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Pełni życia
„Zamysł Ducha to życie” (Rz 8:6). A jest to „Duch Tego,
który Jezusa wzbudził z martwych,” który mieszka w was”
(Rz 8:11). Mieszka w nas Ten, który potrafi wzbudzać z
martwych, bo dowiódł tego w Jezusie Chrystusie. Potrafi
przełamywać śmierć. Potrafi powracać do życia. A przede
wszystkim: potrafi wzbudzać do życia dla Boga Ojca.
Oto rzeczywistość chrześcijańskiego życia. Nie ideał,
nie jakieś oczekiwanie. Mamy danego nam łaskawie Ducha-Ożywiciela. Mieszka w nas. Jest przy nas i nam pomaga, ale również ma przystęp do nas, jest w nas samych, co
oznacza, że odczuwamy Jego wpływ, jesteśmy w stanie
usłyszeć Jego „niewysłowione westchnienia” (Rz 8:26),
którymi pobudza nas do dobra.
Jesteśmy więc ożywieni. Pełni życia. Zasilanie do tego
przez Ducha Ożywiciela. Nie tylko żyjący biologicznie,
ale również wewnętrznie silni, spokojni, a we wszystkim
ożywienia ku dobremu.
Czy jesteśmy? Jak to faktycznie wygląda? Ta rzeczywistość życia jest nam dana; ale czy jest tym, co faktycznie
nadaje ton naszemu charakterowi? Czy to nowe, szlachetne, pełne bojaźni Bożej ale i radości i pokoju życie widać w
nas? Czy cechuje nas odwaga i kreatywność (przypomnę:
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Mateusz Wichary

kreatywność to zdolność tworzenia rzeczy nowych)? Czy
też raczej poddajemy się ciągle obecnym w nas słabościom?
Czy pozwalamy na to, aby owo życie zagasało, słabło, nikło?
Życie jest dobre. Życie przyciąga. Życie to radość. Nie
zawsze porządek i nie zawsze spokój, ale zawsze błogosławieństwo. Wybierajmy życie. Błogosławmy, dziękujmy,
wspierajmy. Miejmy nadzieję na dobro, nie zakładajmy złego.
O tym – o działaniu, roli i cechach Ducha Świętego –
(przede wszystkim) w tym numerze Słowa Prawdy. Również
świadectwa tego, co czyni – powołując nowe osoby przez
chrzest do życia w Ciele Chrystusa i odnawiając i zachęcając
pośród problemów życia. Również, o tym, na czym w zasadzie Jego działanie polega: czego mamy się spodziewać i jak
żyć z Nim.
Drogi Duchu, który nas ożywiasz, który w nas działasz,
który nas przemieniasz, którego tak często nie widzimy,
hamujemy, i tłumimy; który jesteś tak cierpliwy i wierny
w popychaniu nas ku Synowi do Ojca; w motywowaniu
do wiary i nowego życia; dziękuję za Twą dobroć i miłość
względem nas. I proszę, abyś otwierał oczy naszych serc,
abyśmy widzieli, czym nas Ojciec w Chrystusie obdarzył;
jak wielka jest moc, która nas powołała; w jak wspaniałym nowym życiu mamy udział; abyśmy w końcu, dzięki
Tobie, byli zawsze pełni życia. Dla Twojej chwały, w Synu
i Ojcu, których nam wiernie pokazujesz i w których poznaniu przez nas się uwielbiasz, Amen.

KAZANIE
Konstanty Wiazowski

DUCH ŚWIĘTY

fot. bilionphotos

w życiu chrześcijanina
T

o bardzo ważny temat. Pismo Święte oświadcza:
„Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do
Niego nie należy” (Rz 8,9). W Wyznaniu Wiary powtarzamy: „Wierzę w Ducha Świętego”. A na zakończenia nabożeństwa często słyszymy: „Łaska Pana Jezusa
Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego
niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). Dlatego warto zapytać: Jaką rolę w naszym życiu odgrywa
Ducha Święty? Co wiemy o Jego działaniu, o Jego zamieszkaniu w sercu człowieka wierzącego w Jezusa,
o Jego mocy? Zwróćmy zatem swoją uwagę na ważność,
konieczność, sposób i dowody działania Ducha Świętego w sercu człowieka.

Ważność osoby Ducha Świętego w Piśmie Świętym
Jakże często mówi o Nim Pismo Święte. Tylko ósmy
rozdział Listu do Rzymian osiemnaście razy wspomina
o Bogu Duchu Świętym. Pomijamy tu sprawę boskości
i osobowości Ducha Świętego, ponieważ tematy te są
zbyt oczywiste i jednoznacznie twierdzące. W postaci
cielesnej zstąpił On na Jezusa (Łk 3,22), przenosił apostołów z jednego miejsca na drugie (Dz 8,39), wysyłał
ich do pogan (Dz 13,2), przemawiał do zborów (Obj 2,7),
On bada wszystkie rzeczy (1 Kor 2,10), posiada umysł,
wolę i moc (Rz 8,27; 1 Kor 12,11; Rz 15,13).
Mówiąc o odkupieniu człowieka Pismo Święte stale
wiąże to dzieło z Bogiem Duchem Świętym. Narodzeniu Jezusa i Jego ziemskiej służbie zawsze towarzyszył
Duch Święty. Tak samo miał On udział w Jego śmierci

i zmartwychwstaniu (Hbr 9,14; 1 Ptr 3,18). Przy pożegnaniu ze swoimi uczniami, Jezus powiedział: „Poproszę Ojca i da wam innego Orędownika, aby był z wami
na wieki, Ducha Prawdy... wy Go znacie, bo przebywa
z wami i w was będzie” (Jan 14,16-17). To z natchnienia Ducha Świętego zostało napisane Pismo Święte
(2 Ptr 1, 21). Wszystko, czym chrześcijanie wyróżniają
się w tym świecie, zawdzięczają Duchowi Świętemu.
To On ich uświęca i obdarza mocą do życia zgodnego
z wolą Bożą i odważnego świadectwa o Jezusie. Wszystkie trzy osoby Trójcy biorą udział w zbawieniu ludzkiej
duszy: Ojciec wybiera, Syn Boży dokonuje odkupienia,
a Duch Święty uświęca – to znaczy zastosowuje dzieło
zbawienia w codziennym życiu.

Konieczność udziału Ducha Świętego
w zbawieniu człowieka
To On prowadzi człowieka do pokuty, do wiary i do posłuszeństwa. Serce grzesznika jest twarde jak kamień,
choć pozna ono prawdę, jednak nie jest w stanie poruszyć jego woli. Potrzebne jest Boże poruszenie z góry.
To nowe narodzenie z góry, akt nowego stworzenia.
Nowy początek, bez którego nie ma zbawienia. Jezus
powiedział: „Jeżeli kto nie narodzi się z góry, nie może
ujrzeć Królestwa Bożego... musicie się narodzić z góry”
(Jan 3,3.7). Bez nowego narodzenia nie ma zbawienia!
Bez dzieła Ducha Świętego żaden człowiek nie
może przebywać z Bogiem w innym świecie. Tylko
nowa natura gwarantuje życie w harmonii z Bogiem.
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Duch Święty musi złamać naszą upartą wolę, uczynić
ją poddaną woli Bożej. Potrzebujemy uświęcenia, „bez
którego nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14). Nasze skłonności do grzechu powinny być zastąpione pragnieniem
podobania się Bogu. Niebo nie będzie dla nas niebem,
gdybyśmy dostali się tam bez nowego serca. Znajdą się
tam tylko ci, którzy zostali pokropieni krwią Chrystusa
i uświęceni przez Ducha Świętego. Dla zbawienia człowieka niezbędna jest nie tylko zastępcza ofiara Chrystusa, ale też ożywiające i uświęcające dzieło Ducha
Świętego. A więc bez dzieła Ducha Świętego w ludzkim
sercu nie ma zbawienia!

Sposób działania Ducha Świętego w sercu człowieka
Musimy przyznać, że działanie to ma tajemniczy charakter. Pan Jezus powiedział: „Wiatr wieje, gdzie chce,
i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, który się narodził z Ducha”
(Jan 3,8). Trudno nam wyjaśnić działanie Ducha, ponieważ działa On tak jak chce. Porusza serce jednej osoby,
podczas gdy serce drugiej niczego nie odczuwa. Dwaj
przestępcy w takiej samej odległości wisieli obok Jezusa
na krzyżach, a jednak tylko jeden z nich pokutował. Wielu faryzeuszy przyłożyło rękę do kamienowania Szczepana, ale tylko Saul stał się apostołem. Wielu kapitanów
woziło statkami niewolników z Afryki do Ameryki, ale
tylko John Newton stał się głosicielem ewangelii i napisał
znaną nam pieśń „Cudowna Boża łaska”.
Jednak każde działanie Ducha Świętego da się
zauważyć w życiu człowieka. Wywołuje ono zmiany
w jego myśleniu, a następnie w zachowaniu. „Kto z Boga
się narodził, grzechu nie popełnia (lub: nie postępuje
grzesznie)” (1 Jana 3,9). W swoim działaniu Duch Święty posługuje się przede wszystkim Słowem Bożym, które jest Jego mieczem (Ef 6,17). Niektórzy intelektualiści
mogą się z tym nie zgadzać, ale czyż w świecie tym nie
ma wiele tajemnic, które nie zostały jeszcze poznane?
Znowu inni mogą twierdzić, że już w czasie chrztu
w niemowlęctwie otrzymali Ducha Świętego, ale tak
nie jest. Nie ma Go tam, gdzie Jego obecność nie jest
zauważalna w życiu człowieka. Nikodem ani inni mędrcy tego świata nie są w stanie pojąć sposobu działania
Ducha Świętego.

Dowody obecności Ducha Świętego
w życiu chrześcijanina
To jedno z często zadawanych pytań: W jaki sposób
możemy poznać, że jesteśmy uczestnikami Ducha
Świętego? Czym szczególnym wyróżnia się człowiek
posiadający Ducha Chrystusowego? Przede wszystkim
odrzućmy wszystkie niebiblijne dowody obecności Ducha Świętego. Obecność Ducha Świętego w sercu człowieka rozpoznaje się tylko przez skutki tej obecności.
4
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Suchych liści z niektórych krzaków mróz ani wichura
nie są w stanie zerwać, ale na wiosnę opadają wszystkie! Jak igła kompasu wskazuje północny kierunek,
a pąki, liście i owoce drzewa świadczą o obecności soków w jego pniu, czy prawidłowy kurs statku o obecności na nim sternika, tak nowe życie chrześcijanina
świadczy o obecność Ducha Świętego w jego sercu. Pan
Jezus powiedział: „Każde drzewo poznaje się po jego
owocu” (Łk 6,44). Zwróćmy zatem uwagę na te owoce.
Tam, gdzie jest Duch Święty, tam zawsze będzie
głębokie przekonanie o grzechu i jego szczere wyznawanie. Zadaniem Ducha jest bowiem przekonywanie
o grzechu (Jan 16,8). Ukazuje On świętość Boga i zepsucie naszej ludzkiej natury. On otwiera nasze oczy na
pychę, napełnia nasze serca smutkiem i odrazą wobec
grzechu, którego Bóg nienawidzi. Kto nie ma z tym nic
wspólnego, kto beztrosko przeżywa każdy dzień i nie
myśli o grzechu i swojej duszy, ten nie posiada w sobie
Ducha Świętego.
Następnie, gdzie jest Duch Święty, tam zawsze jest
żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Jego głównym zadaniem jest wydawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie
(Jan 16,15). To On prowadzi pokutującego grzesznika
do Chrystusa, wskazuje na Jego ofiarę, pomaga powierzyć swoje życie Zbawicielowi i przyjąć Jego przebaczenie. On pomaga człowiekowi nie liczyć na własne
zasługi, lecz polegać wyłącznie na dokonanym dziele
Chrystusa. Pomaga nam opierać się jedynie na Chrystusie, „który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony
z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rz 4,25).
Gdzie jest Ducha Święty, tam zawsze będzie święte życie i postępowanie. Jest On Duchem uświęcenia
(Rz 1,4), który zamienia serce kamienne na serce żywe,
łagodne, czułe, duchowe, cieszące się sprawami Bożymi, serce Jemu się podobające. Zasiewa On w sercu
człowieka błogosławione nasienie miłości, radości,
pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności,
łagodności i opanowania (Gal 5,22). Komu tych zalet
brakuje i na co dzień nie uczestniczy w procesie uświęcenia, ten nie posiada Ducha Chrystusowego.
Gdzie jest Duch Święty tam również jest gorliwa
modlitwa. Jest On bowiem Duchem „łaski i błagania”
(Zach 12,10). To On sprawia, że wołamy: Abba, Ojcze;
On też sprawia, że modlitwa jest dla nas tak naturalna
jak oddychanie. O Jego obecności świadczy też umiłowanie i szacunek do Słowa Bożego. Nowo narodzeni
tak pragną Słowa Bożego jak niemowlę pragnie pokarmu matki. Mają oni „upodobanie w zakonie Pana
i zakon Jego rozważają dniem i nocą” (Ps 1,2). W Piśmie Świętym znajdują oni sens swego życia, co jest
niemożliwe człowiekowi naturalnemu. Słowo Boże
staje się nieodpartą siłą, światłem, manną i mieczem
w bezpiecznym poruszaniu się w tym życiu. Duch Święty zawsze prowadzi człowieka do Słowa Bożego. Kto
nie widzi w Biblii piękna i nie ma przyjemności w jej

czytaniu, słuchaniu i rozumieniu, ten jest duchowo martwy i nie posiada Ducha Chrystusowego.

Podsumowanie
Niektóre z tych stwierdzeń mogą wydawać się komuś
kontrowersyjne, ale jedno jest pewne: pokuta przed Bogiem, wiara w Jezusa Chrystusa i świętość życia, zwyczaj osobistej modlitwy i umiłowanie Słowa Bożego,
to prawdziwe dowody zamieszkania w sercu człowieka
Ducha Świętego. Gdzie jest On obecny, tam pojawiają się te znaki. Musimy jednak przyznać, że stopień ich
przejawiania się może być różny, ale muszą one być.
Stopień i głębia działania Ducha mogą być różne: jest
słaba wiara i silna wiara, słaba miłość i silna miłość, ale
życie – choćby słabe – zawsze jest życiem. Choć niemowlę jest małe i słabe, ale jest to już prawdziwy człowiek, przedstawiciel wielkiej rodziny Adama.
Dlatego należałoby zapytać: Czy posiadam Ducha
Chrystusowego? Zadaję to pytanie, ponieważ apostoł
oświadczył: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie
jest Jego”. Ktoś może zapytać: A skąd mogę o tym wiedzieć? Ale Pismo Święte mówi, że można o tym wiedzieć! Odpowiedzią na to pytanie jest obecność Ducha
Świętego w twoim życiu! A zatem głębiej wejrzyj w siebie i zapytaj: Czy posiadam Ducha Chrystusowego?
Jeżeli ktoś nie posiada Ducha Świętego, ten nie należy do Chrystusa. Nie jest on omyty krwią Chrystusa,
nie został przyodziany szatą Jego sprawiedliwości. Nie
jest to żadne straszenie, to fakt. Dlatego do wszystkich,
którzy nie posiadają jeszcze Ducha Chrystusowego, kie-

ruję usilne zaproszenie: w imieniu Chrystusa wróćcie
do Boga, wołajcie do Niego w pokucie, a On „da Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13). On „tym,
którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1,12). Szukajcie,
a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam.
I w końcu słowo zachęty dla tych, którzy posiadają
Ducha Chrystusowego, wierzą, modlą się, kochają Słowo Boże. Dziękujcie za to Bogu. Tysiące ludzi słyszało
to, co wy słyszeliście, a jednak to wasze serce poruszył
Duch Święty. Czy staliście się wierzącymi dlatego, że
byliście lepsi od innych, mądrzejsi od nich? Nie, to łaska Boża pochyliła się nad wami. Tym bardziej dziękujcie za to Bogu. Starajcie się zawsze być pełni Ducha,
przebywajcie pod Jego wpływem. Nie zasmucajcie Go
swoim niekonsekwentnym życiem, nie gaście Go swoim grzechem. Módlcie się o dalsze wzrastanie w łasce
i w poznaniu Jezusa Chrystusa. Ponadto codziennie módlcie się o wylanie Ducha Świętego na Kościół i świat.
Bardziej potrzebujemy Jego mocy niż pieniędzy, techniki czy nawet ludzi. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek
potrzebujemy obecności Ducha Świętego, ponieważ
gdzie jest Duch Święty, tam jest życie i rozwój. Niechaj
każdy, kto chce być świadkiem rozwoju prawdziwej pobożności, codziennie modli się o obecność Ducha Świętego w każdym działaniu Kościoła Chrystusa na ziemi.
Niech dobry Pan wam w tym dopomoże.
Niniejsze kazanie pochodzi z Postylli brata Wiazowskiego
„Na zawsze z Chrystusem”, które w tym roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Słowo Prawdy.

INFORMACJA

Wczasy Seniora w Radości
„Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły...” Izajasza 40;31
Z radością informuję, że w tym roku nasze, już dwudzieste pierwsze z kolei, Wczasy Seniora
w Radości, odbędą się w dniach od 27 czerwca do 9 lipca. Rozpoczną się obiadem w poniedziałek,
a zakończą śniadaniem w sobotę 9 lipca.
Jak co roku duchową opiekę będzie sprawował prezbiter Konstanty Wiazowski, obecni będą
również goście z zagranicy ze Zboru w Cleburne w Teksasie (ci sami, którzy byli w zeszłym
roku), a prelekcjami na temat zdrowia usłuży nam dr Józef Prokopczuk z Białegostoku.
Koszt Wczasów Seniora w Radości wynosi 700,00 zł + opłata rejestracyjna. Zakwaterowanie
w pokojach 2-osobowych, dla chętnych pokój 1-osobowy za dopłatą 150,00 zł, a pokój 3-osobowy
zniżka 40,00 zł od osoby.
W celu zgłoszenia piszcie do nas na adres: rektorat@wbst.edu.pl lub dzwońcie na numery:
22/615-28-38, 508-147-794 s. Anna Barcz.
Dla osób zgłaszających się: • do 15 maja – opłata rejestracyjna 100,00 zł,
• do 15 czerwca – opłata 150,00 zł • po 15 czerwca – opłata 200,00 zł.

			

Serdecznie zapraszam do Radości

Gustaw Cieślar
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Z życia kościoła

MAGDA CZERWIŃSKA

Relacja z konferencji

dla kobiet potrzebujących wzmocnienia

N

ie wspominajcie dawnych wydarzeń, A na to, co minęło, już
nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz
nową: Już się rozwija, czy tego nie
spostrzegacie? Tak, przygotuję na
pustyni drogę, Rzeki na pustkowiu”
Iz. 43:18-19
Werset ten był przewodnią myślą
konferencji dla Kobiet, która odbyła
się w dniach 9-10 kwietnia 2016 roku
w Warszawie-Radości. Była to jednocześnie ostatnia już edycja dofinansowanej tematycznej konferencji
dla kobiet.
Celem konferencji było wzmocnienie duchowe kobiet, które przyjechały do Radości. 50 kobiet z różnych miast, z różnymi problemami,
z różnymi oczekiwaniami.
Nasi goście: Susan Connors
z Knoxville w Tennessee, Audrey
Henley z Huntsville w Alabamie,
Elaine Meredith i Jeanne Pierzchala z Michigan oraz Jagoda Markiewicz – doradca chrześcijański i Danuta Longić – psycholog i terapeuta
z Warszawy prowadziły wykłady
i seminaria, dzieliły się swoim do-
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świadczeniem na temat radzenia
sobie z trudnościami, stawiania im
czoła oraz jak i gdzie szukać nadziei.
Na rozpoczęcie konferencji Audrey Henley poprowadziła wykład
na temat suwerenności Boga, który stał się podstawą do pozostałych
działań. Bóg nas kocha i jest zaangażowany w życie każdej z nas, a co
najważniejsze – sprawuje kontrolę
nad wszystkim. Nic nie dzieje się bez
Jego wiedzy i bez Jego pozwolenia!
Ellaine opowiadała swoją osobistą historię, jak zmagała się z wieloma problemami rodzinnymi i mimo,
że „nie na to umawiała się z Bogiem”

„To był bardzo cenny czas!
Czas zachęty do czekania na
Pana, czas objawiania Jego
natury, czas spotkania wspaniałych Świadków Wiary,
cudownych „Drogowskazów”
kierujących w stronę Najwyższego. Urocza niezapomniana atmosfera, pełna przyjęcia
i miłości” Agata, Warszawa

nabrała siły i nie straciła zaufania,
że Bóg ma dla niej jeszcze wiele
dobrego.
Audrey prowadziła rozmowy
w grupach na temat naszej dumy lub
pokory, cierpień z powodu utraconych marzeń. Było to o tyle ciekawe,
że dostosowane do każdej grupy indywidualnie, Audrey kierowała swoje wypowiedzi w oparciu o problemy,
o których opowiadały uczestniczki.
Danusia poruszyła temat dotyczący bogactwa, które każda z nas
ma w sobie lub wokoło siebie. Z czego czerpać siłę i nadzieję? Czy
zauważamy życzliwość i wsparcie,
które nas otacza?
Jeanne poprowadziła warsztat,
w trakcie którego samodzielnie
wykonałyśmy naszyjniki, najpierw
czyszcząc zaśniedziałe części i polerując je. Było to bardzo przejmujące
zajęcie, tym bardziej, że słuchałyśmy rozważania o tym, jak Pan Bóg
dokonuje oczyszczenia nas samych
z grzechów, brudów, zaśniedziałych
historii, nieprzebaczeń i „czyni rzecz
nową”.

i zachęciła do samodzielnego studiowania Pisma Św. Jagoda Markiewicz poruszając temat przyrodniczej metamorfozy gąsienicy w motyla zachęcała nas
do rozwoju osobistego oraz doświadczenia
„duchowej
metamorfozy”, czyli odrodzenia z życia w beznadziei
do pięknego życia
w radości i wolności, którą daje
Jezus Chrystus. „On uwolnił nas
spod władzy ciemności i przeniósł
do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów”
Kol 1,13.
Danusia
Longić
pożegnała
uczestniczki słowem jeszcze raz
przypominającym o nadziei, nie skupianiu się na własnych porażkach lub
trudnościach, ale oddawaniu wszystkiego naszemu Obrońcy – Panu Jezusowi. Abyśmy umiały od Niego
czerpać siłę i moc do życia, tak jak to
robił św. Paweł, który wielokrotnie
był w sytuacji tzw. beznadziejnej.
Tego życzymy każdej z nas, aby
umieć dostrzegać zawsze to „światełko w tunelu” i ufać Bogu, bo „wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga
miłują, to jest z tymi, którzy według
postanowienia jego są powołani”
Rz 8,28.

„Ta konferencja jest dla mnie jak pocałunek
Pana Boga. Jechałam tu pełna niczym nieopisanej radości, podekscytowana i głodna Bożego dotyku i Jego głosu... i nie zawiodłam się,
ponieważ Święty Bóg przenikał moje serce już
od porannego spotkania, od samego wstępu
i karmił mnie i nasycał z każdym kolejnym
wykładem. Wyjeżdżam stąd wdzięczna tatusiowi za czas jaki mi podarował, za każdą usługującą kobietę, za nowe relacje, za
to, że mocno trzyma mnie w Swych dłoniach,
oczyszcza, odnawia i jest w tym dobry.”
Aneta Lubińska, Koszalin
Miałyśmy też okazję wysłuchać
osobistego świadectwa Susan o jej
doświadczeniach i krętej drodze życia, ale z wiarą i zaufaniem, że Bóg
czuwa nad tym, co się dzieje.
Po południu w ramach odreagowania i relaksu Beverly poprowadziła kobiety w tańcu izraelskim Mayim, czyli radość z wody na pustyni.
Był to niesamowity czas nieudawanej radości.
Uczestniczki mogły skorzystać
również z indywidualnych sesji
i porad, podczas których doradczynie
gotowe były wysłuchać oraz wspólnie pomodlić się i próbować znaleźć
rozwiązanie. Nie wszystkie sprawy
mogły zostać rozwiązane podczas
tej konferencji, czasem problem wymaga dłuższej terapii czy porady fachowca, ale starałyśmy się zachęcać
kobiety do „walki” o siebie, o rodzinę. Dla niektórych był to pierwszy
krok postanowienia do zmian w życiu. Wierzymy, że również dzięki
wzmocnieniu płynącemu z Pisma
Świętego.
Podczas uroczystej kolacji pod
hasłem „April showers bring May
flowers” (tłum. kwietniowe deszcze
przynoszą majowe kwiaty) prócz
wspaniałej prawdziwej włoskiej lasagne miałyśmy czas wspólnej zabawy,
rozwiązywałyśmy kwieciste zagadki. Również przesłanie tematu przypomniało nam nasze polskie powiedzenie, że po każdej burzy wschodzi
słońce i jest nadzieja na lepsze.
W niedzielę Ellaine poprowadziła budujące studium biblijne

Dziękujemy naszym gościom za
wspaniałe wykłady i warsztaty, za
dobre słowo i za piękne pamiątki,
a Wam, drogie uczestniczki, za to, że
zechciałyście być z nami.
Powstał również wiersz, który
ułożyła Marysia S. z Koła po sobotnich przeżyciach:
Boża mowa w szumie strumyka,
w wietrze w deszczu i w kamykach,
Boża moc nawet w ciszy którą słyszę,
w bezsenną noc do snu nas kołysze.
każdego dnia daje różne doświadczenia,
w śpiewie ptaków chwile wytchnienia,
gdy najdą troski otula ramieniem,
w upalne dni chroni cieniem,
raduje oczy barwnymi kwiatami,
z Jezusem nigdy nie jesteśmy sami.
***
dlaczego Panie znów,
nie dostałam snu?
transformator słyszę,
i wokół piękną ciszę,
oddech śpiących i ktoś słychać chodzi,
z wielu rzeczami trudno mi się zgodzić.
ale pomimo niewyspania,
padam przed Tobą Boże na kolana,
wielkość Twą Panie uznaję,
i spokojnie twej woli się poddaję.
***
cóż ja marna istota mogę Panie Ci dać...
Ty mówisz Boże nie mam się czego bać,
czy dziś pośród wydarzeń,
będzie coś spośród moich marzeń?
czy raczej wszystko mi nieznane...
za dar Twego Syna dzięki ci Panie.
dziękuje za konferencję, ludzi,
ptaki i przyrodę,
mimo bólu idę dalej bo Ty Boże powodem.
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Z życia kościoła | KATOWICE

Jerzy Rogaczewski

NARODZENI Z WODY I Z DUCHA

S

łowa „narodzeni z Wody i z Ducha” zawierają
w sobie bardzo interesującą treść. Udzielany przez
zmartwychwstałego Pana Duch Święty przekształca
człowieka, czyniąc go zdolnym do osiągnięcia wiecznego zbawienia. To nadprzyrodzone przekształcenie
nosi w Piśmie Świętym różne nazwy, na przykład jest to
narodzenie z Wody (Słowa Bożego) i Ducha Świętego.
Ludzie narodzeni z Wody i z Ducha są częścią uniwersalnej wspólnoty – Kościoła – należącej do Chrystusa,
powołanej, by Go wielbić i praktykować biblijne ustanowienie chrztu. Zgodnie z tym ustanowieniem wspólnoty
baptystyczne na Górnym Śląsku, m.in. Zbór w Bielsku-Białej, Zbór w Katowicach przy ulicy Morawskiej – posiadający Dom Modlitwy z przestronnym baptysterium
– Zbór w Orzeszu i inne nowo powstające wspólnoty
zorganizowały nabożeństwo połączone z chrztem wiary.
Uwielbienie Boga w pieśni i muzyce poprowadziła
międzywyznaniowa grupa Gospel Sound z Katowic-Bogucic. Wydarzenie to stało się kolejną okazją, by uczniowie Chrystusa, przez zanurzający w wodzie chrzest, wyrazili istniejącą w ich sercach duchową rzeczywistość,
to jest osobiste przyłączenie do Kościoła i udział w społeczności z Bogiem. Coraz więcej mieszkańców Kato-
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wic i Śląska zwraca na te wydarzenia chrztu w wieku
świadomym uwagę i pragnie być ich świadkami. Tak też
było w dniu dwudziestego marca 2016 roku w Katowicach. Pastor Dawid Bednarczyk – duszpasterz bielskiej
wspólnoty – dopilnował biblijnej formy chrztu i udzielił
go przez całkowite zanurzenie 17 katechumenów w wodzie, a prezbiter Grzegorz Bednarczyk wygłosił biblijny
wykład dla kilkuset słuchaczy. Ufamy Bogu, iż między
nimi posiane zostało ziarno Słowa Bożego i wkrótce
narodzeni z Wody i Ducha zostaną ochrzczeni.

TEMAT NUMERU | DUCH ŚWIĘTY
RYSZARD TYŚNICKI

Pocieszyciel
wierzącego
L

ecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł.
Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do
was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę,
poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu
i o sprawiedliwości, i o sądzie;
O grzechu, gdyż nie uwierzyli we
mnie; O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; O sądzie zaś, gdyż książę tego
świata został osądzony. Mam wam
jeszcze wiele do powiedzenia, ale
teraz znieść nie możecie; Lecz gdy
przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo
nie sam od siebie mówić będzie, lecz
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to,
co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie
uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam
oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec,
moje jest; dlatego rzekłem, że z mego
weźmie i wam oznajmi (Jan. 16:7-15).
Chrześcijaństwo przeżywa podobne mody, co świat, od czasu do

czasu zmieniają się trendy zainteresowań i jakiś element wiary lub teologii zaczyna dominować w świadomości społecznej. Niewątpliwie
w naszych czasach szczególną
uwagę chrześcijan przyciąga Duch
Święty a może bardziej dary, jakimi
obdarza Kościół. Przypatrzmy się
roli i zadaniom Ducha wobec wierzących i świata.
W Nowym Testamencie mamy
dwa duże fragmenty mówiące o Duchu Świętym i wiele miejsc, w których widzimy jego działanie i atrybuty. Te dwa duże teksty, o jakich
myślę to ewangelia Jana i pierwszy
list do Koryntian. Pierwszy tekst
ukazuje nam Pocieszyciela wysyłanego przez Jezusa dla Kościoła
a drugi znajduje się we fragmencie listu pawłowego krytykującego Koryntian za błędy popełniane
w wyznawaniu wiary. Oba teksty
ukazują dwa nurty pojmowania Ducha Świętego w Kościele. W skraj-

nych stanowiskach przybierające
formułę Ducha wzmacniającego ortodoksję uzasadniając nieomylność
władzy w Kościele w drugiej skrajności sprowadzając Ducha do twórcy nadprzyrodzonych wodotrysków
w czasie nabożeństw. Błędnie zinterpretowane zadania Ducha doprowadziły z jednej strony do pojawienia
się ludzi podobno natchnionych Duchem, którzy przekazują niezmienne
nowe objawienia Boże zmieniające
to, co powiedział do nas Jezus. To
z tego przekonania wywodzi się nieomylność papieska, nauczanie Strażnicy, czy księga Mormona a też Elen
White uznawana za nieomylną wykładnię teologii u Adwentystów.
Z drugiej strony chrześcijaństwu nie są obce nadużycia związane z darami Ducha Świętego, typu
Toronto Blessing, ruchy trzeciej fali,
czy estradowe prezentowanie darów
uzdrawiania, będące bardziej wielkim estradowym pokazem niż realnie działającym Duchem uzdrawiającym chorych.
Nadużycia nie zmieniają prawdy dotyczącej Ducha Świętego. Jest
on konieczny dla istnienia Kościoła, konieczny dla budowania naszej
wiary a Kościół musi być charyzmatyczny, gdyż bez Ducha Świętego
staje się atrapą wiary i skostniałym
tworem tracącym moc przekazu
ewangelicznego.
Duch Święty nazwany jest przez
Jezusa Pocieszycielem – osobą, która stoi obok wierzących i wspiera
ich w trudach wiary i ma za zadanie uspokoić żal po odejściu Jezusa
do Ojca. To właśnie Duch ma za
zadanie wypełnić puste miejsce po
dniu wniebowstąpienia i zapewnić
skuteczność świadectwa chrześcijańskiego już nie tylko w Judei
i Galilei, ale wszędzie na całym zamieszkałym świecie. To Duch wypełnia swoją mocą całą przestrzeń,
w której tłumy chrześcijan głoszą
ewangelię światu.

Zadanie Ducha – wobec świata
Takie spojrzenie na rolę Ducha
Świętego wobec świata znalazło
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odbicie w słowach obietnicy złożonej
przez Jezusa. Duch Święty ma trzy
zadania wobec świata: przekonanie
świata o grzechu, o sprawiedliwości
i o sądzie. Te trzy zadania są istotą
ewangelizacyjnej misji Kościoła.
Najważniejszym
zadaniem,
jakie stoi przed nami jest ukazanie światu grzechu, w jakim tkwi.
Szczególnie jest to koniecznością
w naszych zlaicyzowanych czasach,
gdy liberalizm etyczny staje się normą etyki społecznej. Dzisiaj wielu
ludzi żyje w grzechu i uważa go za
dobro. Społeczeństwo współczesne
nie zdaje sobie sprawy z istoty grzechu i nie potrafi go precyzyjnie zdefiniować, nasze sumienie uległo potężnej degradacji. Obserwując świat
wkoło nas widzimy rozwój całej
gamy grzechów związanych z seksualnością człowieka, skierowanych
przeciwko małżeństwu i trwałości
rodziny, nietrudno dostrzec nienawiść i spory w społeczeństwie, życie
w kłamstwie i oszukiwanie innych.
W krajach islamskich zaś przemoc
stała się cnotą. Patrząc się na to
wszystko widzimy jak świat, który
wyparł się Boga podążą w kierunku
sądu i potępienia.
Tu w tym miejscu Jezus widzi
zadanie dla Ducha Świętego. To on
działając w Kościele ma za zadanie przekonanie świata o grzechu,
ukazanie światu jego destrukcyjnej
etyki. W zasadzie to jest pierwsze
zadanie ewangelizacji, ukazanie
ewangelizowanemu, że żyje w grzechu. Niestety tej odnowy potrzebuje
też współczesny Kościół, ewangelizacja wewnętrzna, choć termin
brzmi tragicznie, w dzisiejszym Kościele jest coraz bardziej potrzebna.
Mówienie o grzechu, głoszenie
prawdy o Bożych oczekiwaniach
musi napotkać na duży opór społeczny, gdyż nikt z nas nie lubi, gdy
mówimy mu, że jego życie jest złe.
Tu bez Ducha Świętego nasze przesłanie będzie nieefektywne. Jezus
wiedział jak wielkie i trudne jest to
zadanie, dlatego udzielił młodemu
Kościołowi wsparcia Ducha Pocieszyciela w tym wielkim dziele
ewangelizacji świata.
10
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Samo przesłanie ukazujące
grzech, jako zło niczego w życiu
człowieka nie zmienia. Kolejnym
zadaniem Ducha jest przekonanie świata o sprawiedliwości. Tu
jest klucz i punkt zwrotny zadania
ewangelizacyjnego. Grzesznik może
nie wiedzieć, że czyni źle, lub może
wiedzieć o tym, ale w jedynym
i drugim przypadku dalej pozostaje grzesznikiem i nic z tej wiedzy
nie wynika. Duch przekonuje świat
o sprawiedliwości i tu zawarty jest
punkt zwrotny życia człowieka.
Grzech znajduje swoje rozwiązanie w Jezusie, to na krzyżu Golgoty
dokonała się sprawiedliwość Boża
wobec grzeszników. To tam Jezus
znalazł rozwiązanie dla każdego
grzesznika na świecie, gdyż nie tylko
mówi jesteś potępionym, ale możesz
być zbawionym. Jest to jednocześnie
najtrudniejszy element głoszenia
ewangelii światu, bez Ducha musimy
ponieść porażkę w tej materii.
Drugim elementem zadania Ducha Świętego jest przekonanie świata
o sprawiedliwości. Tu tą sprawiedliwością jest ukazanie prawdy o Jezusie, który odszedł do Ojca. Zniknięcie Jezusa ze świata widzialnego
postawiło uczniów i świat w trudnej
pozycji. Chyba każdy z nas stawiał
sobie pytanie, dlaczego Jezus musiał odejść z tego świata? Przecież
gdyby pozostał z nami w formule
widzialnej, ewangelizacja byłaby
o wiele prostsza. Jednak miejscem
dla Jezusa jest dom Ojca, jest majestat, w pobliżu, którego jeszcze nie
możemy przebywać, ze względu na
naszą niedoskonałość. Dopiero powrót Jezusa stanie się dniem sądu.
Punktem zwrotnym przekazu
ewangelicznego jest ukazanie sprawiedliwości Bożej, jaka dokonała się
przez Jezusa. Głównym atrybutem
Boga jest sprawiedliwość. Ta cecha
blokuje miłosierdzie, nie można być
sprawiedliwym i miłosiernym jednocześnie. Sprawiedliwość nakazuje
wymierzenie kary za winę, miłosierdzie nakazuje przebaczenie winy
bez wymierzania kary. Ten trudny
dylemat znajduje swoje rozwiązanie w Jezusie. Śmierć na krzyżu za

grzechy świata zaspokoiła boża sprawiedliwość, kara za grzech została
zapłacona. Jezus siedzący na tronie
Ojca może okazać światu sprawiedliwość płynącą z miłosierdzia. Dopóki świat nie dostrzeże tej prawdy,
dopóty pozostanie w stanie grzechu.
Istotnym zadaniem Ducha jest
przekonanie świata, że jedyną drogą
do miłosiernej sprawiedliwości jest
droga przez Jezusa. Każdy inny sposób dotarcia do bram nieba jest fałszywy i nie może nas tam wprowadzić. Do domu Ojca możemy wejść
z Jezusem i przez Jezusa a gdy próbujemy inaczej boleśnie przekonamy się o błędzie.
Tu tkwi największe zadanie Ducha – jak przekonać ludzi do osoby Jezusa zbawiciela? Przecież my ludzie
jesteśmy dumni z zasady „człowiek
potrafi”, przecież tak wiele religii pokazuje inną drogę, ale czy skuteczną?
Tu pojawia się Duch Święty, bez którego nikt nie da rady przekonać do Jezusa. Jedynie Duch swoim nadprzyrodzonym działaniem potrafi dotrzeć
do ateistów, islamistów, buddystów
i wszystkich innych.
Trzecim zdaniem Ducha Świętego jest przekonanie świata o sądzie.
Śmierć Chrystusa i jego wniebowstąpienie ukazują przegraną szatana. Jego moc, choć nadal groźna staje
się w Jezusie nieskuteczna. Oczywiście szatan poprzez swoich wysłanników może zabijać chrześcijan, ale
jedynie w ten sposób przyspieszy ich
stanięcie przed tronem Ojca. Szatan
może próbować skłócić chrześcijan,
doprowadzić do asymilacji ze światem, może wprowadzić błędne nauki w kościoła, ale nie może stanąć
wierzącemu na sposób biblijny człowiekowi na drodze do nieba.
Duch przekonuje świat o tym, że
każda inna droga do Boga, poza Jezusem jest błędna. Celem działania
i zesłania Ducha Świętego nie są fajerwerki pozwalające chrześcijanom
imponować cudami przed światem,
ale celem jest wykonanie niezmiernie ważnego zadania, doprowadzenia świata do momentu decyzji wiary i przekonania świata, że Jezus jest
absolutną prawdą, drogą i życiem.

Zadanie Ducha wobec wierzących
Rola Ducha ma też wymiar
ukierunkowany na wierzących. Tu
też ma do wykonania trzy zadania:
wprowadzić wierzących we wszelką prawdę, oznajmić nam to, co ma
przyjść i uwielbić Jezusa w społeczności wierzących.
Obserwując wydarzenia związane z apostołami ich uświadomienie
nastąpiło dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. Wcześniej słuchali
Jezusa, byli świadkami wydarzeń,
ale właściwe umiejscowienie tego
wszystkiego znalazło swoje dopełnienie w dniu Zielonych Świąt. Tu
zawarty jest aspekt twórczy działania Ducha, który razem z apostołami doprowadził do powstania
księgi zwanej Pismem Świętym.
Z wielu wydarzeń, jakie miały miejsce ewangeliści i autorzy listów wybrali te, które były najistotniejsze do
naszego zbawienia, inne informacje
pominęli, nie dlatego, że chcieli coś
przed nami ukryć, ale dlatego, że
nie były istotne dla nas i naszego
zbawienia. To Duch Święty stoi za
wszelkimi przebudzeniami w historii Kościoła, gdy dochodzi do total-

nej stagnacji, to Duch poprzez swoje
oddziaływanie na Kościół ukazuje
prawdę i potrzebę odnowy. W efekcie tego zawsze znajdzie się ktoś, kto
sprawia, że teologia i wiara wracają
na dobre tory. Wystarczy spojrzeć
na czasy Reformacji, aby dostrzec
ten aspekt wprowadzania w prawdę
przez Ducha Świętego.
Duch oznajmia nam, co ma
przyjść i jest autorem ostatniej księgi Pisma Świętego, czyli Apokalipsy. To tu poprzez wizję, jaką otrzymał Jan oznajmił nam przyszłość
i dał nam nadzieję i bezpieczeństwo,
wtedy, gdy stoimy dwoma nogami
po stronie Jezusa. To właśnie pewność zbawienia płynie z działającego Ducha w sercu człowieka, to
Duch prowadzi nas i nasze życie
drogą do Boga i wieczności.
Ostatnim zadaniem Ducha wobec
wierzących jest uwielbienie Jezusa
i Boga Ojca. Dary Ducha w głównej mierze ukazują nam chwałę
Boga, pobudzają nas do żywej wiary
i modlitwy. To uwielbienie Boga jest
zadaniem Kościoła i każdego wierzącego, jest służbą mającą na celu ukazanie światu wielkości Stwórcy.

Dwa w jednym
Duch przekonuje świat o grzechu
i tworzy wiarę w nas (1Kor.12,
1-11). Duch z dwóch tworzy jedno,
z dwóch różnych systemów, światopoglądów tworzy jeden płynący od
Boga. Wszystkie idee, jakie są obecne w świecie, każda teoria zaprzeczająca Bogu i jego woli w wyniku
działającego Ducha Świętego zmienia się w rytm Bożych oczekiwań.
Nie możemy przeczytać świadectw,
gdy nawracali się zagorzali ateiści,
zwolennicy naukowego poglądu, feministki, wojujący islamiści, przestępcy oskarżeni o najgorsze czyny.
Duch Święty potrafi swoim działaniem przemienić największego
twardziela w ucznia Jezusa.
Duch będąc jednocześnie obecny
w Kościele i oddziaływujący poza
wierzących tworzy wspólnotę zborową i sprawia, że Kościół rośnie
w siłę i moc. Nam jedynie pozostaje włączenie się w tę misję i poddanie swoich planów i zamierzeń woli
Boga a Duch nas poprowadzi do
celu, jaki Bóg wyznaczył nam, Kościołowi i światu.

Otwieramy
Roczny Kurs Biblijny
przy WBST!
Poznawanie Słowa Bożego jest drogocennym skarbem.
Aby pomóc w jego gromadzeniu począwszy od
16 września 2016 r. 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.
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
www.wbst.edu.pl/index.php/oferta/roczny-kurs.html

Serdecznie Zapraszamy!!!
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TEMAT NUMERU | DUCH ŚWIĘTY
MATEUSZ WICHARY

Zaczątek Ducha
A

nie tylko oni, lecz i my sami,
którzy posiadamy zaczątek
Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej nadziei bowiem
zbawieni jesteśmy. (Rz 8:23-24)

Co to znaczy mieć zaczątek Ducha?
I co z tego wynika?
Zacznijmy od samego słowa. To
aparche, czyli pierwocina: pierwszy owoc, bądź ofiara z pierwszych
owoców. Słowo, które apostoł Paweł
chyba lubił, bo z 8 miejsc w Nowym
Testamencie, gdzie je spotykamy,
6 razy właśnie u niego.
W Rzymian 11:16 czytamy, że
jeśli aparche jest święte, to i ciasto;
jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
Aparche to pierwszy w swoim rodzaju; zapowiedź kontynuacji. Stąd,
Paweł argumentuje, skoro Stare
Przymierze było Boże, a lud Starego Przymierza Boży, to i Nowe jest
Boże i Nowy też jest Boży. Jest cią12
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głość: pierwsze zapowiada drugie.
W Rzymian 16:5 czytamy następujące życzenia: „pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który
jest aparche w Chrystusie w Azji.”
Epenet był Pawłowi drogi; był
pierwszym spośród wielu i najwyraźniej swą wiarą dobrze świadczył
o dalszym zbiorze. Podobnie pisze
w 1 Koryntian 16:15 o domownikach
Stefana: „byli aparche w Achai”.
Znów, apostoł wypowiada się o nich
z wdzięcznością i uznaniem.
W 1 Koryntian 15:20 mamy
wspaniałe słowa o tym, że „Chrystus został wzbudzony z martwych
i jest aparche tych, którzy zasnęli.”
Żyjemy w świecie zmartwychwstania; ono już się rozpoczęło od Jezusa. On zapowiada przyszłe zbiory; zmartwychwstanie wszystkich
chrześcijan, którzy w wierze odeszli
z tego świata. I tak trzy wersety dalej
apostoł opisuje porządek ożywienia:
„jako aparche Chrystus, potem ci,
którzy są Chrystusowi w czasie jego

przyjścia, potem nastanie koniec”
(15:23-24). Ożywienie w Chrystusie
to przeciwieństwo śmierci (15:22).
Adam przyniósł śmierć, a Chrystus
ożywienie. I jest to ożywienie, na
które wciąż czekamy.
Aparche używa jeszcze Jakub
i Jan. U Jakuba czytamy o wierzących i Ojcu: „Gdy zechciał, zrodził
nas przez słowo prawdy, abyśmy byli
aparche stworzenia jego rodzaju.” Tu
my, wierzący jesteśmy pierwszym
owocem jakiegoś nowego stworzenia Bożego; my zapowiadamy jakąś
przyszłość – a ową jakość zyskujemy poprzez wolę i nasienie, jakie
nas zrodziło. To Ojciec nas zrodził;
a uczynił to poprzez własne słowo
prawdy. To ono niesie nową jakość
w tym zepsutym świecie. U Jana
w Objawieniu 14:4 czytamy o pewnej
grupie wierzących: „Podążają oni za
barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi
jako aparche dla Boga i dla Baranka.” Są kimś szczególnym, ze względu na swą ofiarę i wierność Bogu.
Co więc to słowo oznacza
w Rzymian 8:23?
Można rozumieć je różnie. Po
pierwsze, jak sugeruje przekład warszawski („zaczątek”), że mamy na
razie jakąś jedynie początkową miarą Ducha – ale mimo wszystko wystarczającą, aby wzdychać do pełni.
Biblia Gdańska podaje wstrzemięźliwiej interpretując: „A nie tylko ono
stworzenie [wespół wzdycha], ale
i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, i my sami wzdychamy.” Stwierdza, że ów pierwszy zbiór, owoc(e)
Ducha w nas, uzdalnia nas do wzdychania, jak stworzenie (słusznie)
wzdycha. Podobnie podaje Przekład
Ekumeniczny: „również my sami,
którzy mamy pierwsze plony Ducha,
wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała.” Ekumeniczny Przekład Przyjaciół podaje
podobnie: „i my sami, mając zadatek
Ducha ciężko w sobie wzdychamy
oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała”. Biblia Tysiąclecia wybiera jeszcze inny wariant,
tłumacząc „my sami, którzy już
posiadamy pierwsze dary Ducha”,

a Nowe Przymierze identyfikuje Ducha z pierwszym owocem: „którzy
już mamy pierwszy owoc – Ducha,
wzdychamy w sobie.”
Jak to więc w naszym życiu
jest? Czy doświadczamy na razie
obecności Ducha jedynie w jakiejś
początkowej fazie, będąc obdarowani ograniczenie, co owszem, działa,
i sprawia, że tęsknimy do wieczności, ale owa większa miara wciąż
jest przed nami? Czy raczej Duch
sam – przebywając w nas – jest zaczątkiem tej nowej rzeczywistości,
wieczności? Tym, który tworzy ciągłość pomiędzy naszym doczesnym
życiem i tą oczekiwaną przyszłością, do której dzięki jego obecności
w nas tęsknimy?
Jestem przekonany, że Pawłowi
chodzi o to drugie zrozumienie tego
pojęcia. A przekonuje mnie o tym
kontekst.

Kontekst
Apostoł Paweł w 8 rozdziale Rzymian mówi o Duchu. Pisząc w rozdziale 7 o swoich rozterkach i walce
ze słabością, ostatecznie widzi rozwiązanie tyko w łasce. Wobec prawa
jest potępiony, a wobec grzechu bezbronny: „Nędzny ja człowiek! Któż
mnie wyrwie z tego ciała śmierci?”
(7:24). I odpowiada: „Bogu niech
będą dzięki przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego!” (7:25).
I tak rozdział 8 mówi o tym,
kim jest Paweł – i każdy chrześcijanin – dzięki łasce w Jezusie Chrystusie. Przede wszystkim, „nie ma
żadnego potępienia dla tych, którzy
są w Chrystusie Jezusie” (8:1). Ale to
nie koniec. Prawo Ducha, który daje
życie w Jezusie Chrystusie, uwolniło
cię od prawa grzechu i śmierci” (8:2).
Prawo Ducha to nowa zasada życia
w doświadczeniu łaski, zdobytej
przez Chrystusa. W przebaczeniu,
braku potępienia. Nie chodzi o to, że
w Duchu nie ma zasad – bo są, a związane są z życiem w naśladowaniu
Chrystusa. Ale chodzi o punkt odniesienia. Tym nowym jest Chrystus,
nie prawo. Chrystus, który uwalnia
mnie od przekleństwa, grzechu i po-

tępienia. Ofiarował swoje ciało za
nas (8:3-4). To sprawia, że Duch daje
nam nadzieję, nowy, własny „zamysł” (8:6), nowy kierunek.
Ten Duch w kolejnych wersetach jest ściśle związany z Chrystusem. Werset 9 mówi: „kto nie ma
Ducha Chrystusowego, ten nie jest
jego.” Werset 10 powtarza, ale już
nieco inaczej: „jeśli jednak Chrystus
jest w was, (…) duch jest żywy”.
Zwróćmy uwagę: mieć Ducha
Chrystusowego to to samo, co obecność Chrystusa w nas. Chrystusa
więc nie da rady mieć bez Jego Ducha, który nazywany jest słusznie
„Chrystusowym”. Chrystus posyła
Ducha, Jest w nas Duchem, który
jest tez Duchem Ojca, o czym mówi
w. 11: „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych [czyli Ojca],
mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
ożywi i wasze śmiertelne ciała przez
Ducha swego, który mieszka w was.”
To bardzo ważne w świetle dzisiejszych dyskusji o relacji do Ojca,
Syna i Ducha i prób rozdzielania ich.
Prawdziwy zachwyt nad Synem jest
dziełem Ducha i dowodem na działanie Ducha: nie ma go bowiem bez
Ducha. Podobnie prawdziwe poznanie Ojca. Duch jest Duchem Ojca –
„tego, który Jezusa wzbudził z martwych.” Relacja do Ojca bądź Syna
nie jest możliwa bez Ducha, którego
posyłają, bo posyłają go właśnie po to
aby owa więź umożliwić. Z drugiej
strony: skoro jest to Duch Chrystusa
i Ojca, czyli: łączący z Nimi właśnie
i po to został posłany, inaczej jak poprzez poznanie Syna i Ojca NIE DA
SIĘ poznać obecności w sobie posłanego przez Nich Ducha.
O czym jeszcze mówi ten fragment? O tym, że obecność Ducha,
a przez Ducha Syna i Ojca w nas,
jest gwarancją wspaniałej przyszłości. Skoro Syn przebaczył, a Ojciec
posłał Syna, i oboje posłali Ducha
w nasze serca, to na tym nie skończą. Ten Duch, Jego zamieszkiwanie w nas, dowodzi, że Bóg ma dla
nas plan, i to na wieczność: ożywienie naszych śmiertelnych ciał.
Posiadanie Ducha wpisuje nas więc

w odwieczny Boży plan zbawienia;
jesteśmy w środku. Już wiemy kim
jesteśmy, i już możemy wiedzieć,
kim będziemy. To znów wpływa na
teraźniejszość, jak mówią wersety 12
i 13: „jesteśmy dłużnikami nie ciała,
aby żyć według ciała.” Skoro mamy
Ducha to „Duchem sprawy ciała
umartwiajcie.” Jeśli bowiem będziemy żyć tak, jakby Ducha w nas nie
było, „umrzemy” (w. 13). te wszystkie wspaniałe słowa zobowiązują.
Posiadanie Ducha jest rzeczywistością, która przekłada się na określony styl życia. I Paweł się upewnia,
abyśmy o tym nie zapomnieli.
W wersecie 14 apostoł znów
pokazuje, jak ważne jest doświadczanie obecności Ducha. Prowadzenie Duchem Świętym dowodzi, że
jesteśmy dziećmi Bożymi. Znów:
owo dziecięctwo widać nie po relacji do Ducha, ale do Ojca, a sprawia
to właśnie Duch. To On uzdalnia do
pełnego zaufania, ciepła ale i nieustępliwego wobec lęków wołania
„Abba, Ojcze” (8:15). To Duch, nie
kto inny, potwierdza działając w naszych sercach, że faktycznie, jesteśmy związani z Ojcem, należymy
do Jego rodziny. Duch Święty znów
okazuje się Duchem Ojca.
Werset 17 wprowadza perspektywę wieczności. Stwierdza, że skoro
jesteśmy dziećmi Bożymi, to mamy
przyszłość dzieci Bożych – jesteśmy wraz z Chrystusem dziedzicami
wieczności – o ile idziemy droga, jaką
szedł Jezus, włącznie z cierpieniem.
Mówi o „uwielbieniu”, czyli chwale, która na nas czeka w przyszłości. Werset 18 kontrastuje ja z utrapieniami teraźniejszości. Apostoł
Paweł zachęca nas, że te utrapienia
naprawdę warto przejść ze względu
na przyszłość: „one nic nie znaczą
w porównaniu” z tym, co nadchodzi.
Następnie w wersetach 19-22 przekonuje nas o tej chwale. Mówi, że na
ta chwałę oczekuje całe stworzenie –
ono oczekuje na nas, na „objawienie
synów Bożych” (w. 19), które sprawi,
że stworzenie zostanie wyzwolone
„z niewoli skażenia” (w. 21).
O czym mówi tu apostoł? Istnieje jeden moment w historii świaSŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2016
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CHWILA POEZJI
ta, gdy stworzenie zostało poddane w te niewolę – gdy
upadł Adam: „przeklęta niech będzie ziemia z powodu
ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie
dni życia swego!” (Rdz 3:17-18). Teraz, widząc Chrystusa i zmartwychwstanie, widząc Ducha i ożywienie
widzi, że to było jedynie czasowe: „stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli
tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie
będzie wyzwolone z niewoli skażenia” (Rz 8:20-21).
Tak, Bóg poddał ziemię przekleństwu – ale do czasu.
Chrystus przywrócił błogosławieństwo i chwałę człowiekowi; pozyskał ją, zdobył dla swoich braci i sióstr
– i ten moment odnowy świata, przeklętego przez upadek Adama nadejdzie. Kiedy i jak? O tym mówi werset
23 i 24: otóż wraz ze stworzeniem, które „wzdycha”
i „my, którzy mamy zaczątek Ducha wzdychamy
w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.” Czekamy na nowe ciała. Są naszym dziedzictwem
(w. 17), czyli są nam już dziś obiecane, ale jeszcze nie
dziś przekazane. I „w tej nadziei zbawieni jesteśmy”
(w. 24). jeszcze tego nie widać, bo – jak słusznie pisze
apostoł „nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieją”
(w. 24); ale właśnie mając nadzieję, nie widząc, ale dzięki Duchowi „spodziewamy się tego, czego nie widzimy,
oczekujemy żarliwie, z cierpliwością” (w. 25).

Duch: zaczątek nowego w nas
Wróćmy do zaczątku Ducha. To Duch jest w nas zaczątkiem tej nowej rzeczywistości. To On łączy nas
z Synem i Ojcem; to On sprawia, że doświadczamy
łaski uwolnienia od potępienia; to On odwraca nasz
wzrok od beznadziei postrzegania siebie wobec prawa
i uzdalnia do zrozumienia Bożej łaski. To On również
uczy nas życia nie według żądz ciała, ale popycha do
życia w nowej tożsamości, w nowej rodzinie.
To On również uczy nas patrzenia w przyszłości i przechodzenia przez utrapienia. To On uczy nas
„wzdychać w sobie” ku wieczności, czyli – w odróżnieniu od ludzi niewierzących – nie marudzić i narzekać nad swoim (i innych) zepsuciem i grzechem, ale
sięgać przez wiarę ku Nowemu. Wzdychać z nadzieją. Oczekiwać z cierpliwością i żarliwie. Nie tracić
pogody ducha, umieć znosić przeciwności – bo mamy
dziedzictwo; bo mamy nadzieję, bo wolność, która
jest naszym dziedzictwem jest pełna chwały.
To Duch jest w nas twórcą tego wszystkiego: to
Jego jakość. On daje nam przedsmak wieczności, do
której możemy tęsknić; to On daje nam podziw dla
Pierworodnego i ufną miłość do Ojca. To On jest
twórcą zapowiedzi tego, co nadchodzi.
Jest przy nas w pełni, ale w świecie, który wciąż
jest poddany skażeniu. Jest tym, który uczy nas sięgać poza to, co widzialne. Oto Duch pośród nas; jemu,
oraz Ojcu i Synowi za Jego dar, niech będzie chwała
na wieki.
14
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

Nienapisany list
Szanowny Panie Boże!
Kiedyś napiszę taki list
pewnego dnia...może.
Był wczesny ranek.
A ja sama jak palec na Ziemi.
Było tak wcześnie, że ptaki
jeszcze spały z pisklętami swymi.
Ty jednak próbowałeś stworzyć świt.
Ciężko było, ale nie dałeś za wygraną.
Niebo stawało się coraz bledsze
jak moje policzki…
I nastało rano!
Nasyciłeś powietrze bielą, szarością, błękitem.
Odpychałeś noc, wskrzeszałeś świt
bez wytchnienia.
Wtedy zrozumiałam
oniemiałam ze zdziwienia.
Ty jesteś niezmordowany!
Tym się różnię od Ciebie.
Nie wiesz co to zmęczenie.
Pracujesz na okrągło.
Masz zdrowie!
A moje coraz słabsze…
Dobrze, że jesteś obok
nim ponownie zasnę.
Dziękuję, że zdradziłeś mi swój sekret.
Miałam wrażenie,
że bierzesz mnie za rękę…
Wybacz moje zdziwienie.
Prowadziłeś mnie w sam środek tajemnicy.
Trudno się tym faktem nie zachwycić.
Wpatrywałam się w światło,
w kolory, ptaki, drzewa, zwierzęta.
Czułam się wyjątkowa, święta.
Powietrze wpada mi w nozdrza
i sprawia że oddycham.
To cud, że żyję!
Poczekaj, nie odchodź, nie znikaj!
Drżę z rozkoszy. Co za radość żyć!
Dziękuję Ci Panie Boże,
że to dla mnie zrobiłeś.
Wiem, jesteś realny.
Wcale mi się nie śniłeś!

TEMAT NUMERU | DUCH ŚWIĘTY

Jestem Baptystą

–koch am

Duch a Święte g o

fot. Fotolia

Samuel Skrzypkowski

Z

acznę od wyjaśnienia tytułu.
Nazwa tego artykułu ma być
nieco prowokująca i aby dobrze zrozumieć zarówno sam tekst jak i tytuł
uważam, że potrzebne jest małe wyjaśnienie. Używając słowa Baptysta
w tym przypadku mocno idealizuję
i uogólniam. Po pierwsze, mam na
myśli człowieka nowonarodzonego,
rozmiłowanego i ugruntowanego
w Piśmie Świętym, stawiającego je
za ostateczny autorytet w sprawach
życia i wiary. (Oczywiście mam pełną świadomość, że w Kościele Baptystów są tacy których powyższa definicja nie określa, oraz to, że poza
Kościołem Baptystów jest mnóstwo
ludzi których ta definicja określa.)
Po drugie, chcę podkreślić, że artykuł ten jest odpowiedzią na często
słyszane opinie, że baptyści boją się
Ducha, lub nie są duchowi, stąd też
słowo „kocham” w tytule, które ma
zaprzeczyć takowemu kłamstwu.
A celem artykułu jest zachęcenie
do poszukiwania prawdy o Duchu

Świętym w Biblii i wzbudzenie pragnienia do życia w prawdziwej pełni
Ducha Świętego, czego życzę sobie
i tobie, drogi czytelniku. Przejdźmy
zatem do rzeczy.
W ostatnich kilkudziesięciu latach nauka o Duchu Świętym jest
jedną z najbardziej nadużywanych
i przeinaczanych. Ciężko dzisiaj
mówić o Duchu Świętym, bo kiedy
pada Jego imię, to pierwsze co pojawia się wielu z nas przed oczami,
to widok ludzi, którzy mają „wyłączone umysły” i dzieje się z nimi coś
dziwnego. Czy to płaczą lub śmieją
się histerycznie, czy tarzają w konwulsjach, leżą na ziemi, nie umieją
zapanować nad swoim językiem, itd.
Zaczynamy się bać, bo z jednej strony widzimy jak zmienia nas Słowo
Boże, mamy pragnienie poznawania
Boga, nasze serce przepełnia radość
płynąca z ewangelii i zbawienia,
a z drugiej strony nie mamy tego
co mają ci, którzy tak wiele mówią
o Duchu Świętym. Zatem nasuwają

się pytania, czy może jest coś więcej? Czy może nie doświadczam
czegoś, czego powinienem, a może
wcale nie mam tego Ducha? Ale czy
takiego ducha w ogóle powinienem
mieć? Czy takie zachowanie faktycznie jest spójne z tym, co poznaję w Słowie o Bogu? Współczesne
ostre ruchy charyzmatyczne, których jest coraz więcej w naszym kraju są ogromnym zagrożeniem szczególnie dla młodych ludzi. Szukajmy
prawdy o Duchu w Słowie Bożym
i bądźmy mu wierni.

Rola Ducha Świętego
Zacznijmy od słów Jana Chrzciciela o Jezusie i Duchu Świętym: „Jan
świadczył też, mówiąc: Widziałem
Ducha, zstępującego z nieba jakby
gołębica; i spoczął na nim. I ja go nie
znałem; lecz Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, rzekł do mnie:
Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci
Duchem Świętym. A ja widziałem
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2016
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to i złożyłem świadectwo, że ten jest
Synem Bożym” (Jan.1:32-34).
Duch objawia się jako gołębica. W Starym Testamencie ten ptak
kojarzy nam się głównie z dwoma
miejscami.
Pierwsze to Arka Noego, z której gołębica zostaje wysłana „[...] aby
zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi” (Rdz. 8:8). Za
pierwszym razem wraca z niczym,
jednak po siedmiu dniach, Noe ponownie ją wypuszcza. Wtedy gołębica przynosi świeży liść drzewa
oliwnego, po tym Noe rozpoznał,
że czas opuszczenia Arki nadszedł.
Wraz z rodziną i zwierzętami postawili nogi na nowym lądzie. Bóg
zniszczył to co było grzeszne, ustanowił nowe przymierze z Noem,
a ten zbudował ołtarz Panu i złożył
ofiarę dziękczynną.
Drugie miejsce w którym spotykamy się z gołębicami w Starym
Testamencie to system ofiarniczy.
Gołąb, synogarlica lub ich pary były
ustanowionymi przez Boga zwierzętami które można było oddać mu
w ofierze, jeśli nie było kogoś stać na
cenniejsze zwierzęta (np. Kpł. 5:7-10
i Kpł.12:9).
Duch objawia się właśnie w takiej postaci: skromnego, cichego
zwierzęcia, ofiary składanej przez
ubogich. Uważanej przez Jezusa
za symbol niewinności w Ew. Mat.
10:16. Zwiastun świeżości i odnowy
z Arki Noego. Nie objawia się ani

wprowadzi nas we wszelką
prawdę (...) i co ma przyjść,
wam oznajmi.
w dzikości drapieżników, takich jak
orzeł, czy sokół, a tym bardziej jako
papląca i pstrokata papuga.
Jan Chrzciciel mówi:„I ja go nie
znałem; lecz Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, rzekł do mnie:
Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci
Duchem Świętym. (Jan 1:33)”
Chrztu Duchem dokonuje Jezus. To bardzo istotne z co najmniej
16
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dwóch powodów. Po pierwsze, Jan
pokazuje, że teraz z Duchem będzie
inaczej niż było w czasach Starego
Testamentu. Tam spotyka Ducha
przy stworzeniu świata, który unosi się nad powierzchnią wód (Rdz.
1:2) Widzimy jak wyposaża niektóre osoby do służby i wypełniania
Bożych zamysłów, dzieje się tak np.
w przypadku Besalela i Oholiaba
(Wj. 35:30-35). Czasami Duch zstępował na takich ludzi jak Samson,
czy Gedeon, aby wygłaszali, lub
czynili Bożą wolę. Duch przychodził i odchodził od konkretnych
osób, doświadczył tego Saul (1 Sam.
16:14) i obawiał się tego Dawid
(Ps. 51:13).
Działanie Ducha w Starym Testamencie jest potężne, ale można
odnieść wrażenie, że nie kompletne.
Dlatego prorocy wyczekiwali dnia
kiedy to się zmieni widać np. u Joela (3:1-7) i Ezechiela (36:22-37:14)1
Jednak wraz z przyjściem Jezusa to
ma się zmienić. Jan Chrzciciel mówi,
że ten będzie chrzcił Duchem.
Myślę, że nie ma trzeba tłumaczyć czytelnikom, że chrzest
oznacza zanurzenie. Zatem wraz
z nadejściem Chrystusa zmieniają się pewne zasady. Duch nie ma
już być udzielany „na trochę”, lub
„w porcjach”. Ludzie mają być
w nim zanurzeni. Ponadto Duch nie
opuszcza człowieka, ale mieszka
w nim (Rzym. 8:9). To jest coś,
o czym wierzący w Starym Testamencie mogli tylko pomarzyć.
Po drugie, słowa Jana Chrzciciela wskazują nam to na to, że
Duch Święty przychodzi przez Jezusa. Bo to Jezus nim chrzci. Bez
Jezusa nie ma Ducha! Niezbędne jest tutaj przypomnienie słów
Mesjasza z kolejnych rozdziałów
Ewangelii Jana, które wskazują nam
na najważniejszą funkcję Ducha
Świętego: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie
(Jan 15:26)” i „Lecz gdy przyjdzie
On, Duch Prawdy, wprowadzi was

we wszelką prawdę, bo nie sam od
siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to,
co ma przyjść, wam oznajmi. On
mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie
i wam oznajmi (Jan 16:13-14)”
Podstawową i najważniejszą
cechą Ducha oraz jego działaniem
jest uwielbienie Jezusa i złożenie
o Nim świadectwa. Dlatego skupienie Kościoła powinno być zawsze
skierowane na krzyż, nie na gołębicę. J.I Packer pisze: „Wiadomość
jaką przekazuje nam Duch nigdy
nie brzmi „popatrz na mnie, słuchaj mnie, chodź do mnie, poznawaj mnie”, ale: „popatrz na Niego
i zobacz jego Chwałę, słuchaj Jego
i jego Słowa, idź do Niego i żyj,
poznawaj Jego i zasmakuj radości
i pokoju”2 Dlatego Duch przychodzi jako gołębica, jako czysty, niewinny, święty, bo w tym co robi
wskazuje w pokorze na Jezusa. To
jest rola Ducha Świętego i wszystko
co się z nim wiąże służy ku uwielbieniu naszego Pana.
Każdy kto prawdziwie doświadczył nowego narodzenia,
doświadcza tym samym ochrzczenia Duchem. Apostoł Paweł pisze:
„Albowiem jak ciało jest jedno,
a członków ma wiele, ale wszystkie
członki ciała, chociaż ich jest wiele,
tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;
Bo też w jednym Duchu wszyscy
zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni, i wszyscy
zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” (1 Kor. 12:12-13) Wszyscy
członkowie ciała Chrystusa zostali
napojeni jednym Duchem i w tym
Duchu zostali ochrzczeni.
Wyraźnie należy to podkreślić,
bo wiele osób wierzy w chrzest
Duchem, jako inne od nawrócenia,
drugie błogosławieństwo. W takim
przypadku mielibyśmy chrześcijan
i super-chrześcijan. Paweł pokazuje zupełnie coś innego: albo jesteś
w ciele Chrystusa i masz Ducha,
albo jest zupełnie odwrotnie, nie ma
czegoś pośrodku. Chrzest Duchem

1 Kevin L. DeYoung, The Holy Spirit,
Crossway, Wheaton 2011, s.8

2 J.I. Packer, Keep in Step with the Spirit,
Baker, Grand Rapids 2005, s.57

to nic innego jak zjednoczenie się
z Chrystusem przez nowonarodzenie, którego on dokonuje w nas
zgodnie ze swą suwerenną wolą. Ten
sam Duch, który zstąpił na wierzących w Dzień Zielonych świąt, ten
sam włącza i dziś tych którzy uwierzą do ciała Chrystusa.

Uświęcenie
Duch Święty prowadzi do uświęcenia, jest zarazem tym który przekonuje o grzechu, jak i tym który
pociesza (J. 16:8; 14:6). Dzięki działaniu Ducha możliwa staje się walka z grzechem. To on nas uświadamia i wyposaża do walki z tym, co
w nas złe. Gdyby nie działanie Ducha, chrześcijanin nigdy by się nie
nawrócił i tym bym bardziej nie
uświęcał. Paweł pisze: „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała
umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci,
których Duch Boży prowadzi, są
dziećmi Bożymi. (Rz. 8:13-14).”
Jak to kiedyś, ktoś ładnie powiedział: Dla Ducha sezon polowań
na grzech w życiu chrześcijanina
jest zawsze. Kiedy zdamy już sobie
sprawę z naszego zła i zaczniemy
pokutować wtedy Duch staje się też
naszym pocieszycielem, który przypomina nam łaskę i krzyż Chrystusa, oraz pomaga stanąć z powrotem
na nogi i iść w stronę niebiańskiego
domu. Z drugiej strony, jak bardzo
musi być zasmucony gdy chrześcijanin nie opamiętuje się, albo tłumaczy swoje grzeszne zachowanie
i pragnienia działaniem Ducha, czego świadkiem byłem nie raz.

Wprowadzenie w prawdę
Duch Święty pozwala nam poznać
prawdę. Jezus powiedział: „Lecz
gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelką prawdę,
bo nie sam od siebie mówić będzie,
lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (Jan 16:13)” Duch prowadzi nas
do Słowa Bożego. Każdy, kto pragnie trwać w Słowie, rozumieć Sło-

wo, umieć je zastosować w swoim
życiu, może tego doświadczyć tylko
przez działanie Ducha. Tym samym
Duch nigdy nie będzie nas odciągał
od Słowa Bożego, lub go przekręcał i przeinaczał. To on natchnął
autorów Nowego Testamentu, przekazał swoje objawienie i użył ich
do ukazania nam prawdy. Dlatego
w Biblii jest tak wielki, ostateczny autorytet. Biblia jest Słowem
Bożym, czyli tym samym księgą
Ducha. Nie musimy iść za tym poza
Biblię, nie znajdziemy prawdy nigdzie indziej.

Wyposażenie
Duch Święty wyposaża uczniów
Chrystusa do służby. Rozdaje dary
tak by móc służyć Kościołowi
i Bogu. Nie chcę tutaj wchodzić w kontrowersję darów
nadprzyrodzonych i to czy
są one jeszcze dostępne,
czy były tylko udzielane w
czasach apostolskich dla
potwierdzenia boskiego działania
wśród świeżo rozwijającego się
chrześcijaństwa. Uważam jednak
za istotne podkreślenie Pawła, że
wszystkie dary służą ku wspólnemu
pożytkowi Kościoła (1 Kor 12:7),
zatem nie ma takich, które nie służą wspólnocie. Duch daje nam mądrość, odwagę, wiarę i radość oraz
używa nas do budowania Królestwa
Bożego. Bez Jego ingerencji w nasze życie, Kościół wyglądałby jak
przebita, sflaczała dętka rowerowa,
nie nadająca się do jazdy i pokonywania kolejnych kilometrów, której miejsce jest na śmietniku, a nie
w pędzącym mechanizmie.

Zakończenie
Pamiętajmy o tym co mówi Pismo
o Duchu i do tego nastrajajmy swoje
poglądy i doświadczenia, a nie odwrotnie – najpierw doświadczyłem
czegoś ,co wydaje się dobre i „naładowało moje duchowe baterie”, więc
postaram się znaleźć werset, którym
mógł bym to podeprzeć . Jak powiedział Oswald Chambers: „Miarą ży-

cia duchowego nie są jego ekstazy,
ale jego posłuszeństwo.”
Zakończę fragmentem pewnego
kazania: „Bardzo ciężko jest mówić
o byciu w pełni Ducha Świętego.
Wiecie dlaczego? Ze względu na
zepsute i niedorzeczne aktywności wielu, wielu grup, uważających
siebie za za wypełnione Duchem,
kiedy w rzeczywistości nie ma tam
w ogóle Ducha Świętego. Może i są
wypełnieni duchem, ale na pewno
nie Świętym, bo prowadzi on do
robienia rzeczy, które zaprzeczają wszystkiemu co wiemy z Pisma
o Duchu Świętym i Jego owocu.
Pragnę mówić o prawdziwej mocy
Ducha, nie o mocy do padania na
ziemię i trzęsienia się jak robak, nie

daje nam mądrość, odwagę,
wiarę i radość oraz używa nas do
budowania Królestwa Bożego
o mocy do ogłaszania bogactwa, nie
o mocy do mówienia, że ktoś został
uzdrowiony, podczas gdy nic takiego się nie stało. Mówię o mocy
Ducha do prowadzenia życia chrześcijańskiego, mocy do miłości gotowej na wszelkie poświęcenia, mocy
do wytrwałej modlitwy potrafiącej
kruszyć skały, mocy do głoszenia
ewangelii. Tego potrzebujemy i o to
zabiegajmy.”3
Pragnijmy pełni Ducha występującego pod postacią gołębicy,
łagodnego i cichego. Ducha, który
zmienia serca ludzi z kamiennych
na mięsiste, Ducha który prowadzi
do zachwytu i uwielbienia Chrystusa, Ducha który zmienia moje
grzeszne życie, Ducha dzięki któremu mogę zrozumieć to co mówi do
mnie Bóg przez swoje Słowo, Ducha który wyposaża mnie do służby,
chrześcijańskiego życia i głoszenia
Królestwa Bożego.

3 Paul Washer, Empowered by the Holy
Spirit, http://illbehonest.com/Empoweredby-the-Holy-Spirit-Paul-Washer [dostęp na
04.05.2016] tłum. Własne.
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KOBIETA KOBIECIE

Alina Woźniak

przypomina
duchowych egzaminów?
Czy raczej liczymy, że
Duchu Święty, obiecany nam
Duch poprowadzi. Wiele
Przypominaj to, co mówi Pan.
lat temu pewien człowiek
Z Tobą Słowo Boże żywe staje się
z kręgów bardzo charyW moim życiu, Duchu, prowadź
zmatycznych rozmawiał
mnie…
z młodym liderem w naszym zborze o wakacyjnym obozie młodzieżoa oknami kwitnące bzy i kasztany. To znak, że w szkołach czas wym. Pojawiło się pytanie, kto poegzaminów, czas matur. Stawiamy prowadził ten obóz? W odpowiedzi
często nasze dzieci przed Bogiem padły imiona ludzi odpowiedzialw modlitwach i prosimy o powodze- nych za przygotowanie i prowadzenie w czasie egzaminów. Wiemy jed- nie programu, za transport, za kuchnak doskonale, że „czego się Jaś nie nię, bezpieczeństwo i organizację
nauczył, tego Jan nie będzie umiał”. tego obozu. Reakcją owego charyWiemy, że bez uprzedniej pracy nie zmatycznego rozmówcy był śmiech
można się spodziewać efektów. Że i uwaga – a nie powinien tego obozu
z próżnego to nawet Salomon nie na- prowadzić raczej Duch Święty!?
Jak rozumiemy prowadzenie
leje. Wiosenne egzaminy są bowiem
Ducha
Świętego? Pismo Święte odsprawdzeniem tego, w jakim stopkrywa
nam
Prawdę o Osobie Ducha,
niu uczeń, student, przyswoił sobie
który
pociesza,
zaświadcza o Jezuwiedzę na dany temat. Praca w czasie,
wprowadza
w prawdę, przekosie egzaminu jest oparta na wiedzy
nuje
o
grzechu,
o sprawiedliwości,
i zrozumieniu zdobytych wcześniej.
o
sądzie...
Jednym
z atrybutów DuEgzamin to nie czas na korzystanie
z podręczników, notatek, to nie czas cha jest przypominanie.
Jakiś czas temu zostałam zana douczanie się.
proszona
na koncert ewangelizaCzy podobną logiczną zasadę
cyjny
dla
kobiet.
Poproszono mnie
stosujemy do swoich codziennych

Z
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o krótkie opowiedzenie Ewangelii.
Z wielką pokorą i drżeniem przygotowywałam się do tego wydarzenia. Modlitwa, czytanie Słowa,
modlitwa, notatki, modlitwa, telefony ustalające, kto, kiedy, co powie
w trakcie tego koncertu, modlitwa… Podczas trwającego koncertu, dla około 200 kobiet, liderka zaproszonego zespołu dzieliła się tym,
czego sama doświadczyła. Spontanicznie, naturalnie opowiadając
swoją historię powiedziała ewangelię. Powiedziała dosłownie wszystko, co zawierały moje notatki. Ja,
raz po raz, wykreślałam kolejne
zdania, które właśnie zostały wypowiedziane. Wychodząc na scenę
wiedziałam, że nie mam notatek.
Pomodliłam się jednak o prowadzenie Ducha. A On przypomniał
mi to, co wiem ponad moje notatki.
Swobodnie, z Jego Mocą opowiadałam o żywym Jezusie, o tym, czego
wcześniej nauczyłam się, doświadczyłam, o czym wcześniej Duch
Święty sam mnie nauczył. To było
niesamowite doświadczenie działania Ducha, gdy przypomniał mi to
wszystko.

fot. Fotolia

Ten, który

Przyglądając się działaniu Ducha Świętego wśród apostołów już
w dniu Zielonych Świat widzimy
Piotra, który w swoim kazaniu cytuje fragmenty zaczerpnięte z Księgi
Joela. Duch przypomina Piotrowi
te słowa, by wskazać na wypełnienie się zapowiedzianych proroctw
w Jezusie. Potem widzimy Szczepana, który pełen Ducha przywołuje
w pamięci historię narodu Izraelskiego, znaną każdemu pobożnemu
Żydowi. Jest tam Duch Święty, który wskazuje na Jezusa i Jego miejsce
w tej historii. Duch Święty posługuje się historią i objawia w niej działanie Boga, rolę i miejsce Jezusa.
I wreszcie widzę też Pawła, który zaledwie kilka dni po spotkaniu
Jezusa, na drodze do Damaszku,
prowadzi debaty teologiczne w synagogach, przekonując, że Jezus jest
Synem Bożym. Jak sam mówi później w swojej obronie, będąc sądzony
z powodu nadziei i zmartwychwstania, Paweł zwiastuje Chrystusa „nie
głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz” (Dz.26:
22-23). Duch Święty po raz kolejny posłużył się historią człowieka.
Wydobył to wszystko, co Paweł
przez lata studiował, czym żył. Nadał właściwe światło tak, że Paweł
z gorliwego prześladowcy chrześcijan, staje się tym, który przedstawia
się jako: „apostoł Chrystusa Jezusa
z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej” (1Tym 1:1).
Zupełnie inna jest interwencja Ducha Świętego w nawróceniu
dworskiego urzędnika królowej
etiopskiej. Człowiek ten, mimo
najszczerszych chęci, sam nie jest
w stanie zrozumieć czytanych fragmentów Pisma. Filip za sprawą Ducha Świętego jest tym, który pomaga zrozumieć znaczenie czytanych
fragmentów z proroka Izajasza, odnosząc je do Osoby Jezusa. Warto
zauważyć, że Duch Święty ingeruje
w życiu tego człowieka wtedy, gdy
ten czyta, studiuje Pismo, gdy szuka
Boga. O Etiopii mówi się dzisiaj, że
jest jednym z najstarszych chrześci-

jańskich państw na świecie. Czyżby
za sprawą owego urzędnika?
Na podstawie tych przykładów
widzimy, że Duch Święty jest Bogiem działającym w nas, z całą naszą historią, Bogiem, który sprawia,
że pamiętamy, który budzi pamięć.
Sam Jezus wyjaśnia to apostołom
przed Pięćdziesiątnicą zapewniając, że „Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy
was wszystkiego i przypomni wam
wszystko, co wam powiedziałem”
(Jan 14:26).
Znany historyk Norman Davies
powiedział, że „aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć,
skąd przychodzi. Naród bez historii
błądzi, jak człowiek bez pamięci.”
Czy można powiedzieć również, że
chrześcijanin bez historii, bez pamięci błądzi? Bez przypominania
chrześcijaninowi groziłoby zatracenie swej tożsamości. To Duch Święty
naucza jak podejść do historii. Duch
Święty przywołuje początki wiary,
pamięć pierwszej miłości, która być
może już dzisiaj nieco przygasła.
„Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś
pierwszą twoją miłość. Wspomnij
więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie,
jak pierwej” (Obj 2:4-5). Potrzebna
jest nam pamięć o własnych upadkach, pamięć nieskończonej łaski.
W tak wielu miejscach czytamy, że
Jego łaska Trwa na wieki. Doświadczając tej łaski możemy zawołać za
Psalmistą: „Jakże cenna jest łaska
twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich.”
(Ps 36:8). Pismo Święte zachęca:
„Pamiętajcie o swych przełożonych,
którzy głosili wam słowo Boże,
i rozpamiętując koniec ich życia,
naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na
wieki. Nie dajcie się uwieść różnym
i obcym naukom, dobrze bowiem
jest wzmacniać serce łaską, a nie
pokarmami, które nie przynoszą
korzyści tym, co się o nie ubiegają.” (Hebr 13:4-9). A gdy dopada
nas próżność, Duch Święty przypomni: pamiętaj skąd pochodzisz.

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem
w ziemi egipskiej i że Pan, twój
Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką
możną i ramieniem wyciągniętym.”
(5Moj 5:14)
Duch Święty chce się posłużyć
moją i twoją historią. Nasz Bóg idzie
z nami, wchodzi między nas. Jest naszym ratunkiem każdego dnia. Wraz
z nami tworzy dzieje. Pamięć o tym
wszystkim, co ważne, sprawia, że
życie staje się owocne, właśnie dzięki owej łasce pamięci. Codziennie
stajemy do życiowych egzaminów.
Trzeba mieć swoją historię z Bogiem, tak by Duch Święty mógł ją
przypomnieć. Każdego dnia mamy
być, jak Paweł, gotowi do osobistej
obrony. Świat nieustannie sprawdza
i zadaje pytanie: w czym, w kim
pokładasz nadzieję? Gdzie lokujesz
swoje skarby? Co jest w twoim sercu? Jak zachęca Piotr w swoim liście: „nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach
waszych, zawsze gotowi do obrony
przed każdym, domagającym się od
was wytłumaczenia się z nadziei
waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem.” (1 P 3:14-15).
Pamiętajmy jednak, że Duch
Święty niczego nie przypomni jutro,
jeśli dzisiaj nie przeżyję z Bogiem
godziny za godziną, jeśli dzisiaj nie
wsłucham się w Jego Głos, jeśli nie
odrobię mojej lekcji z życia z Bogiem. Pamiętajmy, że z próżnego to
nawet sam Salomon nie naleje…
Pozwalajmy, by Bóg przez Ducha Świętego każdego dnia, w modlitwie, w rozważaniach, nauczał
i przypominał nam – skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, dzięki Bożej łasce. „Przeto
pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś
poganie w ciele… byliście w tym
czasie bez Chrystusa, dalecy od
społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę,
nie mający nadziei i bez Boga na
świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się
w Chrystusie Jezusie bliscy przez
krew Chrystusową.” (Ef 2:9-13).
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DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 15
Janusz Kucharczyk

Janek na poważnie zaczął zastanawiać się nad bóstwem Jezusa. Jego
tok myślenia był miej więcej następujący: „Dobrze,” mówi do siebie
Janek. „Może i Jezus jest synem
Bożym. Nawet to rozumiem, w końcu faraon miał być podobno synem
Bożym, Herakles był synem samego
Zeusa. Nie ma w tym nic dziwnego.
Ale syn Boży to jednak nie Bóg,
zwłaszcza jeżeli jest On jeden. To
w gruncie rzeczy jest absurd. Nie
jest możliwe, by Jezus był Bogiem.
Czy ktoś już o tym mówił?”
Trochę poczytał, poszukał
i dowiedział się o Ariuszu, braciach
polskich, unitarianach i świadkach
Jehowy. Czytając o nich czy też ich
samych, doszedł szybko do wniosku,
że mogą mieć rację. Poczuł nawet
coś w rodzaju oświecenia: no tak,
przy założeniu, że Jezus Bogiem nie
jest, wszystko staje się jaśniejsze.
Postanowił jednak porozmawiać wpierw z kilkoma chrześcijanami, którzy stanowczo obstawali
przy tym, że Jezus jest Bogiem.
Postanowił porozmawiać ze swym
kolegą Jakubem, który tym tematem
przez jakiś czas się zajmował.
−− Jakub, myślę nad tym i myślę. Jak to jest możliwe, że człowiek
jest Bogiem. To absurd!
−− Hm... poniekąd masz rację. Dla naszego umysłu to niepojmowalne, ale tak naprawdę nie ma
w tym nic nie logicznego.
20
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−− Nie? Jak człowiek może
być Bogiem?
−− Masz całkowitą rację, nie
może. Na ogół nie. Albo: co do zasady w ogóle. Ale dlaczego wszechmocny Bóg nie mógł stać się człowiekiem jeden jedyny raz?
−− No... nie wiem. – Janek na
to – Ale Bóg nie może...
−− Czego Bóg nie może?
−− No tak – zgodził się Janek.
Mówić o Bogu, że czegoś nie może
nie jest najszczęśliwsze. Zaczął więc
z innej strony. – Dobrze, czy Jezus
mówił gdzieś, że jest Bogiem?
−− Tylko Bóg może odpuszczać grzechy, uciszać burzę, wskrzeszać zmarłych. A Jezus to robił.
−− Bo Bóg mu dał taką moc.
−− Ale to boska moc.
−− Co nie znaczy, że był Bogiem.
−− A co mówi o tym Prolog
Jana? – Jakub na to.
−− Słowo było boskie, nie było
Bogiem i tu w ogóle nie chodzi o boską naturę.
−− Nie? A o co?
−− Słowo „Bóg” jest tu bez rodzajnika – wyedukowany argumentami antytrynitarnymi odparł Janek.
Jakub na to:
−− Czasem jest, czasami nie
ma. To nie jest istotne – i zaczął mu
pokazywać różne inne fragmenty,
w których pojawia się ta sama konstrukcja. I podsumował: – bóstwo

Jezusa opera się nie na samej gramatyce, ale i całym Prologu. Widać
w nim odwieczną społeczność z Bogiem i osobowość Słowa. Poza tym
– ciągnął Jakub – Jeżeli był tylko
człowiekiem, to dlaczego tak Żydzi
się gorszyli odczytując jego działania jako nadprzyrodzone?
−− No... – zastanowił się Janek
– zgoda, był czymś więcej niż człowiekiem, aniołem.
−− Ale człowiek-anioł jest
równie trudny do przyjęcia, jak człowiek-Bóg.
−− No tak – zgodził się Janek. – W sumie niewiele to zmienia,
a mniej wyjaśnia. Czy moim Panem
i Zbawicielem może być anioł? Chyba nie. Czy imię anioła może zbawiać? Czy można w nim chrzcić?
−− No właśnie. O to chodzi.
Janek podziękował Jakubowi za
rozmowę. Po jakimś czasie uznał,
że argumenty za negacją boskości
Jezusa nie są takie silne. Był nawet
w stanie się zgodzić, że Jezus faktycznie jest Bogiem.
Niemniej, silnym kontrargumentem dla niego było to, że uznanie
bóstwa Jezusa prowadzi do doktryny Trójcy, a tej przyjmować nie miał
zamiaru. To znaczy nie wykluczał
jej, ale pod warunkiem, że go ktoś
w końcu przekona, że jest prawdziwa. Tym właśnie zamierzał się zając
w najbliższym czasie.

fot. Fotolia

Czy Jezus jest Bogiem?

STANOWISKO KOMISJI ETYKI I TEOLOGII

R

NAUCZANIE PRZEZ KOBIETY

ada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, wykonując uchwałę Krajowej Konferencji Kościoła z 6
czerwca 2015 powołała Komisję Etyki i Teologii Kościoła w składzie prezbiterów: Daniel Trusiewicz – przewodniczący, Adam Gutsche, Mieczysław Piotrowski, Jerzy
Rogaczewski, dr Andrzej Seweryn, Ireneusz Skoczeń,
Henryk Skrzypkowski, Leszek Wakuła, dr Mateusz
Wichary, dr Piotr Zaremba. Członkowie Komisji reprezentują okręgi. Rada Kościoła postawiła przed Komisją
zadanie sformułowania stanowiska na temat nauczania
przez kobiety na nabożeństwach w zborach KChB.
Komisja przyjęła zasadę pracy na posiedzeniach
i spotkała się trzykrotnie. Poza tym miała miejsce praca
własna polegająca na indywidulanym studiowaniu odpowiednich fragmentów Pisma Świętego oraz wymiana
korespondencji elektronicznej między niektórymi członkami Komisji, którym zależało na rozpoznaniu prawdy
biblijnej i wskazaniu kierunku dla Kościoła.
Poczyniono rozróżnienie między przywództwem
kobiet a nauczaniem przez kobiety w zborach Kościoła.
W trakcie dyskusji pojawiło się także rozróżnienie między nauczaniem a pełnieniem urzędu nauczycielskiego.
Zastanawiano się także czy wskazówki biblijne na temat
nauczania przez kobiety są uwarunkowane kulturowo,
czy też powinny być traktowane jako uniwersalny dogmat w każdym czasie i miejscu.
W trakcie pracy członkowie Komisji wyrażali oczywiście różne opinie, więc potrzeba chwili okazało się
poszukiwaniu pewnego kompromisu. Stwierdzono, że
kobiety podobnie jak mężczyźni, mogą mieć dar nauczania, gdyż to Duch Święty obdarza wierzących jak sam
chce. Zauważono jednocześnie, że w praktyce kobiety
zwykle angażują się tam, gdzie mężczyźni są bierni i zaproponowano, że zaleceniem dla Kościoła powinno być

przygotowywanie mężczyzn do przywództwa i nauczania w Kościele.
Komisja mając świadomość, że w Kościele mogą być
wyrażane różne opinie sformułowała stanowisko w celu
wskazania kierunku dla członków Kościoła i ich liderów. Poniższe stanowisko zostało w dniu 18 kwietnia
br. przyjęte jednomyślnie i przekazane Radzie Kościoła
do publikacji.

Stanowisko Komisji Etyki i Teologii
w kwestii nauczania przez kobiety
na nabożeństwach z 18.04.2016

Poddając się zasadom Pisma Świętego, obowiązującym
wszystkich wierzących w Kościele stwierdzamy, że:
1. Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy
Kościoła – Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7;
Tyt. 1,5-9) i słusznie wyrażona w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 ust. 2).
2. Chrystus daje zarówno kobietom jak i mężczyznom różnorodne dary duchowe, które powinny być
używane dla budowania Kościoła (1 Kor. 12,4-7,11;
Rzym. 12,4-6; Ef. 4,7; 1 Pt. 4,10).
3. Kobiety nie powinny przejmować przywódczej roli
przeznaczonej dla mężczyzn w Kościele, w tym pełnić roli nauczyciela całego zboru (1 Tym. 2,11-15;
Tyt. 1,9; 2,4-5).
4. W Chrystusie odnajdujemy równość kobiet i mężczyzn w ich godności oraz różnorodność w ich powołaniach i zadaniach (Rdz. 1,27; 1 Kor. 11,11-12; Gal.
3,28).

reklama
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UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 5
Łukasz Woźniak

GRUPA UCZNIOWSKA
fot. Fotolia

a typowa grupa biblijna

J

ezus powołał mnie do bycia
Jego uczniem i czynienia innych
uczniami. Inaczej mówiąc, mam być
święty i pomagać innym stawać się
świętym, mam naśladować Jezusa
i prowadzić w tym innych, mam być
posłuszny i uczyć innych posłuszeństwa. Niezależnie od tego, jak to nazywasz, ważne jest żebyśmy mieli
świadomość tego, jakie jest nasze
powołanie, nasz cel.
Jesteśmy powołani do uczniostwa, a nasza codzienność jest odzwierciedleniem tego, czy rzeczywiście jest to prawdą w naszym życiu.
„Uczenie przestrzegania tego, co przykazał Jezus” to nie jedna czynność,
czy konkretna forma, a raczej styl
życia. To spędzanie czasu z ludźmi
w taki sposób, byśmy przez nasze relacje nawzajem pomagali sobie przybliżać się do Chrystusa. W luźnych
spotkaniach, w konkretnych grupkach, w pracy i w odpoczynku. Nie
ważne gdzie i jak, najważniejsze jest
trwanie w świadomości powołania
i dążenie do tego, by ono wniknęło
głęboko w naszą naturę i stało się motywacją wszystkich naszych działań.
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Dzisiaj powiem o grupie uczniowskiej jako o sposobie na realizowanie Wielkiego Posłannictwa.
Myślę, że gdy mówimy o jakiekolwiek grupce biblijnej, od razu pojawiają nam się pewne skojarzenia
z nią związane. Często automatycznie powielamy schematy poznane
w kościele. Dlatego posłużę się dzisiaj obrazem „typowej grupki biblijnej”, który pewnie, w mniejszym lub
większym stopniu, dotyczy twoich
doświadczeń i postaram się porównać ją z moim wyobrażeniem grupy
uczniowskiej. Grupy uczniowskiej
czyli takiej, której celem jest czynienie uczniami, czyli „uczenie przestrzegać tego, co przykazał Jezus.”
Mam nadzieję, że artykuł ten zachęci cię do przemyślenia tego, jaki cel
i jaką formę ma grupka, w której jesteś lub którą prowadzisz.

Cel grupy

Cel typowej grupy biblijnej bywa
rożny. Spotykamy się, żeby poznawać Biblię, integrować się, wzrastać
duchowo – różne grupy mają różne
cele. Niestety wiele grup żadnego

celu w ogóle nie ma, a nawet jeśli
prowadzący ma jakiś cel, prawie nikt
go nie zna. Często robimy grupy dlatego, że wszyscy to robią, bez większego zastanowienia.
Grupa uczniowska różni się
tym, że konkretny cel posiada
i wszyscy jej uczestnicy go znają.
Celem tym jest, o czym już pisałem,
szeroko pojęte czynienie uczniami.
Czyli grupka istnieje po to, żeby jej
uczestnicy stawali się coraz bardziej
posłuszni Jezusowi. Na tym etapie
możesz się zastanawiać, co za różnica między tym a tym. Jednak ważne
jest to, że celem grupy uczniowskiej
nie jest jedynie studiowanie tego, co
Jezus powiedział, jak żył i jakie fajne chrześcijańskie wnioski można
z tego wyciągnąć, ale raczej pomoc
w praktycznym życiu jak On.
Z mojego doświadczenia wynika,
że bardzo pomocne jest, gdy uczestnicy znają ten cel i rzeczywiście chcą
tego w swoim życiu. Ważne też jest,
aby lider takiej grupy ów cel podkreślał i przypominał. Stracenie celu
z horyzontu może prowadzić do spłycenia spotkań, sprowadzenia ich do

luźnego rozmawiania o fragmencie.
Chcąc wzrastać w Chrystusie muszę
być gotów na to by szczerze otworzyć się przed innymi, nie udając i nie
ukrywając rzeczy, które mogłyby się
„nie spodobać”; muszę być gotowy
by badać swoje serce i szukać tego, co
w moim życiu utyka i wspólne dążyć
do praktycznej zmiany. To może wydawać się trudne, ale wspólny, jasny
cel grupy nadaje jej właściwy kurs
i odpowiednie motywacje.

Współodpowiedzialność
i intymność

Ta różnica pomiędzy klasycznymi
grupkami, a tymi uczniowskimi
wynika bezpośrednio z pierwszego
punktu. Jeśli wiemy jaki jest nasz
cel, to dążymy do praktycznych
zmian w naszym życiu i pojawia
się pytanie co zrobić, gdy trafiamy
na przeszkody i problemy. Po pierwsze, na spotkaniu klasycznej grupki
biblijnej trudno o to, żeby ktoś naprawdę się otworzył i mówił o grzechu, czy przyznał się do porażki.
Grupka biblijna tworzy atmosferę,
w której wypowiadam się i otwieram na tyle, na ile sam zdecyduję,
wtedy gdy mam na to ochotę, a najczęściej tej ochoty nie mam – no bo
kto chciałby mówić o swoich słabościach przed grupą średnio znanych
osób. Przez to prowadzący na grupce biblijnej nie ma narzędzi, żeby
pomóc innym szczerze spojrzeć na
ich życie, ocenić progres duchowy,
realizacje postawionych celów.

trudno o to, by ktoś naprawdę
się otworzył i mówił o grzechu,
czy przyznał się do porażki
Współodpowiedzialność to odpowiedzialność pomiędzy uczestnikami grupki, to deklaracja szczerości, otwartości i gotowości do
pomocy we wzroście drugiej osoby.
Czasami posługuję się innym obrazem i mówię, że grupka uczniowska
to spotkanie uczniów Jezusa, którzy

chcą coraz bardziej go naśladować
i spotykają się, aby sobie w tym celu
pomagać. Na grupce uczniowskiej
normalne będą pytania o stan życia
duchowego każdego uczestnika, o ich
cele z zeszłego spotkania, o ich relacje, o okazje do głoszenia Ewangelii,
itd. Na takiej grupce chcemy sobie
pomagać dostrzegać Boże działanie
w nas, dlatego nie pozwalamy sobie
na ogólne, zbywające odpowiedzi, na
powierzchowne wnioski i na unikanie nieprzyjemnych tematów.
Zwykłej grupie biblijnej potrzeba bardzo dużo czasu i odpowiednich warunków, żeby zbudować
atmosferę otwartości i współodpowiedzialności. Grupka uczniowska
ma to wpisane w swój charakter
i każdy jej uczestnik dołącza do niej
wiedząc na co się pisze. I to pomaga
w budowaniu dojrzałości Chrystusowej wszystkim w grupie, zarówno
uczestnikom, jak i prowadzącemu.

Kto i kiedy

Zazwyczaj typowe grupki biblijne
są otwarte i ich skład zmienia się
z tygodnia na tydzień. Niektórzy
uczestnicy przychodzą regularnie,
inni od czasu do czasu. Na jednej
grupie spotykają się małżeństwa, narzeczeństwa, rodzice z dziećmi – tak
naprawdę ktokolwiek. Niejednokrotnie na grupkach biblijnych, które prowadziłem, dochodziło do ciekawych
sytuacji. Na jednym spotkaniu były
trzy osoby, a na kolejnym kilkanaście. Jedno spotkanie trwało godzinę, a inne prawie trzy. Nieraz osoby
w grupie były otwarte na rozmowę, a za innym razem zupełnie
milczące i zamknięte.
Stały skład i regularne spotkania pomagają w utrzymaniu właściwego celu i dbaniu
o szczerość i współodpowiedzialność. Osobiście preferuję
grupy uczniowskie małe i jednopłciowe (i w naszej wspólnocie
wszystkie właśnie takie są). Próba prowadzenia grupy mieszanej
w naszej wspólnocie niestety nie powiodła się, trudno było o otwartość
i intymność, naturalnie grupa się
rozpraszała i w końcu rozpadła.

Najlepszy jest stały, niewielki
skład grupy i regularne, cotygodniowe spotkania. To buduje zaufanie,
otwartość i ułatwia skoncentrowanie na celu.

Pomnażanie

Ostatnia z najważniejszych różnic
pomiędzy typową grupą a grupą
uczniowską dotyczy wizji przyszłości. Normalna grupa istnieje sama
dla siebie, skupia się na uczestnikach samej grupy. Uczniostwo to
uczenie posłuszeństwa Jezusowi,
czego elementem jest czynienie innych uczniami. Jednym z celów lidera grupy uczniowskiej jest dojrzałość członków grupy, która objawia
się tym, że wpływają oni na swoje
otoczenie. Pomagają we wzroście
wierzącym znajomym i głoszą Dobrą Nowinę wszystkim zgubionym,
przekazując cel – czynienie innych
uczniami. Jeśli ktoś w mojej grupce
prowadzi swoją grupkę, to pomagam
mu prowadzić ją jak najlepiej, nadawać właściwy kierunek i dobierać
najlepszą formę.
Wszyscy w grupie uczniowskiej,
od samego początku jej istnienia, są
świadomi tego, że ich powołaniem
jest głoszenie Ewangelii, pomaganie innym w duchowym wzroście
i pomnażanie uczniów dalej. Nie
każdy w grupie uczniowskiej będzie
od razu „ekspertem w pomnażaniu”
i sam lider niejednokrotnie będzie
odkrywał jak prowadzić w tym swoją grupę ucząc się na własnych błędach. Najważniejsze w świadomości
pomnażania jest to, by szukać formy
spotkania łatwej do powtórzenia
i świadomie uczyć jej stosowania.
W moim następnym artykule
postaram się przedstawić propozycję konkretnych elementów takiego spotkania uczniowskiego. Mam
nadzieję, ze wymienione powyżej
różnice pozwolą nam dostrzec, że
typowe grupki biblijne są dobrym,
ale niekoniecznie idealnym narzędziem abyśmy „wzrastali pod każdym względem w niego, który jest
Głową, w Chrystusa” (Ef. 4:15).
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Wojciech Kowalewski

CZYM ODDYCHASZ?

zy czasami myślisz o swoim oddychaniu? Naukowcy twierdzą, że codziennie każdy z nas bierze oddech około dwadzieścia sześć tysięcy razy, co oznacza
że zużywamy mniej więcej czternaście tysięcy litrów
powietrza dziennie. Kiedy jesteśmy zabiegani, zestresowani bierzemy od 4 do 6 oddechów na minutę,
ale w normalnych okolicznościach średnia wynosi od
16 do 20 oddechów na minutę. Eksperci twierdzą też, że
z naszego oddychania powinniśmy czerpać 99% naszej
energii, ale w rzeczywistości większość z nas wykorzystuje tylko od 10 do 20% tej energii.
Potrzebujemy oddychać aby żyć. Czy kiedykolwiek
zastanawiałeś się nad oddechem z duchowej perspektywy? Życie człowieka jest darem od Boga: „Ukształtował
Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza
jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą”
(I Moj 2,7).
Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako ‘proch’
to ‘adamah’, a jak wiemy pierwszy człowiek miał na
imię Adam. W tym zawiera się pewien paradoks bycia
człowiekiem – z prochu powstałeś w proch się obrócisz
– zawiera w sobie pewną wrażliwość, kruchość ludzkiego istnienia. Zostaliśmy stworzeni z prochu, a jednak
Boży oddech ożywił każdego z nas. W każdym z nas
jest życie dzięki Bogu.
W Biblii słowo „oddech”, „powietrze”, „powiew” jest
tym samym słowem co duch. W języku hebrajskim jest
to słowo „ruah”, a w języku greckim „pneuma”. Moment
kiedy Bóg zabiera swojego „ruah” jest momentem śmierci – nawet mówi się o tym, że człowiek wyzionął ducha.
Gdzie Bóg posyła swojego „ruah”, swego Ducha,
tam jest życie. Oddech i Duch to to samo słowo. Kiedy pozwalasz Bogu wkroczyć do swojego życia, kiedy
zaczynasz oddychać jego Duchem, zaczynasz widzieć
prawdę o sobie i rzeczywistości która cię otacza. Dostrzegasz grzech w swoim życiu, ale i wyjście. Widzisz
w wyniku tego rzeczy dla których potrzebujesz umrzeć,
ale jednocześnie czerpiesz siłę ze źródła życia.

Jeśli byłbyś szczery w kontekście tego co się dzieje
w twoim życiu teraz, czy dostrzegasz rzeczy, w których
potrzebujesz świeżego oddechu? Czym żyjesz? Jakie
zranienia w sobie nosisz? Na co jesteś rozgniewany?
O co się martwisz? O czym najczęściej myślisz? Duch
jak czytamy w słowie uświęca nas, co dosłownie oznacza – ‘oczyszcza’, ‘oddziela nas do czegoś’. W jakiej sferze swojego życia potrzebujesz takiego oczyszczenia?
Jeszcze inny sposób spojrzenia na oddech życia
stanowi imię Boże – Jahwe – znane ze Starego Testamentu. Wielu rabinów wierzyło, że imię to jest nie do
wymówienia, a raczej składa się na dźwięk oddechu.
Czy imię Boże jest więc dźwiękiem oddechu? Jeśli spojrzymy na nasze życie z tej perspektywy, w której imię
Boga jest równoznaczne z dźwiękiem oddechu, który
utrzymuje nas przy życiu, jak bardzo będzie to miało
wpływ na twoje postrzeganie codziennej rzeczywistości? Tak jak w fizycznym wymiarze bez oddychania
nie ma życia, podobnie w świecie duchowym, bez Bożego oddechu nie możemy prawdziwie doświadczyć
pełni życia. Czym więc oddychasz w swoim codziennym życiu?

„Słowo wypowiedziane we
właściwym czasie jest jak złote
jabłko na srebrnych czaszach”
Ks. Przysłów 25:11
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 5
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IDEOLOGIE POLITYCZNE

C

hrześcijaństwo zmienia świat,
wprowadzając ideały królestwa
Bożego. Ale na czym konkretnie ma
to polegać? Które to są ideały? Co
to ma oznaczać w praktyce?
Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Albo raczej: jest ich wiele.
Każda ideologia polityczna da się
wyprowadzić z ewangelii. I nie jest
to przypadek, bo to ewangelia właśnie w dużej mierze inspirowała
politykę, wskazując określony ideał
życia politycznego i społecznego.
Ale z jej ducha w różnych sytuacjach w historii wyrastały krańcowo różne idee.
Czy to źle? Niekoniecznie.
Wszystkie one w jakiejś części zapowiadają pełnię królestwa Bożego,
ale w innym jego aspekcie. Każda
pozostaje tylko ludzką ideologią,
która z konieczności w sposób węższy od ideału próbuje w kategoriach
polityki i państwa opisać stan możliwy do zrealizowania tylko w przemienionej, duchowej rzeczywistości. Muszą być zatem ułomne.

Komunizm
Szeroko rozumiany komunizm jako
idea wspólnej własności był obecny w chrześcijaństwie od początku.

Nietrudno to pojąć. Jezus gromił bogaczy, mówiąc na przykład że wielbłądowi łatwej przejść przez ucho
igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Bogatemu młodzieńcowi, w jego chciwości, nakazał
rozdać cały majątek. Pierwszy zbór
chrześcijański praktykował wspólną własność. Chrześcijanie czekali
na drugie przyjście Jezusa, który ma
zlikwidować wszelką nierówność
i wyzysk, karząc wszystkich tych,
którzy wykorzystują bliźnich, zatem
na zupełnie nową rzeczywistość. Jej
namiastką są prawosławne, katolickie czy nawet protestanckie zakony,
gdzie też często nie ma prywatnej
własności.
Komunizm w sensie węższym
wierzył w rewolucję, która była zeświecczoną wersją królestwa Bożego. Armagedon: bitwa sił dobra i zła
został tu zastąpiony świecką walką
klas i buntem warstw uciskanych
przeciw uciskającym. W praktyce
jednak nie prowadził do raju na ziemi, a przeciwnie: okazał się bliski
stworzenia na niej piekła. Dowiódł,
że jest ideą utopijną, której nie da się
w realny sposób wprowadzić środkami politycznymi. Przymus nieba
tworzy piekło.

Socjaldemokracja
Te same idee sprzeciwu wobec nierówności społecznych połączone
z zasadami liberalnej demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego
wolnego od zniewolenia i totalitaryzmu prowadzą do socjaldemokracji.
Z tej perspektywy chrześcijaństwo
jest wezwaniem do empatii i troski
wobec wszystkich pokrzywdzonych i poniżonych.
Jezus z całą pewnością z takimi
ludźmi się spotykał i im pomagał,
wzywał ich do siebie oferując ulgę
i pocieszenie. Królestwo Boże jest
w tym ujęciu wezwaniem do stworzenia nowego społeczeństwa, w którym daje się ludziom szansę na lepsze
życie, w którym będą mogli cieszyć
się życiem wolni od wyzysku i niesprawiedliwości. Etyka jest skoncentrowana na empatii, nie na rygorach,
co wydaje się pewną konsekwencją
nauczania o zbawieniu z łaski.
W efekcie jednak zachęca się
obywateli do egoizmu i hedonizmu.
Ciągłe pochylanie się nad potrzebującymi sprzyja postawom roszczeniowym. Zanika nauka o krzyżu,
raj zostaje sprowadzony do życia
świeckiego, a Kościół zostaje zastąpiony socjalistycznym państwem,
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które na koszt podatnika zaspokaja
wszystkie zachcianki ludzi, generując dług publiczny i rozbudowując zawsze niewydolną biurokrację.
Łaska państwa okazuje się niewystarczającym zastępstwem łaski
Bożej, która również wychowuje
i stawia wyzwania.

Feminizm
Jezus rozmawiał z Samarytanką
i miał wśród swoich uczniów i najbliższych przyjaciół wiele kobiet,
często łamiąc ówczesne konwenanse każące traktować je z dystansem,
a nawet pogardą. Paweł napisał, że
w Chrystusie nie ma mężczyzny ani
kobiety, Kościół przyczyniał się więc
niewątpliwie do emancypacji kobiet.
W ujęciu feministek staje się to
głównym przesłaniem ewangelii.
Ale feminizm dobro kobiety stawia
ponad wszystkim, podporządkowując mu pozostałe wartości. To
oznacza odrzucenie biblijnych standardów moralnych w kwestii etyki
seksualnej, rodzinnej czy stosunku
do aborcji. Kobieta, która faktycznie potrzebuje godności i wolności,
nie powinna być jednak centrum
wszechświata.

Syndykalizm
Pierwotny Kościół był zgromadzeniem ludzi z niższych warstw społecznych, które czekały na nowy,
lepszy świat. Był schronieniem dla
wszystkich wyzyskiwanych grup,
niewolników, proletariuszy, wszystkich ludzi poniżanych i wykorzystywanych, wyrazem ich sprzeciwu
i samoobrony w oczekiwaniu na
drugie przyjście Pana.
Syndykalizm to wizja przemiany opartej o oddolne stowarzyszenia robotników, związki zawodowe, które siłą woli i w mistycznym
pragnieniu lepszego świata usuną
niesprawiedliwość. To nawiązuje
do wizji zboru jako alternatywnego, sprawiedliwego społeczeństwa.
Patrząc jednak na historii widzimy,
że same związki zawodowe stały
się źródłem różnych patologii i nadużyć, a powstania nowego świata
jak na razie nie przyśpieszyły.
26
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Anarchizm
„Moje królestwo jest nie z tego świata” odpowiedział Piłatowi Jezus.
Kiedy był kuszony przez Szatana,
ten mu zaproponował wszystkie
ziemskie królestwa. Jezus nie zaprzeczył temu, że szatan miał prawo
mu je dać. Niektórzy odbierają to
jako sugestię demonicznego charakteru każdej władzy. Stąd jedynym
królem, który może rządzić światem, również politycznie, jedynym
prawowitym władcą na całym obliczu ziemi, może być Jezus.
Ta postawa zachęca do sprzeciwu wobec władzy świeckiej i tworzenia wspólnot od niej niezależnych. Tak w historii wielokroć się
działo, wystarczy wspomnieć mennonitów, czy amiszów albo niektóre odmiany husytów. Jednakże na
dłuższą metę i w skali całego społeczeństwa takie usiłowania muszą okazać się daremne. Projekty
te z konieczności są lokalne, mając
trudność w regulacji życia milionów
osób. Państwo świeckie okazuje się
nieodłącznym elementem ludzkiego
życia i ważnym polem jego aktywności. Oznacza to, że nie da się uciec
przed jego strukturami.

Libertarianizm
Chrześcijanie poświęcając swe życie Bogu przekształcają dogłębnie
wszystkie dziedziny życia, uczą się
odpowiedzialności za samych siebie,
ciężkiej wytrwałej pracy, sami znajdują cele, na które chcą przeznaczyć
swe pieniądze. Sami pragną pomagać
biednym i potrzebującym. Państwo
jawi się im w tym tylko przeszkodą. Stąd wielu chrześcijan ma przekonania libertariańskie, czyli takie,
które postrzega władzę jako idealnie
strukturę maksymalnie ograniczoną, do niezbędnych funkcji.
Biblia mówi, że nie na próżno
władza miecz u boku nosi. Tak, ma
pilnować porządku, a nie zbawiać
świat, to można robić tylko w wyniku własnych decyzji wiary. Libertarianizm pragnąc jednak zmniejszenia roli państwa. a zachowując
działanie wolnego rynku prowadzi

nieraz do sytuacji, w której bogacze
mający pieniądz, zysk i siłę stają się
– zamiast wolnych jednostek – faktyczną zasadą działania. A etyka
sprowadza się wtedy do wezwania
w udziale w twardej walce o byt, nie
liczącej się z nikim i niczym.

Liberalizm
Chrześcijanin zyskuje zbawienie
w wyniku własnej decyzji pójścia
za Jezusem. Kościół to zrodzona
oddolnie wspólnota wierzących,
a nie struktura narzucająca odgórnie
przekonania i zasady moralne. Państwo nie powinno się interesować
zatem tą sferą życia człowieka. Religia i państwo powinny zostać od siebie oddzielone. Człowiek obdarzony
ewangeliczną wolnością nie potrzebuje stałego nadzoru strażników
moralnego porządku i objawionych
prawd, królestwo Boże jest bowiem
nie z tego świata.
Wartości liberalizmu choć zrodzone z ducha protestanckiej, baptystycznej interpretacji nauczania
Jezusa szybko stały się samodzielnym politycznym światopoglądem.
I choć opiera się o wartości biblijne,
może prowadzić do systemu wartości zupełnie z chrześcijaństwem
sprzecznego. Gdy potrzeby i swobody jednostki są prawem nadrzędnym, zaprzecza to znaczeniu wspólnoty, która jest przecież również
wartością biblijną.

Konserwatyzm ewolucyjny
To pogląd, w świetle którego człowiek z natury jest niedoskonały, jest
grzeszny i sam w sobie nie może
stworzyć doskonałego społeczeństwa. Wszelkie takie próby, które
pomijają ludzki grzech muszą prowadzić raczej do pogorszenia, niż
polepszenia, sytuacji tego, czy innego społeczeństwa. Dlatego wszelka
budowa raju na ziemi pomijająca
Boga i zasady Bożego królestwa doprowadzi raczej do siania zła i nienawiści, do rozlewania krwi i ludobójstwa, jakie miały miejsce w czasie
licznych rewolucji i przewrotów.
Królestwo Boże może się więc jedynie dokonać na drodze powolnych

zmian uwzględniających dominujące przekonania i obyczajowość.
Chrystus ani Paweł nie wzywał do
rewolucji, ale do zmiany serca.
Z drugiej strony być może skrajne postawienie jakichś nowych idei
powoduje, że stają się one zauważalne. Pewnych spraw nie da się załatwić spokojnie, bo nigdy nie zostałyby zauważone, gdyby ktoś o nich
nie przypomniał w sposób gwałtowny i burzycielski. Pierwsi chrześcijanie z samym Jezusem też tak byli
odbierani. Głoszenie krzyża nie było postulowaniem drobnych zmian,
ale wezwaniem do gwałtownej
zmiany mentalności.

Tradycjonalizm
Ludziom w Biblii Prawda została objawiona, cała i na wieki. Stało się tak, aby cały świat ją przyjął
i na niej budował królestwo Boże.
Wszelka władza od Boga pochodzi
i powinna to wziąć pod uwagę,
chcąc tworzyć państwo oparte na
najdoskonalszych zasadach. Bóg
podał ludziom wartości, na których powinno się ono wspierać

i nasi przodkowie takie budowali.
To chrześcijańska Europa wydała
wiele znamienitych osiągnięć we
wszystkich dziedzinach ludzkiej
działalności. Do tego trzeba wrócić,
do spuścizny chrześcijańskiej, która
przez wieki całe ożywiała nasz kontynent. O ile tylko od tego odchodzi
zaczyna się staczać i schodzić na
bezdroża – tak można streścić tradycjonalizm.
Ale pamiętajmy, że wtedy, kiedy rozkwitała chrześcijańska Europa feudalizm powodował, że tylko
wąska klasa uprzywilejowana mogła
z tego korzystać. I to w największym
jej rozkwicie, na przełomie renesansu i baroku, w czasach Szekspira,
Monteverdiego i Caravaggia płonęły stosy z kobietami oskarżanymi
o czary. Czy na pewno warto do tego
wrócić?

Nacjonalizm
To chrześcijaństwo pozwoliło na
emancypację narodów i na stworzenie państw narodowych. Wiele
różnych grup etnicznych szukając
inspiracji w Biblii zdołało ochronić

swą tożsamość i ukształtować swój
państwowy byt. Ale skupiając się
na sobie narody często zapominały
o prawach innych, przecząc podstawowym zasadom chrześcijaństwa.

Królestwo Boże oparte na Pełni mądrości
Powyższe przykłady nie mają w calu
siania niepokoju czy relatywizmu.
Wszystkie te systemy są prawdziwe
tak długo, jak czerpią z ewangelii.
Ale ewangelia mówi o świecie duchowym i królestwie, które jest nie
z tego świata. Polityka buduje królestwo jak najbardziej z tego świata,
a to zawsze będzie się rozmijać
z tym Bożym, którego królem jest
Chrystus, Pełnia wszelkiej mądrości. Jego nie da się sprowadzić do
żadnej z ideologii, żadna też nie
może rościć sobie pretensji na wyłączność w Jego reprezentowaniu.
Choć wszystkie one z niego wypływają, On sam i Jego Królestwo wykracza poza nie wszystkie, tworząc
wieczny wzorzec, do którego zmierza Historia. Nie osiągniemy go na
tej ziemi pod tym niebem, dopóki nie
nastanie nowe niebo i nowa ziemia.

reklama
Nazywam się Kasia Kiklewicz. jestem członkiem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan przy ul. Zagórnej w Warszawie, a nawróciłam się i wzięłam chrzest w Kościele
Chrześcijan Baptystów w Olsztynie. Od lat
jestem zaangażowana w służbę muzyczną
w Kościele, grając na pianinie, śpiewając,
tłumacząc i pisząc pieśni, prowadząc śpiew
na nabożeństwach i konferencjach.
Kilka lat temu w moim sercu zaczęły rodzić się utwory, zakorzenione w Księdze
nad księgami. Słowo zawsze było fundamentem, z którego wyrastały kolejne zdania i dźwięki. Tak powstawały piosenki.
Gromadziłam je w notesie, od czasu do
czasu mając możliwość koncertowania
z własnym repertuarem. Utwory skłaniają
do refleksji nad tematem ludzkiej słabości
i Bożej łaski, śmierci Chrystusa za nasze
grzechy i Boga jako źródła ludzkiego spełnienia i szczęścia. Teksty potraktowane są
w sposób poetycki, ubierając biblijne prawdy w literackie środki ekspresji.
Przez jakiś czas utwory dojrzewały i nabierały coraz pełniejszego kształtu. Zaczęły
się pojawiać myśli o tym, by podzielić się
nimi z szerszą publicznością – w postaci
płyty. Bóg stawiał na mojej drodze ludzi,

którzy pomagali, wspierali, motywowali.
W ten sposób znalazłam się w miejscu,
gdzie marzenia stają się rzeczywistością!

zyków. Jeśli jesteś taką osobą – zachęcam
Cię do wsparcia projektu. Każda kwota ma
znaczenie! Zasada zbiórek na Wspieram.
to brzmi – wszystko albo nic. Mam czas do
końca maja, aby zebrać 18,900 zł, potrzebne na realizację i obróbkę nagrań oraz wynagrodzenia dla muzyków. Jeśli to się nie
uda, wpłacone pieniądze wrócą na konta
wspierających. Na każdą osobę wspierającą
czeka nagroda odpowiednia do przekazanej kwoty!

Żeby wesprzeć, wejdź na:
http://wspieram.to/pozatoba

Jednak aby zrealizować nagrania, potrzebuję nie tylko materiału i muzyków. Potrzebuję również środków finansowych.
Zdecydowałam się na pozyskiwanie środków metodą crowdfundingu przez portal
Wspieram.to – chcę, aby projekt był owocem wspólnego wkładu ludzi, którzy chcą
zobaczyć na polskim rynku muzycznym
płytę z tekstami opartymi na Bożym Słowie, stworzoną przez profesjonalnych mu-

Jest również możliwość udzielenia
wsparcia poprzez wpłatę na konto
Fundacji “Głos Ewangelii”:
48 1240 6218 1111 0000 4623 7530
Fundacja „Głos Ewangelii”
ul. Zagórna 10 00-441 Warszawa
tytułem: „Kasia Kiklewicz – Poza Tobą”
Wierzę, że płyta będzie inspiracją dla
Kościoła oraz narzędziem docierania do
osób, które jeszcze nie poznały Chrystusa.
Bardzo dziękuję za wszelkie udzielone
wsparcie!
Kasia Kiklewicz
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2016
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Wiadomości
Dawid Breuer

W

dniach 17-18 stycznia 2016 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej
35-39 odbyło się XIX posiedzenie Rady
Kościoła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 17
stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
preliminarza budżetowego Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościoła jako całości na rok 2016;
2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o zniesieniu Zboru Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy;
3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia w drodze
darowizny nieruchomości w Bielicach;
4. Uchwała Rady Kościoła z dnia
18 stycznia 2016 r. o udzieleniu pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Gryfinie;
5. Uchwała Rady Kościoła z dnia
18 stycznia 2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Marka Budzińskiego
jako przedstawiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej
Polskiej do Komisji Mediów Polskiej
Rady Ekumenicznej;
6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Marka Budzińskiego jako
przedstawiciela Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
do współpracy z Polskim Radio 24;
7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd
pastora Piotra Czerwińskiego;
8. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Roberta
Merecza w Polskojęzycznym Kościele
w Edynburgu (Wielka Brytania) w Rejestrze Pastorów Kościoła;
9. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 stycznia 2016 r. o wpisaniu Marka Orlickiego
do Rejestru Pastorów Kościoła;
10. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. o wpisaniu Piotra Słomiana do Rejestru Pastorów Kościoła;
11. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. w sprawie egzaminu
kościelnego Tomasza Terefenki;
12. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
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stycznia 2016 r. w sprawie utraty
mocy uchwały Rady Kościoła z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie delegowania prezbitera Adama Gutsche jako
przedstawiciela Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Ekumenicznej X Zjazdu Gnieźnieńskiego;
13. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18
stycznia 2016 r. w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo
Prawdy na rok 2016.
W dniach 6-7 marca 2016 r. w Warszawie
przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 odbyło się XX posiedzenie Rady Kościoła
kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu
tym Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. o zmianie Statutu Wyższego
Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie;
2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. o odwołaniu Przemysława Lisa
z urzędu misjonarza;
3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego
Rady Kościoła kadencji 2013-2017;
4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. o wpisaniu zakończenia posługi pastorskiej Mariusza Bartkowskiego w Zborze Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Chojnicach w Rejestrze
Pastorów Kościoła;
5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. o wpisaniu Piotra Czerwińskiego do Rejestru Pastorów Kościoła;
6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 6 marca
2016 r. o zmianie uchwały o powołaniu Maksyma Sliazina na Koordynatora
ds. misji wśród uchodźców z Ukrainy;
7. Uchwała Rady Kościoła z dnia 7 marca
2016 r. w sprawie delegowania prezbitera Konstantego Wiazowskiego jako
przedstawiciela Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
do Komisji Konsultantów Kościelnych
Ekumenicznego Przekładu Starego
Testamentu.
W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do
dnia 2 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter dr Mateusz

Wichary podejmował następujące aktywności:
• wizyta w Zborze KChB w Kaliszu –
udział w nabożeństwie i wygłoszenie
kazania – Kalisz, dn. 3 stycznia 2016 r.,
• udział w posiedzeniu Zarządu Centrum
Edukacji Liderów Kościoła Chrześcijan
Baptystów (CEL KChB) – Wrocław, dn.
4 stycznia 2016 r.,
• udział w spotkaniu z Johnem Abrahamem Godsonem oraz przywódcami
kościołów i wspólnot ewangelicznych
w przedmiocie koordynacji misji zagranicznej – Warszawa, dn. 12 stycznia
2016 r.,
• wygłoszenie wykładów podczas VI
zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym
w Warszawie – Warszawa, dn. 15-16
stycznia 2016 r.,
• udział w I posiedzeniu Komisji Etyki
i Teologii – Warszawa, dn. 18 stycznia
2016 r.,
• udział w nabożeństwie ekumenicznym
zorganizowanym w ramach Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
przez Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół
Św. Trójcy w Warszawie – Warszawa,
dn. 20 stycznia 2016 r.,
• wygłoszenie kazania podczas nabożeństwa ekumenicznego zorganizowanego w ramach Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2016 przez Zbór
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi – kaplica Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi – Łódź, dn.
21 stycznia 2016 r.,
• udział w nabożeństwie ekumenicznym
zorganizowanym w ramach Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
przez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej
– kaplica Parafii Dobrego Pasterza
w Warszawie – Warszawa, dn. 22
stycznia 2016 r.,
• wygłoszenie wykładu podczas zorganizowanej w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości Pierwszej Konferencji Misyjnej
dla Ukraińców w Polsce – Warszawa,
dn. 23 stycznia 2016 r.,
• udział w nabożeństwie ekumenicznym
zorganizowanym w ramach Tygodnia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
przez Stowarzyszenie Pojednania
i Pokoju „Effatha” – kościół Dzieciątka
Jezus w Warszawie – Warszawa, dn.
23 stycznia 2016 r.,
wizyta w I Zborze KECh w Warszawie
– udział w nabożeństwie i wygłoszenie
kazania – Warszawa, dn. 24 stycznia
2016 r.,
udział w centralnym nabożeństwie
ekumenicznym zorganizowanym w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan 2016 przez Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej – kaplica Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
– Warszawa, dn. 24 stycznia 2016 r.,
prowadzenie nabożeństwa ekumenicznego zorganizowanego w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 przez Kościół Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
– kaplica Ośrodka Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości
– Warszawa, dn. 25 stycznia 2016 r.,
udział wraz z Przewodniczącym Rady
Okręgu Centralnego prezbiterem Leszkiem Wakułą i prezbiterem Markiem
Głodkiem w spotkaniu z Radą Zboru
KChB w Zelowie – Zelów, dn. 26 stycznia 2016 r.,
wizyta w polskiej wspólnocie baptystycznej w Londynie – Londyn (Wielka
Brytania), dn. 29 stycznia-1 lutego 2016
r.,
wizyta w Ukraińskim Baptystycznym
Seminarium Teologicznym – spotkanie
z Rektorem dr. Yaroslavem Pyzhem
i wygłoszenie wykładu – Lwów (Ukraina), dn. 3-4 lutego 2016 r.,
wizyta w Pierwszym Zborze KChB
w Gdańsku – udział w nabożeństwie
i wygłoszenie kazania – Gdańsk, dn.
7 lutego 2016 r.,
wizyta w działającej przy Pierwszym
Zborze KChB w Gdańsku rosyjskojęzycznej wspólnocie baptystycznej –
udział w nabożeństwie i wygłoszenie
kazania – Gdańsk, dn. 7 lutego 2016 r.,
przewodniczenie obradom VI posiedzenia Zarządu Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa, dn. 12 lutego 2016 r.,
wygłoszenie wykładów podczas VII
zjazdu studentów w roku akademickim 2015/2016 w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym
w Warszawie – Warszawa, dn. 12-13
lutego 2016 r.,
udział w XXVIII posiedzeniu Prezydium
Polskiej Rady Ekumenicznej – Warsza-

wa, dn. 18 lutego 2016 r.,
• wizyta w Placówce w Cieszynie Zboru Baptystycznego „OPOKA” II Zboru
KChB w Katowicach – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Cieszyn, dn. 21 lutego 2016 r.,
• udział w połączonym XXXII posiedzeniu Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej i XXIX posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej – Warszawa,
dn. 23 lutego 2016 r.,
• udział w zorganizowanej przez Alians
Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej w Ośrodku Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Warszawie-Radości konsultacji z Raphaelem Anzerbergerem
w sprawie zakładania nowych zborów
– Warszawa, dn. 1 marca 2016 r.,
• udział wraz z Przewodniczącym Rady
Okręgu Centralnego prezbiterem Leszkiem Wakułą i prezbiterem Markiem
Głodkiem w spotkaniu z Radą Zboru
KChB w Zelowie – Zelów, dn. 2 marca
2016 r.,
• udział w posiedzeniu Konferencji Okręgu Dolnośląskiego – Wrocław, dn.
5 marca 2016 r.,
• wizyta w I Zborze KChB w Sopocie –
udział w nabożeństwie i wygłoszenie
kazania – Sopot, dn. 6 marca 2016 r.,
• udział w II posiedzeniu Komisji Etyki
i Teologii – Warszawa, dn. 7 marca
2016 r.,
• wizyta w Drugim Zborze KChB w Warszawie – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Warszawa, dn. 13
marca 2016 r.,
• udział wraz z prezbiterem Ireneuszem
Skoczeniem i członkami Rady Pierwszego Zboru KChB w Warszawie w spotkaniu z przedstawicielami agencji nieruchomości Colliers International w przedmiocie przedstawienia projektów możliwej zabudowy nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Waliców
25 – Warszawa, dn. 15 marca 2016 r.
W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się
w Sali Synodalnej im. bp. Andrzeja Wantuły Centrum Luterańskiego przy ulicy
Miodowej 21 w Warszawie Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne Polskiej Rady
Ekumenicznej. Ze strony Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu udział wzięli m.in.: Piotr
Czerwiński, prezbiter Leszek Wakuła,
prezbiter Konstanty Wiazowski i prezbiter
dr Mateusz Wichary.
W dniu 14 stycznia 2016 r. w Pałacu
Prezydenckim przy ulicy Krakowskie

Przedmieście 48/50 w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Ze strony Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej w spotkaniu udział wzięli: prezbiter
Marek Budziński, Piotr i Magdalena Czerwińscy, dr Włodzimierz Tasak oraz prezbiter dr Mateusz Wichary z małżonką Beatą.
W dniu 13 lutego 2016 r. w kaplicy Ośrodka
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości przy ulicy Szczytnowskiej
35-39 w Warszawie odbyło się uroczyste
nabożeństwo z ordynacją na urząd pastora
Piotra Czerwińskiego. Ordynacji dokonali
działający z upoważnienia Rady Kościoła:
prezbiter Marek Budziński, prezbiter Ireneusz Skoczeń i prezbiter dr Mateusz Wichary. Modlitwę nad wprowadzanym w urząd
pastora Piotrem Czerwińskim wznieśli
ponadto: prezbiter Gustaw Cieślar, prezbiter Ireneusz Dawidowicz, pastor dr Robert
Merecz, prezbiter Leszek Wakuła i prezbiter
Konstanty Wiazowski.
W dniach 25-27 lutego 2016 r. w Balatonszárszó (Węgry) odbyła się, zorganizowana przez Kościół Baptystów na Węgrzech,
Pierwsza Środkowo-Europejska Konferencja Misyjna. Wzięło w niej udział ponad
200 uczestników z 8 państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 17 osób z Polski.
Celem konferencji było duchowe zbudowanie oraz wymiana doświadczeń w zakresie
działalności ewangelizacyjnej, charytatywnej, zakładania zborów oraz pracy wśród
młodzieży. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary.
W dniu 7 marca 2016 r. odbył się w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39
egzamin kościelny Tomasza Terefenki.
Egzamin przeprowadziła Kościelna Komisja Egzaminacyjna w składzie: prezbiter
dr Mateusz Wichary – Przewodniczący,
prezbiter Marek Budziński, prezbiter Ireneusz Skoczeń, prezbiter Henryk Skrzypkowski. Tomasz Terefenko złożył egzamin
kościelny z wynikiem pozytywnym.
W dniach 11-13 marca 2016 r. odbył
się w Gnieźnie X Zjazd Gnieźnieński. Ze
strony Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej w wydarzeniu
udział wzięli: prezbiter Marek Budziński,
pastor Dariusz Cieślak, prezbiter Jerzy
Rogaczewski, prezbiter Leszek Wakuła
i prezbiter dr Mateusz Wichary.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2016
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

USA – spadek ilości chrztów
w Południowej Konwencji

Pakistan – wielkanocna
masakra chrześcijan

27. marca tego roku, w Dniu Wielkanocy, gdy
chrześcijanie z różnych kościołów w mieście
Lahore, po uroczystych nabożeństwach, przy
pięknej pogodzie, wyszli do głównego parku,
samobójca zdetonował bombę. Zginęło 74
osoby, z których 54 to chrześcijanie. Wśród
ofiar tego ataku było przynajmniej siedmioro
baptystów. Śmierć poniosło 39 dzieci, dwoje
z nich pochodziły z baptystycznych rodzin.
W zamachu tym ponad 300 osób zostało
rannych. W 2014 roku w zamachu na szkołę
chrześcijańską zginęło 134 dzieci. „W Pakistanie trudno jest dla chrześcijan żyć, a nawet
oddychać” – mówi przedstawiciel tamtejszego
Kościoła Baptystów. Uważa on, że tamtejsze
władze, wiedząc o zagrożeniu dla chrześcijan,
niedostatecznie chronią tę mniejszość wyznaniową. Pakistan posiada prawie 200 mln
mieszkańców, w większości są to wyznawcy
islamu. Chrześcijan jest tam ponad dwa miliony (bwa.org).

Tadżykistan – misyjne
odwiedziny muzyczne

W dniach od 9 do 13 marca tego roku, muzycy
zborów baptystycznych na Ukrainie odwiedzili
Tadżykistan. Oficjalną religią tego kraju jest islam, wyznaje go 98% mieszkańców. Reszta to
chrześcijanie wszystkich denominacji. Związek
Baptystów liczy tam prawie 500 osób. Osobliwością tego kraju jest zakaz odwiedzania
kościołów młodzieży poniżej 18. roku życia.
Naruszający ten zakaz podlegają karze grzywny i więzienia. Mimo to głównymi uczestnikami
spotkań była młodzież – brała ona udział w zajęciach poświęconych roli muzyki, poznawała
wokalną technikę, uczyła się śpiewać w chórze i dyrygować nim oraz poznawała grę na instrumentach. Prowadzący zajęcia są wdzięczni
misji muzycznej MWIC (Muzyka w Światowej
Kulturze), która umożliwiła im ten misyjny wyjazd. Tadżykistan potrzebuje naszych modlitw.
Niech dobry Bóg błogosławi służbę ewangelii w tym kraju, aby była ona wsparciem dla
wszystkich tamtejszych zborów (ecbua. info)..
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Jak donosi Wydział Misji Zagranicznej tej Konwencji, w ostatniej dekadzie,
w krajach, gdzie pracują jej misjonarze, spadła ilość chrztów i nowych zborów. Ilość chrztów w 2015 roku poza granicami kraju spadła do 54.762 – to
najniższa ilość od 1969 roku. Jeszcze w 2007 roku było to 609.968 chrztów.
Może to być spowodowane brakiem informacji, pracą misjonarzy na nowych
terenach, gdzie nawrócenia są rzadsze lub z utrudnieniami wizowymi misjonarzy. W 2015 roku zmniejszyła się też liczba zakładanych zborów – z 13.824
w roku 2014 do 3.842 w roku 2015. Mimo tak małej ilości nowo powstałych
zborów na polach misyjnych, ich ilość wzrosła do 41.172. Od 2009 roku Konwencja liczy tylko zbory założone przez jej misjonarzy, a nie kościoły, z którymi oni współpracują. Dlatego liczba chrztów z 266.451 w roku 2012 spadła
do 114.571 w roku 2013. „Mimo wszystko, każdego dnia Bóg wykorzystuje
członków baptystycznych zborów, wysłanych do różnych krajów, do prowadzenia ludzi do Chrystusa, czynienia ich uczniami, zakładania nowych zborów
i przygotowywania pastorów i misjonarzy” – powiedział Dawid Platt, przewodniczący Wydziału Misji Południowej Konwencji Baptystów (Baptist Press).

Rosja – konferencja w obronie prześladowanych

Rosyjska Cerkiew Prawosławna i Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy
Grahama wystąpiły z inicjatywą zorganizowania w dniach 28-30 października 2016 roku w Moskwie światowej konferencji chrześcijańskich liderów,
poświęconej obronie prześladowanych chrześcijan. Organizatorzy spodziewają się, że w konferencji weźmie udział prawie 1000 delegatów z ponad
150 krajów. Powodem zwołania tej konferencji są bezprecedensowe w całej
historii masowe prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce
i innych regionach świata. Można je porównać z prześladowaniami chrześcijan w pierwszych wiekach i masowymi represjami ze strony ateistycznych władz w XX wieku. Tak wielkie przestępstwa nie mogą być lekceważone
przez społeczność chrześcijańską. Dlatego Rosyjski Kościół Prawosławny
i Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Grahama pragną uczynić to światowe
zgromadzenie płaszczyzną wszechstronnej dyskusji na ten temat i poprawy
trudnej sytuacji chrześcijan (credo.ru).

Nigeria – misyjna i edukacyjna działalność
baptystów

Świadectwo baptystyczne przybyło tam w 1850 roku przez amerykańskiego
misjonarza Thomasa Jeffersona Bowena. Obecnie do Nigeryjskiej Konwencji
Baptystów (NKB) należy prawie 10.000 zborów, liczących łącznie 3,5 mln
członków. NKB jest zaangażowana w misję krajową i zagraniczną. Jej misjonarze są w takich krajach jak Ghana, Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali,
Sierra Leone, Mozambik, Czad, Burkina Faso i Południowy Sudan. Są oni też
w Anglii, w USA i innych krajach. NKB prowadzi ośrodek rehabilitacyjny, kilka
szpitali, rozsiane po całym kraju instytucje medyczne, szkoły pielęgniarek.
Baptystyczny Ośrodek Medyczny w Ogbomoszo jest jednym z ważniejszych
szpitali w Afryce Zachodniej. NKB założyła tysiące instytucji edukacyjnych,
posiada pięć seminariów teologicznych. A Uniwersytet Bowena w mieście Iwo, okręgu Osun, realizuje program akademicki, zatwierdzony przez
Komitet Nigeryjskich Uniwersytetów, zaś Bank Bowena „pomnaża środki
Królestwa dla rozwoju Królestwa”. NKB inwestuje w media i publikacje, jej
stacja radiowa pracuje 24 godziny na dobę, a drukarnie po zaniżonych kosztach produkują materiały, przygotowywane przez baptystów innych krajów
(BWA Connect, 4/2016).

Ukraina – pierwszy krótkoterminowy wyjazd misyjny

W tym roku Komitet Misji Zagranicznej ukraińskich baptystów pierwszy wyjazd
misyjny zorganizował do Egiptu. Oto co pisze jeden z jej uczestników: „Po przybyciu do Egiptu nasza grupa rozdzieliła się na dwie części. Jedna z nich w rejonie
Zir-zara dopomagała najbiedniejszym mieszkańcom, druga rozdawała Nowe Testamenty. Gdyby zatrzymała nas policja, moglibyśmy dostać od 3 do 5 lat więzienia. Jednak Bóg pobłogosławił i rozdaliśmy wiele Nowych Testamentów w języku
arabskim. Potem pracowaliśmy w prywatnym ośrodku dla sierot, który ponad sto
lat temu założyła misjonarka Lilian Tresher. Zabierała ona do siebie wyrzucane
do Nilu dzieci, potem zorganizowała budowę tego ośrodka, w którym wychowało
się ponad 2500 dzieci. Ośrodek jest zaniedbany, dlatego nasi bracia wzięli się za
stolarkę, siostry za gotowanie i zajęcia z dziećmi. Dyrektor tego zakładu był wychowankiem tego ośrodka, dlatego bardzo cieszył się z naszych odwiedzin. Potem
byliśmy w ewangelicznym zborze słowiańskim założonym przez ukraińskich misjonarzy. Proszę Boga o to, aby przygotował ukraińską młodzież do pracy misyjnej
w takich krajach, gdzie dzieci są wyrzucane do rzeki i organizowali tam dla nich
takie ośrodki” (ecbua.info).

Nigeria – szansa dla pokutujących ekstremistów

Członkowie terrorystycznej organizacji Boko Haram, którzy poddali się i żałują swoich zbrodniczych czynów, trafią do ośrodków rehabilitacyjnych i zostaną
włączeni do społeczeństwa. 7. kwietnia br. 800 członków tej organizacji, cierpiąc
głód, wyraziło skruchę i poddało się wojskom rządowym. „Wojujący Boko Haram
to sprawa duchowa, to sprawa serca i indoktrynacji. Nasz rząd zrobił to, co dobry
rząd może zrobić” – powiedział Ayanrinola, przedstawiciel tamtejszych baptystów.
Nie wiadomo tylko, czy władze pozwolą na głoszenie ewangelii w tych ośrodkach.
Dotąd wojska nigeryjskie uwolniły 11.595 osób porwanych przez Boko Haram, ale
ponad 200 uczennic porwanych w kwietniu 2014 roku nadal nie odnaleziono. Prawie 2,8 mln ludzi zostało wypędzone ze swoich domów. Od 2009 roku organizacja
ta zamordowała w północnej Nigerii prawie 20.000 osób. Jak podaje Globalny Indeks Terroryzmu w 2014 roku ekstremiści z Boko Haram zamordowali 6.664 osób,
zaś Państwo Islamskie w tym samym roku – 6.073 osoby. Terroryzm w Nigerii
prowadzą pasterze fulani, którzy w 2014 roku pozbawili życia 1.229 osób, a w lutym tego roku w stanie Benue zabili 300 chrześcijańskich rolników (Baptist Press)..

Światowy Związek Baptystów – misja i pomoc
potrzebującym

W uroczystości rocznicowej jednego zboru w USA wziął udział Neville, Callam, sekretarz generalny ŚZB. W swoim wystąpieniu powiedział, że do Światowego Związku należy 232
kościołów baptystycznych w 121 krajach. 51%
baptystów należących do tego Związku znajduje
się w Ameryce, 26% w Afryce, 14% w Azji Południowowschodniej (bez Chin), 2% w Europie
i 1% na Karaibach. Callam stwierdził również,
że jest pod wrażeniem gorliwości młodych ludzi
w dzieleniu się swoją wiarą. Baptyści z byłych
pól misyjnych są teraz misjonarzami. I tak baptyści brazylijscy wspierają 1556 swoich misjonarzy w 86 krajach, baptyści południowokoreańscy – posiadają 688 misjonarzy w 66 krajach.
Mówił też o masowych prześladowaniach chrześcijan w różnych krajach. Wspomniał o pomocy,
jakiej baptyści okazali ofiarom tsunami w 2004
roku i trzęsienia ziemi w Haiti i Chile w 2010
roku. „Musimy robić to, do czego zostaliśmy powołani. Ludzie miłości muszą okazywać miłość”
– powiedział (Baptist World, 1/2016).

Ukraina – zbory w Kijowie
i okręgu kijowskim

W ubiegłym roku w Kijowie i kijowskim
okręgu odbyło się sześć regionalnych
konferencji. Michajło Andraszko, okręgowy prezbiter tego regionu poinformował
o sytuacji Kościoła. W okręgu kijowskim
i mieście Kijowie znajduje się 184 zbory
i tyle pastorów, którzy im przewodzą.
Są też zbory obsługiwane przez jednego
pastora. Ale tyle pastorów nie wystarcza
do obsługi wszystkich punktów misyjnych. Powstają też nowe zbory, rozwija
się praca w dużych wioskach. Jednak
Kijów, jako miasto stołeczne, przyciąga
najwięcej ludzi i tu skupia się główna
praca. Znajduje się tam 35 zborów i 10
nowych grup, które wkrótce staną się
zborami. Zbory w Kijowie realizują wizję
„Kijów 30” – założenie 30 nowych zborów. Zbory baptystyczne żywo reagują
na potrzeby społeczne. Przesiedleńcy ze
wschodu zorganizowali trzy zbory. Powstało też wśród nich jedenaście grup
studiowania Biblii. Dwie takie grupy już
stały się samodzielnymi zborami. Wielu
przybyłych już w Kijowie nawróciło się
i przyjęło chrzest (ecbua.info).

USA – Niezwykły chrzest

W dniach 27-28 lutego br. na kilku nabożeństwach Dawid Hughes, pastor
jednego ze zborów, położonego w kilku
miejscowościach w Południowej Florydzie, ochrzcił 470 osób. Pierwszym
z ochrzczonych był jego siedmioletni syn
Zane. Gdy pastor Dawid w 1998 roku
rozpoczynał pracę w tym zborze, średnio
uczęszczało do niego 470 osób. Teraz, po
niemal 18 latach, zbór ten był świadkiem
470 zanurzeń. Sam Hughes mówi, że ta
symbolika liczb jest bardzo wymowna. To
zasada: ufaj Bogu i obserwuj Go w działaniu. O swoim synu Zanie, pastor powiedział: „To najmłodsze i ostatnie z moich
jeszcze nieochrzczonych dzieci”. Masowe
chrzty w tym zborze odbywają się każdego roku. W sześciu nabożeństwach
w czasie weekendu, w trzech kaplicach
i dwóch więzieniach, bierze udział średnio 9.000 osób. W zasadzie chrzty w tym
zborze, w zależności od potrzeb, odbywają się każdego tygodnia. W 2015 roku
w ochrzczono tam 1210 osób. Pod względem ilości chrztów w ciągu roku to drugie
miejsce wśród zborów baptystycznych
na Florydzie (Baptist Press).
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ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZBORY 25 CZERWCA BR. NA
I OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPORTOWE ZBORÓW BAPTYSTYCZNYCH
„Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli” 1 Kor.10:24

W zawodach biorą udział reprezentacje Zborowe (zarówno członków, jak przyjaciół Zborów). Dla wszystkich uczestników
przewidujemy dyplomy, a dla pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji medale.
Poza nagrodami w poszczególnych dyscyplinach, na Zbór, który wykaże się największą tężyzną fizyczną w klasyfikacji
generalnej oczekuje „Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Kościoła dla najbardziej wysportowanego Zboru
Baptystycznego”, który wręczy Fundator, prezbiter Mateusz Wichary.

Program zawodów (25 czerwca 2016):

9.00 -10.00: OTWARCIE ZAWODÓW
10.00 -11.00: BIEG NA 100 m – dzieci, dorośli
10.00 -11.00: SKOK W DAL – dzieci, dorośli
10.00 -11.00: PCHNIĘCIE KULĄ – dorośli
10.00 -12.00: WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWECZCE – dorośli
10.00 -12.00: PODCIĄGANIE NA DRĄŻKU – dorośli
10.00 -15.00: TENIS STOŁOWY – dzieci, dorośli
10.00 -15.00: PIŁKARZYKI – dorośli, dzieci
15.00 -16.00: BIEG PRZEŁAJOWY NA 3km – dorośli
10.00 -15.00: PIŁKA PLAŻOWA – drużyny ze zborów 6-cio osobowe
15.00 -17.00: PRZECIĄGANIE LINY – drużyny ze zborów 6-cio osobowe
17.00 -18.00: ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW – wręczenie nagród, modlitwa, świadectwa, pieśni
19.00: Ognisko (obiadokolacja)

Zgłoszenia grupowe ze zborów z zaznaczeniem ilości osób z podziałem na kobiety i mężczyzn
ze względu na noclegi. W razie dużej ilości uczestników kobiety i mężczyźni będą spali osobno.
Zgłoszenia telefoniczne kierować na telefon Ośrodka w Radości 226155076 wew. 20 lub 30
Organizator Zawodów: pastor i maratończyk Piotr Czerwiński
Możliwe jest zakwaterowanie w Ośrodku Kościoła w Radości. Cena za nocleg wynosi 30 zł.
Wyżywienie 40 zł za dzień. W przypadku dużych grup zborowych ceny do negocjacji:)

Zapraszamy do Radości!!!

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

