prowadzi od samego początku? Ponadto
czas spędzony z braćmi z Polski w czasie kilkunastogodzinnej podróży, a także już w czasie samej konferencji z Braćmi z Węgier, Słowacji, Rumunii, Armenii, Serbii, Bośni
i innych, jak również rozmowy w czasie wolnym na spacerach, w hotelu i w domach węgierskich rodzin był miłym
doświadczeniem międzynarodowej wspólnoty rodziny bap-

tystycznej do której należę już od 38 lat. Dla trójki z nas:
Marcina Łukaszuka, Irka Dawidowicza i mnie, reprezentujących trzy chrześcijańskie organizacje charytatywne , działające póki co niezależnie od Kościoła Chrześcijan Baptystów,
ale w jakimś sensie kojarzonych z KChB był to, jak sądzę,
szczególny czas szukania woli Bożej. Prezbiter naszego Kościoła Mateusz Wichary zaprosił nas w konkretnym celu,
a mianowicie abyśmy przyjrzeli się pracy wielkiej organizacji charytatywnej węgierskich Baptystów Hungarian Baptist
Aid i porozmawiali z jej przedstawicielem Davidem Gal’em
i spróbowali stworzyć coś na wzór HBA w naszym kraju
w ramach KChB. Cieszymy się, że mogliśmy na tej konferencji słuchać, rozmawiać, zachęcać innych dając świadectwa
nawrócenia i prezentację naszej służby. Mieliśmy też możliwość gościć i usługiwać w węgierskich zborach baptystycznych. Mamy pewne pomysły i plany, ale najbliższy czas poświęcimy na modlitwę i szukanie Woli Bożej w tej sprawie.
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Maksim Sliazin

Prezb. Mateusz Wichary

Konferencja była dla mnie ogromnym błogosławieństwem.
W tym, że byłem zaproszony widzę poważne podejście polskiego kościoła do pracy wśród Ukraińców. Chrześcijanie
z Ukrainy są przyjęci, są ważni dla rozwoju pracy duchowej w Polsce. Nie oczekiwałem tego, ale nawet miałem
możliwość podzielić się doświadczeniami swojej służby
przed kilkudziesięcioma uczestnikami w ramach misyjnej
grupy dyskusyjnej. Mnie osobiście dotknęła praca zboru
w jednej wsi niedaleko od miasta Kaposzwar, gdzie baptyści potrafili założyć zbór i mając nieco ponad 30 osób
wybudować przedszkole i podstawówkę. W tym czasie
liczba mieszkańców wsi stanowi tylko 400 osób! Zbór ma
pięć autobusów i przywożą dzieci ze wszystkich najbliższych wsi, mają ich około 150 na zajęciach. A zajęcia są
na 100% ewangeliczne! Niesamowite! To jest wpływ i to
jest służba. Byłem porażony widząc, jak Pan Bóg może pobłogosławić pracę dla swego Królestwa. To jest dla mnie
wielka zachęta, żeby starać się więcej robić w tym, co mi
Pan Bóg daje do zrobienia. Tylko po to, żeby osobiście zobaczyć moc Bożą w tym miejscu było warto pojechać na
konferencję. Oczywiście, było również dużo korzystnych
i wspaniałych rozmów, poznałem inspirujących ludzi. Prowadzenie i treść konferencji również były fajne. Chcę naprawdę podziękować za możliwość uczestniczenia w takiej
wspaniałej podróży!

Mam nadzieję, że tą konferencją zaczynamy jakiś nowy
rozdział regionalnej współpracy baptystycznej w różnych
inicjatywach i projektach. O to się modlę. Chciałbym, aby
Europa Centralna była miejscem, w którym baptyści mają
dość wzajemnej miłości i zapału, aby jednoczyć się wokół
skutecznego uwielbienia swojego Zbawcy, w działaniach
ewangelizacyjnych, charytatywnych i edukacyjnych.
Mamy WIELKI potencjał. To, czego potrzebujemy, to
współdziałanie, realizacja wspólnej wizji. Dodam, że już ta
konferencja jest owocem wspólnych kontaktów, jakie mieliśmy z Baptystami z Węgier w latach poprzednich.
Na pewno wiele musimy jeszcze się uczyć, wiele szlaków przetrzeć. Przed nami trudny, ale konieczny i błogosławiony proces docierania się, pierwszych wspólnych projektów, dalszego zacieśniania więzi. Ale przynajmniej ja
czułem w tym wszystkim Boże prowadzenie. Jesteśmy różni, Bóg w każdym z naszych narodów działa nieco inaczej,
gdzie indziej jesteśmy, ale jednocześnie bardzo podobni,
w naszym Bogu i zrozumieniu Jego woli – jedno. Stąd patrząc na nasze kościoły ewidentnie jesteśmy gotowi do tego,
aby wspólnie rozpocząć głębszą współpracę.
I to polecam naszej modlitwie – aby Bóg dał nam oglądać nie tylko wspólne dzieła z braćmi pochodzącymi bardziej z Zachodu, ale również z tymi nam zdecydowanie bardziej bliższymi.

(uczestnik grupy kreatywnej ewangelizacji):
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(uczestnik grupy poświęconej współpracy Kościołów):

STUDENCI WBST

C

o jak iś czas w naszym Se
minarium przeprowadza
my ankiety wśród studentów. Ponieważ pragn
iemy wspierać ich rozwó
j duchow y i intelektualny, chcemy dowiedzieć się
, jak ie są ich oczekiwania
i potrzeby. Jednocześnie
mamy okazję zobaczyć,
z jak im doświadczeniem
chrześcijańsk im przycho
dzą do Wyższego Bapty
stycznego Seminarium Te
olo
gicznego w Warszawie-Radości kandydaci na
studia i jak doświadczają
Boga osoby już jak iś cz
studiujące. Z ankiet prz
as
ekazanych przed kilkoma
tygodniami prezentujem
tutaj wybrane wypowied
y
zi odnoszące się do niektó
rych zadanych py tań. Po
kazują one w wycinku,
czym żyją nasi studenci
i co jest dla nich ważne
drodze naśladowania Pa
na
na Jezusa.
Prezbiter Gustaw Cieśla
r
Rektor W BST

Na czym zależy
studentom WBST?
Dlaczego wybrałeś studia
w WBST?
Mariusz: Wybrałem je ponieważ
uważam, że Pan chce mnie wykorzystać do służby w Kościele. Dlaczego
akurat WBST, a nie inna uczelnia,
którą miałem u siebie na miejscu?
Rozmawiałem z kilkoma osobami,
które mają dobry kontakt z WBST,
rozmawiałem z człowiekiem, który
studiuje na innej uczelni i po tych rozmowach uznałem, że studia w Warszawie-Radości będą najlepszą z możliwych decyzji.
Kuba: Do WBST zapisałem się, żeby
zyskać narzędzia (wiedzę i umiejętności), które będę mógł wykorzystać
w przyszłości: w jakikolwiek sposób
Bóg będzie chciał mnie wykorzystać.
Krzysztof: Mieszkam poza Polską
i brałem pod uwagę kilka uczelni
w Europie wliczając w to szkołę teologiczną w Giessen oraz Ewangelikalny
Fakultet Teologiczny w Leuven. Wybrałem WBST z kilku powodów: możliwość 3-letnich studiów niestacjonarnych, dobry program studiów, renoma
tej uczelni, rekomendacje przyjaciół
oraz również dlatego, że język polski
jest najbliższy mojemu sercu.

Jakub: Ponieważ słyszałem o nich
wiele dobrego.
Adam: Rozpytywałem różnych znajomych studentów teologii o opinie
o innych uczelniach i o uczelniach, na
jakich studiują i wywnioskowałem, że
WBST będzie dla mnie właściwym
miejscem.
Maciek: Studia na WBST wybrałem
z kilku przyczyn. Pierwszą jest to, że
studiowanie teologii od czasów mojego nawrócenia stało się rzeczą absolutnie fascynującą. Zarazem chciałem usystematyzować swoją wiedzę,
poszerzyć horyzonty myślowe, uczyć
się od starszych braci, a wszystko po
to, aby lepiej służyć naszemu Panu.
A dlaczego akurat WBST? Uczelnia
prezentuje doskonały poziom, jej linia
teologiczna jest najzgodniejsza z moją
spośród wszystkich uczelni teologicznych, a ukończyło ją albo wciąż na
niej studiuje kilku moich znajomych,
co do których mam przekonanie, że
głoszą zdrową naukę.

Co Ci się podoba w WBST,
a co byś zmienił?
Mariusz: Podoba mi się klimat tego
miejsca, dostępna przestrzeń, loka-

lizacja. Raczej nie ma rzeczy, które
chciałbym tam zmienić.
Kuba: Podobają mi się na pewno rzeczy nauczane na zajęciach. Dzięki nim
już wiem, jak mało wiedziałem do tej
pory. Bardzo fajne są także „przerwy
jedzeniowe”, nie tylko ze względu na
posiłki, ale także dlatego, że można
porozmawiać innymi wierzącymi,
podyskutować na różne tematy.
Krzysztof: Jak na razie podoba mi
się wszystko: wspaniała chrześcijańska atmosfera, dobrze wyszkolona
kadra, lokalizacja, program i sposób
przekazywania wiedzy. Co można by
zmienić? Jest chyba zbyt wcześnie,
abym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Może po zakończeniu pierwszego
roku studiów?
Jakub: Podoba mi się cel uczelni –
przygotowanie studentów do służby
i to, że mogę mieć społeczność z innymi wierzącymi z różnych środowisk.
Zmieniłbym godziny rozpoczęcia
zjazdów oraz unikałbym faworyzacji
Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Adam: Podoba mi się, że na miejscu jest nocleg oraz wyżywienie i że
jest to w cenie studiów, że można nie
korzystać z tych rzeczy, jeśli się nie
chce. Podobają mi się bezpośrednie,
przyjazne relacje między studentami
i wykładowcami a także duże udogodnienia, zaufanie, wyrozumiałość nauczycieli i władz, elastyczność władz
uczelni. Świetnie, że w pokojach są
łazienki. Być może zmieniłbym kilku
nauczycieli danych przedmiotów na
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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innych, gdyż wydaje mi się, że pewne
przedmioty w wykonaniu innych nauczycieli byłyby znacznie lepsze.
Maciek: Na WBST podoba mi się to,
że atmosfera panująca między studentami, ale również między studentami i wykładowcami, jest czymś niezwykłym i niespotykanym na innych
uczelniach. Widać, że wszyscy traktują siebie nawzajem jako braci i siostry
w wierze i nie jest to w żadnym razie
puste, patetyczne hasło – ma bowiem
przełożenie na rzeczywistość. Przede
wszystkim – i w sumie od tego powinienem zacząć – w ludziach związanych z WBST widać wielkie oddanie
Bogu. Jeśli zaś chodzi o zmiany to
uważam, że jestem zbyt krótko studentem tej uczelni, aby móc ją oceniać
pod kątem zmian. Niewątpliwie jednak zastanowiłbym się nad drobnymi
zmianami w kwestii wykładanych
przedmiotów oraz terminów zjazdów.

Jak doszło do Twojego
nawrócenia?
Mariusz: Nawróciłem się dzięki mojemu sąsiadowi, który długo zapraszał
mnie na spotkania młodzieżowe. Zawsze wymawiałem się brakiem czasu.
Dopiero po tym jak przyszedłem na
jego chrzest i poznałem społeczność
ludzi wierzących poczułem, że to są
ludzie, wśród których chcę żyć, którzy
są dumni z Boga, w którego wierzą.
To jednak był dopiero początek bardzo długiej drogi do mojego nawróce-
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nia, które odwróciło moje dotychczasowe życie do góry nogami.
Kuba: Nawróciłem się już w wieku 5
lat, po obozie chrześcijańskim. Było to
nawrócenie świadome, pamiętam dokładnie ten moment. Mimo to w ciągu
kilku kolejnych lat, kilka razy oddawałem życie Jezusowi ,,dla pewności”.
Krzysztof: Powiedzmy, że do mojego
nawrócenia doszło bardzo prosto…
W pewnym momencie straciłem kontrolę nad życiem, wskutek czego wpadłem w samobójczą depresję i stoczyłem się w dość głęboki i beznadziejny
dołek. Kiedy już było naprawdę źle,
wtedy wzniosłem ręce do nieba i powiedziałem: „Boże, dałeś mi życie,
ja nie daję sobie z nim rady, więc weź
je z powrotem i Ty coś z nim zrób”.
I Bóg dał mi nowe życie... To był najbardziej niesamowity moment, jakiego kiedykolwiek doznałem...
Jakub: Po walce z Bogiem zostałem
przekonany przez Jego Słowo o realności Chrystusa.
Adam: W wyniku cudów, których
doświadczałem w życiu, zacząłem
poszukiwać Boga, Koleżanka zaprosiła mnie na wspólne czytanie Biblii.
Uczęszczając na te spotkania i poznając Pismo Święte dowiedziałem się,
że większość rzeczy, których mnie
uczono w Kościele katolickim nie jest
prawdą. Stosując się do rzeczy napisanych w Biblii odkryłem, że to, co tam
napisano jest prawdą i oddałem swe
życie Bogu.

Maciek: Przez około 7 lat byłem ateistą, nie interesowały mnie sprawy
wiary. Sądziłem, że jest ona przeznaczona dla osób słabych. W trakcie
studiów na uniwersytecie Bóg zaczął
zsyłać na moją drogę chrześcijan,
w tym moją obecną żonę. Spędzaliśmy długie chwile na rozmowach
o Bogu. Wyjaśniono mi istotę zbawienia, ofiary Jezusa. W Chrześcijańskim
Stowarzyszeniu Akademickim i Społeczności Chrześcijańskiej w Katowicach poznałem mnóstwo niezwykłych
chrześcijan. Coraz intensywniej zacząłem zastanawiać się nad sensem
swojego życia. Pastor zaproponował
mi indywidualne spotkania, w trakcie których omawialiśmy Ewangelię
Jana. W tym czasie uzyskałem odpowiedzi na wiele nurtujących mnie
pytań. Coraz śmielej zacząłem sięgać po Biblię. Wciąż jednak czegoś
mi brakowało. Wówczas trafiłem na
książki Lee Strobela „Sprawa Chrystusa” i „Dochodzenie w sprawie
Stwórcy”. Po ich przeczytaniu uznałem, że istnieje tak olbrzymia liczba
dowodów na istnienie Boga i zmartwychwstanie Jezusa, że nie mogłem
podjąć innej decyzji. Pojednałem się
z Bogiem i stałem się naśladowcą
Jezusa.

Jak chciałbyś służyć Bogu
w przyszłości?
Mariusz: Bardzo chciałbym dalej
kontynuować moją służbę wśród młodzieży i studentów.

Kuba: Chciałbym służyć Bogu
w służbie młodzieży jako lider. Prowadziłem już przez 2 lata szkółkę niedzielną. Myślę, że Bóg prowadzi mnie
w tym kierunku.
Krzysztof: Wypełniając Jego wolę,
stając się jak Jego Syn, chcę być prawdziwą głową mojej rodziny i świadectwem dla innych, że Jezus jest
Drogą, Prawdą i Życiem. Chcę prowadzić innych we wzrastaniu w Jezusie,
ale tylko wtedy, jak sam trochę „podrosnę” jako chrześcijanin.
Jakub: Chciałbym zostać pastorem.
Adam: Najchętniej zostałbym pastorem, ale to nie zależy ode mnie.
Maciek: Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących mojej
służby Bogu w przyszłości. Na razie chciałbym jak najlepiej wypełniać obecnie powierzone mi zadania
w Kościele i poza nim. Na tym się
skupiam. Myślę jednak o zaangażowaniu w amatorskim teatrze chrześcijańskim i w organizowanie debat
apologetycznych na uniwersytetach
na Śląsku. Moim dalekosiężnym marzeniem jest założenie zboru w mojej
rodzinnej małej miejscowości.

Jaką książkę chrześcijańską
(poza Biblią) poleciłbyś do
przeczytania jako Twoim
zdaniem najlepszą?
Mariusz: Niewiele takich książek
przeczytałem, ale moją ulubioną jak
dotąd zawsze była „Chata” autorstwa
Williama P. Younga. Jest ona dość
kontrowersyjna, ale przy odpowiednim spojrzeniu na jej treść, daje ona
zupełnie inny obraz Boga niż w stereotypie przekazywanym w naszej
tradycji.
Kuba: Polecam książkę ,,Jedyna
rzecz, której nie możesz robić w niebie” Marka Cahilla.
Krzysztof: Z pewnością „Wędrówkę
pielgrzyma” Johna Bunyana – wspaniale prowokuje do weryfikacji wielu
poglądów. Polecam również „Ewangelizację według planu Mistrza” autorstwa Roberta Colemana.
Jakub: „Wyznania” Św. Augustyna.

Adam: Poza Biblią nie czytam zbyt
wielu książek. Mogę jednak polecić książeczkę Stuarta Olyotta pt.
„W Trójcy jedyny” gdyż w zwięzły sposób udowadnia, że Bóg jest
w Trójcy.

wierzących, którzy mają takie samo
pragnienie w sercu, żeby służyć Bogu
to WBST jest miejscem właśnie dla
takich ludzi.

Czy masz swoją ulubioną
chrześcijańską stronę
internetową? Jeśli tak, to jaką?

Krzysztof: Za granicą, gdzie mieszkam, nie mam znajomych mówiących
po polsku. Byłoby mi więc trudno
zachęcać ich do studiów w WBST.
Ale zachęcam każdego bez wyjątku
człowieka, by poznawał Prawdę (ona
naprawdę daje nam wolność!) w zorganizowany i zdyscyplinowany sposób, np. w szkole biblijnej, kursach
organizowanych przez zbory, konferencjach.

Mariusz: Mam kilka takich stron.
Z moich ulubionych na pewno muszę
wskazać: kosciol.pl oraz biblicum.pl

Jakub: Zachęcałbym, pokazując, jak
szeroko studia w WBST przygotowują
do służby.

Kuba: Nie mam.

Adam: Osobiście uważam, że każdemu przydałyby się takie studia.
Pokazują człowiekowi, w jaki sposób powinien czytać Słowo Boże, jak
je rozumieć i odkrywać to, co tak na
prawdę jest w nim napisane. Pomimo
tego, że często mi mówiono, że ważny jest kontekst czytanego tekstu biblijnego, nie rozumiałem tego dopóki
nie poszedłem na te studia. W WBST
dobrze przekazuje się wiedzę na temat tego, w jaki sposób należy czytać
Biblię w kontekście całej jej treści
i w kontekście kulturowym. Do studiów w WBST warto zachęcać poprzez wskazywanie, że tutaj prowadzi
się mnóstwo cennych rozmów z innymi ludźmi, którzy również starają
się być bardzo oddani Bogu. To jest
naprawde budujące. W zborach często brakuje takich osób, a tutaj można
się z nimi regularnie spotykać i rozmawiać.

Maciek: Jak już wspomniałem, duże
znaczenie w moim życiu odegrała
książka Lee Strobela pt. „Dochodzenie w sprawie Stwórcy”.

Krzysztof: Tak: codziennychleb.org
Czytam ją każdego dnia i serdecznie
polecam wszystkim!
Jakub: Nie, nie posiadam.
Adam: Moja ulubiona strona to:
www.blueletterbible.org Można na
niej w prosty sposób sprawdzić, jakie
słowa są użyte w oryginale Nowego
Testamentu i co mogły oznaczać.
Maciek: Polecam stronę: myslewiecwierze.pl

W jaki sposób zachęciłbyś
inne osoby do studiowania
w WBST?
Mariusz: Trudno jest zachęcić ludzi
do tych studiów. Albo człowiek jest
do tego powołany, albo nie. Jednak
gdybym znał kogoś, kto się zastanawia nad wyborem uczelni, na pewno
zachwalałbym jej zalety, o których
wcześniej już mówiłem oraz świetnych wykładowców, którzy przekazują swoją wiedzę z wielką pasją i nie
uważają swoich przedmiotów za garść
wiedzy, którą trzeba w jakikolwiek
sposób wcisnąć studentom, ale mają
pewien cel, którym jest zarazić innych
swoją pasją do przedmiotu.
Kuba: Jeśli ktoś chce służyć Bogu
i chce mieć większą wiedzę, lepiej poznać Biblię i wiele detali nauki chrześcijańskiej, a także spotkać innych

Maciek: Podjęcie studiów w WBST
musi być przemyślaną decyzją. Jest
to fascynujące, budujące i niezwykłe doświadczenie, ale zarazem wymagające poświęcenia, wytrwałości
i cierpliwości. Bardzo szybko widać
jednak efekty studiowania, w postaci
lepszego zrozumienia Biblii i nabycia
wielu mocnych argumentów w rozmowach z osobami niewierzącymi.
Doskonale przygotowuje również do
służby w Kościele. Jeśli miałbym
jeszcze raz podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów – nie wahałbym się,
zrobiłbym to samo.
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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SAMUEL Skrzypkowski

Gdzież jest,

o śmierci,

zwycięstwo
twoje?

W

15 rozdziale 1 Listu do Koryntian apostoł Paweł wprowadza nowy wątek do listu. Pisze
o tym, jak ważna jest wiara w zmartwychwstanie. Broni tej nadziei jako
fundamentalnego dla chrześcijaństwa dogmatu, wbrew tym, którzy –
śladem myśli greckiej – postrzegają
materialne ciało jako zło i przekleństwo. Apostoł narodów pokazuje
konsekwencje takiego myślenia:
jeśli nie ma zmartwychwstania to
i Chrystus nie przezwyciężył śmierci. Tak naprawdę wszystko, co robimy jako chrześcijanie i w co wierzymy, jest bez sensu: „ jeśli Chrystus
nie został wzbudzony, daremna jest
wiara wasza” (1 Kor. 15:17).
Pod koniec tego rozdziału i całego wątku dotyczącego wzbudzenia
z martwych Paweł dochodzi do sedna i pisze:
A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć
w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest,
o śmierci, żądło twoje? A żądłem
śmierci jest grzech, a mocą grzechu
jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
A tak, bracia moi mili, bądźcie sta-

12

SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016

fot.:

li, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że
trud wasz nie jest daremny w Panu.
(1 Kor. 15:54-58)
Bóg stworzył człowieka jako
osobę nieśmiertelną. Zatem śmierć
nie jest czymś normalnym. Śmierć
jest złem, które istnieje dlatego, że
ludzie zbuntowali się przeciwko
Bogu – że zgrzeszyli. Śmierć jest
karą Bożą za grzech co wprost jest
zapisane w Rzym. 6:23. Jeśli choć
raz zgrzeszyliśmy sprawiedliwie należy nam śmierć.
Jednak nie zawsze tak będzie.
Paweł pisze: „A gdy to, co skażone,
przyoblecze się w to, co nieskażone,
i to, co śmiertelne, przyoblecze się
w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta
jest śmierć w zwycięstwie!” Gdy
nastanie wieczność i faktem stanie
się wszystko to, o czym mówi 21
i 22 rozdział Objawienia Jana,
śmierć przestanie mieć rację bytu,
zostanie pochłonięta.
Nie wiemy kiedy to się stanie.
Oczekujemy na to. Może za kilka
lat, a może za kilka tysięcy? Póki
co, ludzie umierają. Jednak już teraz
(a w zasadzie jakieś 2000 lat temu)
Paweł zadaje retoryczne pytanie
w czasie teraźniejszym: „Gdzież
jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?”

(1Kor 15:55). Widać w tych słowach
odwagę i zdecydowany brak strachu przed śmiercią. Jak to? Przecież śmierć spotkała póki co każdą
pojedynczą osobę, prócz Henocha
i Eliasza którzy zostali w niebo
wzięci i oczywiście Chrystusa.
Nawet sam Paweł, który napisał
powyższe słowa, kilka lat później
umarł. Jak słusznie zauważył Benjamin Franklin: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.”
We współczesnym społeczeństwie, ale i Kościele boimy się procesu umierania. Nie wiemy, co dokładnie nas spotka. Nie podoba nam się
idea tego, że nas tu zabraknie. Często staramy się myśl o śmierci oddalić od siebie, planujemy swoje życie
dalej, bierzemy leki, odwiedzamy
lekarzy aby żyć możliwie długo,
a śmierć i tak przyjdzie. Jednak
Paweł pyta: Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest,
o śmierci, żądło twoje? Mówi to
jako człowiek wierzący. Jako człowiek czekający na zmartwychwstanie; jako ten, który może samego
procesu umierania się obawia. Ale
na pewno nie boi się tego, co będzie
po niej.
Jako grzesznik w Chrystusie,
kiedy powierzyłem mu swoje życie
i wyznałem grzechy, również mogę
zapytać „Gdzie jest twoje zwycię-

Fo t o

lia

stwo śmierci? Nie ma go, bo nie ma
śmierci w śmierci dla tych którzy
są w Chrystusie. Kiedy umieram
to tak naprawdę nie umieram, bo ci
którzy zaufali Chrystusowi, umierają w swym ziemskim ciele, jednak
dalej czeka na nich prawdziwe życie.
Dalej Paweł porównuje śmierć
do skorpiona, albo pszczoły czy osy.
Pyta gdzie jest twoja broń? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą
grzechu jest zakon. Tym, co daje
moc śmierci, jest grzech. Nasz upadek. Nasz bunt przeciw Bogu. Ale
jadem, jest zakon – prawo Boże.
Przez nie poznajemy co jest dobre,
a co złe, co się Bogu podoba, a co nie.
Kiedy przestąpimy prawo Boże i je
złamiemy, jad zaczyna w nas działać. Żądło zostaje wbite, Człowiek
umiera, Jego sumienie go oskarża.
Jednak Paweł jako osoba zbawiona, która na pewno nie raz zgrzeszyła pyta: Gdzież jest, o śmierci,
zwycięstwo twoje? Gdzież jest,
o śmierci, żądło twoje? Odpowiedź
w Jego przypadku i w przypadku
każdego kto wyznał swe grzechy
Jezusowi, brzmi: NA KRZYŻU!
Na Krzyżu zostało zniesione zwycięstwo śmierci i jej żądło. Kol
2:14-15 mówi, że Chrystus „Wymazał obciążający nas list dłużny,
który się zwracał przeciwko nam ze
swoimi wymaganiami, i usunął go,
przybiwszy go do krzyża; Rozbroił
nadziemskie władze i zwierzchności,
i wystawił je na pokaz, odniósłszy
w nim triumf nad nimi.”
Paweł nie boi się konsekwencji śmierci, nie boi się oddzielenia
od Boga, bo żądło śmierci zostało wbite w krzyż. Nie ma śmierci
w śmierci dla tych, którzy są w Chrystusie. To znaczy, że Bóg dał ratunek
od kary, która spada na człowieka,
który zgrzeszy. Człowiek sam przez
swoje czyny skazuje się na śmierć,
która jest słuszną Bożą karą dla niego. Kiedy śmierć go spotka, Jego
dusza nie umiera, żyje dalej: zostaje osądzona przez Boga. I człowiek
taki trafia do miejsca wiecznego oddzielenia od Boga.
Jednak Bóg dał wyjście. On posłał swojego Syna. Który żył bez-

grzesznym życiem, więc był tym,
którego śmierć nie powinna spotkać. On jednak dobrowolnie wszedł
w paszczę śmierci i został ukrzyżowany: ta śmierć mu się nie należała, dlatego Bóg wzbudził go z martwych. I obiecał: że jeśli wyznam
mu swoje grzechy, jeśli będę prosił
go o przebaczenie, jeśli poddam mu
swoje życie, jeśli zobaczę w nim
swój ratunek, zawołam do niego, to
moje grzechy zostaną mu przypisane
i on poniesie i zamiast mnie śmierć.
To wydarzyło się na krzyżu
Golgoty. Rzymian 3:23-25 mówi:
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej, I są usprawiedliwieni
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego
Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną
przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł
się do przedtem popełnionych grzechów” Ofiara Chrystusa staje się
w moim życiu skuteczna przez
wiarę. Dlatego każdy kto uwierzył
może za apostołem Pawłem zapytać. GDZIEŻ JEST O ŚMIERCI
ZWYCIĘSTWO TWOJE? NIE MA.
GDZIE JEST ŻĄDŁA TWOJE? Na
Krzyżu. I tak jak pszczoła umiera po
tym kiedy jej żądło zostanie użyte.
Tak śmierć przestaje działać na tego
który UWIERZY. Choć ciało umiera, to dusza żyje na wieki i żyć będzie z Bogiem.
Dlatego dalsza część 1 Koryntian 15 jest tak optymistyczna: „Ale
Bogu niech będą dzięki, który
nam daje zwycięstwo przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. A tak,
bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do
pracy dla Pana, wiedząc, że trud
wasz nie jest daremny w Panu”
(15:57-58). Ale jest to również tekst,
który motywuje do odpowiedniego
życia chrześcijańskiego. Do stałości, bycia niewzruszonym i pełnym
zapału do pracy dla Pana. Skoro on
tak wiele mi darował, dlaczego jak
w ogóle miałbym żyć inaczej? To,
jak żyjemy jako członkowie ciała
Chrystusa, powinno być budowa-

niem Królestwa tego, który pokonał
śmierć. Nie poddawaj się grzechowi,
nie poddawaj się światu, nie poddawaj się zniechęceniu! Działaj prężnie dla chwały Królestwa, bo Twój
Król cię uratował i włączył do niego.
Nie ma śmierci w śmierci dla tych
którzy są w Chrystusie.
A jednak, pamiętajmy, wszystkim nam przyjdzie umrzeć. Możesz
tę myśl od siebie oddalać i odrzucać,
ale od śmierci to cię nie uratuje. Możesz żyć w strachu i próbować się
pozbyć tej myśli, ale nigdy to ci się
nie uda. Każdy kto nie pojednał się
z Bogiem będzie się tego obawiał,
nawet największy ateista, bo Jego
sumienie go oskarża. Żądłem śmieci jest grzech, a jego mocą prawo
Boże. Każdy ma poczucie zła jakie
popełnia, w związku z tym boi się
konsekwencji.
Jednak śmierć została pokonana. Jezus na krzyżu, ten któremu
śmierć się nie należała, umarł, aby
ci którym się należy, mogli żyć. Jednak On zmartwychwstał i „...Bóg
ustanowił go jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną
przez wiarę.” Jeśli masz tę wiarę,
nie bój się śmierci i tego co po niej.
Możesz z odwagą zapytać, „gdzież
jest o śmierci zwycięstwo twoje?”.
Nie ma tego zwycięstwa, bo Chrystus zwyciężył śmierć! I tym zwycięstwem dzieli się z tymi, którzy
do Niego przychodzą i w Nim odnajdują swego Króla. Jeśli doświadczyłeś zbawienia, rzetelnie pełnij swoją
służbę życiową.
Natomiast jeśli boisz się śmierci, to wołaj do Boga. Proś go o przebaczenie grzechów, proś o to, by
one również zostały wymazane, by
zostały przybite do krzyża. Ta ofiara jest skuteczna w życiu człowieka
przez wiarę. Życie się tu nie kończy.
Nie ma śmierci w śmierci dla tych
którzy są w Chrystusie. Natomiast
udziałem tych, których grzechy nie
zostaną wymazane, „...będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest
śmierć druga” Obj. 21:8. Co czeka
ciebie? Wybierz Chrystusa, bo On
zwyciężył śmierć!
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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Życie
w świetle wieczności
Ż

ycie dzisiejszego chrześcijanina
zdaje się być częścią jednowymiarowego, materialnego świata.
Czy da się ono pogodzić ze słowami Pawła: „Jeżeli tylko w tym życiu
pokładamy nadzieję w Chrystusie,
jesteśmy bardziej niż wszyscy ludzie
godni pożałowania” (1 Kor. 15,19)?
A zatem nasza nadzieja nie może
odnosić się tylko do tego doczesnego świata. Biblia mówi o dwóch
światach: świecie fizycznym i duchowym, ziemskim i niebiańskim.
Życie w kontekście tylko tego doczesnego świata pochłania energię, czas
i środki, które należałby nakierować
na wartości wieczne. Żyjąc w tym
doczesnym świecie, możemy czuć
się spełnieni i usatysfakcjonowani
ze swoich dokonań, które mogą nie
mieć żadnych wiecznych wartości.
Uczniowie Jezusa też kierowali
się swoimi cielesnymi pobudkami,
dlatego powiedział im: „Nie szukajcie tego, co będziecie jedli i co będziecie pili. Nie martwcie się o to.
Tego wszystkiego bowiem szukają
ludzie tego świata. Wasz Ojciec zaś
wie, czego potrzebujecie. Szukajcie
raczej Jego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane” (Łuk.
12,29-31). Stale kierowali się oni
kategoriami ludzkimi, dlatego otwierał ich oczy na rzeczywistość swego
świata, przybliżał im wartości swego
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Królestwa. Nie oczekiwał, aby ten
świat Mu usługiwał, lecz przyszedł,
aby usłużyć temu światu.

Świat ponad nami
Wydaje się, że niebo znikło już z naszych kazań, pieśni, myśli, rozmów.
Coraz częściej mówi się o szczęściu, zdrowiu i powodzeniu tutaj na
ziemi. Kościół pozbawiony nieba
stara się zaspokajać ziemskie oczekiwania swoich wiernych. Rzadko
naucza się nowo nawróconych o realności nieba jako ich prawdziwego
domu, o tym, że są oni pielgrzymami na tej ziemi. Raczej mówi się
o ziemskich błogosławieństwach,
o Jezusie jako o przyjacielu, lekarzu, pomocniku. Zapomina się o nadziei na rychłe spotkanie z Jezusem.
„W nadziei przecież zostaliśmy zbawieni. Nadzieja zaś, którą się widzi,
nie jest już nadzieją, bo jak można się
spodziewać tego, co się widzi. Jeśli
jednak spodziewamy się tego, czego
nie widzimy, to z wytrwałością tego
oczekujemy” (Rzym. 8,24-25).
Nadzieja łączy nas z dalszym,
większym i lepszym światem. Zakotwiczenie naszej nadziei w transcendentnym Bogu i Jego chwalebnej
i pewnej przyszłości, poszerza nasze
najlepsze życiowe doświadczenia.
Gdy połączymy naszą nadzieję z inną

stroną, nasze życie po tej stronie nabiera większego znaczenia i dopiero
wtedy możemy najbardziej cieszyć się
jego pełnią. Nasza nadzieja na niebo
jest zakotwiczona w samym Bogu.
Chrześcijanie zajęci rajem, żyją w ciągłej nadziei usłyszenia dźwięku trąby
zwiastującej powrót ich Pana.
Dlaczego tęsknota za niebem
jest tak słaba? Ponieważ zbyt silnie
wiążemy się w ziemskie sprawy,
a ponadto niebo zostało przedstawione w krzywym zwierciadle, jako
miejsce wiecznej nudy. Poza tym
mamy tendencję popierania tego, co
racjonalne i materialne. Pochłania
nas świat materialny, interesuje wyłącznie religijna doczesność. Liczy
się wielkość Kościoła, bogactwo,
zdrowie i szczęście tu na ziemi, uciekamy od cierpienia i ubóstwa. Już
teraz, na ziemi, chcemy mieć niebo.
Nasza obsesja ziemską stroną życia
osłabia tęsknotę za niebem. Wszechobecny sceptycyzm tworzy kulturę, która zaprzecza istnieniu Boga
i nieba. Nawet niektórzy teolodzy
wyrażali sceptycyzm odnośnie życia
po śmierci. Od czasów Oświecenia
przez modernizm doszliśmy do postmodernizmu, który nie interesuje się
klasycznym rozumowaniem i logiką.
Ważne jest to, co jest dobre tu i teraz.
Dlatego pojawiają się różne fałszywe
filozofie, wschodnie poglądy na rein-

fot.: Fotolia
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karnację czy pogrążanie się w nirwanie, co nie wpływa na zbliżanie się
do Boga wszechświata, który będzie
sądzić żywych i umarłych i obdarzy
życiem wiecznym tych, którzy skorzystali z Jego odkupienia.
Wieczność powinna być naszym
ostatecznym punktem odniesienia.
Pismo Święte przedstawia nam prawdziwy obraz nieba (Izaj. 6; 2 Kor.
12,1-4; Obj. 22,1-5). Ponadto zmartwychwstały Jezus pokazał jak będziemy funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Był tym samym, a jednak nie zupełnie tym samym Jezusem. Stał się pierworodnym wśród
wielu braci (Rzym. 8,29; Kol. 1,18;
Hebr. 1,6), co znaczy, że był pierwszym z tych, którzy powstaną do życia w nowym świecie. Paweł wymienia różnice między ciałem ziemskim
a ciałem zmartwychwstałym, niebiańskim (1 Kor. 15,35-44). To niebiańskie ciało można było dotykać, przyjmowało ono pokarm, a jednocześnie łatwo przemieszczało się, przechodziło przez zaryglowane drzwi.
Niebo jest naszym prawdziwym domem. Tu na ziemi jesteśmy
bezdomnymi, żyjemy w obcej sobie
kulturze, otoczeni radykalnie obcymi wartościami. Jako podążający na
Syjon pielgrzymi zachęcamy innych
do pójścia z nami. Jesteśmy świadomi tego, że jeżeli stracimy wszystko
tutaj, to wszystko zyskamy tam. Ze
względu na swój dom tam, musimy być bezwzględnie wierni tutaj.
Nasz optymizm opiera się na fakcie, że jeszcze nie jesteśmy w domu.
Gdy niebo jest celem naszego życia,
wtedy osiągamy wszystko najlepsze
w obydwu światach: korzystamy
z obecności i ochrony Chrystusa tu
i mamy gwarancję życia w raju tam.
Stało się to rzeczywistością w życiu
wielu wiernych wyznawców Jezusa. Ktoś powiedział: Celuj w niebo,
a trafisz w ziemię. Celuj w ziemię,
a wtedy w nic nie trafisz.
Niebo jest naszym punktem odniesienia. Kierowanie swoich myśli
ku wiecznemu światu nie jest ucieczką od ziemskiej rzeczywistości czy
pobożnym życzeniem, lecz naszym
chrześcijańskim obowiązkiem. Zo-

staliśmy stworzeni do czegoś wyższego i trwalszego, co znajduje się poza
naszym zasięgiem. Abraham, ojciec
wiary, również „oczekiwał miasta, zbudowanego na trwałych fundamentach, którego budowniczym
i twórcą był Bóg” (Hebr. 11,10). Jezus
wiele razy mówił swoim uczniom,
aby podnieśli swoje oczy ku niebu,
w kierunku swego prawdziwego
domu.
Gdy zmieni się perspektywa naszego życia, wtedy radykalnie zmieni się nasza postawa wobec Boga.
Przestaniemy pokładać swoją nadzieję w materialnych wartościach.
Zaczniemy budować swoje życie
z trwałych materiałów, odpornych
na płomienie ognia (1 Kor. 3,11-14).
Jezus powiedział: „Uczyńcie sobie
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby
skoro wszystko się skończy, przyjęto was do miejsca wiecznego zamieszkiwania” (Łuk. 16,9). Można
również inwestować swoje środki
materialne w ludzi – zapraszając ich
do wiary w Pana Jezusa i wspierając
wszelkie ewangelizacyjne przedsięwzięcia. Wyraźne widzenie innej
strony pozwala nam pokonywać ból
i cierpienia po tej stronie. Wytrwałe
trzymanie się wiecznych wartości
jakże wielu dopomogło wytrwać
w wierze w czasie prześladowań.
Kierowanie swoich myśli ku
niebu wspomaga proces uświęcenia
(1 Jana 3,3), przypomina o tym, że nie
należymy do tego świata, jesteśmy tu
obcymi i przychodniami. Rozbiliśmy
tu swój namiot, jak na wakacyjnym
wyjeździe, ale nasz dom znajduje się
gdzie indziej (2 Kor. 5,1). Nie posiadamy też tutaj trwałego majątku,
jesteśmy jedynie jego dysponentami.
Zawsze pamiętamy o tym, że jeszcze
nie jesteśmy w domu. Gdy niebo na
stałe przebywa w naszym sercu, wtedy swobodniej kochamy, serdeczniej
wielbimy Boga, radośniej o Nim mówimy i lepiej jesteśmy przygotowani
na cierpienie i poświęcenie.
Życie nie kieruje się ku niebu
odruchowo, instynktownie. Wszyscy
rodzimy się ślepi na niebo i martwi
w swoich sercach wobec Boga. Wielu potrzebuje czasu, aby przejrzeć.

Nawet urodzeni w chrześcijańskich
domach nie są w stanie poradzić sobie z tą ślepotą. Całe nasze wychowanie odnosi się do tego świata. Musimy świadomie słuchać i okazywać
posłuszeństwo Duchowi Świętemu
oraz ćwiczyć swoje serce, aby móc
spoglądać na ten drugi świat. Jakże
bardzo potrzebujemy tej niebiańskiej
perspektywy, która jest w stanie dać
nam pełne zadowolenie. Jeżeli jej nie
posiadamy, nie jesteśmy w stanie żyć
pełnią życia i nie możemy pomóc
potrzebującym. Często nasze dobre
intencje nie mogą być spełnione, ponieważ ciążenie ku temu światu na
to nam nie pozwala. Niejasny obraz
nieba sprawia, że życie jest niezadowalające.
Aby niebo było w naszych sercach, niezbędny jest umysłowy
zwrot. Paweł nakazuje: „Myślcie też
o tym, co w górze, a nie o tym, co
ziemskie” (Kol. 3,2). Myśli skierowane ku niebu poprowadzą do wyborów zbliżających nas do nieba. Sam
Jezus pouczał uczniów, aby kierowali swoje myśli ku niebu i zachęcał
ich: „Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. I wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących
swego pana powracającego z wesela, żeby Mu zaraz otworzyć, kiedy
przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi ci słudzy, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających” (Łuk. 12,35-37).
Nasze umysły mają koncentrować się
nie tylko na tym ziemskim wymiarze życia, lecz obejmować realność
nieba i bezkres wieczności. Fizycznie jesteśmy istotami ziemskimi, ale
duchowo już jesteśmy z Chrystusem
w niebie i mamy bezpośredni dostęp
do tronu łaski Bożej. Niebo nie jest
dla nas czymś dalekim, lecz zawsze
obecną rzeczywistością. Już teraz
jest ono w naszym życiu obecne.
Zorientowanie ku niebu zapewnia nam bezpieczeństwo, żadne
smutne przeżycie nie jest w stanie
odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym
Panu (Rzym. 8, 38-39). Utwierdza to
nas też w przekonaniu, że posiadamy
wstawiennika, obrońcę, kogoś, kto
zawsze jest przy nas, by nam pomaSŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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gać. Wstawia się On za nami przed
swoim Ojcem, pomaga przezwyciężać wszelkie pokusy (1 Kor. 10,13),
ponieważ „anioł Pana rozbija obóz
wokół tych, którzy się Go boją i ich
ratuje” (Ps. 34,8).
W zakładzie dla dzieci z zespołem downa, głoszono ewangelię
i wielu z nich uwierzyło w Jezusa
Chrystusa, który wkrótce ma przyjść.
I wtedy pojawił się problem brudnych
okien. Bo dzieci te w swojej dziecięcej ufności codziennie opierały się
swoimi rączkami o szyby i wciskały w nie swoje noski, wyglądając na
zewnątrz i z nadzieją oczekując czy
czasem Jezus już nie wraca, aby zabrać je do domu. A kiedy my ostatnio wpatrywaliśmy się w niebo z nadzieją, że może w końcu zobaczymy
wracającego Pana twarzą w twarz?
Ten dobry zwyczaj powinniśmy stale
pielęgnować w naszych sercach. Gdy
niebo jest w naszych sercach, wtedy
z nadzieją będziemy oczekiwać dnia,
gdy znajdziemy się po drugiej stronie
życia.

Boży świat w nas
Królestwo Boże nie tylko odnosi się
do przyszłości, jest ono teraźniejszością w nas. Łącznikiem między przyszłością a teraźniejszością jest Chrystus, Król wieczności, który panuje
już w naszych sercach. Jego królowanie w nas czyni nasze życie zupełnie innym. Ten nowy świat w nas jest
kierowany i zarządzany przez Jezusa
Chrystusa. W naszym życiu przejawia się Jego królowanie. Panuje On
nad tymi, którzy są poddanymi Jego
Królestwa. Jesteśmy wdzięczni Mu
za obdarzenie nas obywatelstwem
tego Królestwa (Kol. 1,12).
Będąc obywatelami Królestwa
Bożego już teraz praktykujemy niebiańskie obyczaje. Zazdrość i pożądliwość zostają zastąpione hojnością i szczodrobliwością, egoizm
– służbą, troska o rzeczy – troską
o ludzi, sprawy doczesne – wiecznymi, przyjemności własne – troską
o podobanie się Bogu. Właściwe
określenie naszej tożsamości wpływa na nasze postępowanie, ponieważ
16
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jak człowiek myśli, taki w zasadzie
jest. Każdy zdobyty zawód człowiek
taki inwestuje w dzieło swego Królestwa. I tak lekarz rezygnuje ze swojej
dobrze płatnej praktyki, poświęcając
się bezpłatnemu leczeniu ubogich
dzieci. Inżynier zostawia wygodną
i dobrze płatną pracę, udając się do
biednego kraju, by dzielić się tam
ewangelią. A ludzie w starszym wieku, zamiast korzystać z zasłużonego
odpoczynku, wykorzystują swoje
doświadczenie i zgromadzone fundusze, by wspierać pracę organizacji
charytatywnych lub udawać się na
krótkie wyjazdy misyjne. Dziadkowie i babcie poświęcają czas na wychowanie swoich wnucząt, przekazując im doświadczenia swojej wiary.
Ludzie ci nie szukają bardziej prestiżowych profesji, lecz skuteczniejszej
służby swojemu Królestwu. Ważne
dla nich jest to, co robią, a nie kim
są. Wszyscy są bowiem braćmi i siostrami w Chrystusie. We wspólnocie
tego Królestwa „nie ma już Żyda ani
Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety.
Wszyscy bowiem są jednością w Jezusie Chrystusie” (Gal. 3,28).
Często chętnie korzystamy
z przywilejów, zaniedbując obowiązki, jakie nakłada na nas Królestwo.
Ludzie naszych czasów starają się
zdobywać w życiu powodzenie bez
Boga, wszystko przypisując sobie
i swoim umiejętnościom. Jeżeli jednak jesteśmy świadomi wymagań
Królestwa, wtedy uwalniamy się od
budowania swoich wartości na sobie i swoich zdolnościach. Przynależność do Królestwa obdarza nas
poczuciem bezpieczeństwa. Żadne
miejsce na świecie nie jest dzisiaj
bezpieczne, stąd powszechny strach
i niepewność, nieraz poczucie bezsensu życia i tak liczne samobójstwa.
Ale obywatele Królestwa są wolni od
tego poczucia beznadziejności. Chrystus jako Król nadal pozostaje na ich
tronie. A skoro tak, to obdarza On
swoich wybranych mocą do pokonywania wszystkich przeciwności,
ponieważ „On nas wybawił z mocy
ciemności i przeniósł do Królestwa
swego umiłowanego Syna” (Kol.

1,13). Dlatego mamy uczestniczyć
w rozwoju tego Królestwa i szerzeniu
jego kultury.
Jak rozpoznać obywatela tego
Królestwa? To ktoś, kto w różnych sytuacjach czuje się bezpieczny. Zawsze
posiada nadzieję, gdy inni ją tracą.
Wyróżnia się niezachwianym oddaniem świętemu Bogu, który przewyższa wszystko i wszystkich. Jego życie
pokonuje przeciwności i odważnie
staje po stronie zasad Królestwa. Zdążający do domu pielgrzym z radością
korzysta z przywilejów Królestwa
i odpowiedzialnie zachowuje się wobec swego Króla. Jego zdecydowane
zachowanie świadczy o tym, że zdąża
on ku niebu.

Posłuszeństwo zasadom
wieczności
Obywatel Królestwa żyje według zasad wieczności. W przeciwieństwie
do zasad ziemskich, są to raczej
prawda niż tolerancja, raczej łaska
niż zazdrość, raczej miłość niż egocentryzm, raczej służba niż poważanie, raczej opanowanie niż zmysłowość, raczej sprawiedliwość niż
ucisk, raczej pokora niż wyniosłość.
Te siedem cech podkreślają charakter
Królestwa i nasze – jako jego obywateli – zmierzanie w tym kierunku.
Zasadą tego świata jest tolerancja, przyzwalanie na wszystko, co
nie przeszkadza innym. Wszyscy są
zachęcani do szukania prawdy, a gdy
ktoś ja znajdzie, jest karany. Prawda
ze swojej natury jest nietolerancyjna,
bo wszystko, co nie jest prawdą, jest
błędem. Popierający prawdę, choć toleruje błądzących, nigdy nie toleruje
błędu. Źródłem prawdy jest autorytatywne Słowo Boże. Ludzie Słowa
mówią prawdę w miłości, unikają
kłamstwa, oszustwa, starają się być
ludźmi prawości i uczciwości. Bóg
jest prawdą i wszystko co czyni, jest
prawdziwe. Cechą Jego Królestwa
jest prawda.
Drugą cecha Jego Królestwa jest
łaska. Jezus był pełen łaski (Jan 1,14),
a mimo to wrastał w łasce (Łuk.
2,52). Był ponad czasem, ale rzucił

się w strumień płynącego czasu, by
ratować tonących. Łaska zachęca,
dodaje odwagi, przebacza, podnosi
słabych, cierpliwie upomina, słucha,
rozumie, kocha, ratuje. Cudowna łaska Boża jest cnotą Jego Królestwa.
Ta łaska posyła naśladowców Jezusa
na niebezpieczne miejsca, aby ratować ginących, doskonale uzupełnia
ona prawdę. Gdy faryzeusze przyprowadzili do Jezusa cudzołożnicę,
odesłał ją, mówiąc: „Ja również ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili
nie grzesz więcej” (Jan 8,11).
Najbardziej rzucającą się cechą służby Jezusa była Jego bezwarunkowa miłość. Kochał celników
i grzeszników. On sam był miłością.
Jest to zasadnicza cecha Jego charakteru. Zgodnie z Jego nakazem najpierw Jemu mamy okazywać swoją
miłość, a potem naszemu bliźniemu
(Mat. 22,34-40). Właściwie miłość
do bliźniego jest miarą naszej miłości do Boga. Samolubstwo izoluje
nas od innych, zaś miłość zbliża do
nich. Miłość do innych chrześcijan
(Jan 13,34-35), mężów do żon (Ef.
5,25), pastorów do swoich wiernych
(Jan 21,15-17), a nawet do wrogów
(Mat. 5,43-48) – to podstawowa zasada etyczna Królestwa.
Czwartą zasadą Królestwa jest
służba. Chrystus jako Król przyszedł, aby służyć. Umywał swoim
uczniom nogi, by uczyć ich służby.
Bogactwo i sława tak nie pociągają
w tym świecie jak pragnienie władzy. Dlatego Syn Człowieczy „nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby
służyć” (Mat. 20,28). Powodzenie
w Królestwie jest mierzone służbą
innym. A ostateczne uznanie będzie
wyrażone słowami: „Znakomicie,
sługo dobry i wierny” (Mat. 25,21).
Opanowanie, czyli pokonywanie pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia (1 Jana 2,16)
to kolejna cecha Królestwa. Są to
najsilniejsze zwodnicze moce naszej
zmysłowości. Zmysły są wspaniałą rzeczą, nie moglibyśmy bez nich
się obejść, świat ten dopuszcza, aby
kontrolowały one ludzi Królestwa.
Ale muszą one być poddane Królowi,
który wykorzysta je dla swojej chwa-

ły i dobra swego Królestwa. Szatan
stara się wykorzystać te zmysły ku
naszej zgubie (Mat. 4,1-11), ale muszą
one być poddane pod kontrolę Ducha
Świętego i autorytet Słowa Bożego.
Gdy poddajemy swoje odruchy Jego
władzy, wtedy stajemy się autentycznymi obywatelami Królestwa.
Szóstą cechą Królestwa jest
sprawiedliwość. Jest ona wyraźnym
przeciwieństwem tak powszechnego ucisku i wyzysku w tym świecie.
Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, nie może być zdobyte kosztem
innych. Całe Pismo Święte piętnuje
opresyjne praktyki w tym świecie,
a nawet wśród Bożych wybranych
(patrz Izaj. 58,6-11). Poddani Królestwa podnoszą swój głos przeciwko
odbieraniu innym ludziom ich godności, przeciwko segregacji rasowej,
pornografii, rozwiązłości seksualnej,
poniżaniu kobiet i dzieci, przeciwko handlowi narkotykami, czystkom etnicznym. Chrystus jako nasz
Król zabrał się też za oczyszczenie
Domu Modlitwy (Mar. 11,15-17).
Sprawiedliwość jest podwaliną Jego
Królestwa. Zwolennicy tego Królestwa walnie przyczynili się do zniesienia niewolnictwa, hańby naszych
czasów.
Siódmą cechą Królestwa jest
pokora. Stworzyciel wszechświata,
Król chwały, uniżył samego siebie,
by skutecznie realizować plan swego
Ojca. Był to Jego wybór. Pokora polega na uznaniu, że ktoś inny dopomógł
nam czegoś dokonać. Prawdziwa pokora przypisuje zasługę komuś, kto
znajduje się ponad nami, ponieważ
bez Niego nie moglibyśmy niczego
zrobić. Prawdziwa pokora poddaje się
wyższemu moralnemu autorytetowi.
Ludzie prawdziwie pokorni potrafią
być posłuszni. Jezus zostawił swoją
chwałę i zstąpił na ziemię, gdzie był
lekceważony, odrzucany i skazany
na poniżającą śmierć. Wywyższenie
następuje w Bożym czasie i w Boży
sposób (1 Piotra 5,6-7). Prawdziwa
pokora, życie dla Bożej chwały, to
zasada mająca wpływ na nasze zachowanie, kieruje ona naszą postawą
i reakcjami ku temu, co naprawdę jest
sprawiedliwe.

Napięcie między
Królestwem a światem
W Kazaniu na Górze Pan Jezus
przedstawił zasady obowiązujące
w Jego Królestwie. To zasady kierujące naszym wewnętrznym życiem,
będące wyrazem tego, jak należy
żyć w świetle przyszłego, wiecznego
świata pod władzą Króla. W Kazaniu tym wieczność wyraźnie zderza
się z ziemską rzeczywistością. Nasz
ziemski, doczesny świat, w przeciwieństwie do świata Chrystusa,
charakteryzującego się prawdą i życiem, rządzi się według praw księcia ciemności, w którym dominuje
kłamstwo i śmierć.
Dlatego Pismo Święte zachęca:
„Dlatego nie upadamy na duchu, ale
jeśli nawet nasz człowiek zewnętrzny
ulega zniszczeniu, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia
na dzień. Niewielkie zaś cierpienia,
które chwilowo znosimy, przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały,
nam, którzy nie wpatrujemy się w to,
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, trwa do
czasu, natomiast to, co niewidzialne,
wiecznie” (2 Kor. 4,16-18).
Jesteśmy ludźmi świata przyszłego, tego obecnie niewidzialnego,
i dlatego mimo kłopotów i cierpień,
naszym udziałem jest pokój. Ten pokój świadczy o tym, że należymy do
wieczności. To wyróżniający znak
Bożego Królestwa. W tym świecie
codziennie wokół siebie i w sobie
odczuwamy różnego rodzaju napięcia, które skłaniają nas do ulegania
przyjemnościom,
proponowanym
przez ten upadły, grzeszny świat.
Jednak nasz Król zapewnił nas: „To
wam powiedziałem, abyście mieli
pokój we Mnie. Na świecie będziecie mieli ucisk, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jan 16,33). W Nim,
w Chrystusie, możemy mieć doskonały pokój. Chwała Mu za to.
Kazanie to jest częścią Postylli
„Z Chrystusem przez życie”, która jeśli
Bóg pozwoli, zostanie wydana przez
Wydawnictwo Słowo Prawdy w tym roku.
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TEMAT NUMERU | ZMARTWYCHWSTANIE
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze
w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli
w Chrystusie poginęli. A jednak Chrystus
został wzbudzony z martwych i jest
pierwiastkiem tych,którzy zasnęli.
1Kor.15,17-18.20

Ryszard Tyśnicki

Śmierć i zmartwychwstanie

W

teologii apostoła Pawła śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowi kluczowy element i z tych
dwóch faktów stworzył całą teologię zbawienia z wiary
i łaski. Przez wiele lat tej teologii nie rozumiałem, pytanie, dlaczego Jezus umarł i zmartwychwstał? – Było
dla mnie pytaniem trudnym do odpowiedzi. W pewnym
momencie analizując listy Pawła odkryłem wielką prawdę wiary i nadziei.
Podobnie Kościół przez wieki nauczając o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa szukał nadziei dla człowieka w dobrych uczynkach, pielgrzymkach, ustanowionych
sakramentach a nie w łasce płynącej z krzyża. Dopiero
Reformacja odkryła na nowo teologię Pawła i prawdę
o zbawieniu z wiary i łaski. Reformatorzy odkryli, że zabawienie nie wynika z nas, ale z Jezusa. Nie jest przejawem naszych zabiegów, ale dzieła Chrystusa na drzewie
krzyża. Ta prawda jest najbardziej rewolucyjną prawdą
dla każdego grzesznika.
Nie przez przypadek święta Wielkiej Nocy to najstarsze święta obchodzone przez chrześcijan, gdyż tu kryje
się tajemnica naszego zbawienia i naszej nadziei. Wielkanoc tak jak Pascha są pamiątką dnia, w którym wyszliśmy z niewoli i weszliśmy do ojczyzny, choć w jednym
i drugim przypadku jest przed nami jeszcze droga do celu.
Dla Żydów była to pustynia, dla nas jest to droga wiary,
jaką kroczymy każdego dnia.
Z drugiej strony zmartwychwstanie Jezusa jest największym wyzwaniem dla naszego umysłu i doświadczenia. Śmierć funkcjonuje, jako zdarzenie ostateczne
i nieodwracalne. Gdy nasz organizm obumrze biologicznie na ma takiej siły, która może ten proces odwrócić. Znamy wielu ludzi uzdrowionych nawet z poważnych chorób, wiemy o tych, którzy byli na granicy życia
i śmierci i dzisiaj są wśród nas żywi. Uzdrowienie wydaje się nam procesem naturalnym, ale zmartwychwstanie
już nie. Nigdy nie doświadczyliśmy czegoś takiego i każ-
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da nasza obecność na cmentarzu potwierdza ten fakt. To
przekonanie jest tak głębokie w nas, że gdy ktoś choruje
to modlimy się o uzdrowienia, ale nie słyszałem jeszcze,
aby zbór modlił się o przywrócenie życia właśnie zmarłemu. Przekonanie o ostateczności śmierci widać też wyraźnie w rozmowie Jezusa z siostrami Łazarza, one takiej
opcji jak wyjście z grobu nie brały pod uwagę.
Z tego też powodu Koryntianie, wychowani na
filozofii greckiej, nie za bardzo przyjmowali naukę
o zmartwychwstaniu, gdyż ich wiedza i logiczne argumenty filozoficzne przemawiały przeciwko nauce
o zmartwychwstaniu. Dla ich systemu myślenia powrót ze śmierci do życia był absurdem, powrotem
z lepszego do gorszego, upadkiem a nie podniesieniem
do dobrego. Zresztą, gdy Paweł przemawiał na areopagu w Atenach ludzie przestali go słuchać, gdy doszedł
do zmartwychwstania Jezusa. Dla nich idea wyjścia
z grobu była niedorzeczna i pewnie dlatego tak niewielu
wierzących pojawiło się w Atenach po mowie Pawła.
Niewątpliwie tutaj w tym liście apostoł próbuje przekonać Koryntian do realności zmartwychwstania, a pośrednio i nam uzmysławia prawdę o zmartwychwstaniu
Jezusa i naszej nadziei z tego faktu płynącej.
Śmierć Jezusa na drzewie krzyża ma wymiar zbawczy. Nasze grzechy otrzymały właściwe zadośćuczynienie, Jezus je wziął na siebie. W tym wymiarze zrealizował wielowiekowy proces, jaki odbywał się w świątyni
Jerozolimskiej, gdy ofiarujący wkładał ręce na głowę
baranka i wyznawał swoje grzechy a następnie kapłan
zabijał zwierzę i składał je na ołtarzu w ten symboliczny
sposób ukazując cenę odpuszczenia naszych grzechów.
Gdyż jak słusznie zauważa Paweł: Albowiem zapłatą za
grzech jest śmierć… Rz 6,23
Jan apostoł w tekście Apokalipsy nazywa Jezusa
„Barankiem jakby zabitym” a ten tytuł staje się kluczowym elementem nieba, gdyż każdy, kto tam się znajduje

reklama

z Bogiem czy bez niego? Wyobraź sobie, że zmartwychwstanie
będzie dla ciebie dożywociem albo w raju albo w piekle. Myśl
totalnie przerażająca albo totalnie radująca, w zależności od tego,
czy jesteś Chrystusowy czy nie jesteś?
W tym miejscu świąt Wielkiej Nocy fakt zmartwychwstania
staje się mocno osobisty. Już nie chodzi tutaj o pamiątkę wydarzeń
historycznych, ale o mnie i moje życie i moją wieczność. Jezus
jest pierwiastkiem tych, co zasnęli, my też zmartwychwstaniemy,
ale patrząc na swoje życie warto zadać sobie pytanie: czy warto nam zmartwychwstać, gdy nasze życie jest z dala od Jezusa?
Może warto, aby te święta były dla nas nie tylko pamiątką śmierci
Jezusa, ale naszym symbolicznym zmartwychwstaniem duchowym do nowego życia w Jezusa. Życzę wszystkim czytelnikom życia w pewności wiecznego zbawienia w Jezusa, gdyż zmartwychwstanie to fakt i warto na ten fakt być dobrze przygotowanym.

reklama

„wyprał swoje szaty w krwi Baranka”. Golgota stanowi, więc punkt zwrotny naszego życia
i naszej nadziei. To pod nią dokonuje się przemiana grzesznika w świętego, nie ze względu
na zasługi, ale ze względu na łaskę.
Tu sięgamy drugiej części tytułu tego artykułu – zmartwychwstania. Jezus zmartwychwstał, gdyż jedynie wtedy jego śmierć za nasze
grzechy staje się wiarygodna. Bez zmartwychwstania Jezus staje się człowiekiem grzesznym
jak każdy z nas, gdyż zapłatą za grzech jest
śmierć. Jezus sprawiedliwy, święty, „baranek
bez skazy” nie mógł pozostać w grobie, gdyż
miejsce to jest jedynie dla tych, których dotyka osobisty grzech. Zmartwychwstanie Jezusa
mówi nam o wielkości Jezusa, o prawdzie zbawienia i o spełnieniu Bożej obietnicy. Zmartwychwstanie staje się kluczem do prawdy.
Może, dlatego wrogowie Jezusa zrobili wszystko, co mogli, aby został on w grobie na wieki,
może dlatego archeolodzy ateistyczni z takim
uporem szukają grobu Jezusa a sceptycy całego świata mogą uwierzyć w każdą teorię, która
sprawdza Jezusa do zwykłego marzyciela, nauczyciela i śmiertelnika.
Dlatego też apostoł w naszym liście wiąże
zmartwychwstanie Jezusa z ogólną tezą zmartwychwstania każdego człowieka. W tym momencie zmartwychwstanie staje się faktem dla
nas a nasze życie odpowiedzialnością przed
Bogiem. Chociaż może trudno nam uwierzyć
w zmartwychwstanie naszych bliskich, to jednak ono nastąpi a my razem z nimi się kiedyś
spotkamy. Pytanie tylko jest takie, czy warto
zmartwychwstać? Do jakiej rzeczywistości
zmartwychwstaniemy? Do życia w wieczności
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CHWILA POEZJI

Alfreda Furgała

Szed łeś na Golgotę
Szedłeś na Golgotę
Za moje grzechy,
Za moje winy
I niosłeś krzyż na swych ramionach.
Krzyż był ciężki,
Uginały się pod nim Twoje nogi,
Drżały kolana,
Bolały poranione stopy.
Droga była trudna,
Wyboista i skalista.
Krew spływała
Z Twojego poranionego czoła,
Sączyła się z ran zadanych.
Krew znaczyła Twoje ślady.
Szedłeś cichy,
Milczący i blady.
Jak Baranek na zabicie byłeś wiedziony,
Opluwany i biczowany.
W krwawym pocie modliłeś się
Do swego Ojca w niebie,
Aby jeśli to możliwe
Odjął ten kielich goryczy od Ciebie.
Lecz było wolą Jego,
Abyś to Ty złożył tę świętą ofiarę
Dla odkupienia ludu grzesznego,
Który wygrażał się i krzyczał:
- Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!
Wyśmiewany, wyszydzany,
Przez wszystkich wzgardzony
I przez wszystkich opuszczony
Szedłeś drżący i zbolały
Na Golgotę zapatrzony.
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Tam przebito Twoje dłonie,
Tam przebito Twoje stopy
I święty bok.
Nikt nie stanął w Twojej obronie.
Nawet uczniowie Cię opuścili.
Z lękiem uciekli
I się rozproszyli.
Niebo też milczało,
Ciemnością okryło twarz swoją,
Aby nie widzieć Twego cierpienia
Na tym hańbiącym drzewie krzyża.
Drżące z bólu usta
Nie wydawały jęku,
Nie wydawały skargi.
Jeszcze raz na ten zgromadzony lud spojrzałeś,
A potem wzniosłeś swe gasnące oczy w niebo
I głośno zawołałeś:
- Ojcze! Przebacz im,
Bo nie wiedzą, co czynią!
I oddając swą zbolałą duszę Ojcu swemu,
Cicho skonałeś.
O, Panie!
Tam na Golgocie śmierć zwyciężyłeś.
Tam na Golgocie moje wszystkie winy odkupiłeś.
To na mnie Twoja święta Krew
Spływała z zadanych Ci ran.
To za mnie i za ciebie
Na krzyżu Golgoty umierał nasz Pan.
O dzięki Ci za Twój ból
I za Twoje wielkie cierpienie,
Bo w Twoich świętych ranach
Odnalazłam dla siebie zbawienie.

KOBIETA KOBIECIE

Alina Woźniak

Czy Chrystus
żyje
we mnie?
fot. Billionphotos

O

statnio, z okazji urodzin, odwiedziłam
moją
znajomą
w Domu Opieki Społecznej. Zaprosiła mnie do swojego pokoju, który, jak się okazało, dzieli jeszcze
z dwiema innymi kobietami. Każda z nich ma swoje łóżko, swój kąt,
swój kawałek ściany do udekorowania zdjęciami, plakatami. Każda ma
swój kawałek dostępu do stołu. To
bardzo proste życie. Wszystko takie
czytelne. Wiadomo, co jest ważne w życiu każdej z nich: zdjęcia
dzieci, wnuków, tematyczne plakaty. Pościelone tapczany, zamknięte
szafki. Takie warunki zmuszają do
ograniczenia się do tego, co jest naprawdę niezbędne. Zmuszają do porządkowania przestrzeni wokół siebie. Nie ma miejsca na przedmioty
nieużyteczne. Na stole leżał egzemplarz Nowego Testamentu. Okazało
się, że jego właścicielką jest jedna
z kobiet mieszkających w tym pokoju. Zagadnięta powiedziała, że
stara się codziennie czytać jakiś

fragment. Jej kącik był wyjątkowo
czytelny. Na półce leżały książki
o tematyce religijnej, a na ścianach
wisiały obrazy świętych.
Życie w takim miejscu, w małym pokoju, jest takie klarowne,
bez tajemnic. Wszystko jak na dłoni. Wiadomo, kto, co czyta, kto, za
kim tęskni, kto, do Kogo się modli.
W takim miejscu wiadomo, kto ma
jakie zainteresowania, kto na jakie
zajęcia uczęszcza. Trudno ukryć cokolwiek.
Trochę bardziej zawiłe i mniej
czytelne jest życie w naszych
mieszkaniach i domach, gdzie
jest wiele pokoi. Każdy ma swoją
przestrzeń. Szanujemy wzajemnie
swoją prywatność, swoje poglądy
i swoje zainteresowania. Dbamy
o intymność i ukrywamy się przed
sobą za zamkniętymi niekiedy na
klucz drzwiami. Mogę przyjmować
gości bez ujawniania faktu, czy łóżko w mojej sypialni jest pościelone.
Bez sprawdzania stanu książek na

biurku w pokoju, gdzie pracuję. Nie
wszystko już jest takie jawne. Brak
symboli religijnych na ścianach
w pokoju gościnnym, czy brak egzemplarza Biblii na stole kuchennym jeszcze o niczym nie świadczą.
Ewangelista Jan pisze, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas. To niesamowita bliskość
żyć obok Króla Królów, Boga wcielonego. Obok Tego, bez którego nic
nie powstało. Niekiedy z zazdrością
patrzymy na uczniów Jezusa siadających u Jego boku, słuchających
Jego słów. Jednak sam Pan Jezus
zapowiedział jeszcze inną bliskość.
Życie nie obok Niego, ale z Nim:
„Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój
umiłuje go, i do niego przyjdziemy,
i u niego zamieszkamy.” (Jan 14:23)
Wiele lat temu dostałam od
amerykańskich przyjaciół maleńką książeczkę. Pięknie ilustrowana
książka, autorstwa Roberta Boyda
Mungera, jest zatytułowana „My
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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Heart - Christ’s Home”, co w języku
polskim oznacza „Moje serce - domem Jezusa”. Autor rozwija myśl,
modlitwę Pawła o Efezjan, zapisaną w liście do nich: „żeby Chrystus
przez wiarę zamieszkał w sercach
waszych” (Ef 3:20). Autor książki
porównuje ludzkie serce do domu,
na który składają się różne pomieszczenia: pokój dzienny, jadalnia,
miejsce pracy, sypialnia i inne. Chce
pobudzić w ten sposób wyobraźnię
czytelnika do odpowiedzi na pytanie: jeśli zapragnęłam, by Jezus zamieszkał w moim sercu, to jakie pomieszczenia Mu udostępniam? Czy
jest to jedynie pokój, który można
nazwać pokojem studiowania Biblii? Jedynie strefą duchowych
przeżyć? Każdy rozdział książki
jest poświęcony opisowi funkcji
poszczególnych miejsc w naszych
domach i przeniesieniu ich na pokoje naszego serca. Pojawiają się pytania: w jakiej strefie mojego serca
Jezus jest obecny? Czy Jezus żyje
w moim sercu, w każdym jego zakamarku? Czy jest w jadalni mojego
serca, gdzie się karmię? Czy Jezus
jest, gdy szukam odpoczynku dla
swojego serca? Czy dopuszczam Go
do swoich spraw zawodowych, czy

mieszkając w coraz
bardziej rozbudowanych
domach, stajemy się coraz
bardziej zagubieni
jest On w moim miejscu pracy? Co
z miejscem i czasem relaksu, szukaniem codziennej radości, rozrywki?
A sypialnia mojego serca? Czy zamykam jej drzwi i sprawy intymne
pozostają niedostępne dla Niego?
Patrząc na tak bardzo uproszczone w formie codzienne życie
mojej znajomej z DPS-u myślę, że
my swoje trochę pokomplikowaliśmy. Mam wrażenie, że świat,
a co za tym idzie, nieprzyjaciel Boga
chce, abyśmy, mieszkając w coraz
to bardziej rozbudowanych domach,
22
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stawali się coraz bardziej zagubieni.
Serce jest traktowane jako siedlisko
naszych myśli, pragnień, pasji, marzeń. Będąc zatem zaangażowani
w coraz więcej aktywności, budujemy też coraz to nowsze pokoje
naszych serc. Pojawiają się: pokój
rozrywki, pokój dbałości o kondycję fizyczną, pracownia malarska,
gabinet rozwoju osobistego i wiele
dziwnych nowych pokoi angażujących nasze serca. Tworząc coraz to
nowsze dobudówki, zapominamy je
powierzać i udostępniać Jezusowi
tak, by On zamieszkał w nich. Obecność Jezusa jest oczywista podczas
domowej grupy biblijnej, czy w mojej pasji typu praca z dziećmi w kościele. Ale, czy jest wymagana Jego
obecność w moim zaangażowaniu
w sport, czy w nauce języków obcych? Czy Jezus chciałby tam być
ze mną? Nie będę Go przecież fatygować, by był ze mną w moim zamiłowaniu do zakupów, czy podczas
wizyty u terapeuty. Nie będę Jezusa wprowadzać we wszystkie moje
marzenia, pragnienia, czy planowanie przyszłości. Niech poczeka
w czytelni mojego serca, wpadnę
tam późnym wieczorem. I coraz
trudniej w tym natłoku spraw, którymi się zajmujemy jednoznacznie
za Pawłem powiedzieć, że „żyję już
nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus.”
(Gal. 2:20)
Jakiś czas temu poproszono
mnie o pomoc. Chodziło o zameldowanie u siebie w domu pewnej osoby
z Ukrainy, która potrzebowała meldunku, aby dostać pracę w Polsce.
Zgodziłam się i w urzędzie miasta
dokonaliśmy stosownych formalności. Teoretycznie osoba ta jest
jednym z moich domowników. Jednak faktycznie nie mieszka w moim
domu. Nie siadamy przy wspólnym
stole, nie pijemy herbaty, nie prowadzimy codziennych rozmów. Tak
naprawdę nie znamy się. Czy nie
jest czasami tak z obecnością Jezusa w ludzkim sercu? Wszystkie
formalności i dokumenty świadczą
o tym, że ma On meldunek pod

moim adresem. Jednak, jeśli nie
siadam z Nim do stołu i nie prowadzę z Nim codziennych rozmów, nie
dzielę się z Nim moimi radościami
i smutkami, to czy mogę mówić, że
Jezus prawdziwie mieszka w moim
sercu?
Niekiedy słyszymy też o dzikich
lokatorach, którzy, pod nieobecność
i bez zgody właścicieli zajmują
mieszkanie, czy dom. Nie można
takiemu niechcianemu lokatorowi
odciąć prądu, czy dostępu do innych
mediów, ponieważ przepisy tego zabraniają. Trudno się pozbyć takiego
lokatora. Niejednokrotnie właściciele są bezradni wobec takich włamań
do domów. W duchowym wymiarze
nie grozi nam takie włamanie ze
strony Jezusa. Jak czytamy „Oto stoję u drzwi i kołaczę: „jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną” (Ap 3:20). Najwyraźniej bez zgody, bez zaproszenia
i otwarcia drzwi, Jezus nie chce
mieszkać w sercu człowieka.
Wspominając, podczas Świąt
Wielkanocnych, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa warto pamiętać, że grób jest pusty. Żyjącego
Jezusa nie spotkamy też w świątyniach ludzką ręką zbudowanych
(Dz 17:24). Paweł zadaje nam dzisiaj ponownie pytanie: „Czy nie
wiecie, że świątynią Bożą jesteście
i że Duch Boży mieszka w was?”
(1 Kor 3:16). Nasze serce jest miejscem, w którym On chce mieszkać.
Udostępnijmy więc wszystkie pokoje i zakamarki swojego serca, bo
On jest zainteresowany każdą dziedziną naszego życia. Bowiem, jak
mówi Pismo: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1 Kor
10:31). Usiądźmy każdego dnia
przy stole z Tym, który pokonał
śmierć, z Tym, którego krew oczyści
wszelki brud, którego ranami jesteśmy uleczeni, który daje prawdziwe
życie.

UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 3
Łukasz Woźniak

TŁUM

czy uczniowie?

fot.: Fotolia

W

ostatnim czasie miałem bardzo ciekawą i długą rozmowę
na temat uczniostwa. Dotyczyła ona
zarówno samej koncepcji, jak i konkretnej formy, w jakiej to uczniostwo
praktykujemy. Padło pytanie, czy
rzeczywiście mamy patrzeć tylko na
uczniów Jezusa, czy może także na
tłum, który Go otaczał, jako na przykład dla nas? Jako na przykład tego,
jak można Jezusa naśladować i tego,
jak mamy docierać do innych?
W moim pierwszym artykule pisałem, że jesteśmy powołani do bycia uczniami i czynienia uczniami
i że nie powinno kojarzyć się to nam
ze szkołą (ani z tą podstawową, ani
z wyższą). Bycie uczniem to naśladowanie swojego Nauczyciela, pójście
za Nim, porzucenie wszystkiego, a nie
dodanie Jego dobrych pomysłów do
naszego „normalnego” życia. Drugi
artykuł dotyczył „metody” Jezusa,
którą zastosował wobec apostołów.
Owszem, Jezus otaczał się tłumem,
ale ostatecznie wybrał dwunastu,
z którymi spędzał większość czasu,
szkolił, uczył i w końcu posłał, aby to
oni kontynuowali jego dzieło.

Dzisiaj chcę cofnąć się o krok
i zadać pytanie: tłum czy uczniowie?
Czy powinniśmy patrzeć na siebie
jako na wybranych uczniów Jezusa,
Jego bliskie otoczenie, Jego „świadków” i „apostołów”, czy raczej mamy stanąć pośród wielotysięcznego
tłumu, który słuchał Jego kazań, widział niektóre cuda, a nawet traktował jak prawdziwego proroka?
Pytanie jest oczywiście tendencyjne, ale nadal bardzo ważne.
Zazwyczaj szybko odpowiemy, że
jesteśmy uczniami. Ale jeśli zaczynamy tę sprawę drążyć, okazuje się,
że niekoniecznie chcemy żyć tak jak
oni. Choć zgadzamy się, że chodzi
o bycie uczniem, a nie „fanem” Jezusa, to idąc do innych z ewangelią,
stosujemy metody, których efektem
jest właśnie nakłanianie do stylu życia tłumu.
Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że Jezus nie unikał tłumów.
Pojawia się wprawdzie kilka sytuacji, gdy rzeczywiście od nich uciekał: na przykład, gdy widział, że
chcą ogłosić Go królem (Jana 6:15).
Z drugiej strony, w Jego doskona-

łym planie ten tłum był ważnym
elementem Jego działania na ziemi
i nie możemy temu zaprzeczyć. Wydaje mi się, że płynie dla nas z tego
jeden, bardzo prosty wniosek – powinniśmy otaczać się ludźmi. Nie
tylko kilkoma ulubionymi osobami,
wybranymi przyjaciółmi, czy jednym najbliższym współpracownikiem, ale wszystkimi, których Bóg
postawił dookoła nas. Jeśli chcemy
naśladować Jezusa, będziemy intencjonalnie docierali do naszych sąsiadów, współpracowników, rodziny
bliższej i dalszej, do każdego, kogo
spotkamy.
Kolejna rzecz, jaka jest charakterystyczna dla relacji Jezusa z tłumem, to Jego nauczanie. Kazanie na
górze w Ewangelii Mateusza rozpoczyna się od słów: „Jezus widząc te
tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł,
rozłożyli się przy Nim Jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać…” (Mat. 5:1-2). A więc, Jezus
nauczał tłumy, nie tylko wybranych
uczniów. Choć nie tylko nauczał
tysiące mężczyzn i kobiet na łonie
natury, ale również zgromadzenie
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w lokalnej synagodze (Mar. 1:21,
6:2), czy grupy religijnych Żydów,
którzy Go atakowali (Mar 2:6-12).
Jezus także troszczył się o tłum, zaspokajając jego potrzeby.
Widzimy co najmniej dwa cudowne zdarzenia, gdzie Jezus nakarmił wielotysięczny, zmęczony
i głodny tłum (Mat. 14:21 i 15:38).
Ewangelie podają wiele przykładów uzdrowień, dokonywanych na
tych, którzy Go szukali i na takich,
którzy nie mieli pojęcia, kim Jezus
jest. Troska Jezusa jest dla mnie
niesamowitym przykładem. Bardzo
często wdziera się do mojego życia
egocentryzm i najchętniej poświęcałbym czas tylko tym, którzy moim
zdaniem na to „zasługują”.
Jest jeszcze coś, co odróżnia
tłum od uczniów. Przyglądając się
temu, jakie nastawienie miał tłum
do Jezusa, możemy zaobserwować
dwie skrajne postawy. Były momenty, w których tysiące rozentuzjazmowanych ludzi słuchało Go,
a nawet radośnie witając, chcieli
obwołać Go swoim nowym królem. Jednak chwilę później, ten sam
tłum krzyczy: „Ukrzyżuj Go!” (Mat.
27:22-23), odwracając się zupełnie
od Niego. Nie był to moment jednorazowego zachwiania, ale raczej
tendencja dostrzegalna przez całą
służbę Jezusa. W Ewangelii Jana
2:23-25 czytamy: „…wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał,
dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku.
Sam bowiem rozpoznawał, co się
w każdym kryje.”
Od samego początku tłum to
byli „fani” Jezusa – ludzie chętni
uwierzyć w Niego, ale tylko do pewnego stopnia, oddać się Mu, ale na
„swoich warunkach”. Nie chodzi
wyłącznie o niestałość ich wiary,
wzloty i upadki, ale i o to, że tłum
tak naprawdę nigdy nie poszedł za
Chrystusem, jako za swym Panem.
To główny problem, który odróżnia „tłum” od uczniów, zarówno
w Ewangeliach, jak i dzisiejszym
chrześcijaństwie.
24
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Bycie uczniem to więcej, niż
bycie zaciekawionym słuchaczem,
który chce czegoś się od Jezusa nauczyć. To poddanie mu całego swojego życia. To wyznanie, że teraz nie
ma dla mnie niczego ważniejszego
na tej ziemi i zostawienie wszystkiego innego. I, pomimo swojej niedojrzałości i wielu upadków, to właśnie
zrobili apostołowie, idąc za swoim
nowym Panem. Gdy traktujemy
chrześcijaństwo inaczej, może to
prowadzić do wielu problemów, zarówno w naszym osobistym życiu,
jak i w tym, czego uczymy innych.
Jeśli chcę wyłącznie dodać Jezusa do mojego dotychczasowego życia, to traktuję Go jak dobrą ekipę remontową. Doświadczam remontów
w moim mieszkaniu bardzo regularnie już od paru lat i działa to zazwyczaj podobnie. Gdy sam dochodzę do
wniosku, że nie jestem w stanie czegoś naprawić (co w moim przypadku
dzieje się często), wzywam fachowca i wskazuję mu dziury do zaszpachlowania, kran do zamontowania,
domofon do zmiany, albo nową kuchenkę do podłączenia.
Traktując tak Jezusa chcemy, aby
pomógł On nam trochę poprzestawiać i zreperować nasze życie. Zorganizować je lepiej, pomóc tu i tam.
Ale przecież mamy narodzić się na
nowo, stare umiera i rodzi się nowe
(Mat. 9:17, Jana 3:3-6, 2 Kor. 5:17)!
Dlatego nigdy nie możemy stawiać
siebie pośród tłumu, tłumacząc tym
brak chęci do totalnej przemiany
naszego życia. Ten tłum to nie
są uczniowie Jezusa. To nie
są ludzie, którzy prawdziwie
Go przyjęli, którzy zyskali
życie. Bycie uczniem to nie
jest nieprzyjemny obowiązek, ale wielki zaszczyt, którego nikt narodzony z Ducha
nie będzie lekceważył.
To samo dotyczy „czynienia
uczniami”. Jeśli naszym celem jest
„czynienie tłumu” czyli przyciągnięcie ludzi do kościoła, to ostatecznie będziemy mieli fanów, luźno
zainteresowanych Jezusem. Będziemy szli na kompromis, zarówno

w treści naszego przesłania, jak
i w metodzie, którą stosujemy.
Oczywiście, wygodniej i bezpieczniej jest postawić poprzeczkę nisko.
Ale ani Jezus, ani apostołowie tego
nie uczynili. Mamy patrzeć na Jezusa, na to, jak traktował dwunastu
i próbować przenieść te zasady do
naszego współczesnego życia.
Kluczowe jest w tym wszystkim, żeby zrozumieć, co jest źródłem uczniostwa. Nie jest nim moje,
czy twoje postanowienie. Nie jest
nim też jakiś program, który trzeba
zrealizować, albo model, który trzeba skopiować. Źródłem nie może
być pragnienie rosnącej liczebności naszych zborów i małych grup.
Źródłem jest Jezus, bo to On zapoczątkował w nas dobre dzieło i to
On będzie je kontynuował (Filipian
1:6). Nie musimy się bać uczniostwa
jako czegoś egzotycznego i obcego
i nie musimy poprzestawać na
„mentalności chrześcijańskiego tłumu”, bo Jezus jest w stanie uczynić
nas uczniami (narodzić nas na nowo
i powołać) i wyposażyć nas do czynienia uczniami innych. My mamy
być tylko narzędziami, które poddają się Jego woli i działaniu.
Zachęcam dzisiaj, zarówno siebie, jak i ciebie do przemyślenia
tego, jak patrzysz na siebie i na innych:
Czy zadowalasz się w sobie tym,
co w czasach Jezusa charakteryzowało idące za Nim tłumy? Czy może

„fani” Jezusa – ludzie chętni
uwierzyć w Niego, ale tylko do
pewnego stopnia, oddać się Mu,
ale na „swoich warunkach”
pragniesz takiej relacji, jaką mieli
z Nim uczniowie?
Czy patrząc na innych pragniesz,
aby trafili oni do kościoła, posłuchali
kazania i poukładali trochę swoje życie? Czy może dążysz we wszystkim
co robisz, aby poszli oni za Jezusem
prawdziwie, czyniąc Go nowym i jedynym Władcą w ich życiu?

Chrześcijańska Fundacja Radość
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
tel. +48 22 61 S 25 37
biuro@fundacja-radosc.pl
www.fundacja-radosc.pl

Weź udział w akcji Chrześcijańskiej Fundacji Radość:

„Wyślij dziecko na obóz”

Otwieramy
Roczny Kurs Biblijny
przy WBST!
Poznawanie Słowa Bożego jest drogocennym skarbem. Aby pomóc
w jego gromadzeniu począwszy od 16
września 2016r. rozpoczynamy nowy
kurs poznawania Biblii. Kurs ten oferowany jest przez Wyższe Baptystyczne
Seminarium Teologiczne, przy współpracy z seminarium EBTC w Berlinie.
Program nie wiąże się z programem
licencjackim, ale po zakończeniu
studenci otrzymują certyfikat. Jest
to wspaniała okazja, aby wzrosnąć
w poznawaniu Boga i Jego Słowa!
Na kurs składają się dwie części.
Pierwszy to praca własna nad tekstem
w domu. Studenci muszą nazwać każdy rozdział Pisma Świętego poprzez
specjalny internetowy program udostępniony przez EBTC. Druga część
to zjazdy. Raz w miesiącu odbędzie
się intensywny kurs poznania Pisma
Świętego, organizowany przez
WBST w Warszawie-Radości.

l. Obóz 4-9 lipca dla nastolatków 14+
2. Obóz 18-23 lipca dla dzieci 8-12 lat
3. Obóz 8-12 sierpnia dla dzieci 8-12 lat

miejsce: Ośrodek
„Świtezianka”
nad Jeziorem Białym

Koszt wysłania jednego dziecka na każdy z 3 ww. obozów chrześcijańskich wynosi 500 zł z transportem w obie strony. Jeśli chcesz wysłać dziecko
z Twojego sąsiedztwa, którego nie stać na obóz, to zgłoś się do nas. Możesz
też wesprzeć nas nie wysyłając konkretnego dziecka, a my zrobimy to w Twoim imieniu. Jest wiele dzieci, które znamy, a które chciałyby pojechać na nasz
obóz, możemy je zaprosić w Twoim i imieniu i wypełnić ten ośrodek dziećmi.
Weź udział w naszej akcji: „Wyślij dziecko na obóz” i wpłać 500 zł lub część
tej kwoty przelewem na rachunek bankowy Chrześcijańskiej Fundacji Radość:
77 1050 1025 1000 0023 0001 5076 z tytułem płatności: Darowizna na akcję
„Wyślij dziecko na obóz”.
Wszystkie 3 obozy będą zgłoszone w Kuratorium Oświaty.
W programie obozów między innymi:
l. Społeczności poranne i wieczorne ·
2. Warsztaty: muzyczne, sportowe, biblijne, kulinarne, gry, robótki, itp.
3. Codzienne kąpiele w jeziorze pod okiem ratownika.
4. Talent Show.
Zapewniamy:
l. Noclegi w pokojach kilkuosobowych z łazienką.
2. Trzy posiłki dziennie+ podwieczorek.
3. Całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry.
4. Transport autokarem w obie strony.
Zgłoszenia na wszystkie obozy przyjmuje Kierownik obozów Katarzyna Gałecka
na adres mailowy: kgalecka@fundacja-radosc.pl; kom: 502289833 lub
Henryk Podsiadły na adres mailowy: biuro@fundacja-radosc.pl kom: 600260281

www.fundacja-radosc.pl
NIP: 952-198
-19 -33
Regon: 140330252
Konto bankowe: ING Bank Śląski o/Warszawa F. Zamojskiego

KRS: 0000245205
nr: 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076

Koszt kursu wynosi 125 zł za każdy
zjazd (całość obejmuje 10 zjazdów).
Wykładowcami będą: pastor
Krzysztof Osiecki (Stary Testament)
i pastor Paweł Kugler
(Nowy Testament).
Więcej informacji odnośnie kursu
i zapisów na stronie WBST:
http://www.wbst.edu.pl/index.php/
oferta/roczny-kurs.html

Serdecznie Zapraszamy!!!
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 3

fot. Billionphotos

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

LUDY, PAŃSTWA I NARODY
Nowa tożsamość
Jak to przedstawia Jan (Obj 5: 9-10)
w swej wizji apokaliptycznej, czyli odkrywającej rzeczywistość przyszłą,
wieczną, obywatelami królestwa Bożego i jego kapłanami będą wszyscy
obmyci we krwi Baranka z każdego,
pokolenia, języka, ludu i narodu: „I taką
nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś
wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią
twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu
naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».”
W Bożej ekonomii zbawienia
z jednej strony przynależność do ludu,
narodu czy państwa ma swoje znaczenie, Bóg objawił wszak swój majestat
i wybrał na swój konkretny lud – Izraela, nadając mu swe Prawo i obdarzając prowadzeniem, opieką łaską
i miłosierdziem. Jednocześnie nigdy
nie odtrącał tych, którzy szczerze go
szukali, a nie należeli do narodu wybranego. Cały Stary Testament pełen
jest historii obrazujących tak jedno, jak
drugie podejście. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, żydowskiego Mesjasza, posłanego najpierw do Żydów,
a potem pogan zburzyła dotychcza26
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sowe mury między narodami. Apostoł
Paweł, sam Żyd i obywatel rzymski,
faktyczny twórca Kościoła jako ponadnarodowej wspólnoty naśladowców Jezusa żyjących w oparciu o nowe
wartości i zasady, ujął to następująco:
„Nie okłamujcie się nawzajem, boście
zwlekli z siebie dawnego człowieka
z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już
nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani
nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we
wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc
wybrańcy Boży – święci i umiłowani –
obleczcie się w serdeczne miłosierdzie,
dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut
przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył
wam, tak i wy! Na to zaś wszystko
[przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.” (Kol 3: 9-14). Cytowany zaś wyżej tekst Objawienia pokazuje przecież, że Bóg szanuje i docenia
wszystkie narody, skoro ma wybranych
z każdego, zarazem zaś przekracza
różnice i wrogość między nimi, tworząc jedną wspólnotę odkupionych
przez Baranka.

Stara plemienność
Człowiek jako istota stadna od zarania funkcjonował w różnego rodzaju
wspólnotach: rodziny, plemienia, ludu,
narodu, państwa itp. Mimo rozwoju cywilizacji, kultury czy technologii przynależność do grupy pozostaje jedną
z najważniejszych właściwości ludzi,
choć formy jej się zmieniają. Wspólnota zaspakaja potrzeby egzystencjalne,
emocjonalne, społeczne, duchowe itp.
Bez niej człowiek nie mógłby
w ogóle żyć. Jako taka posiada więc
Bożą sankcję i błogosławieństwo.
Stwórca znając złożoność i wielorakie
potrzeby stworzenia sprawił, że ludzie
funkcjonują w tak różnych społecznościach, w tym etnicznych i narodowych. Wyrazem tego jest posługiwanie
się różnymi językami, zobrazowane
historią o wieży Babel. Należy jednak
pamiętać, że z biblijnej perspektywy
całe stworzenie, w tym jego korona,
rodzaj ludzki wraz z wszystkimi przejawami swojej działalności, doznaje
skutków upadku, grzechu, skażenia,
niedoskonałości. Ciemną stroną wielości różnych plemion, ludów, narodów,
państw, ras jest to, że w różnice między nimi wpisują się grzeszne skłonności natury ludzkiej prowadzące do

wywyższenia własnej grupy kosztem
innych, dążenia do ich podporządkowania, eksterminacji czy poniżenia lub
też separacji od nich.
Powszechność tej skłonności nie
tylko w sprawach państwa czy narodu, ale też religii, wyznania, poglądów
politycznych, sympatii sportowych,
gustów muzycznych czy wielu innych
prowadzących do tworzenia podziałów
jest niejednokrotnie boleśnie namacalna i silnie kształtuje kulturowe uwarunkowania człowieka. Jak chrześcijaństwo odnosiło się do tej plemienności?
Przede wszystkim tworzy nową
wspólnotę – Kościół, gromadzącą ludzi
z różnych narodów, czego zwieńczeniem będzie wyżej cytowana opisana
w objawieniu ich jedność, zwiastowana już w dniu Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy jej członkowie przemówili językami różnych
narodów, zwiastując dobrą nowinę.

Chrześcijaństwo dowartościowujące
więź narodową
Zrodzone w łonie Izraela żyjącego
głównie w obrębie imperium rzymskiego chrześcijaństwo bardzo szybko dotarło do wielu jego regionów, a także
przekroczywszy jego granice zaniosło
swe orędzie do innych narodów. Po
okresie prześladowań już w III i IV stuleciu chrystianizm stał się jedną z uniwersalnych religii Cesarstwa Rzymskiego, choć początkowo postrzegany
jako żydowska sekta, szybko zatracił
charakter plemienny.
Ciekawą rolę odegrał w tym samym czasie tuż za granicami imperium. Na wschodzie starożytny lud
Ormian dość szybko przyjął chrześcijaństwo i już na początku IV wieku Armenia, jej władca i jego poddani chrystianizuje się, stając się tak pierwszym
w historii państwem chrześcijańskim.
Historia kształtowania bogatej kultury
Armenii zasługuje na odrębną opowieść, ale można w pewnym sensie
mówić o Ormianach jako narodzie na
wskroś chrześcijańskim i o tym, że to
ta religia poprzez najstarszy zorganizowany i do dziś niezależny od jakiegokolwiek ośrodka władzy religijnej
(Rzym, Konstantynopol) Apostolski
Kościół Ormiański, pozwoliła im zacho-

wać swoją tożsamość w nie zawsze
dla nich sprzyjających warunkach. Za
ich sprawą chrześcijaństwo podobną
rolę odegrało u ich północnych sąsiadów Gruzinów. Analogiczny proces
utożsamienia chrześcijaństwa z narodem zachodził na południe od granic
Imperium Romanum w Afryce. Do
dziś w Etiopii od starożytności prężnie
działa, mając za sobą wielowiekową
tradycję współtworzenia historii tego
jego państwa i jego ludów. To koptyjskie chrześcijaństwo przybyłe do
Etiopii z Egiptu odegrało też zasadniczą rolę w zachowaniu własnej tożsamości starożytnych Egipcjan wraz
z ich liturgicznym językiem. Koptowie
do dzisiaj stanowią ważną mniejszość
obecnie muzułmańskiego państwa
egipskiego. Podobną rolę w zachowaniu tożsamości wielu pomniejszych
grup etnicznych odegrało wschodnie
chrześcijaństwo. Szczególnie widać
to w przypadku Asyryjczyków uznających się za potomków tak starożytnych
mieszkańców Niniwy i jej imperium, jak
i chrześcijan zamieszkujących Bliski
Wschód przed pojawieniem się islamu.
W średniowieczu to bizantyjskie
chrześcijaństwo wcześniej, niż to zachodnie, zdominowane przez łacinę,
przyczyniło się do emancypacji kulturowej narodów. Misyjna i kulturotwórcza
działalność apostołów Słowian „Braci
Sołuńskich”, Konstantego (Cyryla)
i Metodego odegrała niebagatelną rolę
w tworzeniu się odrębnych słowiańskich narodów i państw. Wystarczy tu
tylko wspomnieć głagolicę zastąpioną
później cyrylicą, czyli słowiański alfabet stworzony przez nich w IX w. dla
skutecznego zwiastowania ewangelii.
Dotychczasowe przykłady unaoczniały rolę chrystianizmu w budowie
odrębności narodowej w kontekście
niechrześcijańskim – religii pierwotnych, czy później zagrożenia islamem.
Ciekawy casus miał miejsce sześć wieków temu za naszą południową granicą. W środku tzw. chrześcijańskiej,
uniwersalistycznej Europy ruch religijny husytów odwołujący się do prostej,
apostolskiej interpretacji ewangelii
w kontrze do tej zepsutej, nierzadko obcej narodowo (niemieckiej) i językowo
(łacina, niemiecki) formy chrześcijaństwa przyczynił się do emancypacji na-

rodowej Czechów. Jan Hus, prekursor
reformacji wraz z naprawą Kościoła
postulował obronę ojczystej mowy –
sam opracował zasady jej ortografii
(patrz artykuł Jan Hus... SP 6/2015).
Ta etniczno-religijna więź przetrwała późniejsze czasy narodowej
i religijnej niewoli, stając się zalążkiem
odrodzenia Czechów, pośrednio też
Słowaków w XIX i XX w.

Chrześcijaństwo a nacjonalizm
Dla emancypowania się nowożytnych
narodów, tworzenia się państw narodowych niebagatelne znaczenie miała
reformacja, jej zerwanie ze średniowieczną dominacją łaciny. Powrót do
Biblii, jej lektury w naturalny sposób
przyczynił się do rozwoju języków
narodowych. Sprzyjał też temu klimat
renesansowego humanizmu i niedawny
wynalazek druku. Tłumaczenie Pisma
świętego przez Marcina Lutra w praktyce stworzyło literacką niemczyznę
łączącą posługujących się na co dzień
mocno się od siebie różniącymi dialektami Niemców. Nie do przecenienia
dla rozwoju literatury polskiej, łącznie
z zasadami ortografii jest działalność
naszych rodzimych protestantów:
Stanisława Murzynowskiego czy Mikołaja Reja. Podobnie jak w Czechach,
w krajach gdzie zwyciężyła reformacja,
prędzej formowało się poczucie więzi
narodowej.
Nowym wyzwaniem dla chrześcijaństwa stał się romantyczny przełom w definiowaniu narodu i państwa,
a później państwa narodowego. Początkowo to w chrześcijaństwie romantycy szukali źródeł narodowej tożsamości, co widać na przykład w myśli
pochodzącego z Mazur Johanna Gottfryda Herdera, superintendenta Kościoła luterańskiego w Saksonii. Dzięki
tym ideom możliwe było odrodzenie
tych narodów, które nie miały wtedy
własnej państwowości: wspomniani
Czesi, Słowacy, Irlandczycy, Polacy,
Ukraińcy, Białorusini, Serbowie, Chorwaci, Litwini, Łotysze, Estończycy,
Finowie. Wszędzie w mniejszym lub
większym stopniu łączyły się one z tradycjami religijnymi, w dużym zakresie
chrześcijańskimi (w Polsce mesjanizm
polski, na Słowacji działalność myśliSŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2016
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ciela i pedagoga luterańskiego, ojca
literackiego języka słowackiego Ľudovíta Štúra).
Miało to później bardzo zaszkodzić
samemu chrześcijaństwu, kiedy ruchy
nacjonalistyczne skoncentrowały się
przede wszystkim na dobru własnego
narodu, uznanego za wartość najwyższą. Działo się to kosztem innych i prowadziło do agresywnej polityki kolonialnej, militarystycznej, rasistowskiej,
ostatecznie topiąc świat w krwawej
tragedii dwóch wielkiej wojen. Niestety
w tych dwóch aktach mieli swój udział
też chrześcijanie dorabiający ideologię do takiej polityki władców swych
państw. Tak pojmowany nacjonalizm
zyskiwał poparcie w krajach katolickich: Włochy, Chorwacja, Belgia,
Słowacja, Hiszpania, Francja, krajach
prawosławnych cerkiew wprost popierała politykę państwa bez względu na ustrój: Rosja, Serbia, Rumunia.
Ówczesny protestantyzm (niemiecki,
skandynawski czy anglosaski) też nie
był wolny od ideowego wsparcia dla
tych koncepcji szczególnie tam gdzie
pełnił rolę kościoła państwowego
(luteranizm, anglikanizm).

Chrześcijaństwo a rasizm
Niestety i w kwestii rasowej wielu
chrześcijan niepomnych nowotestamentowych deklaracji o tym, że „nie
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani
nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego” z łatwością
schlebiało odwiecznym uprzedzeniom rasowym i poczuciu wyższości
nad „dzikimi i barbarzyńcami”. Na łamach „Słowa Prawdy” mowa już była
o chrześcijańskim antysemityzmie
i o ściśle z rasizmem związanym problemie niewolnictwa. Jak już wiadomo
stosunek chrześcijan do obu nie był,
niestety, jednoznaczny. Zarówno katolicy jak i protestanci rozwijali niejednokrotnie swe misje w Nowym Świecie
w oparciu o państwa z których przybywali, stając się częścią ich kolonialnej
i imperialnej polityki, bardzo często posługującej się rasizmem.
Biblijnie uzasadniano taką postawę opowieścią o Semie, Chamie i Jafecie. Tragicznym skutkiem praktycznym
tych „nauk biblijnych” było omawiane
28
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już niewolnictwo i południowo-afrykański apartheid wprost wywodzony
zarówno przez kalwinistycznych Burów
jak i Anglosasów z Pisma Świętego, by
nie wspomnieć smutnych losów Indian
z obu Ameryk, afrykańskich Buszmenów i australijskich Aborygenów.
Powyższe zjawiska, jak i omawiana już wcześniej segregacja rasowa
w USA długo pozostawały niewygodnym problemem także tzw. „biblijnie
wierzących” chrześcijan, w tym baptystów. Na szczęście, jak to wielokrotnie bywało w historii chrześcijaństwa wśród tych którzy z przejawami
narodowej ksenofobii, rasizmem czy
wyzyskiem społecznym walczyli byli
szczerze i głęboko wierzący naśladowcy Chrystusa, różnych zresztą wyznań.
Obok wspomnianych abolicjonistów
i amerykańskich bojowników o prawa człowieka, warto tu wspomnieć
współautorów demontażu systemu
apartheidu w RPA: anglikańskiego arcybiskupa Desmonda Tutu, męczennika walki z rasizmem Nelsona Mandelę
i pierwszego czarnoskórego prezydenta oraz ostatniego białego prezydenta,
potomka francuskich hugenotów Frederika de Klerka. Wszyscy oni za swe
działania nagrodzeni zostali pokojowym
Noblem.

Uniwersalizm chrześcijaństwa
Jakie zatem podejście do kwestii narodu powinno obowiązywać obywateli
królestwa Bożego?
Choć dla każdego człowieka nie
jest bez znaczenia etniczny, narodowy
czy językowy kontekst jego życia, to
z pewnością z chrześcijańskiej perspektywy nie powinien on być absolutyzowany. Jakże często w praktyce,
i to nie tylko w dobie globalizacji, ludzie
dobrowolnie lub pod przymusem zmieniają swoją przynależność etniczną,
państwową lub nawet język, którym posługują się na co dzień. Zawsze jednak
kształtuje to ich mentalność, kulturę,
a także wpływa na przekonania religijne
i światopoglądowe. Historia ludzkości
pokazuje, że narody i państwa pojawiają się i znikają, zmieniają swoje granice,
wędrują, mieszają się, rozpadają się lub
łączą, walczą lub współpracują. Dowodzi to, że żadna forma istnienia narodu

czy państwa, jego granice i znaczenie,
a nawet tak naturalna kwestia jak język
nie mają charakteru absolutnego i ponadczasowego na mocy Bożego ustanowienia.
Paradoksalnie dowodzi tego nawet historia Izraela, celowo i arbitralnie wybranego spełniającego ważną
i określoną rolę w historii zbawienia.
Wielokrotnie w Nowym Testamencie
widzimy, jak dobra nowina o Jezusie
Chrystusie przekracza bariery kulturowe, społeczne i narodowe począwszy
od wspomnianej już Pięćdziesiątnicy,
przez nawrócenia rzymskiego dowódcy
Kormeliusza, kiedy Piotr wypowiedział
następujące słowa (Dz 10: 34-36):
„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie
ma względu na osoby. Ale w każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go
boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał
swe słowo synom Izraela, zwiastując
im pokój przez Jezusa Chrystusa. On
to jest Panem wszystkich.” aż do dojścia ewangelii „na krańce ziemi”. Bożym pragnieniem, jak widać jest więc
dotarcie z dobrą nowiną do wszystkich
i zgromadzenie w jego królestwie
kochających go i ufających mu ze
wszystkich ludów, języków i narodów.
W czasach, gdy większość religii
posiadało charakter plemienny, narodowy lub państwowy. chrześcijaństwo
proponowało rewolucyjne podejście
do tego rodzaju tożsamości, stając
się uniwersalistyczną, katolicką (powszechną) i ekumeniczną (odnoszącą
się do całego zamieszkanego świata) wiarą. Jak już wiadomo nie mają
w niej znaczenia różnice płci czy statusu społecznego. Tak samo być winno
w kwestii przynależności do tej czy
innej grupy etnicznej, tego czy innego
narodu czy państwa oraz posługiwania
się takim czy innym językiem.
Doświadczenie historyczne powinno uczyć obywateli królestwa Bożego, że z jednej strony należy dbać
o zachowanie uniwersalistycznego
charakteru chrześcijaństwa pozwalającego łatwo rozpowszechniać jego
prawdy wiary jak i wartości cywilizacyjne. Z drugiej strony tenże nie powinien być pretekstem do tłamszenia
czy dyskredytowania różnego rodzaju odrębności, w tym narodowych
i rasowych.
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yjemy w czasach kiedy tak wielki nacisk jest kładziony na to co
zewnętrzne. Wydaje się, że jesteśmy
ciągle oceniani przez innych na podstawie dbania o odpowiedni styl i bycie na czasie z obecnymi trendami.
Skupienie na kształtowaniu naszego
wizerunku zewnętrznego pochłania
więc nam dzisiaj coraz więcej energii. W tym kontekście warto zastanowić się nad istotą swojej tożsamości.
Na czym opierasz swoje przekonania
o sobie samym? Kim tak naprawdę
jesteś? Co odzwierciedlasz swoim
życiem na co dzień? Zechciej się
zatrzymać na chwilę i zastanowić
nad tymi pytaniami z perspektywy
duchowej.
Tylko Bóg wie do czego zostałeś
stworzony. Jesteś kimś wyjątkowym.
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że
jako wierzący człowiek jesteś powołany by być Bożym lustrem dla
otaczającego cię świata? Twoją rolą
jest to aby odzwierciedlać chwałę
Boga! Apostoł Paweł wyraźnie opisał tę rzeczywistość: „My wszyscy
więc z odsłoniętą twarzą, odbijając
niczym w zwierciadle chwałę Pana,
przeobrażamy się na obraz jej samej,
z chwały w chwałę – tak, jak to sprawia Duch Pana” (II Kor 3,18). Jest
tutaj użyte greckie słowo – katoprizo, które może oznaczać zarówno
przeglądanie się w lustrze jak i odzwierciedlanie lustrzanego oblicza.
Jedno skupia się na kontemplacji,
drugie na jego odbiciu. Które z tych

znaczeń miał na myśli apostoł pisząc
te słowa? Patrząc na cały kontekst
tego nauczania można stwierdzić,
że oba znaczenia jednocześnie są
właściwe w rozumieniu tego tekstu.
Wcześniej w tym samym rozdziale Paweł porównuje chrześcijańskie doświadczenie ze spotkaniem
Mojżesza z Bogiem na Górze Synaj
(II Kor 3,7-8). Za każdym razem kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem to
później jego oblicze odbijało chwałę
Boga. Jasność, którą oglądał stawała
się jasnością którą odzwierciedlał.
Według Pawła, my wszyscy, którzy wierzymy mamy odzwierciedlać
chwałę Pana. To ona pobudza do
prawdziwego życia. Nie chodzi tutaj o to co ja mogę zrobić dla Boga,
ale o uświadomienie sobie prawdy,
że moje życie nabiera wartości o tyle
o ile jest odzwierciedleniem Jego
chwały wynikającej z bliskiego obcowania z żywym Bogiem. Co jest
źródłem tej chwały w naszym życiu?
Apostoł Paweł wyraża to w następujący sposób: „Bo Bóg, który rzekł:
Z ciemności niech światłość zaświeci,
rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest
w obliczu Chrystusowym” (II Kor
4,6). Nie chodzi więc o mnie, o moje
ambicje, plany, osiągnięcia czy sukcesy. Chodzi o Bożą chwałę, która
ma się objawiać w każdym aspekcie
mojego życia. Dlatego właśnie ciągle
i na nowo potrzebujemy się przeglądać w zwierciadle Chrystusa.

To wymaga złamania i pokory
przed Bogiem – szczerego uznania tego kim tak naprawdę jestem,
przyjęcia i życia tożsamością, którą nadaje tobie Chrystus. Tak często dajemy się okradać z tej prawdy
i wpadamy w wir świata, który
ciągle stara się kontrolować kierunek i tempo naszego życia. Dlatego
w codziennym zabieganiu tak łatwo
jest się skupić na samym sobie i szukaniu własnej chwały. Mówisz mój
dom, moja kariera, mój samochód,
moja rodzina, moje szczęście. Kiedy
ulegasz ułudzie przemijającej chwały doczesności tracisz jednocześnie
poczucie rzeczywistości duchowej.
Musisz pamiętać, że pewnego dnia
wszystko co dzisiaj określasz jako
swoje będzie jednak skonfrontowane
z Bożą rzeczywistością.
Uświadomienie sobie prawdy
o tym kim jesteśmy w Chrystusie
jest niezwykle uwalniające. Cóż
więc ma na myśli Paweł pisząc na
temat odbijania chwały Pana niczym w zwierciadle? Chodzi tu
o codzienne wchodzenie w tą rzeczywistość i uświadomienie sobie,
że gdziekolwiek jestem, cokolwiek
robię – mam być oczami, ustami
i rękoma Chrystusa. „Czy więc jecie,
czy pijecie, czy cokolwiek czynicie,
wszystko czyńcie na chwałę Boga”
(I Kor 10:31). Wszystko? Tak wszystko. W pracy. W rodzinie. W więziach
z innymi. W zarządzaniu pieniędzmi.
W rozmowach. W myślach. Niech
więc twoje słowa odzwierciedlają
chwałę Boga. Niech twoje zmagania wskazują na Boga. Niech twoje
sukcesy ogłaszają chwałę Boga. On
posyła Ciebie i mnie ze swoim przesłaniem, które mamy odzwierciedlać
w tym świecie. Kiedy ostatnio zadałeś pytanie Bogu: Jezu, co widzisz
we mnie dzisiaj? Jak mogę bardziej
efektywnie odzwierciedlać Ciebie
w tym świecie? Aby móc być lustrem Chrystusa musisz najpierw dostrzec odbicie Jego chwały w swoim
życiu.

„Słowo wypowiedziane we właściwym
czasie jest jak złote jabłko na srebrnych
czaszach” Ks. Przysłów 25:11
www.zlotejablko.pl
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Hongkong – ustanowienie specjalnej nagrody

Rosja – chrzest

w moskiewskim zborze

19. stycznia br., w dniu Chrztu Pańskiego, w centralnym zborze baptystów
w Moskwie odbył się chrzest 56 osób
z 13 ewangelicznych zborów tego miasta. Na początku G. A. Siergijenko, pastor drugiego zboru baptystycznego,
odczytał tekst mówiący o chrzcie Jezusa, a następnie pastor S. N. Danilenko ze
zboru „Na Łosinkie” zwrócił się do kandydatów, przypominając im, że chrzest
to przymierze z Bogiem, a następnie
udzielił wszystkim chrztu. Po chrzcie
pastorzy moskiewskich zborów błogosławili nowo ochrzczonych. Przed Wieczerzą Pańską pastor centralnego zboru,
S. N. Zołotariewskij, powiedział, że przez
chrzest nowo nawróceni stali się nie
tylko członkami swoich zborów, ale też
członkami Powszechnego Kościoła. Po
zakończeniu nabożeństwa młodzież złożyła nowo ochrzczonym życzenia, a następnie przyłączyli się do tego członkowie
ich rodzin i przyjaciele (baptist.ru)

USA – Said Abedini

zwolniony z irańskiego
więzienia
Amerykański pastor irańskiego pochodzenia został oskarżony o „zagrożenie
bezpieczeństwu państwa” i 26 września 2012 roku skazany przez irańskie
władze na 8 lat więzienia. Jego jedynym „przestępstwem” było wspieranie
domowych zborów chrześcijańskich
w Iranie. Przesiedział tam trzy i pół roku,
był bez końca przesłuchiwany i bity,
w czasie choroby nie był leczony. Jego
żona prowadziła wielką kampanię informacyjną, wiele ludzi modliło się o jego
uwolnienie i w końcu w styczniu tego
roku mógł on połączyć się ze swoją rodziną w USA – żoną i dwojgiem dzieci.
Jego zwolnienie stało się możliwe po
podpisaniu porozumienia między USA
a Iranem (Baptist Press).
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Międzynarodowy Zbór Baptystyczny Kowloon w Hongkongu postanowił przyznawać
specjalną nagrodę tym baptystom na całym świecie, którzy szczególnie wyróżniają
się misją i ewangelizacją. Nagroda ta będzie przyznawana co pięć lat, czyli po raz
pierwszy w lipcu 2020 roku na Kongresie w Rio de Janeiro w Brazylii. „Reputacja
tego zboru, którego priorytetem jest ewangelizacja, podniesie na wyższy poziom
inne wyróżnienia w baptystycznej wspólnocie. Służba ewangelizacji jest istotą powołania każdego zboru i dlatego moim pragnieniem zawsze było, aby za wyróżnieniem w tej dziedzinie poszło również wsparcie finansowe” – powiedział Newille
Callam, sekretarz generalny ŚZB. Członkowie tego zboru w Hongkongu składają
się z ponad 24 narodowości, jego pastor 20 grudnia ub. r. przeszedł na emeryturę.
Dotąd ŚZB wyróżniał osoby zasłużone w dziedzinie obrony praw człowieka, teraz
będzie nagradzał i wspierał zasłużonych w dziele ewangelizacji (bwanet.org).

USA – dzieje jednego zboru

Po ukończeniu seminarium w 2013 roku Greg Shyne nie wiedział, co będzie dalej. Po
rozmowie z innymi pastorami przyłączył się do Południowych Baptystów i założył
Misyjny Zbór. Jest jednym z pastorów, którzy na utrzymanie swojej rodziny pracują
zawodowo. Jego nowy zbór powstał z 28 osób 3 listopada 2013 roku. W następnym
roku ochrzczono tam 50 osób, a w ubiegłym 30. Na poranne nabożeństwa uczęszcza średnio 265 osób, nabożeństwa odbywają się w byłym budynku Adwentystów
Dnia Siódmego. Zbór ten realizuje strategię „jeden pozyskuje jednego”. Każdy członek zboru koncentruje się na jednym członku ze swojej rodziny lub na kimś z sąsiedztwa, kto nie jest chrześcijaninem lub nie uczęszcza do Kościoła. Ponadto zbór
wysyła zaproszenia do tych, którzy niedawno przybyli do tej okolicy. W 2016 roku
członkowie zboru pójdą od drzwi do drzwi, zapraszając na nabożeństwa i oferując
jakąkolwiek pomoc. „Nie robię tego sam – mówi Shyne – przygotowuję do tego
liderów” (Baptist Press).

Jordania – miejsce chrztu Jezusa
na liście światowego dziedzictwa

Miejsce chrztu Jezusa Chrystusa w Betanii za Jordanem zostało oficjalnie wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa. Zostało to publicznie ogłoszone 2. lutego br. na uroczystej ceremonii w siedzibie tej oenzetowskiej organizacji
w Paryżu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele królestwa Jordanii i wikariusz
łacińskiego patriarchatu w Jerozolimie. O tym, że Jezus został ochrzczony w Betanii,
świadczy zapis ewangeliczny i potwierdzają ostatnie wykopaliska archeologiczne.
Propozycja o wpisanie miejsca chrztu Jezusa na listę światowego dziedzictwa została przyjęta w lipcu ub. r. na spotkaniu komitetu tego dziedzictwa. Z 37 propozycji komitet wybrał tylko trzy. Jednym z nich była Betania. Prace archeologiczne
w Betanii za Jordanem rozpoczęły się w 1996 roku. Odkryto tam fundamenty starożytnych kościołów (credo.ru).

Iran – nawrócenia muzułmanów

Ponad 240 Irańczyków ostatnio zostało ochrzczonych w czasie dwóch wielkich
uroczystości w Iranie. 16 następnych było ochrzczonych na mniejszych uroczystościach, a około 200 innych oczekuje na chrzest. Siedmiu przyjaciół, którzy wspierali nowo ochrzczonych, też oddało swoje życie Chrystusowi. Te duże nabożeństwa
z chrztami trwały przez cały dzień, na których były kazania, modlitwy za Iran, Wieczerza Pańska i wspólny posiłek. Jedna uroczystość chrztu odbyła się po konferencji, poświęconej jedności wierzących, w której uczestniczył cały zbór. Zarówno
nowo ochrzczeni jak i inni chrześcijanie w tym kraju potrzebują naszych modlitw.
Często bywają oni aresztowywani, przetrzymywani w więzieniach, są tam poddawani fizycznym i psychologicznym torturom, a gdy nawet zostają zwolnieni, znajdują się
w trudnej sytuacji. Obawy i niepewność pozostają z nimi na zawsze (elam ministry).

Ukraina – konferencja pastorska „Dyscyplina łaski”

W Kijowie, w dniach19-20 listopada ub. r. odbyła się pastorska konferencja
poświęcona dyscyplinie zborowej. Spotkanie to odbyło się w zborze „Dom
Jewangielia”. Wzięło w niej udział 450 pastorów ze wszystkich rejonów Ukrainy, włącznie z Donieckiem, Ługańskiem i Krymem. Temat konferencji dotyczył ważnych zagadnień życia zborowego, prawidłowych metod służby, dyscypliny zborowej oraz niesienia pomocy tym, którzy przeżywają kryzys wiary.
W oparciu o Słowo Boże omawiano różne metody dyscyplinowania oraz
przywracania do członkostwa tych, którzy zgrzeszyli. Mówiono też o dyscyplinie osobistego życia pastora. Mówiono o łasce, „która nas wychowuje”
(Tyt. 2,11). Ta łaska prawidłowo nas motywuje, utrzymuje nasze serce w centrum uwagi i pozwala widzieć Boże zamiary w Jego środkach dyscyplinarnych.
Aby skutecznie poddawać się środkom dyscyplinarnym, należy mieć przy sobie ludzi, którzy kochają Boga, inaczej służba pastora nie będzie skuteczna.
Zbór jest tylko wtedy zdrowy, gdy stosuje środki dyscyplinarne (ecbua.info).

Indonezja – skład religijny społeczeństwa

W Indonezji znajduje się więcej muzułmanów niż w jakimkolwiek innym kraju. Przynależność religijną wpisuje się tam do dowodów osobistych. Są tam
pięć uznanych religii: islam, katolicyzm, protestantyzm, buddyzm i hinduizm.
Później dodano konfucjonizm i bahaizm. W wielu miejscach dominuje tam
animizm, religie pierwotne. W islamie i hinduizmie pozostało wiele elementów animistycznych. Według spisu z 2010 roku z 237,7 mln mieszkańców
Indonezji 87,18% stanowią wyznawcy islamu, 6,96% to protestanci, 2,91% to
katolicy, 1,69% – hinduiści, 0,72% – buddyści, 0,05% – konfucjoniści. Chociaż większość społeczeństwa opowiada się za islamem, to jednak jest to
islam przeniknięty animizmem i wiarą w dobre i złe duchy, które wpływają na
stosunki społeczne. Dlatego nowo nawróconym na chrześcijaństwo trudno
jest przezwyciężyć strach przed światem duchowym, w którym dotąd byli
wychowani. Do Światowego Związku Baptystów należą trzy Kościoły Baptystyczne tego kraju: Konwencja Indonezyjskich Zborów Baptystycznych
(9.976 członków w 149 zborach), Społeczność Zborów Baptystycznych
Papui (91.000 członków w 305 zborach) i Unia Indonezyjskich Zborów
Baptystycznych (42.000 członków w 260 zborach) (Baptist Press).

Globalne Forum w obronie chrześcijan

W stolicy Albanii, Tiranie, na początku listopada ub. r. z udziałem 145 delegatów, włącznie z baptystami, odbyło się Globalne Forum Chrześcijańskie.
Zwróciło się ono do wszystkich rządów z apelem do respektowania i obrony
wolności wyznawania wiary jako
podstawowej wartości praw człowieka. Instytucje edukacyjne muszą uczyć młodych ludzi o prawach
człowieka, tolerancji religijnej, leczeniu złej pamięci i korzystania
z pokojowych środków przy rozwiązywaniu konfliktów. Apel ten
został skierowany też do chrześcijan, by modlili się o prześladowanych i pomagali cierpiącym. Powinni oni angażować się w dialog
i współpracę z innymi wspólnotami,
a jednocześnie czuwać i odważnie
przeciwstawiać się dyskryminacji
i prześladowaniom. Przede wszystkim chodzi o prześladowania chrześcijan, gdyż ostatnio bardzo się one
nasiliły (Baptist World, 1/2016).

Światowy Związek Baptystów – dialog z metodystami

W dniach 3-10 lutego tego roku odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie przedstawicieli
ŚZB i Światowej Rady Metodystów. Było to
już trzecie tego rodzaju spotkanie – pierwsze
odbyło się w USA w 2014 roku, drugie w Singapurze w 2015 roku. Trzecie miało miejsce
w Baptystycznym Seminarium Teologicznym
w Elstal, w Niemczech. Obie strony omawiały takie tematy jak „Ekumeniczne rozmowy
i uzgodnienia na temat chrztu w Niemczech”
oraz „Regionalne sondaże o chrzcie w różnych
częściach świata”. Omawiano historyczne,
teologiczne, liturgiczne i ekumeniczne perspektywy i rozumienie chrztu. W programie
spotkania było zwiedzanie Berlina i miejsca
urodzenia Marcina Lutra. Wszyscy protestanci, włącznie z baptystami, w 2017 roku będą
świętowali 500-lecie Reformacji. Delegacji
baptystów przewodniczył Curtis Freeman, profesor teologii z USA, zaś metodystów – Tim
Macquiban, superintendent Weslejańskiego
Kościoła w Anglii (bwa.org).

Autonomia Palestyńska
– zakładanie zborów

W skład Autonomii wchodzi Zachodni Brzeg
i Gaza. Według danych z 2010 roku jest tam
4,5 mln mieszkańców. Główną religią jest islam. W 1994 roku powstała Rada Ewangelicznych Zborów w Ziemi Świętej. Składa się ona
z 22 członków – zborów i organizacji parakościelnych. Jej zadaniem jest reprezentowanie
społeczności ewangelicznych przed władzami,
organizowanie regularnych spotkań pastorów,
rejestrowanie zborów. Rada współdziała z Synodem Kościołów w Izraelu, do którego należy
pięć ewangelicznych grup włącznie z baptystami. Europejska Federacja Baptystów wspiera
zakładanie dwóch zborów na Zachodnim Brzegu: w Beit Jalah i Beit Sahour. Pierwsza miejscowość znajduje się obok Betlejemu. Grupie
biblijnej przewodniczy tam Khader, absolwent
Biblijnego Koledżu w Betlejemie. Pochodzi on
z Gazy, gdzie przez dwa lata przewodniczył
tamtejszemu zborowi baptystów. Jego grupa
liczy 25 osób, w ub. r. ochrzczono tam 10 osób.
Druga grupa, w Beit Sahour, znajduje się we wsi
położonej też niedaleko Betlejemu, gdzie wg
tradycji aniołowie zwiastowali narodzenie Jezusa. Przewodniczy jej Mazin Nasrawi z Jerozolimy. Około 20 dorosłych osób spotyka się tam
w wynajętym pomieszczeniu. Zachodni Brzeg
jest odgrodzony od Izraela wysokim murem,
stąd podróżowanie jest tam poważnie utrudnione, a życie niepewne (MP/ebf, 2/2016).
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