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Mateusz Wichary

WSPÓŁPRACA W KRÓLESTWIE

stnieje szczególna siła w świadectwie współpracy chrześcijan różnych narodów. Dowodzi ona bowiem zazwyczaj
zdolności do przełamania lęków i niechęci, które istnieją w narodach, czasem od wielu pokoleń. Przy czym owo przełamanie
wcale nie oznacza zaprzeczenia trudnej historii, czy udawania,
że wszystko jest wspaniale i pięknie, gdy nie jest.
To raczej ukazanie Bożej łaski w działaniu, dzięki której nie tylko w zborach, ale również pomiędzy różnymi kościołami w różnych narodach potrafimy „jako ludzie wybrani
przez Boga, święci i ukochani, przyjąć postawę serdecznego
współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości” i jako
tacy okazujemy „jedni drugim wyrozumiałość gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw
drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy”
(Kol 3:12-13). To ukazanie prawdziwej miłości, która „czeka
cierpliwie, postępuje uprzejmie, nie zazdrości, nie wynosi się,
nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy”
(1Kor 13:4-6). Oto solidny, Chrystusowy fundament współpracy! Fundament, który potrafi unieść nasze niedoskonałości
i sprawić, że pomimo nich, w naszej różnorodności, wzmocnieni Bożą łaską potrafimy działać wspólnie dla celu, który
dany jest nam jeden: budowania Królestwa Bożego.
O tej współpracy w tym numerze bardzo wiele. I o tym, co
możemy dać, i o tym, co możemy wziąć. I jedno i drugie jest

bardzo ważne. Dając uczymy się tego co Bóg robi i może zrobić przez nas; własnej godności i użyteczności. Biorąc, uczymy się pokory i wdzięczności za innych, wokół nas. I to wcale
niekoniecznie z Zachodu.
W tym numerze również o wysiłku. Niezbędnym w prawdziwym rozwoju, czy reformacji, zmianie dla Boga. Zarówno
w perspektywie Zboru (kaliskiego akurat w tym numerze),
relacji do dzieci („Czy karmić na żądanie?”), relacji międzypokoleniowych („Nadzieja i strach przed młodością”), czy zachęcie do dawania – zaangażowania się – już po raz czwarty
– w wysyłkę Biblii do Polaków, którzy tego potrzebują.
Królestwo nie przychodzi dostrzegalnie (Łuk 17:20), bo to
Bóg daje wzrost (1Kor 3:7). Ale Królestwo wymaga ofiarności
i oddania; musi być Paweł i Apollos, którzy sieją i podlewają. Obyśmy w tym zadaniu byli wierni, a Bóg – wiem o tym
z Jego obietnic – w swoim czasie zrodzi owoc. Drogi Panie,
daj nam dojrzałości i uporu, aby wspólnie, tak jak nam to
wskazujesz, przełamując się i otwierając na innych wokół nas,
wykorzystując dawane nam możliwości, w mądrości, odwadze
i pokorze budowali Twoje Królestwo. A Ty sam, prosimy jako
Ci, którzy bez Ciebie uczynić nic nie mogą, w miłości Twego
Ojca i zmieniającej nas obecności twojego Ducha, strzeż nas,
prowadź, używaj, skłaniaj do dobra, chroń od złego, pobudzaj, pokrzepiaj, zachęcaj, wyposażaj i zachowuj w działaniu,
abyśmy budowali twoje Królestwo, byli użyteczni i swoje powołanie spełnili, Amen.

KAZANIE

O dążeniu do
prawdziwej
duchowości
Daniel Trusiewicz
fot.: Fotolia

„Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości,
i dorośniemy do wymiarów pełni
Chrystusowej…” Ef. 4,13

Z

asadą życia duchowego jest rozwój. Celem duchowego rozwoju
lub inaczej dojrzałości jest upodobnianie się do Chrystusa – Rz 8,28-29.
W jaki sposób dokonuje się ten
wzrost? Należy zacząć od obalenia
swego rodzaju mitów na ten temat,
dość często pokutujących wśród wierzących.
• Mit jakoby duchowy wzrost dokonuje się automatycznie – wystarczy
świadomie nawrócić się, czyli narodzić na nowo. To prawda, że duchowy
wzrost nie jest w ogóle możliwy bez
nowego narodzenia, ale to nie wystarczy. Niektórzy uważają, że wystarczy
nawrócić się i nie trzeba nic więcej
robić, tylko pozwolić, aby po prostu
mijał sobie czas, a wzrost sam się
dokona. Nie wystarczy jednak sam
upływ czasu. Autor Listu do Hebrajczyków (5,12) wysuwa poważny zarzut pod adresem ludzi, którzy tak myśleli: „Biorąc pod uwagę czas powin-

niście być nauczycielami...tymczasem
jesteście niemowlętami karmionymi
mlekiem, bo nie dorośliście do przyjmowania pokarmu stałego”. Ludzie
ci nawrócili się i od tego wydarzenia
minęło sporo czasu, ale nie rozwinęli się pomimo tego. Duchowy wzrost
jest wynikiem świadomej decyzji
i zamierzonego działania, jako konsekwencji tej decyzji. Bez zamierzonego
i celowego działania nie będzie duchowego rozwoju ani dojrzałości. Nie
oszukujmy się. W tym przypadku jest
jak z ogródkiem – nie wystarczy jedynie zasiać lub zasadzić dobre nasiona
w urodzajnej ziemi, trzeba też je pielęgnować: plewić chwasty, podlewać
itp. To wymaga sporo pracy.
• Mit jakoby duchowy wzrost był
wynikiem jakiegoś mistycznego przeżycia, które jest dostępne tylko dla
nielicznych wybrańców. Z czym kojarzy się nam słowo „duchowość”? Niektórzy wyobrażają sobie tajemniczą
postać w białej szacie, która modli się
po 10 godzin dziennie w pozycji joga,
z rozanielonym obliczem, pośród zapachu kadzidła aż... zaczyna unosić
się metr nad ziemią (???) Dla innych
duchowość to jakieś tajemne stop-

nie wtajemniczenia osiągane gdzieś
w samotni oddalonego od świata miejsca. Dla wielu chrześcijan w ogóle
duchowy wzrost jest poza ich zasięgiem, czują się oni jakby byli wierzącymi drugiej kategorii. Według Pisma
Świętego duchowy wzrost jest bardzo
praktycznym i wyraźnie określonym
duchowym procesem. Jest to proces
ćwiczenia się w pobożności – 1 Tym.
4,7-8. Każdy wierzący może i powinien wzrastać. Taki jest Boży cel dla
wszystkich wierzących, i to bez wyjątku! Wzrost duchowy to kształtowanie w sobie cech charakteru Chrystusa w wyniku regularnego ćwiczenia.
Charakter jest wynikiem regularnie
powtarzanych czynności, polega na
wyrabianiu w sobie odpowiednich
nawyków. Podobnie jak sportowiec,
który regularnie ćwiczy zanim weźmie udział w zawodach i zdobędzie
wymarzoną nagrodę. Dokładnie tak
samo jest z pobożnością.
• Mit jakoby duchowy wzrost był
możliwy dzięki swoistemu panaceum
typu „instant”, coś w rodzaju tabletki
na ekspresowe osiągnięcie natychmiastowej pobożności. Żyjemy w czasach,
kiedy bardzo popularne są metody
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„instant”. Ludzie są niecierpliwi i nie
lubią czekać. Wydaje im się, że czekanie to strata czasu. Możemy mieć
ekspresową kawę i herbatę, zupę „gorący kubek” lub błyskawiczną pizzę
z mikrofalówki. Współczesny człowiek chce mieć zaspokojone swoje
potrzeby szybko i bez oczekiwania.
Wydaje się, że sposób „natychmiast”
jest najbardziej popularny w naszych
czasach. Niektórzy chcieliby też natychmiast i ekspresowo osiągnąć duchową dojrzałość. W osiąganiu dojrzałości nie ma jednak panaceum typu
„instant”. W rozwoju duchowym nie
ma drogi na skróty. Kształtowanie
duchowości wymaga czasu. Nie ma
natychmiastowego wzrostu. Warto
w tym miejscu przytoczyć trafnie ujęte
stwierdzenie: „Jeśli Bóg chce stworzyć dynię, wystarczy kilka miesięcy,
ale w przypadku, gdy ma wyrosnąć
dąb, trzeba czekać kilkadziesiąt lat”
(M. Stanford „Zasady duchowego
wzrostu”).
• Mit jakoby rozwój duchowy
utożsamiany był z ilością wiedzy
teologicznej i mierzony ilością godzin spędzonych na studiowaniu Biblii. Prawdziwa duchowość to więcej niż zdobywanie wiedzy o Bogu.
Autentyczna duchowość wyraża się
bardziej przez postawę niż przekonania. Większe znaczenie ma styl życia
niż ilość wiedzy o Bogu. 1 Kor. 13,2
„Gdybym posiadał pełnię wiedzy...
a miłości bym nie miał, byłbym niczym”.
Są ludzie, którzy posiedli ogromną
wiedzę, ale nie ma ona zbyt wielkiego
wpływu na ich styl życia. Żywa wiara
z kolei powinna być poparta uczynkami – Jak. 2,12; 3,13. „Jeśli twoja wiara
nie zmieniła twego życia, to zapewne nie jest ona wiele warta” mawiał
wielki kaznodzieja Ch. H. Spurgeon.
Duchowość to zgodność stylu życia
z przekonaniami. Duchowość to styl
życia wynikający z wyznawanych poglądów. Warto zastanowić się, po co
czytamy Biblię? Studiowanie Biblii
bez praktycznego zastosowania może
prowadzić do duchowej pychy i postawy osądzania. Biblia w Jak. 1,22 nazywa takich ludzi „hipokrytami oszukującymi samych siebie”. Warto przypomnieć sobie, że chrześcijaństwo jest
więcej niż filozofią, a kościół nie może
być jedynie klubem dyskusyjnym.
4
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Dojrzałość duchowa to zastosowanie
i wprowadzenie w czyn tego, co mówi
Biblia. Inaczej byłoby to budowanie
domu bez fundamentu, budowanie na
piasku – Mt 7,24-27.

Biblijna duchowość
Duchowość, o jakiej czytamy w Biblii to zamierzone działanie, które
jest konsekwencją świadomej decyzji
woli wierzącego. Dojrzałość duchowa objawia się odpowiedzialnością
za siebie, styl życia, innych wokół
nas, w tym także w zaangażowaniu
w służbę. Duchowy wzrost rozpoznajemy na podstawie stylu życia
i charakteru człowieka, gdy widzimy
podobieństwo do Chrystusa w innych
ludziach. Biblijnym słowem na określenie tego procesu jest ‘uczniostwo’.

Uczniostwo – naśladowanie
Mistrza
„Gdy byli w drodze, ktoś się odezwał
do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda,
natomiast Syn Człowieczy nie ma gdzie
położyć głowy. Potem do kogoś innego powiedział: Pójdź za mną! Ten odparł: Panie, pozwól mi najpierw odejść
i pochować mojego ojca. Odpowiedział
mu: umarłym pozostaw grzebanie ich
umarłych, ty natomiast idź i głoś Królestwo Boga. Jeszcze ktoś inny oznajmił: Pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól
mi najpierw pożegnać tych, którzy są
w domu. Jezus mu jednak odpowiedział: Każdy, kto przykłada rękę do
pługa i ogląda się za siebie, nie nadaje
się do Królestwa Boga.” Łuk. 9,57-62
(Przekład Ekumeniczny)
Jest to jeden z najważniejszych
tekstów biblijnych na temat uczniostwa. Trzy osoby, trzy sytuacje, trzy
różne postawy odnośnie powołania
do uczniostwa. Także trzy najczęściej
spotykane nieporozumienia, jeśli chodzi o ten temat.
Pierwszy chce sam się powołać.
Jezus odpowiada, że to jest niemożliwe. Powołanie przychodzi od Boga,
nie od człowieka. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie podołać wyzwaniu tego powołania. Dlatego potrzebuje mocy od Boga. Bóg, który powołuje

udziela też mocy, aby powołany sprostał zadaniu.
Drugi jest powołany przez Jezusa.
Ale ten chce najpierw spełnić wymagania prawa, potem pójść za Nim. Jezus odpowiada, że nic nie może stanąć
miedzy Nim a powołanym, nawet tak
ważna rzecz jak prawo Boże, które ma swoje oczywiste wymagania.
Przestrzeganie prawa ma wynikać
z więzi z Nim. Ktoś, kto utrzymuje
ścisłą więź z Jezusem będzie pragnąć
przestrzegania Jego przykazań – Jan
15,10. Ktoś jednak, kto na pierwszym
planie postawił prawo może wzbić się
w pychę i pogardzić Jezusem. Więź
z Bogiem jest ponad prawem.
Trzeci chciałby z własnej inicjatywy pójść za Jezusem. Chce to
zrobić na swoich warunkach. Jezus
odpowiada, że jest to niemożliwe. Podobnie jak oranie z głową odwróconą
do tyłu. Powołany ma być wpatrzony
w Jezusa, ma słuchać Go i dążyć do
pełnienia Jego woli – Hebr. 12,2.

Uczniostwo a integralność
Ap. Paweł w 1 Kor. 11,1 wzywa
wierzących: „Bądźcie naśladowcami
moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa”.
Czy możesz wymienić ludzi,
których darzysz autorytetem i zaufaniem? Czy sam jesteś przykładem do
naśladowania dla innych? Czy możesz
te słowa powiedzieć innym?
W tekstach 1 Kor. 11,1 i Fil 3,17
Paweł bez fałszywej skromności stawia siebie samego za przykład do
naśladowania. My nieraz mamy opory (najczęściej przez skromność, ale
nieraz też z innych powodów – brak
integralności). Jedynie ludzie zintegrowani mogą być przykładem do
naśladowania dla innych. Poznajemy
ich po owocach uczynków.
Integralność to postawa, w której widzimy zgodność słów z czynami. Jest to konsekwencja w myśleniu
i działaniu niezależnie od miejsca
i okoliczności. Słowa ludzi zintegrowanych mają swoje pokrycie w czynach. Integralność to inaczej charakter człowieka.
Billy Graham powiedział: „Trzeba ciągle walczyć w obronie swojej

integralności. Gdy ktoś traci majątek,
traci niewiele w skali wieczności, gdy
tracimy zdrowie, to jest dużo więcej, tracąc charakter, wyzbywamy się
wszystkiego.”

Uczniostwo
Na czym polega biblijne chrześcijaństwo? Jaki wzór chrześcijanina widzimy w Biblii? Nasz tekst mówi o powołaniu do uczniostwa. Pytanie: kto
to jest uczeń? W Biblii naśladowanie
jest równoznaczne z uczniostwem.
W języki greckim matetes – naśladowca. Uczeń naśladuje swego nauczyciela. Uczeń szanuje i poważa
swego nauczyciela. Uczeń słucha i obdarza autorytetem swego nauczyciela.
W języki angielskim słowo disciple
zawiera w sobie element dyscypliny,
określa wymaganie, systematyczność
i regularność. Znana zasada: praktyka
czyni mistrza!
I. Paderewski, znany muzyk
i kompozytor, mawiał, że jeśli nie ćwiczy jeden dzień – on sam to wie, jeśli
nie gra dwa dni dostrzega to jego żona,
jeśli nie siądzie do fortepianu trzy dni,
zauważą to jego stali słuchacze.
Uczeń Chrystusa, to ktoś, kto
uświadamia sobie swoje braki i chce
uczyć się, aby je eliminować. Biblijne chrześcijaństwo polega na uczeniu
się od Jezusa, który jest naszym Mistrzem a my Jego uczniami. Chrystusa możemy zobaczyć tylko tyle, ile
widzimy Go w innych ludziach.

Naśladowanie
Za Jezusem chodziło wiele ludzi. Były
to często tłumy. Niektórzy chcieli Go
zobaczyć lub posłuchać, inni potrzebowali uzdrowienia, a jeszcze inni
byli głodni. Nie wszyscy jednak byli
uczniami Jezusa. Czym charakteryzowali się uczniowie Jezusa?
Po pierwsze, uczniowie doświadczyli osobistego powołania ze strony Jezusa. Usłyszeli powołanie z ust
Jezusa – „pójdź za mną”. Przykład Piotra i Andrzeja – Mat. 4,18-22. On zawołał ich po imieniu. Zostawili swoje
sieci. On stał się dla nich najważniejszy, jedyny.
Po drugie, uczniowie stosowali
w życiu to, czego nauczyli się od

swego Mistrza. Oni żyli tym, co słyszeli od Niego – Jan 6,69. W procesie
uczniostwa nie chodzi jedynie o zdobycie wiedzy teoretycznej. Praktyczne
jej zastosowanie jest równie ważne.
L. Newbigin, misjonarz, który większość swego życia spędził w Indii,
napisał później: „Najbardziej czytelną
i zrozumiałą interpretacją Ewangelii są
ludzie, którzy żyją według tego, w co
wierzą”.
Po trzecie, uczniowie musieli być
przygotowani do ponoszenia kosztów
swego uczniostwa. U Boga nie ma
uczniostwa bez kosztów. Byłaby to
„tania łaska”, łaska bez upamiętania,
która nic nie zmienia, która usprawiedliwia grzech nie grzesznika. Łaska, którą ludzie udzielają sobie sami
– w zasadzie Bóg jest im niepotrzebny, albo wręcz miałby być ich sługą.
Wiele o tym pisał urodzony we Wrocławiu D. Bohnhoeffer w książce „Naśladowanie”. To prawda, że zbawienie
jest dla wierzących za darmo, ale nie
można zapomnieć, że kosztowało ono
życie Syna Bożego. Ten koszt poniesiony przez Mistrza powinien zobowiązywać Jego uczniów.
Po czwarte, uczniowie zostali wysłani przez Jezusa do czynienia uczniami innych. Jest to wielki
przywilej – świadomość, że jesteśmy
powołani do przekazywania dobrej
nowiny ludziom wokół nas – określona Wielkim Posłannictwem. Warto
pamiętać, że inni będą naśladować
Chrystusa tak, jak Go zobaczą w nas.

Czynienie uczniami innych
Na czym polega czynienie uczniami?
Mt. 28,18-19. Zaczyna się od zapoznania ludzi z Jezusem – tym jedynym Mistrzem i Panem. On nie chce
być jednym z wielu nauczycieli, ale
JEDYNYM.
Następnym krokiem jest chrzest
wiary. Publiczne wyznanie przed
ludźmi. Dla wielu jest to zbyt wysoka poprzeczka. Znam ludzi, którzy
zaufali Jezusowi, ale nie są gotowi
przyznać się do Niego publicznie. Są
to tzw. „krypto chrześcijanie”. W naszym kraju decyzja chrztu w wieku
świadomym wiąże się z dużym kosztem. Niektórzy nie są w stanie zapłacić tej ceny. Znam człowieka, który

chciał ochrzcić się bez świadków
– w nocy. Inny zwlekał wiele lat, aż
zrozumiał, że nie można naśladować
Chrystusa na swoich warunkach. Kiedy przyjmował chrzest, wyznał, że
jego niezdecydowanie w tej kwestii
ograniczało jego duchowy rozwój.
Czynienie uczniami, to także
uczenie innych tego, co Chrystus nam

W rozwoju duchowym nie ma
drogi na skróty. Kształtowanie
duchowości wymaga czasu. Nie
ma natychmiastowego wzrostu.
przekazał. Nie dzieje się to w jednym
momencie, np. nawrócenia lub jakiegoś szczególnego przeżycia. Uczniostwo to zadanie na wiele lat. Jest to
kształtowanie cech charakteru na podobieństwo Chrystusa.
Bądźmy uczniami Jezusa. Bądźmy dla innych przykładem do naśladowania. Czyńmy innych Jego
uczniami, ponieważ to jest nasze
najważniejsze zadanie na tym świecie. Czy może być coś ważniejszego
i pilniejszego do zrobienia? To jest dla
nas, wierzących najwyższy priorytet
i najpilniejsze zadanie w tym życiu!
Słyszałem poruszający przykład
o pewnym absolwencie muzyki, który zagrał swój koncert dyplomowy.
Kiedy skończył, słuchacze przygotowali mu owację na stojąco. Młody
pianista schodził ze sceny. Ktoś zauważył, że ma smutną minę. Dlaczego nie cieszysz się? Przecież to twoje
święto, odniosłeś wielki sukces, cała
sala wiwatuje. „Pomyliłem się w kilku miejscach. Nie wiem, co na to mój
nauczyciel…” – odparł. Absolwent ten
zaczął autentycznie cieszyć się swoim
sukcesem dopiero wtedy, gdy usłyszał
pochwałę z ust swego nauczyciela.
Za kim podążasz? Kto jest twoim
autorytetem i wzorem do naśladowania?
Niniejsze kazanie jest częścią publikacji,
którą wydajemy z okazji 10-lecia Centrum
Edukacji Liderów. Zapraszamy wszystkich
na tę uroczystość, która odbędzie się
12 listopada o godz. 17.00 w ośrodku
naszego Kościoła w Warszawie-Radości
przy ul. Szczytnowskiej 35-39.
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Z HISTORII

RYSZARD TYŚNICKI

Czy Reformacja uratowała
fot. bilionphotos

Chrześcijaństwo?

W

naszym kraju niewielu myśli o wpływie Reformacji na
chrześcijaństwo i teologię, gdyż sam
protestantyzm jest słaby w Polsce.
Stanowimy dość małe społeczności,
rozrzucone pomiędzy miastami i podzielonymi pomiędzy różne denominacje, z reguły niewspółpracujące ze
sobą. To wszystko sprawia, że nasze
przesłanie jest niezauważalne a dominująca doktryna katolicka zagłusza na tyle na ile może świadomość
obecności protestantyzmu w kraju.
Nawet prawo do emitowania audycji
w TV tego nie zmienia, gdyż audycje te pojawiają się wcześnie rano
w niedzielę, gdy większość rodaków
odpoczywa i dosypia trudny tydzień,
jaki minął. Myślę, że nie jest to przypadek, ale celowe działanie dominującej w Polsce doktryny.
Patrząc na historię rozwoju myśli europejskiej łatwo zauważyć, że
Reformacja wyzwoliła ludzkie umysły spod cenzury wspieranej przez
inkwizycję i pozwoliła na rozwój
myśli i idei czasami nawet sprzecznych z chrześcijaństwem. Ta wolność wyznania i sumienia, wolność
wyrażania swoich opinii, to pośrednio efekt wyzwolenia ludzi spod
jarzma średniowiecznego Kościoła
Rzymskiego, dominującego w polityce, teologii i myśli. Reformacja
złamała tę dominację i to zarówno
w dobrym jak i złym kierunku.
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Patrząc na dorobek Reformacji
dostrzegam kilka ważnych elementów, jakie wypływają z tego dziedzictwa i to zarówno teologicznych
jak i społecznych:
• Próba powrotu do korzeni – czyli
objawienia Bożego.
• Wielkie Sola, które stanowią podstawę teologii chrześcijańskiej.
• Odnowa i odświeżenie teologii.
• Odcięcie się od wpływów zewnętrznych w teologii.
• Stworzenie podwalin pod nowoczesne społeczeństwo – ludzi
wolnych i aktywnych.
• Rozwój misji w krajach pozaeuropejskich.
• Pluralizm denominacyjny – chroniący Kościół przed totalnym
upadkiem.
• Otwarcie na dysputę teologiczną
w dobrze zrozumiałym ekumenizmie.

Dorobek teologiczny Reformacji
Chrześcijaństwo średniowiecza
nasiąkło wieloma teoriami pochodzącymi spoza Biblii. Dominacja
Kościoła nad społeczeństwem a też
trzymająca umysły ludzkie w jedynie słusznym katolickim systemie
myślenia sprawiła, że w wyniku
rozwoju dogmatyki do wiary dodano wiele elementów nieznanych
apostołom. Chrześcijaństwo przyjęło, jako swoje niektóre elementy

wiary pogańskiej, rozwinęło ponad
miarę nauki dotyczące świętych,
Marii, eucharystii, roli papieża, odpustów. Wiele oświeconych umysłów zaczęło dostrzegać ten proces,
jako zjawisko negatywne. Przeciwko takim ludziom Kościół stworzył
wszechwładną cenzurę, zwaną inkwizycją, tępiącą każdy przejaw samodzielności myślenia.
Idee dogmatyczne Reformacji,
zapoczątkowanej przez Marcina Lutra doprowadziły do wejścia Kościoła na drogę w przeciwnym kierunku.
Od stanu dogmatycznego XVI wieku
do początków chrześcijaństwa. Ta
droga nie była ani łatwa, ani prosta,
na nowo należało odkrywać prawdy
dawno zmarginalizowane w dogmatyce, na nowo należało zdefiniować
istotę zbawienia, stosunek do eucharystii, świętych, odpustów, metody
zarządzania kościołem, chrztu, sakramentów. Każdy z tych tematów
wymagał odwagi, pokonania wielowiekowych przyzwyczajeń i poglądów. W sumie proces reformowania
Kościoła trwał o wiele dłużej niż jedno pokolenie chrześcijan.
Największym osiągnięciem było ustanowienie zasady wielkich
Sola. Sola Scriptura określiło stosunek do Bożego objawienia, na nowo
je definiując, Sola Gratia, Sola Fide
określiły drogę do zbawienia a Solus
Chrystus osobę godną kultu i wiary,

wprowadzając chrześcijaństwo ponownie na drogę chrystocentryczną.
Każda z tych teorii została uznana
przez Rzym za herezję i potępiona.
Do dzisiaj w środowiskach nieprzychylnych protestantyzmowi próbuje
się dyskredytować te zasady, jako
błędne a nawet je ośmieszać.
W późniejszym czasie do tych
zasad dołączyły takie elementy jak
chrzest w wieku świadomym, nie hierarchiczna organizacja kościoła, zlikwidowanie stanu duchownego (prawdę mówiąc stan ten lubi się ustawicznie odradzać), bardziej demokratyczne zarządzanie Kościołem.
Baptyzm jako ruch religijny zamyka proces Reformacji wracając do
idei zawartych w nauce apostolskiej.
Reformacja jest jednak kruchym
elementem, musimy ciągle być wyczulonymi na jej zasady, gdyż droga w kierunku średniowiecznego
Kościoła nadal jest dużą pokusą
a niebiblijne nauki próbują wtargnąć
do dogmatyki chrześcijańskiej. Niejednokrotnie teolodzy wracają do
problemów, które już dawno zostały rozstrzygnięte na biblijny wzór,
wspomnę tutaj chociażby naukę
o Trójcy, a liberalna teologia kwestionuje natchnienie i prawdomówność Biblii. Ciągle, więc stoimy
przed wyzwaniami odkrywania
Słowa Bożego w czystej postaci.

cji społecznej. Możemy oczywiście
dyskutować, nad patologicznymi
kierunkami rozwoju tolerancji np.
w kierunku anarchii lub akceptacji
grzechu. Zadajmy sobie pytanie: Czy
rozwój demokracji nie prowadzi do
demoralizacji społeczeństw, ale niewątpliwie przyjęty wtedy kierunek
rozwoju myśli społecznej był słuszny i właściwy. Dzisiaj nikt z nas nie
chciałby żyć i mieszkać w kraju wyznaniowym. Niestety tak jak w średniowieczu i dzisiaj czasami w życiu
społecznym są podejmowane próby
wprowadzenia dominacji takiego czy
innego kościoła w polityce, próby
wprowadzania cenzury ograniczającej wolność wypowiedzi, czy pojawianie się ruchów społecznych niewiele mających wspólnego z prawdą
i słusznością. Z tego też powodu Reformacja zawsze pozostanie niedokończonym projektem społecznym.
Rozwój nauki, wyzwolonej spod
dominacji inkwizycji, doprowadził
do dzisiejszego postępu technologicznego. Wolna myśl i demokracja
otworzyła społeczeństwa na rozwój
przedsiębiorczości i gospodarki.
Być może niewielu dostrzega korzenie naszego dzisiejszego życia
gospodarczego w Reformacji, ale
bez niej rozwój nowych idei w nauce
powstrzymałby też i rozwój gospodarczy świata.

Dorobek społeczny Reformacji

Baptyści a Reformacja

W nauce i praktyce społecznej
Reformacja odegrała niezmiernie
ważną rolę. Wpłynęła na rozwój
języków narodowych, promując Biblię w językach zrozumiałych przez
wiernych. Rozwinęła naukę zdejmując z niej czapę cenzury kościelnej,
otworzyła umysły na nowe idee, które nie zawsze podążały w kierunku
Boga, ale niewątpliwie wpłynęły na
współczesny obraz społeczeństw.
W życiu społecznym Reformacja wpłynęła na budowanie podmiotowości państw narodowych,
gdyż rozbudowując języki narodowe
i uwalniając władzę spod wpływu
Rzymu sprawiła pojawienie się tych
państw, rozwój demokracji, toleran-

Korzenie
baptyzmu
tkwią
w Reformacji, to ona dała impuls,
który doprowadził do powstania idei
chrztu na podstawie wyznania wiary i kongregacjonalnej organizacji
Kościoła. Obie idee wypływające
z purytańskiej Anglii stały się podwalinami pod nasze wyznanie. Musimy pamiętać, że jesteśmy ogniwem
długiego procesu poszukiwania tożsamości biblijnej Kościoła. Jesteśmy
dziećmi Reformacji i choć występują
różnice pomiędzy nami a starszymi
wspólnotami Kościoła po Reformacyjnego to łączy nas wspólnota myśli, która wyzwoliła teologię spod
jarzma cenzury i dominacji „jedynie
słusznej teologii katolickiej”.

Idea Kościoła otwartego na
społeczeństwo i zaangażowanego
misyjnie muszą otworzyć nas na
inne wspólnoty chrześcijańskie.
Czasami dziwię się wrogości niektórych środowisk baptystycznych
do ekumenizmu, przecież idea
głoszenia ewangelii, wolności poszukiwań teologicznych powinna
uczynić z nas Kościół przewodzący
w dyspucie teologicznej chrześcijaństwa, a płaszczyzną takiej dysputy jest właśnie miejsce spotkania
różnych tradycji dogmatycznych
w celu budowania i szukania korzeni chrześcijaństwa, tym bardziej, że
ekumenizm narodził się w krajach
misyjnych, jako odpowiedź na złe
świadectwo, jakie dawali chrześcijanie niewierzącym, narodził się
w Kościołach o tradycji protestanckiej i aż do soboru watykańskiego
katolicyzm był przeciw niemu.
Reformacja rozpoczęła się od
próby ratowania Kościoła zachodniego kierowanego z Rzymu poprzez wprowadzenie koniecznych
zmian w funkcjonowaniu wiary.
Dzisiaj ewangeliczne chrześcijaństwo jest najmocniejszym ogniwem
w europejskiej religijności i to na
nas spoczywa coraz większa odpowiedzialność głoszenia Chrystusa
ukrzyżowanego, zbawienia w wiary
i łaski, budowania teologii na bazie
Biblii. Proces dzielenia Kościoła
musi być zastąpiony procesem dodawania do Kościoła i Europa wielokulturowa coraz bardziej tego potrzebuje. Wśród wielu skostniałych
wspólnot wyznaniowych my baptyści możemy być ogniwem żywej
wiary i radykalnej ewangelizacji.
Niewątpliwie Reformacja poprzez naprawę Kościoła uratowała chrześcijaństwo na naszym
kontynencie, stała się ideą, która
stworzyła dzisiejsze nowoczesne
społeczeństwo uprzemysłowione,
niewątpliwie duch Reformacji ponownie potrzebny jest światu, aby
naprostować krzywe drogi i wprowadzić ludzi na drogę wiary i zbawienia, w tym sensie Reformacja
jest drogą niedokończoną.
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016
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Z życia kościoła | KALISZ

TOMASZ JEŻYK

Wiadomości
z Kalisza
D

rodzy bracia i siostry w Chrystusie, Chrystus
w swoim słowie mówi do nas „Jedni drugich
brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa” (Gal 6:2). Pomimo wielu trudnych chwil
w naszej wspólnocie, doświadczeń tych dobrych
i złych widzimy jak wielką łaskę okazuje nam
Pan.
Serdecznie dziękujemy zborom za dar, wkład
finansowy, który odczytujemy jako wspólne
brzemię kościoła nieograniczonego czasem,przestrzenią ani granicami. Przyznamy szczerze, że
pojawiły się chwile zwątpienia, kiedy zabrakło
środków do dalszego remontu kaplicy, ale łaska
Pana jest większa niż troska, a zmartwienia nasze przykryło Wasze wsparcie, które pojawiło się
w odpowiednim czasie oraz w odpowiednim
miejscu.
Remont naszej kaplicy zaczynamy od wewnątrz, przyrównuje to do naszego życia duchowego, gdzie nasza transformacja zaczyna się od
wewnątrz i wychodzi na zewnątrz. Kościół w remoncie. Co to oznacza? Dla nas oznacza to, że remontujemy i umartwiamy to co stare, a cieszymy
się w szczególności z nowego życia w Chrystusie
i podajemy go dalej. Pozostało do wyremontowania I piętro, piwnica oraz wymiana trzech okien.
Całość szacujemy na ok. 60 tys. zł. Nie mamy tych
pieniędzy ale łaska jest większa niż strach, a słowa Pawła napawają nas nadzieją. Dość masz, gdy
masz łaskę moją! Plany naszego zboru pomimo
skromnej liczebności są duże; pragniemy otworzyć świetlicę dla dzieci o nazwie Kraina Narni,
Chrześcijańskie Hospicjum domowe, społeczną
wypożyczalnię sprzętu domowego oraz nie zapomnieć o ewangelizacji innych.
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Dobry Bóg dał nam łaskę kolejnego chrztu. Chrzest ten
odbył się w naszej kaplicy, dla nas było to przełamanie duchowego impasu. W samym Kaliszu pojawi się 900 osób
z Ukrainy, wśród nich znalazł się i brat, który przyjął chrzest.
Chwała Bogu za niego.

Maria Dubel-Klęcan

TEMAT NUMERU | WSPÓŁPRACA W KRÓLESTWIE

Grom na Ukrainie

D

Grom na Ukrainie

nia 21 sierpnia wyruszyliśmy
w kolejną wyprawę Misji Grom.
Tym razem na Ukrainę. Do ostatnich
tygodni dzielących nas od wyjazdu nie wiedzieliśmy tak naprawdę
dokąd pojedziemy. Pytaliśmy Boga
i siebie– czy będzie to Ukraina, czy
Macedonia, Bośnia, a może Rumunia? Ta niewiadoma nie zniechęcała
nas jednak…znamy naszego Ojca
w Niebie już na tyle, żeby wiedzieć,
że każda taka niepewność niesie
ze sobą cudowne błogosławieństwo
i niesamowite wydarzenia. I oczywiście – nie zawiedliśmy się. Kiedy ostatecznie wiedzieliśmy już, że
jedziemy na Ukrainę zorganizować
tamtejszym dzieciakom półkolonie,
wszystkie nasze działania, myśli
i modlitwy oddaliśmy tej sprawie.
Jako grupa misjonarzy (Marcin
Chrząszcz – pastor ze zboru w Olsztynku, Marcin Korzeniewski – misjonarz z Lubawy, Ania Dzierzbicka,
Asia Sajdych, Marysia Dubel-Klęcan z Nidzicy oraz Adrian Kowalik
i Artur Zwoliński ze Starachowic)
wspólnie ustaliliśmy plan codziennych zajęć podczas pobytu na Ukrainie. Prawdziwą dla nas radością był
fakt, że dzięki ofiarności naszych
zborowników, mogliśmy zakupić zestawy materiałów do zajęć plastycznych i lekcji języka polskiego, słodycze dla dzieciaków oraz produkty

żywnościowe i chemiczne dla ukraińskich rodzin, które zamierzaliśmy
odwiedzić w domu.
Kiedy w poniedziałek rano dotarliśmy do Świtezi, wioski, w której mieliśmy zapewnione noclegi,
zaskoczyła nas atmosfera ciszy,
spokoju i czasu, który wydawał się
stanąć w miejscu wiele dobrych lat
wstecz… Byliśmy pod wrażeniem
Bożego planu i błogosławieństwa na
ten wyjazd. Spaliśmy u wierzących
gospodarzy, których pogoda ducha,
pracowitość i prostota życia bardzo
nas urzekła.
Jeszcze tego samego dnia po południu pojechaliśmy do położonego
o kilka kilometrów dalej miasteczka
Szack, gdzie w zborze baptystycznym mieliśmy prowadzić półkolonie dla dzieci. Tam spotkaliśmy się
z wierzącymi na popołudniowym
nabożeństwie. Wspólnie modliliśmy
się, oddając chwałę i dziękczynienie Bogu, dzieliliśmy się swoimi
świadectwami nawróceń, opowiadaliśmy o inicjatywach Misji Grom
i działaniach, jakie podejmujemy na
rzecz głoszenia Dobrej Nowiny.
Kolejne cztery dni były wypełnione zajęciami z dziećmi, budowaniem relacji, radością dzieciaków,
Bożą obecnością i Bożym prowadzeniem. Na nasze półkolonie codziennie przychodziło ponad 30 dzieci.

Każde z nich chętne do aktywnego
uczestniczenia w tym, co dla nich
zaplanowaliśmy. Już pierwszego
dnia nauczyliśmy je w ramach integracji piosenki „z pokazywaniem”–
„Gdy wokoło wielka burza” i od niej
zaczynaliśmy każdy dzień. Każdego
dnia po wspólnej modlitwie i zaśpiewaniu piosenki, organizowaliśmy
blok zajęć plastycznych połączonych
z nauką języka polskiego. Okazało się , że jest to bardzo trafna metoda, która sprawiła wiele radości
dzieciakom i faktycznie pomogła im
w nauce języka polskiego oraz rozwijania zdolności manualnych. Organizowane były m.in. zajęcia pt. „Moja
najbliższa osoba”, podczas których
dzieciaki lepiły postacie z plasteliny, następnie uczyły się je nazywać
po polsku, a potem zapisywały to
w zeszytach. Podobnie przebiegały
zajęcia na temat „Moje wakacje”,
gdzie tym razem z wycinanek nasi
uczniowie wyklejali na kartkach
papieru wspomnienia z wakacji, następnie uczyły się polskiego nazewnictwa – w mowie i pisaniu. Dzieci
mogły też nauczyć się podstawowego słownictwa, takiego jak „dzień
dobry”, „cześć”, „do widzenia”, „dobranoc” ,”nazywam się”, „mieszkam
w …” itd. Prawdziwą frajdą było
wyjście ostatniego dnia półkolonii
na rynek miasteczka, gdzie dzieci
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016
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rysowały kredą wspomnienia z tych
czterech wspólnych dni.
Każdego dnia odbywały się też
zajęcia sportowe. Ruch na świeżym
powietrzu, gry i zabawy zespołowe
sprawiły dzieciom wiele radości,
były konkretną codzienną dawką
ruchu, towarzystwa, dobrych emocji
i pozytywnego zmęczenia. Po każdych zajęciach na powietrzu mieliśmy czas na wspólny posiłek, zregenerowanie sił i wspólne rozmowy,
podczas których często okazywało
się, że życie tych radosnych dzieciaków nie zawsze jest takie proste
i słodkie, jakby mogło nam się wydawać… Podczas osobistych relacji poznawaliśmy smutne historie
rodziców, którzy nadużywają alkoholu, którzy są zbyt surowi w relacjach, są nieobecni w życiu swoich
dzieci lub umierają na ciężkie choroby… Była to okazja, żeby podnosić
je na duchu i modlić się o nie, dodawać im wsparcia i otuchy.
Codziennie też odbywały się
lekcje biblijne prowadzone przez pastora Marcina. Bez wątpienia były
one najważniejszym punktem dnia,
bo dzięki nim dzieci mogły poznawać Jezusa takim, jakim jest naprawdę – kochającym, troskliwym,
niezmiennie dobrym i zawsze gotowym do niesienia pomocy – w nawet
najbardziej beznadziejnych i trudnych sprawach. Prawdziwą atrakcją
dla dzieciaków było to, że mogły
wcielać się w aktorów i odgrywać
scenki biblijne. Występowały m.in.
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w historii o burzy uciszonej przez
Jezusa, pójścia celnika Mateusza
za Jezusem, czy opętanego, którego
tragiczne życie odmieniło się po spotkaniu ze Zbawicielem. Po ostatniej
piątkowej lekcji biblijnej i wspólnej
modlitwie 13 dzieci oddało swoje
życie Jezusowi Chrystusowi.
Przez 4 dni półkolonii organizowaliśmy dzieciakom konkursy
z wiedzy biblijnej, znajomości języka polskiego i zajęć sportowych, za
udział w których każdy uczestnik
dostawał upominek lub słodką nagrodę. Nie zabrakło również nauki
wspólnego tańca– wspólnie nauczyliśmy się kroków tzw „belgijki”, którą ze względu na ogromną ilość osób
musieliśmy tańczyć na posesji przy
budynku kościoła.
Każdego dnia, po wspólnym
obiedzie ze zborownikami z Szacka, odwiedzaliśmy w domach rodziny wskazane przez tamtejszego
pastora – Sławka Malinova. Był
to czas trudnych i wzruszających
spotkań. Byliśmy w domach, gdzie
ściany wypełnione były śmiechem
i radością dzieci, ale też byliśmy
w miejscach, gdzie ojciec umierał
w na raka w cichym pokoju, w miejscach, gdzie potrzeba było zachęty
i Ewangelii, gdzie ludzie borykali
się z najtrudniejszymi życiowymi
problemami, zniewoleniami, chorobami… Zazwyczaj temu wszystkiemu towarzyszyła bieda, niestety
widoczna na Ukrainie. Każdej rodzinie zostawialiśmy paczkę żyw-

nościową, trochę chemii domowej
– coś do prania i mycia, ale o wiele
cenniejsze było modlenie się o ludzi
i oddawanie jakże trudnych często
sytuacji Bogu, głoszenie Ewangelii
i dzielenie się świadectwami naszego życia uratowanego przez Jezusa.
Oprócz tego, co zaplanowaliśmy, okazało się, że zbór baptystów
w Szacku od wielu lat boryka się
z problemem wyremontowania kaplicy. Znalazła się jednak na to rada–
bracia z Polski już pierwszego dnia
zabrali się do pracy, motywując i zachęcając tym samym braci z Ukrainy.
I faktycznie, udało się im wykonać
wiele trudnych remontów w budynku!
Z Szacka wyjeżdżaliśmy w piątek po południu. Był to bardzo trudny
czas pożegnania, pomimo że byliśmy
tam tylko 5 dni. Nawiązane relacje,
wspólny czas, wzajemna troska
i obudzona miłość uczyniły to rozstanie bardzo ciężkim. Wiedzieliśmy,
że to był czas dany nam wszystkim
prosto z Ojcowskiego serca. Zrodziło
się w nas pragnienie i konkretne plany na dalszą współpracę ze zborem
w Szacku. Każdy z nas, misjonarzy
z Polski, oprócz zadania powierzonego przez Boga, a wykonanego na
Ukrainie, wrócił bardzo skonfrontowany z własnym życiem w Polsce.
Wiele spraw uległo przewartościowaniu , zmieniło się w nas spojrzenie
na rzeczywistość, to co robimy, jak
kochamy, jak myślimy, jak służymy
Bogu… Pragniemy, by przyniosło
to prawdziwe Boże owoce!

Illia Kozubovskyi
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Służba Słowiańskiego Centrum Misyjnego w Polsce
Świadectwo pierwszego podopiecznego

P

owstanie Słowiańskiego Centrum
Misyjnego w Polsce przy Pierwszym
Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Gdańsku jest wydarzeniem mającym
duże znaczenie dla krajów Europy. Widać je w kontekście napływających ze
wschodu Ukrainy uchodźców, w wyniku
trwającego tam konfliktu zbrojnego oraz
kryzysu gospodarczego, które zmusiły
ponad milion Ukraińców do szukania
u zachodniego sąsiada schronienia
i możliwości lepszych zarobków. Rola
i przydatność centrum, które kształci misjonarzy, aby wspierali rozwój polskich
kościołów przez głoszenie ewangelii
rosyjskojęzycznej diasporze są nie do
przecenienia, szczególnie, że może być
modelem nie tylko dla Polski, ale i innych
krajów doświadczających przypływu dużej ilości emigrantów.
Powstanie rosyjskojęzycznego ruchu przy polskiej społeczności w Gdańsku i utworzenie w tym roku centrum
misyjnego, przy wsparciu Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP, stało się
dla polskich zborów wielką zachętą,
a dla Ukraińców kanałem Bożego błogosławieństwa.
Koordynator ośrodka misyjnego
Maksym Sliazin, za najważniejsze zadanie centrum uważa przygotowanie misjonarzy z Ukrainy do głoszenia Ewangelii oraz do duchowej pracy wśród ukraińskiej diaspory. Stanowią ją uchodźcy,
gastarbajterzy i emigranci. Głównym celem pracy z rosyjskojęzyczną ludnością

jest udzielanie jej pomocy w stopniowej
integracji z polskim społeczeństwem.
Owocem podjętych działań powinno
być zasilanie istniejących i powstanie
nowych kościołów. W tym roku centrum
zamierza przygotować dziesięciu misjonarzy dla tych polskich zborów, które
otwierają się na pracę wśród Ukraińców.
Jestem jednym z pierwszych pastorów ukraińskich, który przyjechał do
Polski do tego centrum.
Chciałbym podzielić się osobistymi
wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas mojej pierwszej podróży
misyjnej do Gdańska w celu przygotowania się do dalszej służby.
Ośrodek misyjny przygotowuje do
służby kilka osób. Przygotowanie przebiega na dwa sposoby. Pierwszy to intensywna nauka języka oraz wprowadzenie w kulturę, zrozumienie modelu
współpracy z Polakami i Polskim Kościołem. Drugi to praktyczne działania
misyjne wśród Ukraińców w Polsce.
Wiosną tego roku, w ciągu półtoramiesięcznego pobytu niejednokrotnie
doświadczyłem otwartości Ukraińców
na słuchanie Ewangelii, poznawanie jej
i rozmowę. Wśród wielu osób, które spotkałem na ulicach, w sklepach, środkach
transportu, na dworcach kolejowych
i tanich hostelach robotniczych, z sześcioma udało mi się nawiązać bliższe
relacje. Przyjechali do Polski w celach
zarobkowych z różnych miast Ukrainy.
Nieraz zdarzało się, że gdy przecho-

dzący Ukraińcy usłyszeli rodzimą mowę,
podchodzi do mnie, aby lepiej się poznać
i porozmawiać. Rzeczywiście, można
się przekonać, że ludzie w obcym kraju czy w trudnych okolicznościach stają
się bardziej otwarci na siebie i skłonni
do bliższego kontaktu. Fakt ten sprawia radość i mocno inspiruje. Myślę, że
w Polsce nastał teraz sprzyjający czas
do świadczenia o Chrystusie i bardzo
ważne, aby go nie przeoczyć i w pełni
wykorzystać.
Dobrym przykładem jest tutaj rosyjskojęzyczna społeczność przy gdańskim
zborze. Od założenia funkcjonuje rok,
a w tym czasie liczba uczestniczących
w nabożeństwach wzrosła do pięćdziesięciu. Kilka osób pojednało się z Bogiem i rozpoczęło nowe życie.
Dziękuję Bogu, zborom i osobom
zaangażowanym w pracę centrum misyjnego za wszystko, co już zostało
zrobione dla rozwinięcia działalności
misyjnej w Polsce. To dopiero początek,
początek wielkiej pracy.
Niech Bóg błogosławi tą dobrą
inicjatywę dla zbawienia jeszcze wielu
Ukraińców w Polsce, którzy szukają tu
szczęścia, bezpieczeństwa i pokoju.
Niech znajdą pełnię tego, czego pragną
nigdzie indziej i w nikim innym, jak tylko w osobie Jezusa Chrystusa. Kościół
jest po to, aby pomagać ludziom odnaleźć Chrystusa, którego szukają, ale niestety nie tam, gdzie można Go naprawdę znaleźć.
tłum. Anna Bilińska
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Illia Kozubovskyi

Służba misyjna w Gdyni
O rodzinie misjonarzy i o planach pracy w Gdyni

J

estem bardzo wdzięczny Bogu za moich rodziców, którzy od dziecka uczyli
mnie prawdziwej drogi i modlili się o mnie.
Po tym, jak nawróciłem się w 1999 roku
i rozpocząłem naukę w Seminarium Teologicznym w Kijowie, coraz częściej myślałem o możliwościach służenia ludziom.
Podczas gdy studiowałem w seminarium
i jednocześnie prowadziłem studium Biblii
w moim kościele, moje serce stawało się
coraz bardziej wypełnione praktycznym
pragnieniem służenia w miejscach, gdzie
jest taka potrzeba. Tak więc po pewnym
czasie nasza grupa młodzieżowa postanowiła wspierać i pomagać w rozwoju
jednej społeczności w mieście Wyszgorad
w rejonie Kijowa, gdzie znajdowała się
niewielka grupa wiernych starszych chrześcijan. W ten sposób rozpoczęła się moja
misjonarska służba.
Przez ponad dziesięć lat nasz zespół
misyjny prowadził różne ewangelizacyjne
zajęcia dla dzieci, młodzieży i starszych.
Dziś w tym zborze funkcjonują szkoła
niedzielna i biblijne grupy domowe, pięć
nowych rodzin stało się członkami kościoła, a trzech młodych mężczyzn zostało
wybranych na diakonów. Cieszę się, że
jest to społeczność, która ma potencjał
do dalszej służby w Wyszgoradzie, wizję
rozwoju, a jej podstawę stanowią biblijne
wartości.
Od 2014 roku modliliśmy się o dalsze
Boże prowadzenie w naszej przyszłej pracy, gdzie istnieje realna potrzeba pomocy.
Naszym największym pragnieniem było
być przydatnym i potrzebnym, świadcząc
o miłości Chrystusa.
Równolegle do posługi w Wyszgoradzie, Bóg dał mi możliwość pracy na
Uniwersytecie Kijowskim jako asystent
dziekana i wykładowca teologii. Od 2012
roku, przez ponad trzy i pół roku miałem
zaszczyt pracować w Biurze Euroazjatyckiego Ruchu Lozańskiego i przez to
wniknąć bardziej w sferę ogólnoświatowej
ewangelizacji. To był naprawdę błogosławiony czas kontaktu ze służbą i poznawania doświadczeń światowych liderów
i głosicieli Ewangelii. Okres ten pozostawił
głęboki ślad w moim sercu i do dziś moty-

12

SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016

wuje mnie do pracy.
Jestem ogromnie wdzięczny Bogu
za żoną Walentynę i syna Mirona. Moja
rodzina to ogromne błogosławieństwo
– inspiruje i pomaga w służbie. Wkrótce
możemy spodziewać się kolejnego członka naszej rodziny-córeczki. W lipcu tego
roku będziemy obchodzić z żoną ósmą
rocznicę naszego ślubu. Mamy obecnie
w rodzinie szczególny czas modlitwy
o naszą przyszłość misyjną w Polsce,
gdyż widzimy ogromną potrzebę i właściwy czas dla głoszenia Ewangelii w ukraińskiej diasporze.
W ciągu pięciu tygodni pobytu
w Centrum Misyjnym w Gdańsku w Polsce byłem przekonany, że Pan Bóg prowadzi nas w tym kierunku. Nasza rodzina
otrzymała zaproszenie od Zboru Baptystów w Gdyni, by zostać u nich misjonarzami. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ich
wielką uprzejmość i gościnność. Gdyńska
wspólnota jest bardzo opiekuńcza, dynamicznie się rozwija i wspiera misjonarzy.
Ze swojej strony zapewnili nam wszelką
pomoc: mieszkanie, ubezpieczenie zdrowotne i częściowe wsparcie finansowe.
Mam ogromną nadzieję, że Bóg nas pobłogosławi w pracy, zarówno wśród Polaków jak i Ukraińców.
Na tym etapie nasza rodzina przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty
i rzeczy potrzebne do przeprowadzki do
Gdyni. Jednocześnie poszerzamy krąg
wsparcia modlitewnego i finansowego
naszej służby misyjnej. W ramach przygotowań do przeprowadzki, prezentujemy w różnych kościołach nasze plany
i wizję służby, by dowiedzieli się o nas
i wspierali nas w modlitwie.
Jeśli Bóg pozwoli, do końca tego
roku z Bożą pomocą i wraz z braćmi
z Ukrainy i Polski planujemy:
• Budować bliskie stosunki z członkami
kościoła w Gdyni (Polacy i Ukraińcy);
• Zorganizować i poprowadzić rosyjskojęzyczne nabożeństwa;
• Zorganizować i poprowadzić grupy domowe u misjonarzy (raz w tygodniu);
• Utworzyć i poprowadzić grupę modlitewną dla Ukraińców;

• Ewangelizować rosyjskojęzyczną ludność (osobista ewangelizacja oraz
zaproszenie na rosyjskojęzyczne nabożeństwa i grupy biblijne);
• Pomagać Polakom w prowadzeniu
grup domowych, grupy młodzieżowej
i głoszeniu kazań na porannych nabożeństwach;
• Pomagać w Centrum Misyjnym
w Gdańsku w przygotowywaniu nowych misjonarzy.
Nasze prośby modlitewne:
• O bezpieczny poród;
• O uniknięcie problemów z mieszkaniem i dokumentami;
• O Bożą moc, mądrość i prowadzenie
w zakresie planowania i organizacji
służby w kościele;
• O odwagę w głoszeniu świadectwa
o Chrystusie;
• О błogosławieństwo przy tworzeniu
ukraińskiego zespołu do służby;
Będziemy wdzięczni za modlitwę i wsparcie. To nowy moment dla nas. Wiemy, że
tylko razem, wzajemnie się wspierając,
możemy zmierzyć się z tym wielkim misyjnym dziełem w Polsce poszerzania Królestwa Bożego.
Kontakt do nas:
Email: kozubovsky.uets@gmail.com
Tel: +48 575 077 680
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Gorące lato w Donbasie
Lato 2016 roku było w Donbasie
gorące. I to nie dlatego, że
termometry wskazywały powyżej
40 stopni Celsjusza. Ostatnio
sytuacja tam jeszcze bardziej
się pogorszyła. Niedawno
informowaliśmy na ecbua.info
o tym, że na skutek ostrzału
został uszkodzony budynek
zboru w Gorłówce. Dokładniej o
życiu w tym regionie opowiada
Stepan Kornuta, przewodniczący
donieckiego regionu zborów
ewangelicznych chrześcijan
baptystów.

Bracie Kornuta, proszę powiedzieć o obecnej sytuacji w Donbasie.
Najtrudniejsza sytuacja panuje
w „szarej strefie”. To 15 kilometrów
po obu stronach linii frontowej.
Zbory, które są położone na tych
terenach, a jest ich dwanaście, doświadczają wielkich trudności. Jest
tam niebezpiecznie, ponieważ nadal
trwa tam strzelanina, zdarzają się
różne nieprzyjemne wydarzenia.
Ale wraz z tym pojawia się duchowy
głód – ludzie idą do kościoła, czytają Słowo Boże, są zainteresowani
sprawami duchowymi. Jeden z braci ostatnio odwiedził Awdiejewkę,
Karłowkę i osiedle Piertwomajskoje. Powiada on, że w każdej z tych

miejscowości można byłoby otwierać nowy ewangeliczny zbór. Uważam, że dzięki łasce Bożej wkrótce
pojawi się tam kilka zborów. Dlatego naszym pierwszym obowiązkiem
jest zwrócenie szczególnej uwagi
na tę „szarą strefę”. Ta część terytorium, która znajduje się pod kontrolą
Ukrainy, prowadzi normalne życie.
Do wybuchu wojny znajdowało
się tam czterdzieści cztery zbory,
teraz czterdzieści jeden. W Pieskach wszystko zostało zburzone,
w małych miejscowościach zbory
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016
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zostały zamknięte – nie ma komu
się zbierać.
Niedawno w jedną niedzielę
połączony chór z kilku zborów odwiedził zbór w Majkopie – stolicy
republiki adygiejskiej w Rosji. 15
osób w pokucie oddało tam swoje
życie Jezusowi. Ale takie odwiedziny wkrótce mogą się zakończyć, gdy
Rosja przyjmie nowe, zmienione,
prawo o wolności sumienia.
Jeżeli chodzi o tereny Donbasu,
znajdujące się pod kontrolą Ukrainy,
to pięćdziesiąt sześć zborów działa
jak dotąd, korzystając z pełnej wolności. Problem w tym, że nie ma już
takiego rozmachu, jaki był wcześniej. Kiedyś ludzie mieli pracę, ale
i w ostatnich czasach nie odczuwaliśmy wyraźnych potrzeb finansowych.
Niedawno w okręgu donieckim
odbył się kongres młodzieżowy.
Tam, gdzie on się odbywał, musieli popracować saperzy. Cały teren
został przeszukany przy pomocy
wykrywaczy min. Rok temu tez tak
robiliśmy, ale przez rok dywersanci
mogli przeniknąć i po cichu, wiedząc, że zbiera się tam większa ilość
ludzi, mogli na nowo zaminować te
tereny. Ale na szczęście wszystko
odbyło się szczęśliwie.
Tragedią jest to, że niebezpiecznie jest zjeżdżać z drogi, ponieważ
pobocza są zaminowane. Wszędzie
są tabliczki z napisem: „Uwaga,
miny”. Giną osoby cywilne. Czasem
nawet autobus z pasażerami, traktorzysta, elektryk czy ktokolwiek
inny.
Lato to czas chrztów, ale chrzcić
możemy tylko tam, gdzie znajduje
się baptysterium. Dlatego, że dokonywanie chrztu w otwartych zbiornikach wodnych jest niebezpiecznie,
a przy tym są one już zdewastowane.
Niedawno odbył się wspólny chrzest
dwudziestu osób z kilku zborów.
Obozy dziecięce organizujemy tylko
na terenie zboru – nie ryzykujemy
gdzie indziej.
Czym wyróżnia się u was „kościelna” atmosfera?
14
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Moim zdaniem niczym. Atmosfera różni się tylko tym, że jeden teren jest bardziej ograniczony, jego
mieszkańcy bardziej ucierpieli. Odnosi się to też do terytorium obecnie
pod administracja ukraińską. Tutaj
ludzie też przeżyli strzelaninę, odebranie biur, wszędzie jeździły czołgi, ale nie trwało to długo. W jednym miejscu rany powoli się goją,
ale w innym miejscu nadal trwa
strzelanina. Dzwonisz do braci,
a oni mówią: „Znudziło się to nam,
tak bardzo tęsknimy za spokojem”.
Jeżeli chodzi o sytuację duchową,
to różnicy nie ma. Poza tym, że
zbory nie są tak pełne jak wcześniej, ponieważ jakaś część ludzi
wyjechała.
Czy wasz region odczuwa braki
w obsłudze zborów?
Wyraźnych potrzeb nie odczuwamy. A to dlatego, że bracia pastorzy
w większości pozostali na swoich
miejscach. Niektórzy z nich wyjeżdżają, ale na krótko. Wielu pastorów
sprzeciwiało się wyjazdom. Jeżeli
komuś radziłem wyjazd, zostałem
za to surowo skarcony. Teraz modlimy się o to, aby znaleźć dla naszych
pracowników materialne wsparcie.
Jak często ma brat możliwość spotykać się z pracownikami zborów?
Co kwartał spotykamy się w wiejskim zborze Galicynowka, znajdującym się niedaleko Doniecka. Przyjeżdża tam 30-35 osób, w tym do
dziesięciu osób z terenów nie znajdujących się pod kontrola Ukrainy.
Zasadniczo kontaktujemy się telefonicznie. W Doniecku znajduje się
moja kancelaria, ale mnie nie puszczają, ponieważ nie jestem tam zameldowany. Zatrzymuję się u tych,
którzy mnie przyjmują i ani razu nie
nocowałem na ulicy. Do podejmowania bieżących decyzji spotykam
się z braćmi w Konstantinowkie lub
Mariupolu.
Jakie są teraz potrzeby zborów?
Potrzeby są różne. Gdy mieliśmy
lepsze możliwości i otrzymywali-

śmy produkty żywnościowe, wtedy
karmiliśmy ludzi. Teraz na tereny okupowane trudniej dostarczać
pomoc. Dlatego zmniejszyliśmy ją
do minimum. Ludzie proszą, ale
nie mamy takich możliwości jak
przedtem. Na szczęście w różnych
sytuacjach pozostaje modlitwa
i z niej należy korzystać. Bóg różnymi sposobami może okazać niezbędną pomoc. Wielu wierzących
okrzepło duchowo, ponieważ ich
modlitwy stały się bardziej intensywne. Ludzie zaczynają inaczej patrzeć na życie, choć nie tak bardzo,
jak byśmy tego chcieli, ale zmiany
następują. Wojna wykonała swoje
zadanie...
Na czym zbory koncentrują swoja
uwagę?
Naszym głównym zadaniem jest
wykorzystanie tego wyjątkowego
czasu na rozpowszechnienie Królestwa Bożego. Teraz ludzie sami
do nas przychodzą. My idziemy
do nich z czymś materialnym, czy
to z chlebem, z makaronami, czy
z innymi produktami, ale wraz z tym
dajemy im też pokarm duchowy.
W czasie pokoju machnęliby na nas
ręką, ponieważ wszystko to mieli.
A teraz jest inaczej. Wykonując
służbę socjalną, zbór napełnia się
nowymi ludźmi. To smutne, ale gdy
zbór koncentruje się tylko na sobie,
tam nie ma zmian. Natomiast ci,
którzy wychodzą poza ściany swego
Domu Modlitwy, doświadczają wyraźnego rozwoju.
Jakie ma brat życzenia?
Módlcie się o nas! Jeżeli ktoś uważa, że w Donbasie jest spokój, to się
myli. Sytuacja jeszcze bardziej się
skomplikowała. Mamy wiele potrzeb, tak materialnych jak i duchowych. Dlatego czym i jak kto może
pomóc, niech to uczyni, będziemy radzi tę pomoc od was przyjąć.
Nie zapominajcie modlitwy o ludzi
z Donbasu.
(ecbua.info;
z ros. tł. kw)
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Mateusz Wichary

KRÓLESTWO PRZYCHODZI W KIJOWIE
N

Relacja z II Konferencji Misyjnej w Kijowie, 26-27.08.20016

ie tylko nasz polski Kościół
związał się z prośbą Modlitwy
Pańskiej „przyjdź Królestwo Twoje!” Słowa te były również myślą
przewodnią II Konferencji Misyjnej
w Kijowie, która odbyła się w piątek
i sobotę 26 i 27 sierpnia. Z tej okazji
zebrało się ponad 1700 uczestników
z całej Ukrainy, oraz wielu zaproszonych gości ze świata i Europy. Nasz
Kościół reprezentowali: prezb. Mieczysław Piotrowski, prezb. Mateusz
Wichary i misjonarz Maksim Sliazyn.
Miejscem spotkania był znajdujący się przy samym Majdanie (placu) Niepodległości Centrum Kultury

i Nauki. Pamiętam to miejsce sprzed
dwóch lat. Był wtedy brudny, zawalony stertami (barykadami) drutów,
opon i przygotowanych do rzucania
kostek bukowych. Na chodnikach rozstawione były namioty „sotni”. Dziś to
miejsce piękne, odnowione, reprezentacyjne. Niczym nie przypomina tamtych dni – poza jednym pomnikiem.

Pierwszy dzień Forum
Nabożeństwo otworzyła modlitwa
i życzenia Prezydenta Kościoła Ukraińskiego, prezb. Walerego Antoniuka.
Następnie zabrzmiały pieśni około

dwustusosobowego chóru, któremu
towarzyszyła orkiestra symfoniczna
złożona z członków baptystycznych
zborów. W kazaniu gość Forum, prezydent Światowego Związku Baptystów Paul Msiza z RPA podkreślił
konieczność głoszenia ewangelii
we współczesnych Kościołach. Bez
nich stajemy się klubem społecznym.
Mówiąc o rzeczywistości Królestwa
wskazał na to, iż sam fakt współpracy chrześcijan z różnych krajów,
a w szczególności krajów z ciężką historią, jest dowodem mocy Ewangelii
w nas i obecności Królestwa Bożego
pośród nas.
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W wykładzie „Kościół jako misja” Andriej Czumakin podkreślił
odpowiedzialność Kościoła za ogłaszanie światu woli Bożej. Wskazał
na aktualność prorockiego obrazy rąk
niewinnych niczyjej krwi z Ezechiela
3 – ze względu na fakt, iż Paweł odnosi je do siebie, w Dziejach 20:26.
Podkreślił, że i my jesteśmy odpowiedzialni za ogłaszanie zgubionemu
światu całej woli Bożej. Posiadanie
Bożych celów, argumentował, to za
mało. Potrzebujmy znać również Boże
sposoby ich osiągania, inaczej zejdziemy na manowce. Na Boży szczyt
wchodzi się w Boży sposób.
Z wykładu pastora Tony’ego Peck’a, przewodniczącego Europejskiej
Federacji Baptystycznej, o naturze
i działaniu Królestwa Bożego przede
wszystkim została mi myśl o tym, że
wartość Królestwa tkwi w jego użyteczności. A jest ono powołane przez
Boga do tego, aby być jak sól i światło
(Mt 5:13-16). Mamy więc wpływać na
otoczenie. Czy to faktycznie robimy?
W programie pierwszego dnia
Forum były również różne warsztaty oraz pozdrowienia gości. Miałem
okazję pozdrowić wszystkich zgromadzonych w imieniu naszego Kościoła. Życzyłem im przede wszystkim nadziei, a im i nam dalszego
rozwoju współpracy.
Ze względu na to, że uczestnicy
zakwaterowani byli w różnych miejscach w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów (głównie po okolicznych
zborach) Forum zakończyło się dość
wcześnie, bo kolacja o godz. 18.30.
Warto wspomnieć, że w ów
pierwszy dzień Forum władze Kościoła wraz z Paulem Msizą i Tonym
Peckiem zostali zaproszeni do Prezydenta Ukrainy, gdzie asystowali
w podpisaniu przez niego decyzji
o oficjalnym, państwowym patronacie nad obchodami 500 lecia Reformacji. Było to dla mnie okazją do
smutnej refleksji, iż polskie władze
nie zdecydowały się na ów krok.

Podpisanie Umowy o Współpracy
z Ukraińskim Kościołem Baptystów
W sobotę rano wraz z Ukraińskim
Zwierchnikiem Kościoła, br. Wa16
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lerym Antoniukiem, podpisaliśmy
umowę partnerską pomiędzy naszymi Kościołami. Dotyczy ona przede
wszystkim usprawnieniu komunikacji między zborami na Ukrainie
i w Polsce, koordynacji i współpracy
w sytuacji coraz większej migracji
Ukraińców do Polski. Chodzi nam
o to, aby Ukraińscy Baptyści w Polsce nie czuli się niezwiązanymi ze
zbiorami gośćmi, ale raczej traktowali nasz Kościół równie poważnie
jak swój własny i angażowali się
w nasze zborowe życie. Mam nadzieję, że nasz Pan pobłogosławi ten nasz
wysiłek dla coraz lepszych realacji
i współdziałania, dla rozwoju Jego
Królestwa pośród nas!

Drugi dzień Forum
Drugi dzień Forum rozpoczął prezb.
Igor Bandura, członek Ukraińskiej
Rady Kościoła. Przedstawił bardzo
osobistą, ale i głęboko biblijną refleksję nad królestwem Bożym w złym,
zepsutym świecie. Mówił o mocy
w słabości. Porównał je do dmuchawca. Dmuchawiec wygląda nieefektownie, ale jego nasionka dzięki mocy
wiatru, są nie do powstrzymania.
Podobnie Królestwo Boże – nie robi
wielkiego wrażenia na wielkich tego
świata, ale poddane wianiu Ducha rozprzestrzenia się w sposób niemożliwy
do kontroli i zasiewa ziarno Słowa na
całej ziemi. Słabość może być siłą.
Podkreślił również błąd wielu chrześcijan, jakim jest związanie
z przeszłością. Świat, przekonywał,
nigdy już nie będzie taki, jaki był.
Nie wrócimy i nie mamy próbować
wracać do tego, co było. Mamy wraz
z Bogiem szukać nowych perspektyw
rozwoju, nie bać się ryzyka i używać
tego, co mamy. Patrząc na swój, ukraiński kościół, doszedł do przekonania, że największym jego bogactwem
są ludzie. Podkreślił, że aby dać to,
co najważniejsze, mamy wszystko.
Chrystus miał łaskę i czas – tak jak
my – i dał ludziom miłość i prawdę.
My podobnie: mamy już teraz to, co
najważniejsze, możemy jak Boże
nasionka dmuchawca rozszerzać
Boże królestwo.
Kolejnym mówcą był Siergiej
Moroz, odpowiedzialny wśród Ukra-

ińskich Baptystów za misję wewnętrzną (nowe zbory Kościoła). Swoją
drogą, wydaje mi się, że stworzenie
w Radzie Kościoła takiego pełnoetatowego stanowiska, byłoby naprawdę
dobrą inwestycją. Zadał pytanie, jak
Kościół wykorzystał 25 lat wolności?
Wskazał różne projekty, mocne i słabe strony ukraińskich baptystów. Najważniejsze jednak były jego wnioski.
Przede wszystkim, nie ma rozwoju
bez rzetelnej pracy, wysiłku i wielkiego poświęcenia. To egoizm, chciwość
i lenistwo są największym hamulcem
rozwoju Kościoła. W końcu, misja
to praca zespołowa, a nie wolnych
strzelców. Myślę, że ta ostatnia myśl
również jest ważna w naszej, polskiej
perspektywie – zazwyczaj zakładanie nowych zborów postrzegamy jako
zadanie jednego, maksimum dwóch
misjonarzy (czy misjonarskich małżeństw). Tymczasem skuteczna misja
to oddanie znacznie większej grupy
ze zboru – grupy, która od początku będzie małym zborem, nie przechodząc najpierw przez 5 lat etapu
pytania, czy w ogóle przetrwają.
Po tym wprowadzeniu głos zabrało około ośmiu pastorów, którzy
zaangażowani są w zakładanie nowych zborów. Bardzo podobały mi
się słowa, jednego z nich, Nikoly Romaniuka, który stwierdził, że zarówno misja bez kościoła, jak i kościół
bez misji nie mają przyszłości. Znów,
to ważne słowa. Czasem widzę misje,
które myślą tylko o osobistej ewangelizacji nie dostrzegając, że Bożym
celem dla każdej nawróconej jednostki jest zbór. I na odwrót: znam wiele
zborów, które są przekonane, że doskonale sobie poradzą nie angażując
się w misję (zakładanie nowych zborów). To samolubna wizja – trochę jak
małżeństwo, które mogąc, planuje od
początku nie mieć dzieci.
Ich wystąpienia zakończył znany również z danych czasów i w Polsce ewangelista, Michael Gott, który
w oparciu o fragment „Kto zważa
na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto
zważa na chmury, nigdy nie będzie
żął” (Kazn 11:4) przekonywał, żeby
nie czekać na jakiś wydumany lepszy czas na misję, ale zacząć teraz.
Podkreślił również, że każdy chrześcijanin powinien być zaangażowany

w misję: albo być posłanym, albo
posyłającym.
W trakcie drugiego dnia wraz
z Maskimem Sliazinem poprowadziliśmy również warsztaty dotyczące
Polski i perspektyw misji w naszym
kraju. W swoim wystąpieniu przede
wszystkim zachęciłem przybyłych,
aby przekonywali swych znajomych
jadących do Polski do służby, aby nasi
bracia i siostry ze Wschodu nie postrzegali naszej ojczyzny wyłącznie
w kategoriach zarobkowych, ale również jako miejsce, gdzie Bóg ich posyła do służby. Tę perspektywę wsparł
swym świadectwem brak Maksim,
pokazując, że Bóg miał dla niego
w Polsce szczególne powołanie, którego nawet nie mógł sobie wyobrazić
zanim do Polski nie przyjechał.
W trakcie Forum mieliśmy sporo
czasu aby porozmawiać z przywódcami ukraińskimi, poznać nowe osoby.
Mam nadzieję że będą to cenne kontakty, które przełożą się na współpracę w różnych obszarach.
Całość Forum zakończyło nabożeństwo z wspaniałymi pieśniami
wielkiego chóru, którym znów towarzyszyła orkiestra symfoniczna. Kazanie zwieńczające Forum wygłosił
brat Walery Atoniuk. Podobnie jak
Igor Bandura podkreślił, że świat się
zmienia i nie wolno roztkliwiać się
nad przeszłością, ale przez wiarę pytać, co Bóg ma dla nas w przyszłości.
Przekonywał, że właśnie misja jest
największą siłą Kościoła. Wskazał, że
Kościół zyskuje utytułowanych przywódców, powstają nowe chóry, osiąga
pewne społeczne przywileje. Czy to
jednak mnoży siłę Kościoła? Nie. Misji nic nie zastąpi, bez misji Kościół się
zapada i umiera – i tylko ona sprawia,
że te wszystkie dodatkowe narzędzie
faktycznie mogą być pomocne. Na
zakończenie wymalował przed zgromadzonymi obraz przyszłej chwały
Królestwa Bożego. Choć jej nie widać,
mamy nią żyć. Mamy wiarą sięgać tej
chwili, gdy przed Chrystusem staną
i odpowiedzą najwięksi przywódcy, a On okaże wtedy swoja chwałę.
W tej wierze, sięgającej tej chwili,
tkwi źródło zachęty i niezłomności
w misji, która znów jest największa
siłą Kościoła. Oczekujmy więc przyszłej chwały i służmy w Królestwie!

– tym wezwaniem zakończył swe kazanie.

Niedzielna wizyta we Lwowie
Po Forum skorzystałem z zaproszenia, aby na niedzielnym porannym
nabożeństwie usłużyć w pierwszym
zborze we Lwowie. Była to dla mnie
symboliczna wizyta – zbór ten, wraz
z młodzieżą ze Zboru na Kłodnickiej we Wrocławiu, pomagałem odnawiać ponad 20 lat temu na moich
pierwszych wakacjach po nawróceniu. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci,
możliwości współpracy z lwowskimi
baptystami są szeroko otwarte.

Refleksje
Ta wizyta na Ukrainie była bardzo
udana. Cieszę się, że możemy współpracować i że Bóg daje nam nie tylko
rozsądek – racjonalne przekonanie, że
owa współpraca jest nam potrzebna –
ale również pozwala budować osobiste
więzi, które sprawiają, że staje się ona
bardziej prawdopodobna i szersza.
W trakcie tego wyjazdu uświadomiłem sobie jeszcze jeden ważny
fakt. Otóż stoimy, jako Polski Kościół
Baptystów, przed wielkim wyzwaniem. Owa wielka migracja Ukraińców jest dla nas wielką okazją do
stania się błogosławieństwem dla na-

szych braci i sióstr z Ukrainy, przez
otwarcie naszych zborów. I jeśli to
wykorzystamy, to na pewno oznacza
dodatkowy, znaczny wzrost. Według
naszych ostrożnych szacunków, obecnie w Polsce znajduje się co najmniej
2000 ukraińskich baptystów – czasowo, bądź bardziej na stałe. Modlę
się o podwojenie naszego Kościoła
w ciągu pięciu lat. Zacząłem zanim
ta migracja nastąpiła i widzę ten historyczny moment jako odpowiedź na
modlitwę o wzrost naszego Kościoła.
Z drugiej strony, oznacza to wyzwanie ciągłego otwierania się na Polaków i służenia ogółowi polskiego
społeczeństwa. To wyzwanie przede
wszystkim przed nami, Polakami.
Ale również wyzwanie tego, aby zarazić miłością i ofiarnością w służbie
dla naszych rodaków naszych braci
i siostry, którzy w naszym kraju odnajdują – przynajmniej niektórzy –
nowy dom, czy może nawet z czasem
nową ojczyznę.
To wszystko przed nami. My,
Polacy również musimy pamiętać,
że świat się zmienia i szukać w owej
zmieniającej się rzeczywistości woli
Bożej; sposobu działania, do którego powołuje nas Bóg. Oby nam
w tym pomógł, abyśmy byli użyteczni
w przychodzeniu jego Królestwa w nas
i przez nas, dla jego chwały, Amen.
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Wychowuj chłopca,
odpowiednio do drogi,
którą ma iść a nie zejdzie
z niej nawet w starości
(Przyp.22,6)

N

astępstwo pokoleń to konieczność i fakt, stwarzający z jednej strony nadzieję, z drugiej obawy
i konflikty. Młodość niesie w sobie
wielki potencjał i wiarę w zmianę na
lepsze, starość zaś stoi na straży status quo uważając, że to, co było kiedyś jest dobre a dobrego zmieniać
nie potrzeba. Dobrze zrównoważone
oba nurty w zborze stają się źródłem

to zadać sobie pytanie, czy młody,
poszukujący człowiek, gdy wejdzie
do nas na nabożeństwo poczuje atmosferę zachęty dla siebie, czy też
zostanie natychmiast skrytykowany
za ubiór i zachowanie? Czy mamy
coś, co przyciąga młodych, czy raczej odpycha? Nie chodzi mi tutaj
o liberalizację teologii, ale o liberalizację obyczajów i zwyczajów,
gdyż często obie rzeczy ze sobą mieszamy. Teologia, etyka są niezmienne, gdyż nie mogą się zmieniać pod
trendy świata. Ale obyczaje już tak,
jako zbór musimy otworzyć się na
ludzi, którzy potencjalnie mogą do
nas przyjść w taki sposób, aby to, co
u nas znajdą było dla nich akceptowalne w sferze obyczajowej.

Ryszard Tyśnicki

POKOLENIA

Nadzieja i strach przed młodością
rozwoju i stabilizacji wspólnoty,
której celem nie jest trwanie na okopanych pozycjach, ale też celem nie
jest zmiana za każdą cenę. To różne
postrzeganie rzeczywistości prowadzi do zmian i zachowania starego
we właściwej równowadze.
Patrząc na statystykę zborów,
to przychodzą do niego głównie
młodzi ludzie, to w tej grupie wiekowej istnieje naturalne pragnienie
zmiany i szukania lepszego. Młodzi ludzie nie boją się wyzwań, nie
boją się zmian, gdyż ich życie jest
biologicznie nastawione na zmiany.
Jednak młodzi ludzie rzadko, kiedy
odwiedzają muzea i nie przyjdą do
zboru przypominającego skansen
z poprzedniej epoki. Niestety to widać w praktyce. Zbory z przewagą
młodych rozwijają się dynamicznie,
zbory seniorów już nie, powoli, ale
systematycznie obumierają w miarę
biologicznego rytmu.

Wychowanie młodego pokolenia
Stąd koniecznością staje się nastawienie na młodość i to w wielu
aspektach życia zborowego. War18
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Niezmiernie ważnym elementem w tej strategii rozwoju jest odpowiednie wychowanie młodego
pokolenia. Jak zauważył autor Przypowieści Salomona wychowanie ma
przygotować młodego człowieka
do drogi z Bogiem w taki sposób,
aby nic i nikt nie mógł go wytrącić
z obranej w młodości drogi. Ten
proces wychowania zaczyna się
od Szkółki Niedzielnej a kończy
w późnej starości, gdyż przez całe
życie potrzebujemy uczyć się w Bożej szkole. Dla zborów szukamy dobrze wykształconych pastorów, ludzi
z charyzmą i wyznających dobrą
teologię, niestety do szkółek niedzielnych nie zawsze tak postępujemy. Nasze dzieci powierzamy osobom pełnym entuzjazmu, ale jakże
często bez przygotowania pedagogicznego i teologicznego, a przecież
te osoby będą kształtowały naszego
przysłowiowego Jasia tak, aby stał
się Janem i to w dodatku wierzącym. Szkółka Niedzielna nie może
być przechowalnią dla dzieci, aby
nam dorosłym nie przeszkadzały
w trakcie poważnego nabożeństwa,
ale musi być planem zboru odnośnie

wychowania młodego pokolenia na
przyszłych przywódców zborowych.
Przywódcy zborowi powinni poświęcać więcej czasu na kształtowanie nauczycieli Szkółki Niedzielnej
i wspieraniu liderów młodzieżowych, to właśnie oni mają przeogromny wpływ na przyszłość zboru. Będzie on taki jak oni nauczą
młode pokolenie. Tu otwierają się
liczne możliwości wspierania nauczycieli, w Kościele organizowane
są dla nich przeróżne kursy dokształcające, konferencje są też publikacje
wspierające ich pracę. Moim zdaniem
zbory powinny też sponsorować studia teologiczne dla nich. To stanowi

wyzwanie dla nas w zborach, Szkółka trwa godzinę tygodniowo a przez
pozostałe dni tygodnia dziecko znajduje się pod wpływem raczej niechrześcijańskich tradycji. Jak więc
musimy się przyłożyć na Szkółce do
nauczania i prowadzenia dziecka,
aby zrównoważyć ten negatywny
wpływ na nie? To pokazuje jak ważny w procesie kształtowania młodego człowieka jest jego nauczyciel
w szkółce niedzielnej, czy lider grupy młodzieżowej.
Z drugiej strony, wychowanie
dziecka odbywa się w rodzinach.
Warto zadać sobie pytanie, jaki
przykład wiary bierze dziecko od
nas rodziców? Dzieci są bardzo precyzyjnymi obserwatorami i nie da
się im wcisnąć tandety. Natychmiast
dostrzegają w nas każdy fałsz i każdą naszą słabość też i w dziedzinie
wiary. Odpowiedzialność rodziców
jest tutaj ogromna, statystyki zborowe pokazują, że tak niewielu młodych ludzi wychowanych w zborach
zostaje w nich do późnej starości. Od lat zauważam ten problem
w Kościele, młodzi potomkowie zborowników wybierają dla siebie życie
poza zborem i społecznością wierzących. To jest smutne, gdyż świadczy to źle o nas dorosłych zborownikach, gdzieś musieliśmy dać złe
świadectwo dzieciom skoro dla nich
świat okazał się ciekawszy niż zbór.
Z drugiej strony każda nasza porażka wychowawcza powinna prowadzić do jeszcze większej troski
o dzieci i młodzież zborową.

Niebezpieczeństwa czyhające na
młodego człowieka.
Środowisko, w jakim wyrastają młodzi ludzie nie sprzyja wierze. W szkole, wśród rówieśników
i w życiu raczej wartości chrześcijańskie przegrywają z trendami tego
świata. Kiedyś młody człowiek
przyjmowany do zboru stwierdził,
że zawsze wychowywał się w atmosferze zborowej a gdy stał się
nastolatkiem postanowił od tego się
odciąć i spróbować czegoś innego.
Na całe szczęście dostrzegł bezsens

drogi bez Boga i przyjął chrzest
w zborze. Niestety wielu wchodząc
na drogę świeckiego życia nie ma
w sobie dość siły, aby wrócić do
Boga.
Dla młodego człowieka niezmiernie ciekawą pokusą jest duża
swoboda obyczajowa współczesnego świata, wolna miłość, kluby,
w których można ciekawie spędzić
czas, dyskoteki, wspólne wypady pod namiot, wreszcie „wyścig
szczurów”, gdy rozpoczynają swoją
karierę zawodową sprawia, że przestrzeni na wiarę jest mało i trzeba
o nią świadomie walczyć. Bierność
równa się odejściu od wiary i zboru.
Tym naturalnym tendencjom młodych ludzi przeciwstawiamy wiarę
i zaufanie Bogu, niedzielne nabożeństwo i program zborowy, czy
jednak jest to na tyle interesujące,
aby młody człowiek wybrał zbór
a nie świat? Ten wybór zależy od
tego, czego nauczyliśmy małego
Jasia. To te wartości, jakie dziecko wyniosło ze szkółki niedzielnej,
z wychowania domowego, ze zboru dzieciństwa muszą przeważyć
w nim szalę wiary – niewiary na
korzyść Boga.

Misja wśród studentów
Od lat pracując na uczelni wyższej
obserwuję młodzież, widzę wśród
nich wielu wartościowych ludzi,
szukających swojego miejsca w życiu. W większości wypadków ci
młodzi ludzie przyjechali na studia
do Wrocławia z różnych czasami
odległych miejscowości. Mieszkają
w akademikach lub mieszkaniach
wynajmowanych przez grupę studentów. Rodzice zaraz po maturze
tracą jakikolwiek wpływ na nich.
Koledzy z akademika i przyjaciele ze studiów stają się dla nich nowym środowiskiem oddziaływania.
Trudno w takiej atmosferze zachować wartości wyniesione z domu.
W naturalny sposób grupa studencka naciska na młodego człowieka,
aby przyjął ich styl życia, w którym
nie ma miejsca na zbór. Jakże głęboką wiarę trzeba mieć, aby temu się

oprzeć i wytrwać przy Bogu.
Z drugiej strony, to właśnie
w tym okresie życia wielu młodych
ludzi szuka swojego światopoglądu
na resztę życia. Naturalna tendencja prowadząca do wyjścia z domu
rodzinnego i mocne pragnienie życia na własny rachunek stanowią
okazję do przemyślenia swojego
poglądu na świat i wiarę. To właśnie w tym okresie wielu trafia do
zborów szukając prawdy ewangelii.
W ośrodkach akademickich jest
wielu młodych ludzi, którzy wyjechali ze swoich domów, aby uczyć
się zawodu. Oni stanowią wyzwanie dla pracy misyjnej Kościoła.
Są często zagubieni, osamotnieni
w nowym miejscu i otwarci na nowe
kontakty i przyjaźnie. Tu pojawia się
zadanie misyjne dla zborów. Wyzwoleni od wpływu rodziców, zagubieni w wielkim mieście zaczynają
szukać dla siebie celu i sensu życia,
zaczynają konfrontować wartości
wyniesione z domu z wartościami,
jakie mogą spotkać poza domem.
Wielu tych młodych ludzi przyjeżdżając do wielkiego miasta wyzwalają się z małomiasteczkowej
atmosfery, gdzie każdy każdego zna
i kontroluje, gdzie prowadzi się bardzo tradycyjne życie i każdy musi
się jemu poddać. W nowej miejskiej
rzeczywistości ludzie ci raptem stają
się anonimowi, nikt im nie mówi jak
mają żyć a naokoło pokazywane im
są różne drogi do wyboru. Dobrze,
gdy w takim miejscu znajduje się
misjonarz chrześcijański, aby podać
młodemu człowiekowi dobrą alternatywę na dorosłe życie w wierze.
Z tego krótkiego przeglądu problemów zborów z młodymi ludźmi
wynika, że stanowią oni klucz do
rozwoju lub upadku zboru. To od
nich zależy przyszłość społeczności wierzących, to oni są zasileniem
dla zborów i to oni powinni znajdować się w centrum zainteresowania
misyjnego Kościoła. Młodzi ludzie
mogą wnieść świeży powiew wiary
i dodać skrzydeł czasami skostniałym strukturom doświadczonych
zborowników.
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016
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DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 17
Janusz Kucharczyk

Czy wiara
w Trójcę świętą
ma sens?
J

anek już od dłuższego czasu zastanawiał się nad
nauką o Trójcy świętej. Pragnął jej bronić, chciał ją
dogłębnie zrozumieć, ale się załamał.
„Nie to naprawdę nie ma sensu, co to za dziwny
twór – Trzy osoby, ale jeden Bóg? Co to ma być?
Są na pewno inne sposoby ustalenia relacji między
Ojcem, Synem i Duchem niż ta dziwna, niedorzeczna koncepcja. Jestem antytrynitarzem, to pewne.
Nie wiem jaka jest prawda w tej materii, ale na pewno
nie jest to Trójca. Na pewno!” – pomyślał i postanowił
dokładnie określić swój pogląd na tę sprawę. Jedno
wiedział – że stanowisko trynitarne z góry odrzucił
jako bezsensowny, nielogiczny bełkot.
To oznaczało, że musi wybrać między stanowiskiem ariańskim, modalistycznym i tryteistycznym. Postanowił więc zaprosić świadka Jehowy, zwolennika ruchu „Jesus only” i mormona. Poprosił ich o krótkie przedstawienie i uzasadnienie swego
stanowiska, by następnie próbować sformułować własne,
łącząc silne strony każdego z nich.
Jarek, świadek Jehowy przedstawił swój pogląd następująco:
– Jezus na pewno nie jest Bogiem. Zrodził się przecież, czyli nie istnieje od zawsze. Nie zna daty dnia Sądu, czyli nie jest
wszechmocny. Jehowa Bóg na pewno różni się od Jezusa, bo
ten mówi o relacji z Nim, modlił się do Niego. To na pewno dwie
różne osoby. I tylko Jehowa Bóg jest Bogiem, Syn nie jest Nim
stanowczo.
Na to zwolennik teologii ruchu „Jesus only” Jacek odrzekł:
– No, Biblia nazywa Jezusa Bogiem, chrześcijanie oddają
Mu cześć! A Tomasz nazywa go swoim Bogiem!
– Raczej bogiem, przez małe „b”! – bronił się Jarek.
– Ale Bóg jest tylko jeden!
– Dlaczego? – zapytał mormon Jurek. – Jeśli Bogiem jest
Ojciec, Syn i Duch, to jest trzech Bogów. To proste!
– Ale cała Biblia mówi, że Bóg jest jeden! – krzyknęli jednym
głosem Jarek i Jacek.
– Faktycznie – odparł Janek.
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Jurek nie dawał jednak za wygraną:
Jarek za bardzo pomniejsza Syna i Ducha. Nie ma wątpliwości że i Duch i Syn są Bogami. To na pewno różne osoby,
i od siebie, i od Ojca. Dlatego myli się też Jacek.
Janek przyznał mu rację, ale powtórzył, że Bóg jest jeden.
Postanowił jakoś połączyć stanowiska:
– Trójca to bzdura. W tym się zgadzamy.
– To prawda! – Krzyknęli razem Jarek, Jacek i Jurek. Janek
kontynuował:
– Świadek Jehowy Jarek za bardzo pomniejsza rolę Syna
i Ducha. Biblia na pewno nazywa jednego i drugiego Bogiem.
Ale Jarek ma też rację w tym, że Bóg jest jeden i że Ojciec,
Syn i Duch różnią się od siebie.
– Nieprawda. Ojciec, Syn i Duch to jeden Bóg! – upierał się
Jacek.
– Ale trzy różne osoby! – Janek na to.
– Czyli trzech różnych Bogów! – Krzyknął Jurek – Przyznajcie mi w końcu rację!
– Nieprawda! Bóg jest jeden!
– No tak. Stworzył nas jako Ojciec, zbawił jako Syn,
a uświęca jako Duch – ostro oświadczył Jacek.
– No dobrze, ale Ojciec nie zmienił się w Syna, tylko pozostał Ojcem – Janek na to.
– Właśnie! – krzyknęli razem Jarek i Jurek – przestań lekceważyć znaczenie osób!

Na to odezwał się znów Janek:
– Pogodzę was jakoś. Zaczekajcie! Bóg na pewno jest jeden. Nie ma trzech różnych Bogów. Bóg jest pewną jednością,
ale objawia się jako Ojciec, Syn i Duch, przy czym faktycznie Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, ani Duch nie
jest Ojcem. Każdy z nich jest Bogiem, jednym i tym samym
Bogiem, ale od siebie się różnią. Bóg jest jeden, ale to trzy
różne osoby. To najlepszy sposób pogodzenia waszych oglądów, połączenia silnych stron waszych stanowisk.
Przyjrzał się bliżej swoim rozmówcom i zauważył, że są
zażenowani, twarze są ich pobladłe, zamilkli.
– O co chodzi? Czemu nagle pobledliście?
– Bo zastanawiamy się czym się te twoje stanowisko różni
się od wiary w Trójcę?

– Trójca to bzdura! – wykrzyknął Janek.
– Ale w czym się z nią nie zgadzasz?
Janek zastanowił się trochę, podrapał po głowie, brodzie,
zastygł bez ruchu.
– Macie rację. Rzeczywiście. Właściwie – wymamrotał nieśmiało – to niczym się ta moja koncepcja nie różni od wiary
w Trójcę...
– No właśnie to zauważyliśmy. Jesteś zwykłym trynitarzem!
– Wychodzi na to że tak.... – odparł Janek.
Ta rozmowa uświadomiła mu, że jedynym sposobem ujęcia
silnych stron wszystkich antytrynitarnych stanowisk, jest właśnie koncepcja Trójcy, która je łączy i sprawia, że wszystkie
biblijne twierdzenia o Bogu można ze sobą pogodzić.

informacja

Czwarta akcja

wysyłania Biblii
Warszawa 20 września 2016 r.

Drodzy Bracia i Siostry,
przed nami 500 lecie Reformacji. Wigilia – rok przed –
tym ważnym jubileuszem.
Czy Reformacja się skończyła? 500 lat to dużo czasu.
Kościół katolicki się zmienił. Protestanci się zmienili.
Pojawił się ruch charyzmatyczny. Każda w zasadzie zasada
Reformacji XVI wieku przeszła próbę trwałości. Stało się
tak również z zasadą „sola Scriptura”: „tylko Pismo” jest
najwyższym autorytetem nad wierzącym i Kościołem,
jako jedyny nieomylny głos Ducha Świętego (choć
Duch przemawia w kościele i duszy człowieka). Przeszła
ona szczególnie silne ataki. Najpierw, w XVIII wieku,
przez deistów, którzy wierząc w Boga-Stwórcę świata
odrzucili Biblię jako źródło niepewne i niepotrzebne.
Następnie, w wieku XIX, przez liberałów, którzy wierzyli
raczej w człowieka, który wierzy w Boga, niż w Boga,
który faktycznie istnieje. W końcu, w wieku XX, przez
postmodernizm, który wierzy w każdą prawdę i wartość,
ale wyłącznie osobistą, a nie absolutną.
Czy więc warto dalej wysyłać Biblię i wierzyć w jej
nadprzyrodzoną, szczególną moc?
Warto. Wbrew pozorom nic się bowiem nie zmieniło
od samego początku. „Słowo o krzyżu jest głupstwem
dla tych, którzy giną” (1Koryntian 1:18) – tak było, jest
i będzie. Ale – i znów: to wciąż dzieje się tak samo – „dla
nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą”
(Tamże). Ciągle jest tak, że choć „Żydzi domagają się
znaków, a Grecy szukają mądrości” to „dla powołanych –
tak Żydów, jak i Greków – głosimy Chrystusa, który jest
mocą Bożą i mądrością Bożą” (1Koryntian 1:22, 24).

Drogi Bracie i Siostro, wierzę, że wiesz, o czym pisze
Paweł. Znasz poruszenie Boże w sercu, gdy trafia w nie
Biblia. Nie jesteśmy jedyni. Czas łaski trwa. Siejmy
w nadziei, że Duch przekona natchnionym przez siebie
Słowem kolejnych powołanych do wiary w Chrystusa.
Jako wyraz i znak tej naszej nadziei, jako Kościół
wysyłamy już czwarty raz Biblie do wybranej grupy
ważnych Polaków. W latach ubiegłych pod symbolicznym pretekstem Święta Reformacji wysłaliśmy wraz
z listem blisko 400 egzemplarzy Biblii do polityków,
samorządowców i prawników. W tym roku adresatami
będą najbogatsi polscy przedsiębiorcy.
Zachęcam Cię do wsparcia tego projektu, zasiania
prawdy w sercach tych, którym większość Polaków
zazdrości, a którzy bez Chrystusa są tak samo słabi
i potrzebujący przebaczenia i nadziei, jak każdy inny
człowiek.
Oto nasze konto: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905
W treści przelewu proszę wpisać „Sola Scriptura”.
Szczegółów dotyczących akcji chętnie Wam udzieli
siostra Urszula Lis (tel. 501 189 770, info@baptysci.pl),
która zajmuje się stroną organizacyjną projektu.
Niech Bóg sam pobłogosławi nasz zasiew, dla swojej
chwały i dobra swego Królestwa, Amen.
Przyjdź Królestwo Twoje – w nas i przez nas!

prezb. dr Mateusz Wichary
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2016
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KOBIETA KOBIECIE
Alina Woźniak

Czy karmić
W

tym roku pa raz trzeci odbyła się w naszym kraju akcja
popierająca karmienie dzieci piersią
na żądanie. Jest to reakcja na liczne
przypadki wypraszania karmiących
kobiet z miejsc publicznych, takich
jak restauracje, muzea, supermarkety,
czy urzędy.
W oficjalnym komunikacie, organizatorki akcji piszą: „W ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Karmienia Piersią chcemy pokazać i podkreślić, że matki mają prawo karmić piersią wszędzie w przestrzeni publicznej,
a dzieci mają prawo do najlepszego
pokarmu, jaki można im dać i jest to
istotny element promocji zdrowia”.
Dobrze jest móc nakarmić swoje niemowlę na żądanie, bez potrzeby powrotu do domu. W miejscach
publicznych mamy karmią też nieco starsze dzieci. Nikogo nie dziwi
mama z pojemnikami owoców, kaszką czy kanapką podczas publicznych
spotkań, a nawet podczas nabożeństwa. Cieszy nas dorosłych gaworzenie maluchów, ich pierwsze kroki
w naszych kościołach.
W kinach już oswoiliśmy się
z zapachem i odgłosami chrupania
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popcornu, czy chipsów podczas seansów. Nie dziwi nikogo kubek z wodą,
czy kawą w ręku dorosłego podczas
wykładów, a nawet podczas niedzielnych nabożeństw. Staramy się być tolerancyjni wobec indywidualnych potrzeb drugiego człowieka.
Wobec tego powszechnego zrozumienia potrzeb drugiego człowieka
powstaje jednak pytanie, czy to karmienie na żądanie powinno dotyczyć
każdej grupy wiekowej i powinno
obejmować każdą potrzebę człowieka?
Podczas letnich obozów rodzinnych mam okazję, przez lata, być
w dużych grupach ludzi o szerokim
przekroju wiekowym – począwszy
od kilkumiesięcznych maluchów
poprzez starsze dzieci, młodzież
i na dorosłych skończywszy. Zgiełk
i harmider podczas społeczności jest
oznaką życia. Nasuwa się jednak pytanie – kiedy ów ruch i harmider jest
już nie na miejscu? Kiedy biegającemu dziecku należy powiedzieć: stop.
Kiedy młodzież może już powstrzymać swoje potrzeby, by nie wychodzić na żądanie i nie wprowadzać zamieszania? Coraz częściej widzę, że

fot. stockxchng

na żądanie?
ludzie bez problemu wychodzą podczas śpiewu, podczas modlitwy, czy
podczas kazania.
Społeczna akceptacja i pochwala
karmiących mam jest jak najbardziej
pożądana. Wypraszanie karmiących
mam z miejsc publicznych jest niewłaściwe i niezrozumiałe. Jednak
ostatecznie chcemy, by nasze dzieci
się rozwijały. Jedną z umiejętności,
jakie pragniemy wpoić naszym dzieciom jest umiejętność powstrzymania
się. Chcemy uczyć nasze dzieci powściągliwości, panowania nad sobą,
samokontroli. Piotr zachęca w swoim
liście czytelników do tego, by dokładając wszelkich starań, swoją wiarę
uzupełniali cnotą, cnotę poznaniem.
Poznanie winno być uzupełniane właśnie powściągliwością (2P 1:5-6).
Chcemy uczyć młodych opanowania w kwestii agresywnych sposobów
wyrażania gniewu, złości, rozczarowania. Nauczamy o potrzebie samokontroli i opanowania w sferze seksu.
Jak jednak sobie radzić z takimi problemami, jeśli nie nauczymy wpierw
poczekania na posiłek, nie nauczymy
powstrzymania się od wyjścia w połowie wykładu? Zatem, być może już

CHWILA POEZJI
powstrzymanie się przed zjedzeniem
na żądanie batona w kościele, czy pozostanie w ławce jest poważną lekcją,
bez której nie można pójść dalej?
Żyjemy zabiegani i coraz częściej
brak czasu dla dzieci jest rekompensowany spełnianiem ich potrzeb od
zaraz. Jednak w tym pośpiechu i przymusie natychmiastowego reagowania
mylone są prawdziwe potrzeby z zachciankami. A potrzeby i zachcianki
są coraz pilniejsze i kosztowniejsze.
I paradoksalnie nie ma już czasu na
tak ważny czas oczekiwania. Dzisiaj
kupiona rzecz jest już przestarzała po
tygodniu. Jak zatem uczyć cierpliwości potrzebnej tak bardzo w dorosłym
życiu?
Mój przyjaciel, drzewiarz, opowiadał mi ostatnio, że sposobem podniesienia jakości drewna jest krzesanie drzew podczas ich rośnięcia.
Zabieg ten polega na umiejętnym obcinaniu bocznych gałęzi młodszych
drzew tak, by dorastały one już, jako
bezsęczne drzewa gotowe do wycięcia. Wycinanie ze starych drzew gałęzi bocznych, wymaga dłuższego
gojenia się, co ostatecznie powoduje
obniżenie jakości drewna. Ciekawe jest określenie lasu okrzesanego,
jako dobrze prowadzonego, rokującego dobrej jakości materiał. Czy i my
nie pragniemy okrzesanego za młodu pokolenia? O osobie bez dobrych
manier, nietaktownej, niecierpliwej,
nieuprzejmej, bez zasad mówimy
przecież, że jest nieokrzesana. Zatem
za młodu warto się tym okrzesaniem
zająć, podcinając młodym takie czy
inne zachowania niepożądane w dorosłym życiu.
Pewna kobieta, matka dorosłych
już synów, wyznała mi: Dawałam
wszystko, czego chciały moje dzieci.
Nie odmawiałam im niczego. Niczego też nie zakazywałam – żeby mogli spróbować wszystkiego i odkryć,
co tak naprawdę chcą w życiu robić.
Żeby mogli posmakować wszystkiego
i móc wybrać. Żeby nie mieli do mnie
pretensji, że im czegokolwiek odmówiłam. Kobieta jednak wyznała, że obaj
synowie nadal są niedojrzali, niesamodzielni. Żyją przy rodzicach, nie

znając jeszcze nadal swojego miejsca.
Kilka rozpoczętych kierunków studiów, nieudane próby pracy i nadal
nie wiedzą, co jest ich pasją. Może to
„karmienie na żądanie” nie było właściwym stylem wychowania – mówiła
zmartwiona matka?
Zamiast „karmienia na żądanie”,
stymulujmy właściwy rozwój poprzez właściwe okrzesanie ich, tak by
prawdziwie dorośli. Uczmy dobrych
manier: nieprzerywania wypowiedzi
innych, pozostania na miejscu podczas wykładów, kazań, modlitwy.
Uczmy powstrzymania się przed
natychmiastowym spełnianiem swoich zachcianek.
Sami też bądźmy okrzesanymi,
panującymi nad swoimi potrzebami, a nie jak niemowlęta karmione
na żądanie – zawsze z kawą w ręku,
wychodzący w połowie niezakończonej rozmowy, czy siedzący w sieci
– w rozmowie z innymi, podczas występu, wykładu, czy kazania.
Umiejętność powstrzymania się
i umiejętność czekania to dojrzałość
w cierpliwości. Pan Bóg też używa
czasu oczekiwania na wychowywanie nas, na zmianę, której w nas
dokonuje. Jak pisze Paweł, prawdziwa wolność nie jest bowiem pobłażaniem swojemu ciału (Gal 5:13).
A owocem Ducha jest między innymi cierpliwość i powściągliwość (Gal
5:22). Bądźmy uważni, by w tym coraz szybszym świecie, gdzie wszystko jest fast i na żądanie, nie zgubić
uzupełniania wiary swojej i wiary
dzieci właśnie powściągliwością.
Niech słowa Pawła do Tymoteusza będą i dla nas pouczeniem
i przestrogą: A to wiedz, że w dniach
ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni,
chciwi, chełpliwi, pyszni, …, rodzicom nieposłuszni, ….niepowściągliwi,
…,zuchwali, nadęci, miłujący więcej
rozkosze niż Boga,…, tych się wystrzegaj (2Tym 3:1-5).
Bo jak pisze Salomon: Więcej wart jest cierpliwy niż bohater,
a ten, kto opanowuje siebie samego,
więcej znaczy niż zdobywca miasta
(Przyp 16:32).

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Echo i Narcyz
Przeglądam się w twoich oczach
co jak ekran monitora
nie zmącone namiętnością
ani głębszą myślą
ani wyrzutami sumienia
ani rozterkami ducha.
No cóż... wymagam zrozumienia?
Harmonii dusz? Przyjaźni?
Empatii? Miłości?
Jesteś z innej planety.
Przyglądasz mi się.
Widzisz niedoskonałą powłokę,
obłą, zakończoną czułkami
i twarzą z otworem gębowym,
wyrzucającym
bliżej niezidentyfikowane
trzeszczące dźwięki.
Wyłączasz fonię.
Najchętniej zresetowałbyś.
Ale zgubiłeś instrukcję obsługi.
Zamykasz oczy.
Jesteś zmęczony.
A ja... jestem niewidzialna.
Lustro odbija obraz
nienasyconej rzeczywistości
samotnego Narcyza.
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COACHING

Wojciech Kowalewski

Dlaczego się
martwicie?
P

ośród zgiełku codzienności, natłoku
zadań do wykonania, maili do napisania, uaktualniania statusu, spotkań
do odbycia, żyjąc pod ciągłą presją,
aby być kimś i ciągle na bieżąco, pytanie Jezusa – Dlaczego się martwicie?
– wydaje się nader aktualne. Pojawia
się ono w różnych formach w Ewangelii Mateusza 6:24-34. Jezus kieruje te
słowa do swoich uczniów. Nie mieli oni
jednak monopolu na zmartwienia i troski. Jest to zjawisko bardzo uniwersalne, coś czego doświadcza każdy z nas.
Zanim przejdziemy dalej, zastanów się przez chwilę: Ile czasu poświęcasz na martwienie się o różne
sprawy? O co najczęściej się martwisz
w swoim życiu? Co wynika z tego
martwienia się? To jest bardzo ważne. Każdy z nas – jeśli będziemy ze
sobą szczerzy – ma sprawy, o które się
martwi i troszczy. Jezus nie podważa
tego, że tak jest – ale wskazuje na to, że
martwienie się w niczym tak naprawdę
nie pomaga, a wręcz może nas ograniczać. Jest ono często tak naprawdę inną
twarzą strachu, związanego z obawami
o utratę czegoś co jest dla nas wartościowe. Pytania Jezusa dotyczą jednak
tego na czym budujemy naszą prawdziwą wartość:
• Bo czy życie wasze nie jest czymś
więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? – w. 25
• Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi
niż ptaki? – w. 26
• Kto z was pomimo ciągłej troski,
może swoje życie wydłużyć choćby
o godzinę? – w 27
Problem tkwi często w tym, że
martwimy się o rzeczy, na które nie
mamy wpływu. Nasze zmagania wzbudzają w nas strach i odwracają uwagę
od tego, na co tak naprawdę mamy
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wpływ. W efekcie zmartwienia o jutro
okradają nas z błogosławieństwa tego,
co Bóg ma na dzisiaj. W tym właśnie
kontekście pojawia się pytanie: Dlaczego się martwicie? Chrystus nie
kwestionuje tego, że w naszym życiu
mogą pojawiać się różne zmartwienia i troski – jest to naturalną częścią
naszego życia. Zachęca On jednak do
tego byśmy spojrzeli na nasze życie
poprzez horyzont wiary i uchwycili
się Jego panowania w naszym życiu.
Niemartwienie się nie oznacza więc
braku odpowiedzialności. Skupia bardziej naszą uwagę nad Tym, który panuje nad wszystkim, Tym który jest
istotą i źródłem życia…na Bogu, który
dokładnie zna twoje potrzeby.
Właśnie dlatego Jezus mówi:
„Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? O to
wszystko kłopoczą się narody. Wasz
Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (w. 31-32). ON
wie, czego dokładnie potrzebujesz
i kiedy. W życiu musi być coś więcej
niż tylko jedzenie, picie i ubiór, prawda? Wszyscy odczuwamy potrzebę
„czegoś więcej”, choć żyjemy w świecie marketingu i nieustannej reklamy,
który natychmiastowo przekłada to
na kategorie materialne – kupić więcej, zarobić więcej, osiągnąć więcej…
A co, jeśli nie o to w życiu chodzi?
A co, jeśli wszechświat został stworzony tak, że prawdziwego spełnienia
w życiu możesz doświadczyć tylko poprzez poddanie się Stwórcy?
Jezus wskazuje tutaj na szerszą
perspektywę Królestwa Bożego: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie wam dodane. Nie martwcie się

więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się
o siebie. Dzień jutrzejszy ma dość własnych kłopotów” (w. 33-34). Królestwo
Boże oznacza panowanie Boga nad
każdą sferą naszego życia. To wymaga
intencjonalnego, codziennego procesu
poddawania się pod Jego panowanie.
Apostoł Paweł opisuje, jak to wygląda
w praktyce: „Przestańcie martwić się
o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie,
gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby
Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie
Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli” (Flp. 4:6-7).
Czy myślisz, że jest taka sytuacja,
zmartwienie czy wyzwanie, które przerastałoby Boże możliwości? Martwienie się często podważa poczucie naszej
wartości. Odwraca nasz wzrok od tego,
co naprawdę w życiu istotne. W świetle pytania Chrystusa zapraszam cię do
podjęcia praktycznego wyzwania:
• Zapisz trzy rzeczy, o które się najczęściej martwisz.
• Jak te zmartwienia odzwierciedlają
twoje wartości? Czy warto coś zmienić?
• Zaproś Boga do tych sfer swojego
życia i doświadcz tego, czego On
może dokonać „według swego bogactwa w chwale” (Flp. 4,19).
Spróbuj wdrożyć to w życie przez
kolejne dni, a zobaczysz, że stosując to
podejście, nabierzesz nowej perspektywy na radzenie sobie z różnymi zmartwieniami codzienności.

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

www.zlotejablko.pl

UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 7
Łukasz Woźniak

INWESTUJ
fot.: Fotolia

T

ematem tego numeru Słowa
Prawdy jest „Nowe pokolenie”
i właśnie o inwestowaniu w kolejne pokolenie chcę dzisiaj napisać.
Miałem już kiedyś przywilej do
tego magazynu o tym pisać, dzisiaj
chcę jednak poruszyć także temat
pomnażania. Pokrótce przedstawię
tą koncepcję w życiu i nauczaniu Jezusa i Apostoła Pawła i postaram się
wyciągnąć praktyczne wnioski dla
współczesnego kościoła.
Pomnażanie było nakazem Jezusa. W Ew. Mat 28:18-20 Jezus
nakazuje swoim naśladowcom, aby
„czynili uczniami” i wyjaśnia, że
robiąc to mają uczyć przestrzegać wszystkiego, co On przykazał.
Uczniowie mają prowadzić innych,
aby ci wprowadzali w życie wszystko, co Jezus nauczył/przykazał.
A skoro jednym z Jego przykazań
jest to o „czynieniu uczniami” to
polecenie Jezusa brzmi: uczcie ich
przestrzegać, co oznacza, że oni
będą uczyli kolejnych przestrzegać,
co oznacza, że tamci będą uczyli kolejnych przestrzegać, itd. Mam wra-

żenie, że to dosyć oczywisty wniosek z tego polecenia, jak i całego
nauczania Jezusa.
Jezus wymagał pomnażania
nie tylko, dlatego, że je nakazał.
On wypełnia wolę Ojca (Mt 11:27;
Mt 28:18; Łk 10:22, J 3:35; 13:3),
powiedział, że pola są już dojrzałe
i siewca już posiał ziarno. Uczniowie są tymi, którzy mają żąć (J 4:3438), mają działać w ramach tego, co
Bóg już przygotował. Oni nie robią
tego w oparciu o swoje siły, albo
o autorytet jakiegoś nauczyciela
– ich źródłem jest Bóg (J 14:15-28).
To Bóg posłał Jezusa, On posłał
swoich uczniów (J 17:18; 20:21)
i dlatego On oczekuje owoców. Zadanie uczniów jest opisane na przestrzeni wszystkich ewangelii, nie
tylko w epilogu Ew. Mateusza. Mieli
oni z odwagą Głosić Dobrą Nowinę
o zbawieniu i uczniostwie (Dietrich
Bonhoeffer wskazuje, że te dwie
rzeczy są nierozłączne1) wszystkim, kogo napotkają (Mt 10:26-27)
1 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship,
Macmillan Publishing, New York 1962., s.47-60.

i pomnażaj
i naśladować Jezusa w czynieniu
uczniami (Mt 10:24-25, Łk 6:40,
J 13:16, 15:20). Jezus daje im jedną,
bardzo ważną obietnicę – będą oni
wykonywali większych rzeczy niż
On (J 14:12). Nie mówi o większych
cudach – nie widać tego w życiu
apostołów. Widać za to tysiące osób,
które idą za Jezusem (Da 2:41, 47;
4:4; 5:14; 6:7; 11:21, 24; 14:1; 21:20)
i czynią uczniami kolejne (Dz 8:4;
11:19-21).
Patrząc na życie Jezusa można
zauważyć, że zastosował taki plan/
model, że inwestując w garstkę, dotarł i nadal dociera do wybranych na
całym świecie (Dz 13:48). Trafnie
ujmuje to Gary Kuhne: „Uczniostwo
to duchowa praca rozwoju duchowej dojrzałości i duchowej reprodukcji w życiu chrześcijanina.”2
Uczniostwo nie jest procesem, który
kończy się na wewnętrznym życiu
i posłuszeństwie ucznia. Wszystko,
czego Jezus nauczył swoich uczniów
2 Gary W. Kuhne, Discipleship: The Best Writing from most Experienced Disciple Makers,
Zondervan, Grand Rapids 1981, s. 117.
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mają wziąć i uczyć tego innych. Nie
tylko uczyć wiedzy, przekazywać
im informację, ale uczyć posłuszeństwa, wspierać ich w wydawaniu
owoców.
Paweł, tak samo jak Chrystus,
troszczy się o to, jak długotrwała będzie jego misja. Nie tylko dba
o wzrost osób, które są w jego otoczeniu, ale szkoli ich w pomnażaniu.
Jego współpracownicy i wychowankowie niosą Dobrą Nowinę do nowych miejsc jeszcze za życia Pawła
i mają tą misję kontynuować po jego
śmierci. Paweł inwestował w życie
swoich współpracowników poprzez
różne relacje. Mamy przykład relacji „ojciec-syn” z Tymoteuszem
(2 Tm 1:1-5), współpracę z Barnabą, z którym dzielili obowiązki
przywódcze (Dz 12:25; 13:1, 43),
czy grupy podróżującej i pracującej
razem (Rz 16:21-23).
„Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary
i wobec tłumów znieważali Drogę
Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał
w szkole Tyrannosa. Działo się
to przez dwa lata, tak że wszyscy
mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi,
jak i Grecy, usłyszeli Słowo Pana.”
Dzieje Apostolskie 19:9-10
Paweł w Efezie stosuje swoją
stałą strategię i najpierw udaje się do
synagogi, gdzie będzie miał większy posłuch, ze względu na swoje

fot.: Fotolia
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pochodzenie. Dopiero od pewnego momentu otwiera swoją służbę
także na pogan i zaczyna im głosić Dobrą Nowinę. Bierze on tych,
którzy zostali uczniami i w szkole
Tyranosa naucza ich i szkoli. Paweł
nauczał dwa lata i prawdopodobnie
w tym okresie nie opuścił Efezu,
a jego uczniowie przekazywali
Ewangelię dalej. To dzięki temu
Dobra Nowina dotarła do całej Azji
Mniejszej i w tym czasie powstał
zbór w Kolosach (Kol 1:7-8) i Hierapolis. Możliwe też, że wtedy powstały zbory wymienione w Księdze Objawienia 2:3.3 Paweł szkoli
nowych wierzących, którzy są maksymalnie kilka miesięcy po nawróceniu, do tego, aby szli dalej i zakładali kolejne kościoły.
„To, co usłyszałeś ode mnie
wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy
będą zdolni nauczać również innych.” 2 List do Tymoteusza 2:2
Ostatni fragment, jaki warto przytoczyć w tym miejscu,
odnosi się do polecenia zostawionego Tymoteuszowi. 2 List
Pawła do Tymoteusza jest uznawany za jego ostatni list i polecenia
w nim przekazane są szczególnie
ważne, ponieważ mogą to być ostatnie słowa do jego wychowanka.4
Paweł przez długi czas podróżował
3 John MacArthur, op. cit. s. 369, 384-385.
4 ESV Study Bible, s. 2335-2336.

z Tymoteuszem i nauczał go przy
wielu okazjach, razem z grupą innych wierzących („wielu świadków”). To, czego nauczył się Tymoteusz, ma przekazać kolejnym
chrześcijanom, którzy byli w stanie
przekazywać to dalej. John MacArthur pisze: „(…) co daje razem cztery pokolenia Bożych liderów. Miał
to być proces duchowej reprodukcji,
która rozpoczęła się wraz z działalnością pierwszego kościoła i ma
trwać aż do momentu ponownego
przyjścia Chrystusa.”5
Inwestowanie w kolejne pokolenia chrześcijan nie kończy się na
kilku osobach w moim otoczeniu.
To oznacza również troskę o ludzi,
do których dotrą ci, na których mam
wpływ, a nawet troskę o „czwarte pokolenie”. Co mogę zrobić, aby
wpływać na ludzi dookoła (wierzą-

niosą Dobrą Nowinę do
nowych miejsc jeszcze za
życia Pawła i mają tą misję
kontynuować po jego śmierci.
cych i niewierzących) i prowadzić
ich do Chrystusa? Prowadzić ich do
posłuszeństwa Jemu, do życia tak,
jak On, do wpływania na kolejne
osoby. Czy pomnażanie jest moim
celem i działam konkretnie w tym
kierunku, czy liczę, że jakoś to będzie? Jezus i Paweł mieli konkretny
plan i strategię działania i Bóg się do
tego przyznał, On to wykorzystał.
Poświęć dzisiaj chwilę i pomyśl nad
Twoim planem/strategią. Nad tym,
do jakiej zmiany Bóg cię popycha,
abyś bardziej inwestował w kolejne pokolenie i prowadził do pomnażania się uczniów. Jakie lekcje
płyną z modelu Jezusa, czy schematu działania apostoła Pawła i jak
możesz je dzisiaj przenieść na praktykę. Dla mnie to ogromna lekcja
i zachęta do konkretnego działania,
dlatego modlę się, żeby Bóg przekuł to w praktyczne działanie. Do
takiej samej modlitwy zachęcam
ciebie.
5 John MacArthur, op.cit., s. 717.

fot. stockxchng

KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 7

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

W

Systemy Gospodarcze

poprzednich odcinkach omówiona została rola chrześcijaństwa w usuwaniu niesprawiedliwości i w walce o prawa człowieka,
między innymi stosunek do niewolnictwa, potem zanalizowano też
znaczenie wiary w Chrystusa dla
różnych idei politycznych, a ostatnio
poglądy na temat pieniędzy, pracy
i dobroczynności. Pora zatem te wątki połączyć ze sobą, wskazując na
chrześcijańskie źródła różnych idei
dotyczących gospodarki. Koncepcja
królestwa Bożego i czynienia ziemi
sobie poddaną pozwalała na wytworzenie różnych modeli ekonomicznych, które ukształtowały systemy
gospodarcze wielu krajów i epok.
Warto bliżej się temu przyjrzeć.

Starotestamentowa Ekonomia
Stare przymierze ukształtowało wiele idei, które przyczyniły się ostatecznie do rozwoju kapitalizmu i to nie
rozumianego jako dążenie do zysku
za wszelką cenę, ale pojmowanego
bardziej duchowo, jako efekt wytężonej pracy, oszczędności i przezorności. Z jednej strony bowiem Biblia
hebrajska naciska na znaczenie tego,
doczesnego świata i w nim szuka
Bożego błogosławieństwa, nie widzi
w nim ani natury boskiej, ani sfery

przeklętej, krępującej duszę, ale coś
co Bogu podlega, Bogiem jednak nie
będąc. Ten świat, ziemię ma człowiek czynić sobie poddaną. Stary
Testament odkrywa cykle koniunkturalne (lata chude i tłuste) wiążąc
je z moralnością. To jej zatem podporządkowana jest ekonomia. Bóg
karze klęskami za nieposłuszeństwo,
a nagradza za dobro, choć autorzy
biblijni mają świadomość, że tylko
w ograniczony sposób. Nie zapominają przy tym o ziemi, o trosce o biednych i odrzuconych i tym wszystkim,
czego nie da się kupić za pieniądze.
To zatem druga strona starotestamentowego poglądu na gospodarkę.
Zysk nigdy nie jest tu wartością naczelną. Stał się on po wiekach ideową bazą dla kapitalizmu i to zarówno wśród chrześcijan, w większym
stopniu protestantów, ale tez katolików (płn. Włochy płd. Niemcy) jak
i wśród Żydów. Pozostaje natomiast
w sprzeczności z dzisiejszym kultem pieniądza i konsumpcjonizmem,
w którym chciwość a nie etyka jest
siłą napędzającą koniunkturę.

Nowotestamentowa ekonomia
Nowy Testament tematy ekonomiczne podejmuje nader często. Większość przypowieści wygłoszonych

przez Jezusa ma taki charakter, opowiadają wszak one o inwestowaniu,
pożyczaniu, opłacaniu robotników.
Autorzy ksiąg Nowego Przymierza
korzystają jednak z ekonomicznej
terminologii głównie po to, by definiować rzeczywistość duchową. Mówią zatem o „odkupieniu”, „darowaniu długów” i „używaniu talentów”.
Starotestamentowej idei darowania
długów dają szerszy wymiar. Bóg
odpuszcza grzechy i daje ludziom
moc do budowania Bożego królestwa. Z tej inspiracji będzie korzystać zrodzony z ducha etyki protestanckiej wczesny kapitalizm.

Idea wspólnej własności
Chrześcijańska idea wspólnej własności (komuny) narodziła się w Kościele pierwotnym, praktykował ją
zbór jerozolimski, ale nie przyjęła się
ona szerzej, wśród innych wspólnot.
Ale sama idea żyła przez wieki, przybierając różne wcielenia. Po pierwsze
nawiązywały do niej ruchy monastyczne, zwłaszcza zakony żebracze
(dominikanie, franciszkanie), zachowując dobrowolność i lokalność.
Jej żydowską wersją są zaś kibuce.
Częściowo przez jakiś czas uległ jej
czarowi też angielski myśliciel i prekursor Reformacji Jan Wiklif, dla
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którego pozostawała ideałem prawa
ewangelicznego, ale nie łączył jej
ani z przemocą ani z potępieniem
własności. W XVI w. podjął ją też
katolicki renesansowy humanista
i utopista angielski Tomasz Morus.
Ostatecznie jednak przejęli ją ateiści,
wieszcząc nowy sprawiedliwy system, a więc przestała być już sprawą
wyboru, czy tylko ideałem etycznym,
ale stała się programem politycznym
narzucanym całemu społeczeństwu,
co zupełnie zmienia postać rzeczy.
Wpierw pojawiała się w ideałach
utopijnych (za Morusem włoski były
dominikani Tomasz Campanella,
potem francuski XVIII-wieczny wizjoner polityczny Ettienne Gabrielle Morelly i inni socjaliści utopijni)
w końcu przejęły już różne odmiany socjalizmu oraz komunizmu,
w życie próbował wprowadzić Lenin z miernym raczej skutkiem. Sam
przywódca rewolucji październikowej, wprowadzając nową ekonomiczną politykę wycofał się z czystego
komunizmu. Anarchokomuniści jak
inspirujący się wprost nauczaniem
Jezusa polski myśliciel polityczny
Edward Abramowski (który tego
określenia nie używał, choć w istocie
podzielał takie poglądy) w przeciwieństwie do marksistów nie popierali przemocy, liczyli raczej na wrodzoną dobroć ludzi, którzy odkryją,
że źródłem całego zła jest prywatna
własność i kapitaliści, po czym stworzą bez udziału państwa powszechną
wspólnotę opartą na dobrowolności
i współpracy wzajemnej (kooperacjonizm, współdzielczość). Chrześcijaństwo częściowo stało się źródłem
inspiracji dla tych idei, ale wypaczyły one zdecydowanie jego intencje,
przeniosły z planu kościelnego na polityczny przyjmując wyidealizowany
obraz człowieka i historii.

System niewolniczy
Tymczasem jednak ciągle trwa
system niewolniczy. Chrześcijanie
chcąc nie chcąc, musieli go akceptować w tym sensie, że nie zachęcali
do rewolucji ani nie podżegali niewolników do nieposłuszeństwa swoim Panom, ale przygotowali podsta28
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wę pod jego przyszłe odrzucenie
w swoich wspólnotach na równi
traktując Panów i niewolników jak
siostry i braci w Chrystusie.

Feudalizm
Po upadku systemu niewolniczego,
w czym chrystianizm miał niebagatelny udział, zaczyna rozwijać się
feudalizm. Chrześcijaństwo sankcjonuje go, powołując się na pochodzenie wszelkiej władzy i zwierzchności od Boga. Niewolnicy zostali
zastąpieni przez chłopów podlegających hierarchicznie uszeregowanemu rycerstwu. System ten z czasem
doprowadza do ogromnych różnic
ekonomicznych: tworzy warstwy
przymierających głodem włościan,
nieco tylko zasobniejszych ubogich
mieszczan i drobniejszej szlachty
oraz bogatych patrycjuszy, a zwłaszcza opływających w wszelkie dobra
magnatów czerpiących profity z pracy innych. Ale nie od razu proporcje były takie ogromne jak w wieku
XVIII. W średniowieczu i odrodzeniu przepaść nie była jeszcze tak
wielka, a możliwości awansu, przynajmniej w jakimś stopniu, otwarte.

Wczesny kapitalizm
Na pewno grunt pod powstanie zaczątków systemu kapitalistycznego
przygotowuje już średniowieczny
katolicyzm, zwłaszcza kiedy zaczął
opierać się na filozofii Arystotelesa od XIII w (Tomasz z Akwinu).
Ciężar zainteresowań przenosi się
z nieba na ziemię. Wizja państwa
i porządku społecznego staje się
mniej idealistyczna. Zauważa się
również, że niektóre negatywne zjawiska mogą być przez Boga tolerowane jako korzystne z innej perspektywy, co staje się zaczątkiem idei
rozwiniętych przez klasyków liberalizmu. W większej mierze jednak
do rozwoju kapitalizmu przyczynia
się Reformacja i protestantyzm. Katolicyzm jednak ze swoją wizją hierarchicznego porządku społecznego
znacznie bardziej spójny pozostaje
z feudalizmem. Protestantyzm podkreśla rolę jednostki i jej osobistego zaangażowania (Marcin Luter).

O jej losie decydują jej własne wybory, a nie Kościół, władze itd.. Praca zawodowa staje się obszarem Bożego powołania, wierzący człowiek
w niej wykorzystuje dane mu przez
Boga talenty (Kalwin). To sprzyja
rozwojowi kapitalizmu i liberalizmu, szczególnie na gruncie anglosaskim. Tam też pojawiają i rozwijają się idee wolnorynkowe.

Kapitalizm XIX-wieczny. Chrześcijańska
ekonomia polityczna XIX w.
Okresem rozkwitu kapitalizmu był
wiek XIX. Często bywa traktowany jak czas szczególnego wyzysku
i niesprawiedliwości. Oczywiście,
że z perspektywy współczesnej może takim się wydawać, ale nie można zapominać, że nastąpił po epoce
feudalizmu. Dla chłopów migrujących ze wsi do rozwijających się
przemysłowych miast system ten
stwarzał nowe możliwości, pozwalał wyrwać im się z biedy i zniewolenia na wsi i niósł zdecydowanie lepsze perspektywy rozwoju.
Oczywiście nie brakowało nadużyć.
Sporo chrześcijan jednak potrafiło
je rozpoznać i aktywnie przeciwstawiać się rozmaitym patologiom,
służąc skrzywdzonym i poniżonym,
pojawiają się też głosy postulujące zmiany w rozumieniu kapitalizmu. Prezbiteriański ewangelikał
Thomas Chalmers oraz liberalni
anglikanie Richard Whately oraz
William Whewell tworzą w oparciu
o chrześcijańskie zasady nową wizję ekonomii politycznej. Pierwszy
z nich podkreśla znaczenie moralności dla ekonomii, to silne charaktery
tworzą dobrobyt, nie odwrotnie, zajmuje się też biedą oraz znaczeniem
żyzności gleb dla poziomu gospodarki. Łączy tak liberalny indywidualizm w sferze ekonomicznej
z konserwatywnym, chrześcijańskim
paternalizmem w sferze moralnej.

Idee socjalistyczne od XVIII do XX wieku
Jak już była mowa XVIII i XIX-wieczny socjalizm przejął ideę
wspólnej własności. Jeden z przedstawicieli utopijnego socjalizmu

Claude Saint-Simmon nazywa socjalizm wprost „nowym chrześcijaństwem”. Rozumie przez to jednak
jego sekularyzację, zamianę idei
religijno-etycznych na ekonomiczno-polityczne które pragną zastąpić
chrześcijaństwo nową wiarą. Ale
jeszcze w XIX wieku również sami
wyznawcy Chrystusa przyjmują
w jakiejś części idee socjalistyczne,
tworzą też pierwsze chrześcijańskie związki zawodowe, walcząc
o godziwy los robotników. Rozwija się też na dużą skalę działalność
charytatywna, rodzą się nawet całe
wyznania na niej właśnie skoncentrowane, jak wyrosła z tradycji
metodystycznej Armia Zbawienia.
W ten sposób przebudzenia ewangelikalne przynoszą już od czasów
rewolucji przemysłowej w Anglii
(XVIII w.) alternatywny wobec rewolucyjnego sposób zaradzania nierównościom ekonomicznym.

Chrześcijańska demokracja
W XIX wieku też zarówno wśród
katolików (były ksiądz Lemmenais ) jak i protestantów (niderlandzki
teolog i dwukrotny premier) Kuiper
rozwijają się idee chrześcijańskiej demokracji, które akceptując generalnie
kapitalizm i demokrację, postulują
większą wrażliwość społeczną i zainteresowanie losem ludzi, inaczej
rozumiane niż socjalizm czy komunizm, rozwijane wszak w oparciu
o chrześcijaństwo i poszanowanie
głoszone przezeń wartości. Kontynuowane są też w wieku XX, stanowiąc alternatywę tak wobec tradycjonalistycznego konserwatyzmu jak
i klasycznego liberalizmu promującego bezwzględny wolny rynek oraz
kontynuującego niektóre jego idee
prawicowego autorytaryzmu, a także
socjaldemokracji, a zwłaszcza totalitaryzmów: komunizmu i narodowego
socjalizmu. Wraz z socjaldemokracją
ukształtowała ona system polityczny
i ekonomiczny Europy Zachodniej
w okresie zimnej wojny.

Konsumpcjonizm
Niestety w wyniku swojego rozwoju
kapitalizm stopniowo odrywał się

od swoich chrześcijańskich źródeł,
tracąc powoli związek z moralnością
chrześcijańską i w coraz większym
stopniu traktując konsumpcję jako
wartość samą w sobie. To już nie
surowa etyka i poleganie na Bogu
w oczekiwaniu Jego błogosławieństwa są kołem zamachowym gospodarki, ale sztucznie podsycana chciwość i stwarzanie ciągle nowych
potrzeb i popytu w nieustannym
dążeniu do wzrostu gospodarczego
jako celu samego w sobie.

Neoliberalizm i globalizacja
Wraz z polityką dwojga skądinąd
konserwatywnych protestantów
i przeciwników komunizmu: amerykańskiego prezydenta Ronalda
Reagana i brytyjskiej premier Margaret Thacher następuje odwrót od
idei socjaldemokratycznych i chadeckich w gospodarce, co powoduje
zmniejszenie znaczenia interwencji
państwa. Przynosi to niewątpliwie wiele pozytywnych zmian, ale
i zwiększa znaczenie międzynarodowych korporacji kosztem lokalnych firm i pracowników wielkiego
przemysłu (np. likwidacja kopalń
za Thatcher) oraz wykorzystywanych pracowników pochodzących
z dostarczających tanią siłę roboczą
krajów rozwijających się. System
ten wkrótce przenosi się i na wschód
Europy, gdzie właśnie kończy się
nieudany eksperyment z komunizmem. Zaczyna się w ten sposób era
globalizmu, w której w każdej dziedzinie życia panują wielkie firmy, te
same w różnych krajach. Wszędzie
je się w tych samych barach szybkiej
obsługi, kupuje telefony komórkowe tych samych firm w ramach tych
samych sieci, jeździ w samochodach
tych samych marek i używa tych samych komputerów.

Antyglobalizm
Reakcją na to stał się ruch wpierw
nazywanym antyglobalistycznym,
a obecnie raczej alterglobalistycznym. Choć ma początek w ruchach
skrajnie lewicowych, szybko zostaje
przejęty też przez spore rzesze konserwatywnych i fundamentalistycz-

nych chrześcijan, ponieważ dobrze
wpisuje się w negatywną i pesymistyczną wizję świata, niewolną
od rozmaitych teorii spiskowych.
W pierwotnej wersji ma charakter
zdecydowanie antykapitalistyczny,
u chrześcijan przyjmuje jednak znamiona antylewicowe czy konserwatywno-libertariańskie.

Libertarianizm
Libertarianizm czyli wizja gospodarki i polityki, w którym wszystko regulowane jest przez proste
mechanizmy rynkowe, jest wśród
niektórych konserwatywnych protestantów (szczególnie amerykańskich) popularny, ponieważ łączy się
z częstą wśród nich nieufnością wobec państwa. Panujący system z tej
perspektywy nie jest krytykowany
za odejście od idei socjaldemokracji
i chadecji, jak to czynią klasyczni
lewicowi alterglobaliści, ale przeciwnie za nadmierny socjalizm.
W istocie obu stronom chodzi o to
samo: niebezpieczne związanie państwa z interesami wiodących korporacji i uleganie ich lobbingowi.

Podsumowanie
Biblia przez wieki inspirowała
rozmaite idee ekonomiczne, stała
u podstaw wielu systemów gospodarczych, wpływając swoim przekazem na rozwój wielu państw od
starożytności po dzień dzisiejszy.
Podobnie jak w polityce i innych
sferach życia człowieka, tak i tu, nie
wolno ulegać pokusie traktowania
Bożego Słowa jako przepisu na jedynie słuszny system. Poszczególne
konteksty polityczne, geograficzne, kulturowe w różnych czasach
dostarczają tak wielu czynników
wpływających na ukształtowanie
się społeczeństw, że chrześcijanin
pragnący budować królestwo Boże
powinien w Biblii znajdować zasady odnoszenia się do Boga, człowieka i otaczającej go rzeczywistości tak by zawsze być zwiastunem
miłości, wrażliwości i troski o szeroko rozumiane stworzenie.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Francja – konferencja baptystów

Armenia – prośba o modlitwę

Baptyści Armenii proszą baptystów ukraińskich o modlitwy za wiele swoich projektów
misyjnych. Armenia to jedno z najstarszych
państw Kaukazu. W 301 roku chrześcijaństwo
stało się tam religią państwową. W wiekach
XVI-XVII została ona podzielona między imperium osmańskim a Iranem. W 1828 weszła
w skład Rosji, a w latach 1922-1991 była republiką ZSRR. Posiada ona 3.7 mln mieszkańców, a ponad 10 mln znajduje się poza jej granicami, w tym 3 mln w Rosji, 2,5 mln w USA,
1 mln we Francji. Pierwszy zbór baptystyczny
powstał w Armenii w 1875 roku. W okresie radzieckim baptyści byli jedynymi protestantami
w tym kraju. Obecnie działa tam 132 zborów
i placówek baptystycznych, liczących łącznie
ponad 5.900 ochrzczonych członków. Baptyści armeńscy posiadają braterskie relacje
z Narodowym Kościołem Armenii – Armeńskim Kościołem Apostolskim (ecbua.info).

Ukraina – Sunday Adelaya
został „oddany szatanowi”

Przybył on z Nigerii do ZSSR w 1986 roku, studiował dziennikarstwo na uniwersytecie w Białorusi. W 1993 stał się misjonarzem. Założył
w Kijowie kościół pod nazwą „Ambasada
Boża”. Rosyjscy zielonoświątkowcy, wraz
z ukraińskimi zwierzchnikami Kościołów, na
prośbę członków „Ambasady Bożej”, 23. marca tego roku, w 22. rocznicę powstania tej
organizacji, zorganizowali spotkanie ze starszymi tego Kościoła. Sunday Adelaja przyznał
się, że przez długi czas utrzymywał kontakty
seksualne z wieloma kobietami. Przedstawiciel
z USA, znany jako apostoł Toff, który przez wiele lat wspierał Sunadya i „Ambasadę”, zawiadomił o usunięciu Sundaya ze stanu duchownego i pozbawieniu go jakiejkolwiek służby kościelnej. Rosyjscy zielonoświątkowcy przyznają, że wydarzenie to jest poważnym ciosem dla
ruchu ewangelikalnego. Dlatego kierując się
zasadą Pisma Świętego, oddali go szatanowi,
aby „jego duch był zbawiony w dzień Pański”(1 Kor. 5,4-5). Odsunięci od służby zostali
również wszyscy ci, którzy przez lata ukrywali
grzech swego zwierzchnika (Baznica. Info).
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W Paryżu, w dniach 6-8 maja br. odbyła się ogólnokrajowa konferencja Federacji
Ewangelicznych Zborów Baptystycznych Francji (FEZBF). Była to nowa inspiracja
dla zborów i umacnianie jedności. Świadectwo baptystyczne w tym kraju sięga roku 1810. Wśród pionierów i założycieli pierwszego zboru byli Louis Caulier
i Joseph Tieffery, zaś Jean Baptiste Cretin zakładał zbory baptystyczne na północy Francji. Pierwszy zbór baptystyczny z sześciu członków powstał w tym kraju
w 1835 roku. Powołano ośrodek kształcenia pastorów i ewangelistów. W 1838
roku było już siedem zborów liczących 142 członków. Pierwszy zbór baptystyczny
w Paryżu powstał w 1850 roku. Pojawiły się prześladowania, emigracja do Ameryki Południowej, wyjazdy do większych miast, a w końcu dwie wojny światowe. Ze
względów administracyjnych, doktrynalnych i personalnych, zbory baptystyczne
podzieliły się na dwie grupy: Stowarzyszenie Frankobelgijskie na północy i Stowarzyszenie Frankoszwajcarskie na południu. W 1910 roku powstała Federacja,
do której włączyły się wszystkie zbory baptystyczne. Obecnie Federacja zrzesza
115 zborów liczących łącznie 6.395 członków (BWA Connect, 6/2016).

Bliski Wschód i Afryka Północna
– wzrasta duchowy głód

Chrześcijański program telewizyjny SAT-7, nadawany na Bliski Wschód i Północną Afrykę pracuje już od dwudziestu lat. W pięciu studiach na Bliskim Wschodzie
są przygotowywane programy w trzech językach: arabskim, farsi (perskim) i tureckim. O ile w 2010 roku otrzymywano 270 kontaktów dziennie, to w 2015 było
to już 800 kontaktów dziennie. Treścią wszystkich tych odzewów było wołanie
o godność, sens życia i pokój. Założycielem SAT-7 jest dr Terence Acott, członek angielskiego zboru baptystycznego w Crofton. Ascott mówi: „SAT-7 pozwala
Kościołowi być solą i światłem w społeczeństwie. Gdy polityczny islam został
zdyskredytowany, nastał najlepszy czas usługiwania ludziom, którzy stykają się
z nieludzkimi czynami człowieka. To wspaniały czas dla nas z dotarciem do milionów ludzi, którzy nie mają żadnego kontaktu z ewangelią miłości, pokoju, nadziei
i pojednania”. Z 500 mln ludzi tego regionu mniej niż 10% spotkało kiedykolwiek
chrześcijanina, ale ponad 90% z nich ma dostęp do telewizji satelitarnej. Na początku SAT-7 nadawał dwie godziny tygodniowo, teraz 840 godzin tygodniowo.
Na początku wierzący Arabowie bali się pokazać swojej twarzy w telewizji, teraz
najodważniejszymi są prezenterzy z Algierii i Tunezji (Baptist Times).

Niemcy – tysiące muzułmanów nawraca się
na chrześcijaństwo

Dzieje się tak nie tylko w Niemczech, ale i w Holandii i Danii. W niektórych
miastach tacy nowo nawróceni napełniają kościoły, które od dawna były puste. Nowo nawróceni chrześcijanie przywracają życie parafii. Niektóre regiony
Niemiec uważa się za najbardziej „bezbożne” na świecie. Są to tereny wschodnie, gdzie chrześcijanie stanowią 30% mieszkańców, ale obecność na nabożeństwach rośnie z powodu napływu byłych muzułmanów z Iranu. Jeden z nich powiedział: „W islamie zawsze żyliśmy w strachu, baliśmy się Boga, grzechu, kary.
A przecież Chrystus jest Bogiem miłości”. Jeden z niemieckich pastorów nazwał
tych nowo nawróconych darem Bożym, błogosławieństwem, które przyszło
wraz z uchodźcami. „Czasem czujemy się, jakby nadeszła do nas Pięćdziesiątnica” – dodaje. W kościele „Dom pomocy Bożej” we wschodnim Berlinie nowo nawróceni Persowie podwoili ilość obecnych na nabożeństwie. Jeden zbór w 90%
składa się z uchodźców. „Stało się to tak niespodziewanie, jak letni deszcz. Nagle nowi ludzie zaczęli każdej niedzieli przychodzić do kościoła i prosić o chrzest.
Najpierw przyszło 5 lub 6 osób, które potem przyprowadziły swoich przyjaciół
i sąsiadów” – mówi diakonisa Rosmary Getz (Baznica info).

USA – więcej zborów, ale mniej członków

Według danych statystycznych za ubiegły rok, ilość zborów Południowej Konwencji
Baptystów wzrosła o 294 i obecnie wynosi 46.794 oraz 4.648 placówek misyjnych.
To już 17. z kolei rok wzrostu ilości zborów. Natomiast ilość członków zborów w ub.
r. zmniejszyła się o ponad 200.000 i obecnie wynosi 15,3 miliona. O 3,3% spadła
również ilość osób ochrzczonych – było ich 295.212. (Po raz pierwszy od 1947
roku poniżej 300.000 rocznie). Trzeba jednak dodać, że 8.321 zborów nie nadesłało
swoich danych. Jedna ochrzczona osoba w tej Konwencji przypada na 52 członków.
„Chociaż spadek ilości nowo ochrzczonych rozczarowuje, to jednak powinniśmy
dziękować Bogu za 295.000 tych, którzy zostali ochrzczeni. Wzrost ilości zborów
też powinien nas cieszyć” – powiedział Frank S. Page, przewodniczący Egzekutywy
PKB. W ubiegłym roku o 3,51% wzrosła też ofiarność zborów. Fundusz misyjny
spadł o 2,03% – do 1,2 mld USD, ale cztery stanowe konwencje nie dostarczyły
danych na ten temat. Ogólnie za cały fiskalny rok 2014-2015 ofiarność wzrosła
o 1,39%. Dokładne dane będą znane dopiero po konferencjach sprawozdawczych
wszystkich stanowych konwencji (Baptist Press).

Szwecja – Zjednoczony Kościół Szwecji

Powstał on w 2011 roku z połączenia trzech Kościołów: Unii Baptystów, Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego i Kościoła Misji Przymierza. Połączony Kościół
liczy prawie 70.000 członków w 730 zborach i jest drugim pod względem wielkości
Kościołem w tym kraju. Kościół ten należy do regionalnych i międzynarodowych
swoich odpowiedników: Europejskiej Federacji Baptystów i Światowego Związku
Baptystów oraz do Europejskiej i Światowej Rady Metodystów i Międzynarodowej
Federacji Wolnych Kościołów. Nieco wcześniej połączyły się wydziały tych Kościołów, odpowiedzialne za pracę wśród dzieci i młodzieży. Już siedem lat wcześniej
powstało jedno seminarium teologiczne, będzie wydawane jedno pismo kościelne.
W maju tego roku Kościół postanowił w ciągu następnych 9 lat założyć 50 nowych
zborów. Praca misyjna będzie koncentrowała się na młodzieży i dzieciach. Szwecja
jest drugim po Niemczech krajem, który przyjął najwięcej uchodźców. Prawie 100
zborów angażuje się w ich integrację. Kościół ten współpracuje z organizacjami
chrześcijańskimi w 27 krajach (BWA Connect, 7-8,2016).

Trynidad i Tobago – 200 lat ruchu baptystycznego

Trynidad (4.828 km2) i Tobago (301 km2) to dwie wyspy na Karaibach, stanowiące
jedno państwo, posiadające 1.2 mln mieszkańców. W niedzielę 13. marca tego roku
sześć baptystycznych ugrupowań utworzyło Ewangeliczne Stowarzyszenie Baptystów Trynidadu i Tobago, by wspólnie świętować 200 lat baptystycznego świadectwa na tych wyspach. Baptyści Trynidadu i Tobago liczą ok. 10.000 członków
w niemal 100 zborach. W swojej historii nawiązują oni do roku 1816, gdy przybyła tam grupa byłych niewolników, którzy jako żołnierze i marynarze wspierali siły
brytyjskie w wojnie amerykańskiej (1812-1814). Głównym mówcą tej uroczystości
był Viktor Anthony Cadette, były przewodniczący i i były sekretarz generalny Unii
Baptystów Trynidadu i Tobago. W swoim wystąpieniu porównywał on tutejszych
baptystów do Izraelitów uciekających z niewoli egipskiej. Neville Callam, sekretarz
generalny Światowego Związku Baptystów, zachęcał historyków do spisania dla potomnych dziejów ruchu baptystycznego na tych wyspach (Baptist World, 3/2016).

Skwer baptysty w Warszawie

„Skwer Martina Luthera Kinga usytuowany jest nieopodal Ronda ONZ, pomiędzy
ulicami Prostą, Pańską i Twardą…Uroczystości związane z nadaniem skwerowi imienia
Martina Luthera Kinga odbyły się w sobotę 9 lipca. Co ciekawe, zbiegły się one w czasie
z wizytą w Warszawie Prezydenta USA Baracka Obamy w związku ze szczytem NATO.
Martin Luther King urodził się 15 stycznia 1929 roku w Atlancie, a zamordowano go
4 kwietnia 1968 roku w Memphis. Był pastorem baptystycznym, liderem ruchu praw
obywatelskich i symbolem walki Afroamerykanów o równouprawnienie i zniesienie
dyskryminacji rasowej. Jest autorem słynnego przemówienia >>I have a dream<<,
wygłoszonego podczas marszu w Waszyngtonie. W 1964 roku uhonorowano go
Nagrodą Nobla” (Kurier Wolski, 142/443 z 26.07.2016).

Billy Graham o największym grzechu człowieka

Znany ewangelista, odpowiadając na
swojej stronie internetowej na pytania,
powiedział o największym grzechu chrześcijan, którego nie uważają oni za grzech.
„Największym błędem, jaki może popełnić każdy człowiek, to jego przekonanie,
że jest on dosyć dobry, aby znaleźć się
w niebie” – oświadczył 98. letni ewangelista. Powiedział on, że każdego dnia bardzo wielu popełnia ten błąd, bo uważają,
że ich dobre uczynki przewyższają ich
złe uczynki i dlatego mają oni prawo być
w niebie. Graham twierdzi, że Bóg jest
święty i doskonały, dlatego wystarczy
jeden grzech, by nie trafić do nieba. Jednak nie znaczy to, że nikt nie znajdzie się
w niebie. Bóg przygotował nam inny sposób zbawienia – ofiarę Jezusa Chrystusa.
Jezus wziął na siebie nasze grzechy. On
umarł za nas. „Nie powierzajcie zbawienia
swojej osobistej dobroci. Powierzcie swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a dowiecie się, że kiedyś będziecie z Nim w niebie
– nie z powodu waszej dobroci, lecz dzięki
Jego dobroci” (Christian.by)

Rosja – ograniczenie
wolności religijnej

Ostatnio prezydent Putin podpisał nowe
prawo o bezpieczeństwie kraju. W rozdziale „O wolności sumienia i stowarzyszeniach religijnych” znalazł się rozdział
„Działalność misyjna”, gdzie mówi się
o dodatkowych ograniczeniach dla misjonarzy. Działalności misyjnej odtąd nie
można będzie prowadzić w budynkach
mieszkalnych, co będzie ograniczało prowadzenie domowych grup biblijnych oraz
małych zborów, które odbywają swoje
nabożeństwa w prywatnych domach. Przy
tym misjonarze będą musieli mieć przy sobie udokumentowane zezwolenia, a goście
z zagranicy – zgodę miejscowej organizacji religijnej. Znawcy prawa twierdzą, że
postanowienie to jest sprzeczne z konstytucjonalnymi prawami o wolności sumienia i posiada wiele niedoróbek. Ustawa ta
wyraźnie sprzeciwia się ewangelicznemu
nakazowi: idźcie i nauczajcie. Od 20 lipca
br. za niewykonanie postanowień tej ustawy grozi grzywna w wysokości jednego
miliona rubli lub ekstradycja, o ile będzie
to dotyczyło zagranicznego misjonarza.
Protestanci Rosji pościli i modlili się, aby
prezydent nie podpisywał tej ustawy, ale
stało się inaczej (Baznica. Info).
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Główny mówca: James M. Cecy

ZACHOWUJ SIĘ

JAK FACET!

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

Warszawa-Radość, 16-18 października 2016

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