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Mateusz Wichary
en artykuł wstępny piszę już nie tylko po
Krajowej Konferencji Kościoła, ale również
po tegorocznym zjeździe Światowego Związku
Baptystycznego, który odbył się w Vancouver
w Kanadzie. Hasło naszej Konferencji – Jezus
rdzeniem życia – w szczególny sposób okazało
się trafne i aktualne również w tym międzynarodowym kontekście.
Przebywając wraz z braćmi i siostrami
baptystami z całego świata widać, jak fundamentalne znaczeni ma właśnie ta prawda.
Dzieli nas bowiem wiele. Wrażliwość na i ocena
różnych zjawisk społecznych, wartości, które
uważamy za najważniejsze. Doświadczenie
życia – zupełnie inne w Europie, Afryce, czy
Azji. Problemy i wyzwania, z którymi stykamy
się na co dzień.
Ale wszystkich nas łączą dwa wysiłki.
Pierwszy to szukanie w Słowie odpowiedzi na
pytania stawiane przez nasze życie. Te pytania są bardo różne. W czasie jednego ze spotkań ktoś podzielił się pytaniem, jakie właśnie
dostał od swego ucznia z seminarium – otóż
pewien zbór uznał, że najbardziej dojrzałym
mężczyzną, któremu chcą powierzyć funkcję pastora, jest brat posiadający trzy żony.
Inni dzielili się obawą, czy wypracowane na
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Słowo, kościół, świat

Zachodzie metody ewangelizacji sprawdzają
się w kulturach znacznie bardziej podkreślających znaczenie wspólnoty.
Siedzieliśmy jednak razem i wspólnie staraliśmy się odnajdywać odpowiedzi, a łączyła
nas metoda – wspólny szacunek do Biblii. Drugi łączący nas wysiłek to wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie,co to znaczy być baptystą.
O ile w kontekście Polski to pytanie może być
w miarę jasne do odpowiedzi – w kontekście
świata, nie wszystkie nasze, polskie wartości
okazują się tak samo oczywiste dla innych.
Niemniej, tym bardziej było to ciekawe być razem, dzielić się doświadczeniem, i – pomimo
wszelkich różnic – odnajdywać pewne wspólne
cechy naszych zborów i kościołów: przywiązanie do gremialnego podejmowania najważniejszych decyzji, prostota struktur kościelnych,
poszukiwanie odpowiedzi w Biblii.
I myślę, że czymś bardzo podobnym była
nasza Krajowa Konferencja Kościoła. Zjechaliśmy się, aby być razem i razem szukać
odpowiedzi na to, co to znaczy, że Jezus jest
rdzeniem naszego życia, oraz jak to faktycznie ma wyglądać, co robić, aby tak faktycznie
było. Wszystkie nasze kazania łączyła metoda
i pragnienie, aby ta wiodąca prawda – wywyż-

szenie Jezusa – stawała się w naszych zborach rzeczywistością.
Była to naprawdę dobra konferencja.
Dlatego zdecydowaliśmy się cały ów numer
– a jest to numer podwójny – poświęcić na
przedstawienie wygłoszonych na niej kazań.
W ten sposób numer ten staje się w zasadzie
postyllą dotyczącą owej prawdy przewodniej:
Jezus rdzeniem życia. Mamy nadzieję, że będzie przez to szczególnym źródłem, do którego będziemy wracać jak do dobrej książki.
„Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą
przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Boska jego moc obdarowała nas
wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał
przez własną chwałę i cnotę” (2 Piotra 1:3-4).
Jezusie Chrystusie, który obdarowałeś nas
przez poznanie siebie wszystkim, co jest nam
faktycznie do życia potrzebne – prosimy, abyśmy w mocy posłanego nam łaskawie dzięki
Twemu dziełu Ducha, oraz w miłości Twego
Ojca, faktycznie doświadczali pokoju, radości,
zadowolenia i wdzięczności przez życie Tobą
i dla Ciebie, a Ty byś przez to się uwielbiał
w nas, w swojej wspaniałej łasce, jako doskonały Pan i Zbawiciel, Amen.
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ezus rdzeniem życia – ten temat
stawia przed nami duże wyzwanie.
Kiedy mamy mówić o tym, że Jezus
jest rdzeniem życia, to obawiam się,
że jego ogrom mnie przerasta, Tak,
żeby adekwatnie, właściwie i wyczerpująco powiedzieć, co to znaczy, że
Jezus jest rdzeniem życia i tym, o co
powinno w naszym życiu chodzić.
Ale spróbuję.
Mam dzisiaj kazanie inauguracyjne i pomyślałem sobie, że od niczego
innego nie mogę zacząć, jak od tego,
że Jezus to rdzeń wszechrzeczy. Jezus jest rdzeniem, centrum, osnową,
ośrodkiem wszystkiego, co istnieje.
Nie wszystkiego co istnieje we mnie,
czy wszystkiego, co istnieje w was,
ale wszystkiego, co istnieje w ogóle. On jest centrum. On jest rdzeniem
wszechrzeczy!
A myśl, którą chciałbym wam
dzisiaj pozostawić, nawet gdyby cała
reszta wam umknęła, to: Dostrzeż, kim
jest Chrystus! Nie zgub tego, kim On
jest, bo gdy gubimy to, kim On jest,
to całe nasze życie się rozwala. Jak
moment, w którym wyciągamy środek
z łuku podporowego. Gdy wyciągniemy
środek, cała reszta się rozlatuje, bo nie
jest w stanie utrzymać tej konstrukcji
w jedności.

Fragment, który będzie prowadził
nas w tym rozważaniu, pochodzi z Listu
do Hebrajczyków, 1:1-3. Przeczytajmy:
„Wielokrotnie i wieloma sposobami
przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu
tych dni, przemówił do nas przez Syna,
którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty
i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia
z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”.

Jak ważny jest Chrystus?
List do Hebrajczyków został napisany do ludzi, którzy byli wierzący, ale
w pewnym momencie ze względu na
prześladowania swoich pobratymców,
czyli Żydów wg ciała, byli kuszeni, by
zostawić wiarę w Chrystusa. To była
wielka pokusa. Oni cały czas czuli się
narodem wybranym. Cały czas czuli,
że łaska Boża jest nad nimi. Dlatego
doniosłość Chrystusa zaczęła im znikać z pola widzenia. Zaczęli wątpić, czy
faktycznie jest on konieczny dla prawdziwej więzi z Bogiem. Czy faktycznie
potrzebuję tego Chrystusa? Przecież

dalej jestem narodem wybranym? Dalej jestem przy Bogu? Dalej mogę być
uczciwy, moralny, pobożny, dalej to
wszystko mogę robić? Po co mi ten
Chrystus? Czy to nie jest taki dodatek
tylko do tego tortu, który i tak pozostaje,
który i tak jest od Pana Boga? Innymi
słowy: zaczynali twierdzić, że można
być człowiekiem wierzącym, który się
Bogu podoba, bez Chrystusa.
I cały List do Hebrajczyków odpowiada na te pytania w jeden sposób: nie
da rady. W całym tym liście występuje
jedna główna teza: nie można zagubić
Chrystusa po drodze. Wszystkie argumenty, które się pojawiają w tym liście
właśnie o tym mówią, że nie da rady bez
Chrystusa być człowiekiem Bożym. Po
prostu jest to niemożliwe.
Początek tego Listu wprowadza
osobę Jezusa Chrystusa i pokazuje
Jego wyjątkowość. I zanim pójdziemy
dalej w rozważaniu tego fragmentu,
chciałbym, abyśmy sami nad sobą się
zastanowili. Jak to jest dzisiaj z nami?
Czy nie mamy podobnych inklinacji?
Czy podobne myśli nie przychodzą do
naszych serc? Że da się jakoś pominąć
Jezusa, albo, że przynajmniej nie jest to
aż tak bardzo ważne? Czy faktycznie
czujemy, że On jest rdzeniem życia?
Mamy i dziś z tym problem. CzaSŁOWO PRAWDY – 6-7 – czerwiec-lipiec 2016
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sami nachodzą mnie takie myśli, choć
wiem, że są fałszywe, nieprawdziwe,
że w chrześcijaństwie generalnie chodzi
o to, by być miłym gościem. Kochać rodzinę, kochać dzieci, dla żony być miłym,
a żona dla męża ma być życzliwą, fajnym
być sąsiadem. I nie mówię, że jest źle
być miłym, sympatycznym człowiekiem.
Takim, że ktoś popatrzy i powie: ale fajny człowiek, albo: taki miły wierzący, do
tego baptysta. Czy o to chodzi?
Jeśli o to chodzi, to żydzi nie wierzący w Chrystusa są dokładnie tacy
sami, a może nawet bardziej sympatyczni. Niektórzy muzułmanie mogą
być dokładnie tacy sami. Powiedzmy
sobie uczciwie: są też sympatyczni muzułmanie. Nie wszyscy z nich chcą się
wysadzić. Więc jeśli chodzi o to, żeby
być sympatycznym człowiekiem, to
naprawdę nie przesadzajmy z tym rdzeniem życia. To może fajnie, pobożnie
brzmi, ale nic więcej.
Ale, jeśli zobaczymy Chrystusa
takim, jakim jest w tym fragmencie,
powiedziałbym więcej: jeśli zobaczymy
Chrystusa takim, jakim jest w Biblii, to jestem przekonany, że tak nie powiemy, bo
okazuje się, że to kim jest Chrystus jest
całkowicie rewolucyjne. Jest Kimś, kto
sprawia, że padamy na twarz i z wdzięcznością mówimy: Chryste, dziękujemy, że
istniejesz! Dziękujemy, że się objawiłeś. Dziękujemy, że dla nas przyszedłeś
na ten świat, ale musimy to dostrzec,
dlatego dzisiejsza moja myśl główna
brzmi: Dostrzeż kim jest Chrystus! I dostrzegaj przez całą naszą konferencję.
Dostrzegaj kim jest Chrystus, niech ci to
nie umknie w natłoku wszystkich innych
rzeczy, które będziemy robić.
Chciałbym, aby w tym kazaniu były
dwie części. Po pierwsze, rozważmy, co
List do Hebrajczyków 1:1-3 mówi o Jezusie, a po drugie, wyciągnijmy z tego
wnioski.

Chrystus
w Hebrajczyków 1:1-3
Co mówi nam ten fragment o Jezusie?
Po pierwsze, skupia nas na Jezusie
przez kontrast tego, co robił Ojciec
przed przyjściem Jezusa i co wydarzyło
się po tym, kiedy przyszedł Chrystus.
Ten kontrast jest obecny tutaj na kilka
sposobów.
4
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Monotematyczność Ojca
Po pierwsze wskazuje na niedokończenie tego, co było w starym przymierzu
i ostateczność tego, co nastąpiło, gdy
przyszedł Jezus Chrystus. Zwróćcie
uwagę, że werset pierwszy mówi o tym,
że „Bóg dawnymi czasy przemawiał.
Bóg tu przemówił, tam przemówił i tak
to wyglądało. W Starym Testamencie,
czytamy, że raz prorok był w północnym królestwie, a raz w południowym.
Tak Bóg przemawiał, i tak to trwało.
Natomiast zwróćmy uwagę, że
teraz przemówił. I koniec. Bóg dzisiaj
nie mówi już nic nowego. Bóg teraz
przemawia echem tego jak przemówił
w Jezusie Chrystusie. To echo cały czas
narasta, ono nie niknie, powiedziałbym
nawet, że ono coraz głośniej rozprzestrzenia się po całej ziemi, ale to jest
cały czas to samo przesłanie, ta sama
treść, która mówi: gdy Bóg przemówił
przez Syna, to nie ma innego przesłania,
które byłoby doskonalsze, które byłoby
„upgradem” tego, co powiedział wcześniej przez Syna. Nie. To jest cały czas
to samo przesłanie. Bóg cały czas przemawia w ten sam sposób i to nigdy nie
ucichnie. To jest przesłanie cały czas
aktualne i cały czas to samo.
Dawniej Bóg przemawiał różnorodnie, a w Nowym Testamencie Bóg jest
bardzo monotematyczny. Jest napisane: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do
ojców przez proroków”. Wielokrotnie,
było dużo różnych momentów, okazji,
wydarzeń, sytuacji. Gdy patrzymy na
Stary Testament rzeczywiście widzimy,
że Bóg jest wielce różnorodny. W tych
wszystkich wątkach, które się splatają.
To przez Joba, to przez Przypowieści,
to przez księgi historyczne, to psalmy.
Lubimy tą wielowątkowość, ale dobre
jest też to, że nie ma tej różnorodności
w Nowym Testamencie, bo Nowy Testament ma zasadniczo jeden temat:
Chrystus, jak żyć z Chrystusem i dla
Chrystusa. Cały jest chrystocentryczny.
Nowy Testament jest bardzo monotematyczny, a kiedy Bóg jest monotematyczny, traktujmy Go poważnie, traktujmy Go serio i skupiajmy się na tym,
na kim On się skupia. Kiedy Bóg jest
monotematyczny to naprawdę musi być
w tym głęboki sens. Jeśli Bóg mówi: Nie
rozglądaj się na boki, skup się na tej jed-

nej Osobie, to myślę, że wszyscy się zgodzimy, że po prostu musimy iść za Nim
i potraktować to bardzo poważnie.

Ustanowiony dziedzic
wszechrzeczy
Po drugie, ten fragment opisuje chwałę Syna poprzez opisanie w szczególny
sposób tego, kim On jest. To spojrzenie
w przyszłość. Jest powiedziane w wersecie drugim, że Chrystus jest „ustanowionym dziedzicem wszechrzeczy.” Nie
raz się zastanawiałem o co chodzi z tym
ustanowieniem. Ustanowienie to jest jakiś moment w czasie. Czy to oznacza, że
nie był wcześniej dziedzicem wszechrzeczy, jeśli został ustanowiony? Odwiecznie był Bogiem, to wiemy, ale zwróćmy
uwagę, że przez swoje wcielenie On stał
się kimś szczególnym i jest kimś nowym,
ze względu na to, co uczynił dla Ojca
i ze względu na to, jak się poświęcił.
Rzeczywiście, w zamian za to, jak to
czytamy w 2 rozdziale Listu do Filipian,
Bóg go wielce wywyższył i obdarzył
imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
jako tego Syna, który był posłuszny i to
aż do śmierci krzyżowej. Wyparł się samego siebie i zrobił wszystko, co należało zrobić. A więc został ustanowiony.
To Bóg go wybrał. Mamy Go przyjąć.
Psalm 2, werset 6 mówi: „ja ustanowiłem mojego Króla na Syjonie”.
W Hebrajczyków mamy tego echo. I narody mają to rozpoznać. I tyle, koniec.
Bóg mówi: „Ja ustanowiłem”. To mój
Pomazaniec, mój Syn. Ja jestem Bogiem. Ja mówię, ja ustanowiłem, ja
wskazałem. To jest moja, Boża wola.
Macie iść za tym Królem. To jest mój
Król, którego ja wskazałem.
Kim jest dziedzic? Dziedzic to ten,
który będzie dysponował wszystkim.
Chrystus będzie dysponował wszystkimi rzeczami. Zastanówmy się, czym
są te wszystkie rzeczy? Czy to oznacza
moje serce? Również, ale nie tylko. Czy
to oznacza moje życie? Również, ale
nie tylko. To coś znacznie więcej. Czy
to oznacza ludzkość? Na pewno oznacza ludzkość, ale to jest coś znacznie
więcej. Czy to oznacza świat duchowy?
Tak, to oznacza cały świat duchowy, ale
to jest coś znacznie więcej! Nawet nie
wiemy, co będzie działo się w wieczności, ale wiemy, że to Chrystus będzie
dziedzicem wszechrzeczy! Cokolwiek

się wydarzy, cokolwiek ma nastąpić, to
On będzie tego właścicielem i panem!
On będzie tym dysponował. Dla Niego
to będzie istnieć i On będzie w centrum
tego, co się będzie działo.
I List do Koryntian 15 rozdział od 24
wersetu opisuję tę rzeczywistość w podobny sposób, to podsumowanie tego
punktu. Apostoł Paweł mówi: Potem
nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę
i moc. Bo On musi królować, dopóki
nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod
stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem
poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że
wszystko zostało poddane, rozumie się,
że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany
temu, który mu poddał wszystko, aby
Bóg był wszystkim we wszystkim. Oto
nasz Pan Jezus Chrystus!

Stwórca wszechświata
Drugi opis. Chrystus to ten, przez którego Bóg stworzył wszechświat. To spojrzenie w przeszłość. On był od samego
początku. Więcej, ten wszechświat, który mamy tu przetłumaczony, to wszechświat w trwaniu. Dwa greckie słowa
mogą być tu użyte, to kosmos i aionos.
Kosmos to jest porządek rzeczy. To
słowo bardziej statyczne. A aionos to
są rzeczy w „dzianiu się”, wieki. Chrystus jest nie tylko tym, który stworzył
wszechświat na początkowym etapie,
ale jest tym, który stworzył wszystko
i cały ten świat w jego istnieniu. On jest
tym, który to wszystko ogarnia. On jest
tym, który to wszystko zaplanował.
Więcej, On jest tym, który to wszystko
strzeże w istnieniu. Chrystus jest tym,
który to wszystko zaprojektował i miał
plan na nas dzisiaj i ten dzień też dzieje
się zgodnie z tym planem! On ma plan
na nasze odejście. On miał plan na
wszystko. On jest tym, przez którego
Bóg stworzył wszechświat.
Zawsze, kiedy sprawujemy Wieczerzę Pańską, to w tym momencie pojawia
się we mnie szczególne poczucie zaszczytu. Zawsze wtedy sobie wyobrażam: to nie jest mój Stół. Największy
Stół doczesny, przy jakim zasiadałem,
to stół Prezydenta Polski. Kilkakrotnie

miałem taką możliwość dzięki temu,
że mamy umowę z państwem polskim.
Gdy wchodzimy, trzeba wszystko oddać, przenieść, idzie się po schodach.
Wreszcie się wchodzi do tego miejsca.
Tam dwieście osób czeka. Wreszcie
pan Prezydent wychodzi. Ach, jak miło.
Uśmiechnął się. Można podać rękę.
Można porozmawiać sobie chwilę...
Myślę sobie o tym, kiedy wyobrażam sobie Stół Pański. A to jest Stół
znacznie bardziej zaszczytny. To jest
Stół Tego, który stworzył wszechświat.
On nas zaprasza do swojego Stołu. To
jest dziwne, ale chciałbym, abyśmy
tego zadziwienia i zachwytu nie tracili.
Przy takim Stole siadamy.

Pełen chwały obraz Ojca
Chrystus to ten, który jest odblaskiem
chwały i odbiciem istoty Boga. Odblask
chwały można porównać do słońca
i promienia. Mamy jakieś źródło, ale czy
można promień oddzielić od słońca?
Niby coś innego, ale de facto to o jest
ta sama jasność, ta sama substancja.
Odblask chwały jest tej samej jakości,
tej samej istoty, bo wychodzi od Ojca.
Ta sama jasność, ta sama chwała. Odbicie istoty to odzwierciedlenie. Kiedy
widzimy czyjeś odbicie, to widzimy
tę osobę i dlatego, tak jak czytamy
w ewangeliach, kto widział Syna, widział
Ojca. Ojciec jest w pełni w Synu. Kiedy
widzimy Syna, widzimy Ojca. Nie jest to
jakaś podróbka, nie jest to jakieś odbicie
w czymś innym, ale jest to pełnia tego,
kim jest Ojciec.
To kolejna wyjątkowa myśl. W czasach reformacji Luter mówił o tym, że
Bóg jest ukryty. Kiedy patrzymy na historię, na różne przykre wydarzenia, które się dzieją w historii, to ciężko wywnioskować, kim jest Bóg. Ostatnio czytałem
Księgę Jeremiasza. Ile przykrych rzeczy
działo się za jego czasów w Izraelu. Kiedy doświadczamy różnych złych sytuacji
w naszym życiu, a te okoliczności nie zawsze są dobre, możemy zapytać, czy Bóg
się na mnie nie gniewa? A może mnie nie
lubi i dociska mnie trochę z tego względu? Nie wiem czy mieliście kiedyś takie
poczucie. Ale kiedy patrzymy na Syna,
to w Synu Bóg mówi: Słuchaj, może
nie jesteś pewien, jaki jestem dla ciebie,
ale w Synu Ja ci pokazuję, jaki jestem
dla ciebie, abyś nie miał wątpliwości.

Mogą być różne okoliczności, różne
wydarzenia w twoim życiu, ale w Nim
pokazuję, kim dla Ciebie jestem: że jestem dla ciebie łaskawy. Jest dla ciebie
przebaczenie, akceptacja, jest dla ciebie
pojednanie, jest dla ciebie społeczność.
To jest coś bardzo szczególnego, że
Syn jest odbiciem istoty Ojca. Jeśli masz
kiedykolwiek wątpliwości kim jest Bóg,
to spójrz na Chrystusa. On nie kłamie,
On jest odbiciem istoty samego Boga!
Czwarty punkt. On wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy; literalnie: niesie wszystko słowem swojej
mocy. Wyobraźcie sobie, że coś nosimy tutaj. Ja mogę nieść swoje kluczyki.
Chrystus niesie wszystko. To coś bardzo szczególnego. To że ty tu jesteś, to
że ja tu jestem, to że istniejemy, że ten
świat istnieje, że aniołowie istnieją, to
wszystko jest niesione mocą słowa Jezusa Chrystusa. Nie nikogo innego, ale
właśnie jego.

Królujący Zbawiciel
Po piąte, Chrystus to ten, który zakończył oczyszczenie z grzechów. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, że to jest
jeden z najważniejszych tematów całego
Listu do Hebrajczyków. Cały ten system
ofiarniczy Starego Przymierza celowo
był niewydolny, bo miał wskazać na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. To na
Nim wszystko miało się skupić. On miał
być tym szczególnym, ostatecznym momentem rozstrzygającym raz na zawsze
kwestię zbawienia, pojednania, przebaczenia, przebłagania i tych wszystkich
kwestii związanych z ofiarami w Starym
Testamencie wobec Jego ofiary.
I w końcu po szóste: zasiadł po
prawicy Ojca. Myślę, że jest tu ważne
przesłanie. Siadamy, kiedy nie mamy już
więcej nic do zrobienia. On dokończył.
On teraz po prostu siedzi i króluje. Tak
jak czytaliśmy w Liście do Koryntian,
On czeka, aż wszystko będzie poddane
pod jego stopy. On króluje, On panuje po
prawicy Ojca. To jest nasz Pan.

Jaki jest Jezus, którego
widzisz?
Zanim pójdziemy dalej, chcę do was
skierować pewne pytanie. Chciałbym,
abyście je dobrze zrozumieli. Nie pytam
o wasze wyznanie wiary. Jestem przekonany, że mamy to samo wyznanie
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wiary, prawdziwe, ortodoksyjne, takie
jak powinno być... ale chciałbym zapytać
o to, co widzisz, kiedy patrzysz na swoje serce. Jaki jest twój Jezus tak na co
dzień? Co On może w twoim życiu uczynić? Co On robi? Gdzie robi? Co może
zmienić? Jak na Niego patrzysz? Czego
od Niego oczekujesz?
Czasami śpiewamy pieśni typu
„Przyjaciela mam, co pociesza mnie...”
Może do młodzieży ta prawda szczególnie przemawia, że jest ktoś blisko, po
naszej stronie i chce być przy nas. Taki
przyjaciel, do którego można się przytulić. Jeśli jednak to wszystko, co widzimy,
patrząc na Chrystusa, to widzimy trochę
za mało. Dlatego, że Chrystus jest rdzeniem wszechrzeczy. Chrystus jest tym,
dla którego istnieje wszystko, przez którego istnieje wszystko i dla którego będzie istnieć to, cokolwiek ma nastąpić we
wszechświecie. Jaki jest Twój Jezus?
W Księdze Izajasza, w 6 rozdziale
widzimy Izajasza, który dostrzegł chwałę
i majestat Boga, kiedy rąbek Jego szaty
wypełniał całą świątynię. Wyobraźmy
sobie, że rąbek tej szaty wypełnia na-
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szą, wielką kaplicę, a jest ona pewnie
większa od większości kaplic, jakie
posiadamy. W jak wielkim majestacie,
w jak wielkiej chwale musiał dostrzec
Boga! I wtedy wyznaje: Boże, ja nie pasuję do Ciebie, ale kiedy Ty pytasz, kto
tam pójdzie, to ja – zachwycony Tobą,
oczyszczony i wdzięczny – mówię: tak!
Pójdę. Jestem gotowy. Zrobię wszystko, czego ode mnie będziesz wymagać.
Jaki jest twój Jezus? Kogo widzisz kiedy
myślisz o Jezusie?
Widzisz małego Jezusa – twoje
chrześcijaństwo jest małe. Widzisz dużego Jezusa – twoje chrześcijaństwo
jest ofiarne, jest kosztowne i potrafisz naprawdę dużo dla Niego uczynić.
Kim jest twój Jezus? Zachęcam cię,
abyś dostrzegł tego Jezusa, o którym
mówi Słowo Boże. Te słowa są czasami zbyt wielkie, ciężko je przyjąć,
ale zachęcam ciebie i siebie, żebyśmy
go widzieli takim, jakim jest w Słowie,
w potędze, chwale, majestacie i uwielbieniu. Bo TO ma moc nas przemienić.
Druga część. Co z tego wynika, że
Jezus jest rdzeniem wszechrzeczy?

Nie bój się niczego!
Po pierwsze, skoro Chrystus jest rdzeniem wszechrzeczy, to chciałbym ciebie i
siebie zachęcić, do tego, abyśmy nie bali
się. I to niczego. Nie musimy się niczego
bać, bo Chrystus jest rdzeniem wszechrzeczy. Jest to logiczne, czyż nie? Jeśli
tak faktycznie jest, to mówię stuprocentową prawdę. Nie musimy się niczego
obawiać, skoro Chrystus jest rdzeniem
wszechrzeczy.
Czym jest lęk? Można go różnie
definiować, ale powiedziałbym, że jest
to niewola projekcji czegoś złego, co
może się wydarzyć. Wyobrażam sobie
coś złego, co się może wydarzyć i oto
mnie to zniewala tu i teraz. Jestem już
cały niepewny, wolę się nie odezwać,
nie ruszyć, jak mysz pod miotłą.
Lęk możemy odczuwać, ale także
go przełamać. Jezus również odczuwał lęk, ale go przełamał. Przełamał
przez swoje pragnienie uwielbienia Ojca
i powiedział: Nie co ja chcę, ale co Ty
chcesz, ale odczuwał lęk. Samo odczuwanie lęku jest czymś wpisanym
w bycie człowiekiem i również bycie
chrześcijaninem. Ale kiedy poddajemy
się strachowi, to jest przekleństwo.
W Księdze Powtórzonego Prawa
jest ono opisane. W V Mojżeszowej
28:65-67 czytamy: „Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia
i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej
nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.
Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem,
i nie będziesz pewny swego życia. Rano
będziesz mówił: Oby już był wieczór,
a wieczorem będziesz mówił: Oby już
było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co
będziesz oglądał twymi oczyma”.
Lęk jest przekleństwem. Niewola rodzi się w sercu i niewola w sercu
umiera. Dlatego w Ks. Jeremiasza 1:17
Bóg mówi do Jeremiasza: Nie bój się
nikogo i polegaj na mnie: Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do
niech wszystko, co Ja ci każę, nie lękaj
się ich, abym Ja nie napełnił cię lękiem
przed nimi! To jest jedna z najgorszych
rzeczy, kiedy zaczynamy się kogoś bać.
Żyjemy w niewoli tej osoby, tego, co ona
zrobi. Co się wydarzy.
A więc: nie bójmy się niczego!

Dlaczego? Czy to jest racjonalne? Jeśli
Chrystus jest rdzeniem wszechrzeczy,
to ma to sens, bo cóż nam może uczynić człowiek, jeśli Bóg jest po naszej
stronie? Po śmierci czeka na nas Chrystus. Śmierć jest nieprzyjemna. Gdy
myślę o śmierci, to boję się, że może
boleć. Nie wiem jak wy. Pewnie może
to boleć, ale zaraz potem jest Chrystus.
On mi to obiecał. I tyle. Cóż mi może się
stać? Chrystus jest tym, który panuje
nad życiem i nad śmiercią. Dostrzeż
kim On jest! Nie gub tego sprzed oczu
swojej duszy! On jest rdzeniem wszystkiego, On jest rdzeniem wszechświata.

Nie bój się historii!
W szczególności, chciałbym powiedzieć
teraz o dwóch praktycznych rzeczach.
Nie bójmy się historii, bo to Chrystus jest
Panem historii. Nie musimy się bać tego,
co się dzieje na świecie. W Dz 17:26-27
czytamy: „Z jednego pnia wywiódł też
wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały
na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy
dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania”.
Ten werset przekonuje mnie, że
geopolityka jest od Pana Boga. To, że
jesteśmy pomiędzy Niemcami i Rosją to
jest od Pana Boga. Zgodzicie się? Kto
ustalił okresy czasu i granice zamieszkania narodów? Bóg. To nie przypadek.
Bóg tak chciał. Nie wiem dlaczego tak
chciał, możemy z Nim porozmawiać
kiedyś o tym, jak będzie okazja, ale to
nie jest przypadek.
Ale po co to jest? Po co są te tarcia? Po co jest wojna na Ukrainie? Po
co są jakieś napięcia między krajami
w Europie? O tym mówi werset 27. Albowiem są to nieubłagane prawa historii, czy tak? Nie! Zwróćcie uwagę, po co
to wszystko istnieje! Kiedy patrzymy na
historię, na wiadomości, kiedy patrzymy na to co się dzieje, myślimy: jakie
to wszystko wielkie, a ja, gdzieś tu jestem, z tą swoją małą, osobistą wiarą
w Pana Jezusa i tak naprawdę nie wiem
co robić, jak to wszystko połączyć? Jak
te rzeczywistości ze sobą pogodzić?
Jak to w ogóle można pogodzić?
Apostoł Paweł mówi, po co to
wszystko jest: żeby szukały Boga, żeby
w owym dzianiu się historii narody poznały Chrystusa. Nie znam szczegółów,
jak to się dzieje. To tajemnicza wola

Boża, ale jest powiedziane, że to wszystko, ta wielka światowa polityka, konflikty
i wojny, gospodarka, strefy wpływów, to
wszystko jest po to, by narody, którym
Bóg ustanowił wyznaczone okresy czasu
i granice zamieszkania, szukały Boga. Po
to to jest!
Podzielę się jeszcze jednym fragmentem, aby zachęcić nas do odwagi.
To 5 rozdział Księgi Objawienia. Ten rozdział jest dla mnie wielką inspiracją, kiedy myślę o historii i o tym, co Bóg robi
przez historię.
Co się dzieje w tym piątym rozdziale? Mianowicie jest problem. „I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział
na tronie, księgę zapisaną wewnątrz
i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła
potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę
i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie
ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł
otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt
godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć” (Obj. 5:1-4). Co się ma wydarzyć?
Historia ma się potoczyć do przodu, ale
nie może, bo nikt tego Bożego planu,
zapisanego w tym zwoju, nie jest w stanie uwolnić. Nikt nie jest godzien, żeby
tę historię i realizację Bożych planów
pchnąć do przodu. Nie ma takiej osoby.
I tu pojawia się 5 werset: „A jeden
ze starców rzecze do mnie: Nie płacz!
Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń
Dawidowy i może otworzyć księgę,
i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem
pośrodku między tronem a czterema
postaciami i pośród starców stojącego
Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest
siedem duchów Bożych zesłanych na
całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę
z prawej ręki tego, który siedział na tronie, A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę
i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń
tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę
i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś
zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją
ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu,
i narodu”. I On to faktycznie czyni!
To Chrystus zmienia historię. To On
łamie te pieczęcie. To On uwalnia Boży
plan w tej księdze. To On i tylko On jest

tego godny. On jest jedyną osobą, która
może to uczynić i On to rzeczywiście
to robi! Dlatego Boży plan dla świata,
wszystko co się dalej dzieje, pochodzi
spod Bożego tronu!
Kiedy widzę, że spod Bożego tronu
pochodzi plan dla świata i to Chrystus
jest tym jednym, jedynym, który jest
w stanie go pchnąć do przodu i On to
faktycznie czyni, niezależnie od tego co
się dzieje, to mnie to uspokaja i wypełnia
radością. Skąd on się bierze? Od Chrystusa. On króluje. On panuje. On jest
tym, który wie. Ja nie muszę wiedzieć,
ale On jest tym, który wie i On jest tym,
który doprowadzi świat do swojego
celu. W całym jego skomplikowaniu,
wielowątkowości, straszności tego, co
się dzieje, czego nie rozumiem – to
wszystko pochodzi sprzed Bożego tronu, ma się dziać, i dzieje się, a Bóg tym
zaskoczony nie jest. A Chrystus jest tym,
który w tym wszystkim się wywyższa.
Jak patrzysz na historię? Nie powinniśmy bać się historii. Chrystus jest
rdzeniem wszechrzeczy, jest rdzeniem
historii, tego co się dzieje. Boży plan
się realizuje, jak mówi List do Rzymian:
z Niego, przez Niego i ku Niemu jest
wszystko. Jemu niech będzie chwała na
wieki. Możemy być bezpieczni, możemy
być wdzięczni, bo Chrystus faktycznie
jest rdzeniem, także tego, co ma się
wydarzyć w naszych czasach.

Szukaj Królestwa!
Jeśli tak jest, to chciałbym nas zachęcić,
abyśmy szukali okazji do wywyższenia
Chrystusa. O tym mówi znany fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział:
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie wam dodane.”
Nie traktujmy tych słów wyłącznie
jako zachęty osobistej, bo jest w nich
szersze przesłanie. Szukajmy tego Królestwa w wydarzeniach, które się dzieją.
Podam kilka przykładów. Pamiętacie,
jak Syryjczycy mieli być sprowadzeni do
Polski? Czy szukaliśmy Królestwa Bożego? Szukaliśmy. Bo 50 Syryjczyków
mieszkał tutaj w Radości przez 2-3 miesiące. Co mogliśmy, to zrobiliśmy.
Kiedy działy się pewne rzeczy
na Ukrainie, to nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś razem pojechaliśmy
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kanocnym, by pokazać, że jesteśmy
z narodem ukraińskim. Gdy br. Maksym Sliazin przyjechał do Polski, to
też był obecny w większości naszych
zborów. Coś dobrego zasialiśmy. Gdy
teraz Ukraińcy przyjeżdżają do Polski
w dużej liczbie oraz w innych danych
przez Boga sytuacjach chcemy szukać
Królestwa Bożego. Chcemy odpowiedzieć na te wydarzenia najlepiej, jak
potrafimy. Nie zlekceważyć ich. Falę
możemy wykorzystać. Nie jesteśmy
w stanie jej wyprodukować ani zatrzymać, ale kiedy ona jest, możemy na niej
popłynąć. Tak samo w historii. Jeśli Bóg
daje falę szukajmy tego, żeby ją wykorzystać dla Królestwa Bożego.

Szukajmy sprzymierzeńców!
Po drugie, szukajmy współbojowników
w świecie, skoro historia należy do Boga
i nie musimy się niczego bać. Ostatnio
byliśmy na Węgrzech sporą grupą z naszego kościoła. Dlatego, że jesteśmy
braćmi i siostrami nie tylko tu w Polsce,
ale możemy szukać partnerstw wśród
sąsiednich krajów. Chcemy być razem
i szukać tego, co możemy robić razem.
Jest to wielkim błogosławieństwem, ale

„Dana mi jest wszelka moc
na niebie i na ziemi.” Mt 28,19
trochę wysiłku zawsze to od nas wymaga. Więc nie bójmy się, ale również
dawajmy. Dawajmy siebie, dawajmy pomoc. Te błogosławieństwo zawsze do
nas wróci. Tak jak czytamy w Dziejach
Apostolskich, że większym błogosławieństwem jest dawać, aniżeli brać.
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Nie bójmy się
społeczeństwa!
W końcu, nie bójmy się społeczeństwa
wokół nas, bo Bóg już tam jest i to społeczeństwo dla nas przygotowuje. Nie
wiem, czy pamiętacie, brat Janos Papp,
który był tutaj rok temu, mówił nam
o tym, że Jezus nas wyprzedza, On
jest w ruchu, On jest w świecie. Rzeczywiście tak jest. On jest przed nami
tam, gdzie my mamy zamiar dotrzeć.
W Dziejach Apostolskich 18:9-10 czytamy następujące słowa: „I rzekł Pan
do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój
się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem
z tobą i nikt się nie targnie na ciebie,
aby ci uczynić coś złego; mam bowiem
wiele ludu w tym mieście.” Czy Bóg już
działa w Koryncie? Działa. Mówi Pawłowi: Słuchaj, nie bój się. Ty nawet jeszcze
nie wiesz kto się ma nawrócić, ale ja już
działam w tym mieście. Ja mam wiele ludu w tym mieście, ty idziesz za mną, nie
przede mną. Rób swoje, nie bój się, nie
daj się zniechęcić, a ja cię będę używał.
Bóg wyprzedzał Pawła w Koryncie
i Bóg wyprzedza również nas w różnych
miastach i mówi: Spokojnie, nie bójcie się. Róbcie swoje, przyjdzie czas,
traficie na odpowiednie osoby, one się
pojawią, one się nawrócą, a wy róbcie
swoje. Ja was wyprzedzam.
Przypomnijmy sobie słowa z Ewangelii Jana 16:8. Co robi Duch Święty?
Przekonuje świat o sprawiedliwości,
o grzechu i o sądzie. To On przekonuje.
Czy wierzymy w to, że On faktycznie działa, że nas wyprzedza? Myślę,
że jeśli faktycznie w to wierzymy, to
idziemy z nadzieją, że On tam już kogoś
przekonał. Że jakiś lud na nas czeka,

oczywiście nie zawsze i nie każdy do
którego docieramy, ale jeśli faktycznie
w to wierzymy, to idziemy z nadzieją, że
Duch Święty tam już jest. Nieprzypadkowo jesteśmy w określonym miejscu,
wśród określonych ludzi.

Czy widzisz żniwo, czy ugór?
W końcu, Ewangelia Mateusza 9:37.
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. To twarde słowa, ale pytanie brzmi: czy faktycznie wierzymy w te
słowa? „Wtedy rzekł uczniom swoim:
Żniwo w Polsce zawsze jest małe” –
czyż nie tak zazwyczaj myślimy? Czy
więc jesteśmy w stanie uwierzyć w ten
fragment, że żniwo jest wielkie? Czy potrafimy Bogu uwierzyć, że tak właśnie
jest?
Pamiętam pewną rozmowę z br.
Henrykiem Skrzypkowskim o żniwowaniu. Nigdy tego nie robiłem i od niego
się dowiedziałem, jak to wygląda. Przy
żniwie jest tak dużo roboty, że trzeba
wstać rano o 3 czy 4 i pracować do
nocy. Nie ma czasu, żeby pójść spać,
trzeba robić wszystko z podwójną prędkością. Tak wiele jest pracy!
Po czym poznać człowieka, który
wierzy, że żniwo jest wielkie? Po tym,
że jest w domu, czy po tym, że jest
w polu? Nie bójmy się społeczeństwa
wokół nas. Bóg już tam jest. Czy faktycznie wierzymy, że żniwo jest wielkie?
A może: czy W OGÓLE w to wierzymy?
Po czym mogę poznać, że w to
wierzę? Jestem przekonany, mobilizuję siły, działam, jestem w polu. Bo jak
siedzę w domu, to pokazuję, że w to
nie wierzę. Jestem złym i leniwym pracownikiem, gdy w czasie żniw siedzę

w domu i oglądam telewizję. Nic pozytywnego taka postawa nie wnosi.
Czy wierzymy w żniwo? Nie bójmy
się świata. Bóg już tam jest i przygotowuje ten świat dla nas.

Lwy na ulicy i lenistwo
Przedostatnia myśl. Nie pozwólmy sobie na lenistwo, które jest niewiarą.
Jest taki fragment, który zawsze
mnie inspiruje. Niestety nie jest zbyt
pozytywny, ale pobudza do myślenia.
Przypowieści Salomona 22:13. „Mądry
mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być
rozszarpany na środku ulicy.” Czy o to
chodzi, że mądry zauważa lwa w podwórzu i dochodzi do całkiem rozsądnego wniosku, że nie należy wychodzić
na ulicę? Dla tych, którzy nie czytali dodam, że nie jest tam napisane „mądry”,
lecz „leniwy”. Więc i znaczenie jest inne.
Przypowieść oznacza, że mamy
zdolność do racjonalizowania swojego
lenistwa. I mamy takie lwy w swoim
myśleniu, które nas straszą. I wtedy
strach na ulicę wyjść… nie mówię,
że musimy wychodzić konkretnie na
ulicę, ale w ogóle do ludzi. Te lwy nas
„chronią”, żebyśmy czasem czegoś nie
zrobili. I nie robimy. Siedzimy i „lwy”
nam w tym pomagają i są dla nas bardzo realne.
Gdzie te lwy są? W sercu. A czemu
tam się pojawiły? Bo nam się nie chce.
Bo nam pasuje, żeby tam siedziały, bo
są wspaniałą wymówką, aby wstać
i coś zacząć robić. Nie wiem jakie masz
lwy, nie wiem czego dotyczą twoje
lęki, ale sprawdź, czy one nie chronią
cię czasem od tego by wyjść i zacząć
działać? Sprawdź swoje serce, czy aby

nie ma tam lwów, które tak naprawdę
hamują ciebie przed służbą!

Wszelka moc
Na koniec chciałbym się podzielić znanym nam fragmentem z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. 19 werset mówi:
Idźcie tedy. To słówko „tedy” może nie
jest zbyt fortunne. Znaczy: Idźcie WIĘC.
A co mówi wcześniejszy werset? „Dana
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.” Właśnie dlatego, i z tego względu
idźcie – mówi Pan.
To nie tak, że Pan wysyła nas na
świat i mówi: Wiecie co, pójdźcie, bo a
nuż coś wam wyjdzie. Kto wie, może się
ktoś nawróci, spróbujcie. Będzie mi się
to podobać, jak będziecie próbować. Powiedział inaczej: „Dana mi jest wszelka
moc na niebie i na ziemi i dlatego idźcie
i czyńcie uczniami wszystkie narody.” To
oznacza, że mamy wyjść, być naprawdę
przekonujący i wychodząc mamy mieć
właściwą postawę serca i we właściwy
sposób wzywać ludzi do tego, co to
znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa.
Musimy Mu wierzyć, że wszelka moc
na niebie i na ziemi faktycznie jest Jego.
Że autentycznie idziemy w Jego autorytecie. Że naprawdę idziemy posłani
przez Jezusa Chrystusa, który jest Królem Królów i Panem Panów i rdzeniem
wszechrzeczy. Dlatego idziemy!
Jeżeli będziemy mieć to odmalowane przed oczyma swojej duszy, będziemy szli w zupełnie inny sposób, niż
wtedy, gdy nie będziemy tego w sercu
nieść. Idźcie tedy. Dostrzeż kim On jest.
Inaczej nie pójdziesz zbyt daleko i zbyt
długo. Ewangelia Mateusza 28:20: „Oto
ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż

do skończenia świata.” Zwróćmy uwagę na słowo „oto”. To takie krótkie słowo, które można przetłumaczyć jako
„spójrzcie”. „Spójrzcie, ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia
świata.” Na co mamy spoglądać? Na to,
że gdy idziemy, jak nam kazał, to wtedy
widzimy, że On jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To jest
obietnica związana z tym, że idziemy
i robimy to, co Chrystus nam nakazuje.
Wtedy właśnie dostrzegamy Chrystusa, że jest przy nas, po wszystkie dni,
aż do skończenia świata. Dostrzeżemy
w tym Jezusa z nami.
Jezus jest rdzeniem wszechrzeczy.
Tak jest. Po prostu jest. Ale pytanie do
nas, pytanie do Ciebie i pytanie do mnie:
czy to dostrzegam, kim jest Chrystus?
Chciałbym zakończyć cytatem z Listu
do Efezjan 1:16-18. Myślę, że możemy
to odnieść dzisiaj do siebie. „Nie przestaję dziękować za was i wspominać
was w modlitwach moich, aby Bóg
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego i oświecił oczy
serca waszego. Wyobrażam to sobie
tak, że jest serce i ma oczy. Żeby to serce widziało, to potrzebuje światła. Tak
jak my wszyscy potrzebujemy światła.
„Oświecił oczy serca waszego, abyście
wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której
was powołał, i jakie bogactwo chwały
jest udziałem świętych w dziedzictwie
jego, I jak nadzwyczajna jest wielkość
mocy Jego”. Módlmy się więc o to,
aby widzieć Chrystusa takim, jakim
jest. I aby to nas przemieniło. Aby nasze
serce widziało, kim jest jego Pan i dzięki
temu było przemienione, Amen.

Fotografie z Krajowej Konferencji Kościoła, 2016 r.
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KKK 2016: JEZUS RDZENIEM ŻYCIA
HENRYK SKRZYPKOWSKI

Zbór: podstawa

nowego życia w Chrystusie

S

prawiedliwy wyrośnie jak palma,
rozrośnie jak cedr Libanu. Zasadzeni w Domu Pańskim wyrastają
w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze
w starości przynoszą owoc. Są pełni sił
i świeżości, aby obwieszczać, że Pan
jest prawy, że jest opoką moją i nie ma
w Nim nieprawości (Ps 92:13-16).
Ten fragment będzie podstawą
dla tego zwiastowania. Najpierw jednak podam kilka synonimów słowa
„podstawa”. Wynotowałem kilkanaście słów, więc możemy używać następujących podobnych określeń na
słowo podstawa: fundament, oparcie, podparcie, podpora, podpórka,
wspornik, podłoże, szkielet, kościec,
substrat, opoka, podbudowa, ostoja,
podwalina, trzon, baza, cokół, noga,
przypora, łoże, stelaż, spód i jeszcze
punkt wyjścia. W znaczeniu przenośnym występują jeszcze następujące
określenia: początek, założenie, zasada, przesłanka, kanwa, zalążek, związek, zrąb, grunt, istota, pryncypium
i punkt wyjścia.

Niezbędne podstawy
Kiedy myślę o podstawie, to w naszym codziennym życiu kojarzy mi
10
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się ona ze szkołą podstawową. Chyba wszyscy się z nią spotkaliśmy.
W szkole podstawowej zdobywamy
elementarną, zasadniczą wiedzę o życiu. Wiąże się to ze zdobywaniem podstawowych umiejętności, dowiadujemy się o podstawach naszej kultury.
Jedną z takich podstawowych
umiejętności nabywanych w szkole jest czytanie i pisanie. To są podstawy. Czytałem kiedyś informacje
o wsi Rudka, tam gdzie jest jeden
z naszych zborów. Okazuje się, że
wzmianki o tej wsi pojawiały się już
w XIII wieku, a w okresie międzywojennym było tam 15 osób, które były
analfabetami. Nie umiały czytać, ani
pisać, więc nie miały tych podstaw.
Tak było przed wojną w Rudce.
Dlaczego mówię o tych podstawach? Kiedy myślimy o edukacji, czy
rozwoju duchowym, to chociaż to są
tylko podstawy, to WSZYSTKO TO,
CO POTEM JEST BUDOWANE,
JEST ZBUDOWANE WŁAŚNIE NA
NICH. Dla przykładu jeszcze jedna
ilustracja ze szkoły. Gdybyśmy się
uczyli matematyki, to jeśli gdy ktoś
nie nauczy się podstaw, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, jeśli ktoś tego nie opanuje,

nie można mówić o jakimś rozwoju
w matematyce. A więc wszystko, cokolwiek się dzieje, zaczyna się właśnie od podstaw, od początku, od jakiegoś fundamentu i założenia.

Podstawy nowego życia
Co to takiego to „nowe życie w Chrystusie”? Takiego określenia używamy
na co dzień. Jest to człowiek zrodzony przez Boga do życia wiecznego.
Inaczej mówimy o nim, że jest nawrócony, wierzący. Że jest kimś, kto
się opamiętał. Zbawiony to ktoś, kto
otrzymał od Boga nową, zbawioną
naturę, uczeń Chrystusa i chrześcijanin. Powołany do wypełnienia duchowej służby Bożej.
Takich określeń używamy na to
nowe życie. Myślę, że rozumiemy doskonale to stwierdzenie. Przechodząc
dalej, nasuwa się oczywiste pytanie:
GDZIE w takim razie ów nowy człowiek w Chrystusie ma zrealizować
Boży zamiar, Boży plan, Boże powołanie? Gdzie i jak ma przeżyć to doczesne życie w swoim powołaniu? Gdzie
Pan Bóg powołał nowego człowieka?
Wydaje mi się, że odpowiedź jest
bardzo oczywista. Platformą do życia

nowego człowieka w Chrystusie, jaką
Bóg nam dał przez odrodzenie nas
w Duchu Świętym do życia wiecznego,
jest zbór. Chciałbym wam pozostawić
tą myśl: że podstawowym miejscem
funkcjonowania chrześcijanina, jest
właśnie wspólnota ludzi wierzących.
Brat Grzegorz Bednarczyk powiedziałby: „środowisko rozwoju wiary”. To
miejsce, które nazywamy kościołem,
wspólnotą ludzi wierzących, zborem.

Wyjątkowość zboru
Całe moje myślenie o chrześcijaństwie sprowadza się do tego, że Pan
Bóg dając człowiekowi nową naturę,
chce umiejscowić nowo narodzonego
człowieka w zborze i to jest właśnie
podstawa, środowisko, miejsce i platforma, gdzie Bóg będzie dalej takiego człowieka kształtował, rozwijał
i prowadził.
Chciałbym w tym miejscu podać
dwa przykłady z mojego życia. Jako
nawrócony człowiek trafiłem do zboru
baptystycznego. To dopiero w nim się
nawróciłem, tam otrzymałem przebaczenie grzechów. Pierwszym zborem
w moim życiu był zbór gdański. Byłem ogromnie wzmocniony na całe życie tym błogosławieństwem Bożym,
które spotkało mnie przez to, że byłem
częścią tego zboru i tym, że Pan Bóg
doprowadził mnie właśnie tam.
Pozwólcie, że będę konkretny.
A więc, to tam był mój pierwszy kontakt z Biblią. Pierwszy raz właśnie
tam zrozumiałem czym jest biblijna
wiara. Dopiero tam potrafiłem sformułować pojęcie Boga, który jest objawiony w Piśmie Świętym i teologię biblijną. To tam również Pan Bóg
wpłynął na moją kulturę osobistą.
Np. zacząłem się inaczej ubierać, nie
farbowałem już sobie włosów wodą
utlenioną i nie układałem ich sobie
w pewien sposób:) Tam po raz pierwszy zobaczyłem śpiewnik z nutami.
Urodziłem się jak wiecie we wsi.
W szkole podstawowej nie mieliśmy
takiego śpiewnika w twardych okładkach z nutami. W zborze gdańskim
powiedziałem również pierwsze słowa w życiu po angielsku.
Tam poznałem pierwszą rodzinę
zakorzenioną w Słowie Bożym. Wywarło to ogromny wpływ na moje

życie, gdy ówczesny pastor, właśnie
br. Cieślar zapraszał mnie do swojego
domu, bym mógł zobaczyć normalną
rodzinę, która prowadzi biblijne życie. To było absolutnie wielkim błogosławieństwem. Kształtowało mój
światopogląd. To był wzorcowy model tego, jak moja wierząca rodzina
miałaby wyglądać.
W tym zborze po raz pierwszy
spotkałem bezinteresownych przyjaciół, którzy byli gotowi poświęcić mi
czas, swoje umiejętności i mądrość.
Te przyjaźnie trwają do dzisiaj. Oczywiście nie są teraz tak mocne i żywe,
ale w zasadzie trwają do dzisiaj w nienaruszonym stanie.
W tym zborze właśnie Bóg zaczął mnie formować jako swego sługę.
Moim zdaniem to właśnie zboru Pan
Bóg używa, do tego, aby nowe życie
w Chrystusie najpierw zaistniało i potem mogło się dalej rozwijać. To przykład sprawdzony, pewny i prawdziwy.
Nawet jeszcze za mało powiedziałem
o tym, jak bardzo Bóg mnie pobłogosławił byciem w zborze gdańskim.
Stamtąd wyjechałem do zboru
w Rudce, w zupełnie inną część Polski, zupełnie inny zbór i środowisko,
ale celowo używam przeciwstawnych
sobie przykładów, jeśli chodzi o charakter zboru, żeby pokazać, że każdy
zbór w Bożym planie jest błogosławieństwem i dobrym miejscem do
nowego życia, które On lokuje w tym
zborze. Zbór w Rudce również. Tam
Bóg dał mi zupełnie inne środowisko.
To mała wieś, na obrzeżach naszego
państwa. Było tam wtedy ok. 17 starszych osób, ale i tam Bóg we wspaniały sposób mnie kształtował. To
tam poznałem i na całe życie pokochałem pieśni z Głosu Wiary. Oni innych nie śpiewali. Dzisiaj, kiedy jadę
autem, nie wiem dlaczego w mojej
głowie pojawiają się pieśni takie jak
np. „Jeśli z Panem na ziemi tu kroczę,
Jego wolę wypełniam co dzień, Króla
mego tam w niebie zobaczę, gdy nadejdzie pielgrzymki mej kres”.
To tam, w zborze w Rudce Bóg
dał mi je poznać. Mija już prawie 20
lat od mojego wyjazdu stamtąd i to
nadal żyje we mnie. Tam poznałem
i pokochałem pieśni naszych ojców,
jak to nazwał ostatnio nasz brat, Mateusz Otremba w tytule swojej płyty.

Dalej, chcę powiedzieć o wartościach tamtejszego zboru. Tam rodziły się moje pierwsze dzieci. Tam też
odbierałem pierwsze duchowe porody. Na własne oczy zobaczyłem jak
nawrócił się pewien młody człowiek,
a potem inne osoby. Nigdy w życiu nie
zapomnę, jak doświadcza się bliskiej
Bożej obecności, gdy zobaczy się cud
narodzenia na nowo z własnej służby
i jak wielkie jest to błogosławieństwo! To właśnie tam nabyłem duchowej odporności i tego zrozumienia, że
Bóg błogosławi zwiastowanie Słowa,
bez względu na miejsce, w którym
ono jest zwiastowane. Bóg przyznaje
się do tego. Tam doświadczyłem tego
o wiele bardziej, niż w zborze gdańskim, który być może był lepiej zorganizowany, więcej ludzi tam przychodziło i muzyka była na lepszym
poziomie, ale to właśnie w Rudce Bóg
dał mi głębokie przekonanie, że Boże
Słowo ma moc i zmienia ludzi.
To tam uczyłem się także kaznodziejstwa i pastorowania. To było
moje seminarium, moja kazalnica.
Zbór w Rudce musiał ścierpieć moje
wystąpienia. To ogromne błogosławieństwo:) To tam też pierwszy raz
doświadczyłem bycia osobą publiczną. Na przykład w trakcie uroczystości, czy podczas spotkań ekumenicznych, albo wśród urzędników. To tam
nawiązałem także pierwsze relacje
międzywyznaniowe. Był tam zbór
zielonoświątkowy. I zaprzyjaźniliśmy
się z nimi.
Kiedy patrzę na to różnorodne życie i funkcjonowanie tych zborów, to
widzę, że były one dla mnie wielkim
błogosławieństwem i w każdym przypadku mogłem się w tych wspólnotach
rozwijać. Dotyczy to również zborów,
gdzie służyłem później. W Chojnicach
i Koszalinie było tak samo. Nie chciałbym być ich dłużnikiem, ale dzisiaj
o nich nie będę opowiadał.
Podsumowując: Wierzę mocno,
dziś, po 20 kilku latach służby w kościele, że zbór jest najlepszym miejscem, gdzie człowiek wierzący może
się rozwijać!

Wyjątkowość naszych zborów
Chciałbym zapytać o nas, baptystów,
jak traktujemy zbór? Teraz jestem
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trochę bogatszy w doświadczenia
i patrzę na organizację innych zborów
w ewangelikalnych denominacjach
i muszę wam powiedzieć, że mamy
wiele dobrych cech jako kościół. Co
takiego dobrego mamy w myśleniu,
postępowaniu i trosce, kiedy myślimy
o zborze i wspólnocie?
Otóż ma on wśród nas odpowiednio wysokie i właściwe biblijne
znaczenie. Jest wartością, w której
jednostka powinna dopasować się do
innych ludzi. W zborze trzeba się dopasować. Nie tylko jest ważne to, co
ja chcę, ale trzeba również zgodzić
się z bratem lub siostrą, z którą jestem
w zborze, nawet jeśli mają inne zdanie.
U baptystów mamy tę cechę, że
wszyscy w zborze są równi. Przynajmniej takie mamy zasady. Chcemy, by wszyscy członkowie byli
odpowiedzialni za swoją wspólnotę.
Chcemy, by wszyscy łożyli pieniądze
i poświęcali swój czas, by budować
zbór w wymiarze duchowym i także
fizycznym, jeśli chodzi o uroczystości, czy budynki. Chcemy, aby wszyscy w tym uczestniczyli.
Staramy się o wszystkich ludzi.
Gdzie ich zapraszamy? Czy to Rudka
czy Gdańsk: do zboru! Naszych przyjaciół, znajomych na nabożeństwo
najpierw zapraszamy do zboru. Chcemy pokazać, że zbór to jest nasze miejsce, w którym chwalimy Boga, poznajemy Go i służymy Mu. Dla mnie jest
to niesamowita i cenna rzecz, jaką ma
nasz kościół. To, że zbór jest ważny.
Tam uczymy nasze dzieci. Tam świętujemy, tam odpoczywamy i mógłbym
długo, długo jeszcze te cechy wymieniać. To, co dzieje się w zborze, wypełnia prawie wszystkie dziedziny
naszego życia. To jest przygotowana
przez Boga podstawa do nowego życia
w Chrystusie!

Psalm 92 i zbory
Chcę zwrócić się teraz do Psalmu
i zaczerpnąć z niego biblijnego przykładu. Od kilku lat żyje tym, że Stary Testament mówi o Jezusie. Stary
Testament zapowiada Chrystusa.
Wszystko co jest w Starym Testamencie pokazuje Chrystusa. Jezus
w drodze do Emaus rozmawia z dwoma uczniami, którzy go nie pozna12
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li. Co Pan Jezus im zarzucił? Głupie
i gnuśne serca. Z jakiego powodu?
Co od nich wymagał? Ewangelia Łukasza 24:27,44 „I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków
wykładał im, co o nim było napisane
we wszystkich Pismach. Potem rzekł
do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami,
że się musi spełnić wszystko, co jest
napisane o mnie w zakonie Mojżesza
i u proroków, i w Psalmach”. Sam Jezus
mówił, że cały Starty Testament mówi
o nim. Dlatego też odważyłem się, by
w tej dalszej części wykładu zaczerpnąć właśnie te słowa z Psalmu 92.

Sprawiedliwy wyrośnie jak palma
Popatrzcie na werset 13. Czytamy
tam: „Sprawiedliwy wyrośnie jak
palma.” Kim jest sprawiedliwy?
W Starym Testamencie to ktoś, kto
jest wierny Bogu i przestrzega Jego
zakonu, Bożych praw. To ktoś taki
jak Job, który wiernie służył Bogu we
wszystkim. Ale w Nowym Testamencie kim
jest ten sprawiedliwy?
Wiemy już, że „nie ma
ani jednego sprawiedliwego”. Więc kto to jest?
To ten wierzący w Jezusa Chrystusa, który
został usprawiedliwiony na podstawie wiary
w Niego. Który został
uświęcony na podstawie
wiary, świętością Jezusa
Chrystusa. To ten, który poddaje się zakonowi
Ducha, który pozwala, żeby Duch Święty
mieszkał i żył w naszym
ciele, w naszym życiu.
To jest ten sprawiedliwy
jeśli chodzi o Nowy Testament. Ta różnica nie
jest wcale taka duża.
Zobaczcie, co jest
powiedziane o tym sprawiedliwym?
Trochę
poczytałem o palmach
daktylowych. Okazuje
się, że wiele fragmentów
w różnych miejscach Pisma Świętego dotyczy
właśnie takich palm.

Otóż przez 6 tys. lat ludzie żywili
się jej owocami. Mają one ogromną
kaloryczność, a ich owoce powodują
szybki przypływ sił. Egipcjanie używali również żywicy z palm do mumifikacji zwłok. Palmy nie wymagają
specjalnych warunków. Lubią glinę.
Raczej rosną na ubogich glebach. Na
rondzie w Warszawie także jedna rośnie:) Do czego były jeszcze używane? Między innymi jako budulec. Są
kwiaty żeńskie i męskie. Palmy daktylowe mają ogromną ilość owoców,
są wiecznie zielone i młode liście pną
się strzeliście do góry, starsze opadają
na dół i to właśnie tych liści używano
do budowy szałasów, dachów, a także
przy świętach. Symbolami palm była
ozdobiona pierwsza i druga świątynia.
Więc kiedy mowa o tym, że sprawiedliwy wyrośnie jak palma, to ta
analogia odnosi się do tego, że wydaje ona wiele owoców, że pod nią
w ciepłym klimacie można odpocząć
w upalnym czasie, a jej owoce przynoszą szybko witalne siły.

Może słyszeliście o tym, że gdy
archeolodzy pracowali w miejscu,
gdzie była twierdza Massada, to wykopano tam również ziarna palm
daktylowych i jedno z nich zakiełkowało po 2 tysiącach lat! Nie wiadomo
jak długo może być w tym ziarenku
palmy życie, ale bardzo długo, jeśli
w takich dosyć surowych, naturalnych warunkach minęło 2 tysiące lat
i ono zakiełkowało!
To jest niesamowite. Zobaczcie ile jest analogii, że ten człowiek
wierzący, w Bożej perspektywie, wyrośnie jak palma! To znaczy, że ten
sprawiedliwy nie potrzebuję jakichś
super warunków. Odnoszę to nawet
do bardzo skromnego zboru. To nie
musi być jakiś szczególny zbór, żeby
Pan Bóg mógł tego człowieka kształtować i wprowadzać go w dojrzałość
i służbę jaką dla niego przeznaczył.
Gdybyśmy to odnosili do wspólnoty,
to właśnie tam jest miejsce odpocznienia, zregenerowania, miejsce budowania czegoś nowego, ale także te
liście palm, które są młode, świeże
i strzeliste i wspinają się ku górze łatwo poddają się wiatrowi i dzięki temu
się nie łamią. Ten nowy sprawiedliwy
człowiek będzie żył i poddawał się
obecności i wpływowi Ducha Świętego na co dzień. To obietnica dla każdego poddającego się Bogu człowieka
w zborze: że wyrośnie jak palma.
Potem mamy jeszcze jedną ilustrację. O tym, że rozrośnie się jak
cedr libanu. Okazuje się, że cedry
osiągają wysokość 42 metrów. Są
iglaste, a szerokość pnia może wynosić od 2 do 3 metrów. Może żyć 3 tysiące lat. Z drewna cedrowego wykorzystali Egipcjanie, Fenicjanie, Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie,
Rzymianie, Izraelici i Turcy. Fenicjanie budowali z nich statki. Pierwsza
i druga świątynia były zbudowane
z drzewa cedrowego, a dom Dawida
i pałac Salomona z tego samego
drzewa. Drzewa cedrowe są wymienione w Starym Testamencie
z podziwem. Są nazwane chwała Libanu (Iz. 35:2). Jedną z przechwałek
Sancheryba, króla asyryjskiego było
ścięcie wyniosłych cedrów Libanu. (Iz. 37:24). Te drzewa były silne,
na co wskazuje wspaniały i potężny głos Pana łamiący Cedry Libanu

(Ps. 29:4-5). Cedry są wyniosłe, wysokie (Am. 2:9) i majestatyczne (2 Kr.
14:9). Okazałe (Ps. 5) i długo można
było jeszcze wymieniać. Wiemy już
do czego cedry były używane.

Zasadzeni w Domu Pańskim
Popatrzmy dalej na ten tekst: „Zasadzeni w domu Pańskim” Dla mnie
to niesamowite Słowo. Zasadzeni
w Domu Pańskim. Było już dzisiaj
wspomniane, że jestem żniwiarzem,
ale zwróćcie uwagę na słowo „zasadzony”. Co to znaczy zasadzić?
Z czym to się wiąże? Sadzi się zawsze
z jakimś planem i zamysłem. Bez
względu na to, czy będą to warzywa
przy domu w ogrodzie, czy to będzie
owocowe drzewo, czy las, to zakłada
się, że jakieś pokolenie z tego lasu będzie korzystać. I tu jest powiedziane,
że sprawiedliwy wyrośnie jak
palma i rozrośnie się jak cedr,
ale ten wierzący jest zasadzony w Domu Pańskim. Teraz
wiecie, jak ja to rozumiem.
W I Liście do Koryntian
3:16 czytamy: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch
Boży mieszka w Was?” A dalej jest
ten słynny werset, nad którym czasami dłużej się zastanawiam. „A kto
niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża
jest święta, a wy nią jesteście.” W tym
miejscu jest mowa na pewno o zborze.
Więc kiedy popatrzymy, że wierzący,
nowo narodzony człowiek jest ulokowany, jak psalmista mówi, zasadzony,
to przez kogo zasadzony? Czy ty go
zasadziłeś w Domu Pańskim? Nie; to
Bóg go zasadził. Pan Bóg go zasadził,
a kiedy pomyślę o tej rolniczej zasadzie, że czynimy to z jakimś celem
i znaczeniem, to znaczy, że DLA
KAŻDEGO NOWEGO CZŁOWIEKA W CHRYSTUSIE ON MA JAKIŚ PLAN, jakiś zamiar. To ON go
tam umieścił, bo On chce przez tego
nowego człowieka coś zrobić, chce
wypełnić swój plan i zamiar.
I gdzie go umieszcza? W Domu
Pańskim. W nowotestamentowym
znaczeniu tym Domem Pańskim jest
zbór. Każdy zbór, każdy, który istnieje i który powstaje. Bóg sadzi nowych
ludzi właśnie w zborach.

Kiedy pomyślę o moim życiu,
które wiodę tutaj na ziemi, o tym,
że Bóg umiejscowił mnie w kościele i w zborze i że to jest Jego zamiar
i pomysł, to patrzę na to z podziwem.
Wręcz z dumą! Dlatego trudno mi
czasami słuchać, jak ktoś krytykuje
zbór i wierzących w zborze. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem,
który do mnie przyjechał i mówi:
„W zborze ten to, tamten tamto,
a pastor…” Mówię do niego: „Nie
rozmawiaj ze mną. Jak możesz przyjechać i krytykować własny zbór? Co
ty, Bożego Słowa nie znasz?” I zobaczcie, że gdybyśmy rozumieli ten
Boży zamiar, że jesteśmy zasadzeni,
że każdy wierzący jest zasadzony, że
to jest z Bożej woli, wspaniałe i dobre, z Bożego zamysłu, ku jakiemuś
celowi... Gdyby nasza świadomość
w tym wzrosła, jakże inaczej mo-

ci zasadzeni rozrosną
się, rozwijają się i jeszcze
w starości przynoszą owoc
glibyśmy na siebie patrzeć i myśleć
o sobie i o zborach! Nasze rozmowy
i dyskusje nabierałyby jeszcze większego zrozumienia i bogobojności,
które byłyby na naszych spotkaniach.
Dlatego tak bardzo cenię to sformułowanie „zasadzeni w Domu Pańskim”.

Jeszcze w starości przynoszą owoc
Potem pojawiają się słowa: „W dziedzińcach Boga naszego”. Słyszałem
pewien komentarz, nie wiem czy jest
prawdziwy, czy nie, ale ciekawy, więc
się nim podzielę. Chodzi o to, że w tej
pierwszej świątyni za króla Salomona
cedry były w niej zasadzone, ci którzy
tak twierdzą, powołują się właśnie na
ten werset, bo jeżeli jest powiedziane: „wyrastają w dziedzińcach Boga
naszego”, to nie jest tylko przypuszczenie, ale faktycznie tak mogło być:
psalmista mówi o czymś, co widzi,
zna z życia.
O co więc tu chodzi? O to, że ten
sprawiedliwy wyrośnie w tych dziedzińcach. Że on jest w tym zborze i że
to jest ten Dom Boży i tam on wyrośnie. I teraz zobaczcie jaką kolejność
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przedstawił psalmista. Sprawiedliwy
wyrośnie w przyszłości, rozrośnie się
też w czasie przyszłym, a potem jest
powiedziane, że ci zasadzeni rozrosną się, rozwijają się i jeszcze w starości przynoszą owoc.
Mógłbym wiele mówić o ludziach
w starszym wieku. To jest bardzo
błogosławiona rzecz. Powiem Wam

Pan Bóg daje nam pomysły,
siły i pieniądze po to, abyśmy
mogli Mu służyć, ponieważ chcemy
obwieszać, że Pan jest prawy
i nie ma w Nim nieprawości.
o jednej siostrze, która pochodziła
z Rudki, nieżyjącej już, Oldze Stebelskiej. Była taką drobną siostrą, przesiedloną w ramach akcji „Wisła”. Kiedy byłem już pastorem w Koszalinie
i przyprowadzała ją na nabożeństwa
jej córka, to gdy wchodziła, mówiła:
„Heniuś, powiedz mi, a co to we mnie
jeszcze żyje?” Ona, taka sucha, chudziutka i za każdym razem modliła
się o pastora, o nauczanie, o szkółkę
niedzielną. Do śmierci! Zobaczcie, że
ta Boża obietnica, że ktoś ma kiedyś
wyrosnąć, ona jest skuteczna, ona
działa, dla tego nowego człowieka
w Chrystusie, bo on ma tę podstawę,
ten zbór, to środowisko. W Bożej perspektywie jest to, że on ma tam zostać
do starości!
To jest błogosławieństwo i Boży
plan. Do tej starości nie ma być zgnuśniały, krytykujący i narzekający jacy
ci baptyści niedobrzy, jak ci bracia
oszukują, kradną, itd. Oni w starości
jeszcze przynoszą owoc, są pełni radości i świeżości. U wielu starszych
braci i sióstr tą świeżość widać.
Jakiś czas temu, gdy byłem
młodszym pastorem i trzeba było
odwiedzać starszych ludzi, którzy
umierali w szpitalu, to sobie myślałem: co ja mogę im powiedzieć?
Takim ciężko chorym osobom? Ale
okazuje się, że ja wiele mówić nie
muszę. Wielu z nich samych rozmawia, modli się, widać w nich tą
świeżość i przynoszenie owocu Bożej chwały i obecności. To jest wielkie błogosławieństwo dla każdego
człowieka. Odwiedzajcie starszych
ludzi! Przebywajcie z nimi, żeby
budować swoją wiarę. Bo taki Bóg
14
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plan. To był Boży zamiar, żeby oni
do starości przynosili owoc.

Cel: ujawnienie Bożej chwały
Po co to wszystko jest? Ten psalm jest
dla mnie bardzo proroczy i nowotestamentowy. Zobaczcie, jak tu jest
powiedziane: Sprawiedliwy wyrośnie
jak palma, rozrośnie jak cedr Libanu.
Zasadzeni w Domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.
Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są
pełni sił i świeżości, aby obwieszczać,
że Pan jest prawy, że jest opoką moją
i nie ma w Nim nieprawości. Więc po
co Pan Bóg zasadził ciebie w Domu
Pańskim? Po co ciebie tam ulokował?
Bo masz pokazać, że Bóg jest święty
i sprawiedliwy, że On jest prawdą. Że
On jest rdzeniem życia, że On wypełnia wszystko we wszystkim, od Niego
wyszliśmy i do Niego wrócimy. Po to
nas Bóg w zborze ulokował.
Moim zdaniem jest to związane z misją. Uważam, że my, baptyści
mamy wielki potencjał. Wielkie błogosławieństwo jest nad nami. Uważam, że możemy zmieniać rzeczywistość. Zbór i nowy człowiek może
wpływać na swoje lokalne środowisko. Jestem pełen zachęty i podziwu
jak Pan Bóg daje nam pomysły, siły
i pieniądze po to, abyśmy mogli Mu
służyć, ponieważ chcemy obwieszać,
że Pan jest prawy i nie ma w Nim nieprawości. Że On jest prawdą! Chcemy
to robić w naszym mieście i naszym
regionie. Docierać do nowych ludzi,
bo wierzę, że po to nas Pan Bóg tam
ulokował i wierzę, że dał nam wszystko po to, abyśmy mogli to robić. Możemy stać się druga twarzą chrześcijaństwa w naszych miastach! Możemy
się pomnożyć – poprzez nasze zbory!
Podstawa nowego życia w Chrystusie – zbór. I ten zbór bez względu
na to, jaki on by był, czy jest duży czy
mały, ma w sobie wszystko dane przez
Boga, aby wierzący człowiek mógł się
w nim rozwijać, na Bożą chwałę i służyć innym ludziom. Mamy mnóstwo
potencjału w kościele. Winę za to, że
ludzie postrzegają nas jako sekciarzy
nie leży po stronie katolików. Ona
leży po naszej stronie. Nie wychodzimy do ludzi. Nie proponujemy im spotkań, wydarzeń, ludzie nas nie znają

i traktują nas jako sekciarzy, dlatego,
że nigdy nas na oczy nie widzieli. To
jest nasza odpowiedzialność.
Kiedy byłem u naszej pani prezydent (Chełma), powiedziała ona tak:
„Panie pastorze, chciałabym pana
przeprosić. Miałam do pana złe nastawienie, gdy przyjechał pan do miasta.
Pomyliłam się, proszę mi przebaczyć.
Teraz to rozumiem. Kiedy będziecie
czegokolwiek potrzebować, proszę
przyjść do mnie, będę wam pomagać”.
Nowe życie w Chrystusie nie zmienia
tylko nas, zmienia także innych ludzi.
Ale musimy iść do nich pójść z czymś
czytelnym i zrozumiałym. Myślę, że
Bóg nam to wszystko daje.

Wnioski
Dbajmy o swoje zbory. Nie myśl, że
twój zbór jest gorszy od innego. Bóg
ciebie tam umiejscowił, byś rósł tam
jak palma i cedr, żebyś przynosił
Bogu chwałę i pokazywał Jego świadectwo. Bóg ma w tym plan. Ufaj
Bogu w tej sprawie, że On ciebie tam
ulokował. Czy to mały, czy większy
zbór – nie ma znaczenia. Pan Bóg ciebie tam osadził. Przyjmij to jako błogosławieństwo i bądź cierpliwy, a On
z pewnością ci to wynagrodzi.
Wspieraj ten zbór finansowo.
Wielu z członków naszych zborów
tego nie robi. Nie wiem dlaczego tak
jest. Wspieraj go swoimi umiejętnościami. Pan Bóg jeszcze bardziej będzie błogosławił twoje życie, bo ciebie
tam umieścił. To jest jeden wniosek.
Drugi: zakładajmy nowe zbory.
Jeśli jest tak, jak to przedstawiam, to
powinny one powstawać, bo Pan Bóg
chce dalej lokować wierzących, swoich
ludzi w tych środowiskach wiary. To
oczywiście kosztuje. To trzeba robić
wytrwale, trzeba łożyć na to pieniądze,
trzeba kształcić misjonarzy. Ale coraz
bardziej jestem zwolennikiem tego,
że to zbory powinny zakładać nowe
zbory. Nie organizacje misyjne, ale
zbory. Zbór powinien zakładać nowy
zbór. Róbcie to z wiarą, nawet jeśli
będą to małe grupy. W Polsce założenie zboru trwa od 4 do 6 lat, by mieć
20-30 wierzących osób, ale to warto
robić. Bóg w nich wyznaczy ludzi,
którzy będą Mu służyć. Niech tych
miejsc będzie jak najwięcej, Amen.

KKK 2016: JEZUS RDZENIEM ŻYCIA
ROBERT MERECZ

nasz chleb
powszedni
K

iedyś prezydent USA, G.W. Bush
powiedział takie słowa: „Niektórzy
pytają nas o sekret naszego długiego
małżeństwa. Wyznaczyliśmy sobie dwa
dni w tygodniu, kiedy idziemy do restauracji. Są świece, kolacja, delikatna muzyka i taniec. Moja żona chodzi we wtorki,
a ja w piątki”.
Pytanie: jak wygląda twoja codzienność z Bogiem? Czy spotykasz się
z Nim w sobotę, by przygotować kazanie
i w niedzielę, by je wygłosić, czy jest to
codzienność? Wielu z nas, pastorów,
jest zabieganych, czego ludzie w zborach często nie widzą, a wtedy ciężko
mieć czas, gdy możemy wyciszyć się
przy Bogu. Bywamy jak Marta, która jest
zbyt zajęta służbą dla Boga, by spędzać
z Nim czas. Być może niektórzy z nas
słyszeli i znają pieśń Tomasza Żółtko: Po
prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez
wielkich słów, każdy dzień powierzać mu,
stale przy Nim być.
Jezus rdzeniem życia; nasz chleb
codzienny; nasza codzienność z Bogiem.
Jak ona wygląda?

Problem z codziennością
Czasem mówimy, że gdyby były prześladowania, to bylibyśmy gotowi stanąć za
Bogiem i oddać nasze życie. Bylibyśmy
gotowi na wszystko. Ale nie ma prześladowań w naszym kraju i ta codzienność
nas dobija. Gdy chodzi o zwykłą miłość
i szacunek do braci, czasem trudno nawet
o to. Chwalimy się, skupiamy się na stanowiskach i znajomościach, podczas gdy

apostoł Paweł twierdził: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyje już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czasem
w naszej codzienności szczycimy się rzeczami, które Paweł odrzucał. Czasami
w naszej codzienności jesteśmy jak mąż,
który mówi żonie, że jest gotów dla niej
na wszystko, po czym przynosi jej kwiaty na urodziny i dzień kobiet, a gdy ona
poprosi go o wyrzucenie śmieci, to nie
chce zajmować się takimi błahostkami.
Kiedyś po jednym studium biblijnym
poprosiłem jedną osobę, by pomogła
w posprzątaniu sali. Pół żartem, pół serio
odparła: „Jestem powołany do wyższych
celów”. I faktycznie. Ona zawsze chciała
mówić kazania. Kiedyś Piotr Zaremba
opowiedział mi o pewnej sytuacji. Był pewien chłop, który orał i nagle na polu odkrył tabliczkę z napisem IOCH. Od razu
pobiegł do swojego pastora, któremu powiedział, że dostał od Boga objawienie.
Pastor spojrzał na niego, a on rzekł: „Zobacz, ta tabliczka jasno i wyraźnie mówi:
IOCH. Idź Ogłaszać CHrystusa. Mam
być ewangelistą!” Jednak pastor spoglądając na tabliczkę, odpowiedział: „Widzę
tu coś innego: Idź Orać CHłopie!”
Chrześcijaństwo to codzienne rzeczy, a nie pojedyncze zrywy. Marzymy
czasem o wielkich rzeczach, wielkich
dziełach, żeby było to coś spektakularnego, jak kiedyś w Biblii.

Cuda a codzienność
Zapominamy wtedy o pewnej rzeczy.
W Biblii mamy trzy okresy, w których

skupiona jest większość cudów. Te okresy to: wyjście z Egiptu i wejście do Ziemi
Obiecanej. Kolejny okres to działalność
Eliasza i Elizeusza. Trzeci okres to działalność Jezusa i początek Kościoła. Wówczas następowało nagromadzenie cudów.
Pomiędzy tymi okresami było trudniej.
Posłuchajcie Psalmu 44: „Boże
słyszeliśmy na własne uszy. Opowiedzieli nam o tym ojcowie, o dziele, którego dokonałeś za ich dni, dawno temu.
Otóż Ty sam wywłaszczyłeś narody,
a im dałeś siedzibę. Wytępiłeś ludy, a ich
rozkrzewiłeś, bo przecież nie zdobyli ziemi własnym mieczem, ani nie pomogła
im siła ich ramion. Dokonała tego Twoja prawica, zaznaczyło się w tym Twoje
ramię. Zabłysło nad nimi światło Twojej
przychylności. Bo tak względem nich zaplanowałeś. Ty sam jesteś mym Królem
mój Boże. Dzięki Tobie Jakub został wybawiony. Ty dajesz nam zwycięstwo nad
wrogami, mocą Twojego imienia gnieciemy przeciwników. Nie polegam bowiem
na swoim własnym łuku. Nie mój własny
miecz mnie ocala. Ty wybawiłeś nas od
naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą. Codziennie szczyciliśmy się Tobą i na zawsze będziemy
wielbić imię Twoje”.
Wspaniałe słowa, ale w tym momencie psalmista zaczyna się zastanawiać, że chyba tak nie jest, rzeczywistość
jest inna. Następuje nagły zwrot:
„(...) Nie wyszedłeś z naszymi wojskami, sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed
nieprzyjacielem, a ci, którzy nas nienaSŁOWO PRAWDY – 6-7 – czerwiec-lipiec 2016

15

widzą łupili nas do woli. Wydałeś nas
jak owce na rzeź i rozproszyłeś między
narodami. Zbyłeś swój lud za bezcen
i nic na tym nie zyskałeś. Wystawiłeś
nas na wzgardę sąsiadom. Na drwiny
i pośmiewiska otoczenia. Uczyniłeś nas
przysłowiem u narodów. Staliśmy się
ludźmi, których traktuje się z politowaniem. Codziennie patrzę na swoją hańbę. Wstyd nieprzerwanie okrywa mą
twarz. Głos szyderców i bluźnierców to
sprawa. Wyraz twarzy wroga i mściciela. To wszystko nas spotkało, a jednak
nie porzuciliśmy Ciebie, nie sprzeniewierzyliśmy się Twojemu przymierzu.
Nie odwróciło się od Ciebie nasze serce
i nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki.
Tak rozbiłeś nas w miejscu, gdzie ucztują szakale. Rzuciłeś nas na cień śmierci.
Gdybyśmy porzucili imię naszego Boga
i wyciągnęli ręce do jakiegoś bóstwa,
to czy Bóg by tego nie odkrył? Przecież
On zna tajniki ludzkich serc. Tymczasem
z powodu Ciebie co dzień nas zabijają.
Traktują jak owce przeznaczone na rzeź.
Obudź się. Dlaczego śpisz Panie? Powstań i ujmij się za nami. Dlaczego zakrywasz oblicze? Zapominasz o naszej
nędzy i znoju? Oto prochu dosięgnęła
nasza dusza. Powaleni przywarliśmy do
ziemi. Powstań, dopomóż nam. Odkup
nas ze względu na swoją łaskę”.
Zobaczcie, psalmista mówi: Słyszeliśmy, że wielkich rzeczy dokonywałeś,
słyszeliśmy, że tak było kiedyś, ale...
nasza rzeczywistość jest inna. Tak więc
to przekonanie, że w Biblii był cud za cudem, nie jest prawdziwe. W Biblii występowały właśnie te trzy okresy wzmożonej
działalności, a pomiędzy tym było wołanie o to, aby Bóg działał bardziej spektakularnie.

Cuda a codzienność u Daniela
Porozmawiajmy o proroku Danielu. Często wyobrażamy sobie, że życie Daniela
to cud za cudem. Możemy przyjąć, że
Daniel żył około 80 lat. Jeżeli w czasie
deportacji w 605 roku p.n.e. miał 10 lat,
a żył jeszcze po roku 539 p.n.e., to żył
minimum 80 lat. Do mniej więcej 70 roku
swojego życia doświadczył tego, że gdy
nie jadł mięsa i różnych rzeczy ze stołu
królewskiego, to dobrze wyglądał i uczył
się lepiej. Wegetarianie by powiedzieli,
że to żaden cud. Dla mnie to cud, bo lubię mięso:) Do 70 roku swojego życia do16
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świadczył tylko tego i dodatkowo wyjaśnił
dwa sny Nebukadnesara.
Myślimy często, że Danielowi było
łatwiej, bo w jego życiu ciągłe były widoczne przejawy Bożej mocy. Mamy
opisane tylko 3 na przestrzeni 70 lat. Dopiero po 70 roku życia Daniel wyjaśnił napis na ścianie, doświadczył ocalenia od
lwów. Zbliżając się do 80-tki miał jeden
sen i trzy wizje. To życie Daniela. Daniel
jednak w tych 70 latach był wierny Bogu
i miał pewną rutynę – 3 razy dziennie się
modlił. TAK wyglądała codzienność Daniela z Bogiem. Niezależnie od tego, czy
działy się rzeczy spektakularne, czy nie,
to Daniel miał swoją rutynę.

Cuda a codzienność u patriarchów
A może Patriarchowie? Pewnie oni mieli
lepiej? Pozwólcie, że przeczytam I Mojżeszową, 25 rozdział od 20 wersetu: „Izaak
miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę
Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka
z Paddan-Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę
swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.
A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie
to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.
A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył
młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu,
okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.
I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz
włochaty; i nazwano go Ezaw. Następnie
wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za
piętę Ezawa; i nazwano go Jakub. Izaak
zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził”.
Ile lat Izaak czekał na wypełnienie
się obietnicy? 20 lat minęło pomiędzy
tym, jak związał się z Rebeką, a tym
jak Bóg wysłuchał modlitwy. Tak często
przeoczamy ten fragment! Izaak modlił
się, Bóg go wysłuchał. Myślimy, że Bóg
to zrobił od razu. Według tekstu wygląda
to tak: Pierwszy rok – nic nie chce wyjść.
W drugim roku zaczyna się stres i modlitwa. W trzecim roku modlitwa staje się
bardziej gorliwa. W czwartym i piątym
roku być może zaczęli kwestionować
Bożą obietnicę. Następnie przychodzi
rok szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty.
Dziesiąty. Jedenasty, dwunasty. Nadal
trwa modlitwa: Gdzie jest Bóg? Co się

z Nim stało? Wiecie, łatwo powiedzieć
1, 2, 3. Rok to 365 dni, każdy dzień ma
24 godziny. Mijają kolejne lata. Jak mogła wyglądać codzienność z Bogiem
Izaaka, gdy Bóg go nie wysłuchiwał,
a obietnica nadal jeszcze się nie wypełniała? Nadchodzi osiemnasty rok,
dziewiętnasty i nagle… niedowierzanie.
Pojawiają się pytania. Być może Rebeka czegoś się najadła? Minęło 20 lat od
przyjęcia obietnicy, do narodzin. To jest
codzienność z Bogiem. W Biblii nie działo
się wszystko ot tak, że po modlitwie nadchodziło wypełnienie.

Codzienność rodziców Jana
Chrzciciela
Podoba mi się również fragment mówiący
o rodzicach Jana Chrzciciela. Ewangelia
Łukasza 1:6-7: „Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga – postępowali nienagannie
według wszystkich przykazań i ustaw
Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ
Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już
w starszym wieku”. W tamtych czasach
brak dziecka nie był postrzegany jako coś
dobrego, a jednak oni byli sprawiedliwi
i postępowali nienagannie. Niezależnie
od wszystkiego taka była ich codzienność
z Bogiem. Nie myślmy więc sobie, że w Nowym, czy Starym Testamencie było lepiej.

Nasza codzienność z Bogiem
Jednak my, jako chrześcijanie mamy lepiej, gdy chodzi o codzienność z Bogiem.
Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że zostaliśmy obdarowani wszelkim
duchowym błogosławieństwem Niebios.
List do Efezjan 1:3 „Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie
obdarzył szczęściem uczestniczenia we
wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba”. Błogosławieństwo duchowe odnosi
się oczywiście do czegoś należącego do
Ducha. Kontekst wyjaśnia, że jesteśmy
wybrani do świętości, zaadoptowani jako
dzieci Boże, mamy odkupienie, przebaczenie, wiedzę o planie Bożym, dary duchowe oraz nadzieję chwały. A więc jesteśmy obdarowani wszelkim duchowym
błogosławieństwem. Co jeszcze?
Ciekawy fragment znajdujemy
w 2 Liście Piotra 1:1-3: „Szymon Piotr,
sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do
tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa

Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną
jak nasza”. Dla tych, którzy lubią egzegezę na podstawie języka greckiego, w tym
miejscu mamy ciekawy przykład reguły
gramatycznej Granville Sharp, dzięki której wiemy, że określenie „Naszego Boga
i Zbawcy Jezusa Chrystusa” odnosi się
do tej samej osoby. To jeden z tekstów,
obok fragmentu w Liście do Tytusa, gdzie
na podstawie reguły gramatycznej możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus jest
Bogiem. Świadkowie Jehowy próbują
w tym fragmencie wstawić między słowo
„Bóg” i „Zbawiciel” słowo „oraz”. Jednak
reguła Granville Sharp wskazuje, że chodzi tu o jedną i tą samą osobę. Bogiem
i Zbawicielem jest Jezus Chrystus.
Dalej w 3 wersecie czytamy: „Jego
Boska moc obdarzyła nas wszystkim,
co jest potrzebne do życia i pobożności.
Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego,
który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości”. Co ciekawe, znowu
odwołując się do języka greckiego, słowo
„wszystkim” jest podkreślane i występuje
na samym początku. A więc Piotr mówi:
WSZYSTKIM obdarzyła nas Jego boska
moc. WSZYSTKIM, co jest potrzebne do
życia i pobożności.
Czy spotkaliście się z poglądami
typu: „Normalni chrześcijanie nie mają
wszystkiego, są jeszcze w przedpokoju,
żeby wejść do pokoju trzeba mieć kolejne
przeżycie, jedne, drugie, trzecie...”? Wiadomo, oni są w tym pokoju, a np. baptyści są w przedpokoju, albo jeszcze dalej,
przed drzwiami. Ten fragment mówi, że
mamy „wszystko.” Wszystkim zostaliśmy
obdarzeni przez Bożą moc. Wszystkim
potrzebnym do życia i pobożności.

Żyć pobożnie
Czym jest pobożność? Żyć po Bożemu,
czyli tak, jak się Bogu podoba. Łatwo powiedzieć. Niektórzy mówią, że te słowo
łączy się z etyką, czy zewnętrzną formą
uwielbienia. Jeszcze inni łączą to ze starotestamentową bojaźnią Bożą, która wynika ze znajomości Boga. Jesteśmy obdarowani wszystkim co jest potrzebne do
życia i pobożności i mamy to dzięki Bożej
mocy. Nie pochodzi to od nas. Patrząc
na kontekst całego fragmentu, Boża moc
odnosi się do Jezusa. Nie mamy też wymówki. „Panie Boże, nie miałem jak żyć,
żeby się Tobie podobać.” Nie! Otrzymałeś wszystko, co jest potrzebne do życia

i pobożności! Co ciekawe, otrzymujemy to
„dzięki poznaniu Tego, który nas powołał
w swojej własnej chwale.” Otrzymujemy to
dzięki znajomości Jezusa Chrystusa.
W 1 Tym 4:7 czytamy: „A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj.
Ćwicz się natomiast w pobożności.
Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do
wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego”.
Mamy ćwiczyć się w pobożności. Mamy
wszystko, co jest do tego potrzebne.
Apostoł Paweł zaleca nam, aby w tym
się ćwiczyć. Te greckie słowo znamy
w trybie rozkazującym: gimnzaje. Od tego
słowa pochodzą słowa: gimnastyka, czy
gimnazjum. Ćwiczenie wymaga pewnej
decyzji, konsekwencji i wyrzeczeń, jeśli
ma być czymś stałym. Chrześcijaństwo
jest pełne ludzi ze słomianym zapałem.
Pewnie znacie biegaczy, którzy zaczynają biegać i po kilku dniach przestają.
Miałem pewne doświadczenie. Moja żona postanowiła biegać, robiła to
z koleżanką. Zapisały się razem na półmaraton. Chwała jej za to. Po pewnym
czasie treningu i przygotowań do tego
maratonu, okazało się, że stało się jej coś
z kolanem i nie będzie mogła pojechać
na zawody. Mówi więc do mnie: Wszystko
jest zapłacone, koleżanka nie chce sama
biegać, więc pobiegnij zamiast mnie.
Pół maratonu to 21 km. Mój rekord
życiowy to 10 km. W Szkole Podstawowej.
Co tu zrobić? Pobiegłem dwa razy przed
maratonem po 10 km. W sumie 20 km.
W końcu wziąłem w nim udział. Powiem
wam, jaka jest metoda, żeby go przebiec.
Na słuchawkach trzeba odtworzyć audiobooka, aby swoje myśli oddzielić od ciała.
Ciało niesie, a umysł jest gdzie indziej.
Człowiek myśli co dalej, a ciało biegnie.
Później trudno jest się zatrzymać.
W każdym razie udało mi się. Czułem się tak dobrze! Męski i spełniony. Dokonałem takiej rzeczy! Niektóre kobiety
pruły do przodu, a ja byłem gdzieś z tyłu,
ale nie byłem ostatni. Pomyślałem: może
warto zacząć biegać? Warunki, w których
mieszkałem były fenomenalne. Mieszkałem 5 minut od wzgórza wygasłego
wulkanu, a 30 minut biegu dzieliło mnie
od plaży. Oczywiście, szybkim biegiem.
W moim tempie byłoby to około 50 minut.
Chęci były spore. Życie sprawiło, że ani
razu tak nie pobiegłem, wolałem tę trasę

pokonać rowerem, albo samochodem.
Podobnie w chrześcijaństwie. Mamy
wszystko, co jest potrzebne do ćwiczenia
się w pobożności: warunki niesamowite, ale często tego nie robimy. Czytanie
Biblii i modlitwa powinny być zdrowym
nawykiem. To właśnie ćwiczenie się
w pobożności. Ale my tego nie mamy.
Co ciekawe, gdy ćwiczenie jest ciężko wykonywane, potrafi uzależnić. Mniej
więcej rok temu, gdy spotkałem Piotra
Czerwińskiego był załamany. Mówił, że
nie może biegać, a chciał pobiec w maratonie. Miał problem z kostką. Wczoraj rozmawialiśmy, nadal bolała go kostka, ale
chce biegać i nadal biega. To uzależnia.
Fajnie być uzależnionym od modlitwy. Fajnie być uzależnionym od czytania Słowa. Nie móc się doczekać czasu
społeczności z Bogiem. Wtedy czujemy
się dobrze, czujemy, że jest naprawdę
super. Mamy wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności, tylko potrzeba
nam konsekwencji i wytrwałości. To właśnie oznacza ćwiczenie. Po tym właśnie
poznajemy wielkich ludzi. Oni potrafią
być wytrwali.

Pełni Boga przez Ducha
Przed nami kolejny tekst. Przedstawię
go w kilku tłumaczeniach. Biblia Warszawska mówi: „Bądźcie pełni Ducha”,
Biblia Tysiąclecia: „Ale napełniajcie się
Duchem”, Biblia Gdańska: „Bądźcie
napełnieni duchem.” Według nich nie
chodzi nawet o Ducha Świętego. Biblia
Warszawsko-Praska: „Bądźcie pełni [Ducha Świętego]. Biblia Ekumeniczna: „Pozwólcie się napełniać Duchem.” Przekład
Nowego Przymierza mówi: „ale dbajcie
o to, aby Duch mógł was stale napełniać.”

„Jego boska moc obdarowała
nas wszystkim, co jest potrzebne
do życia i pobożności...” (2 P 1,3)
Szkopuł jest w tym, że czasownik
„wypełniać” razem z zaimkiem i celownikiem nie oznacza treści. Duch nie jest
treścią. Duch jest czymś, przez kogo odbywa się ta czynność. Jest osobą, przez
którą odbywa się napełnianie. To miejsce
powinno być przetłumaczone w ten sposób: „Przez Ducha,” lub „poprzez Ducha.”
To nie jest problem tylko w polskich przeSŁOWO PRAWDY – 6-7 – czerwiec-lipiec 2016
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kładach. Zagraniczne przekłady także od
niedawna, biorąc pod uwagę zasady gramatyki, zaczynają zmieniać ten fragment.
Nie jest zatem w tym wersecie powiedziane czym mamy być napełnieni,
ale mówi o tym kontekst Listu do Efezjan.
Według 1 rozdziału 23 wersetu, Kościół
jako ciało Chrystusa ma Jego pełnię.
W rozdziale 3, wersecie 19 Paweł modli
się o to, by chrześcijanie mogli poznać
wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, aby „zostali wypełnieni całą Jego pełnią.” Bóg ma być
w nas w pełni poprzez Ducha Świętego.
W Ef. 4:10 Jezus jest tym, który napełnia wszystko. Można przyjąć, że chodzi
tu o pełnię Boga w Trójcy. Jezus to czyni przez Ducha Świętego. Duch Święty
u apostoła Pawła jest tym, przez Którego możemy być Go pełni. Innymi słowy,
można to ująć tak: Duch Święty przemienia nas do pełni Chrystusowej, dlatego
w 5 rozdziale 1 wersecie występuje wezwanie do naśladowania samego Boga.
Wezwanie do bycia napełnionym
Duchem Świętym, jest wezwaniem do
pozwolenia, aby Duch Święty przemieniał nas na wzór Boga i Chrystusa. To
zgadza się z paralelą, która występuje
w Liście do Kolosan 3:16. Czytamy tam:
„Niech was przepełnia Słowo Chrystusa: Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy,
hymny, pieśni płynące z natchnienia;
wdzięczni Bogu śpiewajcie w waszych
sercach”. Przemiana w tym celu, aby być
pełnym Boga. Ta przemiana czyniona
przez Ducha Świętego sprawia, że możemy lepiej poznać Bożą wolę.
Znamy fragment z Listu do Rzymian
12:2: „Nie podporządkowujcie się już
więcej wzorcom tego wieku. Niech was
przeobraża wasz nowy sposób myślenia,
tak, byście potrafili rozpoznać, co jest
wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe”. Abyśmy mogli rozpoznać wolę
Bożą, abyśmy mogli rozpoznać, co jest
dobre lub złe, powinniśmy być przemieniani.
Czasem w zborach zdarzają się
konflikty. Gdybyście porozmawiali z nimi,
to zarówno jedna i druga z nich uważa,
że reprezentuje Bożą wolę. Oni nie są
przekonani, że robią źle. Są przekonani,
że czynią wolę Bożą. Są w tym gorliwi.
List do Rzymian 12:2 wskazuje, że, aby
18
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rozpoznawać wolę Bożą, powinniśmy
być przemieniani przez Ducha Świętego.
Problemem nie jest to, że ktoś chce źle;
problemem jest to, że ktoś nie jest przemieniany. Nie pozwala Duchowi Świętemu, żeby był przemieniany. W tym leży
problem i w tym należy szukać rozwiązania, a nie w tym, że ktoś nie słucha Boga,
czy ma złą wolę odnośnie danego tematu.
„Bądźcie napełniani.” To czasownik
w trybie rozkazującym, który wskazuje,
że mamy na to wpływ. Występuje on
także w czasie teraźniejszym. Ta czynność ma mieć charakter ciągły i cykliczny. To także czasownik w stronie biernej,
a więc to przez Ducha przychodzi ta
przemiana. Według niektórych studiujących grekę kolejne wersety to imiesłowy
rezultatu, czyli opisują one rezultat jaki
płynie z tego, że ktoś jest napełniany
przez Ducha. Dzięki Duchowi więc, „Jest
pełen Boga. Powtarzając psalmy, sięgając do hymnów, natchnionych pieśni.
Z całego serca grając i śpiewając Panu.
Dziękując zawsze za wszystko Bogu
Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.”
Niektórzy uważają, że w ten sposób możemy się otwierać na Ducha, niektórzy
twierdzą, że jest to rezultat. Tak czy inaczej jest to coś wspaniałego.

Pełnia Chrystusa w nas
Pełnia Chrystusa może w nas różnie
się objawiać, ponieważ jesteśmy różnie
obdarowani. Czytamy: „W każdym zaś
dla wspólnej korzyści w jakiś sposób
przejawia się Duch.” Bóg obdarzył ciebie
w pewien konkretny sposób. Mimo, że
możemy mieć nawet ten sam dar, to ten
dar różnie będzie się w nas objawiał. Nie
bądźmy kopią kogoś innego.
Kiedyś, gdy prowadziłem zbór ponadwyznaniowy, ludzie zwrócili moją
uwagę na pewną osobę: „Widzisz tego
kogoś? On jest Kulcem bis.” Nawet nie
wiedziałem kim jest (Mirosław) Kulec.
Później dowiedziałem się, że to pastor
w Kościele Zielonoświątkowym. Ta osoba, z którą się zetknąłem, imitowała tego
pastora. Mówiła podobnie, podawała takie
same przykłady. Chciała być taka, jak on.
Ale Bóg przejawia się RÓŻNIE
w nas. Możemy mieć ten sam dar, ale
różnie może to wyglądać. Przykładem
mogą być księgi biblijne. Były one pisane
przez Boga i autorów ludzkich. Na każdej

z ksiąg jest odbite inne piętno, charakter,
czy osobowość autora. Nie chcę rozwijać
teraz wątku natchnienia i tego, jak je rozumiemy. Czy to było dyktowanie, czy Bóg
dawał myśli? Jest to bardzo ciekawa dyskusja, ale nie na teraz. Niemniej, każda
z tych ksiąg, choć tak samo natchniona,
jest pisana w inny sposób. Podobnie i my,
pastorzy, kaznodzieje, starsi zborów, powinniśmy odkrywać swoją osobowość i to,
jak Bóg nas obdarował. To niesamowite
być oryginalnym sobą, a nie kopią jakiegoś innego człowieka
Ktoś dał mi kiedyś bardzo dobrą
radę: pomyśl i wypisz sobie 3 rzeczy,
w których jesteś dobry, w których Bóg
cię obdarował. Używając tych 3 rzeczy
Bóg może przez nas zmieniać ludzkość.
Bądźmy oryginalni.
Galacjan 2:20: „Jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Żyje nie ja, ale
żyje we mnie Chrystus”. Oto charakter
Chrystusowy. Greckie słowo charakter oznacza replikę, albo kopię. Kopią
Chrystusa można być. W Księdze Malachiasza występuje także podobny obraz: „Będzie wytapiał synów Lewiego
jak srebro”. Jak wtedy wytapiało się formy? Podnosiło się temperaturę tak, aby
wszystkie nieczystości się spaliły. Wtedy,
w tafli srebra można było zobaczyć swoje
odbicie. Bóg chce zrobić to samo z nami.

Wnioski
Życie z Jezusem to codzienność. Nie jednorazowe wyskoki tu i tam. To codzienność. Bóg dał nam wszystko, co jest
potrzebne do życia w pobożności i mówi
nam, abyśmy się ćwiczyli i mieli zdrowe
nawyki czytania Słowa i modlitwy. Nie
mówię, czy to ma być pora poranna, czy
wieczorna. Niektórzy próbują zrobić zakon z tego, że ma to być tylko rano. Ja
kiedyś próbowałem. Budziłem się o 5:00
nad ranem, otwierałem Biblię i budziłem
się o 7:00 z głową w Biblii. W każdym
razie mamy ćwiczyć się w pobożności.
Mamy otwierać się na Ducha, aby nas
napełniał i przemieniał. Mimo, że ten sam
Chrystus mieszka w nas, to On może
w każdym z nas przejawiać się inaczej.
To piękna rzecz, kościół naśladowców
Chrystusa, z których każdy mając inną
osobowość będzie wnosił coś nowego,
pięknego, Chrystusowego. Bo nikt z nas
nie ma tego, co mamy razem.

Konrad Grondys

KRAJOWA KONFERENCJA KOŚCIOŁA

Jezus rdzeniem życia!
Relacja z 38 Krajowej Konferencji Kościoła

K

rajowa Konferencja Kościoła jest
najwyższym organem Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP. Tworzą
ją przedstawiciele wszystkich zborów oraz struktur ogólnokościelnych.
W mocy Konferencji jest między innymi dokonywanie zmian w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, podejmowanie uchwał w imieniu całego
Kościoła, przyjmowanie, lub odrzucanie sprawozdań agend Kościoła oraz
wybór Przewodniczącego Rady Kościoła. Obecnie Krajowa Konferencja
Kościoła jest zwoływana raz do roku,
z czego raz na cztery lata jest to Konferencja wyborcza, na której wybierany jest Przewodniczący Rady Kościoła. Krajowa Konferencja Kościoła jest
więc miejscem, gdzie podejmowane
są kluczowe decyzje wpływające na
funkcjonowanie naszego Kościoła.
XXXVIII Krajowa Konferencja Kościoła odbyła się w dniach 1921 maja 2016 r. Po raz kolejny miała
miejsce w malowniczym ośrodku
w Warszawie Radości. Co roku Komitet Organizacyjny Konferencji stara
się zrobić wszystko, żeby Konferencja
nie służyła wyłącznie sprawom formalnym, ale była też dla wszystkich

czasem duchowego wzrostu. Stąd też
zawsze posiada ona swój temat oraz
związany z tym tematem program.
W tym roku temat Konferencji
brzmiał „Jezus rdzeniem życia”. Na
inauguracyjnym nabożeństwie kazanie pod tytułem „Jezus rdzeniem
wszechrzeczy” wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary. Kolejne kazania w ramach tematu konferencji wygłaszali:
prezbiter Henryk Skrzypkowski „Podstawa nowego życia w Chrystusie”,
pastor Krzysztof Krajewski „Ukryty
potencjał”, pastor dr Robert Merecz
„Nasz chleb powszedni” oraz Dawid
Bednarczyk „Siła rozwoju Kościoła”.
Piątkowe Słowo na rozpoczęcie dnia
wygłosił pastor Władimir Szemczyszyn, a sobotnie prezbiter dr Andrzej
Seweryn. Kazanie na nabożeństwie
kończącym wygłosili wspólnie pastorzy Dariusz Banicki oraz Dariusz
Cieślak. Wykłady z XXXVIII Krajowej Konferencji Kościoła można znaleźć na stronie internetowej Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP. Dzięki
bogactwie wykładów z pewnością
każdy mógł wrócić z Konferencji nasycony duchowo i intelektualnie.

Nie zabrakło też innych pozytywnych akcentów. Każdego dnia
wieczorny wykład kończył się czasem modlitwy i śpiewu dla Pana.
Oprócz tego w piątek odbył się recital
Katarzyny Kiklewicz, a w sobotę wieczór muzyki hebrajskiej w wykonaniu
Pauliny i Szymona Statecznych.
Na szczególną uwagę zasługują dwa wydarzenia. Pierwszym
z nich była wizyta pastora Władimira Szemczyszyna, Zastępcy Szefa Wszechukraińskiej Unii Zborów
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, największego, liczącego ok
150 000 członków i 2800 zborów,
Kościoła protestanckiego na Ukrainie. W związku ze wzmożonym napływem do Polski obywateli Ukrainy, spośród których wielu jest już
baptystami, nasz Kościół zacieśnił
współpracę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, tak by wspólnie jak
najlepiej móc pomóc przebywającym
w Polsce Ukraińcom oraz by mogli
oni stać się jak największym błogosławieństwem dla naszych zborów.
Pastor Szemczyszn przekazał nam
serdeczne pozdrowienia oraz podzielił się Słowem na nowy dzień.
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Drugim wydarzeniem było podziękowanie bratu Adamowi Wojnarowskiemu za wieloletnie prowadzenie Służby Radiowej. Z tej okazji
uroczystą laudację na cześć brata Wojnarowskiego wygłosił pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie prezbiter Marek Budziński. Podziękowanie zakończyło
się wręczeniem – w imieniu Rady
Kościoła – symbolicznej statuetki
w kształcie mikrofonu bratu Wojnarowskiemu przez prezb. Wicharego.
Formalne obrady Konferencji
prowadziło prezydium w składzie:
prezbiter Ireneusz Skoczeń (Przewodniczący) oraz prezbiter dr Andrzej Seweryn i brat Sławomir Zientarski (Zastępcy Przewodniczącego). W czasie
Konferencji odbyły się cztery sesje
spraw formalnych: jedna w czwartek, dwie w piątek i jedna w sobotę.
W ramach obrad przyjęto sprawozdania Przewodniczącego Rady Kościoła, Diakonatu Powierniczego
„Betezda”, Domu Opieki Kościoła
Chrześcijan Baptystów, Duszpasterstwa Młodzieży, Służby Katechetycznej, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Wydawnictwa
Słowo Prawdy oraz Komisji Etyki
i Teologii. Wszystkie sprawozdania
zostały przyjęte.
Rozpatrywano też trzy projekty
uchwał wniesione pod obrady przed
rozpoczęciem Krajowej Konferencji Kościoła oraz trzy wniesione już
w trakcie jej trwania. Pierwszy projekt
uchwały dotyczył przekazaniu Krajowej Konferencji Kościoła kompetencji do decydowania o losie wszelkich
należących do Kościoła nieruchomości, czym obecnie zajmuje się Rada
20

SŁOWO PRAWDY – 6-7 – czerwiec-lipiec 2016

Kościoła. Zwrócono uwagę na to, że
takie rozwiązanie mogłoby sparaliżować pracę Krajowej Konferencji
Kościoła, poprzez dyskutowanie na
niej wszelkich najmniejszych spraw
związanych z nieruchomościami będącymi w zarządzie poszczególnych
zborów oraz z powodu konieczności
szybszego działania w wielu wypadkach, Krajowa Konferencja Kościoła musiałaby być zwoływana częściej niż raz do roku. Projekt został
odrzucony.
Drugi projekt dotyczył przekazania zborom prawa własności użytkowanych przez nie nieruchomości.
Obecnie wiele zborów opiekuje się
nieruchomościami, które formalnie
należą do całego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Sama idea przekazania
zborom praw własności spotkała się
z zainteresowaniem zarówno wśród

wielu delegatów zborów jak i przedstawicieli Rady Kościoła. Zauważono jednak, że nie sposób określić
odgórnie które nieruchomości, komu,
w jaki sposób i przez kogo miałyby
zostać przekazane, w związku z czym
projekt ten został odrzucony.
Trzeci projekt dotyczył powołania Komisji Prawnej, której zadaniem byłoby przeprowadzenie audytu
Zasadniczego Prawa Wewnętrznego
i zaproponowania wszelkich niezbędnych zmian. Projekt ten został przyjęty z poprawkami, które określiły
główne pola zainteresowania Komisji
jako: badanie poprawności i spójności
przepisów. kwestia istnienia procedur
odwoławczych od uchwał organów
Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz
spraw majątkowych.
Wszystkie trzy projekty uchwał
wniesione już w trakcie Konferencji

dotyczyły stanowiska Komisji Etyki
i Teologii z dnia 18.04.2016 w sprawie nauczania przez kobiety podczas
nabożeństw. Pierwszy z nich dotyczył przyjęcia wymienionego wyżej
stanowiska jako stanowiska całego
Kościoła. Po niezbyt długich, jednak
bardzo żywiołowych dyskusjach został on przyjęty. Drugi z nich dotyczył
zobowiązania Komisji Etyki i Teologii do przygotowania uzasadnienia
swojego stanowiska i po zapewnieniu
ze strony Przewodniczącego Rady
Kościoła, że Rada zobowiąże do
tego Komisję, został wycofany przez
wnioskodawców. Ostatni z nich dotyczył usunięcia ze strony internetowej Kościoła oraz wszelkich innych
mediów wspomnianego stanowiska Komisji Etyki i Teologii, jednak
w związku z przyjęciem tego stanowiska jako stanowiska całego Kościoła, został uznany za nieaktualny.
Na tym zakończono kwestie
formalne. Chociaż Konferencja była
bardzo intensywna i w związku
z tym wymagająca fizycznie i intelektualnie, to towarzyszące uczestnikom zmęczenie nie przygasiło ich
ducha. Pomimo wyraźnych różnic
zdań, a niekiedy towarzyszących im
silnych emocji, Konferencja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.
Zdecydowanie był to czas szukania
porozumień i budowania jedności,
a nie tworzenia podziałów. Nawet
w czasie wolnym widać było jak

uczestnicy lgnęli do siebie nawzajem,
odnawiali znajomości z dawno niewidzianymi braćmi i siostrami oraz
prowadzili ożywione rozmowy. Nie
brakowało przyjaznych gestów i radosnych uśmiechów na twarzach.
Do zobaczenia za rok!

Poradnik delegata:

Jak przygotować się
na kolejną Krajową
Konferencję Kościoła?
*Jeżeli ani Ty, ani nikt z pozostałych
delegatów Twojego zboru jeszcze tego
nie zrobiliście, to pomyśl o złożeniu
przed waszym zborem relacji z ostatniej Konferencji.

1)
2)

Powierz kolejną Konferencję
Bogu w modlitwie.

Już teraz zastanów się wraz ze
swoim zborem, czy chcielibyście
wnieść pod obrady Krajowej Konferencji Kościoła jakiś projekt uchwały.
Czas na stworzenie takiego projektu
jest teraz. Jego solidne przygotowanie
wymaga czasu i konsultacji, a jeżeli
w jakkolwiek sposób będzie zmieniał
Wyznanie Wiary, Zasadnicze Prawo
Wewnętrzne lub Regulamin Krajowej

Konferencji Kościoła, to musi on być
zgłoszony najpóźniej 60 dni przed
rozpoczęciem Konferencji.

3)

Jak tylko będzie to możliwe,
potwierdź swoje uczestnictwo
w Konferencji we wskazany przez
Komitet Organizacyjny sposób.
Upewnij się, że otrzymałeś materiały
konferencyjne i zapoznaj się z nimi
jeszcze przed przyjazdem. Skonsultuj
zgłoszone projekty uchwał ze swoim
zborem, żeby poznać i zrozumieć jego
stanowisko. Jeżeli masz jakiekolwiek
pytania związane ze sprawozdaniami
rocznymi, to spróbuj już zawczasu
uzyskać na nie odpowiedź.

4)

Zapoznaj się z Zasadniczym
Prawem Wewnętrznym oraz
Regulaminem Krajowej Konferencji
Kościoła oraz zaopatrz się w ich aktualną wersję – to bardzo usprawni
obrady. Warto przy tym wspomnieć,
że wydana w 2005 roku przez Słowo
Prawdy książka zawierająca przepisy
prawne Kościoła Chrześcijan Baptystów jest już w niektórych miejscach
nieaktualna. W związku z tym lepiej
jest skorzystać z zakładki Kościół →
Akty Prawne na stronie internetowej
www.baptysci.pl.

5)

Zawczasu zaplanuj swoje wyjazdy, tak, żeby w miarę możliwości
bez przeszkód uczestniczyć w całej
Konferencji.
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KKK 2016: JEZUS RDZENIEM ŻYCIA

chcę zobaczyć Jezusa,
który umarł za mnie
Z

acznę od pewnej wizjonerskiej pieśni, która była wykonywana przez Brooklyn Tabernacle Choir z Nowego Jorku. Autor
tej pieśni wyobraził sobie, że znalazł się w niebie. Spacerował
po ulicach miasta i był zafascynowany gdy opowiadał, że widzi Abrahama, Izaaka, czy Jakuba, albo Piotra, Jana, Andrzeja
i innych apostołów, jednak kulminacyjna fraza muzyczna
pieśni, takie crescendo, pojawia się, gdy solista na tle chóru
śpiewa: Ale ja chcę zobaczyć Jezusa, który umarł za mnie!
Być może znacie tę pieśń, to przepiękny utwór. Moja żona
przetłumaczyła ją na język polski i kiedyś ją śpiewała. Coś
przepięknego. Ja chcę zobaczyć Jezusa, który umarł za mnie,
a kiedy go zobaczył padł na twarz przed Panem swoim i zawołał: Gloria i chwała Ci Panie i złożył głęboki pokłon Jezusowi.
Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do Nieba. Zapraszam do
uruchomienia wyobraźni. Proszę nie mniemać, że mam proroctwo o pochwyceniu kościoła w czasie tego przemówienia.
To byłoby dopiero wydarzenie. Ciekawe kto by został? Zapraszam do uruchomienia naszej wyobraźni opartej na wierze.
Chciałbym przeczytać wspólnie z wami jeden z najbardziej
wzniosłych rozdziałów w Piśmie Świętym. To 5 rozdział Księgi
Objawienia. Czytamy tam taki niezwykły opis „W prawej ręce
Tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany
wewnątrz i na zewnątrz, a nosił siedem pieczęci. Zobaczyłem
też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem: Kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie? I nikt — w niebie,
na ziemi i pod ziemią — nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego
zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal,
że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do
niego. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze Starszych: Przestań
płakać! Oto zwyciężył Lew z plemienia Judy, Korzeń Dawida!
On może rozwinąć zwój i zdjąć jego siedem pieczęci. Wtedy zobaczyłem Baranka jakby zabitego. Stał między tronem
i czterema Istotami oraz między Starszymi. Miał siedem rogów
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i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga rozesłanymi na całą ziemię. Podszedł On i wziął zwój z prawej ręki Tego,
który siedział na tronie. Gdy Baranek przejął zwój, upadły przed
Nim cztery Istoty. Upadło też dwudziestu czterech Starszych,
z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową
pieśń tej treści: Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie,
gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga
królestwem i kapłanami — będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, Istoty
oraz Starszych, a ich liczba wynosiła miriady miriad, tysiące
tysięcy. Ogłaszali donośnie: Godny jest zabity Baranek wziąć
moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Słyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu — wszystko, co je napełnia — wtórowało: Temu,
który siedzi na tronie, oraz Barankowi, uznanie i cześć, chwała
i moc — na wieki. Cztery Istoty natomiast powtarzały: Amen.
A Starsi upadli i złożyli Mu pokłon” Obj. 5:1-14 (NP).
Cóż za majestatyczna scena. Cóż za niesamowite wydarzenie w Niebie. Mamy tu siedzącego na tronie. Doskonale
wiemy Kim On jest. Widzimy tam Baranka stojącego między
tronem, a czterema Istotami i również stojącego wśród dwudziestu czterech Starszych jak czytamy w wersecie 6. Pojawia się to cudowne określenie: Zwycięski Lew z pokolenia
Judy, jedyny godny otworzyć zwój i zdjąć Jego siedem pieczęci. On jeden był godny to uczynić. Kiedy patrzę na 8 werset, gdy Baranek przejął zwój, upadły przed Nim cztery Istoty,
upadło też dwudziestu czterech Starszych. W akcie hołdu
i wielkiego szacunku do Baranka zaśpiewali dedykowany Jemu
hymn pochwalny, na Jego cześć.
Moglibyśmy zapytać dlaczego Jemu go zaśpiewali?
9 i 10 werset mówi: Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pie-
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częcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia. To jest powód dlaczego całe niebo
oddaje cześć, chwałę i uwielbienie Jezusowi! Tyś krwią swoją
zapłacił! Tyś krwią nabył mnie i ciebie i ludzi z każdego plemienia i języka, a 11 werset mówi nie tylko te cztery Istoty i dwudziestu czterech Starców oddaje cześć uwielbionemu Jezusowi, ale czytamy również, że Jan usłyszał głos wielu aniołów,
miriady miriad, tysiące tysięcy.
Wyobraźcie sobie bracia i siostry tą niesamowitą scenerię. Miliony aniołów otoczyły tron siedzącego na tronie, cztery
Istoty, dwudziestu czterech Starców. Co oni wszyscy robią?
Ogłaszają donośnie, proklamują: Godny jest zabity Baranek
wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Ci aniołowie, całe Niebo potwierdza to wyznanie złożone
wcześniej przez Starszych i cztery Istoty. Całe Niebo wielbi
Chrystusa, Baranka Bożego, który zgładził grzechy świata,
ale to jeszcze nie koniec. Spójrzcie na 13 werset: Słyszałem
też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią
i w morzu – wszystko, co je napełnia – wtórowało: Krótko mówiąc powtarzało tą wielką frazę uwielbienia: Temu, który siedzi
na tronie, oraz Barankowi, uznanie i cześć, chwała i moc – na
wieki. Cóż za scena, cóż za wspaniały obraz. Wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi, pod ziemią, w morzu.
Czy coś tam jest oprócz tego, co zostało wymienione?
Można powiedzieć, że cały wszechświat, cały kosmos pada
przed Chrystusem i wtóruje tę proklamację uwielbienia i czci.
Całe stworzenie! Cały kosmos czci Jezusa, który jawi się nam
tutaj nie tylko jako rdzeń naszego życia tutaj na ziemi, ale także jako rdzeń naszej wieczności. Troszkę niezręcznie ta fraza brzmi, ale w kontekście tego o czym mówiliśmy, to On jest
rdzeniem, On jest sensem, On jest sercem, On jest osią. On
jest tym punktem w niebie na którego skierowane są wszystkie
reflektory. To na Nim jest skupiona uwaga całego wszechświata. Niezwykły 5 rozdział, niezwykła wizja. To On jest Panem
Nieba i panem wieczności. To On jest Królem Nieba, tam nie
ma Królowej Niebios. To On jest Alfą i Omegą, Pierwszym
i Ostatnim, Początkiem i Końcem, tak jak Boga nazywał prorok
Izajasz. Teraz On, Jezus , Pierwszy i Ostatni, Alfa i Omega!
Jaki obraz Jezusa nosisz w swoim sercu? Czy jest to
obraz ewangeliczny? Kiedy Jezus jest dla Ciebie takim dobrodusznym, kochanym nauczycielem, gdy brał w ramiona dzieci,
głaskał, pochylał się nad grzesznikami, uzdrawiał, karmił. Taki
cudowny, liryczny obraz Jezusa Chrystusa i taki On faktycznie
był, gdy chodził po tej ziemi. Czy jednak jest to pełny obraz
Jezusa jaki masz w swoim sercu? Czy tylko tyle?
A może masz w swojej wyobraźni obraz Jezusa ikonograficznego? Takiego Jezusa z obrazów mistrzów pędzla, albo
z chrześcijańskich filmów, które pokazują też takiego fajnego,
bardzo ciepłego Jezusa z brodą, pokornego i delikatnego, nieprzystającego do współczesnych wzorców. Taki Jezus chyba
w naszym współczesnym społeczeństwie chyba by sobie nie
bardzo poradził. A może nosisz w swoim sercu obraz Jezusa
eucharystycznego, jak wielu chrześcijan w naszym kraju? To
też jest obraz Jezusa. Czasem rozmawiamy o Jezusie, mówimy o Nim, wymieniamy Jego imię, ale nasze obrazy i wyobrażenia Jezusa są totalnie różne i pojawia się nieporozumienie.

Pozornie mówimy, że jesteśmy jedno i wszystko jest ok. Jednak
nie jest ok, bo nie mamy tego samego obrazu Jezusa.
Może masz obraz Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego.
Można powiedzieć: Alleluja, chwała Bogu! Ale ośmielę się
powiedzieć, że to za mało. Słyszę czasem, że ludzie wierzący, którzy czytają Biblię powiadają, że nie wierzą w boskość
Jezusa Chrystusa. Syn Boży owszem, ale nie Bóg!
Spójrzmy na Jezusa z 1 rozdziału Księgi Objawienia. Co
zrobił Jan, umiłowany uczeń Jezusa? Czy pobiegł, przytulił się
tak jak zawsze się tulił i był blisko Jezusa? Co zrobił sędziwy
Jan? Padł jak martwy! Zatkało go, odebrało mu oddech, ponieważ zobaczył wreszcie swojego Mistrza w pełnych, boskich,
majestatycznych wymiarach. To jest nasz Jezus! To jest nasz
rdzeń życia! Jezus w pełnych wymiarach. Pan Panów i Król
Królów. Jeśli nie wierzysz, że On jest El Eljon, Bóg Najwyższy, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Cudowny Doradca i Książę
Pokoju, jak Go już nazwał prorok Izajasza setki lat temu, jeśli
takiego Jezusa nie będziesz nosić w sercu, to nie będzie On
również prawdziwym rdzeniem twojego życia, twojej służby, ani
tym bardziej twojej wieczności!
14 werset, który zamyka tą niesamowitą wizję 5 rozdziału Księdze Objawienia, powiada, że te cztery Istoty, które zajmowały miejsce tuż obok siedzącego na tronie naszego
Boga wszechmogącego, te cztery istoty powtarzały: Amen! Na
wyznanie dwudziestu czterech Starszych, na tą proklamację
chwały milionów Aniołów, wyznanie potwierdzone przez całe
stworzenie oni powiadają: Amen, czyli tak jest, potwierdzam,
zgadzam się, to jest prawda o Baranku Bożym. Jemu jest należna wszelka chwała i moc, a starsi upadli i złożyli Mu pokłon.
Chodzi mi o jedną rzecz, o zobaczenie naszego Jezusa
jako rdzenia życia w tym pełnym i boskim wymiarze. Cztery
Istoty powtarzały Amen, a Starsi upadli i złożyli Mu pokłon.
Jezus jest rdzeniem naszego życia i naszej służby. Jest sensem, sercem, istotą i gwarantem naszej wieczności. On będzie
tym rdzeniem na wieki. Starsi upadli i złożyli Mu pokłon.
Kiedy ostatnio siostro i bracie zgiąłeś przed Jezusem
swoje kolana? Nasi ojcowie kiedyś się modlili klęcząc. Myśmy
już od tego odwykli. W wielu miejscach śpiewamy na stojąco.
Różne rzeczy robimy na stojąco w kościołach, ale do modlitwy siadamy. Nie chodzi tu o formę, ale szczerość serca, ale
kiedy mamy właściwy obraz Jezusa, warto czasem, szczególnie na osobności, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem, klęknąć, a może paść na kolana. Zdarzyło Ci się upaść kiedyś
twarzą do ziemi przed Panem, tak w cztery oczy przed Nim?
Mi tak. Tego nikt nie wie i nie widzi, nawet moja żona. Robię
to tak, żeby nikt nie odebrał tego jako popisywanie się, czy to,
że jestem nadzwyczaj pobożny. Mam świadomość, że jestem
przed wielkim Bogiem, Chrystusem, moim Panem i On jest godzien, aby pochylić swoje czoło do ziemi i wyznać: Godzien
jesteś. Za mnie zapłaciłeś, za mnie umarłeś. To takie slogany,
ale dobrze czasem zamknąć się w komorze modlitwy i oddać
Mu chwałę, tak jak to zrobimy kiedyś. Bracia i siostry, chciałbym być na tej uroczystości i być jej uczestnikiem. Ba! Będę!
Całe stworzenie, a jestem Bożym stworzeniem, zawołam
i powiem kiedyś Temu, który siedzi na tronie oraz Barankowi:
Uznanie, cześć, chwała i moc na wieki! Amen.
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rodzy bracia i siostry, jestem wam
niezmiernie wdzięczny za zaproszenie nas na waszą konferencję. Chcę was
pozdrowić od naszych braci i sióstr na
Ukrainie, a szczególnie od naszego Przewodniczącego Rady Kościoła. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni Bogu, że możemy
mieć z wami społeczność.
Kiedy przyjechał do nas brat Mateusz, rozmawialiśmy i modliliśmy się
o to, by mieć coś wspólnego do zrobienia
razem. To właśnie dzieje się teraz. I takie
pragnienie jest również u władz Związku
Baptystów na Ukrainie. Modlimy się o to,
co możemy robić razem. Dlatego tutaj
dzisiaj jesteśmy, by wspólnie przyjrzeć
się temu, gdzie razem możemy być zaangażowani w służbę w kościele Bożym.

„... lecz lud tych, którzy
znają swojego Boga, umocni
się i będą działać.” (Dn 11,32)
Przeczytajmy fragment z Ewangelii
Łukasza 21:25-28: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi
lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy
24
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morze i fale. Ludzie omdlewać będą
z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które
przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą. A gdy się to zacznie
dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. I z Księgi Daniela 11:32: „...lecz lud
tych, którzy znają swojego Boga, umocni
się i będą działać”.
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie
różne postawy, dwa różne opisy osób,
które będą żyły w czasach ostatecznych.
Pierwsi to ludzie, którzy nie znają Boga,
którzy zagubili się w swojej życiowej sytuacji i zatracili sens życia. To ci, którzy
znajdują się w smutku i którym brakuje
zdolności sensownego myślenia.
Inni ludzie, to ci, którzy poświęcili
swoje życie Bogu. Ci, którzy pozostają
Mu wierni niezależnie od sytuacji, w której się znajdują, wypełniający polecenia
swojego nauczyciela. Ci ludzie wzmocnią
się, nabiorą siły i będą działać. Po ich
stronie jest moc i autorytet Boga. Ten autorytet był częścią służby i działania apostołów. Jezus powiedział: Dana mi jest
wszelka moc na niebie i na ziemi. Prorok

Izajasz prorokował kiedyś o Panu Jezusie
Chrystusie, że moc jest na Jego ramieniu.
Prorok Daniel mówił, że Jego władza jest
z pokolenia na pokolenie. Ewangelista
Mateusz pisząc o służbie Chrystusa, opisał Go jako tego, który ma moc.
Uczniowie czuli się bezpiecznie
przebywając z Jezusem, ale w jednym
momencie sytuacja ich życia zmieniła
się. Jezus, który miał moc i władzę, teraz
idzie na Golgotę i umiera. Śmierć Pana
Jezusa była bardzo trudnym doświadczeniem dla jego uczniów. To był okres,
kiedy czuli się rozczarowani i zwątpienie
wkradło się do ich serca. Nie wiedzieli, co
mają dalej czynić. Stracili wiarę w to, że
teraz nadal dysponują tym samym władzą/autorytetem i mocą, którą otrzymali
wcześniej od Pana Boga. Ale po trzech
dniach sytuacja się zmieniła. Bóg objawia swoją moc wzbudzając z martwych
Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa pokazało sens całej
trzyletniej nauki i przygotowania, którą
Jezus dokonywał dla uczniów.
Przytoczyłem te wszystkie przykłady po to, by pokazać, że uczniowie
i naśladowcy Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego w jakim wieku żyją, też

doświadczają takich przemian w swoim
życiu. Mamy chwilę, gdy doświadczamy
radości. Mamy czas pokoju, gdy możemy
głosić. Sytuacja może jednak ulec zmianie. Słowo Boże stwierdza, że nawet
wtedy, kiedy wszystko się zmienia, kiedy sytuacja zmienia się diametralnie, to
naśladowcy Jezusa Chrystusa nabierają
siły, wzmacniają się w Bogu i są zdolni
do działania.
My też mieliśmy możliwość życia
w takich czasach, kiedy przez 70 lat
był zakaz głoszenia ewangelii innym ludziom. Modliliśmy się do Boga i wierzyliśmy, że On może to zmienić. Nastał taki
czas i Bóg to uczynił. Oto nagle mogliśmy
spokojnie głosić Słowo Boże w każdym
miejscu. Nikt nie dopuścił do swoich
myśli tego, że na Ukrainie znowu nastąpi
zmiana i rozpocznie się wojna. Znowuż
niektórzy ludzie doświadczają takiej sytuacji, w której przychodzi zwątpienie
i brak pomysłu na życie. Gdy nie wiedzą,
co dalej ze sobą zrobić. Osobiście polegam na tych słowach, że ludzie, którzy
wierzą Bogu, będą nabierali siły, będą
w stanie działać.
Żyjemy w różnych krajach, mamy
inne sytuacje, uwarunkowania, tradycję,
język. Mamy także różne ekonomiczne
uwarunkowania, ale czujemy jedność.
Jesteśmy jedno, ponieważ należymy do
Jezusa Chrystusa. W nim nie ma zachodu, czy wschodu. Mamy jedną rodzinę
odkupionych dzieci Bożych. Należymy
jeden do drugiego, jesteśmy cząstką
jedni drugich, ponieważ należymy do
Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł napisał: „jedno ciało i jest jeden Duch ponieważ jest jeden Bóg, Ojciec wszystkich.”
Możemy dzisiaj jeden drugiego wspierać
w miłości. Możemy uczyć się od siebie
nawzajem, jako przyjaciół.
Zanim tu przyjechałem, mieliśmy
posiedzenie Rady Kościoła. Bracia
z Ukrainy prosili, bym przekazał braciom
w Polsce, że chcemy wzajemnie współpracować i być dla siebie pomocą. Dziś
obserwujemy, że różne narody przeżywają rozterkę i nie wiedzą, co mają robić.
Mają niepokój w sercach. Na całej ziemi
widzimy wojny, trzęsienia ziemi, różne
kataklizmy, czy katastrofy, które dotykają ludzi. Jako chrześcijanie powinniśmy
analizować te sytuacje, ale z Bożej pozycji. To pomoże nam mieć pod kontrolą

nasze emocje. Dlatego, że ludzie, którzy
czczą swojego Boga wzmacniają się
i mają siły do działania. Dlatego, że ludzie wierzący znajdują pokój nie tylko
wtedy, gdy nie ma jakichś zagrożeń, czy
niepokojów, choć nawet w nich mają ten
pokój i moc, ale dlatego, że Bóg jest blisko nich.
Życie chrześcijanina ma pełną wartość wtedy, kiedy jest poświęcone służbie Bogu i innym ludziom. Każdy człowiek wierzący z osobna i wspólnie jako
kościół powinniśmy pozostawać wierni
ewangelii i stosować jej zasady w codziennym życiu. Nasza służba polega na
tym, że mamy pozostać światłością dla
świata i solą dla tej ziemi i powinniśmy
nieść ewangelię.
Jak już wspomniałem wcześniej,
Ukraina znalazła się obecnie w trudnej sytuacji. To nadal aktualna sprawa.
Mamy ludzi, którzy zostają ranni, ludzi,
którym brakuje jedzenia. Są inne potrzeby i problemy, które są konsekwencją
toczącej się wojny, ale jako wierzący rozumiemy to, że to jest czas dany kościołowi, aby głosić prawdę. To czas dany
kościołowi, aby nieść słowo Boże, które
jest w stanie uzdrawiać ludzi potrzebujących. Dostrzegamy to, że ludzie naprawdę wierzący nabierają siły i motywacji
i są jeszcze bardziej aktywni w głoszeniu
słowa Bożego. Ze Słowa wiemy, że każdy wierzący człowiek powinien być ewangelistą. Każdy chrześcijanin jest Bożym
ambasadorem w tym świecie.
Chwała Bogu za to, że ludzie wierzący mają wiedzę i wiedzą jak głosić
ewangelię, która potrafi zbawić i uzdrowić
serca potrzebujących. Istota chrześcijaństwa polega na tym, że ofiarują oni siebie
dla innych.
To o co chciałbym was poprosić,
Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce, jako naszych braci, to abyście nadal
gorliwie modlili się o całą Ukrainę. Mamy
dosyć liczną unię zborów baptystycznych na Ukrainie. Znajduje się w nich
130 tys. członków w 2700 zborów.
Obecnie zbory czynią naprawdę wiele
dla ludzi, którzy stracili dorobek swojego życia, ze względu na wojnę, która
trwa na wschodzie Ukrainy. Wielu ludzi,
którzy tam mieszkali, wyjechało w inne
miejsca w kraju, a także poza granice.
Mamy także świadomość, że wielu ludzi

z Ukrainy przyjechało mieszkać do Polski
i tutaj mieszkają. Ci, którzy znali Boga, ci
którzy byli chrześcijanami, szukali zborów i większości z nich udało się je odnaleźć. I tutaj prośba do Was od naszej
Unii, abyście dopomogli im tutaj w ich
potrzebach, szczególnie tych natury czysto egzystencjalnej, by mogli się tutaj zaadaptować się i wejść w polskie życie, na
ten czas, gdy będą tutaj mieszkać.

jesteśmy potrzebni
jedni drugim i możemy
być sobie pomocni
Chociaż wcześniej was nie znałem,
to kiedy spotkaliśmy się z br. Mateuszem,
to dostrzegliśmy, że jest w nim duże serce. Jak w takim niewielkim człowieku
może być tak duże serce do pomocy braciom z Ukrainy. My też modlimy się o to,
jak można byłoby z naszej strony pomoc
naszym braciom, którzy tu przyjechali,
by oni mogli się tu zorganizować i podjąć
ewangelizacji i służby Bogu.
Wiemy, że macie wizję, aby ilość
członków w waszym kościele podwoiła
się w ciągu kilku lat. Być może Bóg chce
Wam pomóc osiągnąć ten cel właśnie
przez tych uchodźców, którzy do Was
przybywają? Jeśli rzeczywiście tak jest,
że Boże drogi spotykają się z naszymi
planami, to my chcemy we wszystkim,
co jest z naszej strony możliwe, współuczestniczyć w realizacji tego zamierzenia. Jestem tutaj już drugi raz. Brat Mateusz jest zaproszony na forum misyjne na
Ukrainę. Widzimy, że w dalszej perspektywie pojawią się nowe możliwości, które
mam nadzieję, wykorzystamy.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mamy
tak dobrych sąsiadów jak Wy. Nie tylko
mówię, ale jestem także przekonany, że
jesteśmy potrzebni jedni drugim i możemy być sobie pomocni. Modlitwa, która powinna nas połączyć, to modlitwa
o pokój w naszych krajach. Módlmy się
też o jedność Bożych dzieci, o wspólne
głoszenie ewangelii. Módlmy się o to,
aby jeszcze wiele osób odnalazło siebie
i drogę do Królestwa Bożego i znalazło
się w Nim. Przyjmijcie nasze najlepsze
życzenia dla wszystkich braci i sióstr
w Polsce. Niech Pan Bóg Was błogosławi, a my będziemy się o Was modlić.
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To, co jest w tle:
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otywacją, żeby tu stanąć i coś powiedzieć nie jest wiedza nabyta przez
ostatnie lata. Nie jestem teoretykiem rozwoju kościoła. Nie czytałem najnowszych
książek, oprócz tych, które musiałem
przeczytać na studiach. Zatem moją motywacją, aby stanąć w tym miejscu, jest
wdzięczność Bogu za to, w jakim miejscu
życia mnie postawił i czego pozwolił się
nauczyć przez ostatnie 15 lat i więcej,
oraz do czego mnie powołał.
Minęło już sporo czasu odkąd zacząłem obserwować kościół jako zjawisko. Kiedy myślę o kościele, to myślę
o ludziach. W takim domu się wychowałem. To co w nim widziałem i czego się nauczyłem w pewien sposób ukształtowało
mnie i moje podejście do służby w kościele.
Gdy byłem małym chłopcem mieszkaliśmy w Chrzanowie. Na parterze budynku była kaplica, a na piętrze nasze
mieszkanie. Dzięki temu obserwowałem
kościół nie tylko w tym formalnym wydaniu, czyli podczas nabożeństw w niedziele, czy środy, ale obserwowałem go z tym
wszystkim, co działo się w tygodniu, czyli
można powiedzieć: w tle. Chciałbym zwrócić dzisiaj naszą uwagę na kilka rzeczy,
które nie są widoczne na pierwszy rzut
oka, gdy patrzymy na lokalną wspólnotę.
Wydawałoby się, że są jedynie jakimś tłem
i szczegółami, a jednak są one kluczowe
dla rozwoju kościoła. Z tego okresu życia
w mojej pamięci pozostało kilka obrazów
i chciałbym się z wami nimi podzielić.
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1. Stół
Pierwszy z nich, to stół. Gdybym miał
wam powiedzieć prawdę, to za stołem
w salonie moich rodziców działo się o wiele więcej, niż działo się w kaplicy. Troska
moich rodziców o ludzi, rozmowy z nimi.
Studium Słowa Bożego. To wszystko odbywało się w atmosferze przyjaźni i społeczności piętro wyżej niż kaplica, przy
stole w naszym salonie.
Kiedy spoglądamy do Ewangelii
i tego, w jaki sposób Jezus kształtował
swoich uczniów, to widzimy, że spędzali ze sobą mnóstwo czasu nieformalnie.
Popatrzmy na fragment Ewangelii Jana 1, od 35 wersetu. „Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy
się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli
do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział
im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego”. Było to około godziny
dziesiątej”.
Ewangelia daje nam świadectwo
tego, w jaki sposób Jezus zajmował się
ludźmi i ich budował. Kształtował swoich
uczniów w nieformalnej atmosferze, która
bardzo sprzyja rozwojowi człowieka. Nie

zabierał ich do szkoły na kilka godzin lekcyjnych. Nie zabierał ich do świątyni. Ten
czas, który spędzali wspólnie, był o wiele
mniej formalny.
Pamiętam, jak jeden z moich nauczycieli podczas studiów, po zajęciach zrobił
dla nas kolację we wschodnim stylu. Na
stole znajdowało się wiele wspaniałych
rzeczy do jedzenia. Siedzieliśmy na ziemi
zgodnie z kulturą, którą wtedy poznawaliśmy. Co ciekawe, skutkiem tego, było to,
że o wiele chętniej przyjmowałem lekcje,
które nauczyciel nam przedstawiał. Ten
wspólny nieformalny czas sprawił, że nie
musiałeś go słuchać jako nauczyciela, ale
po prostu chciałeś to robić.
Co stół ma wspólnego ze wzrostem
kościoła?
Kilka lat temu jeździłem do zakładu
karnego w Cieszynie, gdzie prowadziłem
spotkania duszpasterskie. W tym zakładzie znajdowała się kaplica ekumeniczna
z małym ołtarzem, witrażem, krzyżem i innymi symbolami. Kiedy osadzeni wchodzili do tej kaplicy, ja już tam na nich czekałem. Za każdym razem brali ze sobą
pojedyncze stoły, które były ułożone przy
ścianie i z tych małych stolików robili stół,
który przypominał ten w naszych domach,
przy którym siadamy jako rodzina. Czasami strażnicy pozwolili nam wnieść kawę
i jednorazowe kubki. Nie miałem możliwości zaprosić ich do mojego rodzinnego
stołu, aby z nimi usiąść i rozmawiać, ale
oni sami tworzyli makietę i namiastkę ro-

dzinnego stołu. To był ich wybór. Oni woleli studiować Boże Słowo właśnie w takiej
atmosferze, przy rodzinnym stole, a nie
w kościelnej ławce.
Atmosfera przyjaźni i troski jest bardzo potrzebna, aby kościół się rozwijał.
Swego czasu uczyłem swoich podopiecznych, że zanim zaproszą kogoś do kościoła, to powinien on najpierw znaleźć się
u nich w domu, za stołem. Moim zdaniem
poprzez troskę o budowanie innych ludzi
w nieformalnej, nieuroczystej atmosferze,
kościół się rozwija. Tak jest do dzisiaj.
Prawie za każdym razem, kiedy odwiedzam moich rodziców bez zapowiedzi, to
przy ich stole ktoś siedzi. Ktoś, na kogo
mieli lub mają wpływ.
Stawiam więc tezę, że kościół rozwija się właśnie w tym miejscu. Być może
wydaje nam się to czymś błahym, albo
jest to tylko jakieś tło, ale w moim doświadczeniu i perspektywie okazało się
ono bardzo ważne.
Kiedyś naszą rodzinę odwiedził
wujek z Anglii. W trakcie posiłku powiedział do całej naszej rodziny: „Grzegorz,
weź żonę, weź dzieci i przyjedź do nas
do Anglii.” Tata odparł: „Alex, przecież ty
mieszkasz z żoną i dziećmi w kawalerce.
Nie pomieścimy się.” On odpowiedział:
„Jeśli jest miejsce w sercu to i znajdzie
się w mieszkaniu. Przyjedźcie!” Jeżeli
masz dla kogoś miejsce w sercu, to znajdziesz też dla niego miejsce przy swoim
rodzinnym stole. Wpuścisz go do swojego życia i otworzysz przed nim w jakimś
stopniu swój dom.
W naszej wspólnocie w Bielsku
Białej to pewien wzór, do którego dążymy,
tak by prowadzić domy, które są otwarte
i właśnie w nich w nieformalnej atmosferze głosić ludziom ewangelię i czynić
ich uczniami. Nie trzeba zresztą nikomu
w tym gronie tłumaczyć, że w I wieku
chrześcijanie nie mieli jeszcze swoich
kaplic, świątyń, ołtarzy. Spotykali się zazwyczaj w domu, przy stole, który był zastawiony wieczerzą.

Podobnie wygląda wizja spotkania
w Królestwie Niebieskim, o której czytamy w Ewangeliach: Zasiądą do stołu
z Izaakiem, Abrahamem i Jakubem
w Królestwie Niebieskim. Kiedy nawrócił
się Lewi, nie podążano do świątyni, aby
wyprawić tam jakieś uroczyste spotkanie,
na którym nastąpiłoby jego powołanie,
ale wszystko odbywało się w nieformalnej
atmosferze. W Ewangelii Łukasza 5:29
czytamy: „Potem Lewi wyprawił dla niego
wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była
spora liczba celników oraz innych, którzy
zasiadali z nim do stołu”.
Stół w twoim domu to rzecz, która
wydaje się być tylko tłem, ale może mieć
duży wpływ na rozwój kościoła. Nasza
wspólnota w Bielsku Białej dalej jest budowana w ten sam sposób, jak wiele lat
temu. Gdy nie mieliśmy jeszcze naszego
ośrodka kościelnego spotykaliśmy się
w domach. Ludzie byli budowani przy
stołach i tak pozostało do dzisiaj. W mojej małej grupie mamy taką zasadę, że
spotkanie na studium biblijnym jest za
każdym razem u innego członka grupy
i jest połączone z kolacją. Ta nieformalna
atmosfera, którą możemy tworzyć i nasza
gościnność, która jest w Nowym Testamencie opisywana jako bardzo ważna
rzecz dla starszych i liderów, ona właśnie
sprzyja rozwojowi kościoła.

2. Maszyna do pisania
Kolejna rzecz to maszyna do pisania.
Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem zakradać się do pracowni mojego
taty. Mieszkaliśmy na piętrze, na dole
była kaplica, tam znajdowała się również
jego pracownia. Mieliśmy z moim bratem stanowczy zakaz
schodzenia na dół, ale
mój ojciec często wyjeżdżał i wtedy mogliśmy zakraść się na dół
i patrzeć z zaciekawieniem na wszystko, co
było tam rozłożone.
Dla nas był to
dziwny i niezrozumiały
obraz. Wszystko znajdowało się na jednym
stole. To było biurko
złożone z różnych elementów. Mogliśmy
tam znaleźć Biblię, słowniki, ręczne notatki, których do dzisiaj z moim bratem
nadal nie jesteśmy w stanie odczytać.

Studiowanie Słowa zawsze pochłaniało mojego tatę, chociaż niewiele rozumiałem z jego kazań. Prawdę mówiąc
w naszej rodzinie każde pokolenie chciało
raczej uciec z nabożeństwa niż tam zostać. Nie musiałem jednak rozumieć jego
kazań, aby zrozumieć jako dziecko, że
Słowo Boże jest najwspanialszą rzeczą,
jaką posiadamy i jaką można poznawać.
Nie musiałem rozumieć jego kazań, żeby
to widzieć po jego życiu.
Podobnie było z moim dziadkiem
Krzysztofem. Niestety, nie miałem wiele okazji z nim rozmawiać, ale po jego
śmierci wszedłem do jego pracowni na
Kurdwanowie w Krakowie. Pracownia była
już uprzątnięta. Na biurku pozostała tylko
maszyna do pisania. Podszedłem wtedy
bliżej i ku mojemu zdziwieniu na większości przycisków tej maszyny nie było już
żadnych liter. Były czyste, tak jakby ktoś
te litery wymazał.
Nie słyszałem nigdy kazania mojego
dziadka, ale też nie potrzebowałem ich
słuchać, by wiedzieć, że Słowo Boże jest
najcenniejszą rzeczą, jaką dziadek miał
i z którą pracował. Zresztą, wiele lat później po jednym ze spotkań duszpasterzy
wśród więźniów, dostałem do ręki książkę
zatytułowaną „Formuła mocy” autorstwa
Krzysztofa Bednarczyka, a kiedy ją przeczytałem, a zrobiłem to w ciągu jednego
wieczoru, przyjąłem to jak kilkugodzinne
kazanie, którego słuchałem z pełną uwagą. W tej książce nie było tylko teorii na temat Boga, nie były to tylko hasła, których
młody człowiek nie był w stanie zrozumieć.
Wszystko, co było tam zapisane, było powiązane z praktyką życia. Było wymierne
i możliwe do zastosowania. Wtedy odkryłem, że zasady, które przyniósł Jezus
są mocą sprawczą,
która zmienia ludzi.
Zmieniały ich wtedy,
w Cesarstwie Rzymskim, o czym mówi
ta książka dziadka
i taki sam potencjał mają dzisiaj
w naszej kulturze.
Ta książka pokazywała nie jak ma być,
tylko jak może być
i to było wspaniałe.
Właściwością Słowa Bożego nie jest
tylko nauczanie i informacja. Kiedy Paweł
pisze do Tymoteusza używa takich słów:
2 Tym 3:16: „Wszelkie Pismo od Boga naSŁOWO PRAWDY – 6-7 – czerwiec-lipiec 2016
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tchnione [jest] i pożyteczne do nauczania,
do przekonywania, do poprawiania, do
kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony
do każdego dobrego czynu”. Bogactwo
Bożego Słowa to nie tylko wiedza na temat świata, Boga, czy natury człowieka.
Jego właściwości są o wiele większe.
Ostatecznie Słowo Boże ma przysposobić człowieka do życia w posłuszeństwie
Bogu. Ma ono moc zmienić człowieka i to,
jak żyje. Wymazane litery na klawiszach
maszyny do pisania były dla mnie świadectwem wytrwałej próby przekazu płynącego ze Słowa Bożego w sposób zrozumiały i praktyczny. Aby przekaz takim
był, potrzebne są długie godziny spędzone nad Słowem Bożym, a później długie
godziny nad samym przekazem.
Kiedy dziś rano głos zabrał brat Wojnarowski, powiedział nam ważną rzecz
o przygotowaniu przekazu: „Radzę wam
się dobrze przygotować, bo dzisiaj nic już
nie można zmienić, jedynie można coś
wyciąć.” Przekaz idzie w świat poprzez
radio, czy telewizję. Wszystkim zależy, by
był on jak najlepiej przygotowany. Nikt nie
zacznie go przygotowywać dzień przed
emisją, tylko o wiele wcześniej, a Słowo
Boże jest najcenniejszą rzeczą jaką posiadamy. Przekazywanie jego prawd i zasad
powinno być przygotowywane adekwatnie do jego wartości. Kazania tym bardziej
nie da się zmienić po jego wypowiedzeniu.
Jeden z naszych polskich poetów powiedział: „Błogosławiony, kto nie mając nic
do powiedzenia, nie obleka tego faktu
w słowa”. Menedżerowi wysokiego szczebla dobre przygotowanie godzinnej prezentacji zajmuje 90 godzin pracy. Zostawiam nas z pytaniem: Ile godzin trzeba, by
przygotować dobre kazanie, czy wykład?

3. Rozbita maska
Kolejna rzecz, która z pozoru jest mało
znacząca i niewyeksponowana, a jednak
przyczynia się do rozwoju kościoła, to
rozbita maska. Czytałem ostatnio wywiad
z żoną amerykańskiego pastora Francisa
Chana. Zadano jej tam następujące pytanie: Co jest największym wyzwaniem dla
żony pastora? Lisa Chan odpowiedziała,
że jest nim autentyczność. Tak łatwo zająć intratną pozycję, przyjąć jakieś tytuły
i z nich czerpać poczucie tożsamości.
Wystarczy robić to, czego ludzie na około
oczekują. O wiele trudniej być Bożą kobie28
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tą, która skupia się na
tym, czego chce od niej
Jezus i iść w tę stronę.
Autent yczność
jest rzeczą bardzo
niedocenianą dzisiaj
w kościele. Dzisiaj
przed południem pastor
Krzysztof
Krajewski
przypomniał, że Chrystus ostrzegał uczniów
przed religijnością na
pokaz. Jezus nie chciał,
aby uczniowie cokolwiek udawali. Nie było
żadnej korzyści z tego, że zachowają pozory pobożności. Wiem, że jako baptyści
mamy wysokie wymagania odnośnie
kościoła, liderów i pastorów. Bardzo dobrze, że są one wysokie. Słowo Boże
dokładnie nas poucza jakimi powinniśmy
być, ale kościoła nie można rozwijać
i budować na pozorach pobożności.
Wiemy, jak powinien wyglądać pastor. Pamiętam pewną okładkę Słowa
Prawdy, gdzie był widoczny profil pastora,
łącznie z ubiorem i innymi rzeczami. Wiemy, jak powinien wyglądać. Co powinien
wiedzieć, jak się zachowywać. Tak samo
lider, czy starszy zboru. Trzeba tylko
w jakimś stopniu się dostosować do
tego obrazu. Wystarczy założyć maskę
i wszystko powinno grać, jednak aby kościół się rozwijał, nie wystarczy założyć
maski doskonałości. Zakładanie tej maski
jest dla kościoła szkodliwe i buduje fałszywy obraz życia chrześcijańskiego, czy
zwycięstwa nad pokusami i grzechem.
Do rozwoju kościoła potrzebna jest
atmosfera otwartości i szczerości, a nie
zadowalania się pozorami. Dla mnie wzorem takiego podejścia jest moja mama,
przy której ludzie nie boją się powiedzieć,
jak jest naprawdę w ich życiu. Nie ubierają żadnej maski pozorów, bo przy niej po
prostu nie muszą tego robić.
Autentyczność jest bardzo niedocenianą rzeczą w naszych kościołach,
a może okazać się kluczową dla jego
rozwoju. Niektórzy, by opisać to zjawisko
używają słowa integralność. Integralność tego, co głosimy, z tym, jak żyjemy.
Jeżeli kościół ma się rozwijać, to potrzebuje wzoru wiary, która jest taka sama
podczas wspólnych spotkań, jak i w domu.
Paweł w 2 Liście do Tymoteusza
1:5 pisze do niego: „na wspomnienie
bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona
to zamieszkała pierwej w twojej babce

Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem,
że [mieszka] i w tobie”.
Tymoteusz zanim wyruszył w podróż z Pawłem
i dostał pierwsze zadania, widział wzór nieobłudnej wiary w swojej
mamie i swojej babce.
Nieobłudną wiarę widać
w codziennym życiu. To
nie tylko słowna deklaracja tego, w co wierzymy. To nie jest zbiór naszych zachowań,
gdy patrzą na nas inni chrześcijanie.
Nieobłudna wiara jest taka sama wiara
w każdym momencie naszego życia. Tymoteusz nie mógł widzieć wiary swojej
mamy i swojej babci w kontekście kościoła. One przecież nie mogły tam zabrać
głosu. On widział ich wiarę w codziennym
życiu. Jeżeli kościół ma się rozwijać, to są
w nim potrzebne wzory nieobłudnej wiary.
Lisa Chan, moja mama, babka
i matka Tymoteusza mają jedną wspólną
rzecz, wszystkie są kobietami. Kilka razy
w moim życiu zdarzyło się, że ktoś podzielił się ze mną swoimi planami misyjnymi,
mówił o założeniu zboru w nowym mieście
i pytał mnie o własne doświadczenia. Ku
zdziwieniu mojego rozmówcy, moje pierwsze pytanie, które kierowałem do tego
człowieka brzmiało: Czy masz żonę?
Dlaczego stawiałem takie pytanie?
W modelu kościoła, który tworzymy w Bielsku kościół rozwija się trochę jak rodzina.
Brat Ireneusz Skoczeń wspomniał o pojęciu
duchowego pomnażania. Ciężko jest prowadzić rodzinę w pojedynkę. Oczywiście
jest to możliwe, ale jest to bardzo ciężkie
zadanie. Żona jest tą osobą, która często
występuje w tle, ale zdarza się, że to ona
stoi za sukcesami swojego męża.
Winston Churchill twierdził, że naród
nie chce oglądać przywódców, którzy są
słabi i niepewni, którzy, gdy przychodzi
podjąć bardzo ważną decyzję, to nie wiedzą co zrobić. Za każdym razem kiedy
stawał przed rządem, stawał pewny siebie, niezłomny, zdeterminowany i podejmował decyzje. Ale kiedy wracał do domu,
płakał. Będąc ministrem wojny musiał
podejmować decyzje wielkiej wagi, czasami dotyczące życia wielu młodych ludzi.
Żona była dla niego ogromnym wsparciem. Dzisiaj rano, kiedy dziękowaliśmy
bratu Adamowi Wojnarowskiemu, ktoś
wspomniał o tym co było w tle. Ktoś wspo-

mniał o jego żonie Elżbiecie Wojnarowskiej, która była wsparciem dla swojego
męża i pomagała mu w jego służbie. To
rzecz bardzo niedoceniana w naszym
kościele. Kiedy pastor jest na piedestale,
żona jest często w tle, tak jakby nie miała
znaczenia. To nie jest prawda.

4. Belka
Przejdźmy do ostatniego obrazu. To belka. Kiedy dostaliśmy w dzierżawę nasz
teren pod ośrodek kościelny, zaraz zabraliśmy się do pracy. Próbowaliśmy uporządkować ten teren, gdyż wcześniej było
tam złomowisko i wysypisko śmieci, a wiele lat wcześniej świniarnia. Czuliśmy się
w obowiązku, by coś z tym zrobić. Zaczęliśmy sprzątać.
Belka będzie dla nas symbolem rzeczy, która jest w tle, a dla rozwoju kościoła
jest bardzo ważna. Aby podnieść belkę
nie wystarczy jedna silna osoba, ani nawet dwie, trzeba ich o wiele więcej. Kiedyś
ktoś zapytał mnie, ilu mamy w Bielsku-Białej pastorów, odpowiedziałem: dwóch.
„To już rozumiem dlaczego tak się rozwijacie,” odparła ta osoba. Czy gdybyśmy
usunęli tych dwóch pastorów ze zdjęcia,
które widzimy, to czy dałoby się przenieść tę belkę? Oczywiście tak. A gdyby
usunąć wszystkich innych i zostawić
dwóch pastorów? Mogliby nawet zginąć.
Rzecz, która jest w tle, a często
jest niedoceniana w naszym kościele, to
współpracownicy. Dla rozwoju kościoła
współpracownicy są kluczowi. Przez wiele lat mojego
życia nie widziałem tego, co
jest w tle. Coś innego przyciągało moją uwagę. Wierzymy
w taką teorie: Im więcej pastorów,
tym lepszy rozwój kościoła. Dawniej,
kiedy czytałem Nowy Testament, np.
Dzieje Apostolskie, to zawsze widziałem
tego, który jest na pierwszym planie. Zawsze widziałem, że Bóg działa przede
wszystkim przez Apostoła Pawła, który
był dla mnie takim herosem i bohaterem.
Ale z biegiem lat, gdy przyjrzałem się bliżej temu wszystkiemu, spostrzegłem co
działo się w tle.
Wystarczy wziąć jeden werset
z Dziejów Apostolskich. Jak błędny obraz
miałem wyobrażając sobie samotnego
Pawła, który dokonuje wielkich rzeczy!
Dz. Ap. 20:4: „Aż do Azji towarzyszył mu
Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloni-

czan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe
i Tymoteusz, z Azji Tychik i Trofim. To tylko
jeden werset mówiący o różnych ludziach.
To tło wielkich wydarzeń i rzeczy, których
dokonał Paweł. Jednak, gdyby zabrać to
tło i rzeczy, które się tam działy i odjąć
ludzi, o których tam czytamy, to niewiele
zostałoby z działalności apostoła Pawła.
Przykładem może być Arystarch.
W 19 rozdziale Dz. Ap. widzimy, że bierze udział w pewnej sytuacji w Efezie.
Uczniowie proszą go, aby się nie wychylał i pozostał w ukryciu, a on znalazł się
wtedy w samym centrum prześladowań.
To on wziął na siebie główny ciężar tych
trudności. Parę rozdziałów dalej czytamy,
że okręt, na którym jest Paweł, rozbija się.
W tym miejscu wydaje się on głównym
bohaterem, który dokonuje wielkich rzeczy, ale czytając ten fragment widzimy,
że jest tam również Arystarch, który towarzyszy mu w podróży z własnej nieprzymuszonej woli. Dalej Paweł nazywa go
swoim więźniem i współpracownikiem.
Gajus to druga osoba, która była
porwana w Efezie na rynek. Czytamy, że
był gospodarzem Pawła i całego kościoła.
Paweł mieszkał u niego, gdy przebywał
w Koryncie przez okres dwóch lat. Na
pierwszym planie widzimy apostoła Pawła, który dokonuje wielkich rzeczy, ale
w tle dzieją się rzeczy równie ważne. Tworzą je jego współpracownicy. Oprócz nich
było wiele innych.
Zgodzicie się, że belka, którą niósł
apostoł Paweł była bardzo ciężka. Czy
niósł ją sam? Tak naprawdę tylko jeden
werset z Dziejów Apostolskich
mówi, o tym, że ap.
Paweł jest
s a m.

Wsz yscy
go opuścili i nikt
przy nim nie stanął. Paweł prawie nigdy nie był sam.
Podziwiamy go, bierzemy go za wzór, bo
jest wspaniałą postacią użytą przez Boga,
ale gdyby z całego obrazu, który widzimy,
choćby w Dziejach Ap. odjąć jego współpracowników, którzy są w tle, to czy on
dokonałby tych wszystkich rzeczy? Czy
byłby apostołem narodów?
Siedzieliśmy dziś rano przy śniadaniu z pastorem Henrykiem Kufeldem.

W latach 90. jeździliśmy razem na obozy do Krynicy. Wspominaliśmy dawne
czasy. W pewnym momencie br. Henryk
zaczął mówić o moim dziadku, Krzysztofie. Stwierdził, że za wcześnie odszedł do
Pana. Miał tylko 67 lat. Dlaczego odszedł
tak wcześnie? Może ciężar, który niósł,
był zbyt duży dla jednego człowieka?
Widziałem go kilka tygodni przed śmiercią. Był w szpitalu, uśmiechał się i miał
przenikliwy wzrok, którego jako jego wnukowie raczej unikaliśmy. Wydawało się,
że dziadek zna wszystkie nasze tajemnice. Ważył wtedy może 50 kg, a jego siły
były na wyczerpaniu. Może zabrakło tych,
którzy mogliby ponieść jakiś ciężar za niego? Wiem, że współpracownicy, to bardzo
ważna rzecz, której na pierwszy rzut oka
nie widzimy i nie doceniamy, ale dla rozwoju kościoła jest ona kluczowa.
Żeby to zobrazować, wystarczy dzisiaj popatrzeć w tło nawet na tej sali. Na
pierwszy rzut oka ja mówię o tych rzeczach, ale w tle siedzą osoby, które okazały się dla nas przez ostatnie lata wielką pomocą. Mój ojciec ma tutaj ze sobą
trzech swoich najbliższych uczniów. Ja
miałem szansę w tym roku przywieźć ze
sobą 3 wspaniałych współpracowników:
Tomka, Rafała i Bartka. Każdy z nich niesie część ciężaru. Widzieliście ich na tamtym zdjęciu. Tam nie ma tylko dwóch bohaterów. Mój tata ciągnąłby tą belkę sam,
gdyby nikt nie przyszedł na to spotkanie,
bo on jest bardzo uparty. ale mogliśmy liczyć na pozostałych. Jeżeli pytamy kiedy
kościół się rozwija, to rozwija się na pewno wtedy, gdy kształtujemy współpracowników, a także o nich dbamy i doceniamy.

4 konieczne elementy tła
Poznaliśmy cztery sprawy, które
są w tle i często wydają się niedoceniane, a jednak dla wzrostu kościoła są bardzo ważne.
Pierwszą rzeczą był stół, który
symbolizował relacje, przyjaźnie
i nieformalną atmosferę, która
sprzyja duchowemu rozwojowi.
Jeżeli wyobrażasz sobie kościół i odejmiesz z niego ten element, to kościół
pozostanie zimnym pomieszczeniem na
załatwianie formalnych rzeczy. Kolejnym
obrazem była maszyna, która symbolizowała miłość do Słowa Bożego, która
jest przełożona na odpowiednie przygotowanie duchowego pokarmu. Jeżeli
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KKK 2016: JEZUS RDZENIEM ŻYCIA
odejmiesz tą rzecz od pojęcia kościoła,
to zostaną ci wzniosłe słowa i hasła,
które brzmią dobrze, ale nie zmieniają
w ogóle życia słuchaczy. Zniszczona
maska symbolizowała autentyczność
i integralność oraz atmosferę otwartości. Jeżeli odejmiesz ją od pojęcia
kościoła, to zamienisz kościół w teatr
z pozoru doskonałych ludzi. W końcu
belka. Ona symbolizowała współpracowników. Jeśli ich nie zbudujesz, nie
wychowasz i nie doceniasz, to kościół
może zwalić ci się na głowę.
Popatrzcie teraz daleko w tło,
poza te myśli i symbole. W Apokalipsie
w 1 i 2 rozdziale czytamy: Obróciłem się,
by wiedzieć co za głos do mnie mówi,
a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród świeczników kogoś podobnego do Syna
Człowieczego obleczonego w szatę.
Przepasanego od stóp do piersi złotym pasem. Głowa Jego i włosy białe
jak biała wełna i śnieg, a oczy jego jak
płomień ognia. Stopy podobnego do
drogocennego metalu, jakby w piecu
rozżarzonego, a głos jego jakby głos
wielu wód. Co do tajemnicy siedmiu
gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej
ręce i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie
siedem kościołów, a siedem świeczników to siedem kościołów. To mówi ten,
którzy trzyma w prawej ręce siedem
gwiazd, ten który się przechadza wśród
siedmiu złotych świeczników.
Wśród wszystkich spraw, o których tutaj mówimy, za tymi wszystkimi
zasadami, obrazami i doświadczeniami stoi osoba Jezusa Chrystusa. Pomysłodawca, autor, siła sprawcza siła
rzeczy, które nas otaczają. Rdzeń życia, o którym się tutaj uczymy. Gdyby
nie On, niczego by nie było. Kiedy
będziesz stosował pewne zasady,
być może któreś z tych, wtedy będzie
trzeba kupić stół i zaprosić ludzi do
nieformalnego czasu. Kiedy będziesz
przykładał się do pisania kazań, nie
marnuj bogactwa Słowa Bożego, aby
życie ludzi się zmieniało, a gdy będziesz zdejmował maskę, to pozwól,
aby zrobili to też inni. W końcu kiedy
będziesz budował i doceniał swoich
współpracowników, to pamiętaj, że
obok stoi On, rdzeń życia, siła rozwoju
kościoła – Jezus Chrystus.
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a przykładzie apostoła Piotra i innych
apostołów chciałbym powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat tego, w jaki sposób
Jezus był rdzeniem ich życia. Zastanawiałem się patrząc na temat konferencji, czy to
jest faktem, czy tylko marzeniem. Myślę,
że można to traktować i tak i tak, w zależności od punktu widzenia. Może to być
fakt, bo tak faktycznie jest; ale może to być
również marzenie, gdy patrzymy na nasze
oddanie Jezusowi, które się realizuje i do
którego dążymy.
Jeśli chodzi o apostoła Piotra, to
myślę, że każdy z nas słyszał o tym, że
jego życie dzieli się na dwa etapy. Od momentu kiedy został powołany na ucznia
Jezusa Chrystusa, aż do chwili kiedy
został zesłany Duch Święty. Ale w zasadzie można byłoby mówić nawet o trzech
takich etapach i dzisiaj chciałbym każdy
z tych etapów omówić w kontekście pytania, jak łączą się z naszym tematem:
Jezusa jako ich rdzenia życia.

Etap pierwszy
Etap pierwszy trwa trzy lata: od chwili
gdy Jezus powołał Piotra, aż do momentu
ukrzyżowania. W okresie tych trzech lat
występuje w ich myśleniu dość zaskakujący i zdumiewający kaliber błędów.
I wielka ilość gaf, które popełniali uczniowie, gdy byli z Jezusem. Wynotowałem
sobie kilka sytuacji, które charakteryzują
życie duchowe Piotra i innych uczniów.
Kłótnie o miejsce w mesjańskim królestwie. Uczniowie uwielbiali dyskutować
o tym, kto będzie zasiadać po prawicy, kto
po lewicy. Prawdopodobnie wyobrażali
sobie, jak to konkretnie będzie wyglądać,
gdy Jezus już będzie sprawować Królestwo, oczekiwali tego przyjścia Jezusa,
ponieważ rabini o tym nieustannie nauczali. I faktycznie, gdy przyszedł Jezus,
mówią o tym, że jeśli to jest Mesjasz, to
my musimy mieć miejsce w królestwie
Bożym. Dyskutowali o tym intensywnie
w gronie 12 uczniów, aż do tego stopnia, że matka jednego z nich postanowiła
wziąć sprawy w swoje ręce, bo widziała,
że sytuacja wymyka się spod kontroli,
i ona osobiście musi przyjść do Jezusa
i z Nim porozmawiać. Zatroszczyć się
o „Kubusia i o Jasia,” aby siedzieli po lewicy i po prawicy. Tak też zrobiła. Udała
się na spotkanie. Niestety wstawiennictwo
matki nie zadziałało. Jezus zgasił ich zła-

pał. Powiedział: Czy możecie pić kielich,
który ja będę pił? – „Tak możemy,” – „no,
to będziecie pić. Ale jeśli chodzi o możliwość zasiadania po lewicy czy prawicy,
nie mogę wam tego zagwarantować.”
W innej sytuacji, kiedy rodzice przychodzili ze swoimi dziećmi, aby Jezus
kładł na nich ręce i ich błogosławił, odpędzali rodziców, a nawet gromili ich.
Można powiedzieć, że bardzo surowo ich
napominali. „Nasz mistrz Jezus nie ma
czasu, by zajmować się takimi maluchami
i kłaść na nich ręce i spędzać z nimi czas.
Absolutnie nie!” A Jezus zareagował wręcz
odwrotnie i ich zgromił: „To właśnie do takich należy Królestwo Boże.”
Piotr również został upomniany
przez Jezusa, kiedy zapytał go, za kogo
ludzie Go uważają. Wtedy Piotr w swoim
niesamowitym przypływie Bożej mądrości mówi: „Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś
Syn Boga żywego” i Jezus mówi wtedy:
„Ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na
tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą.” I dosłownie,
nie wiem, czy mija 5 minut od tego genialnego wręcz stwierdzenia apostoła,
który trafił w dziesiątkę o tym, kim jest
Chrystus. Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy i tam będzie ukrzyżowany i wtedy
Piotr również w przypływie mądrości, ale
już nie boskiej, ale tej ludzkiej, ziemskiej
i zmysłowej mówi: „Nigdy to na Ciebie
Mistrzu nie przyjdzie.” „To nie może się
wydarzyć, abyś Ty został ukrzyżowany”
– i wtedy Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: „Idź precz ode mnie, szatanie!”
Chciałbym zobaczyć minę apostoła
Piotra, który usłyszał coś takiego. Jezus
patrząc na niego, mówi: „precz ode mnie,
szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie
myślisz o tym co boskie, lecz o tym co
ludzkie.” To było chyba najsurowsze ze
stwierdzeń Chrystusa spośród różnych
zganień, które wygłosił pod adresem
uczniów. Oczywiście mówił to też do ducha, który krył się za tym stwierdzeniem,
ale i do tej ludzkiej mądrości, pragnącej
wywyższenia i przywilejów.

Kim są tutaj uczniowie?
U uczniów Jezusa w tym okresie trzech
lat, kiedy byli z Jezusem, widać kompletny brak zrozumienia dla celu i misji
Chrystusa. Z jednej strony rozumieli kim
jest Jezus: że jest Synem Bożym, Mesjaszem. Z drugiej strony nie wiedzieli
zupełnie, jak ma to się zrealizować i nie

ukryty w nas potencjał
fot. Billionphotos

podążali za myślami Jezusa. Bardziej szli
swoimi wąskimi torami myślenia i Jezus
musiał ich korygować.
W Ewangelii Łukasza 19:11 czytamy, że Jezus powiedział im dodatkowe
podobieństwo, kiedy zbliżał się do Jerozolimy. On mówi im podobieństwo o minach dlatego, że „był blisko Jerozolimy,
a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić
Królestwo Boże.” Jezus widząc, że niedługo będzie ukrzyżowany, wiedział, że
oni również wyczuwają, że niedługo coś
się ma wydarzyć. Widział, że ich myślenie dalej jest nieukształtowane, dalej idzie
w niewłaściwym kierunku i mówi im podobieństwo o minach z tego konkretnego
powodu, bo mniemali, że wkrótce ma się
objawić Królestwo Boże. Podobieństwo
o minach mówiło, owszem, że będzie
Królestwo Boże, ale zanim ono będzie,
ty dostaniesz bracie i siostro talent, dostaniesz minę i twój Pan, twój Zbawiciel
chce, abyś go używał i będziesz rozliczony z tego, jak będziesz go używał! Całe te
podobieństwo mówi o rozliczeniu, w jaki
sposób nasze talenty, dary i miny używamy, zanim nastanie Królestwo Boże.
Zatem oni nie rozumieli misji Chrystusa.
Później Jezus ostrzega ich przed
kwasem faryzeuszy, czyli kwasem re-

ligijności na pokaz. W Ewangelii Marka
8:15-16 czytamy takie słowa: „Nakazał
im mówiąc, Baczcie i wystrzegajcie się
kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda.”
A więc Jezus mówi do uczniów: „Baczcie się i wystrzegajcie się” – czego? – to
my oczywiście nastawiamy obydwoje
uszu i mówimy: Panie, nasza uwaga jest
w stu procentach skoncentrowana na
tym, co Ty chcesz nam powiedzieć. Bo
jeśli mówisz: „Baczcie i wystrzegajcie
się,” to akcentujesz poważny problem,
który widzisz w naszym życiu, a my
chcemy z nim się uporać, dlatego uważnie słuchamy co mówisz! Więc Jezus
ostrzega ich przed kwasem faryzeuszów
i kwasem Heroda, a oni – cóż, rozmawiali
między sobą o tym, że chleba nie mają!
Widać, że ich myślenie jest na zupełnie
innym poziomie, niż myślenie Chrystusa.
Oni nie podążali za tym, co Jezus mówi.

Odporność na naukę
Cuda Chrystusa są dla nich również totalną abstrakcją, owszem, biorą w tym
udział, są w nie zaangażowani, ale co
z tego? Jezus rozmnaża chleb, mówi do
tych 5 tysięcy, aby usiedli w grupach, bierze bochenki, łamie je w kawałki, ucznio-

wie je roznoszą... i roznoszą... i roznoszą...
I myślą: Jak to? Mieliśmy przecież tylko
pięć bochenków. Później zbierają całe kosze tych okruchów, jest ich 7 czy 12, bo
Jezus dwukrotnie rozmnażał chleb. Patrzcie, co się dzieje w Ew. Mateusza 16 od 7
wersetu: czytamy, że „oni zaś kiedy płynęli już łódką z Jezusem zaraz po tym rozmnożeniu chleba, rozprawiali między sobą
i mówili: Chleba nie wzięliśmy.” Godzinę,
czy dwie godziny po tym, kiedy ten niesamowity cud się dokonał, ich głównym
problemem jest brak chleba! A przecież
Jezus rozmnożył go na ich oczach, a oni
sami go roznosili! Jezus słysząc o czym
rozmawiają, napominając, aby strzegli się
kwasu faryzeuszów i Heroda, mówi do
nich: Jeszcze tego nie rozumiecie, ani nie
pamiętacie tych 5 chlebów dla 5 tysięcy?
„Ile koszów zebraliście?” Ani tych 7 chlebów dla 4 tysięcy i ile koszów zebraliście?
A więc widzimy, że cuda, których
Jezus dokonał na ich oczach, pozostają
dla nich zagadką. Oni nie rozumieją, o co
w nich chodziło. Nie dociera do nich to, co
Jezus zrobił i tego znaczenie. W ogóle nie
przenosili tego na grunt prywatnego życia
i sytuacji, w których mogli się znaleźć.
Sam Jezus momentami był zaskoczony brakiem zrozumienia widocznym
u Jego uczniów. Uczniowie proszą go
o wyjaśnienie na czym polega rytuał
mycia rąk. Dlaczego mają ich nie myć,
chociaż faryzeusze mówią, że mają je
myć? „Nie wiemy, o co z tym chodzi.”
W Ew. Marka 7:18 Jezus rzekł im: „Tak
więc i wy jesteście niepojętni?” Jezus
mówi wprost: „Dlaczego nie rozumiecie
tych rzeczy, skoro uczę o nich od dawna? Nie rozumiecie, że wszystko co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może
go kalać?” A więc, pokazuje On na to, że
istotą nieczystości jest to, co brudzi serce i brudzi umysł, a nie to, że mają brudne
ręce, którymi jedli chleb.

Kto jest drogą?
Dalej czytamy o tym, że jeden z Jego
apostołów, apostoł Tomasz, nie zna drogi, którą idzie Jezus. W Ewangelii Jana
14:4-5 Jezus mówi: „dokąd ja idę wiecie
i drogę znacie,” a Tomasz odpowiada:
„Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże
możemy znać drogę?” Może to było dobre pytanie, bo dzięki temu pytaniu mamy
wspaniały fragment z Ew. Jana 14:6 jako
odpowiedź na to pytanie Tomasza. Jezus
mówi tam: „Ja jestem drogą, prawdą
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i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.” Uwielbiam
ten werset, dlatego, że często stosuje
go na ewangelizacji, wtedy, gdy ludzie
mówią, że są różne drogi do Boga, że
są różne religie i każda ma jakąś cząstkę prawdy. Ja mówię, że to nieprawda.
Jezus powiedział, że tylko On jest drogą,
prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze niego. To
było bardzo niepopularne i bardzo niepolityczne stwierdzenie, a ja jedynie cytuję
Jezusa, ja nie jestem nietolerancyjny,
jeżeli ktoś, to Jezus.
Dlaczego tak powiedział? Dlatego,
że mówił prawdę. Nie chciał przypodobać
się rządowi Cesarstwa Rzymskiego czy
Unii Europejskiej mówiąc, że wszystkie
drogi prowadzą do Boga, ale powiedział,
że to On jest drogą. Ale apostoł Filip nie
zna Ojca. Rzekł mu Filip: „Panie, pokaż
nam Ojca, a wystarczy nam,” odpowiedział Mu Jezus: „Tak długo jestem z wami,
a nie poznałeś mnie, Filipie?” Znowu
Jezus po raz kolejny jest zaskoczony
brakiem zrozumienia u swoich uczniów.
„Kto mnie widział, widział Ojca.” Jakże
możesz mówić: Pokaż nam Ojca?
Jeśli chodzi o ten pierwszy etap
trzech lat, kiedy uczniowie są wraz z Jezusem, to czy możemy powiedzieć, że Jezus jest rdzeniem ich życia? Możemy powiedzieć, że ich rdzeniem jest dalej stare
ego. To ego rządzi. To ego panuje. To ego
kształtuje ich myślenie. To ego wyznacza
ich drogi, nasuwa im wnioski. Kształtuje
ich pragnienie, bo Jezus nie jest rdzeniem
ich życia. Oni sami są rdzeniem ich własnego życia i w ten sposób działają.

Etap drugi
Później następuje drugi etap. Pewnego
rodzaju nowość, którą może niezbyt często dostrzegamy czytając Nowy Testament. To czas od zmartwychwstania do
zesłania Ducha Świętego. To okres zaledwie pięćdziesięciu dni. Poprzedni trwał
trzy lata, ale ten drugi okres następuje od
niedzieli zmartwychwstania, aż do niedzieli pięćdziesiątnicy.
Co się w nim dzieje? Nawet po zmartwychwstaniu Jego uczniowie nie nadawali się na wiele. Zmartwychwstanie dało
im trochę do myślenia, ale nie do końca.
Nieco poruszyło w nich pewne pokłady
zatwardziałego i ustalonego myślenia,
ale dalej nie byli w stanie zrozumieć, o co
chodzi. Siedzieli wystraszeni, zamknięci
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w pokoiku na poddaszu. Jezus przychodzi
w niedzielę zmartwychwstania i zastaje
ich wyizolowanych od świata. Drzwi były
zaryglowane, bo bali się Żydów. Byli skupienie na modlitwie, zastanawiali się co
robić dalej. Dalej dywagują, roztrząsają,
chociaż już słyszeli, że Jezus zmartwychwstał, bo kobiety powiedziały im to z samego ranka – ale to nie zmieniło ich życia.
Ten ukryty potencjał o którym dzisiaj mówimy, jeszcze nie został uaktywniony.
Jezus osobiście udzielił im Ducha
Świętego. W Jana 20:21-22 czytamy:
„Znowu rzekł do nich Jezus: Pokój Wam.
Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam, a to rzekłszy tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.”
Zastanawiałem się, co znaczyło to,
że tchnął na nich Ducha Świętego? Czy
On na nich „huknął,” a może „dmuchnął,”
albo zrobił jakiś wydech? Czy wykonał to
do całej grupy dwunastu, czy podchodził
i tchnął, na każdego z nich, Ducha Świętego oddzielnie?
Tak czy inaczej, zrobił to. Czytając
o tym, moglibyśmy się spodziewać, że teraz! – no, teraz się zacznie! Jak otrzymali
Ducha Świętego, to nastąpi eksplozja
ukrytego potencjału! Możemy się spodziewać niesamowitych rzeczy, bo Jezus
osobiście przekazał im Ducha Świętego!
W Ewangelii Jana, 7 rozdziale, od
37 wersetu czytamy, że: „A w ostatnim
wielkim dniu święta wstał Jezus i głośno
zawołał: Kto pragnie, niech przyjdzie do
mnie i pije, a z jego wnętrza jego popłyną
rzeki wody żywej, a mówił to o Duchu,
którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego wierzą. Nie był on jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był uwielbiony.” A więc
Ducha jeszcze nie było w tym czasie, ale
teraz już Jezus był uwielbiony, bo zmartwychwstał, więc przychodzi i daje im
Ducha Świętego. Moglibyśmy powiedzieć, że przeszli z tego starotestamentowego zbawienia do nowotestamentowego, a więc nie tylko ich grzechy są już
przebaczone, nie tylko są pojednani z Bogiem, ale również Duch Święty zamieszkał w ich ciałach! Jezus dał im osobiście
Ducha Świętego. Tym różni się zbawienie
w Starym i Nowym Testamencie.

Życie a moc
Pomimo otrzymania od Chrystusa Ducha
Świętego ich potencjał dalej nie jest rozwinięty. Gdzie to widać? Właśnie w tych
pięćdziesięciu dniach. Jan opisuje cały

ten okres w 20 rozdziale i w części 21.
Widzimy, że oni dalej są związani strachem. Osiem dni po otrzymaniu Ducha
od Jezusa dalej siedzą za zamkniętymi
drzwiami. W Ew. Jana 20:26 czytamy,
że „po ośmiu dniach znowu byli w domu
Jego uczniowie i Tomasz wraz z nimi.
Przyszedł Jezus i rzekł im: Pokój wam.”
Pomimo tego, że otrzymali Ducha dalej
siedzą zamknięci, dalej nic się nie dzieje.
Następna rzecz pokazująca, że Jezus nie stał się do końca rdzeniem ich
życia: to wpływ. On nadal jest niezauważalny. Dziesięciu apostołów przez osiem
dni nie jest w stanie przekonać jednego
apostoła niedowiarka! Czytamy u Jana
20:24-25: „A Tomasz jeden z dwunastu
zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy
przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy
inni uczniowie: Widzieliśmy Pana.” Składają mu świadectwo, opisują mu, jak to
było, gdy Jezus przyszedł i spotkał się
z nimi i tchnął na nich Ducha Świętego
i widzieli Go zmartwychwstałego, nie
w postaci jakiegoś ducha, ale fizycznie
zmartwychwstałego Chrystusa! A On
(Tomasz) rzekł: „Jeśli nie ujrzę na rękach
Jego znaku gwoździ i nie włożę palca
w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej
w bok Jego, nie uwierzę.”
Żadne argumenty do niego nie docierały. Dziesięciu apostołów próbuje
przekonać jednego apostoła, ale on nie
daje się przekonać. Nic go nie przekona,
dopóki nie zobaczy jak jest naprawdę.
To dosyć często przypomina współczesne chrześcijaństwo, kiedy grupa
chrześcijan nie potrafi przekonać jednego niedowiarka. Tłumaczą mu, wyjaśniają, dają przykłady i analogie, a on dalej
mówi, że nie wierzy, nie da się przekonać. Mają życie, ale nie mają mocy. Oni
mieli już życie od Ducha Świętego, ale
nie mieli jeszcze mocy.
Ostatnio miałem podobną refleksję. Mieliśmy niedawno przeprowadzkę
naszego zboru. Byliśmy na poprzednim
miejscu 16 lat. Wynajmowaliśmy fragment kamienicy, w której znajdowała się
nasza kaplica. Połowa kamienicy była
zajęta przez nas, druga połowa przez
różnych mieszkańców, ok. 15-20 osób.
Świadczyliśmy im przy różnych okazjach,
zapraszaliśmy na różne imprezy i wydarzenia. Byli bardzo sceptyczni i zdystansowani wobec nas. Rzadko ktokolwiek
się na nich pojawił. Nikt się nie nawrócił.
Po tych szesnastu latach pytałem Boga:
Czy coś jest z nami nie w porządku? Jak

to jest, że jesteśmy sąsiadami, właściwie
przez ścianę i przez te 16 lat nikogo z tych
20 osób nigdy nie byliśmy w stanie przekonać do tego stopnia, by stał się prawdziwie wierzącym człowiekiem? Mamy
życie, ale często też brakuje nam mocy.
Uczniowie również nie potrafili tchnąć na apostoła Tomasza Ducha,
którego otrzymali od Chrystusa, chociaż
w następnych rozdziałach czytamy, że
spokojnie kładli ręce, modlili się i Duch
zstępował. Oni nie byli w stanie tego
zrobić. W tym okresie pięćdziesięciu dni
panuje cisza i spokój na ulicach Jerozolimy. Siedzieli za zamkniętymi drzwiami.
Nic się nie działo. Faryzeusze zapewne
sobie myśleli: „wreszcie nam się udało
uciszyć się ten cały tumult i zamieszanie. Rozwiązaliśmy sprawę fałszywego mesjasza Jezusa, ukrzyżowaliśmy
go, jest spokój. Apostołowie zniknęli.
Żadnych zgromadzeń, żadnych cudów,
żadnych uzdrowień. Wreszcie sprawa
się rozwiązała.” Faktycznie tak było, że
apostołowie nic niezwykłego nie zdziałali. O ile wcześniej byli aktywni, to po
zmartwychwstaniu siedzą cichutko.

go: „Pójdź za mną,” ale Piotr rozgląda się
i pyta o innego ucznia: „Panie, a co z tym
bratem, który idzie gdzieś tam z tyłu za
nami?” Jezus mówi: „A co tobie do tego?
Ty chodź za mną.”
Jak często w naszych rozmowach
i myśleniu pojawiają się postacie z przeszłości? Nasi bracia, którzy nie idą już za
Chrystusem. Rozważamy to, zastanawiamy się, dyskutujemy, dzwonimy do siebie
i pytamy: „Co myślisz o tym bracie? On
kiedyś był taki zaangażowany w służbę,
teraz go nie ma. Dokąd on poszedł, co
z nim?” Dobrze, że troszczymy się o siebie nawzajem i dobrze jeśli to jest motywowane troską, ale jeśli występuje to
dlatego, że sami nie jesteśmy pewni i myślimy: „On odszedł, nie idzie za Bogiem,
to ja mam sam iść za Jezusem? Mam
sam prowadzić tą służbę? Kto mi pomoże?” Jezus mówi: „Co ciebie to obchodzi?
Ty idź za mną, służ mnie.” Piotr ma życie,
ale nie ma mocy do służby. Uczniowie
wciąż nie żyją dla Królestwa Mesjasza,
w tym okresie pięćdziesięciu dni.

Co tu dalej robić?

W drugim etapie służby kwestia mesjańskiego królestwa nadal jest głęboko wryta w ich umysły i jest dla nich punktem
odniesienia. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, nadzieja na zajmowanie pozycji
w jego królestwie umarła wraz z Nim,
ale kiedy zmartwychwstaje, okazuje się,
że ta nadzieja wraca do życia i znowu
zdominuje ich myślenie. Ciągle hołdują
idei Mesjasza jako narodowego wodza
i wyzwoliciela. Nie mogą się uwolnić od
tej myśli. Rozstali się z nią na chwilę na
czas ukrzyżowania i śmierci Chrystusa,
ale potem, gdy widzą Go na nowo, znowu
myślą o mesjańskim królestwie.
Moglibyśmy powiedzieć, że w sumie
to nic dziwnego. Żeby potrafili się uporać
się z tą koncepcją, to w zasadzie musieliby pokonać cały system religijny. Nie
tylko jedną myśl, nie tylko jakieś jedno
twierdzenie, czy niepokojącą doktrynę,
ale cały system myślenia, nauczania, cały
system rabinicznych interpretacji Starego
Testamentu na temat osoby Jezusa Chrystusa. Jaki ten Mesjasz ma być? Widać
to ewidentnie w nauczaniu rabinów, że
gdy głosili o Mesjaszu, który ma przyjść,
to faktycznie, miał to być potężny wódz
wyzwoliciel, który odmieni czasy, zmieni
granice, podporządkuje Rzymian, a naród
Izraelski uczyni dominującym wśród in-

Piotr wraca do zawodu rybaka. Pociąga
za sobą innych. Znawcy greki mówią, że
stwierdzenie znajdujące się w Ewangelii
Jana 21:1-3, czyli: „Rzekł do nich Szymon
Piotr. Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy
z tobą”. Te słowa mówią nie tylko o tym,
że Piotr chciał sobie złowić rybkę na śniadanie, ale sens tych słów „idę łowić ryby”
to: wracam do starego zawodu rybaka.
A inni chętnie są zgodzili, że pójdą razem
za nim. Myślą: „Faktycznie, nie do końca rozumiemy, o co chodzi z tym zmartwychwstaniem. Coś nam świta w głowie,
ale co mamy z tym zrobić? Jak mamy dalej żyć?” Wsiedli do nocy tej łodzi, ale nic
nie złowili. Są zbawieni, mają życie, ale
dalej nie mają mocy, dalej Jezus nie jest
rdzeniem ich życia! Dalej mają ten stary
niewyłuskany rdzeń, gdzie oni sami są
punktem odniesienia dla własnego życia.
Apostoł Piotr swoim zachowaniem
pokazuje niepewność własnej drogi i brak
zrozumienia tego, do czego i po co jest
powołany. Jezus spotyka się z Piotrem,
powołuje go i mówi do niego po zmartwychwstaniu: „Pójdź za mną,” a wtedy gdy przyznaje się Mu, że kochał Go,
ale zawiódł, Jezus trzykrotnie prosi go
o pasienie owiec. Później mówi do nie-

Co z Królestwem?

nych narodów. Trudno się im dziwić, że
mieli to tak głęboko wryte w swoje myślenie. W tym systemie się urodzili, wychowali i w nim żyli, trudno zatem, by tak
z dnia na dzień, „od pstryknięcia palcem”
wszystko się zmieniło.
To tak, jakbyś zasnął dzisiaj wieczorem i budzisz się jutro rano i nagle w twojej głowie nie ma już centymetrów, ale są
cale. Nie ma już kilogramów, ale są funty.
Nie ma kilometrów, ale są mile. Ktoś cię

miał to być potężny wódz
wyzwoliciel, który odmieni czasy,
zmieni granice, podporządkuje
Rzymian, a naród izraelski uczyni
dominującym wśród narodów
pyta: „jak daleko do Krakowa?” a Ty mu
podajesz, że to 230 mil, a on się dziwi.
„Mil? Powiedz mi, ile to kilometrów?”
Albo: „Ile masz wzrostu?” „6 stóp i 2
cale.” Jakie stopy? Przekaż mi to w centymetrach! Gdybyś jutro zaczął myśleć
w anglosaskim systemie metrycznym pomyślałbyś, że stało się ci coś dziwnego.
Musiałbyś pokonać cały system szkoły
podstawowej i średniej, gdy wtłaczano
ci do głowy system metryczny, który
obowiązuje w naszym kraju. Więc mnie
to nie dziwi, że uczniowie nadal mają to
wryte w swoje głowy, a gdy tylko pojawi
się im coś na temat Mesjasza, zaraz pojawiają się pytania: Co my tam będziemy
robić, jak my tam będziemy rządzić?

Co z nami?
Czy podobnie nie wygląda sytuacja
w naszych zborach? W moim w pewnym
sensie tak. Widzę wiele rozmów i dyskusji: kiedy będzie millenium, kiedy powróci
Chrystus? Pamiętam, jak swego czasu
krążyły maile z różnymi datami: 2004,
2005, 2007 rok. Tworzono skomplikowane wywody matematyczne, które miały to
wyjaśnić. Kościół prawie podzielił mi się
z tego powodu. Niektórzy mówili o roku
2007, niektórzy o 2012, niektórzy mówili,
że to całkiem fałszywe. Dziś mamy 2016,
Jezus jeszcze nie przyszedł. Czekamy na
następnego maila, ale patrzcie, w tym
wszystkim wielu skupia się na tym kiedy
wróci Jezus? Kiedy będzie pochwycenie?
Kiedy wreszcie pójdziemy do Nieba, kiedy uwolnimy się od tych trudnych okoliczności jakie mamy na ziemi?
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Ale Jezus mówi: Idź i głoś ewangelię. Na tym się skoncentruj. Zobaczcie,
że trzy lata z Chrystusem, które spędzili,
gdyby na nich poprzestać, to te trzy lata
pod koniec ich życia byłyby mglistym
i nostalgicznym wspomnieniem ich lat
młodości. „O, gdy byłem młody, kiedyś
była taka sytuacja, przez trzy lata dokonywałem cudów z Jezusem Chrystusem
i za Nim podążałem.” Myślę, że jako
słudzy Chrystusa w tym drugim etapie
mogliby przetrwać co najwyżej kilka lat.
Wątpię, czy chrześcijaństwo przetrwałoby jedno pokolenie, gdyby Jezus poprzestał na takich uczniach. Dlatego, że Jezus
nadal nie był rdzeniem ich życia.

Etap trzeci
Przychodzi etap trzeci po Zesłaniu Ducha
Świętego. Kiedy Jezus wypełnia obietnicę zesłania Pocieszyciela po swoim
Wniebowstąpieniu, a jest to zarówno
Jego obietnica jak i obietnica Ojca.
W ten 40 dzień po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus na ich oczach zostaje
uniesiony do nieba, podczas posiłku nakazał im nie oddalać się z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca, o której słyszeli od Niego. Co to była za obietnica?
To obietnica posłania Ducha Świętego.
„Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po
niewielu dniach będziecie ochrzczeni
Duchem Świętym.” Być może któryś
z uczniów Jezusa, np. apostoł Piotr powiedziałby: „Panie, co masz na myśli mówiąc
o chrzcie w Duchu Świętym? Przecież

mają wziąć moc Ducha Świętego
i dopiero ta moc sprawi, że Jezus
stanie się rdzeniem ich życia. (...)
Kazania robią to na chwilę...
w niedzielę zmartwychwstania, prawie
siedem tygodni wcześniej, osobiście
tchnąłeś na nas Ducha Świętego. Co miałeś na myśli? Mamy w końcu tego Ducha,
czy nie? Jesteśmy nim zapieczętowani,
czy nie? Tchnąłeś na nas Ducha Świętego, a teraz mówisz, że mamy czekać
i być ochrzczeni Duchem Świętym? Tak
jakoś doktrynalnie mi to się nie układa.”
A w tym czasie inni uczniowie rozmawiali o idei królestwa mesjańskiego.
Kiedy Jezus założy królestwo Izraelowi?
Jezus mówi w Dz. Ap. 1:8: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na
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was i będziecie mi świadkami w całej Jerozolimie, Judei i Samarii i aż po krańce
ziemi”.

Konieczność mocy Ducha
dla nowego rdzenia życia
Gdy ktoś przychodzi do mnie i mówi:
Jestem ochrzczony Duchem Świętym
i chodzę w Jego pełni, pytam go, po
czym on to poznaje? A on twierdzi, że
ma taki, czy inny dar. Jeśli miałbym zastosować biblijne kryterium ochrzczenia
Duchem Świętym, to zadałbym pytanie:
„Czy zwiastujesz ewangelię?” W takiej
czy innej formie. Nie mówię, że musisz
chodzić na ulicę, niektórzy nie lubią tej
metody, inni ją uwielbiają, inni nie widzą
żadnej innej. Zadam Ci pytanie: „Jeżeli
jesteś ochrzczony Duchem Świętym, jeżeli masz pełnię Ducha Świętego, to czy
zwiastujesz ewangelię? Bo jeśli tego nie
robisz, to mam wątpliwości co do pełni
Ducha Świętego w tobie.”
Zwiastować ewangelię możesz tylko i wyłącznie w jednym przypadku: gdy
masz moc Ducha Świętego. Jeśli tego
nie masz, to możesz od czasu do czasu
realizować pewne programy zwiastowania ewangelii. Może zorganizujesz nawet
jakiś wieczór ewangelizacyjny w zborze,
albo komuś raz na pół roku powiesz
ewangelię, przy jakiejś okazji. Ale dlaczego? Dlatego, że nie masz mocy Ducha
Świętego, a tylko On daje siłę do tego,
aby ewangelię zwiastować.
Jezus mówi, że mają wziąć moc
Ducha Świętego i dopiero ta moc sprawi,
że Jezus stanie się rdzeniem ich życia.
Dopiero ona jest w stanie wyłuskać te
mocno zapieczone, zatwardzone ego, ten
stary rdzeń życia i na to miejsce ustawić
nowy rdzeń – Jezusa Chrystusa. Tylko
Duch Święty ma moc, aby to uczynić!
Żadne nauczanie, czy konferencje nie są
w stanie tego zmienić. Kazania, które
głosimy robią to na chwilę, na pół godziny po nabożeństwie, kiedy słuchacze
pamiętają, o czym pastor mówił, może
do wieczora im jeszcze wystarczy. Ale
poniedziałek, to już stary rytm dnia, chyba, że faktycznie Jezus jest rdzeniem ich
życia dzięki mocy Ducha Świętego.
Jezus oznajmił uczniom w Ew. Jana
16:7: „Jeśli ja zaś odejdę, poślę go do
was”. I faktycznie wypełnia tę obietnicę.
Kiedy odchodzi posyła do nas Ducha
Świętego.

Drugie Betlejem
Mamy tutaj coś niezwykłego i niesamowitego, tak często przeoczanego kiedy
czytamy Biblię, dlatego, że 10 dni po
wniebowstąpieniu Chrystusa ma miejsce drugie Betlejem. Drugie Betlejem
ma miejsce w Jerozolimie, bo tam Duch
Święty zstępuje na ziemię. Na ziemię
przychodzi kolejna osoba Trójcy. Tak,
jak Jezus przyszedł do Betlejem, tak na
ziemię przychodzi teraz Duch Święty.
Nie przybiera fizycznej postaci tak jak
Jezus, jako niemowlę w żłobie, ale On
pozostaje duchem i przychodzi w realny, potężny sposób i sprawia, że życie
uczniów wybucha ukrytym potencjałem.
Rdzeń ich starego życia zostaje wyłuskany i odrzucony, a na to miejsce zostaje
włożony sam Jezus Chrystus. Jezus nie
przychodzi w fizycznej postaci, pozostaje duchem.
Jak można wyczuć Ducha Świętego? Aby Jego fizyczna nieobecność została rozpoznana przez uczniów, wybrał
do tego trzy rzeczy:
Po pierwsze, On przychodzi w szumie wiatru. Czyli jest to coś, co uczniowie mogli usłyszeć. Nie wiem, co to było.
Może drzewa zaczęły szumieć? Może
dachówki spadały, ale usłyszeli szum potężnego wiatru? Może jakiś wicher zaczął
się przemieszczać przez Jerozolimę. On
znalazł ich w tym miejscu, gdzie byli zamknięci, w komorze modlitwy
Duch Święty używa także innego
znaku: przychodzi do nich jakby w deszczu języków ognia, a więc czegoś, co
mogli zobaczyć. Wiatr mogli usłyszeć,
ogień mogli zobaczyć i to musiało być
niesamowite, nieprawdopodobne widowisko. Gdybyśmy byli na tamtym miejscu, to około 120 ludzi, mniej więcej tyle
co nas tutaj, zobaczyłoby cały deszcz
takich drobnych języczków pełzających
po naszych ubraniach i głowach. Całe
powietrze byłoby wypełnione takimi
drobnymi językami ognia. Pomyślelibyśmy, co się dzieje? Co się wydarzyło?
A to Duch Święty w szumie języków ognia
i zaczęlibyśmy się modlić.
Trzeci objaw obecności Ducha. Zaczęlibyśmy mówić w niezrozumiałych językach, których nigdy się nie uczyliśmy.
Rozmawialibyśmy w nieznanych nam
językach, które faktycznie brzmiałyby by
jak języki. Myślelibyśmy, że to jest coś
niezwykłego. Coś, co mogli doświadczyć, usłyszeć, zobaczyć i coś, co mo-

gli wypowiedzieć, bo przyszedł do nich
Duch Święty!

Ciągle ta sama potrzeba
Myślę, że jako Kościół bardzo potrzebujemy, aby Duch Święty przyszedł i sprawił, aby Jezus faktycznie był rdzeniem
naszego życia. Nauczania, konferencje, seminaria, szkoły biblijne są cenne
i wspaniałe, ale one nie przemienią totalnie
naszego życia. Nie sięgną do samej głębi, do samej istoty, którym jest moje ego,
które jest tak zapieczone i zatwardziałe,
że częstokroć kiedy jesteśmy w kościele
uśmiechamy się, dobrze się odnosimy
do siebie... Mówimy: „Miło cię widzieć
bracie,” a w głowie pojawia się myśl: „Pamiętam, co powiedziałeś do mnie tydzień
temu. Jeszcze mnie nie przeprosiłeś.” Powinieneś się opamiętać, ale miło cię widzieć. Ten stary rdzeń pozostaje.
Możemy żałować, że nie żyjemy
w czasach, kiedy Jezus chodził fizycznie
po ziemi i rozmyślać o tym: Gdybym się
urodził 2 tysiące lat temu, gdyby tak się
stało, że Jezus powołał mnie na ucznia,
to moje życie byłoby inne.
A jakie by było? Dokładnie takie, jak
tym pierwszym etapie. Gafa za gafą, błąd
za błędem i Jezus napominający: Jeszcze
tego nie rozumiesz? Dlaczego jeszcze
tego nie pojąłeś? Bo rdzeń nadal jest ten
sam! Myśląc w ten sposób moglibyśmy
nadal ignorować osobę Ducha Świętego,
którego Jezus posyła. Gdy przychodzi
Duch, to nie tylko chodzi z nami, tak jak
Jezus chodził z uczniami, ale różnica jest
potężna, bo teraz Duch Boży mieszka
w nas! To jest coś znacznie potężniejszego! Znacznie większego niż to, gdy Jezus chodził z uczniami, gdy spotykali się
z Nim, a On coś do nich mówił, gdy żyli
razem. Gdy Duch Święty przychodzi i zaczyna na nas oddziaływać od środka, to
jest zupełnie inna historia. O tym prorokował Jeremiasz mówiąc: „Dam wam nowe
serce i nowego Ducha włożę do waszego
wnętrza. Usunę serce kamienne, ten stary
rdzeń i dam wam nowe mięsiste serce.”

Duch dający nowy rdzeń
Myślę, że nasza relacja z Jezusem poprzez moc Ducha Świętego to znacznie
bliższa relacja, niż ta, którą mieli uczniowie do chwili zesłania Ducha Świętego
i ogólnie uważam, że współcześni chrześcijanie żyjący w XXI wieku są w znacznie

lepszej sytuacji, niż apostołowie do momentu zmartwychwstania Chrystusa. Bo
teraz każdy z nas ma prawo Boże wypisane w swoim sercu. Nie na kamiennych
tablicach, nie na kartach tej księgi. Masz
je w sercu i umyśle. Duch Święty usłużył
ci w ten sposób.
Jezus powiedział w Ew. Jana 14:7:
„Lecz ja wam mówię, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś
odejdę, to poślę go do was”. Być może
wtedy znowu apostoł Piotr zaprotestował
i powiedział: „Panie, jak to może być, żeby
ktoś przyszedł na twoje miejsce? Jesteś
nie do zastąpienia.” Wtedy Jezus powiedziałby do niego, że przekonałby się osobiście. „Zobaczysz, jaką będziesz miał relację ze mną, kiedy przyjdzie Duch Święty
i zamieszka wewnątrz ciebie, usunie serce
kamienne i da ci słowo wypisane w twoim
umyśle i sercu, będziesz cytował i nie będziesz wiedział, skąd ty to wiesz.”
Kiedyś miałem niezwykłą sytuację.
Pewien chłopak z Armenii wyszedł na
ewangelizację i zaczął mówić komuś
ewangelię. Pomodlił się z pewnym człowiekiem i później powiedział do niego
coś, co go mocno zastanowiło. Następnie przyszedł do mnie i powiedział:
„Pastorze, do końca nie jestem pewien,
czy to było właściwe, co powiedziałem
tej osobie, ale powiedziałem mu to i to”.
I zacytował mi jakiś werset biblijny. Powiedziałem mu, że on pochodzi z Biblii.
Byłem zaskoczony i on także, bo był
dopiero co nawróconym człowiekiem
i go jeszcze nie znał! Niesamowite jest to,
kiedy Duch Święty przychodzi i usuwa
stary rdzeń i zakłada nowy – Chrystusa –
i wypisuje prawo Boże w naszych sercach!
Tak dzieje się też z apostołem Piotrem. On z pamięci cytuje 5 wersetów
z ksiąg proroków mniejszych: Ks. Joela
3:1-5. Gdy przeczytasz sobie w Dziejach Apostolskich to przesłanie, które
wygłasza i otworzysz Księgę Joela, to
brzmi identycznie, słowo w słowo. Jak
taki rybak w Izraelu mógł to zrobić? Nie
widziałem nigdzie wcześniej, by Piotr cytował księgi Starego Testamentu zarówno
w pierwszym jak i drugim etapie, a tu nagle, w trzecim etapie, on cytuje proroka
Joela! Skąd on to wiedział? Gdzie się tego
nauczył? Widzimy później Piotra przed
Sanhedrynem. Nie chce słuchać zakazu głoszenia ewangelii, a on mówi: „My
bowiem nie możemy nie mówić o tym,
co widzieliśmy i słyszeliśmy.” A kilka ty-

godni wcześniej zaklinał się przed jedną
małą niewiastą, że nie zna Chrystusa i nie
jest Jego uczniem! A tutaj, przed Radą
Żydowską mówi: „Nie mogę nie mówić,
ponieważ byłem Jego świadkiem. Będę
mówić i nikt nie zamknie mi ust.”
Nie boi się już niczego. Nie boimy
się, bo rozumiemy, że Jezus zmartwychwstał. Że jest Panem życia i śmierci.
Że panuje nad historią i tym światem.
Owszem, są niesprzyjające okoliczności,

Duch Święty usuwa stary
rdzeń i zakłada nowy
- Chrystusa – i wypisuje prawo
Boże w naszych sercach
ale co z tego? Czy On nie ma mocy, aby
je zmienić? Ma i zmienia! Czasami przechodzimy przez ciemne doliny, ale nie
lękamy się zła, bo On jest z nami, bo On
idzie przed nami, bo On już jest na tym
miejscu, do którego my zdążamy. „Idźcie
powiedzcie uczniom, że poprzedzam ich
w drodze do Galilei.”
Na koniec przypadek apostoła Piotra. Trwa noc przed wykonaniem wyroku
śmierci, gdy jeden z apostołów, Jakub,
był już ścięty. Herod zobaczył, że Żydom
się to podoba, więc poprosił o następnego w kolejce. Złapano apostoła Piotra
i posadzono go w więzieniu. A on tam
śpi niemowlęcym snem. Dz. Ap. 12:6-8:
„Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami,
spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość
zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra
w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł
anioł do niego: Opasz się i włóż sandały
swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć
na siebie płaszcz swój i pójdź za mną”.
W jaki sposób widzimy Piotra, dzień
przed wykonaniem wyroku śmierci?
Płaszcz zdjęty, złożony obok, pasek rozwiązany, leżący obok na ziemi, sandały
zdjęte. A on spokojnie się ułożył między
dwoma żołnierzami. Nie modli się, tak
jakby wielu z nas to uczyniło. Mógłby też
pisać list do żony: „Kocham cię, naprawdę
wspaniale było żyć z tobą”, ale miał świadomość, że to Bóg go zabiera, nie przygotowuje żadnej pożegnalnej przemowy. Po
prostu śpi. Bo czym się będzie przejmować? Idzie do Pana, dlatego, że Jezus stał
się rdzeniem jego życia! Amen.
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KKK 2016: JEZUS RDZENIEM ŻYCIA

Dariusz Cieślak, Dariusz Banicki

Słowo końcowe
DB. Chciałbym, abyśmy na dwa głosy, ale trzymając się
jednej myśli poprowadzili rozważanie końcowe, które ma
spiąć to wszystko, co działo się tutaj przez kilka dni. Słyszeliśmy wykłady, świadectwa. Wszystko krążyło wokół
tematu konferencji Jezus rdzeniem życia. Pytanie skąd pomysł na taki temat?
DC. Modląc się o tegoroczną konferencję doszliśmy do
wniosku, że przyglądając się naszemu chrześcijaństwu
można odnieść wrażenie, że sporo w nim, mówiąc w cudzysłowie, robienia dla Boga, niż robienia z Bogiem.
Przyglądając się naszemu chrześcijaństwu można odnieść
wrażenie, że jego istota sprowadza się do kluczowych metod, złotych zasad, czy rozwiązań gwarantujących sukces.
Przyglądając się naszemu chrześcijaństwu można odnieść
wrażenie, że jego główną siłą napędową jest przynależność
denominacyjna, wspólnota przekonań czy wartości wyniesiona z domu. Powodem dla którego pragnęliśmy, aby właśnie ten temat pojawił się na tegorocznej konferencji, była
chęć podarowania nam możliwości przypomnienia sobie
o potencjale, który jest ukryty w Jezusie Chrystusie. Który w myśl nowotestamentowego narodzenia jest rdzeniem
życia nowego człowieka w Chrystusie. Ta myśl właśnie
przyświecała nam przy wyborze tego tematu.
DB. Cieszę się, bo współpracując bardzo ściśle od dwóch
lat pomiędzy Kościołem 5N w Poznaniu a wspólnotą
w Gnieźnie, stworzyliśmy program nauczania dwuletniego, które właśnie nosi właśnie tytuł: Jezus rdzeniem
życia. Ten program dobiega już końca. Ap. Paweł opisał
to w Liście do Galacjan, a czytamy to w rozdziale 2, 20
wersecie, że „Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.
Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus”. We mnie znajduje
się rdzeń życia. Tak naprawdę te hasło „Jezus rdzeniem
życia” nie jest intelektualnym założeniem, ale doświadczeniem. Jezus jako jedyny znalazł sposób na grzesznika,
na to, aby zakończyć jego grzeszne życie. Jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem, a więc to wszystko już minęło.
Rdzeń wewnątrz naszego organizmu jest ogromnie ważny.
Jakiekolwiek jego uszkodzenie powoduje u nas bezwład.
Jezus rdzeniem naszego życia jest tym, który tak naprawdę
działa w nas i przez nas. Od momentu kiedy narodziliśmy
się na nowo, zaczynamy żyć Jezusem, a Jezus żyje w nas.
Jeszcze jaśniej wyjaśnia to Paweł w 2 Liście do Koryntian 5:16-17. „Z tego powodu nie jest już dla nas ważne
kto kim jest jako człowiek, nawet jeśli od tej strony poznaliśmy kiedyś Chrystusa, to teraz znamy go już inaczej,
ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie jest nowym
stworzeniem, to co stare przeminęło i nastało nowe”. Jeśli czytamy w grece, widzimy, że jest tam aoryst, czyli
czynność, która zaszła w przeszłości i się zakończyła. Nie
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ma żadnego powiązania. To odcięcie pępowiny. Chrystus
umierając za nas odciął stare nasze życie. Nastało nowe,
w tym miejscu mamy czas perfektum, miało to początek
w przeszłości, ale ma kontynuację dzisiaj. Oddziaływuje
na moją nową rzeczywistość. Ma odniesienie do mojego
nowego życia. Nowe narodzenie jest początkiem wspaniałej przygody z Jezusem Chrystusem, które przejawia się
pasją. I zapewne wiele pasji słyszeliśmy w wykładach,
które były tutaj głoszone. Sens życia w Chrystusie polega
na tym, aby nie biegać wokół Niego, ale żeby to On żyjąc
w nas prowadził nas w konkretnym działaniu.
W Liście do Filipian 2:13 czytamy: „Bóg to jest
sprawcą naszych pragnień i działań płynących z dobrej
woli”. Pewnie wielu z nas kiedyś zakochało się. Doskonale pamiętamy, że nie szukaliśmy wtedy zasad tego co to
znaczy być zakochanym. Jak to się przejawiało? To, co zaistniało w naszym wnętrzu prowadziło nas w konkretnym
działaniu. Nikt nie mówił jak mam umilać życie kochanej osobie. To stało się odruchem bezwarunkowym. Jezus
rdzeniem życia, czyli Chrystus, który żyje w nas, to nie
my, to jest właśnie Ten, który prowadzi nas w działaniu,
odkrywając w nas nowe możliwości. Już nie muszę przejmować się tym jak zaspokoić Jego oczekiwania w stosunku do mnie, tylko żyje w nastawieniu tego, co On dzisiaj
może zrobić przeze mnie dla świata.
Myślę, że często mamy problem z własną wolą, ale
jeśli rzeczywiście żyjemy z Chrystusem poprzez to, że On
jest w nas, to przecież Jego wola jest naszą wolą. Posiadać
Chrystusa za rdzeń życia, to żyć Jego wolą, tak jakby była
ona naszą wolą, albo nasza wola pokrywała się w 100%
z Jego wolą.
Jeśli zadałbym dzisiaj pytanie: Gdyby Jezus powiedział tobie: „Masz urlop na rok. Doceniam twój wkład pracy. Żyj teraz jak chcesz”. W jaki sposób prowadziłbyś swoje życie? Jestem przekonany, że wszyscy nie popadlibyśmy
w grzech, ale dlaczego nie grzeszyłbyś? Bo nie wypada?
Bo nie można? Bo Słowo Boże mówi o tym, że tak nie powinniśmy żyć? Ponieważ złożyłem deklarację, że jestem
chrześcijaninem, czy może dlatego, że trzymając się tego
hasła i tych słów: Bo nie potrafię, nie umiem, zapomniałem? Młodzież powiedziałaby dzisiaj: Mój umysł i pamięć
została zresetowana w Chrystusie. Dziś Chrystus żyje
we mnie. W związku z tym to, co było starym życiem tak
naprawdę przeszło do śmietnika zapomnienia.
DC. Mam taki przykład, który świetnie zilustruje słowa,
które powiedziałeś. Awokado. Jak widzicie poza tym pięknym jasnozielonym miąższem i nieco ciemniejszą skórką
posiada ono piękną dużą brązową pestkę. To właśnie obraz
treści wersetu z Listu do Galacjan 2:20. Myśl Ap. Pawła, która przyświeca naszej tegorocznej konferencji. Żyje

CHWILA POEZJI

fot. Billionphotos

Beata Jaskuła-Tuchanowska

ÓSMY DZIEŃ
już nie ja, ale we mnie jest inne życie. We mnie jest
Chrystus. Co On może zrobić we mnie i czego może
dokonać? Ktoś mógłby powiedzieć, że to tajemnica
życia. Dziś nie mówimy o momencie, w którym poznaliśmy Chrystusa, ale o tym jak sprawować nasze
życie i jak rozwijać przygodę życia z Nim już po
momencie pojednania z Bogiem. Chrystus we mnie
to filozofia apostoła Pawła. Filozofia na nowotestamentowe chrześcijaństwo. Ten miąższ tak naprawdę
obumrze. Z niego nic nie pozostanie. Można z niego
zrobić dobrą sałatkę, ale prawdziwe życie zawarte
jest tutaj. Bez tej pestki ten miąższ byłby pusty. Nie
miałby w sobie nic.
Jak moglibyśmy zastosować myśl: Żyje już nie
ja, a żyje we mnie Chrystus? Pozwólcie, że posłużę
się przykładem z mojego własnego doświadczenia.
Za każdym razem kiedy stoję przed ważną decyzją,
trudnym dylematem, za każdym razem kiedy jadę
do pracy, a pracuje też poza kościołem w ośrodku
terapeutycznym dla osób uzależnionych, to kiedy
jadę rano do pracy, a jadę tam około godziny i trwa
jeszcze świt, a mgły stają z pól, towarzyszy mi muzyka Fryderyka Chopina. W moim sercu rodzi się
taka modlitwa: Panie Jezu, proszę Cię, kochaj dzisiaj tych ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Panie Jezu proszę Cię okaż im dzisiaj swoją mądrość.
Panie Jezu proszę, okaż im dzisiaj swoją łaskę przeze
mnie. Panie, kochaj ich przeze mnie. Okaż im swoją
cierpliwość przeze mnie. Żyj przeze mnie, bo jesteś
we mnie. Bo nie żyje już ja, lecz Ty żyjesz we mnie.
Daj o sobie znać.
DB. Nasz czas powoli dobiega końca. Za chwilę
rozjedziemy się do naszych domów, zborów, służb.
Weźmy z tej konferencji tą główną myśl, że to naprawdę Chrystus ma być motorem naszych działań.
Kiedy spotkamy się następnym razem przywieźmy
świadectwa tego w jaki sposób Chrystus zadziałał
poprzez nas. W jak cudowny sposób nas zaskoczył.
Jakie nowe możliwości odkrył we nas i pozwolił,
abyśmy mogli z tego w pełni skorzystać. Na koniec
chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz oddający wiele w tej kwestii. W Rzym. 12:2 czytamy tak:
„Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia,
abyście potrafili rozpoznać co jest wolą Bożą, co jest
dobre, przyjemne i doskonałe”. Amen.

I nastąpił poranek
dzień ósmy.
Nic nie było jak na początku
doskonałe.
Miasto z betonu zasłoniło Niebo
a latarnie i neony odebrały blask
gwiazdom, księżycowi i słońcu.
Szum maszyn wszelakiego rodzaju
zagłuszył szmer strumyka
i szelest wiatru, i śpiew ptaków niebieskich…
Zwierzęta stały się karmą
nie braćmi…
Nawet kamienie rozbite w pył i proch
nie mogły swobodnie wzdychać,
oczekując Pana.
Człowiek
czynił sobie poddanymi inne planety,
poszukując Tego,
co na wyciągnięcie ręki.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Uganda – klęska suszy

Iran – niezwykły rozwój
Kościoła

W 1990 roku sześciu liderów irańskiego Kościoła spotkało się w Londynie, radząc nad
tym, jak wspomóc ten rozwijający się ruch. Założyli organizację Elam Ministries, której celem
jest kształcenie nowych przywódców Kościoła.
Służba ta zaczęła się rozwijać i krzepnąć. Od
czasów islamskiej rewolucji w 1979 roku Irańczycy coraz bardziej rozczarowują się islamem.
Polityczna, ekonomiczna i duchowa sytuacja
w Iranie rodzi wielki głód prawdy. Choć jest to
kraj zamknięty, ale ludzkie serca są tam otwarte. Tam muzułmanie są najbardziej otwarci na
ewangelię. W 1979 roku w Iranie było prawie
500 chrześcijan, obecnie jest ich tam ponad
360.000. Biorąc pod uwagę duchowy głód
i rozczarowanie islamem, w następnych latach
można ich będzie liczyć w milionach. Taka
otwartość Irańczyków na ewangelię sprawia,
że całe rodziny, a nawet wspólnoty, nawracają
się do wiary w Chrystusa. Rozwijający się Kościół w Iranie będzie miał wielki wpływ na cały
muzułmański świat” (elam ministries).

Norwegia – brak zgody na
małżeństwa jednopłciowe

256 duchowych Luterańskiego Kościoła Norwegii podpisało deklarację, domagającą się
od Generalnego Synodu wyjaśnień odnośnie
ślubnej liturgii małżeństw jednopłciowych. Nie
wykluczają oni wystąpienia z Kościoła, jeżeli
nie będą mogli udzielać ślubów wyłącznie na
biblijnych zasadach, łącząc w związek małżeński mężczyznę i kobietę. Żadna organizacja
kościelna nie ma prawa zmieniać biblijnych
podstaw ślubu – twierdzą oni. Od 1537 roku
Kościół w Norwegii należy do nurtu luterańskiego. Do 1969 roku był to Kościół państwowy, którego formalnym zwierzchnikiem był
król. Jednak w 2012 roku Kościół ten został
oddzielony od państwa. 11 kwietnia br. Synod
Luterańskiego Kościoła w Norwegii 88 głosami
(na 115) przyjął ustawę o możliwości udzielania
ślubów osobom jednopłciowym. Zapowiada się
masowy odpływ wiernych i duchownych z tego
Kościoła (credo.ru)..
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Przy końcu ub. r. kraj ten nawiedziła wielka susza. Przynajmniej 640.000
osób – ponad połowa mieszkańców północnowschodniej części kraju – odczuła poważne braki żywnościowe. Szczególnie ucierpiały niedożywione
dzieci. Wydział Pomocy Światowego Związku Baptystów we współpracy
z Konwencją Baptystów Ugandy, natychmiast zorganizowały doraźną pomoc.
Już na początku stycznia dotarła ona do potrzebujących w rejonach Napak
i Moroto. Deszcze, które miały padać do końca lutego tego roku, ustały już
w grudniu i dlatego w większej części kraju nadal panuje susza. Zboża wysiane w nadziei dobrych żniw, zupełnie wyschły. Podobna sytuacja panuje
w Etiopii, Malawi i Zimbabwe. Wydział Pomocy ŚZB bierze pod uwagę
wszystkie te potrzeby (Baptist World, 2/2016).

Izrael – konferencja młodzieżowa

W styczniu każdego roku młodzież baptystyczna tego kraju organizuje swoją
konferencję. W tym roku odbyła się ona w Nazarecie, wzięło w niej udział
180 młodych ludzi. „Od chwili pierwszej pieśni i pierwszego kazania, czułem obecność Bożą w swojej duszy. Nie mogłem powstrzymać łez, modliłem się i pokutowałem” – powiedział 23-letni Hassan z Kany. Chrześcijanin
w Ziemi Świętej jest człowiekiem samotnym, dlatego młodym ludziom trudno
jest trwać w wierze. Zbory baptystyczne w Izraelu są małe, mało też jest
w nich młodzieży. Dlatego takie konferencje są bardzo ważne. Słowem
Bożym służył Andrew Ghazaleh, pastor zboru w Nazarecie. Przy końcu konferencji wielu młodych ludzi na nowo powierzyło swoje życie Panu Jezusowi.
W następnym roku planuje się zorganizowanie kilku takich jednodniowych
konferencji (Baptist World, 2/2016).

Południowy Sudan – praca mimo trudności

Z powodu politycznych, ekonomicznych i społecznych trudności, wielu mieszkańców tego kraju uciekło do Ugandy, Kenii, Etiopii i Sudanu. Mimo to jest
światło w tunelu – 20. listopada 2015 roku 262 dzieci ukończyło rok szkolny. Są to dzieci pochodzące z trzech baptystycznych przedszkoli w rejonie
Kajokeji, gdzie znajduje się przynajmniej 86 zborów baptystycznych i wiele
placówek misyjnych, zrzeszonych w ośmiu okręgach. Większość tych zborów
odbywa swoje nabożeństwa pod drzewami. Szkół też nie ma, zajęcia też odbywają się pod drzewami. Konwencja Baptystów Południowego Sudanu 20.
grudnia ub. r. w obozie dla uchodźców w Ugandzie, dokonała ordynacji sześciu baptystycznych pastorów. Dziewięciu nawróconych muzułmanów bierze
udział w zajęciach z zakresu ewangelizacji, uczniostwa i zakładania zborów
(Baptist World, 2/2016).

Rosja – rosyjski przekład Biblii

W dniach 18-19 marca tego roku w moskiewskim seminarium baptystycznym, przy udziale tłumaczy Biblii Wiklifa, odbyła się naukowa konferencja
poświęcona 140-leciu synodalnego przekładu Biblii na język rosyjski. Wzięli
w niej udział historycy, teologowie, wykładowcy chrześcijańskich szkół, pastorzy różnych konfesji, włącznie z prawosławnymi, luteranami i baptystami.
W swoim wystąpieniu Piotr Mickiewicz, rektor seminarium i zastępca przewodniczącego Rady Kościoła, mówił o ważności Słowa Bożego. Natomiast
historyk Władimir Popow, w swoim wykładzie pt. „Imperator Aleksander I
i Biblia” zapoznał zebranych z wpływem Biblii na imperatora Aleksandra. Pod
wpływem lektury Słowa Bożego zapoczątkował on poważne reformy, wtedy
angielscy protestanci założyli w Rosji Towarzystwo Biblijne, rozpowszechniono ponad 400.000 egzemplarzy Biblii. Rosja zaczęła otwierać się na Słowo Boże (baptist.ru).

Towarzystwa Biblijne – tłumaczenia Biblii

W 2015 roku Towarzystwa Biblijne pracowały nad tłumaczeniem Biblii na 50 języków, używanych przez prawie 160 mln ludzi. 11 języków po raz pierwszy otrzymało
całą Biblię, 6 otrzymało Nowy Testament i 11 otrzymało pierwsze fragmenty Pisma
Świętego. Języki ciągle się zmieniają, dlatego Towarzystwa Biblijne pracują nad rewizją dotychczasowych tłumaczeń. W 2015 roku wydano 20 nowych tłumaczeń.
Obecnie 563 języki mają całą Biblię, a dalszych 1344 języków mają Nowy Testament. Na świecie jest 285 mln ludzi niedowidzących, z których 40 mln to niewidomi.
150.000 niedowidzących na Sri Lance otrzymało Biblię w języku Braila. To 44. pełna
Biblia w tym języku. W Meksyku ukazała się ona po raz pierwszy w języku purepecha. Jej części zostały wydane w w języku hiszpańskim i armeńskim. Na świecie jest
też ponad 70 mln ludzi głuchych, posługujących się ponad 400 językami migowymi.
Cały Nowy Testament jest dostępny tylko w amerykańskim języku migowym, ale
Towarzystwa Biblijne już pracują nad 14 nowymi językami migowymi. W ub. r. na
Sri Lance rozpoczęto tłumaczenie na język migowy Dzieje Apostolskie, na Węgrzech
i na Litwie – Ewangelię Marka, w Brazylii – 15 opowiadań biblijnych, w Meksyku –
Ew. Łukasza i Dzieje, zaś w Japonii – księgę Wyjścia, List do Tytusa i List do Efezjan
(united bible society).

Tajlandia – misja wśród ludu hmong

Pao Ly, pastor Pierwszego Zboru Baptystycznego w Morganton, Północna Karolina, po raz pierwszy od 1976 roku odwiedził Tajlandię. Lud hmong zamieszkuje
Laos, Wietnam i Tajlandię, był tam prześladowany przez komunistów, dlatego wielu
z nich wyemigrowało do USA. Obecnie jest ich tam ponad 300.000. Pastor Pao
Ly jest przewodniczącym Narodowego Stowarzyszenia Baptystów Hmong w USA,
które zrzesza 55 baptystycznych zborów tej narodowości. Wraz z żoną Davee
i innymi małżeństwami udał się on w okresie świąt Bożego Narodzenia do Laosu
i Wietnamu, aby wesprzeć tamtejszych wierzących. Odwiedzali więzienia, udzielali
pomocy medycznej, organizowali koncerty i dzieli się ewangelią. Obecnie ludzie tej
narodowości żyją tak jak przed wiekami – ich domy są ubogimi chatkami z bambusa,
na zboczach górskich uprawiają ryż. „Naszym celem jest rozpoznanie potrzeb tamtejszych wierzących i przygotowanie ich liderów” – mówi Ly. W następnym roku wierzący ze Stowarzyszenia Hmong znowu udadzą się do Azji Południowo-Wschodniej,
by ze swoimi rodakami świętować nowy 2017 rok, dostarczą Biblie w tym języku
i biblijne materiały edukacyjne. Ly prosi wszystkich o modlitwę za wierzących hmong
w krajach południowej Azji oraz o gotowość ludzi tej narodowości w Ameryce do
niesienia pomocy swoim rodakom. Więcej informacji o Narodowym Stowarzyszeniu
Baptystycznym Hmong znajduje się pod adresem hbna.org (Baptist Press).

Kuba – misjonarz założył 300 nowych zborów

Otoniel Martinez wychował się w chrześcijańskiej rodzinie. Jego ojciec był pastorem,
gdy na Kubie były trudne czasy. Nie mógł wyrzec się Chrystusa, aby móc studiować
na uniwersytecie. Dlatego postanowił być misjonarzem. Mimo prześladowań założył
jeden zbór i 26 nowych placówek misyjnych. Nawiązał kontakt ze Światową Organizacją Misyjną (UWM) i wraz z jej przedstawicielem Josefem Milioni założył sieć edukacyjną „Siewcy”. Organizowano spotkania w lasach. Gdy powstawały nowe zbory,
pojawiła się trudność w utrzymaniu misjonarzy. Zajęto się rozwojem małych biznesów.
W ciągu pięciu lat przygotował on prawie 1000 misjonarzy. Otoniel wyróżnia się tym, że
z wszystkimi sprawami zwraca się do Boga. W jego życiu były też trudne doświadczenia – nagle umarł jego ojciec,
a u żony wykryto chorobę nowotworową. Ale i w tej sytuacji
Otoniel polega na Bogu i w Nim
szuka pociechy. Sieć misyjna
„Siewcy” ma poważne osiągnięcia – powstało 300 nowych
zborów i realizuje się ponad 20
małych biznesów (baptist.ru)..

Rosja – drugi zbór baptystyczny w Pskowie

Ostatnio w mieści tym powstał nowy,
drugi zbór baptystyczny. Wybudował on już nowy Dom Modlitwy, a na
początku tego roku odbyła się w nim
ordynacja nowego pastora. W nowym
Domu Modlitwy znajduje się baptysterium, by chrzty mogły się odbywać
i w zimie. W tym roku ochrzczono już
tam pięć osób. Zbór organizuje młodzieżowe zajęcia sportowe, na które
uczęszcza ponad 40 osób. Ich drużyna
udaje się na Białoruś na chrześcijańskie rozgrywki sportowe. Natomiast
siostry tego zboru opiekują się samotnymi matkami, pochodzącymi przeważnie z rozbitych rodzin – zaopatrują
w produkty żywnościowe, pomagają
opiekować się dziećmi, wspólnie czytają Biblię. Dobrze rozwija się współpraca tego zboru z rosyjskojęzycznymi
zborami w Estonii i na Łotwie. Wkrótce
w nowym zborze odbędzie się pierwszy ślub – Anatolija i Julii, którzy niedawno nawrócili się i przyjęli chrzest
(baptist.ru).

Syria – przebudzenie
duchowe

Zbór baptystyczny, położony niedaleko Wzgórz Golan, obecnie liczy 700
członków, dziesięć lat temu miał kilkadziesiąt. A najstarszy zbór baptystyczny w Damaszku posiada 500 członków.
„Zakładamy też inne zbory w Damaszku” – mówi Makkar, Libanka, która
z mężem Egipcjaninem przybyła do Syrii w 1997 roku, by zakładać tam nowe
zbory. „Stosujemy prostą formułę:
rozmawiam z jedną osobą, a ta osoba
rozmawia z następną, potem są cztery osoby, osiem osób i tak ewangelia
szerzy się wśród ludzi. Dokładnie liczymy i sprawdzamy własną wiarygodność” – mówi Makkar. Chrześcijanie
w tym kraju są pogrążeni w depresji,
przestają wierzyć w Boga. Ceny rosną
szybko, znikąd nie ma pomocy. Zbór
baptystyczny w Aleppo kilka razy był
zbombardowany. Ale zbór w Homs rozwija się dobrze. W końcu Makkar pisze:
„Jesteśmy u kresu sił. W każdej chwili
możemy umrzeć. Nasze dzieci nie mają
nadziei ani przyszłości. Potrzebujemy
wsparcia waszej miłości i pomocy”
(Baptist World, 2/2016).
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Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Kobiet, która odbędzie się w Warszawie-Radości

30 września – 02 października 2016 r.
W programie m.in. wykłady, seminaria i warsztaty. A także trochę ruchu w tańcu oraz możliwość skorzystania
z sauny i siłowni, spotkanie z profesjonalnym fotografem, niespodzianki oraz inspirujący wieczór świadectw.
Przywieź ze sobą domowe ciasto i wygraj nagrodę!
W tym roku odbędą się również wybory do nowej Rady Służby Kobiet
Szczegóły oraz zgłoszenie są dostępne na stronie www.baptysci.pl/sluzba-kobiet
Koszt konferencji: wyżywienie, materiały i nocleg 170-200 zł (w zależności od noclegu 2, 3, 4 osobowego)

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!

Psalm 25:4

MĄDROŚĆ,
która buduje
Czekamy na Ciebie i twoje przyjaciółki!

To wyjątkowy czas dla kobiet w każdym wieku!

Konferencja kaznodziei i przywódców zborowych KCHB
Główny mówca: James M. Cecy

ZACHOWUJ SIĘ

JAK FACET!
Warszawa-Radość, 16-18 października 2016

James Cecy jest wieloletnim pastorem, z pochodzenia Włochem, nawróconym ze środowisk gangsterskich w USA. Od
wielu lat zajmuje się służbą wśród mężczyzn, wobec wyzwań
współczesności, usługując przede wszystkim w temacie walki o czystość seksualną (polskie wydanie jego książki „Wojna
o czystość” z 2015 roku), ale również kształcenia odpowiedzialnego i zdyscyplinowanego charakteru. Jego szczere oddanie Panu, dynamiczny temperament, bezpośredniość przekazu, umiłowanie Słowa oraz wieloletnie doświadczenie zapowiada szczególny czas na Konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres osrodek@baptysci.pl
do 5 października 2016.
Opłata konferencyjna wynosi:
159 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym;
199 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką;
249 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym z łazienką.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Diakonat Powierniczy BETEZDA
ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa
Bank ING 23 1050 1054 1000 0023 3598 0104

ZAPRASZAMY!

