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Słowo, pamięć i wdzięczność

„Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas” (Jana 1:14). Bóg wkraczając w nasz
świat nie tylko dokonał zbawienia, ale również wyjaśnił,
o co Mu chodzi; powiedział, co mamy z tym wszystkim
zrobić. „Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali
ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto
postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed
wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła” (Jana 3:1921). Można postępować zgodnie z prawdą. Nasz największy problem nie dotyczy poznania – tego, co jest prawdą
– ale woli – czy prawdę faktycznie chcemy wybrać. Słowo
i prawda są dla nas dostępne, przez wiarę w Ewangelię –
prawdę o Bożym Synu i Jego dziele.
Bóg nie tylko objawił się jakiemuś pokoleniu w przeszłości, ale wciąż chce, aby ludzie „byli zbawieni i doszli
do poznania prawdy” (1Tym 2:4). To oznacza, że wciąż
dociera ze swą prawdą o Synu i zbawieniu do grzeszników. To oznacza, że owo Słowo wciąż należy przybliżać
ludziom, aby je rozumieli i mogli w nie wierzyć. O tym
przede wszystkim w tym Słowie Prawdy – o nowym przekładzie Pisma Świętego, we współczesnej polszczyźnie.
Przekładzie wyjątkowym, bo pierwszym w historii ewangelicznym i – powiedzmy to w Słowie Prawdy wprost – po-

chodzącym z naszego Kościoła, baptystycznym – jakkolwiek chcemy, aby było błogosławieństwem dla wszystkich
braci i sióstr w Chrystusie. To wydarzenie szczególne,
radosne i wywołujące wdzięczność. Dowodzące również
Bożej opieki nad naszym środowiskiem, tego, że nie tylko korzystamy z dorobku innych kościołów i środowisk,
ale również potrafimy coś bardzo drogocennego stworzyć
i ofiarować innym.
W tym numerze również o innych powodach do
dziękczynienia. Zamieszczamy w nim wiele relacji i materiałów uczących o pamięci – o ważnych jubileuszach wydarzeniach. Bez pamięci bowiem przeszłość przestaje być
powodem do wdzięczności. Staje się głuchym grobem dla
najwspanialszych osób i najbardziej inspirujących dokonań. Dlatego mamy wspominać śmierć i zmartwychwstanie Pańskie, „do czasu Jego przyjścia” (1Kor 11:26).
Drogi Panie, który dałeś nam Swoje Słowo, proszę ożywiaj przez nie naszą wyobraźnię i serca, abyśmy
wdzięczni Tobie za to, co uczyniłeś, w mocy danego
nam łaskawie Ducha, żyli Twoim Odwiecznym Słowem,
przynosząc Tobie owoc, pragnąc Twojej chwały, w ufności względem ofiarowanych nam obietnic, a przez to byli
świadectwem wielkiej miłości twojego i naszego Ojca;
zdarz nam tego dobra i radości, Amen.

Mateusz Wichary

LIST / OFIARA ŻNIWNA

WDZIĘCZNOŚĆ
fot.: Fotolia

Drodzy Bracia i Siostry,
Wolność to stan serca. To poczucie
spokoju i bezpieczeństwa, niezależne od okoliczności. Apostoł Paweł
doświadczał tej wolności wtrącony
do więzienia w Filippi: „stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu,
a ich nogi zakuł w dyby. Około
północy Paweł i Sylas modlili się
i śpiewali Bogu hymny” (Dzieje 16:24-25). O tej samej wolności
w swoim sercu, niezależności pogody ducha od ciężkich okoliczności,
świadczy prorok Habakuk: „Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na
drzewach oliwek, i nadziei na chleb
z plonów pól; choćby w zagrodach
wybito by owce, obory opustoszały
z krów, ja jednak będę radował się
w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją
mocą!” (Habakuka 3:17-19).
Skąd się biorą takie serca? Serca niezłomne, nieskrępowane przez
wydarzenia, przekraczające cierpienie i niedostatki?
Ze szczerej wdzięczności Bogu
za łaskę. Wdzięczność to poczucie,
że otrzymałem coś, na co nie zasłu-

guję. To poruszenie serca odpowiednie do otrzymanego daru. Reakcja,
która rozpoznaje wyróżnienie, jakie
mnie spotkało.
Jako grzesznicy, nawet ci odkupieni, z różnych przyczyn mamy
problem z wdzięcznością. Przede
wszystkim, przyzwyczajamy się do
łaski. Dlatego Bóg wzywa Izraela
wchodzącego do Ziemi Obiecanej,
aby pamiętał o tym, skąd się w niej
wziął: „Uważaj, abyś nie zapomniał
o Panu, twoim Bogu. (…) Gdy już
najesz się i nasycisz, pobudujesz
piękne domy, gdzie zamieszkasz,
gdy rozmnoży się twoje bydło
i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod
dostatkiem, uważaj, aby nie uniosło
się twoje serce i abyś nie zapomniał
o Panu, Twoim Bogu. O Tym, który
cię wyprowadził z ziemi egipskiej,
z domu niewoli (…) byś nie myślał
w swoim sercu: To moja siła, moje
męstwo zapewniły mi to bogactwo.
Pamiętaj zatem o Panu, twoim Bogu,
że to On dał ci siły, abyś doszedł do
bogactwa” (Powtórzonego Prawa
8:11-14, 17-18).
Nie zapominajmy więc! Przypominajmy sobie o Bożej łasce! Takim

Bożym narzędziem przypomnienia
jest każda Wieczerza Pańska, ale
również obchodzenie jubileuszy,
ważnych rocznic w życiu wiary
naszym własnym, rodzin i zborów.
Pomagajmy pamięci rozwijać naszą
wdzięczność!
Nie mamy również wdzięczności, bo brakuje nam wiary do
odważnych decyzji. Odwaga to
przekraczanie tego, co zwykłe
i bezpieczne. To łamanie zwodniczego komfortu, który usypia nas
w życiu dla Boga. To stawianie
siebie w sytuacji, gdy doświadczamy ryzyka i słusznie uświadamiamy sobie naszą zależność od Boga.
Ostatecznie bowiem, zrobiwszy
wszystko, co do nas należy, powinniśmy wyznać za Jeremiaszem:
„Wiem, Panie, że droga człowieka
nie od niego zależy i że nikt, kiedy
idzie, nie kieruje swym własnym
krokiem” (Jeremiasza 10:23). Życie
bez odważnej wiary staje się monotonne i smutne. Przełamujmy to
– także poprzez odważne dawanie!
Brak nam również wdzięczności, gdy zamiast ufać w Bożą
obecność, pozwalamy lękom wypełnić nasze serca. Gdy zapominaSŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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my prawdę Psalmu 23: „Choćbym
nawet szedł doliną cienia śmierci,
zła się nie przestraszę – przecież
Ty jesteś ze mną!” Nasze serca
paraliżuje zwątpienie, niewiara.
Boimy się przyszłości. Wyobrażamy sobie zło, nie Bożą opiekę. To
wywołuje skąpstwo, zawiść, złość,
zgorzknienie. Obłudę w radości
i życiu z Bogiem. Sprawdza się też
wtedy werset: „Jeden jest hojny
i ma coraz więcej, inny skąpi nad
miarę – tylko po to, by zbiednieć”
(Przypowieści 11:24).
Módlmy się więc o wiarę! Jezus Chrystus obiecał, że „będzie
z nami po wszystkie dni aż po
kres tego wieku” (Mateusza 28:20),
dlatego za apostołem Pawłem
możemy wyznawać: „Wiem, co
to skromność, znany mi dostatek.
Radzę sobie wszędzie, w każdej
sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód; wiem, jak mieć dużo
i umiem żyć w biedzie. Wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia,
w Chrystusie” (Filipian 4:12-13).
Bądźmy więc wdzięczni! Bez
wdzięczności nasze serce będzie
w niewoli.
Po czym jednak poznać, że jesteśmy wdzięczni?
Po zdolności dawania. Człowiek, który pamięta, że wiele
dostał, wiele potrafi dać. Potrafi
się dzielić, niezależnie od tego,
jak inni oceniają to, ile posiada.
Człowiek wdzięczny zawsze ma

Po czym poznać, że jesteśmy
wdzięczni? Po zdolności
dawania. Człowiek, który
pamięta, że wiele dostał,
wiele potrafi dać.
dość, aby dać; człowiek zgorzkniały i chciwy, zawsze ma za mało.
Wdzięczność uwalnia nasze serca do stosowania zasady Jezusa,
o której każe nam pamiętać apostoł Paweł: „Więcej szczęścia jest
w dawaniu niż w braniu” (Dzieje
20:35). Więcej, nie mniej. Branie
4
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cieszy, bo zyskujemy, posiadamy.
Możemy używać. I jest prawdziwym błogosławieństwem i czymś
dobrym. Jednak więcej szczęścia
jest w dawaniu. To naśladowanie
Boga w jego szczodrobliwości,
hojności, dobroci. To znak wolności od lęku przed stratą; oznaka
ufności i bezpieczeństwa złożonych w Chrystusie.
Zechciejcie, drodzy Bracia
i Siostry, i tego roku sprawdzić
swoje serca we wdzięczności przez
ofiarowanie na cele ogólnokościelne. Potraktujcie proszę ten nasz
zwyczaj Ofiary Żniwnej (Dziękczynnej) jako okazję do pytania:
jakie mam serce? Czy chętnie daję
na coś, czego nie jest mi łatwo
zobaczyć? A jeśli owo dawanie
przychodzi z oporem, zachęcam
i proszę: dajcie tym bardziej. Apostoł Paweł wzywa, aby ćwiczyć się
w pobożności, czyli i przełamywać. Dlatego jestem przekonany,
że wam to nie zaszkodzi, a raczej
pomoże. I nie dlatego, że musicie,
albo dlatego, że na to zasługujemy.
Choć robimy co możemy i choć
bardzo zależy nam – całej Radzie
Kościoła – aby być dla Was błogosławieństwem, chciałbym, abyście
dawali na cele ogólnokościelne nie
z musu, przyzwoitości, czy poczucia obowiązku – choć poczucie
obowiązku i przyzwoitość to święte cechy charakteru! Ale właśnie,
przede wszystkim, z wdzięczności.
Wdzięczności waszemu wspaniałemu Stwórcy i Zbawcy, jedynemu
Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi
Świętemu, za wszystko, co Wam
dał, daje i da.
Niechaj On właśnie Was obficie błogosławi, prowadzi od lęku
i niewiary do odwagi i ufności,
zaopatruje we wszelkie dobro
potrzebne do życia i pobożności,
chroni od wszelkiego zła i używa dla Swojej chwały, zgodnie ze
swoją wspaniałą naturą, objawioną
nam przez Ducha w łasce i sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie,
naszym potężnym i wspaniałym
Panu, Amen.

„Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam
dobra nowinę wszystkim
bez wyjątku” Mk 16:15

J

ezus w swoim nauczaniu dodał do
listy przykazań nakaz głoszenia
ewangelii. W zasadzie chrześcijaństwo
to chyba jedyny system religijny świata
z tak wyrazistym i jednoznacznym nakazem w tej kategorii. Co prawda już Stary
Testament mówił o Bożym panowaniu
nad całym światem, o Izraelu mającym
być ambasadorem Boga wśród narodów, ale Żydzi niewiele w tej dziedzinie
robili i w zasadzie nie czuli takiego obowiązku. Jezus to zmienił a apostołowie
z ewangelizacji i misji uczynili zasadę
Kościoła.
Przyniosło to szybkie efekty. Już
w kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu
Chrystusa Kościół stał się zauważalną
instytucją, zaczął być też postrzegany,
jako zagrożenie dla pogańskiego świata, co w konsekwencji doprowadziło do
prześladowań.
Nakaz głoszenia ewangelii i pozyskiwania wiernych jest głównym powodem niechęci i walki z Kościołem do dzisiaj. Aktywność misyjna Kościoła uderza
w status quo społeczeństw sprawiając,
że dochodzi do powstawania nowej linii
podziału społecznego, a społeczeństwo
zawsze broni się przed tak radykalnymi
zmianami. Rozwój Kościoła godzi w stabilność zastanego układu społecznego,
zmienia jakość i kierunek relacji międzyludzkich, wprowadza nowe wierzenia i nowe priorytety grup społecznych,
wreszcie uderza a stary porządek, zmieniając go i eliminując z życia społecznego (Dz 19,23-40). To właśnie to „stare”
broniąc się przed zmianami występuje
radykalnie przeciw wierze, to „stare”
traci panowanie nad duszami ludzkimi,
a broniąc się, zaczyna walczyć z ewangelią. Prześladowania chrześcijan mają
między innymi swoje źródło w strachu
przed nowym w swoim sąsiedztwie.
Z drugiej strony nasz wewnętrzny
strach przed konsekwencjami odważnego głoszenia ewangelii zamyka usta
kościołom i członkom wspólnot. Obawa
niekompetencji, wplątanie się w różno-

SŁOWO ZAchęTY
rodne układy społeczne są przeszkodą
po stronie nas, wierzących, w tym procesie. Jakże trudno jest mówić ludziom
o ich grzechach i potrzebie nawrócenia,
nawet wewnątrz Kościoła! Osoby o tak
radykalnym przesłaniu są niemile widziane. Niestety, kochamy swoje grzechy i nie chcemy pozwolić, aby ktokolwiek zburzył nasz spokój. O wiele łatwiej
jest wejść w tryb pozornego głoszenia
ewangelii, nazywam to „uprawianiem kościelnictwa”, działań w kierunku humanitarnym, tworzenie kółek zainteresowań
w zborze, które powstają pod pozorem
ewangelizacji i nigdy nie wychodzą poza
wymiar zabawiania członków zboru.
W ten sposób uspokajamy swoje su-

fot. Fotolia

Ryszard Tyśnicki

Przykazanie głoszenia ewangelii
mienia, możemy wykazać się ogromną
aktywnością i zerowymi lub prawie zerowymi efektami ewangelizacyjnymi.

Apostolski wzorzec
głoszenia ewangelii
Warto zadać sobie pytanie: Co Jezus miał na myśli nakazując głoszenie
ewangelii? Gdy spojrzymy do Dziejów
Apostolskich, to mamy ukazany bardzo
przejrzysty schemat tego procesu. Na
samym początku dochodzi do spotkania z drugim człowiekiem, potem apostołowie nauczali przesłania Dobrej
Nowiny a potem prowadzili zainteresowanych do podjęcia decyzji, na końcu
tego procesu była integracja nowo
ochrzczonego ze społecznością wierzących. Wydaje się, że każdy z tych
elementów jest ważny i istotny.
W procesie tym możemy zwrócić
uwagę na jeszcze jeden fakt. Ewangelizacja była z jednej strony inicjatywą
indywidualną (Dz 8, 4-8), gdzie widzimy
rozproszonych chrześcijan z własnej inicjatywy głoszących Słowo Boże. Ale też
była też inicjatywą kościelną (Dz 13,1-3),
gdy zbór w Antiochii po modlitwie wysyła
grupę misyjną pod przywództwem apostoła Pawła. W każdym z tych przypadków zbór wspierał tę misję i gdy pojawiły
się efekty organizował pomoc i oferował
wsparcie duszpasterskie.

Dzieje Apostolskie zawierają schemat nauczania w czasie ewangelizacji. Schemat ten był zawsze taki sam
i zawsze koncentrował się na jednym
temacie. Śmierć Chrystusa za grzechy
świata, to przewodnia myśl każdego
kazania ewangelizacyjnego w Nowym
Testamencie. Wszystko inne było cieniem tego głoszenia. Radykalne słowo
wywoływało ostre podziały społeczne,
jedni byli za, inni stawali się wrogami ewangelii i Kościoła. To przesłanie
nie było łagodzone w żaden sposób,
ale jednoznacznie stwierdzało jesteście grzesznikami a Jezus na drzewie
krzyża was zbawił i jedyne, co możecie
zrobić to opuścić stary świat i przyłączyć się do Jezusa.
W pierwszym i drugim wieku historii Kościoła, w listach i pismach Ojców
Apostolskich wyraźnie widać ten sam
trend i ten sam temat. Dopiero później
te treści zostały zastąpione problemami teologicznymi dotyczącymi natury
Jezusa, organizacji kościoła itp. Efektem
tego był spadek misyjności Kościoła
i dynamizmu wiary, a skutkiem ubocznym
były narastające podziały wśród wierzących zwolenników jednej lub drugiej teorii
na temat natury Jezusa, lub roli biskupów w Kościele. Sami wiemy jak bardzo
można się poróżnić w sprawach organizacyjnych poruszanych na naszych
Konferencjach Zborowych.

Współczesne wyzwania
ewangelizacji

Ten proces zachodzi do dzisiaj. Radykalne chrześcijaństwo z jednoznacznie
podawaną prawdą ewangelii o zbawieniu z wiary i łaski przez krzyż Jezusa
nie stanowi dzisiaj kluczowego nurtu
w Kościele. Rzadko, kiedy w kazaniach
ta prawda jest w tak radykalnej formie
głoszona, a w niektórych społecznościach kościelnych jest tak głęboko
ukryta, że wierni nie znają odpowiedzi
na pytanie: dlaczego jestem zbawiony?
Sam tego doświadczyłem na sobie, gdy
przez wiele lat mojej wiary nie znałem
odpowiedzi na to pytanie. Dopiero wejście w środowisko ewangeliczne i zainteresowanie teologią odkryło przede
mną tę kluczową prawdę.
Jedną z metod ewangelizacji jest
sposób poprzez „zarzucenie wędki”,
czyli organizowania zajęć, które mają
zainteresować niewierzących Kościołem. Przykładem na to może być szkoła
językowa, działalność klubowa, itp. Niestety zdarza się, że ta zarzucona wędka
nie ma na haczyku przynęty. Mówiąc
inaczej, z czasem z planów ewangelizacyjnych pozostaje jedynie wspomniana
szkoła, czy aktywność w klubie, a zanika
element głoszenia ewangelii uczestnikom spotkań. To, co miało być w planach
mostem do ewangelizacji staje się atraSŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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pą działań ewangelizacyjnych, uspakajających sumienia aktywistów zaangażowanych w pracę. Ewangelizacja
zaś staje się marginalnym elementem
spotkań, może czasami ktoś wspomni
o Jezusie i zbawieniu, ale raczej dochodzi
do tego coraz rzadziej. W efekcie końcowym członkowie społeczności są zaangażowani w pracę kościelną, a zbór tak
jak stał liczebnie w miejscu tak stoi nadal,
gdyż z tych grup nikt nie przychodzi do
wiary, bo też i nie ma możliwości. Statystycznie wygląda to bardzo efektownie, praktycznie zaś jest marnowaniem
ogromnego potencjału aktywistów zaangażowanych w te służby. Oczywiście
Kościół ma też za zadanie niesienie pomocy humanitarnej, wychowywanie dzieci, wspieranie potrzebujących, ale jest to
dopiero drugorzędne zadanie, pierwszorzędnym jest misja i ewangelizacja.
Czym więc jest ewangelizacja
i misja Kościoła? Odpowiedź możemy
znaleźć w Dziejach Apostolskich. Jest to
dość jednoznaczne i radykalnie głoszone przesłanie. Jesteś grzesznikiem potrzebującym zbawienia w Jezusie. Możesz je osiągnąć poprzez decyzję wiary
i zaufania Jezusowi. Masz dołączyć się
do zboru, gdzie osiągniesz duchowy
rozwój i wzrost.
Warto zweryfikować działanie Kościoła pod tym kątem i się zastanowić,
czy nasze aktywności zborowe, aby
na pewno spełniają ten warunek? Czy
może są jedynie zaworem bezpieczeństwa, pomagającym członkom zboru pozbyć się wyrzutów sumienia, że nic nie
robię w zborze? Może warto predefiniować istotę służby i odnowić ją w duchu
ewangelizacji i misji?
Dobrze, że zbór angażuje się
w misję społeczną; dobrze, że członkowie zboru są aktywni w służbie; dobrze,
że powstają inicjatywy mające na celu
przyciąganie niewierzących do zborów.
Źle natomiast się dzieje, gdyż pozostajemy bierni ewangelizacyjnie w tych
aktywnościach. Patrząc na nasz Kościół widać ogromny wysiłek w zborach
podejmowany w celu dotarcia do ludzi
spoza kościoła, ale wiele tego wysiłku
jest marnowane, gdyż nie ma ciągu dalszego, nikt nie ewangelizuje tych ludzi.
Przez ponad osiemnaście lat pro6
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wadziłem służbę charytatywną wśród
dzieci. Był to klub w zborze. Organizowaliśmy dla nich dwa razy w roku wycieczki wakacyjne. Głosiliśmy ewangelię. Przez te obozy przewinęło się ponad
200 dzieci, ale efekty ewangelizacyjne
są mizerne. Gdy po latach się nad tym
zastanawiam widzę, że jedynie jednostki nawróciły się i stały się członkami
zborów, a reszta już dorosłych dzieci
prowadzi świeckie życie, daleko od wiary i Boga. Dotyczy to zarówno dzieci
z rodzin niewierzących, jak i dzieci liderów zboru. Wysiłek włożony w tę pracę
był ogromny, koszty też, zaangażowaliśmy wielu liderów, efekt pozostaje daleki
od oczekiwań.
Zadaję sobie pytanie, dlaczego
tak jest? Dlaczego takie mizerne efekty
ewangelizacyjne dała ta praca? Być może
chcieliśmy przyciągnąć do kościoła dzieci a zapomnieliśmy o rodzicach. Po kilku
dniach z nami dzieci wracały do swoich
rodzin i to one dominowały w kształtowaniu ich charakteru i poglądów. Gdybym
dzisiaj rozpoczynał tę pracę na nowo
zwróciłbym większą uwagę na rodziny.
Tak zresztą robili apostołowie, zawsze,
gdy mówili o ewangelizacji wspominali,
że cały dom się nawrócił. Kierowali swoją
misję nie do jednostek, ale do rodzin. Być
może to jest błąd naszych aktywności
misyjnych, koncentrujących się na jednostce, a nie na rodzinie.
Z drugiej strony coraz trudniej jest
przekonać ludzi do ewangelii i życia
w społeczności z Bogiem. Wiara wydaje
się współczesnemu człowiekowi mało
atrakcyjnym sposobem na życie. Świat
oferuje o wiele więcej atrakcyjnych sposobów. Przegrywamy ze światem, gdyż
on idzie za głosem ludzkich pożądliwości, a my pod prąd. Konsumpcja, wolność
w sferze erotycznej, bogactwo wydają
się lepszym rozwiązaniem niż pokuta,
wyrzeczenie się grzechu i życie w świętości. Gdy do tego dodamy zgorszenia
wywoływane przez ludzi kościoła, nominalizm to okazuje się, że trudno jest
zainteresować kogokolwiek ewangelią.
Zresztą, już Jezus to zapowiedział, zadając pytanie; „A czyżby Bóg nie wziął
w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż
zwleka w ich sprawie? Powiadam wam,

że szybko weźmie ich w obronę. Tylko,
czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na
ziemi, gdy przyjdzie?” (Łuk. 18:7-8)
Ewangelizacja jest trudnym zadaniem, frustrującym i przynoszącym
mniejsze efekty od oczekiwanych. Tego
doświadczają wszyscy zaangażowani
w ten proces. Jakże trudno dzisiaj jest
zainteresować człowieka prawdami
ewangelizacyjnymi. Od lat mam teologiczną stronę internetową1, obserwuję
ruch internautów na mojej stronie, jest on
minimalny, kilka osób dziennie tam zagląda, maila z pytaniami do mnie piszą
dwie trzy osoby rocznie, gdy zaś spojrzymy na ruch na stronach świeckich,
propagujących wartości mało mające
wspólnego z ewangelią, to zobaczymy
kilkaset razy większe zainteresowanie.
Jako chrześcijanie jesteśmy skazani na
częste porażki i niewielkie sukcesy. Tu
możemy się też wiele nauczyć od samego Jezusa, głosił ewangelię tłumom,
a w efekcie końcowym nawet 12 apostołów nie wytrwało przy nim do końca.
Apostoł Paweł głosił ewangelię tłumom,
a powstałe zbory składały się początkowo również jedynie z garstki osób. Podobnie można spojrzeć na podany tutaj
przykład z obozów dziecięcych. Te kilka
osób to dobry wynik i powinien być dla
nas zachęceniem do aktywności. Jezus
przecież powiedział nam wyraźnie, że
niewielu znajdzie wąską drogę prowadzącą do zbawienia. Ważne jest, abyśmy byli na tyle aktywni, aby każdego
szukającego znaleźć, aby nikt z naszej
winy nie pozostał poza zbawieniem.
W przypowieść o siewcy były cztery gleby i tylko jedna przyniosła spodziewany efekt. Pozostałe w mniejszym
lub większym stopniu pozostały ugorem. Nasze indywidualne, jak i zbiorowe wysiłki nie muszą przynieść efektów
w dużej skali, ale i tak musimy je podejmować. Musimy głosić ewangelię każdemu, kogo spotkamy na swojej drodze.
Ten nakaz misyjny stanowi klucz dla
naszego życia wiary. Głosząc ewangelię nie możemy zapominać, że my mamy
siać, a Bóg daje wzrost. Wykonajmy dobrze swoją pracę, a resztę zostawmy
łasce Bożej i działającemu Duchowi
Świętemu.
1 http://tysnicki.republika.pl

SENIORZY
Konstanty Wiazowski

Nasze Wczasy w Radości
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uż kolejny rok w Radości spotykają
się seniorzy z różnych Kościołów, by
w przyjemnej, chrześcijańskiej atmosferze przeżyć ze sobą kilka dni. W tym
roku były to niemal dwa tygodnie – od
27. czerwca do 9. lipca. Tym razem było
nas nieco mniej, bo poniżej 20 osób, ale
stale ktoś dojeżdżał na kilka dni. Sześć
osób było po raz pierwszy na naszym
spotkaniu w Radości. Całością kierował
prezb. Gustaw Cieślar, rektor naszego
Seminarium w Radości.
Na początku Hania Cieślar, małżonka Gustawa, zabrała nas na wycieczkę do Izraela. Oglądaliśmy wspaniałe
obrazy Ziemi Świętej. Później naszym
gościem był Joe (Józef) Łosiak, który
opowiedział nam o swoim ciekawym
życiu i zachęcał do aktywnego świadectwa o Jezusie. „Jeśli nie masz co robić,
to zaczynasz umierać” – twierdził. Natomiast Mateusz Wichary, przewodniczący Rady naszego Kościoła, w oparciu
o tekst Izaj. 40,28-31 i na podstawie
życia takich ludzi jak Mojżesz, Kaleb,
Daniel i Nikodem, utwierdzał nas w przekonaniu, że ludzie w starszym wieku są
tak samo przydatni dla Boga jak młodzi. Słowem Bożym, w oparciu o teksty
2 P 1,3-11 i Jan 6,27-29, usługiwali też
Gustaw Cieślar i Konstanty Wiazowski.
Mieliśmy przyjemność dwa raz wysłuchać rozważania biblijnego Douglasa
Blanca, który z grupą młodzieży ze swego zboru w USA brał udział w obozie ję-

zykowym w Radości. Gościliśmy też Ewę
i Andrzeja Sewerynów. Brat Andrzej dwa
razy usłużył nam Słowem Bożym, rozważając teksty z księgi Hioba 19,25-27
oraz Fil. 3,7-14. Zachęcał do trzymania
się nadziei spotkania się ze Zbawicielem
oraz do podążania do nagrody w górze.
W procesie tym potrzebna jest nam wytrwałość (Jak. 5,11). Mamy patrzeć na
Jezusa, który „jest twórcą naszej wiary
i ją doskonali” (Hebr. 12,2).
Osobnym rozdziałem były pogadanki doktora Józefa Prokopczuka
z Białegostoku. Jakże wiele mogliśmy
dowiedzieć się o powodach naszych
niedomagań fizycznych – o osteoporozie, o chorobach Alzheimera i Parkinsona, o cudownym działaniu wielu witamin,
o właściwym przygotowywaniu posiłków
itp. Odpowiadał on na liczne pytania,
można też było korzystać z osobistych
wizyt i porad w gabinecie lekarskim naszego doktora. Dla wielu sama rozmowa
z nim wpływała na lepsze samopoczucie. Jesteśmy wdzięczni mu za wierne towarzyszenia nam na corocznych
Wczasach Seniora.
W niedzielę cieszyliśmy się społecznością z naszymi braćmi i siostrami tutejszego zboru. Słowem Bożym na temat
służby dzielił się pastor Piotr Czerwiński.
W pierwszym tygodniu naszych Wczasów w Ośrodku w Radości odbywały się
dwa inne obozy – półkolonie dla dzieci
i kurs językowy dla młodzieży. Obie grupy

wiekowe to mieszkańcy Radości. W czasie nabożeństwa siostra Beverly powiedziała, że w półkoloniach wzięło udział
prawie 40 dzieci, a brat Jonasz Skrzypkowski poinformował, że w kursie językowym uczestniczyło 35 młodych osób,
z których ponad 50% pochodziła spoza
wspólnot ewangelikalnych. W uroczystym
zakończeniu półkolonii jak i kursu obecni
byli rodzice dzieci i młodzieży. W tym
dniu w naszym Ośrodku w Radości było
kilkaset osób! Jakże miło było widzieć
tylu gości w naszym Ośrodku! Jakże
dobrze spełnia on swoje zadanie! Dzięki
Bogu za tych, którzy zawsze o tym marzyli i trudzili się przy jego budowie!
W drugim tygodniu naszych Wczasów gościliśmy 5 osób z USA, którzy
dzielili się w nami świadectwami swojej
wiary, a wieczorami prowadzili zajęcia
z prac ręcznych. Codziennie mieliśmy
też zajęcia gimnastyczne, które prowadził Piotr Czerwiński. Za przykładem lat
ubiegłych zebraliśmy specjalną ofiarę na
Seminarium, która tym razem wynosiła
663,65 złotych. Każdy uczestnik Wczasów w prezencie otrzymał dwie ostatnio
wydane książki: „Ocalona prawda” Marii
Bartikowskiej i „Na zawsze z Chrystusem” Konstantego Wiazowskiego.
Nasze dwutygodniowe spotkanie
w Radości zakończyliśmy wspaniałym
koncertem polskich i żydowskich pieśni w wykonaniu braterstwa Pauliny
i Szymona Statecznych.
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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Z życia kościoła | WARSZAWA

mateusz wichary

Bóg dający nowe początki

Relacja z nabożeństwa jubileuszowego z chrztem z okazji 1050-lecia chrztu Polski

2

czerwca br. w Warszawie odbyło się wyjątkowe nabożeństwo.
Połączyło ono wszystkie warszawskie zbory i placówki baptystyczne:
1 Zbór z ul. Waliców (gospodarza
uroczystości), 2 Zbór z ul. Lęborskiej, Zbór „Wspólnota Radość”,
Zbór Rosyjskojęzyczny oraz placówkę rosyjskojęzyczną Wspólnota
Łaski Bożej. Wśród gości znaleźli
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się również przedstawiciele Zboru
Wietnamskiego oraz Chińskiego.
Przyczyny tego wspólnego
świętowania były dwie. Pierwszą był
wspólny chrzest siedmiorga katechumenów pochodzących z czterech
wspólnot, w tym dwóch rosyjskojęzycznych. Drugą było przypomnienie właśnie w symbolicznym połączeniu z chrztem na wyznanie wiary

decyzji Mieszka, księcia Polan,
o jego własnym chrzcie, przez którego wpływ chrześcijaństwa rozpoczął się dynamicznie rozwijać wśród
naszych przodków, splatając w jedno
chrześcijaństwo i polską państwowość, a także narodową tożsamość.
Okazją do tego wspomnienia była
1050 rocznica tej decyzji.
Zgromadzonych przywitał pas-

tor zboru-gospodarza, prezb. Marek Budziński. Po pieśni chóru
modlitwę o błogosławieństwo dla
nabożeństwa poprowadził prezb.
Konstanty Wiazowski. Następnie
nastąpiły dwie pieśni wspólne, prowadzone przez Zespół.
Okolicznościowy
wykład
o przyjęciu chrztu przez Mieszka
wygłosił pastor Włodek Tasak. Podkreślił, że w świetle badań wcale
nie była to decyzja łatwa i politycznie tylko motywowana, ale raczej
trudna, świadcząca o jego osobistej
wierze. Podobnie zresztą dla osób
którzy szli w jego ślady – chrystianizacja w tamtych czasach powiązana była z głoszeniem ewangelii
i wezwaniem do chrztu, co powinno nas zachęcać do przekonania, że
byli tam również ludzie autentycznie się nawracający. Natomiast dla
naszego narodu było to wydarzenie
najważniejsze w historii w ogóle.
Bez niego nie byłoby Polski i Polaków takich, jakimi jesteśmy.
Po wystąpieniu pastora Tasaka
pastor Budziński podkreślił, że również chrzest Mieszka był w zasadzie baptystyczny – bowiem został
ochrzczony na wyznanie wiary i to
przez trzykrotne całkowite zanurzenie.
Następnie prezb. Mateusz Wichary odczytał dwa listy gratulacyjne, jakie nasz Kościół otrzymał
z okazji tego szczególnego nabożeństwa od władz państwowych. Pierwszy pochodził od Prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło. Wiedząc,
że jubileusz chrztu Mieszka łączymy z nabożeństwem chrzcielnym,
napisała między innymi: „Chrzest
ma szczególne znaczenie dla wiernych Kościoła Baptystów. To akt
dołączenia do wielkiej rodziny kierującej się w życiu określonymi nakazami i czerpiącej ze wspólnego
dziedzictwa. Tę spuściznę trzeba
chronić dla przyszłych pokoleń. Nie
da się bowiem odciąć od własnych
korzeni, nie wywołując poważnych kulturowych, a także społecznych reperkusji. Za Waszą postawę
i wkład w zachowanie chrześcijań-

skiego fundamentu kultury naszego
Narodu, z całego serca dziękuję.”
Były to bardzo miłe życzenia, wykazujące również wiedzę o naszym
baptystycznym rozumieniu chrztu,
co na pewno zasługuje na uznanie.
Drugi list skierował do zebranych Marszałek Sejmu, pan Marek
Kuchciński. W swym liście odwoływał się między innymi do polskiej
tradycji tolerancji: „Różnorodna
wyznaniowo i etnicznie Rzeczpospolita Obojga Narodów dawała
przykład światłej tolerancji i poszanowania sumień swoich obywateli.”
Podkreślił również, że w Polsce,
będącej „krajem wielu wyznań (….)
wszyscy jesteśmy częścią wielkich
i wspaniałych dziejów chrześcijaństwa, niezależnie od wyznania.”
Były to również bardzo życzliwe
słowa.
Po odczytaniu tych dwóch listów prezbiter Marek Głodek poprowadził nas we wspólnej modlitwie
o władze. Podkreślił, że niezależnie
od różnic politycznych, jako chrześcijanie mamy obowiązek wznieść
się ponad nie i widzieć wolę Bożą
i modlić się o Boże błogosławieństwo dla władz naszego kraju
w posłuszeństwie Bogu. Wszyscy
zebrani wspólnie zgodnie prosili
o błogosławieństwo dla władz, niezależnie od tego, z jakiej partii pochodzą, oraz o błogosławieństwo
dla całego kraju.
Po pieśni chóru I zboru warszawskiego Słowo przed chrztem
wygłosił pastor Marek Głodek.
Podkreślił w nim znaczenie utożsamienia się przez chrzczącego ze
śmiercią i zmartwychwstaniem
Jezusa Chrystusa. Przez wiarę
grzesznik „ubiera się”, nakrywa Jego sprawiedliwością, a swoje grzechy składa na doskonałego Zbawiciela. Były to bardzo zachęcające
słowa, budzące wdzięczność za
dzieło naszego Pana.
Następnie wszyscy katechumeni powstali i zostali zapytani
o swoją wiarę, najpierw wspólnie,
a za chwilę osobiście, wchodząc do
baptysterium. Widok nowych osób

pieczętujących wiarę chrztem był
dla wszystkich zebranych wzruszający i pełen radości.
Po chrzcie oraz pieśni chóru
rosyjskojęzycznego kazanie „Bóg
nowych początków” wygłosił pastor Mateusz Wichary. Opierając
się na wielu przykładach biblijnych
początków podkreślił, że są one dalekie od ckliwych i cukierkowych
przedstawień. Zawsze są wysiłkiem
i przezwyciężeniem przeciwności,
rodzą również pytania i wątpliwości, które chcą powstrzymać od
działania. Co jednak najważniejsze
i pocieszające, spotykamy w nich
zawsze Boga, w nowy, szczególny
sposób.
Po kazaniu nastąpiła modlitwa o opiekę Ducha Świętego nad
nowo-ochrzczonymi, ich życiem
i wiarą. Następnie pod przewodnictwem pastora Marka Budzińskiego
rozpoczęto Wieczerzę Pańską. Przy
Stole usługiwali m.in. pastor Piotr
Czerwiński ze Wspólnoty Radość
i Iwan Krasnoszapka ze Zboru Rosyjskojęzycznego. Całość uroczystości zakończyła wspólna pieśń
chórów oraz wspólnego błogosławieństwo wszystkich zgromadzonych pastorów.
Bóg dał zgromadzonym wspaniałą pogodę, co zdecydowanie pomogło w dalszej, już nie tak uroczystej, ale równie ważnej społeczności
– przy grillu i ciastach. W miłej atmosferze radości, rozmów, wdzięczności i wspólnoty, było to piękne dopełnienie nabożeństwa.
Patrząc wstecz, dziękuję za nie
Bogu. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się na tę wspólną uroczystość.
Dobrze było spotkać się razem,
pocieszyć wspólnotą pomiędzy
wszystkimi zgromadzonymi zborami. Ale cieszę się również, ze zdecydowaliśmy się przypomnieć to
ważne wydarzenie w historii naszego narodu i uczcić je w swój, baptystyczny sposób. Jestem przekonany,
że jest to dobry zasiew pod naszą
troskę o społeczeństwo, a dla społeczeństwa i jego władz świadectwo,
że nie są nam obojętni.
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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JUBILEUSZ

RELACJA Z 95-lecia urodzin

Marcin Chrząszcz.

Prezbitera Pszczelarza Stefana Szmigla

17

kwietna 2016 roku w Zborze
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Olsztynku miała miejsce wyjątkowa uroczystość 95 urodzin Prezbitera Stefana Szmigla. W uroczystym
nabożeństwie splatały się dwa wątki:
kościelny i pszczelarski. Przyczyną
jest fakt, iż Brat Stefan jest pszczelarzem od wielu już lat. Pszczelarstwem
jubilat zainteresował się w latach pięćdziesiątych. Czas ten zbiegł się także
z jego zaangażowaniem we wspólnotę Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Olsztynku, gdzie do dziś jest przewodniczącym zboru.
Prezbiter Stefan Szmigiel w kręgu
pszczelarzy Olsztyneckich jest postacią znaną i cenioną, a to za sprawą wieloletniego zaangażowania się w rozwój
i podtrzymywanie tradycji pszczelarskich w regionie. Został z tego
powodu wyróżniony przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka
Sawickiego w 25.08.2014 r odznaką
honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,
a przez Polski Związek Pszczelarski
w Warszawie dnia 14.08.2012 Srebrną, a dnia 29.06.2015 r Złotą Odznakę
Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Członkiem tej instytucji pastor Stefan
jest od 1970 roku.
Uroczystość zaszczycili zgromadzeni goście: najbliższa rodzina,
przedstawiciele kościoła baptystów
z Prezbiterem Kościoła Baptystów Pastorem Mateuszem Wicharym, Burmistrzem Olsztynka panem Arturem
Wrochną, wraz z delegacją z Ratusza
Olsztyneckiego. Przybyli również
prezesi Kół pszczelarskich: pan Józef Zysk z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i Prezes Rejonowego
Koła Pszczelarzy, pan Krzysztof Wie-
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czorek. Uroczystość uświetniły dwa
poczty sztandarowe obu Związków,
wprowadzone do kaplicy w atmosferze powagi.
W tak wzniosłym nastroju rozpoczęto uroczyste, okolicznościowe
nabożeństwo Jako długoletni pastor
zboru baptystów prezb. Stefan Szmigiel zasłynął w regionie swoją opieką nad wiernymi nie tylko z kościoła
baptystów, ale także z różnych wyznań – co podkreślił pan Burmistrz
Artur Wrochna. Podziękował również Jubilatowi za duszpasterskie zaangażowanie w lokalną społeczność,
wręczając kwiaty i składając okolicznościowe życzenia.
Główne kazanie wygłosił Przewodniczący Rady naszego Kościoła.
Pastor Mateusz mówił o potrzebie
posiadania niezłomnej wiary w Syna
Bożego i ukazywał te cechy w życiu
Jubilata i postaci biblijnych. W życzeniach, złożonych w imieniu Rady
Kościoła, nawiązywał do wersetów
biblijnych związanych z pszczołami.
Kaznodzieja został również zaproszony przez prowadzącego nabożeństwo pastora Marcina Chrząszcza
do dołączenia się do dobrej tradycji
pastorów baptystycznych w Olsztynku, czyli założenia pierwszej rodziny
pszczół i rozpoczęcia swojej przygody
z pszczelarstwem. Pastor Stefan Szmigiel swoje pierwsze pszczoły również
otrzymał w latach 50– tych od Pastora baptystów w Olsztynku. Były to
roje w ulach słomianych, plecionych
ręcznie (tzw. kokoszki) i tak został
pszczelarzem, później członkiem koła
pszczelarskiego w Olsztynku, w którym jest czynny do tej pory. A działa
sprawnie, bo zdążył zarazić swoją pa-

sją kolejnego młodego pastora, Marcina Chrząszcza i kilku innych młodych
pszczelarzy mieszkających w gminie
Olsztynek. Jubilat wciąż posiada dziesięć uli, sam do nich dojeżdża siedem
kilometrów i jeszcze pomaga innym
pszczelarzom.
Na uroczystości w głównym
przemówieniu Prezes Wojewódzkiego
Koła Pszczelarskiego pan Józef Zysk
wystąpił w stroju gen. Piłsudskiego.
Rozpoczął swoje przemówienie od
podkreślenia potrzeby budowania
dobrych relacji wśród chrześcijan.
Z wdzięcznością stwierdził, że „na
przykładzie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku można by uczyć
wielu chrześcijan w Polsce. To wyjątkowa sytuacja, gdyż w Olsztynku wśród pszczelarzy panuje nastrój
ekumeniczny. Tu dzieląc swoją pasję
pszczelarską spotykają się bartnicy
różnych wyznań, nie kłócą się i nie
narzekają. Wiedzą przecież, że praca
przy pszczołach jest gorzka, a owoc tej
pracy słodki. I tak być powinno w relacjach miedzy chrześcijanami. To od
pszczół można nauczyć się społecznej
pracy” Po swej przemowie pan Józef
Zysk wręczył prezb. Stefanowi Szmiglowi medal im. ks. dr Jana Dzierżona
za wybitne zasługi dla pszczelarstwa.
Uroczystość zakończyła się przemówieniem jubilata, który dziękował
Bogu za przeżyte lata wspominając
Jego dobroć. Wszyscy zebrani byli
bardzo wdzięczni i zbudowani.
Całą uroczystość zakończył poczęstunek. Było to wspaniałe, budujące doświadczenie zarówno dla Jubilata i zebranej licznie rodziny, gości, jak
i olsztyneckich zborowników. Chwała
za to Bogu!

RELACJA Z KONFERENCJI

Daniel Trusiewicz

Konferencja misyjna EBF 2016

W

dniach 1-3 czerwca 2016 odbyła
się doroczna konferencja misyjna zorganizowana przez EBF. W tym
roku poświęcona była ona reakcji Baptystów na problem, który ostatnio spędza
sen z powiek większości przywódców
państw naszego kontynentu. Ponad 50
osób z kilkunastu państw Europy spotkało się w Berlinie, aby wymienić się
doświadczeniami na temat „Co Baptyści
robią w tym zakresie?”
Uznano, że kwestia migracji
i uchodźctwa to największy problem
Europy od czasu drugiej wojny światowej. Konferencja odbyła się w Niemczech dlatego, że tam problem ten przybrał największe rozmiary. Pastor Tomas
Klammt, koordynator pomocy socjalnej
stwierdził, że w Niemczech jest obecnie
sporo ponad milion uchodźców, głównie
z Syrii i Afryki Północnej. Jeden dzień
konferencji był poświęcony na wizyty
w 2 zborach baptystycznych oraz odwiedziny w państwowym ośrodku dla
uchodźców zorganizowanym w dawnym
lotnisku Tempelhof. Uchodźcy, którym
udało się dotrzeć do Berlina mogą tam
liczyć na wszechstronną opiekę państwa w formie zapewnienia schronienia,
wyżywienia i ubezpieczenia.
Kościół włącza się aktywnie głównie w celu integrowania nowo przybyłych
ludzi z miejscowym społeczeństwem.
Na przykład, duży zbór baptystyczny
w berlińskiej dzielnicy Schöneberg liczący ok. 800 osób zaopiekował się grupą
15 nowych uchodźców z Syrii. Wspólnota ta ma duże doświadczenie w tym
zakresie, ponieważ ok. 150 członków
tego kościoła regularnie spotyka się
w pomieszczeniach kościoła gdzie organizują swoje nabożeństwa prowadzone
po arabsku, persku i koreańsku. Pastor
Dagmar, koordynująca te prace wśród
imigrantów powiedziała, że „to nowe zjawisko nazywane przez polityków ‘kryzysem uchodźców’ stało się dla tego zboru
wielkim błogosławieństwem”.
W czasie konferencji uczestnicy
z różnych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami. Na przykład, Baptyści

w Norwegii mają bardzo duże osiągnięcia, gdyż od lat pomagają emigrantom
z Birmy i Wietnamu, którzy w tym północnym kraju odnaleźli swój nowy dom.
Dzięki temu niektóre zbory podwoiły się
liczebnie, a osoby przybyłe z innych kultur bardzo dobrze zintegrowały się ze
społeczeństwem norweskim.
Przedstawiciel ze Szwecji mówił
o programie na wzór Kursu Alfa specjalnie przygotowanym dla ludzi posługujących się językiem arabskim. Baptyści
z Austrii opowiadali o skutecznej kampanii, jaką zorganizowali przeciwko
nielegalnej deportacji pewnej osoby
niesłusznie do tego zakwalifikowanej.
Baptyści z Chorwacji zorganizowali
pomoc dla uchodźców tranzytowych
na granicach swego państwa, które jako jedyne w regionie nie zbudowało muru przeciw uchodźcom.
W Turcji jest ponad 2 mln uchodźców
jako, że państwo to graniczy z Syrią
a miejscowi chrześcijanie pomagają

uchodźcom przebywającym w obozach
rozdzielając wśród nich pomoc materialną i żywnościową. Z kolei Ukraińcy
obecni na tej konferencji opowiadali
o ogromnym zaangażowaniu zborów
baptystycznych na rzecz pomocy ludziom
cierpiącym z powodu przedłużającej się
wojny na wschodzie kraju. W Armenii
znaleźli schronienie uchodźcy z Aleppo,
miasta w Syrii które zostało całkowicie
zniszczone przez wojnę domową.
Głównym mówcą konferencji była
Juliet Kilpin z Anglii, która zorganizowała pomoc dla uchodźców w Calais,
Francja. Jak wiadomo od lat istnieje
tam nieformalne miasteczko uchodźców
liczące kilkanaście tysięcy tymczasowych mieszkańców, którzy próbują przedostać się przez kanał do Anglii. Jednak
Wielka Brytania przyjmuje ograniczoną
ilość uchodźców z Syrii, a obecny premier nazwał ich pewnego razu „barbarzyńskim motłochem”. Po tej skandalicznej wypowiedzi brytyjskiego polityka
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Juliet zaczęła odwiedzać obóz w Calais,
aby na własne oczy zobaczyć i ocenić
jak się rzeczy faktycznie mają. Po odwiedzeniu tego miejsca była pod wrażeniem dobrej organizacji i zaradności
uchodźców, którzy utrzymują porządek
i dyscyplinę w swoich rewirach (na przykład Syryjczycy lub Afgańczycy mają
wydzielone sektory). Opowiadała także
o wielu poruszających sytuacjach, jak
np. koordynator pomocy oddał własne
buty potrzebującemu. Mówiła również
o dramatach, jakie tam się rozegrały,
np. gdy część obozu została zrównana

Z życia kościoła | RADOŚĆ

z ziemią na polecenie władz francuskich,
a ludzie stracili resztki swoich rzeczy,
dokumenty, pamiątki itp.
Juliet zorganizowała grupę chrześcijan, którzy regularnie przyjeżdżają
z Anglii, aby pomagać uchodźcom
w Calais. Robią to dlatego, że w każdym
widzą człowieka stworzonego na podobieństwo Boga. Juliet konkluduje: „nie
da się pomoc każdemu tak jak by się
chciało, ale każdy przecież może pomóc
komuś… pod warunkiem, że ludzie patrzą na innych oczami Boga i dostrzegają
w nich swoich bliźnich’.

W Polsce, w przeciwieństwie
do państw zachodnich, jest niewielu
uchodźców, ale mamy u nas ponad
milion imigrantów z Ukrainy. Warto pamiętać, że ludzie ci nie przyjechali do
Polski na wakacje czy wycieczki krajoznawcze, ale są tu z powodu pogłębiającego się kryzysu w swoim kraju. Jak
my, Polacy, ich traktujemy? Może niektórzy widzą w nich jakiś problem albo
zagrożenie… Obyśmy patrzyli na nich
oczami Boga i mogli zobaczyć błogosławieństwo, jakim dzięki nim Bóg chce nas
obdarzyć...

Piotr Czerwiński

„Tak biegnijcie

abyście nagrodę
zdobyli”.

W

dniu 25 czerwca 2016 roku po raz pierwszy w historii naszego Kościoła odbyły się Zawody sportowe
o puchar Przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan
Baptystów w RP dla najbardziej wysportowanego Zboru baptystycznego w Polsce. Tego rodzaju spotkanie to dobry powód do tego aby się wzajemnie poznawać i budować relacje
w oparciu o sportowe przeżycia, rozmowy i dobrą atmosferę.
Warto spotykać się podczas takich imprez ponieważ jest to
okazja do tego aby ruszyć swoje ciało i zmusić do lekkiego
wysiłku. W tym roku w zawodach wzięli udział przedstawiciele sześciu naszych zborów, którzy reprezentowali: Zbór
w Chełmie, Zbór w Radości, 1 Zbór w Warszawie, Zbór
w Wiśle, a także Zbór Rosyjskojęzyczny z Warszawy i nowo
powstający Zbór Ukraiński – Boża Łaska, a więc razem sześć
drużyn brało udział w zawodach.
Mogliśmy podziwiać naszych braci i siostry, którzy
z całym zaangażowaniem toczyli bój ze swoimi słabościami i pokazując przy tym swoje umiejętności w różnych konkurencjach sportowych. Między innymi w tenisie stołowym
mężczyzn gdzie zwyciężył najstarszy startujący zawodnik ze
Zboru Oaza w Wiśle brat Karol Czyż, w biegach na dystansie
100 metrów oraz 3000 metrów zarówno kobiety, mężczyźni
jak i dzieci – wszyscy dzielnie walczyli. Poza tym było jeszcze przeciąganie liny, pchnięcie kulą, skok w dal, wyciskanie
sztangi na ławeczce, podnoszenie na drążku oraz siatkówka
plażowa. Do punktacji ogólnej liczyły się wyniki z każdej kon-
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kurencji, więc każdy starał się wkładać maksimum sił. Najlepiej wykazali się zawodnicy zboru w Chełmie, którzy dwoma
punktami wyprzedzili zbór w Radości, trzecie miejsce zajęła
drużyna zboru ukraińskiego „Boża Łaska”, czwarte miejsce
zbór w Wiśle, piąte I Zbór z Waliców w Warszawie i szóste
zbór rosyjskojęzyczny, który spotyka się również na Waliców.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z konkurencji
otrzymywali medale i dyplomy. Najlepsza drużyna otrzymała
piękny puchar przechodni ufundowany przez Przewodniczącego Rady Kościoła, który na ręce kapitana zespołu, osobiście wręczył prezbiter Mateusz Wichary. W tym roku najlepiej
wysportowanym zborem okazał się zbór w Chełmie z prezbiterem Henrykiem Skrzypkowskim na czele, który reprezentował zbór w pchnięciu kulą, poszło mu całkiem dobrze.
W trakcie zawodów był czas na rozmowy, zabawy i posiłek,
a po zawodach mogliśmy wspólnie kibicować naszej drużynie narodowej podczas tegorocznych rozgrywek piłkarskich
w ramach Mistrzostw Europy. Był to dobry czas dla każdego,
kto się znalazł w tym czasie na terenie naszego pięknego
ośrodka w Radości. Na koniec mogliśmy wspólnie podziękować Panu Bogu, że dopisała pogoda i nikomu nic złego się nie
przytrafiło – po zakończonej modlitwie zaczął padać deszcz.
Całe zawody przygotował i sędziował Piotr Czerwiński.
Zapraszamy już na przyszły rok do Radości – przygotujcie się
ponieważ ćwiczenie cielesne przynosi jakiś niewielki co prawda, ale pożytek. Do zobaczenia w Radości.

TEMAT NUMERU | PISMO ŚWIĘTE

Nowy
przekład
Pisma
Świętego
okiem Wydawcy
z Leszkiem Szubą,
Dyrektorem Ligii Biblijnej,
rozmawia Mateusz Wichary
Mateusz Wichary: Jak rozpoczęła się Wasza współpraca z Piotrem Zarembą, głównym autorem przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego?
Leszek Szuba: Współpraca Ligi Biblijnej z Piotrem
Zarembą i Ewangelicznym Instytutem Biblijnym rozpoczęła się w zasadzie od samego początku służby Ligi
Biblijnej w Polsce, czyli od 2001 roku.

Jak przebiegała ta współpraca?
Tą relację widzieliśmy i nadal widzimy jako dar od
Boga. Z jednej strony staliśmy się wydawcą wersji drukowanej, z drugiej promowaliśmy nowy przekład poczynając od Ewangelii Jana. Współpraca stała się więc
faktem a nasz cel – aby Słowo Pana szerzyło się i było
cenione – był realizowany.

Celem Ligi Biblijnej jest umiejscawianie Słowa Bożego w rękach ludzi i pomoc w zrozumieniu Słowa,
a nie jedynie dystrybucja egzemplarzy Pisma Świętego,
dlatego projekt tłumaczeniowy, jaki zainicjował brat
Piotr Zaremba nieco wcześniej, zwrócił naszą uwagę.
Postanowiliśmy, aby używać w naszym Projekcie Filip
i jego kursach biblijnych tego właśnie tłumaczenia.

Jak wyglądał podział obowiązków w tworzeniu nowego przekładu?

Dlaczego?

Po kilku latach ten przekład funkcjonuje już przede
wszystkim niezależnie od waszych projektów misyjnych. Jak wygląda Wasza oferta na dziś?

To było zgodne z naszymi celami – aby Słowo Boże
mogło być czytane i rozumiane. Początkowo Liga Biblijna wydała drukiem Ewangelię Jana jako składową
część kursu „Odkryj życie”. Następnie wydaliśmy
Ewangelię Marka i Łukasza, oraz zaczęliśmy używać
przełożonych fragmentów z całego Pisma Świętego
w pozostałych materiałach ewangelizacyjno-uczniowskich. Ponieważ strategią Projektu Filip jest to, aby
absolwenci kursów, w nagrodę po ich ukończeniu
otrzymywali Nowy Testament a następnie całą Biblie,
perspektywa użycia nowego, współczesnego przekładu wzbudziła w nas wielką chęć do ściślejszej współpracy z Bratem Piotrem oraz EIB.

Trudno mówić tutaj o obowiązkach. Raczej nazwałbym to powołaniem: Piotr i zespół EIB pracował nad
tłumaczeniem, a Liga pracowała nad rozpowszechnianiem Słowa Bożego poprzez Projekt Filip, oraz naszych
Misjonarzy i ich zakładane społeczności.

Obecnie, w ofercie naszej księgarni internetowej – jeśli chodzi o przekład EIB – posiadamy pierwsze wydanie całej Biblii, w kilku rodzajach oprawy. Ponieważ
niektóre wersje opraw już się wyczerpały, przygotowujemy dodruk tego wydania, oraz druk większego i być
może mniejszego formatu. Cały czas na stanie posiadamy również Nowe Przymierze, w piątym już wydaniu, w oprawie miękkiej oraz twardej, oraz Ewangelie
Jana, Marka i Łukasza.
Jak zostało przyjęte tłumaczenie całości Biblii stworzone przez EIB przez rynek?
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016

13

Od samego początku tłumaczenie było przyjmowane
z zainteresowaniem. Poprzez Projekt Filip mamy bardzo
bliski kontakt z czytelnikami. I tymi początkującymi,
i tymi już obeznanymi ze Słowem Bożym. Osoby które już miały do czynienia z Pismem Świętym chwaliły
sobie ten przekład. Przede wszystkim z powodu współczesnego, zrozumiałego języka. Również osoby rozpoczynające przygodę z Biblią dostrzegały jego walory.
Tym bardziej, że w początkowym okresie naszej służby miały możliwość porównania różnych tłumaczeń.
Z biegiem czasu, z tym tłumaczeniem miały do czynienia coraz większe rzesze czytelników i wówczas
pojawiły się również opinie osób zagłębiających się
w Słowo mocniej. W olbrzymiej większości były to głosy bardzo pozytywne.
Czy zdarzały się jakieś inne uwagi?
Czasem padały pytania, czasem sugestie odnoszące się do jakiś fragmentów. Odsyłaliśmy je wszystkie
do Brata Piotra. Tak jest do tej pory. Ciągle też – choć
nie my jesteśmy prawowitymi ich odbiorcami – otrzymujemy wyrazy podziękowania i zadowolenia z tego
przekładu.
Wiele osób zapomina, że Biblia to nie tylko treść,
ale również książka – estetyczny przedmiot, który poprzez dobrze dobraną formę ma pomagać
w przyswojeniu treści. Jak więc wyglądały prace
nad wydaniem? Czym się kierowaliście w wyborze
takiej a nie innej formy, formatu, czcionek, itp.?
Pierwsze wydania były w pewien sposób eksperymentalne. Szukaliśmy rozwiązań (skład, czcionka, format),
które byłyby z jednej strony odpowiedzią na wyrażane
przez czytelników potrzeby, a z drugiej nie byłyby zbyt
drogie.
Przygotowaniem pierwszych wydań (mam tu na myśli
skład, mapy i projekty okładek Ewangelii i Nowego
Przymierza), zajmował się zespół osób z kręgu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i Ligi Biblijnej oraz
współpracujących z nami firm i osób. Natomiast drukiem, oraz dalszą dystrybucją zajęła się już Liga Biblijna. Pierwszy druk został zlecony Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN z Wrocławia. Nie mogliśmy się
doczekać pierwszego transportu NP do naszego magazynu. Kiedy to się stało, bardzo się cieszyliśmy!
Jednak, po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że
będzie dobrze wydać Nowe Przymierze z pomocą drukarni specjalizujących się w druku na papierze biblijnym. Mieliśmy do dyspozycji kilka drukarni współpracujących z amerykańską Bible League. Przy tej okazji,
postanowiliśmy zmienić skład, oraz zastosować inną,
bardziej czytelną czcionkę. Druk wydania drugiego
zleciliśmy drukarni niemieckiej. Trzecie wydanie Nowego Przymierza, powiększone już o Psalmy, zleciliśmy drukarni z Japonii, również współpracującej od lat
14
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z Bible League. To wydanie szczególnie trafiło w gusta
czytelników, tak ze względu na poszerzoną zawartość
o Psalmy, jak szatę graficzną i oprawę.
Ale obecnie drukujecie na Białorusi?
Tak. W 2012 roku zaczęliśmy przygotowywać się do
współpracy ze stosunkowo nową drukarnią na Białorusi, obsługującą głównie europejskie oddziały Ligi
Biblijnej. Odwiedzając biura tych oddziałów, miałem
możliwość zapoznania się z Bibliami drukowanymi na
Białorusi. Ponieważ ich jakość była bardzo dobra, wydanie całej już Biblii zleciliśmy właśnie tej drukarni.
Jak i gdzie kupować Biblie? Czy zbory mogą liczyć
na jakieś upusty?
Biblie w przekładzie EIB można kupować bezpośrednio w naszej internetowej księgarni, pod adresem
www.sklep.ligabiblijna.pl bądź w innych, współpracujących z nami księgarniach w całym kraju. Przy zakupach
indywidualnych powyżej 180 zł oferujemy bezpłatną
przesyłkę. Dla zamówień składanych przez Kościoły
oferujemy upusty, w zależności od wielkości zamówienia. Dolna granica od której rozpoczynają się upusty, to
zakup 1 kartonu (12 szt) Biblii, obojętnie jakiego rodzaju. Zainteresowanym przesyłamy e-mailowo szczegółowe warunki do takich zamówień. Do celów ewangelizacyjnych, przy spełnieniu określonych warunków, mamy
również możliwość udzielenia dodatkowego upustu.
Czy działalność misyjna Ligi Biblijnej jakoś jest
wspierana przez sprzedaż Biblii? Jeśli tak, to jak?
Nasza działalność jest po części finansowana z dochodów ze sprzedaży Biblii. Patrząc z innej perspektywy,
cały dochód naszej księgarni (w tym i ze sprzedaży Biblii w przekładzie Piotra Zaremby) jest przeznaczany
na naszą misję, w tym na Projekt Filip, poprzez który
zarówno „Nowe Przymierze” a teraz i całe Biblie są
oferowane bezpłatnie. Rocznie w ten sposób do rąk
nowych czytelników trafia w sumie kilkanaście tysięcy egzemplarzy Ewangelii Jana, Nowego Przymierza i Biblii. Również program zakładania zborów
„Misja_PL” częściowo jest finansowany z funduszy pochodzących z działalności naszego sklepu. Dzięki temu
możemy wspierać misjonarzy stypendiami, materiałami
ewangelizacyjnymi (kursy PF) oraz właśnie egzemplarzami Pisma Świętego. Celem działalności handlowej
nie jest zysk dla samego zysku, ale raczej wspieranie
ofiarności osób, które wspierają służbę Ligi Biblijnej
i osiąganie celu naszej fundacji, który streszcza się
w słowach już wcześniej przytoczonych: „Aby Słowo
Pana szerzyło się i było cenione”.
Dziękuję za Wasza pracę – zarówno przy szerzeniu
Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego – jak
i we wszystkich misyjnych projektach, które realizujecie. Niech Bóg Wam w tym błogosławi!

TEMAT NUMERU | PISMO ŚWIĘTE

Ewangeliczny

Przekład Biblii
zakończony!

Z głównym autorem przekładu
Ewangelicznego Instytutu Biblijnego,

Piotrem Zarembą,
rozmawia Mateusz Wichary.
Mateusz Wichary: Piotrze, kiedy rozpocząłeś swą
pracę nad przekładem?
Piotr Zaremba: Około 16 lat temu.
Jakie wtedy towarzyszyły Ci myśli?
Dokładnie nie pamiętam. Zdaje się, że byłem owładnięty
pragnieniem osiągnięcia celu.
Nie dziwię się – aby rozpocząć tak wielki projekt,
musiałeś być bardzo mocno zmotywowany! Czy było
coś, czego się wtedy obawiałeś, rozpoczynając tak
wielkie zadanie?
Nie przypominam sobie obaw. Byłem dobrej myśli.
Jak wyobrażałeś sobie wtedy tę pracę?
Pierwotnie planowałem nieco większy zespół tłumaczących i liczyłem na większe zainteresowanie seminariów
teologicznych.

społeczne i naukowe okazały się nie do pogodzenia
z aspektem czasowym całego przedsięwzięcia. Trudno w świecie szybkich zmian, w biegu krótkiego życia,
przy niepewności, co przeniesie przyszła chwila, nie
mówiąc o przyszłym roku, zobowiązywać się do wieloletniej pracy lub trwać przy projektach kilkanaście lat.
Jaki był twój główny cel? Czy zmienił się jakoś
w trakcie pracy?
Cel, a precyzyjniej cele naszej pracy zawarliśmy na stronie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Oto one:
PROMOWAĆ – gdziekolwiek to możliwe – poznanie
Pisma Świętego w językach oryginalnych, to jest hebrajskim, aramejskim i greckim;

A jak te plany zweryfikowało życie?

PROPONOWAĆ – gdziekolwiek to potrzebne – przekłady Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski, dostosowane do potrzeb studiów biblijnych,
przedsięwzięć ewangelizacyjnych i lektury rodzinnej;

Trudno mówić o szczegółach, bo było ich wiele, ale
ogólnie rzecz biorąc sprawy osobiste, zaangażowanie

POMAGAĆ poszukującym Bożej Prawdy w dotarciu do
jej źródła.
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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Pozostajemy wierni tym celom. Żaden przekład nie zastąpi oryginału. Każdy ma charakter propozycyjny.
Mówisz, że przekład nie zastąpi oryginału. Jaki więc
jest sens przekładów? Po co w ogóle je robić?
Przekład nie zastąpi oryginału w tym sensie, że nie
można po dokonaniu przekładu zachowywać się tak,
jakby oryginał nie był już więcej potrzebny. A sens
przekładów wiąże się z tym, że języki biblijne są obecnie językami martwymi. Dzięki przekładom poselstwo
ewangelii wciąż rozbrzmiewa w naszych czasach i jak
dawniej przeobraża ludzi.
Co byś więc doradził chrześcijanom, którzy chcą
uczyć się języków oryginalnych?
Doradziłbym, aby się czy prędzej za to zabrali! I skontaktowali się ze mną.
Jak więc wyglądała Twoja praca przez te 16 lat?
Była to praca tłumacza przeniknięta desperacką modlitwą, ogromnym poczuciem odpowiedzialności wobec
przeszłości i przyszłości za dobór słów i sformułowań
oraz niełatwe do przewidzenia konsekwencje tego doboru. Nierzadko towarzyszyło mi wrażenie, że przenoszę
górę, szpadelkiem, z miejsca na miejsce.
To bardzo pobudzające wyobraźnię porównanie. Co
się sprawdziło, co nie?
Sprawdziły się wszystkie moje założenia metodologiczne i organizacyjne. Prace zajęły jednak dużo więcej czasu niż pierwotnie planowałem.
Jakie wyzwania towarzyszyły projektowi przekładu?
Najważniejszym wyzwaniem była dyscyplina pracy
i elastyczność wobec oczywistych niespodzianek, które
z natury rzeczy niesie życie.
Możesz jakieś z nich wymienić?
Choćby to: obok mojej pasji tłumaczenia Biblii, jestem
mężem, ojcem, duszpasterzem, kaznodzieją i pracownikiem naukowym. Już chyba nie trzeba wyjaśniać
dalej. Każdy problem ludzki jest inny, przygotowanie
każdego ewangelicznego kazania to odrębna przygoda
z Bogiem, a bywa, że w tygodniu tych kazań wypadnie
sześć (dwa w niedzielę, w środę, na dwóch placówkach
misyjnych i jeszcze na pogrzebie lub przy zawieraniu
małżeństwa) — rzeczy pilne często wypierają ważne.
Dla mnie przekład był ważny. Myślę, że cudem udało
nam się zadbać o to, że nie padł pod naporem potężnych
fal codziennych pilnych spraw.
Co uważasz za najważniejsze odkrycia w trakcie
pracy?
Gdy rozpoczynałem prace nad przekładem, myślałem,
że nareszcie dotrę do racji. Ku najmilszemu ze wszystkich zaskoczeń dotarłem do głębokiej relacji — z Osobą,
z Jezusem Chrystusem. Tę myśl zawarłem w Słowie za16
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proszenia do naszego wydania, które napisałem w imieniu całego EIB po latach rozmyślań: „Jeśli na kartach
tych Pism zamierzasz szukać przede wszystkim racji,
to zapewne ją znajdziesz, jak wielu innych – na własną
miarę, jednym na pociechę, drugim na przekór. Może
tej racji zechcesz bronić, a nawet za nią umrzeć. Jeśli
jednak dzięki tej Księdze nie nawiążesz relacji z Osobą,
z Panem wszechrzeczy, Jezusem Chrystusem, jeśli On
sam nie stanie się rdzeniem Twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje, możesz rozminąć się z prawdziwym życiem.” Największą zachętą była dla mnie
Obecność Boga. Biblia jest jedyną księgą, którą się czyta w obecności jej Autora.
Bardzo to budujące! Patrząc na te 16 lat pracy z natchnionym tekstem, co było dla Ciebie największym
wyzwaniem?
Stawać przed tekstem tak, jakby to było moje pierwsze
z nim spotkanie; pozwolić tekstowi mówić, co mu się
podoba, nie zmuszać, by powiedział, co mi się podoba.
Dziękuję. Przejdźmy teraz do rozmowy o samym
przekładzie. Jak pokrótce opisałbyś swe tłumaczenie?
Opublikowane dzieło jest przekładem literackim. Znaczy to, że w procesie tłumaczenia starano się język grecki, hebrajski i aramejski oryginału podporządkować
wymogom języka polskiego. Literackość przekładu nie
oznacza jednak, że jest on przekładem mniej wiarygodnym niż na przykład tzw. przekłady dosłowne. Tam,
gdzie chodzi o przekazanie myśli teologicznej, nasz
przekład czyni to w sposób dosłowny, to znaczy podporządkowuje język polski sposobowi wyrażania myśli
w języku oryginalnym.
Myślę, że to bardzo ważne rozróżnienie. Gdzie więc
w praktyce owa literackość się przejawia?
Literackość przekładu odnosi się głównie do realiów
życia codziennego, do narracji historycznych i geograficznych; do stosowania zaimków zamiast powtarzania tych samych słów lub do wtrącania imion autorów
wypowiedzi tam, gdzie ich brak mógłby zamazywać
znaczenie tekstu oraz do przekładu idiomów i do związków frazeologicznych. Słowa dodane, nie występujące
w tekście greckim, hebrajskim lub aramejskim, ujęto
w naszym przekładzie w nawiasy kwadratowe, ale tylko w tych przypadkach, gdzie nie wynikają one z tekstu
w sposób oczywisty.
Czym przede wszystkim różni się od Biblii Warszawskiej i od Biblii Tysiąclecia?
Oba wymienione w pytaniu tłumaczenia są już przestarzałe. Nasz przekład jest obecnie pierwszym na rynku
polskim przekładem opartym o najświeższy stan badań
nad tekstem Biblii w językach wyjściowych, to jest hebrajskim, aramejskim i greckim.

Co to znaczy, że jest ono ewangeliczne?
Nasz przekład określam jako ewangeliczny w tym sensie, że jest on pierwszym w historii Polski owocem pracy chrześcijan ewangelicznych, to znaczy ludzi, którzy
przy szacunku dla rozwoju myśli teologicznej minionych wieków, rolę rozstrzygającą przypisują trzydziestu dziewięciu księgom Biblii Hebrajskiej i dwudziestu
siedmiu księgom Nowego Przymierza jako wystarczająco jasno zapowiadającym i poświadczającym Osobę Jezusa Chrystusa, który wkroczył w historię, aby stać się
rdzeniem nowego życia tych, którzy Mu zaufali i stali
się Jego naśladowcami. Nasz przekład jest ewangeliczny ze względu na ludzi, którzy brali udział w pracach,
a nie ze względu na dzieło, które w wyniku tych prac
powstało.

Osobiście bardzo się z tego cieszę, że nasze środowisko pierwszy raz w historii może poszczycić się przekładem Biblii, który powstał pośród nas. Czego jeszcze możemy się spodziewać?
Jeśli chodzi o Ewangeliczny Instytut Biblijny, to kolejnych przekładów bądź ich wydań. To, co się raz zrobiło,
można zawsze zrobić lepiej. W październiku bieżącego
roku planujmy publikację przekładu dosłownego.
Czego możemy Ci życzyć?
W Jezusie Chrystusie mam już wszystko. Chętnie jednak przyjmę życzenia mądrości, abym to wszystko, co
w Nim mam, potrafił rozpoznać i jak najpiękniej wkomponować w Jego plany.
Amen! Dziękuję za rozmowę.

Magdalena
Staroniewicz

WSPOMNIENIE

Kochał Boga,
ludzi, życie…

wym im. Szebesty, willi
„Jaworzyna”, kiedyś na
dawnej
„Zaborniance”
(obecnie „Siwy Dym”),
czy „Janosiku”.
Metaloplastyka była
jego pasją, ale nie od tego
się zaczęło. Jeszcze będąc
w szkole podstawowej,
mały prezent od ojca, scyzoryk, rozbudził w nim
zainteresowanie rzeźbą
i już wtedy zaczął tworzyć w drewnie. Pochodził z rodziny, gdzie zajmowano się sztuką typu
snycerstwo, kowalstwo,
rysunek, rzeźba czy metaloplastyka, więc w naturalny sposób zaczął
wykonywać to, co potem stało się
jego wielką pasją i równocześnie
zawodem wykonywanym. Praca
w Andrychowskiej Fabryce Maszyn w zawodzie ślusarz precyzyjny
przysłużyła mu się potem w metaloplastyce – to właśnie tam nabył
jeszcze większą precyzję w rękach.

Waldemar Kuniczuk
(1947-2015)

fot. Jan Ciepliński

J

ego miedziane róże zdobią domy
nie tylko osób z Rabki, ale
i z wielu miejsc w Polsce, Europie
i na innych kontynentach, dokąd
zostały rozwiezione jako prezenty.
Waldek zawsze hojnie nimi obdarowywał. Niemało ludzi w Rabce
zna też jego rzeźby w drewnie czy
artystyczne szyldy na kilku budynkach naszego miasta: Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowisko-

Jak wspomina jego rodzina, pierwsze swoje dłuta robił sam, gdyż
w czasie komunizmu niełatwo było
taki sprzęt nabyć. Ze złamanego
noża potrafił zrobić specjalistyczne dłuto; nawet obecnie większość
jego narzędzi do metaloplastyki zaprojektował i zrobił sam, ponieważ
wiele jego prac to projekty autorskie
własnoręcznie tworzył ich elementy.
Zanim zaczął robić miedziane róże,
pierwszymi motywami kwiatowymi
były szarotka alpejska i oset górski
(dziewięćsił bezłodygowy), jakie
wykonywał w mosiądzu. Innym
częstym motywem jego prac była
parzenica. Gdy prowadził warsztaty z rękodzielnictwa i opowiadał
o folklorze góralskim, wyjaśniał jakie funkcje spełniały poszczególne
elementy stroju góralskiego i wtedy
też prezentował wykonywane przez
siebie spinki do koszul w kształcie
parzenic. Nie bał się wyzwań artystycznych! Rodzina wspomina, że
właściwie potrafił zrobić cokolwiek,
na co w danym momencie pojawiSŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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ła się potrzeba: i uszyć sukienkę,
i plecak, i odrestaurować inkrustowany antyk. Chcąc promować dzieła
artystów rękodzielników z Podhala
i okolic oraz wiedzę o ginących zawodach, doprowadził do powstania
w Rabce galerii i pracowni „Drzewiej”. Jest plan, aby pomimo odejścia Waldka, pracownia nadal się
rozwijała; kto wie, może kiedyś jeden z jego synów, Mateusz, który 15
lat uczył się od ojca rzemiosła, pójdzie w jego ślady…
Wiele młodych osób w Rabce
zapamięta Waldka jako osobę, która
zaszczepiła w nich pasję do sportu.
Jego żona Małgosia przez lata pracowała w Szkole Podstawowej nr 3
na Słonem jako nauczyciel wychowania fizycznego i Waldek często
współprowadził z nią zajęcia, szczególnie z chłopcami. Niezapomniany dla wielu będzie SKS – Szkolny
Klub Sportowy, jaki Waldek tam
prowadził, trenując nie tylko sprawność fizyczną dzieci, ale też ich charakter! Gdy Gosia i Waldek byli moimi nauczycielami WF-u, nigdy nie
pomyślałam, że kilka lat później będziemy mieć ze sobą bardzo bliską,
szczerą i nadzwyczajną relację przez

18
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wiarę w Jezusa! Dzięki swej pasji do
sportu i uprawnieniom instruktora
wychowania fizycznego zdobytym
w wojsku, Waldek potrafił stworzyć
niepowtarzalny program zajęć sportowych dla dzieci, przygotowując
wiele z nich do zawodów lekkoatletycznych i innych. Zawsze zachęcał
swoich wychowanków do jeszcze
większego poświęcenia i umiejętnie dopingował tych, którym niekoniecznie dobrze szło; cieszył się
z ich małych i większych sukcesów.
Nawet teraz, przez ostatnie miesiące, przygotowywał dzieci do sezonu narciarskiego, prowadząc dla
nich treningi na sali gimnastycznej
w szkole na Słonem.
Można by jeszcze wiele o Waldku opowiadać, ale jestem przekonana, że jeśli wiedziałby, że będę
kiedyś pisać o nim wspomnienie,
chciałby, abym skupiła się na ostatnich dziesięciu latach jego życia. Bo
na początku tego okresu nastąpiła
w nim konkretna przemiana i Waldek często mówił, że żałuje, że nie
stało się to wcześniej. Przemiana ta
miała miejsce, gdy Waldek zaczął
osobiście czytać Biblię, odkrywać
w niej kolejne prawdy o relacji Boga

z człowiekiem i odnosić to wszystko do własnego życia. Zapragnął,
aby ten sam Jezus, o którym czytał w Słowie Bożym – Jezus, który ratował zgubionych, odpuszczał
grzechy, uzdrawiał chorych i czynił
inne cuda – uczynił te same rzeczy
w jego życiu! I w końcu przez szczere zawołanie do Niego w modlitwie
poprosił, aby Jezus Chrystus wyrwał
go ze wszystkiego, co oddzielało go
od Boga i powierzył Mu całe swoje
życie. Uwierzył, że Jezus ma moc
rozpocząć w nim nowe życie duchowe i o to poprosił. I Bóg rzeczywiście uczynił go nowym stworzeniem,
jak to jest wytłumaczone w Jego
Słowie (II List do Koryntian 5,17).
Również jego żonę, która poprosiła
o to samo, Bóg przemienił w nowe
stworzenie. Waldek został też wtedy
uwolniony od nałogu alkoholowego,
z którego wcześniej przez lata bezskutecznie próbował wychodzić.
Kiedy to wszystko się stało,
starał się nie przepuszczać okazji,
aby o tym świadczyć – wiele osób
usłyszało od niego kiedy i jak Jezus zmienił jego życie. Owoce tego
widzieli na własne oczy i odczuli
jego najbliżsi – żona, dzieci, dalsza

rodzina i przyjaciele… Przez ostatnie 10 lat swojego życia Waldek po
prostu promieniował szczególną radością, pokojem i zapałem do życia
dla Boga! Ponieważ teraz sam doświadczył nieznanego mu wcześniej
życia, jego gorącym i naglącym
pragnieniem było, aby i inni poznali
„żywego Boga”, jak sam często mówił. O Nim więc dzielił się w swych
codziennych rozmowach, przy odwiedzinach, przy jakiejkolwiek okazji – bardzo lubił przebywać między
ludźmi, więc często specjalnie udawał się w miejsca, gdzie mógł się
z kimś spotkać i rozmawiać. Codziennie też gorliwie modlił się
o swoich przyjaciół, jak i o mnóstwo
osób, których nie znał osobiście, ale
pragnął, aby poznali Jezusa i Jego
moc w swoim życiu.
Odszedł bardzo nagle i zupełnie niespodziewanie. W dniu swojej
śmierci (30 grudnia 2015), jak przez
kilka ostatnich lat, wstał wcześnie
rano, aby modlić się i, wraz ze swoją żoną, uwielbiać Boga przez pieśni, po czym rozesłał do dziesiątek
swoich bliskich SMSa z fragmentem
ze Słowa Bożego, co też codziennie
o tej porze robił. Kiedy go otrzymałam, absolutnie nie spodziewałam
się, że będzie to ostatni taki SMS
od niego. Po południu Waldek udał
się, jak zwykle, na swoim rowerze
do pracowni „Drzewiej”. Prowadząc
tam zajęcia dla dorosłych o swej
sztuce, nagle poczuł się słabiej i…
już po krótkiej chwili odszedł z tego
świata... Jego poranny SMS to słowa
Jezusa zapisane w Ewangelii Jana
14,1-6:
Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w BOGA i we MNIE
wierzcie! W domu OJCA MEGO wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej,
byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę
znowu i wezmę was do SIEBIE, abyście, gdzie JA JESTEM, i wy byli.
I dokąd JA idę, wiecie, i drogę znacie. (…) JA JESTEM droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do
OJCA, tylko przeze MNIE.

Z pewnością gdy Waldek pisał
tego SMSa, nie spodziewał się, że
jeszcze tego samego dnia odejdzie
do domu Ojca – do miejsca, które
przygotował dla niego Jezus, którego tak bardzo pokochał… Waldek
zaznaczył w tym SMSie konkretne
słowa wielkimi literami (jak wyżej)
– jestem przekonana, że chciał, aby
do odbiorcy dotarły w sposób szczególny te konkretne treści. W końcu
przez ostatnie lata swojego życia codziennie zaświadczał, że Boga nie
da się poznać, nie poznawszy osobiście Jezusa Chrystusa…
Kilka dni po śmierci Waldka,
gdy piszę te słowa, wśród jego najbliższych, w tym żony, dzieci i braci
i sióstr z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rabce, którego Waldek był
częścią, naturalny smutek miesza się
z nadzwyczajnym pokojem serca…
Bo z jednej strony Waldek odszedł
nagle i zupełnie niespodziewanie
i jego odejście jest dla nas ogromną stratą… Na myśl przychodzi
Waldka głośny śmiech, serdeczny
uścisk, kolejny pomysł na róże lub
coś nowego z miedzi, w jego domu
czy pracowni długie rozmowy o doświadczeniach w życiu z Bogiem,
wsparcie w modlitwie i wiele, wiele innych rzeczy, których po prostu
już nie będzie… Z drugiej jednak
strony mamy w sobie pokój oparty
na solidnym fundamencie obietnic
ze Słowa Bożego – pokój, że Waldek
jest teraz w lepszym niż ten świat
miejscu, jakie Bóg przygotował dla
tych, którzy go kochają.
Kto wierzy w Syna Bożego, ten
ma w sobie świadectwo Boga, kto nie
wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo
nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg
dał o swoim Synu. A świadectwo jest
takie: że Bóg dał nam życie wieczne,
a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto
ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna
Bożego, nie ma też i życia. O tym
napisałem do was, którzy wierzycie
w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I List
Jana 5,10-13
A nie chcemy, bracia, abyście
byli w niepewności co do tych, któ-

rzy zasnęli, abyście się nie smucili,
jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
Albowiem jak wierzymy, że Jezus
umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. I List
do Tesaloniczan 4,13-14.

P.S.

Czasu jest niewiele

W okresie nie dłuższym niż dwa
miesiące czterech moich dobrych
przyjaciół odeszło do wieczności.
Będziemy za nimi tęsknić, ale wiemy, gdzie są. Wiemy, że znowu ich
zobaczymy. Każdy z nich zaufał Jezusowi Chrystusowi jako swojemu
Zbawicielowi i Panu i żył dla Niego
najlepiej jak potrafił.
Czasu jest niewiele (I Kor 7,29-31).
Nie wiemy ile nam jeszcze zostało
życia na tej ziemi. Psalmista mówi:
„siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt
lat” (Ps 90). Może mniej. Czasu jest
zbyt mało, aby go tracić na kłótnie, samolubne cielesne życie. Musimy zainwestować resztę czasu,
jaki mamy, na robienie tego, co jest
ważne: kochanie ludzi, ewangelizację i uczniostwo.
Co ludzie powiedzą o Tobie, kiedy
Cię już nie będzie? Słyszeliśmy,
jak ludzie mówili wspaniałe rzeczy
o naszych przyjaciołach, gdy umarli: „On był taki pokorny i cierpliwy.
Nigdy nie widziałem, aby stracił
cierpliwość”, „Ona kochała ludzi
i traktowała każdego, jakby był
najważniejszą osobą na świecie”.
Dlaczego czekamy, aż ludzie odejdą, aby powiedzieć, jak bardzo ich
docenialiśmy? Zrób to teraz. W Polsce jest taki wiersz, którego słowa
mówią: „Śpieszcie się kochać ludzi
– tak szybko odchodzą”.
„Drogocenna jest w oczach Pana
Śmierć wiernych jego”. (Ps 116,15)
Douglas Groth
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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M

amy piękne lato. Wyjeżdżamy
na swoje zaplanowane urlopy,
by odpocząć od codziennych obowiązków, od pracy zawodowej, od
szkoły, od nauki. Młodzi ludzie porzucili swoje tornistry z książkami
w kąt i niekiedy przeleżą one nietknięte do końca lata. Młodzi głośno
mówią, że chcą odpocząć od fizyki,
biologii, matematyki, chemii czy historii. Nie chcą być uczniami. Taki
odpoczynek dobrze wszystkim robi.
Jednak warto pamiętać, że porzucenie szkolnej ławki i podręczników,
nie uwalnia nas od praw i zasad,
o których się uczymy. Wakacje nie
uwalniają nas od reguł, którymi kierowaliśmy się w pracy zawodowej,
czy w podczas lekcji matematyki
i fizyki. Zasady i prawa bowiem nie
mają wakacji.
Musimy zastosować reguły matematyczne kupując pierwsze wakacyjne lody. Mimo założenia odpoczynku od fizyki, podczas skoku
do wody działa grawitacja, zasada
zachowania energii, czy prawa hydrostatyki w wodzie. Pływając i nurkując korzystamy z działającej siły
wyporu zgodnie z prawem Archimedesa, a leżąc na plaży chronimy
się przed biologicznym wpływem
promieniowania słonecznego, jakim
są oparzenia skóry. Natura i zasady,
rządzące nią, nie mają bowiem urlopu. Warto o tym pamiętać.
Podobnie jest ze światem duchowym. Prawa i zasady obowiązujące
nie przestają działać podczas wakacji. Znamy wszyscy Cztery Prawa Duchowego Życia. Mówią one
o tym, jaka jest kondycja człowieka
przed Bogiem, Mówią o następstwie
grzechu, o sposobie przywrócenia
relacji człowieka z Bogiem. Mówią
o Jezusie, jako jedynym dawcy życia. One również obowiązują cały
rok. W wakacje też.
Jak zatem planować wakacje, by
nie być jak młodzi ludzie, którzy tak
bardzo nie chcą być uczniami, że
odcinają się od tego, czego się uczą
w szkole. Zapominają o następstwach zatrucia substancjami chemicznymi. Zapominają o wpływie
niedoboru snu i racjonalnego żywie-

20

SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016

Urlop

/

czy i *

misja?
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nia. Zapominają o podstawowych
regułach matematycznych, wydając
więcej niż mają. Jak spędzać wakacje, by nie chcieć bezmyślnie odpoczywać od praw i zasad w świecie naturalnym i duchowym, które
funkcjonują pomimo urlopu? Jakie
mieć plany wakacyjne, by nie chcieć
odpoczywać od bycia uczniem i naśladowcą Jezusa?
Niektórzy dosłownie wybierają
się w podróż Jego śladami. Będąc
w Izraelu, poza turystami, czy pielgrzymkami pośpiesznie przemieszczającymi się, można spotkać grupy ludzi z uważnością studiujących
historie biblijne związane z danym
miejscem. Jedni, w okolicach Cezarei Filipowej, w skupieniu czytają
fragmenty Ewangelii, gdzie padło

pytanie Jezusa skierowane do Jego
uczniów: „za kogo mnie uważacie?”
(Mt 10:15; Mk 8:29). Inni siedzą nad
Jeziorem Genezaret, czytając fragment, gdy Jezus powoływał swoich uczniów słowami: „pójdźcie za
mną” (Mt 4:19). Jeszcze inni sięgają
po fragmenty opisujące ostatnią noc
Jezusa w ogrodzie oliwnym.
Zdarza się też słyszeć o wyprawach śladami Pawła. Będąc na
Cyprze oglądamy w Pafos kamienny pręgierz, gdzie poddano chłoście Pawła za głoszenie Ewangelii,
zanim rzymski naczelnik Sergiusz
Paulus przyjął chrześcijaństwo.
Wybieramy się na Maltę, gdzie szukamy śladów cudownego ocalenia
Pawła. Wspominamy uzdrowienie
ojca panującego tam rzymskiego

namiestnika, Publiusza. Oglądamy
współczesny efekt jego nawrócenia
w postaci wielu pięknych kościołów na wyspie, dzisiaj w większości
pod wezwaniem Apostoła Pawła.
Inni szukają śladów misyjnych wypraw Pawła w Grecji, na Krecie, czy
w obecnej Turcji. Robimy pamiątkowe zdjęcia, czytamy adekwatny
fragment Dziejów Apostolskich
bądź listów Pawła i wracamy do
swoich hoteli, wracamy na plażę.
Paweł niejednokrotnie zachęcał adresatów swoich listów do naśladowania go. Jednak zapewne nie miał
na myśli podróży dokładnie jego
śladami. Nie o takie naśladowanie
apelował Paweł. Nie do takiego naśladowania wzywał Pan Jezus.
Kilka lat temu, na jeden z letnich obozów rodzinnych, zgłosiło
się wiele osób spoza kościoła. Jako
organizatorzy wiedzieliśmy, że na
takim obozie potrzebni będą ludzie
wierzący, do rozmów, do rozważań.
Zachęcałam wtedy ludzi z różnych
zborów do udziału w tym obozie.
Zdarzało mi się jednak usłyszeć
odpowiedź - dziękuję za zaproszenie, ale mam już zupełnie inne plany na wypoczynek. Wyjaśniałam
wtedy, że nie jest to propozycja jedynie wypoczynku, ale propozycja
misji, prośba o pomoc w czynieniu
uczniów Jezusa.
Jakie wakacje? Obóz chrześcijański w niezbyt drogim ośrodku
z grupą 100 osób, w większości
nieznanych, bez gwarancji wyspania się, z gromadą głośnych dzieci
wokół? Czy raczej kameralny wyjazd w gronie przyjaciół, w nieco
bardziej komfortowych warunkach?
Jedno nie musi kłócić się z drugim
pod warunkiem, że w jednym i drugim miejscu będziemy naśladowcami Jezusa. Pod warunkiem, że misja
nie jest opcją możliwą do realizowania jedynie podczas obozów chrześcijańskich. Pan Jezus nie oddzielał
uczniostwa, od misji.
Bycie Jego uczniem, naśladowcą oznacza równolegle bycie misjonarzem. Jezus w swoich ostatnich
słowach do uczniów powiedział:
„będziecie mi świadkami” (Dz 1:8a).

Zatem nie ma znaczenia, czy pojadę pod namiot nad pobliskie jezioro
z przyjaciółmi, czy spędzę urlop na
obozie rodzinnym w ośrodku nad
Bałtykiem, czy będzie to wyjazd do
czterogwiazdkowego hotelu na Wyspach Kanaryjskich. Pan Jezus bowiem przewidział te różne odległości
mówiąc, że ostatecznie świadczenie
o Nim ma mieć miejsce począwszy
od swojego domu, sąsiedztwa, aż po
krańce ziemi (Dz 1:8b).
Gorzej, jeśli planujemy wyjechać na wakacje bez misji. Gorzej,
gdy planujemy odpocząć od kościoła. Gdy planujemy odpocząć od Jezusa, od świadczenia o Nim, od bycia
Jego uczniem. Nie bądźmy jak dzieci
porzucające tornistry z podręcznikami. Nie porzucajmy na czas wakacji
swoich Biblii w kącie, w domu. Nie
porzucajmy swojego uczniostwa, jak
robią to niedojrzałe dzieciaki, które nie chcą być uczniami podczas
wakacji. Udając kogoś, kim nie są,
wchodzą w role nie dla nich, próbują dziwnie pojętej wolności od reguł, praw i zasad, które przecież nie
mają wakacji. Często po wakacjach
siadają grzecznie w swoich ławkach
szkolnych i liżą swoje przeróżne
rany, które są konsekwencją łamania
praw i zasad, które nie miały wakacji.
Prawa duchowego życia mówią,
że jedynie przez Jezusa człowiek
może poznać Boga i doświadczyć
wybaczenia grzechów i Jego miłości. Każdy musi osobiście zareagować na Boże warunki ratunku czło-

wieka. Jak czytamy „każdy bowiem,
kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie”. Kolejne słowa Pawła to szereg trudnych pytań. „Ale
jak mają wzywać tego, w którego
nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć
w tego, o którym nie słyszeli?
A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego,
który zwiastuje?” (Rz 10:13-14).
W otaczającym nas świecie,
tym materialnym i duchowym, obserwujemy, że brak danych rodzi domysły, brak uporządkowania rodzi
chaos, brak ciepła jest zimnem, brak
dobra jest złem, a brak światłości
jest ciemnością. Do czego prowadzi
milczenie, brak zwiastowania dobrej nowiny?
Niezależnie od miejsca odpoczynku, niezależnie od towarzystwa, w jakim będziemy spędzać
urlop, nie odpoczywajmy od bycia uczniami Jezusa, od bycia Jego
świadkami. Wskazujmy na Tego,
który jest Światłością świata, miłością i jedynym ratunkiem człowieka. Bądźmy jednak Jego świadkami nie w oparciu o własną mądrość
i własne siły, których tak często
brak. Czerpmy z Jego mądrości
i mocy, bo jak powiedział Jezus,
„weźmiecie moc Ducha Świętego”
(Dz 1:8a). Wróćmy z urlopu z pięknymi nogami, nie jedynie z powodu opalenizny, czy wzmocnienia
fizycznego, ale z powodu niesienia
ewangelii. Bo jak pisze Paweł „O jak
piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” (Rz 10:17).

INFORMACJE O KONFERENCJI KOBIET 2016
Zgłoszenie na udział w Konferencji Kobiet „Mądrość, która buduje” prosimy przesyłać na adres e-mail: sluzbakobiet@wp.pl.
Powinno zawierać dane:
Imię nazwisko ………………………………………………………………….…
Dane do rejestracji (PESEL) .....………………………………………………
Miasto ………………………………………………………………………………
oraz informacje o wyborze opcji noclegu i transportu.
Koszt Konferencji z wyżywieniem i noclegami (proszę zaznaczyć):
□ 168 zł, sala 4-6 osób i więcej (łazienka wspólna w korytarzu)
□ 180 zł, pokój 3 osobowy bez łazienki (łazienka wspólna w korytarzu)
□ 200 zł, pokój 2 i 3 osobowy z łazienką (ograniczona liczba miejsc)
UWAGA! Przedpłatę w wysokości 50 zł wpłaty prosimy przelać na
konto do 30.08.2016 r. (w przypadku opóźnienia miesięcznika „Słowo
Prawdy” do 15.09.2016 r.). Pozostałą część można uregulować przelewem do 01.10.2016 r. na konto bankowe KCHB w RP, ul. Szczytnowska 37-39, 04-412 Warszawa, nr 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954
(ING Bank Śląski), z dopiskiem: „Konferencja Kobiet w Radości”

* ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie
przedpłaty opłaty konferencyjnej,
który warunkuje udział w konferencji oraz będzie dużym ułatwieniem
podczas rejestracji.
Proszę również o zaznaczenie, czy
będzie potrzebny transport ze stacji
PKP w Radości do ośrodka.
TRANSPORT: □ TAK □ NIE
W tej sprawie należy się kontaktować pod numerem telefonu
22 615 50 76 wewn. 20 lub 30.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony
internetowej www.baptysci.pl/

sluzba-kobiet
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UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 6
Łukasz Woźniak

UCZNIOSTWO
Jaki mam obraz uczniostwa?
W moich poprzednich artykułach
pisałem o tym, dlaczego czynienie uczniami, a nie szeroko pojęte
chrześcijaństwo, powinno być naszym celem i powołaniem. Pisałem
o modelu Jezusa, o wizji, z jaką żyjemy, a także o różnicach pomiędzy
typową grupką biblijną, a grupką
uczniowską. Moim zdaniem kluczowa różnica odnosi się do celu
tej grupy. Prowadzący powinien
mieć jasno określony cel dla grupy
i ten cel musi być znany i jasny dla
wszystkich jej członków. Np. celem
tej grupy, aby jej członkowie stawali
się coraz bardziej aktywnymi, posłusznymi, wiernymi i dojrzałymi
uczniami Chrystusa.
Jasno postawiony cel pomaga ocenić
nam nasze działania i nie odnosi się
to tylko do grupy. Czynienie uczniami, do którego powołał Jezus, nie
może być ograniczone/zawężone do
spotkania raz w tygodniu. Spotykamy się na nabożeństwach, wspólnie
jemy posiłki, pracujemy, bawimy

się i odpoczywamy, a każda z tych
okazji jest dana przez Boga po to
– abyśmy byli i czynili uczniami.
W każdej takiej sytuacji mogę – mając przed oczami cel, który dał mi
mój Mistrz – działać tak, aby jak
najlepiej czynić uczniami. Może
być to okazanie troski, rozmowa,
pouczenie, napomnienie czy wskazanie na Chrystusa w działaniu.
Dlatego w tym artykule chcę wymienić i opisać (za autorem książki
„Transforming Discipleship”1) kluczowe elementy uczniostwa przedstawionego w Nowym Testamencie.
To nie są warunki czy wymogi bycia uczniem, ponieważ te spełnił za
nas Jezus na krzyżu i nie musimy do
Jego ofiary niczego dokładać. Jest
to charakterystyka, która pomaga
ocenić mi moje własne życie, a także właściwie spojrzeć na otaczający
mnie świat. Inaczej mówiąc – jaki
mam obraz uczniostwa i co robię,
aby przemieniać otaczającą mnie
rzeczywistość?
1 Greg Ogden, Transforming Discipleship,
InterVariety Press, Downers Grove 2003, s.
22-38.

- jak je widzę
Uczniowie proaktywni
w usługiwaniu
Pismo Święte przedstawia uczniów,
jako osoby proaktywne w usługiwaniu, a smutna rzeczywistość jest
taka, że większość osób w kościele
to pasywni odbiorcy. Powszechne
kapłaństwo (1 Piotra 2:9), które jest
naszą protestancką domeną i chlubą,
często niestety pozostaje w teorii.
Apostoł Paweł pisze, że „w każdym
zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś
sposób przejawia się Duch.” (1 Kor
12:7), a my tak często patrzymy tylko na pastora, starszych, czy „osoby usługujące w kościele”. Pierwszą
ważną rzeczą, jaką powinniśmy
budować w naszym codziennym życiu, w naszym grupkach i w naszym
zborze lokalnym to przeświadczenie
o tym, że Chrystus powołał nas do
uczniostwa. Do takiego uczniostwa,
które jest aktywne w działaniu,
w usługiwaniu, w codziennym życiu. Bardzo często zgadzamy się
z tym w teorii, a potem wracamy
do codzienności i czujemy się komSŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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fortowo w obrębie naszej „służby”
albo, co gorsza, jako słuchacze w kościelnej ławce. Zastanów się, kiedy
następnym razem będziesz miał(a)
okazję, żeby usłużyć innym tym, co
masz od Boga. Pomyśl także, kiedy
będziesz miał(a) okazję, żeby zachęcić kogoś do tego, aby usłużył innym
tym, co ma, nawet, jeśli będzie to coś
pozornie niewielkiego. Bądźmy proaktywni w usługiwaniu i czyńmy innych uczniami, którzy będą postrzegali siebie, jako użyteczne narzędzie
w ręku naszego Pana.

Rola kościoła,
jako ciała Chrystusa
Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego
zastępcą, czy przedstawicielem na
ziemi. Ucieleśnienie Jezusa nie skończyło się na Jego wniebowstąpieniu,
ale trwa poprzez Jego życie w Jego
ludziach. Apostoł Paweł pisze o kościele używając bardzo obrazowego
porównania, pisząc o kościele, jako
o ciele Chrystusa i jego członkach
(Rz 12, 1 Kor 12). To przeświadczenie oznacza, że traktuję o wiele
poważniej moją relację z Chrystusem, a także z innymi wierzącymi. Chrystus, będąc Głową całego
ciała, będzie kierował pojedynczymi uczniami w ramach wspólnego dzieła kościoła. To oznacza, że
w Jego planie, założeniu, czy modelu nie ma miejsca na oddzielenie mojego indywidualnego życia, od życia innych, ale z góry możemy być
pewni, że użyje on swoich uczniów
(w tym i nas!), jako swoje narzędzia.
Jak głębokie relacje mam z chrześcijanami w moim kościele? Jak często
tworzę okazję do tego, aby wspólnie
działać, budować się, wzrastać? Czy
liczę, że większość rzeczy osiągnę
sam, a kościół/grupka biblijna pomoże mi z kilkoma sprawami, czy
nacisk kładę właśnie na wspólnotę?

Uczniowie zdyscyplinowani
w życiu codziennym
Obraz ucznia Chrystusa w Nowym
Testamencie bardzo często odbiega
od naszych „standardów chrześci24

SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016

jaństwa”. Nawrócenie i wierność
są często tym, co odróżnia ucznia
Chrystusa od tego świata, a dyscyplina traktowana jest jako sprawa
dodatkowa i opcjonalna. Apostoł
Paweł opisuje chrześcijan w sposób,
który stawia przed nami zupełnie
inne cele dla naszego życia i życia
innych:
„Każdy zawodnik odmawia sobie
wszystkiego, tamci wprawdzie, aby
zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś
niezniszczalny.” 1 Kor 9:25
„Krocz wraz ze mną przez niedole
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie
wikła się w sprawy tego życia. Chce
raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Podobnie, kto staje
do zawodów, nie zdobywa wieńca,
jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów.”
2 Tm 2:3-6
Co zmieni się, gdy zacznę patrzeć
na siebie, jako na atletę, żołnierza,
rolnika? Jakie pragnienia wlewa we
mnie Bóg, czy myślę o tych słowach?
Jeśli czuję się oskarżony, że tak wiele brakuje mi do doskonałości to
powinienem sięgać na nowo po
Ewangelię. Jeśli nie rusza mnie
to w ogóle, jestem zadowolony
ze stanu, w którym jestem teraz
to powinienem sięgać na nowo
po Ewangelię. A jeśli mam chęć
do działania, albo przynajmniej
pragnienie tej chęci to mam przyjść
do Boga i prosić, aby On dokonywał
tej zmiany, dawał owoce, budował
dojrzałość. W moim życiu i przez
moje życie w innych.

Uczniostwo, które dotyka
całego życia
Jak postrzegam moją relację z Bogiem? Czy myślę o niej w kontekście mojego osobistego cichego
czasu? Może w kontekście kościelnych aktywności i spotkań? Jezus
powołał uczniów, aby za Nim poszli, a nie czasem chodzili, On żył
z Nimi codziennie we wszystkim

i takiej relacji też pragnie z nami.
Nie powinniśmy spychać naszej relacji z Bogiem do sfery indywidualnej, nie powinniśmy oddzielać tego,
co duchowe, od tego, co cielesne.
Jego powołanie do Królestwa oznacza życie, które całe jest poddane
Jemu i każda rzecz, jaką robimy jest
duchowa, czy to modlitwa, praca,
spotkanie, czy odpoczynek. Uczniostwo ma dotykać całego twojego
życia, bo On odkupił i przemienia
całe twoje życie, nie jego część, a co
najważniejsze robi to dla twojej „korzyści” (Jan 15:11, Rz 8:28). Takie
nastawienie mamy nosić względem
siebie i innych. Nie poprzestawać na
powierzchownych rozmowach, na
zmianie wyłącznie tej „sfery duchowej”, ale dążyć do Jego przemiany
we wszystkim.

Biblia podstawą życia uczniów
Czy ufamy, że Biblia jest wystarczalnym, prawdziwym, autorytatywnym Słowem Boga? Prawdziwie w to ufamy i żyjemy tym, czy
może tylko zgadzamy się z tym na
poziomie doktrynalnym. To pytanie jest bardzo ważne w naszym

„Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się
w sprawy tego życia. (...) Podobnie, kto
staje do zawodów, nie zdobywa wieńca,
jeśli nie walczy prawidłowo.”
ewangelikalnym środowisku, ponieważ bardzo wiele osób wskazuje Biblie, jako prawdziwe Boże
Słowo i je przekręca, albo używa
niewłaściwie, albo odkłada na półkę i wyciąga co niedzielę. Jakie
miejsce zajmuje w moim życiu to
Słowo, które jest moim ratunkiem
(Rz 1:16), w którym Bóg mnie
uświęca (Jan 17:17), które jest użyteczne do nauki, wychowywania
w sprawiedliwości… (2 Tym 3:1617). Czytam je, czy jestem Mu posłuszny? Znam je, czy żyję nim?
Zadaj sobie te pytania, ale pytaj
także innych uczniów i myśl o tym,
jak możesz ich zachęcić do życia
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w oparciu o Słowo. Jak możesz
wzbudzić w nich pragnienie
i nauczyć ich korzystać z tego
Słowa, jako praktycznej, żywej podstawy naszego życia.

Uczniowie, którzy
dzielą się swoją wiarą
Ostatni punkt jest niezwykle ważny, ale nie będę go
szczegółowo opisywał (poświęcę mu osoby artykuł
w przyszłości). Rzeczą, której
sami często nie praktykujemy, a tym bardziej nie potrafimy jej uczyć jest dzielenie
się swoją wiarą. Specjalnie
nie skorzystałem z określenia „ewangelizacja”, ponieważ
uważam, że jesteśmy powołani do czynienia uczniami,
które zaczyna się od momentu
poznania każdej osoby, a nie
od momentu jej nawrócenia,
czy przystąpienia do jakiejś
grupy czy kursu.
Naszym celem powinno być
budowanie w sobie i w innych umiejętności i pragnienia dzielenia się naszą wiarą. Oczywiście to Bóg daje
pragnienie (Flp 2:13) i to On
daje słowa (Łk 12:12), ale widzimy w Jego Słowie zachętę,
a nawet pewne oczekiwanie dojrzałości w tej sprawie
(Dz 1:8, Heb 5:12). Dlatego
zadaj sobie dzisiaj pytanie
o to, na ile pragniesz dzielić
się swoją wiarą, relacją z Bogiem, Jego Słowem, a na ile
traktujesz to, jako przykry
obowiązek. Zastanów się też,
czy pragniesz, aby inni wierzący (w twojej rodzinie, grupie, kościele) byli odważni,
aktywni i przygotowani do
czynienia innych uczniami.
I módl się o te właściwe pragnienia.

Janusz Kucharczyk

Czy istnieją
Trzy Osoby boskie?
Trójca Święta ciągle wydawała się Jankowi
dziwacznym pomysłem. Jeżeli jest taka ważna – myślał sobie Janek – to czemu Biblia
o niej nie mówi? Jak jeden Bóg może być
w trzech osobach? Jeżeli trzy osoby, to chyba trzech bogów, ale Biblia mówi, że jest jeden. Przekonałem się też do myśli – dumał
dalej – że i Jezus i Duch są Bogiem. A więc?
I nagle poczuł olśnienie: Już wiem –
powiedział cicho do siebie – Bóg jest jeden,
Ojciec to Bóg, Syn to Bóg, Duch to Bóg, jeden i ten sam Bóg, który nas stworzył jako
Ojciec, zbawił jako Syn, uświęca jako Duch,
tak jak jeden i ten sam człowiek, jest ojcem
dla swoich dzieci, synem dla swoich rodziców
i dobrym duchem ożywiającym atmosferę dla
swych przyjaciół! Wreszcie to rozumiem!
Doktrynę Trójcy wykłada się w mętny, zawiły
i nielogiczny sposób, a ona jest bardzo prosta.
Postanowił podzielić się ze swym odkryciem ze swoim znajomym teologiem, Stefanem.
Ten, gdy się z nim spotkał, wysłuchał go najpierw, długo milczał, w końcu się odezwał:
- Fajnie toś sobie wymyślił.
- Nie? W sumie doktryna Trójcy jest dość jasna, w końcu to zrozumiałem.
- No, nie.
- Co nie?
- Nie zrozumiałeś.
- Dlaczego nie?
- Bo to nie jest doktryna Trójcy.
- A co to? – zdziwił się Janek.
- To modalizm.
- Że co?
- Że jeden Bóg o trzech funkcjach, przejawach...
- To ma już nawet nazwę?
- Tak. Głosili to: Prakseasz, Sabeliusz, Abelard, Joachim z Fiore, ruch Jesus only.
- Czyli wielu teologów to potwierdza.
- Większość wyznań uważa ich za heretyków.
- Dlaczego?
- Bo Biblia wyraźnie uczy, że Ojciec, Syn
i Duch to trzy różne osoby. Ojciec umiłował
Syna, Syn zapowiada Ducha, Duch jest po-

słany przez Ojca.
To trzy odrębne
relacje.
- Ale może w obrębie jednej osoby?
- Nie, to osobne
osoby.
-Nie rozumiem.

Stefan pomyślał chwilę, i odpowiedział:
- Bóg od początku zawiera w sobie wielość.
Tylko sam Bóg jest jak Bóg, ale – jak ktoś to
ujął – ale Bóg nigdy nie jest sam.
- No, nie wiem.
- Bóg jest wspólnotą trzech osób między którymi zachodzą realne relacje. Ojciec naprawdę kocha Syna. Czy pan Czesiek jako ojciec
Krzysia kocha siebie jako syna Mariana?
- No faktycznie, nie. To byłoby jakieś dziwne.
Ale dalej nie jestem przekonany.
- Bóg nigdy nie jest jakąś pustką, samą jednością. Od początku w Nim jest też miłość,
więź, relacja, spotkanie jednej osoby z drugą.
Dlatego może nas kochać. Miłość to jego najgłębsza natura. Prawdziwa, między osobami,
a nie jednej osoby do samego siebie.
- Ładnie to brzmi, ale nie wiem.
Janek chwilę milczał.
- No, dobrze, modalizm nie jest do końca
jasny, może nie ma racji, ale to trzeba jakoś
inaczej ująć.
- To znaczy?
- Przemyśleć na nowo jedność Boga.
- Czyli?
- Może jednak nie jest jeden. Wtedy od początku byłaby miłość i relacje.
- Ale nie w Bogu, tylko w trzech bogach.
- Trudno.
-Nie. To też jest herezja. Tryteizm. Ale
o niej porozmawiamy następnym razem.
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 6

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

STOsUnEk DO PrACY,

WłasnośCI, Dobroczynność
K
rólestwo Boże rozszerza swe
panowanie przez ludzi, którzy
dokonują zmiany w życiu swoim
oraz innych. Narzędziem Królestwa
zawsze jest taka czy inna praca, wysiłek, trud, którego ktoś się podejmuje, wcielając w życie jakiś zamysł,
w którym bierze pod uwagę potrzeby i możliwości tych czy innych ludzi. Dlatego istotną rzeczą jest właściwe rozumienie miejsca pracy, własności i dobroczynności. Bez nich
Boże Królestwo rozwijać by się nie
mogło.

Stary Testament
Biblia żydowska w każdej dziedzinie
przyjmuje najczęściej perspektywę
Narodu Wybranego i Ziemi Obiecanej. Bóg wybiera wszak swój lud i prowadzi go według swoich zamierzeń.
Ważną rolę odgrywa tu zatem realny
fragment lądu, „mlekiem i miodem
płynący”, który czeka na rolników
i pasterzy, by wykorzystali wszystkie
jego atuty. Ciężka praca na roli, która
była dla Adama przekleństwem, ale
przecież i realizacją danego jeszcze
przed upadkiem przykazania, by ziemię czynić sobie poddaną, jest zatem
26
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drogą do wypełnienia obietnicy. Stary Testament widzi więc w bogactwie
i powodzeniu materialnym znamię
Bożego błogosławieństwa. Bóg wynagradza wszak tych, którzy w pocie
czoła pracują, ciesząc się darami Jahwe i przestrzegając jego przykazań,
trwając przez to w przymierzu z Nim.
Za to Bóg sowicie odpłaca; na to nie
może liczyć ten, kto Jego zasadami
gardzi.
Takie wysoce pozytywne spojrzenie na pracę i własność jest jednak
w Starym Testamencie na kilka sposobów tonowane. Praca jest wartością
istotną, ale nigdy nie najważniejszą.
Po pierwsze bowiem od początku
podkreśla się, że to nie ona jest celem
ludzkiego życia. Bóg stwarzał świat,
czyli pracował przecież, w sześć
dni, ale siódmego dnia wypoczął.
Stąd ważnym elementem religii żydowskiej był sabat przypominający
o tym, że praca, jakkolwiek ważna,
nie jest celem życia. Siódmy dzień
tygodnia to czas myślenia o Bogu
i rodzinie, odpoczynku dla Pana i skupienia się na sprawach wznioślejszych
niż praca i codzienne obowiązki.
Oprócz dni sabatów były też
szabatowe lata (szmita), które miały

szczególny charakter. Nie uprawiano wówczas ziemi, ani nie zbierano
plonów, dawano ziemi odpocząć.
Jakkolwiek więc czyniono ziemię
poddaną, jak to Bóg przykazał jeszcze Adamowi, nie eksploatowano jej
bez zahamowań. Uczono raczej szacunku dla niej, jej plonów oraz rzecz
jasna oszczędności. Nakazywano też
darować długi. Uczono miłosierdzia
i pojednania. Lata jubileuszowe, które przypadały po co siódmym roku
szabatowym, czyli co 50 lat, były dodatkowo jeszcze okresem uwalniania
niewolników.
Nauczanie o błogosławieństwie
w materialnej sferze życia osłabiane było zaś wymową Księgi Hioba,
czy niektórych psalmów, albo mów
prorockich. Nie zawsze to niesprawiedliwi są karani za swe grzechy
brakiem Bożego błogosławieństwa:
często Bóg doświadcza sprawiedliwych właśnie. Hiob był wręcz ideałem uczciwej pracy i poważnego
stosunku do życia, a jednak zostaje
ciężko doświadczony całą serią nieszczęść. Na końcu wprawdzie Bóg
mu oddaje w dwójnasób to co zabrał,
ale jednak idea błogosławieństwa
rozumiana jako zawsze materialne

powodzenie została w tutaj podważona. Stary Testament zarysowuje
z wolna eschatologiczny schemat
ostatecznej odpłaty, która wykracza
poza samo tu i teraz, choć zasadniczo
zostaje zachowany ziemski punkt
widzenia.
Prawo Izraela dbało przy tym
o biedniejsze warstwy społeczeństwa, pozwalając im na zbieranie
kłosów zboża i tym podobne formy
pomocy. Nie zapominało o tych, którzy sobie nie radzą. Do troski o wdowy i sieroty zachęca Jeremiasz i inni
prorocy. Praca więc powinna łączyć
się z dobroczynnością. Prawdziwa pobożność nie może zapominać
o słabszych i opuszczonych.
Stary Testament daje zatem podstawy pod solidną etykę pracy. Jest
pisany z perspektywy doczesnej,
akcentuje znaczenie trudu, pilności,
obiecując przy tym Boże błogosławieństwo, nie zapominając zarazem
o rzeczywistości duchowej i o trosce
o bliźnich. Troska o dobra materialne i fizyczne przeżycie nie może nigdy zanegować wartości wyższych
i troski o bliźniego.

Nowy Testament
W takim kontekście pojawia się nauczanie Chrystusa. Pieniądze, praca,
własność, bogactwo, dobroczynność
to jedne z najczęstszych wątków
Jego nauczania. jakie przedstawione
zostało na kartach ewangelii. Ale nie
jest łatwo zdefiniować jego specyfikę. Wiele tu wątków pozostających
we wzajemnym napięciu. Nowy Testament przewartościowuje jednak
wyraźnie i głęboko schemat Starego,
choć w jakimś sensie go kontynuuje.
Na pierwszy plan wychodzi królestwo Boże rozumiane jako realna
eschatologiczna obietnica, która niedługo zostanie spełniona, spychając
wszystkie inne sprawy, w tym pracę
i troskę o wartości materialne. Bardzo wiele miejsca – tak w ewangeliach, jak i w listach – zajmują w nim
napomnienia bogatych i wezwania
do rezygnacji z własności. Pieniądze
są ukazywane jako zagrożenie, które łatwo odciąga dusze od myślenia
o królestwie Bożym. Królestwo już

niedługo przyjdzie i dbanie o nie raczej niż dobra doczesne, jest wyrazem prawdziwej troski o swoje życie.
Kto skupia się na tym obecnym tylko, straci je; ocali ten, kto koncentruje się na tym wiecznym.
Tak radykalnego nauczania
w Starym Testamencie znaleźć nie
sposób. Ale krytyka chęci posiadania
pieniędzy i przestroga przed zgubnymi konsekwencjami bogactwa
nie wyczerpują nauczania Nowego.
Znajdujemy w nim też zachętę do
wykorzystywania pieniędzy dla pożytecznych celów, do używania ich
w dobrej sprawie. Mocno podkreśla
się znaczenie hojności i dobroczynność, wspieranie biedniejszych, troskę o słabszych. Sens pracy i troski
o doczesne dobra nie zostaje zanegowany, ale podporządkowany w całości perspektywie królestwa Bożego.
Temu, kto na nim się skupi, zostanie
dana i cała reszta. Tym samym praca
zostaje ukierunkowana na działalność dla królestwa Bożego. Tą postawę przejmują wspólnoty pierwszych
chrześcijan, które rozpowszechniają
się w pierwszych wiekach naszej ery
propagując nowe podejście do dóbr
doczesnych, troski o nie i dzielenia
się nimi.

Kościół pierwotny
Pierwotne chrześcijaństwo przez
swą niechęć do bogactwa i (generalną, choć niebezwyjątkową) nieufność wobec ludzi zamożnych, kwitło
głównie wśród niższych klas społeczeństwa. Pod tym względem nie
było jednak czymś nowym, mogło
kojarzyć się wszak z postawą starożytnych cyników, którzy również
gardzili bogactwem. Reprezentanci
tej szkoły zresztą w towarzystwie
chrześcijan czuli się na ogół dobrze.
Niechęć wobec nadmiernego gromadzenia dóbr materialnych, choć
widoczna w pierwotnym Kościele,
nie była zatem czymś dla niego specyficznym. Miała jednak inne źródła.
Cynicy byli naturalistami i nie szukali innej rzeczywistości niż ta fizyczna i namacalna. Odrzucali wszelkie
kulturowe konwenanse i hierarchie
społeczne, uznając je za sztuczne

i niepotrzebne w w dążeniu do prawdziwego szczęścia i dobra w życiu.
Pierwsi chrześcijanie natomiast pomniejszali wartość dóbr materialnych z przyczyn eschatologicznych,
z powodu nietrwałości obecnego
porządku rzeczy i rychłego nadejścia
nowego, królestwa Bożego. Budowali
skarb w niebie, nie na ziemi.
Łączyło się to wszak z szacunkiem dla pracy. Ta, choć nie powinna stać w centrum życia, jest ważna. Nowy Testament przecież nie
zachwala życia próżniaczego, czy
opartego na wykorzystywaniu innych, ale zaleca własny wysiłek i trud
służący utrzymaniu siebie, rodziny
oraz łożenia na potrzebujących.
Bardzo istotna kulturowo i historycznie była właśnie owa gotowość służenia słabszym i uboższym
członkom chrześcijańskich wspólnot. To tego od Kościoła nauczył
się ówczesny świat grecko-rzymski
i cesarstwo. Państwo rzymskie zaczęło pod tym względem naśladować chrześcijan, organizując własną
pomoc charytatywną dla ubogich
i skrzywdzonych wzorowaną na
chrześcijańskiej.
Kościół w Jerozolimie wprowadził własność wspólnotową, można
nazywać ją komunizmem, ale oczywiście nie mówimy tu o systemie
politycznym, a o grupie, do której
przynależność jest dobrowolna. Było
to doprowadzenie wyżej wspomnianych założeń do ostatecznych konsekwencji, ale ta forma własności
nie przyjęła się w innych wspólnotach chrześcijańskich, które szybko
rozpowszechniły się na ogromnym
obszarze. Można ją uznać zatem za
niezbyt udany eksperyment.

Ruchy monastyczne
Kształtujące się tak na chrześcijańskim Wschodzie jak i Zachodzie od
IV wieku ruchy monastyczne z jednej strony są skrajną konsekwencją
ewangelicznej wzgardy wobec bogactwa i luksusów. Przyjmują wszak
postawę radykalnej ascezy, którą
Max Weber nazwie, „zewnątrzświatową”, wyrastają ze skrajnie negatywnej oceny wartości dóbr materialSŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016
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nych, pieniędzy i świeckiej kariery,
sugerując, że zwrócenie się ku kontemplacji świata duchowego i poskromienie swych zmysłowych potrzeb
jest najpełniejszym wypełnieniem
zasad ewangelii. Z drugiej jednak
strony jako dopełnienie do modlitwy,
w myśl hasła Benedykta z Nursji „ora
et labora” (módl się i pracuj) wzrasta
w klasztorach rola pracy. Modlitwa
i medytacja nie mogą wszak zajmować całego czasu mnicha: stałyby się
przez to raczej czymś niepotrzebnie
męczącym i w istocie jałowym.
Aby życie mnisie nie stało się
całkowitą jedynie ucieczką od realiów rzeczywistego świata, ale również jego błogosławieństwem, ważne
miejsce w niej musiała zajmować
praca, zarówno fizyczna jak i umysłowa. Z jednej strony zatem mnisi
stanowią intelektualną elitę wieków
średnich, z drugiej stają się klasztory ważnymi ośrodkami pracy, pierwotnego przemysłu, rzemiosła bądź
rolnictwa. Szczególnie przysłużyli
się tu cystersi, którzy wokół swych
klasztorów między innymi budowali
groble, kopali stawy rybne, tworzyli kuźnie wodne, budowali młyny
i browary, wydatnie przyczyniając
się do uprzemysłowienia obszarów,
na których działali. Dokonywane
lub znane wcześniej, ale rozpowszechnione w średniowieczu wynalazki jak trójpolówka, chomąto,
czy młyn wodny, pozwalały na
intensyfikację przemian gospodarczych w tej epoce.

Znaczenie reformacji
Szczególnie ważną rolę w tej dziedzinie odegrała jednak reformacja.
To dzięki niej pojawił się ewangelicki etos pracy i patrzenie na nią
jako powołanie. Przez swą teologię
pozwoliła ona na wyzwolenie potencjału ludzkiego tkwiącego w wolnej
jednostce ludzkiej, nie ograniczonej już społecznymi hierarchiami
i ograniczeniami. Według Maxa
Webera rozwinięta w jej ramach
etyka protestancka zastąpiła dotychczasową ascezę zewnątrzświatową, nową, wewnątrz-światową.
28

SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016

To znaczy, że poskromienia zmysłowych podniet nie szukała już
w ucieczce od świata i codziennych
obowiązków, ale przeciwnie: w traktowaniu ich jako Bożego powołania
i widzeniu w nich realizacji życia
z Bogiem w pełnej Mu ufności.
Teraz to zawód i związane z nim
powinności stają się sposobem poświęcania swego życia Bogu. Praca
stała się w ten sposób obszarem realizowania się świętości, a nie czymś
względem niej podejrzanym. To
w pracy realizuje się w pełni powołanie człowieka, i ona właśnie pozwala mu zbliżyć się do Boga. Staje się
czymś ważnym, uświęconym. Sfera
sacrum zatem wkroczyła tym sposobem do dawnego ośrodka profanum,
życia światowego. Reformacja ideał
życia chrześcijańskiego sprowadziła na ziemię, do codziennego życia
i obowiązków. Droga do doskonałości nie biegnie już przez umartwianie
się w życiu klasztornym i przestrzeganie rozmaitych reguł i tradycji podtrzymywanych przez hierarchiczną
strukturę Kościoła, ale w osobistym
zaangażowaniu się w wiarę. Idea kapłaństwa jako przeznaczonego dla
nielicznych sakramentu i wzór życia
mniszego został zastąpiony koncepcją kapłaństwa powszechnego i szukania świętości w normalnym życiu.
To nie oznacza jednak, że ideał życia przestał być jednak surowy
i ascetyczny. Raczej, że realizowany
był w inny sposób. Już nie wzniosła
medytacja z dala od trosk zmysłowego świata ale praca, trud i mozolne
wypełnianie swoich obowiązków
stały się drogą do bardziej duchowego życia. Niektórzy w powodzeniu
swych interesów widzieli znak Bożego błogosławieństwa w dziele wspomnianego czynienia ziemi sobie poddaną. Tak ludzie, dzięki wytrwałej
pracy, bogacili się, zdobyte pieniądze
wszak nie wydawali na zbytki i przyjemności, ale reinwestowali, bogacąc
się w ten sposób jeszcze bardziej.
Pieniądze i bogactwo nie były dla całych pokoleń protestantów celem, ale
raczej skutkiem oszczędnego, pracowitego życia. Wytworzył się przez
to nowy etos pracy. Była ona ważną

sferą życia, ale nie sposobem bogacenia się, raczej drogą do sumiennego i skromnego życia, wyrazem
wdzięczności wobec niezasłużonej
życzliwości Boga, stała się narzędziem uświęcenia, co pociągało za
sobą poważny i skrupulatny stosunek
wobec wypełnianych obowiązków.
Nigdy też nie zapominano o potrzebujących. Jakkolwiek starano się
nie popierać próżniactwa, ale zachęcać do uczciwej pracy, nie skąpiono
grosza na godne cele, kiedy było
to konieczne. Wraz z pierwotnym
kapitalizmem, który swe początki
w dużej mierze zawdzięcza etyce protestanckiej, jak to wyżej za Maxem
Weberem opisano, kwitła też dobroczynność. Na pewno do jej rozwoju
przyczynił się XVIII i XIX-wieczny
ewangelikalizm. Głoszenie Chrystusa znajdowało konkretny wyraz
w licznych dziełach dobroczynności,
aktywnym przeciwstawianiu się złu
i trosce o potrzebujących, w budowaniu sierocińców, domów opieki,
pomocy pokrzywdzonym i wykorzystywanym. Ewangelia nie była
rozumiana jako tylko obietnica nieba, ale jako życie dla bliźniego, także
w wymiarze społecznym.

Podsumowanie
Nowe podejście do pracy przyczyniało się do głębokiej przemiany
świata, stworzenia podwalin pod
współczesne społeczeństwa. Bez
przejętych z Biblii zasad nie byłoby
to możliwe. Paradoksalnie obecny
konsumpcjonizm choć jest owocem
tamtych przemian, sam stał się źródłem licznych problemów. I z pewnością nie jest wierny protestanckiej
etyce pracy, ale raczej, jako niepohamowany egocentryzm, stał się jej
zaprzeczeniem. Powrót do biblijnych
zasad, oczywiście odczytanych na
nowo, może też być odpowiedzią na
problemy dzisiejszego świata. Warto i dziś uczyć bogacenia się przez
oszczędność, pracowitość i powściągliwość, które nie opiera się na bałwochwalstwie pieniędzy i własności,
nie zapominając o sprawach duchowych i człowieku jako takim.

COACHING

Wojciech Kowalewski

Czym jest dla
ciebie praca?
W

badaniach CBOS „Wiara i religijność Polaków dwadzieścia
lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych” jedno z zadanych pytań
badawczych brzmiało: „Co Pana(i)
zdaniem przede wszystkim nadaje sens ludzkiemu życiu?” Zdecydowana większość ankietowanych
(81%) stwierdziła, że tym co nadaje
sens ludzkiemu życiu jest szczęście
rodzinne. Na kolejnych miejscach
wśród wymienianych przez Polaków
czynników, które sprawiają, że życie
ma sens, wymieniane są satysfakcjonująca praca (44%), zaufanie innych
ludzi (39%), miłość – wielkie uczucie (36%) oraz spokojne życie (36%).
Głęboka wiara religijna zajęła w tym
rankingu szóste miejsce, ex aequo
z potrzebą znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie (29%).1 Jak ty
się odnajdujesz w tych statystykach?
Co nadaje sens twojemu życiu? Bardzo wysoko w tej statystyce znalazła
się satysfakcjonująca praca, a dokładnie „praca, którą się lubi.” Z badań wynika, że przeciętny człowiek poświęca
pracy pomiędzy 60. a 70% życia, nie
licząc snu. Praca stanowi nieodzowną
część naszego życia. Skoro tak wiele
czasu jej poświęcamy, pojawia się pytanie dla ludzi wierzących, jak nasza
wiara ma się do pracy?
Praca to miejsce właściwe dla
działania Bożego tak samo jak spotkanie modlitewne w Kościele. Miejsce pracy stanowi naturalną platformę do wyrażania Ewangelii słowem
i czynem, przebywania wśród ludzi,
którzy niekoniecznie utożsamiają się
z kościelnym nauczaniem i wcielania
w życie prawd wynikających z więzi
z Bogiem. Działa to w następujący
sposób: Bóg działa w nas i poprzez
1
2

nas wpływa na tych, z którymi pracujemy. Praca to jedyne miejsce, gdzie
chrześcijanie nie są w stanie uniknąć
kontaktu z niewierzącymi. Wydaje
się, że każdą inną dziedzinę życia da
się zaplanować tak, by skupiać się jedynie na środowisku chrześcijańskim
– spotkania ze znajomymi z Kościoła,
zaangażowanie w różne aktywności
i działania o charakterze religijnym
itp. Prawda jest jednak taka, że pracownik spędza w pracy więcej czasu
niż gdziekolwiek indziej i to właśnie
w codzienności inni mogą obserwować co dla ciebie w praktyce oznacza
być chrześcijaninem. Problem często jednak tkwi w określaniu zakresu naszej duchowości i sztucznemu
dzieleniu rzeczywistości na sacrum
i profanum, to co święte i to co świeckie. W wyniku tego sposobu myślenia wszelkie aktywności związane
z zaangażowaniem religijnym takie
jak udział w nabożeństwach i różnych innych działaniach kościelnych są postrzegane jako duchowe.
Wszystko inne, a w tym między innymi praca, z tej perspektywy postrzegana jest jako pewna konieczność
dająca jedynie możliwość zarobienia
pieniędzy i utrzymania domu.
Jednak według biblijnej perspektywy życie człowieka wierzącego, zarówno w pracy jak i poza nią, stanowi
integralną całość. Bóg nie przestaje
w nas działać wtedy, kiedy pojawiamy się w pracy. Pismo Święte jest
pełne przekazów dotyczących postawy, która powinna być reprezentowana przez ludzi wierzących zarówno
w ich środowisku pracy jak i w innych
miejscach, w których się pojawiają.
Apostoł Paweł jasno naucza: „A więc
czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek

Pełny tekst tego komunikatu z badań CBOS można znaleźć na www.cbos.pl.
Cyt. za N. Belkstrom, „Ty, twoja praca, twój naród”, Barnaba, Gdynia, 2006, s. 15.

czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (I Kor. 10,31). Wykonywanie pracy w takim rozumieniu jest
więc związane z oddawaniem chwały
Bogu, a nie przykrym obowiązkiem.
Bóg jest żywo zainteresowany twoim
życiem zawodowym. Pismo Święte docenia wartość pracy. Jest ona
jednym ze sposobów służenia Bogu
i wyrażania poprzez nią uwielbienia
i czci naszemu Stwórcy, a poprzez to
bycia świadectwem dla innych. Praca
w biblijnym ujęciu jest czymś znacznie więcej niż tylko pojęciem w znaczeniu ekonomicznym, a mianowicie
jest ona Bożym powołaniem. Każda
praca jest w istocie współpracą. Bóg
złożył w każdym z nas twórczy potencjał, dary i talenty, które mają służyć
ku naszemu rozwojowi osobistemu,
ale i społeczeństwu wokół nas. Słowo Boże naucza, że „współpracownikami Bożymi jesteśmy” (I Kor. 3,9).
W tym sensie „praca jest codzienną
inwazją chrześcijańskiego wpływu
na świat” – jak to pięknie ujął Oswald
Chambers.2 Każdy człowiek wierzący jest częścią tej Bożej inwazji
w swoim świecie wykonując pracę
do której został przysposobiony. Bóg,
w którego wierzysz nie zmienia się
kiedy ty idziesz do pracy. Ale może ty
się zmieniasz? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się nad tym jak realizujesz
swoje Boże powołanie w miejscu pracy? Na ile to co robisz wynika z twojej
współpracy z twoim Stwórcą?

„Słowo wypowiedziane we
właściwym czasie jest jak złote
jabłko na srebrnych czaszach”
Ks. Przysłów 25:11

www.zlotejablko.pl
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Korea Południowa – misja baptystyczna

Ukraina – chrzest w Lwowie

3. lipca tego roku w Lwowie odbył się na jeziorze wspólny chrzest 36 osób pochodzących
z czterech lwowskich zborów. Chrztu dokonywało trzech pastorów: Wiktor Hajduczok ze
zboru „Przemienienia Pańskiego” oraz Jarosław Nazarkiewicz i Wasil Berlineć ze zboru
„Dom Jewangielija”. Nabożeństwo nad jeziorem modlitwą rozpoczął Petro Sawka, prezbiter
zboru „Betania”. Natomiast Lubomir Kubiński
wyjaśnił obecnym, jakie znaczenie ma ta uroczystość. Nowo ochrzczeni otrzymali kwiaty
i zostali serdecznie powitani, a następnie wszyscy udali się do swoich kaplic, gdzie odbyły się
modlitwy nad nowo ochrzczonymi oraz Wieczerza Pańska (ecbua.info).

Ghana – nowe zbory w północnowschodniej części kraju

W latach 1999-2005 Emmanuel Mustafa
w północnowschodniej części tego kraju założył 40 nowych zborów i przygotował 25 liderów.
Rozwijał działalność społeczną, w mieście Wa
założył sierociniec. Do 2010 roku liczba zborów
wzrosła do 400. Jego celem było założenie do
końca 2015 roku 1000 nowych zborów. Większość z nich powstało w sześciu grupach etnicznych: konkomba, dagomba, anufo, basara,
nanumba i goyja. Wszystkie zbory na początku
zapoznają się z Wielkim Posłannictwem, potem
budują szałas czy zadaszenie na nabożeństwa.
Ważnym składnikiem tej pracy jest jej wymiar
społeczny – szkoły, nauka rolnictwa, czysta
woda. Studenci z tych zborów co trzeci miesiąc spotykają się na 10 dni, przerabiając 28
różnych tematów. Wielkim wyzwaniem jest tam
islam, ale wspólnota, która najpierw zgodziła
się na chrześcijaństwo, rezygnuje z islamu,
a ta, która przyjęła islam, rezygnuje z chrześcijaństwa. A zatem trwa wyścig z czasem
(Baptist World, 2/2016).
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Koreańska Konwencja Baptystów powstała w 1949 roku z połączenia różnych służb, które działały tam już od roku 1889. Jest ona jedną z największych kościołów protestanckich w tym kraju. Obecnie liczy ponad 700.000
członków w prawie 3000 zborach. W latach 2000-2005 Koreańczyk Billy Kim
był prezydentem Światowego Związku Baptystów. Wydział Zagraniczny Konwencji posiada ponad 500 misjonarzy, którzy pracują w ponad 50 krajach.
Wraz z baptystami rosyjskimi misjonarze koreańscy pracują w Kazachstanie
i Kirgistanie. W 1994 roku powstał Ośrodek Misji Światowej, który mobilizuje tamtejszych baptystów do misji. Powstały w 1953 roku Baptystyczny
Instytut Biblijny, w następnym roku został przemianowany na Koreańskie
Seminarium Baptystyczne, które w 1993 roku, po wielu zmianach i rozbudowie, uzyskało status uniwersytetu. Wykłada się tam obce języki, teologię,
duszpasterstwo, misjologię, muzykę kościelną, poradnictwo chrześcijańskie
i zagadnienia społeczne (BWA Connect, 5/2016).

Światowy Związek Baptystów – przyjecie
nowych członków

W lipcu tego roku, na posiedzeniu Rady Głównej w Vancouver, Kanada, do
Światowego Związku przyjęto trzy nowe Kościoły baptystyczne. Jednym
z nich jest Stowarzyszenie Baptystyczne Granady. Powstało ono w 1984
roku i składa się z 6 zborów, liczących 400 członków. Drugim Kościołem jest
Kościół Baptystów stanu Pradesz w północnowschodnich Indiach. Powstał
on w 2008 roku z połączenia dwóch ugrupowań baptystycznych na południu tego stanu i na jego północy. Posiada on ponad 1000 zborów, liczących
95.000 członków. To już 21. ugrupowanie baptystyczne Indii należące do
Światowego Związku Baptystów. Trzecim nowo przyjętym Kościołem jest
Ewangeliczny Kościół Baptystyczny Południowego Sudanu i Kenii. Powstał
on w 2007 roku, posiada 74 zbory i liczy ponad 7.000 członków. Obecnie
do Światowego Związku Baptystów należy 235 stowarzyszeń i Kościołów
Baptystycznych w 122 krajach świata (bwa.org).

Niemcy – rezolucja niemieckich baptystów

W czasie dorocznej konferencji w Kassel w dniach 4-7 maja br. niemieccy
baptyści ustosunkowali się do sprawy uchodźców. Przyjęli oni rezolucję,
w której mówi się: „Jesteśmy wdzięczni za tych wszystkich w naszym kraju
i w naszych zborach, którzy okazywali pomoc uchodźcom. Niektórzy z nich
włączyli się do naszych zborów, które stały się bardziej różnorodne i kolorowe. Ubolewamy nad obecną polityką Europy, która zamyka przed nimi swoje granice, nie chcąc patrzeć na ludzkie cierpienie. Nie uwzględniając praw
uchodźców do ubiegania się o azyl, odsyła się ich do Turcji. Procedura ta
jest niezgodna z humanitarnymi i prawnymi zasadami Europy, deklaracją ONZ
czy Genewską Konwencją o uciekinierach. Dlatego zwracamy się do władz
niemieckich o przestrzeganie zasad humanitaryzmu. Przyznajemy, że jako
kraje europejskie przyczyniliśmy się do biedy krajów, z których uchodźcy
pochodzą. Dlatego jesteśmy za sprawiedliwym ekonomicznym działaniem,
godnymi warunkami życia jak też za sprawiedliwością i pokojem na świecie.
Uważamy, że wolność religii i sumienia powinny być respektowane i chronione pod każdym względem i na każdym miejscu. Prześladowania z powodów
religijnych nie powinny mieć miejsca. Będziemy popierać te wartości, ponieważ jako społeczność zborów jesteśmy związani Słowem Bożym” (bwa.org).

Rosja – konferencja młodzieżowa na Syberii

W dniach 6-8 maja br. w Nowosybirsku odbyła się VII coroczna konferencja, której
głównym hasłem, w oparciu o tekst Izaj. 48,17, były słowa: Bóg mówi. W tym głównym mieście Syberii w 2010 roku odbyła się pierwsza taka konferencja. W obecnej
wzięły udział 963 młode osoby ze zborów tego syberyjskiego regionu. Głównym
mówcą był Andriej Kornijczuk, pastor Zboru Łaski z Równego na Ukrainie. Wszystkie jego wykłady miały na uwadze osobiste relacje z Bogiem i trwaniu w Jego Słowie. Pastor Paweł Szwecow mówił o głównym temacie Biblii, jakim jest ewangelia.
Można było wziąć udział w takich seminariach jak misja, duchowe dary i powołanie,
praca wśród studentów, przygotowania do ślubu, odbyły się też specjalne spotkania dla braci i specjalne spotkania dla sióstr. Zaprezentowano różne misje na terenie
Rosji jak i poza jej granicami. Były propozycje służby Bogu i ludziom. Konferencja
była wielkim zbudowaniem dla każdego jej uczestnika (baptist.ru).

Meksyk – prześladowania protestantów

Lauro Perez Nunez w ub. r. musiał opuścić swoją wioskę, ponieważ stał się protestantem i według lokalnych władz naruszył prawo przynależności do tradycyjnego
Kościoła – mieszaniny lokalnego pogaństwa z popularnym katolicyzmem. Konstytucja Meksyku gwarantuje wolność religijną, ale przyzwala lokalnym wspólnotom
na posługiwanie się przyjętymi obyczajami. Nunez nawrócił się dosyć wcześnie,
ale jego wiara nie pokrywała się z oczekiwaniami 250 mieszkańców wioski La
Chachalaca, w okręgu Santiago Camotlan. Najpierw został on zatrzymany na 48
godzin. Był nakłaniany do praktykowania obyczajów wioski. Jego dzieci nie zostały
przyjęte do szkoły. Nakazano mu, aby wyjechał stamtąd, inaczej trafi do więzienia.
28 marca 2016 Nunez wrócił do swojej wioski, by odwiedzić matkę, ale tłum wieśniaków nakazał mu jej opuszczenie. Grożono mu śmiercią. Meksyk w 82% jest katolicki, ewangelikalni chrześcijanie stanowią tam 5%, zaś zielonoświątkowcy 1,6%.
W 2015 roku w Meksyku zanotowano prawie 10.000 przypadków naruszenia praw
człowieka, 18% więcej niż w roku poprzednim. 98% z nich nadal nie jest załatwiona.
Nietolerancja religijna w tym kraju stale narasta (World Watch Monitor).

Izrael – ruch uczniów ku szkołom świeckim

Ośrodek Tauba z 16 maja br. donosi, że więcej dzieci w tym kraju ze szkół skrajnie
ortodoksyjnych przechodzi do szkół świeckich niż odwrotnie. Dane z lat 20142015 wskazują, że 14.700 uczniów i przedszkolaków ze szkół religijnych przeszło
do szkół świeckich, a 7000 przeszło ze szkół świeckich do religijnych. W tym
samym roku szkolnym 2900 uczniów przeszło ze szkół religijnych do świeckich,
a 1300 – ze szkół świeckich do religijnych. Ogólnie stwierdza się, że przejścia te
są rzadkie i dotyczą od 1 do 3 procent uczących się. Mówi się też o tym, że wśród
wychowanków przeszkoli zmniejsza się ilość dzieci pochodzących z ortodoksyjnych i arabskich rodzin, natomiast wzrasta ilość uczniów ze świeckich rodzin. Od
2008 roku procent uczniów, uczących się w szkołach świeckich, wzrósł z 35 do
40 procent ogólnej ilości izraelskich uczniów (Baznica.Info).

Rozpowszechnienie Pisma Świętego w 2015 roku

Rozpowszechnienie Biblii w ub. r. roku po raz pierwszy przekroczyło 34 mln
egzemplarzy – o 1,5% więcej niż w roku 2014. Biorąc pod uwagę Nowy Testament,
pojedyncze ewangelie i fragmenty, rozpowszechniono 418,7 mln egz. W Europie i na
Bliskim Wschodzie dystrybucja tekstów biblijnych wzrosła o 50% i wyniosła 8,4 mln
egz., w tym 1,8 mln Biblii. W Syrii, Iraku, Libanie, Jordanii i Turcji jej rozpowszechnienie
wzrosło o 88%! W Brazylii rozpowszechniono 7,6 mln Biblii – najwięcej niż
w jakimkolwiek innym kraju, dwa razy więcej niż w Chinach. Od 2010 roku w Brazylii
rozpowszechniono 44 mln całych Biblii – otrzymał je co czwarty mieszkaniec kraju.
W obu Amerykach rozpowszechniono ćwierć miliarda tekstów biblijnych. W Afryce
dystrybucja całych Biblii w roku 2015 wzrosła o 36%. W najbardziej zaludnionej części
świata, gdzie chrześcijan jest tylko 6%, rozpowszechniono: w Indiach – 30,8 mln, na
Filipinach – 15,5 mln egz. Chiny są drugim pod względem wielkości dystrybutorem
Biblii – 4,5 mln egz. w 2015 roku (United Bible Society).

Stały wzrost
chrześcijaństwa

O ile w setnym roku naszej ery jeden
chrześcijanin przypadał na 360 niechrześcijan, to w roku 1000 stosunek ten wynosił jak 1 do 270. W roku 1500 było to
już 1 do 85, a w roku 1900 – 1 do 21,
w roku 1970 – 1 do 13, a obecnie 1 do
2. W ubiegłym stuleciu nastąpił wyraźny wzrost misji – z 17.400 misjonarzy
w 1900 roku do 300.000 w roku 2011.
W 1900 roku w Północnej Ameryce i Europie było 80% wszystkich chrześcijan,
ale sto lat później ich połowa znajdowała się już gdzie indziej. W ubiegłym wieku ilość chrześcijan w Afryce wzrosła
z 10% do prawie 50%. Podobny wzrost
notuje się w Azji, gdzie chrześcijaństwo
wzrasta dwa razy szybciej niż przyrost
naturalny. Szczególnie dzieje się tak
w środowiskach wrogich chrześcijaństwu.
I tak w Chinach w 1949 roku było milion
protestantów, zaś w 2010 roku – 56 milionów – wzrost o 5.700%. Jeżeli tak będzie
dalej, to w 2030 roku Chiny będą najliczniejszym krajem chrześcijańskim na świecie. Podobnie jest w świecie islamskim
– w Iranie Kościół rozwija się szybciej niż
w jakimkolwiek innym kraju na świecie
– 20 procent rocznie (Christianity Today).

USA – baptyści gratulują
metodystom

Południowi baptyści podziękowali Zjednoczonemu Kościołowi Metodystów, który
tego roku, na konferencji w Portland (1020 maja br.) odrzucił swoją poprzednią decyzję z 1976 roku, popierającą legalizację
aborcji. Obecnie 445 głosami przeciw 310,
metodyści odrzucili to, co przyjęli 40 lat
wcześniej. Russell Moore, przewodniczący Komisji Etyki i Wolności Religijnej Południowej Konwencji Baptystów, powiedział: „Chrześcijanie wszystkich denominacji powinni dziękować Bogu za historyczną decyzję Zjednoczonego Kościoła
Metodystycznego, który odrzucił aborcję.
Witamy naszych braci i nasze siostry na
pokładzie”. Zjednoczony Kościół Metodystyczny liczy prawie 7 mln członków
w USA i ponad 12 mln na świecie. Innym
delikatnym tematem jest homoseksualizm, ponad 100 pastorów tego Kościoła
są gejami. Jeżeli bardziej konserwatywni
afrykańscy metodyści będą domagać się
biblijnego pojmowania małżeństwa, Kościołowi temu grozi rozłam (Baptist Press).
SŁOWO PRAWDY – 8 – sierpień 2016

31

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
Informacje dodatkowe na stronie 21.

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!

