ISSN 0239-4413

„Słowo Twoje jest prawdą” Ew. Jana 17:17 „ Prawda nas wyswobodzi” Ew. Jana 8:32

październik- listopad 2016

56 stron

- dwa numery
w jednej
okładce

czy po śmierci
jest życie?

PO CO NAM
REFORMACJA?

PRZYWIĄZANIE
DO SODOMY

MODLITWA
CHRZEŚCIJAŃSTWO
O GRZESZNE MIASTO
A SZTUKA

spis treści
26. Przywiązanie do Sodomy – Mateusz Wichary

3 Czy po śmierci jest życie? – Konstanty
Wiazowski

32 Kobieta kobiecie: Ukochany kraj – Alina
Woźniak

6 Baptyści w Vancouver – Mateusz Wichary
7 Biblie wysłane! – Ksawery Sroka

34 Modlitwa o grzeszne miasto – Konstanty
Wiazowski
8 Mądrość, która buduje – piękny czas konferencji
38 Szkoła starości – Paweł Rogozin
11 Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu
– Łukasz Woźniak
40 Przeszkody dla uprzejmości – Carolyn Mahaney
12 List z Fundacji Radość – Henryk Podsiadły

42 Coaching: Co chcesz po sobie zostawić?
– Wojciech Kowalewski

13 Chrzest w chojnickim zborze – Filip Kegel

43 Duch, który nas kształtuje – Ryszard Tyśnicki

14 XIII Przegląd Chórów w Białymstoku
i Jubileusz 90-lecia chóru białostockiego
– Urszula Jankiewicz

45 Dialogi apologetyczne cz. 18, Czy istnieją
autorytety wiary poza Pismem? – Janusz
Kucharczyk

16 Wśród chrześcijan w Mongolii – Andrzej
Seweryn
17 Koncert Symfoniczny z okazji Roku Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski – Henryk Skrzypkowski
19 Po co nam Reformacja? – Mateusz Wichary
23 Granice patriotycznego zaangażowania
– Ryszard Tyśnicki
25 Lekcja z wychowawcą – Beata JaskułaTuchanowska

46 Królestwo Boże, czyli jak zmieniać świat.
Cz. 8. Sztuka a chrześcijaństwo – Tomasz Kalisz,
Janusz Kucharczyk
50 Jan Mironczuk samodzielnym pracownikiem
naukowym – Zbigniew L. Gadkowski
50 Jose Luiz Kaniak – Stanisław Głuszek
52 Wiadomości ze świata
– Konstanty Wiazowski

od redakcji

W

MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY
– ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP
Ukazuje się od 1925 r.
Nr 10 oraz 11 • Rocznik XCI: 2016 r.
ISSN 0239-4413 • nakład: 650 szt.
KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny),
Aleksandra Kissiel, Aneta Krzywicka,
Danuta Marcyniak, Dominika i Samuel
Skrzypkowscy, Ryszard Tyśnicki,
Konstanty Wiazowski.
Adres redakcji i administracji:
ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl
www.slowoprawdy.pl
www.baptysci.pl/slowo-prawdy
Kontakt w sprawach reklamy:
e-mail: reklama-sp@o2.pl
Ofiary za pismo prosimy kierować na konto
Wydawnictwa: ING Bank Śląski S.A.

44 1050 1025 1000 0090 3026 7356

Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian w treści i w tytule nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Aneta Krzywicka
DRUK I OPRAWA:
KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa
Numer zamknięto: 23 listopada 2016 r.
Na okładce: Akademickie Spotkania Biblijne, Poznań, patrz: s.11

Mateusz Wichary

Semper Reformanda – potrzebna ciągła zmiana!

tym roku przypada 499 rocznica Reformacji, wielkiego i skomplikowanego procesu przemiany zarówno Kościoła jak
i całego Zachodu, wskutek którego powstał
nowy nurt chrześcijański – kościoły protestanckie.
Patrząc w przyszły rok widzimy pewne
oznaki zapowiadające sposób rozumienia tej
wielkiej daty. Kościół luterański i katolicki
wspólnie próbują świętować tę datę (w Lund
w Szwecji), co moim zdaniem jest przedsięwzięciem karkołomnym i z konieczności
oznaczającym – ze strony protestanckiej – jakąś formę rezygnacji z radości i wdzięczności za to wydarzenie. Jak w tej perspektywie
powinniśmy się zachowywać my, baptyści,
którzy za rok, w 500 lecie Reformacji, będziemy obchodzić 405 rocznicę powstania pierwszego Zboru baptystycznego (w Anglii)?
Czy powinniśmy te datę omijać, czy też
uważać za coś, co łączy się ściśle z tym, kim
jesteśmy i jak wierzymy?
Otóż jestem przekonany, że jako baptyści
mamy pełne prawo do świętowania 500-lecia
Reformacji. Nasze zasady wiary podchodzą
bowiem bardzo poważnie do wszystkich postulatów reformacji. I traktujemy je czasem
nawet bardziej ściśle, niż pierwotne wyznania
powstałe w XVI wieku.
Jako baptystom chodzi nam przecież
zawsze o Biblię – o to, by Słowo Boże ko-

chać, szanować, głosić i stosować. Ta Księga faktycznie jest wśród nas żywa i jest to
niczym innym jak ścisłym zastosowaniem
reformacyjnej zasady sola Scriptura – tylko
Biblia jako ostateczny autorytet chrześcijanina. Jako baptystom chodzi nam zawsze
o Chrystusa – nie podmieniamy go ani świętymi, ani współczesnymi prorokami, ani nawet samym Kościołem z jego chwałą i majestatem. I znów, to nic innego jak realizacja
reformacyjnej zasady solo Christo – tylko na
Chrystusie mamy się skupiać, bo właśnie tak
zaplanował Ojciec i tego właśnie chce Duch.
Gdy zaś mówimy o nawróceniu – to zawsze
podkreślamy, że jest ono dostępne nie przez
sakramenty, czy jakieś mistyczne doznanie, ale tylko przez prostą, dziecięcą wiarę
w Chrystusa – o czym mówi reformacyjna
zasada sola fide – oraz, że zbawienie należy przyjąć, gdyż zapłacić za nie się nie da,
a więc jest tylko z łaski – czyli realizujemy
w 100% reformacyjna zasadę sola gratia
(tylko łaska). Tak rozumiane dzieło zbawienia, jako całkowicie zależne od Boga, tylko
jemu przynosi chwałę – i nawet pośrednio nie
wskazuje na nikogo innego – o czym mówi
zasada soli Deo gloria – tylko Bogu chwała.
Ta prosta obserwacja dowodzi, że jesteśmy dziećmi protestanckiej reformacji,
bo właśnie w jej zasadach widzimy najważniejsze biblijne zasady wskazane przez Boga,

które słusznie reformacja wydobyła z zapomnienia i które nie mogą być traktowane
jako drugorzędne. W tym znów przekonaniu
realizujemy zasadę semper reformanda – postulat nieustającej przemiany kościoła. Tak
jest! Chcemy ciągle weryfikować swój stan
w świetle tych zasadniczych wytycznych
zdrowego życia duchowego. Dlatego zachęcam, aby bez wątpliwości cieszyć się z tego,
co Bóg uczynił dla swojego kościoła 500 lat
temu. Cieszmy się, bo te zasady dają życie.
A nasze życie i nasz rozwój tego dowodzą.
O tym również w tym numerze Słowa
Prawdy: o rozwijającym się, przezywającym
swą wiarę radośnie i ufnie, Kościele. Przepraszam za to, że musieliście czekać na ten połączony numer tak długo. Mam nadzieję, że jego
zawartość wynagrodzi Waszą cierpliwość.
Zachęcam również do wykupywania
prenumeraty Słowa Prawdy. Nasza redakcja
znów uległa małym zmianom, mamy nadzieję, że dzięki nim od przyszłego roku uda nam
się płynniej docierać do Was z kolejnymi numerami. Dziękuję, że byliście z nami. Traktuję to jako wielki zaszczyt i powód do radości
i wdzięczności.
Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje
niezmienne Słowo, które przynosi nieustannie świeże myśli i inspiracje oraz napomnienia; daj nam proszę dokonać tego wszystkiego, do czego nas powołujesz.

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

CZY PO ŚMIERCI
JEST ŻYCIE?
fot.: Fotolia

W

jednej z gazet ostatnio przeczytałem wywiad
z księdzem Adamem Bonieckim – absolwentem filozofii, długoletnim redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, jednym słowem wielkim autorytetem
kościelnym. Na pytanie dziennikarza: A co będzie po
śmierci? ksiądz Boniecki odpowiedział: „Pojęcia nie
mam. Zobaczymy. Nie wiem. To kluczowe pytanie”.
Skoro taki człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć na
to pytanie, to czy możemy czegokolwiek innego oczekiwać od zwykłego parafianina? Jak z tego wynika,
nasze polskie chrześcijaństwo już dawno temu rozminęło się z Pismem Świętym, które jednak mówi o tym,
co będzie po śmierci.

Niektóre dowody życia po śmierci
Już Sokrates w obliczu śmierci powiedział: „Ach,
gdyby było jakieś boskie słowo, abyśmy pewniej i bezpieczniej mogli popłynąć w lepszej łodzi”. To obraz
duszy, która wybiera się na wzburzone wody, widzi
z oddali złote wyspy, ale nie jest pewna jak będzie mogła do nich dopłynąć. To niezwykłe przedsięwzięcie
wymagało solidnej łodzi, a różne ludzkie teorie na ten
temat, to jedynie papierowe łodzie, które nie nadają się
na taką podróż.
Gdzie zatem należy szukać odpowiedzi na to ważne pytanie? Naturalne religie, filozofie i ludzkie spe-

kulacje, to jałowe i bezowocne poszukiwania. Nawet
Stary Testament bardzo mgliście przedstawia tę sprawę, oczekując na pełniejsze objawienie. „Enoch żył
w przyjaźni z Bogiem, a potem go nie było, gdyż Bóg
go zabrał” (Rdz. 5,24), ale nie mówi się dokąd i jak
go Bóg zabrał. Eliasz został porwany do nieba przez
wicher, ale co się stało potem, o tym też nie wiemy.
Saul rozmawiał ze zmarłym Samuelem, ale tekst Pisma
nie mówi, co było dalej. Daniel mówił o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale jego
księga została zapieczętowana aż do oznaczonego
czasu.
Patriarchowie i prorocy Starego Testamentu z wiarą patrzyli w przyszłość, gdy życie i nieśmiertelność
staną się realną rzeczywistością. Patrzyli na to z oddali. Abraham pragnął zobaczyć nadejście tego dnia,
„zobaczył ten dzień i się ucieszył” (Jan 8,56). A Hiob
w swojej rozpaczy wypowiedział jedno z najwspanialszych proroctw Starego Testamentu: „Ja wiem, że mój
Wybawca żyje i ostatni stanie nad prochem. A potem
w skórę moją zostanę odziany i mając ciało, będę oglądał Boga. Właśnie ja sam Go zobaczę, moje oczy będą
Go widziały, a nie inne. Moje nerki omdlały już z tęsknoty” (Hiob 19,25-27). Ale nadal było to tylko proroctwo. Oczekiwano na jego wypełnienie po wiekach,
była to nadzieja sięgająca w przyszłość.
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W końcu nadszedł chwalebny dzień wypełnienia objawienia życia po śmierci, którego oczekiwali
Abraham, Hiob i Dawid. Stało się to przez przyjście na
ziemię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To On „zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił
przez Ewangelię” (2 Tym. 1,10). Przy pustym grobie,
w pierwszy wielkanocny poranek, kobiety usłyszały
wspaniałą nowinę: „Anioł powiedział im: Nie bójcie
się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma
Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych
i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto,
co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc szybko od
grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego uczniom” (Mat. 28,5-8).
Po drodze do Emaus dwaj uczniowie mówili do
siebie: „Czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do
nas w drodze i wyjaśniał Pisma?” (Łuk. 24,32). Do zdumionych i nieco zaskoczonych swoich uczniów zmartwychwstały Pan powiedział: „Pokój wam... Dlaczego
jesteście zatrwożeni? Dlaczego wątpliwości ogarniają
wasze serca? Zobaczcie moje ręce i stopy – to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i zobaczcie – przecież duch nie ma
ciała ani kości, a jak widzicie, Ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i stopy. Kiedy zaś z radości jeszcze nie dowierzali i byli zdumieni, zapytał ich: Macie
tu coś do jedzenia? Podali Mu kawałek pieczonej ryby.
A On wziął i zjadł w ich obecności” (Łuk. 24,36-43).

Istota chrześcijańskiej wiary
Istotą i fundamentem chrześcijańskiej wiary jest
objawienie o przywróceniu do życia zmarłych. Potwierdza ono bóstwo Jezusa Chrystusa. Został On bowiem „ustanowiony Synem Boga w mocy według Ducha uświęcenia przez powstanie z martwych” (Rzym.
1,4). Różnica między Chrystusem a fałszywymi mesjaszami polega właśnie na Jego zmartwychwstaniu.
To właśnie Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, został
ustanowiony prawdziwym Synem Bożym, ponieważ
tylko On powstał z martwych, stał się nieśmiertelnym i uwielbionym spośród umarłych. Jest On pierwszym owocem spośród tych, którzy umarli. To On
powstał w mocy, by na zawsze uwielbić Boga.
Potwierdzeniem służby i autorytetu Chrystusa i Jego poselstwa jest Jego powstanie z martwych.
Najlepszym tego dowodem jest rozmowa Jezusa ze
zwierzchnikami świątyni, zapisana w drugim rozdziale Ewangelii św. Jana: „Żydzi zaś zapytali: Jakim
znakiem potwierdzisz nam, że masz prawo to czynić?
Jezus oznajmił: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni
ją odbuduję. Wówczas Żydzi powiedzieli: Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni ją
4
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odbudujesz? On jednak mówił o świątyni swego ciała.
Gdy więc zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowom,
które Jezus powiedział” (2,18-22).
Gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie zaczęli domagać się od Niego znaku, który potwierdziłby Jego prawo do takiego nauczania, Jezus odpowiedział: „Pokolenie złe i wiarołomne czeka na znak, ale znaku nie
otrzyma poza znakiem proroka Jonasza. Jak bowiem
Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrzu ogromnej
ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce
w głębi ziemi” (Mat. 12,39-40). Gdyby Jezus nie powstał z martwych, wszystkie Jego słowa i nadzieja
oparta na Jego obietnicach, stałyby się bezwartościowe i wraz z Jego ciałem zamieniłyby się w proch.
Cała długość i szerokość, wysokość i głębokość
nadziei, jaką posiadamy w Chrystusie, wiąże się
z mocą Bożą, która wyprowadziła Go z grobu. To główne poselstwo chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiej
nadziei. W swoim Pierwszym Liście do Koryntian,
Paweł pisze: „Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to
i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus
nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie,
daremna też jest wasza wiara. My natomiast okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, gdyż przeciw
Bogu zaświadczyliśmy, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeżeli rzeczywiście umarli nie są
wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani,
to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus
nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara,
trwacie jeszcze w swoich grzechach. Także i ci, którzy
zasnęli w Chrystusie, są zgubieni. Jeżeli tylko w tym
życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy bardziej niż wszyscy ludzie godni pożałowania. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych
jako pierwszy z tych, którzy umarli. Skoro bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też
przyszło zmartwychwstanie. Jak właśnie w Adamie
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy zaś we właściwej dla siebie kolejności: jako pierwszy Chrystus, następnie ci, którzy
należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia...
To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą
stać się dziedzicami Królestwa Boga, ani to, co zniszczalne, nie stanie się dziedzicem tego, co niezniszczalne. Oto ogłaszamy wam tajemnicę: Nie wszyscy
umrzemy, wszyscy zaś będziemy przemienieni, w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby.
Zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako
istoty niezniszczalne, a my zostaniemy przemienieni.
Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło się
w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło
się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a śmiertelne

w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które
zostało napisane: Śmierć została pochłonięta przez
zwycięstwo. Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu natomiast
niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc, moi ukochani bracia, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zawsze
ofiarnie oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu wasz
trud nie jest daremny” (15,13-33.50-58).
Z jakże wielkim spokojem i radością chrześcijanin
oczekuje nieuniknionego zakończenia swojej ziemskiej
wędrówki! Bo ten, kto wierzy w Chrystusa, nigdy nie
umiera! Dlatego nie upadamy na duchu, ponieważ „jeśli nawet nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu,
to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia
na dzień. Niewielkie zaś cierpienia, które chwilowo
znosimy, przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały, nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne,
lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne,
trwa do czasu, natomiast to, co niewidzialne, wiecznie.
Wiemy przecież, że nawet jeśli nasz ziemski namiot,
w którym przebywamy, zostanie zniszczony, to mamy
mieszkanie od Boga, dom nie ręka uczyniony, wieczny
w niebiosach” (2 Kor. 4,16 – 5,1).
A zatem wiemy, jesteśmy tego pewni. Nie przypuszczamy, nie marzymy o tym jedynie, nie tylko
wierzymy w to, ale WIEMY! Nasze doczesne życie
jest porównane do przebywania w tymczasowym na-

miocie, jak na urlopie czy na wczasach. Namiot ten
w każdej chwili może zostać zniszczony, rozpaść się,
zostać zburzony czy po wakacjach zwinięty, wtedy
przeniesiemy się do swego domu na stałe zamieszkanie. Odlecimy, jak odlatują na jesieni ptaki do ciepłych
krajów. Odlecimy do swego domu. Jest to dom solidny,
zbudowany przez samego Boga. Pan Jezus zapewnił:
„W domu Mojego Ojca wiele jest mieszkań... przyjdę
i zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie Ja jestem
i wy byli” (Jan 14,2-3).
Wpatrywanie się w to, co niewidzialne! Czy jest
to możliwe? Na innym miejscu Pismo Święte mówi:
„Jeśli więc razem z Chrystusem zostaliście wskrzeszeni, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus
zasiada po prawicy Boga. MyZ jakim wielkim spokojem
ślcie też o tym,
co w górze, a nie i radością chrześcijanin oczekuje
o tym, co ziemnieuniknionego zakończenia
skie. Umarliście
swojej ziemskiej wędrówki!
bowiem i wasze
życie jest razem
z Chrystusem ukryte w Bogu. A kiedy ukaże się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy razem
z Nim ukażecie się w chwale” (Kol. 3,1-4). Obecnie
wasze życie w Chrystusie jest niewidzialne, „ukryte
w Bogu”, dlatego trzeba się o nie troszczyć i pielęgnować, ma ono rozwijać się i wzrastać, aby w odpowiednim czasie ukazać się w chwale.

Druga postylla baptystyczna

POLECAMY

W tym roku nakładem Wydawnictwa „Słowo Prawdy” ukazała się druga postylla baptystyczna pod tytułem „Na zawsze z Chrystusem”. To zbiór 44 kazań, wygłoszonych
w różnych zborach naszego Kościoła i składa się z trzech części: „Na spotkanie
z Chrystusem” – Jego przyjście na świat, Jego zaproszenie i skutki nieprzyjęcia tego
zaproszenia. Druga część to „Z Chrystusem w ziemskich zmaganiach” – życie wiary chrześcijanina, jego pokuta, wiara, nawrócenie, zanurzenie w śmierć Chrystusa i
błogosławiona nadzieja. Część trzecia to „Z Chrystusem poza śmierć” – podstawy
wiary w życie po śmierci, nowa rzeczywistość po śmierci i życie doczesne w świetle
wieczności.
W Słowie wstępnym Br. Mateusz Wichary, dyrektor naszego Wydawnictwa, napisał: „Chrześcijaństwo to wędrówka z Chrystusem. Pielgrzymka wiary, bieg wiary,
bój wiary. Wszystkie te obrazy mówią o celu, potrzebie wytrwałości, niebezpieczeństwie rezygnacji i zniechęcenia, ale mówią również o nagrodzie. Niniejszy
zbiór kazań brata Konstantego jest nieocenioną pomocą w tym wysiłku. Uczy –
łącząc głębokie biblijne przemyślenia z wieloma własnymi doświadczeniami – jak
biec, aby nagrodę zdobyć (1 Kor. 9,24); nie na oślep, ale szukając tego, co w górze
(Kol.3,1), trwając w tym, co już osiągnęliśmy, zmierzać do celu (Fil. 3,14). Uczy
jak odnajdywać pomoc, jak się nie zgubić. Pomaga w końcu widzieć wieczność”.
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej chrześcijańskiej wiary
i nadziei serdecznie zapraszamy do lektury tej postylli. Można ją nabyć,
pisząc na adres Wydawnictwa „Słowo Prawdy”, ul. Szczytnowska 35-39,
04-812 Warszawa lub poprzez
stronę
internetową:
slowoprawdy.pl.
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kościÓŁ NA ŚWIECIE | BWA
Mateusz Wichary

Baptyści
w Vancouver
Relacja z Kongresu Światowego Aliansu Baptystycznego

T

egoroczne spotkanie Światowego Aliansu Baptystycznego (Baptist World Alliance - BWA) odbyło się
w dniach 4-9 lipca 2016 r. w Kanadzie, na jej zachodnim wybrzeżu, w Vancouver. To jedyny moment w roku
łączący baptystów pracujących regionalnie w sześciu
zrzeszeniach: Afrykańskim (łączącym baptystów Afryki subsaharyjskiej), Azji i Pacyfiku, Karaibów, Europy
(w tym kraje Bliskiego Wschodu i Egipt), Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Spotkanie miało miejsce
w Pinnacle Hotel, położonym malowniczo nad zatoką,
blisko portu obsługującego wielkie statki pasażerskie.
Wszystkich zebranych było około pięciuset. Obrady otworzył Prezydent Aliansu, Paul Msiza, którego
wybraliśmy rok temu w Durbanie. Program, podobnie
jak na naszych polskich konferencjach, podzielony był
zasadniczo na dwie części: formalną i duchowo-budującą. Sesje formalne zaczynały się o godz. 9.00 i trwały
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do lanczu. Każdego popołudnia mieliśmy do wyboru
dwie sesje (od godz. 14 do 16 i od 17 do 19) tematyczne,
przygotowane przez działające przy Aliansie Komisje,
mianowicie:
Komisję doktrynalną i jedności chrześcijan,
Komisję dziedzictwa baptystycznego,
Komisję duchowości i liturgii,
Komisję pokoju i pojednania,
Komisję sprawiedliwości rasowej i płciowej,
Komisję wolności religijnej,
Komisję sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej,
Komisję edukacji chrześcijańskiej,
Komisję etyki,
Komisję ewangelizacji,
Komisję służb charytatywnych,
Komisję edukacji teologicznej
Komisję troski o stworzenie,

Z życia kościoła | POLSKA
Komisję praw człowieka,
Komisję relacji międzyreligijnych.
Jak widać, komisji i spotkań było wiele, i prawdę mówiąc, nie byłem pewien co wybrać. Z wszystkich spotkań, w jakich brałem udział, najwięcej
wyciągnąłem chyba ze spotkania prezentującego
wszystkie teologiczne uczelnie baptystyczne, jakie funkcjonują w Kanadzie. Jest ich około ośmiu,
zarówno stare i z tradycjami, jak nowe i bardzo
dynamiczne; zarówno bardzo silnie akcentujące
kwestie akademickie, jak i skupione na pragmatycznym przygotowaniu, czy to do misji, czy służby
pastorskiej. Bardzo ciekawe były również dyskusje
związane z etyką. Szczególnie poruszyło mnie, gdy
osoba obok dzieliła się np. problemem, że najbardziej dojrzały brat w zborze posiada kilka żon i nie
wie, czy poprzeć jego ordynację. W całej owej różnorodności problemów i wyzwań, które każdy z nas
przyniósł ze sobą, w zasadniczej większości przypadków widziałem – co mnie bardzo zbudowało –
autentyczną troskę, aby działać w zgodzie z Pismem
i podobać się w tym Bogu.
Jestem również wdzięczny Bogu za więzi, jakie daje mi zawiązywać. W tym roku poznałem
dość dobrze reprezentantów Francji, z którymi razem mieszkaliśmy w hotelu znacznie oddalonym
od miejsca konferencji, z którymi też codziennie
chodziłem i sporo rozmawiałem. Bardzo zbudowała mnie ich odwaga, zapał, biblijna zasadniczość
i nadzieja, którą mają pomimo różnych niełatwych
wyzwań służby w swoim kraju. Zacieśniłem również znajomość z braćmi i siostrami z Europy oraz
Godwillem Nchamem, Prezydentem Baptystów
z Kamerunu. Poznałem kilku braci reprezentujących różne seminaria amerykańskie i kanadyjskie.
Cieszę się, że te spotkania istnieją. Dają one
wyjątkową okazję doświadczyć namacalnie tego,
o czym wiemy jedynie ze słyszenia – tego, że baptyzm jest ruchem światowym, rozwijającym się
w bardzo różnych miejscach, stykający się z różnymi problemami. Wspólna modlitwa i rozmowa potwierdzały nam, że Bóg jest ten sam. On prowadzi
nas przez Ducha w szacunku do Słowa, działa w nas
i przez nas dla Swojego Królestwa, pomimo wszystkich różnic, tym samym wzbudzając wdzięczność
do Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii oraz bojaźń
względem Boga Ojca.
Dziękuję Bogu za to, że należymy do światowej
rodziny, którą Bóg prowadzi i której wpływ rozszerza już od ponad 400 lat. Dobrze w niej być, wzrastać i uczyć się od siebie nawzajem. Modlę się również, aby te spotkania przerodziły się w konkretne
przedsięwzięcia i partnerstwa. Mam nadzieję, ze te
ziarna posiane w dobre relacje, zrodzą kiedyś plon
trwałej współpracy. Oby tak się stało, Amen.

Ksawery Sroka

Biblie
wysłane!
We wtorek, 14. listopada, zakończyła się nasza część
kolejnej akcji wysyłki Biblii. Odtąd już niech działa jej
Autor, a nasz PAN. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, że adresaci naszych
listów z Bibliami będą mogli skosztować Bożego Słowa.
Dzięki indywidualnym wpłatom udało nam się zakupić
105 egzemplarzy Biblii, do których dodany został imienny list zachęcający do lektury Pisma Świętego. Każdy list
został zapakowany do koperty ochronnej i wysłany do
imiennie wskazanych adresatów. Tyle mogliśmy zrobić,
żeby do nich dotrzeć.
Niech nasz Pan i Zbawiciel prowadzi i zakończy to, co Wy
– drodzy darczyńcy – oraz my, którzy drukowaliśmy i pakowaliśmy listy rozpoczęliśmy. A wszystko to niech się
dzieje dla Jego chwały.
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Z życia kościoła | KOBIETY

MĄDROŚĆ,
która budu e
j

- piękny czas konferencji

Na zdjęciach: 1. Alina Woźniak.
2. Chór konferencyjny. 3. Pamiątkowa
fotografia. 4. Pożegnanie starej Rady
Służby Kobiet. 5. W czasie wyborów.
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W

dniach 30 września – 02 października 2016 odbyła się coroczna konferencja dla kobiet w Radości. Przyjechało ok. 150 kobiet z ponad 30 różnych
miast w Polsce. To był cudowny czas budowania relacji, uczenia się i społeczności ze sobą nawzajem.
Podczas tej konferencji odbyły się wybory do Rady
Służby Kobiet na kolejne 4 lata. W skład Rady weszły:

Magdalena Czerwińska, Warszawa – Przewodnicząca
Alina Woźniak, Chojnice – Vice-Przewodnicząca
Anna Wakuła, Łódź – Sekretarz
Aleksandra Kissiel, Gdańsk – Skarbnik
Edyta Hajszprych, Zduńska Wola – Członek

Kil ka relacji uczestniczek:

Kochane Siostry,
Chciałabym się podzielić z Wami,
moimi wrażeniami z ostatniej konferencji w Radości.
Jak zwykle jestem bardzo zbudowana i zachęcona, była to moja już
kolejna konferencja (staram się być na
każdej), ponieważ każde spotkanie
w takiej ilości i jakości, buduje mojego ducha i wzmacnia moją wiarę.
Tegoroczna edycja naszego zjazdu
obfitowała ilością młodych kobiet,
które przyjechały z różnych stron
naszego kraju, co było niezwykle
zachęcające i pełne nadziei, dla nas
„starszych sióstr”. Serce się raduje
widząc tyle młodych kobiet, pełnych
entuzjazmu i miłości dla Boga.
Jestem bardzo ubogacona obfitością wykładów, które dodają nam
mądrości Bożej na każdy dzień.
Każda z nas mogła wybrać coś dla

siebie w tematyce, która ją interesuje. Nie mogłam być na wszystkich
wykładach, ale z relacji moich sióstr
wiem, że były dobrym zasiewem
bożej mądrości w nasze codzienne
życie.
W tym roku mogłyśmy dowiedzieć się, jak rozwijać się w służbie
dla Pana jako kobiety, żony, matki…
Jaką rolę mamy do wypełnienia
w planach Bożych, jak mądrze budować swój dom, jak wybierać rzeczy
lepsze od dobrych, jak uczynić naszą
zwykłą codzienność, niezwykłą.
Brałyśmy również udział w wyborach nowej Rady Kobiet .
Jak zwykle wyjechałyśmy umocnione wieloma świadectwami Bożej mocy i prowadzenia. Były łzy,
radość i dziękczynienie, że Bóg tak
jak kiedyś, tak i teraz działa cuda
w naszym życiu. Do domu przy-

wiozłyśmy nową pieśń do nauki,
która wielbi imię naszego Pana
„Wielki jest nasz Pan”, wiele radości
i energii do dalszej służby w domu
i w zborze.
Cieszę się, że w tym roku mogłyśmy ze sobą zabrać tak wiele
młodych kobiet, bo wiem jak dobry
jest to zasiew mądrości Bożej w ich
serca. Pan nasz troszczył się o wiele
spraw, nawet tych najdrobniejszych.
Stawiał na naszej drodze siostry,
które mogły pomóc nam swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zjazd ten był coroczną namiastką Królestwa Bożego tu – na ziemi
– w Radości. Dziękuję Bogu za to
miejsce i ludzi którzy tam służą Panu
i innym, z całego serca.
Niech Was Pan błogosławi ,do zobaczenia za rok w Radości.
Ula ze Zduńskiej Woli

Pragnę serdecznie podziękować za możliwość udziału w przecudnej konferencji
dla Kobiet, o Kobietach i wśród Kobiet.
W dzisiejszym pędzącym świecie, potrzebujemy Mądrości, Bożej Mądrości, która buduje
a nie burzy, która łączy a nie dzieli. Mądrości,
która sprawia, że świat wokół nas, nasz Dom,
jaśnieje i wzrasta. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim siostrom:
Pozdrawiam serdecznie
Bożena Bienias, Warszawa
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W dniach 30 września – 2 pażdziernik 2016 r. w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie Radości odbyła się coroczna
Konferencja Kobiet. Tematem przewodnim spotkania była „Mądrość,
która buduje”, a cytat towarzyszący
kobietom podczas tego trzydniowego spotkania pochodził z Psalmu 25:
4-5: „Panie, wskaż mi drogi swoje,
Ścieżek swoich naucz mnie! Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.”
Był to wspaniały czas dla każdej
kobiety chcącej być mądrą w oczach
naszego Pana, mądrą w relacjach
z Bogiem, mądrą pośród codzienności. Jak zawsze było kilka ciekawych wykładów, jak i czas dzielenia
się własnymi świadectwami, czas

uwielbienia i modlitwy. Konferencja pokazała, jak bardzo Bóg nas
wszystkie obdarowuje, jak wiele mądrości możemy czerpać z Jego Słowa
podczas poranków z Biblią, a także
ile możemy dać sobie we wspólnocie
– chrześcijanki chrześcijankom – na
wykładach, warsztatach, w swoich
świadectwach. Z pewnością każdej
z nas w pamięci zapadł warsztat
Agnieszki Niemasik o różnych formach obcowania z Bożym Słowem
w codziennym życiu. Cennym doświadczeniem okazały się warsztaty taneczne, warsztaty chóru, sesje doradcze dotyczące zdrowotnej
profilaktyki. Czas niezwykle ubogacający, w którym każda znalazła
dla siebie duchowy pokarm, mądrość
według reguł naszego Stwórcy. Nie
można też zaprzeczyć, jak wiele

możemy się dowiedzieć z męskiego
punktu widzenia, czego najlepszym
dowodem było niedzielne kazanie
Prezbitera Mateusza Wicharego
– kazanie bezcenne, pełne biblijnych przykładów, potwierdzonych
życiowymi doświadczeniami, które ukazało kobiety widziane okiem
mężczyzn i rozumiane ich umysłem.
Jednym z ważniejszych wydarzeń
podczas całej konferencji były wybory nowej Rady Służby Kobiet.
W nowym składzie Rady mamy
naszą Anię Wakułę, która będzie
pełnić funkcję sekretarza – Aniu,
jesteśmy z ciebie dumne, że dałaś
się namówić Duchowi Świętemu na
podjęcie tak ważnej służby. Niech
Dobry Bóg błogosławi cię w tym
czasie i ubogaca Bożą mądrością.
Kinga Dębkowska, Łódź

INFORMACJA

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet
Co roku pierwszy poniedziałek listopada jest szczególnym dniem dla
kobiet należących do baptystycznych wspólnot na całym świecie.
W tym dniu kobiety spotykają się
na wspólnej społeczności, której celem jest zjednoczenie w modlitwie
o siebie nawzajem oraz o misje na
całym świecie. Ten dzień jest nazywany Światowym Dniem Modlitwy
Kobiet Baptystycznych. Od ponad
50 lat ten dzień scala ze sobą kobiety baptystyczne z całego świata
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poprzez modlitwę i ofiarność, tak aby
świat był zjednany w Chrystusie.
Program modlitwy na 2016 rok
przygotowały kobiety z Północno-Amerykańskiej Unii Kobiet Baptystycznych. Materiały związane
z tegorocznym Światowym Dniem
Modlitwy są do pobrania na stronie internetowej Służby Kobiet
www.baptysci.pl/sluzba-kobiet
Zachęcamy do zorganizowania takiego spotkania, nawet jeśli nie zdążyłaś w listopadzie. Każdego dnia
można Powstać i Zajaśnieć i wstawiać
się w modlitwie o kobiety na całym
świecie.
Ofiara z tego dnia wspomoże projekty Unii Kontynentalnych. Od wyso-
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kości zebranych środków zależy, ile
projektów będzie można przeprowadzić w danym roku. Zachęć kobiety,
aby w tym roku zaofiarowały dwa razy
więcej niż w zeszłym. Upewnij się,
że są poinformowane o tym, gdzie te
środki finansowe są przekazywane.
Zebrane środki w tym dniu
należy przesłać na numer konta
bankowego w ING Bank Śląski:
55 1050 1054 1000 0023 1749 6954
Kościół Chrześcijan Baptystów
w RP, ul. Szczytnowska 35-39, Warszawa, z dopiskiem: „Służba Kobiet,
ofiara ŚDMK, nazwa zboru””

Zapraszamy do przyłączenia się.
W imieniu Rady Służby Kobiet
Magdalena Czerwińska

Z życia kościoła | MŁODZIEŻ

Łukasz Woźniak

Akademickie Spotkania Biblijne w Poznaniu
Niedziela 9 października 2016 roku – tę
datę zapamiętamy na długo. Będziemy
obchodzić rocznice i świętować tego
dnia założenie nowej wspólnoty w Poznaniu, Kościoła na Skale. Jednakże
nie jest to nowy twór, który został tego
dnia powołany do życia z martwych.
Kościół na Skale (wcześniej Akademickie Spotkania Biblijne Poznań) był i jest
żywym organizmem składającym się
z członków Ciała Chrystusa.
Akademickie Spotkania Biblijne
(ASB) swój początek miały 5 lat temu,
kiedy studenci spotykający się w ramach nieformalnej domowej grupy
biblijnej postanowili zorganizować cotygodniowe spotkania akademickie
skierowane do swoich kolegów i koleżanek ze studiów. Opierały się one od
samego początku na Słowie Bożym,
śpiewie, modlitwie oraz zdobywaniu
ludzi dla Chrystusa. Przez 5 lat działalności ASB w Poznaniu mieliśmy okazję
rozmawiać z setkami studentów (i nie
tylko) na temat wiary w Boga oraz głosić Ewangelię.
Poznań jest miastem studenckim.
W 2016 r. około 100 tys. studentów zasiliło populację tego niezwykłego miasta.
Wiele osób przyjechało na studia do Poznania, było częścią wspólnoty i później
wyjechało do pracy do innego miasta
lub po prostu wróciło w rodzinne strony.
Od początku działalności ASB wiedzieliśmy, że taka sytuacja może nastąpić,
ale nie wiedzieliśmy co możemy z tym

zrobić. Jak przyciągnąć ludzi, żeby zostali w Poznaniu? Co im zaoferować,
żeby nie wyjeżdżali za żoną/mężem,
pracą czy przyjaciółmi?
Z pomocą przyszli nam starsi
wierzący z Kościoła 5N oraz misjonarze Douglas i Lisa Mitts. Zaszczepili
w nas wizję uczniostwa i prowadzenia ludzi w wierze, świadomie czyniąc
uczniami. Zaczęliśmy spotykać się
w małych grupach uczniowskich, mówić
o czynieniu uczniami wszystkie narody
na kazaniach i spotkaniach kościoła.
Zrozumienie uczniostwa było dla nas
wyzwaniem, ale ostatecznie wszyscy
zgodnie stwierdziliśmy, że taki był styl
życia Pana Jezusa, który miał kilka lat
z uczniami, aby przekazać im wszystko, czego potrzebowali, do poszerzania
Jego Królestwa.
Zauważyliśmy pewną zależność.
My też, jako ASB, często mieliśmy 1,2,3
lata ze studentami zanim wyjechali
z Poznania. Dlatego postanowiliśmy iść
za przykładem Pana Jezusa i proponować intencjonalnie spotkania z niewierzącymi oraz wierzącymi w ramach grup
uczniowskich. Zaowocowało to pogłębieniem relacji z ludźmi ze wspólnoty,
podążanie za wspólnym celem i wizją,
ale przede wszystkim doprowadzaniem
innych do posłuszeństwa Chrystusowi
i prowadzeniem ludzi w wierze do dojrzałości.
W procesie przejścia z nieformalnej studenckiej wspólnoty do formalne-

go zboru również zwracaliśmy uwagę
na to, czym jest kościół i jakie wartości
mamy mieć jako nadrzędne. Ten proces
nie trwał krótko, ale dzięki temu mogliśmy przeanalizować czym jest dla nas
wizja i misja kościoła, jakie standardy
wyznacza Biblia w tak kluczowych sferach funkcjonowania kościoła jak powoływanie starszych i ich rola, Wieczerza
Pańska, chrzest, dyscyplina w kościele
czy dziesięcina.
Od października 2015 roku zaczęliśmy spotykać się w nowym miejscu,
które do tej pory nam służy jako miejsce spotkań w tygodniu oraz w niedzielę. Rok później byliśmy świadkami
założenia Kościoła na Skale zwieńczonego podpisami członków założycieli.
Mateusz Wichary jako przewodniczący
Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
podzielił się Słowem podczas nabożeństwa oraz poprowadził spotkanie założycielskie Kościoła na Skale.
Towarzyszyli nam również pastor zboru
K5N z Poznania – Piotr Zaremba oraz
prezbiter okręgu pomorskiego – brat
Dariusz Chudzik.
Jesteśmy wdzięczny Bogu za te
5 lat funkcjonowania jako wspólnota
ASB w Poznaniu oraz za kolejne nadchodzące lata (jak Bóg da) jako Kościół
na Skale. Naszą modlitwą jest to, aby
faktycznie nasz kościół był oparty na
Skale jaką jest Chrystus. On jest najpewniejszym fundamentem w tym świecie i na Nim chcemy budować.
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List z Fundacji Radość
Henryk Podsiadły

D

rodzy przyjaciele i partnerzy
w służbie,
Chciałbym podzielić się z Wami tym,
jak Bóg ostatnio działał przez naszą
służbę w Chrześcijańskiej Fundacji
Radość na rzecz naszych podopiecznych bliźnich w całym kraju.

Działalność obozowa
Dzięki łasce Bożej oraz pomocy
naszych krajowych i zagranicznych
partnerów i wolontariuszy zorganizowaliśmy 3 duże chrześcijańskie
obozy letnie – jeden osiemdziesięcio-osobowy dla nastolatków oraz dwa

12

stuczterdziesto-osobowe dla dzieci
w wieku 8-12 lat. Wszystkie 3 obozy
zorganizowaliśmy w ośrodku „Świtezianka” w Okunince nad Jeziorem
Białym. Wspaniałym czasem obozowym mogło cieszyć się wielu wychowanków domów dziecka, dzieci
objętych pomocą, ośrodków pomocy
społecznej i też dzieci z podopiecznych rodzin, którym nasza fundacja
regularnie pomaga dostarczając żywność. Podczas porannych i wieczornych społeczności przekazywaliśmy
dzieciom wartości chrześcijańskie poprzez zabawę, lekcje poglądowe i konkursy oraz w czasie śpiewu w języku
polskim i angielskim.
Dzieliliśmy się też miłością Jezusa i ewangelią w czasie warsztatów, plażowania nad
jeziorem i ewangelizacji ostatniego wieczoru każdego obozu.
W czasie ostatniej społeczności, kiedy dzieci słuchały ewangelii
i otwierały swoje serca
wychodząc do przodu
na znak przyjęcia Jezusa do swojego serca lub
odnowienia z Nim relacji, mogliśmy odczufot.: H. Podsiadły
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wać Bożą obecność i wielką radość.
Widzieliśmy dzieci ze łzami radości
modlące się ze swoimi liderami.
Aby móc zorganizować więcej
obozów chrześcijańskich, by głosić
ewangelię coraz to nowym dzieciom,
a Boże Królestwo by rozszerzało się
w naszym kraju, potrzebujemy nowych liderów oraz wolontariuszy.
Proszę Was o modlitwę i o wsparcie
finansowe naszej służby i naszych
planów obozowych w tym roku, jak
również na cały 2017 r.

Służba charytatywna
Również dzięki łasce Bożej i Jego zaopatrzeniu w czerwcu mogliśmy kupić
samochód dostawczy-chłodnię. Teraz
możemy odbierać duże ilości świeżej
żywności z supermarketów m.in. mięso, wędliny, nabiał, warzywa i owoce. Ta chłodnia znacząco zwiększyła
ilość artykułów spożywczych pozyskiwanych, a następnie przekazywanych naszym podopiecznym.
Obecnie dwa „dostawczaki” codziennie odbierają nie tylko żywność z banku żywności, z piekarni
i z supermarketów, ale odbieramy
też meble, odzież, zabawki, artykuły
AGD i inne dary od różnych darczyńców. Aby temu sprostać musieliśmy

zatrudnić drugiego kierowcę. Teraz
setki potrzebujących i bezdomnych
osób codziennie po odstaniu swojego
czasu w kolejce odbiera dary w miejscu dystrybucji na terenie jednego
z Kościołów na warszawskiej Pradze
Północ.
Polska to ciągle jeszcze kraj wielkich kontrastów, gdzie w stolicy obok
wieżowców i nowoczesnych centrów
handlowych możemy zobaczyć rudery, w których mieszkają rodziny
często z małymi dziećmi. Nie brakuje
też bezdomnych potrzebujących codziennie pomocy i dlatego planujemy uruchomienie stołówki z ciepłą
zupą, jak się uda to jeszcze przed
zimą.
Jedynie w czasie ostatnich trzech
miesięcy pozyskaliśmy 60 ton różnych artykułów spożywczych regularnie karmiąc tysiące potrzebujących osób. Według dokumentów
księgowych banku żywności oraz
piekarni wartość pozyskanej przez
nas, a następnie przekazanej potrzebującym żywności wynosiła pół miliona złotych. Każdego miesiąca potrzebujemy 5000 złotych na pokrycie
kosztów służby żywnościowej czyli
na zakup 2 palet pieczywa, paliwa
i napraw samochodów oraz pensję
dla kierowcy. Już teraz, jednorazowo, potrzebujemy 1600 zł na zakup
kompletu zimowych opon do chłodni. Zwracam się z prośbą o pomoc
finansową, tak abyśmy mogli kontynuować i rozwijać naszą służbę,
ponieważ potrzeby są ogromne.
Najłatwiej jest wesprzeć nas przelewem na rachunek bankowy fundacji:
Chrześcijańska Fundacja Radość
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
PL 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
Tytuł: Darowizna na cele statutowe.
(Dla przelewów zza granicy podaję
SWIFT CODE: ING BPL PW)
Ponieważ w roku bieżącym Chrześcijańska Fundacja Radość otrzymała status
OPP to w roku przyszłym będziecie
mogli już przekazać swój 1% podatku
wpisując nasz numer KRS: 0000245205
w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego za rok 2016.

Z życia kościoła | CHOJNICE

fot.: Anna Derkus

Filip Kegel

Chrzest w chojnickim Zborze
W

Piśmie Świętym, w historii o Filipie i etiopskim eunuchu, czytamy
takie słowa: „A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę,
a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał
zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Gdy
zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą” (Dz 8:36-39).
Fragment ten pokazuje nam dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, w czasach apostolskich chrzest odbywał się przez całkowite zanurzenie w wodzie; dlatego właśnie Filip i eunuch musieli zejść do wody (w. 38), a później z niej wyjść (w. 39). Po drugie, aby zostać ochrzczonym, trzeba było
najpierw podjąć osobistą decyzję o zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi
(w. 37). Innymi słowy, w Nowym Testamencie chrzest jest zewnętrznym
wyrazem wewnętrznej przemiany, dokonanej przez Boga w człowieku,
który zrozumiał ogrom swojego grzechu, uświadomił sobie potrzebę ratunku od potępienia i uznał Jezusa za swojego Pana i Zbawcę. Takiej właśnie przemiany doznało w swoim życiu pięcioro nowych członków Zboru
w Chojnicach. Aby przypieczętować swoją więź z Bogiem, 5 czerwca
tego roku przyjęli chrzest w Woziwodzie, w wodach rzeki Brdy. W czasie uroczystego nabożeństwa jeden z katechumenów, Łukasz Pilarski,
podzielił się świadectwem swojego nawrócenia, zaś prezbiter Krzysztof
Osiecki wygłosił kazanie o konieczności trwania w wierze. On również
zanurzył pięcioro nowych wierzących w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Później każdy ze świeżo ochrzczonych otrzymał egzemplarz Pisma Świętego oraz pamiątkowe drzewko, o które powinien dbać – tak jak
o swoje nowe życie w Chrystusie. Nabożeństwo zakończyliśmy wspólnym posiłkiem przygotowanym przez siostry ze Zboru.
Wychwalamy więc Boga za Jego łaskę i cud nowych narodzin, którego dokonał w życiu katechumenów, i modlimy się, aby każdy z nich nie
przestawał wielbić Go przez owoce przemienionego życia i służbę dla
Jego Królestwa.
SŁOWO PRAWDY – 10 i 11 – październik i listopad 2016
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Z życia kościoła | BIAŁYSTOK

XIII Przegląd Chórów w Białymstoku
W

dniach 2-3 kwietnia 2016 roku
odbyła się w Białostockim
Zborze wspaniała, muzyczna uroczystość: XIII Przegląd Chórów Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP oraz Jubileusz 90-lecia chóru białostockiego.
W przeglądzie wzięło udział pięć
chórów zborowych: z Chełma, Gdańska, Łodzi, Warszawy oraz chór białostocki jako gospodarz.
Całe spotkanie, w południe
2 kwietnia, rozpoczął prezbiter zboru białostockiego Marcin Górnicki.
Przywitał serdecznie wszystkich gości fragmentem z Pisma Świętego oraz
modlił się o błogosławieństwo całej
uroczystości.

14

Następnie próbę chóru poprowadził Dawid Ber, dyrygent chóru łódzkiego, a jednocześnie koordynator
spraw muzycznych podczas przeglądu. W czasie próby chórzyści wspólnie
ćwiczyli pieśni, które później zostały
wykonane na popołudniowym koncercie. Próba trwała około 1,5 godziny.
Po obiedzie przygotowanym przez
siostry z białostockiego zboru, chóry
miały swoje indywidualne próby w sali
głównej kaplicy lub w sali konferencyjnej, przygotowując się do koncertu.
Ci, którzy nie mieli akurat próby mogli
wykorzystać czas na nawiązywanie
relacji przy kawie, herbacie i smacznym cieście. Niektórzy chórzyści nie
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Urszula Jankiewicz

i Jubileusz 90-lecia chóru
białostockiego

widzieli się wiele lat. Teraz był czas na
wspomnienia i odnowienie relacji.
Punktem kulminacyjnym sobotniego dnia był koncert o godz. 17.00.
Wzięło w nim udział pięć chórów.
Każdy z nich wykonał 4-5 pieśni.
Chórami dyrygowali: Wiesław Poterewicz – Chełm, Anna Gumiennaja
– Gdańsk, Dawid Ber i Rafał Wiecha
– Łódź, Karolina Trusiewicz i Danuta Marcyniak – Warszawa, Michał
Jankiewicz, Kornelia Żuk i Grzegorz
Kołtun – Białystok. W repertuarach
chórów przeważały treści związane ze
Świętami Wielkanocnymi. Wspaniałe pieśni były wielką ucztą muzyczną
dla słuchaczy. Różnorodny repertuar,

śpiew w kilku językach, a capella jak
też z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego stanowił wspaniały muzyczny koncert i duchowe przeżycie.
Podczas koncertu chór białostocki
świętował jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Na uroczystość zostali
zaproszeni wszyscy byli dyrygenci
chóru jak również syn założyciela
chóru – pastor Jerzy Bołtniew z USA.
Jego ojciec Gabriel, w 1926 roku, założył chór i był jego pierwszym dyrygentem. Pastor Jerzy przyjechał na
uroczystości wraz z żoną Bogusławą. Mimo swoich 80-lat postanowił
być ze zborem i chórem podczas tego
wyjątkowego wydarzenia. Słuchacze
z uwagą wysłuchali jego wspomnień
o czasie, gdy 90 lat temu rozpoczynała
się praca w białostockim chórze.
Podczas koncertu odczytano życzenia od byłych dyrygentów, którzy
nie mogli być na uroczystości. Zuzanna i Włodzimierz Barnowie przekazali
życzenia od jednego z pierwszych po
wojnie dyrygentów chóru, Gabriela
Popko (wieloletniego dyrygenta chóru
z Wrocławia), a Karolina Trusiewicz
odczytała życzenia w imieniu swojej
mamy, Ligii Hnidec, która była dyrygentką najdłużej pracującą w chórze (40 lat) i pierwszą z wykształceniem muzycznym. Chór białostocki
otrzymał również piękne życzenia
i prezenty od pozostałych chórów, biorących udział w przeglądzie. Została
wyświetlona prezentacja multimedialna, dotycząca historii białostockiego
chóru, przygotowana przez Dorotę
Artysiewicz. Pokazane zostały zdjęcia
wszystkich osiemnastu dyrygentów
oraz najważniejsze wydarzenia z historii chóru, wyjazdy, koncerty, itp.
Następnie wszyscy dyrygenci chóru białostockiego, obecni na sali, otrzymali dyplomy za pracę w chórze oraz
specjalnie wydaną publikację historyczną, wydaną z okazji jubileuszu.
Wzruszającym momentem był
wspólny śpiew obecnych i byłych
białostockich chórzystów, uczestniczących w uroczystości. Po dyrekcją
obecnego dyrygenta chóru, Michała
Jankiewicza, muzycy wspólnie wykonali pieśń „Wielką jest wierność Twa”.
Krótkim rozważaniem Pisma
Świętego podzielił się prezbiter Rady
Kościoła Mateusz Wichary. Na podstawie Psalmu 90, pieśni Mojżesza, za-

chęcał słuchaczy, by doceniać muzykę
w kościele i świadomie śpiewać pieśni,
oddając chwałę Bogu.
Kulminacyjnym punktem koncertu było wspólne wykonanie pieśni
przez chór połączony z chórzystów
z wszystkich chórów, biorących udział
w przeglądzie. Prawie 130 osób zaśpiewało pięć wspaniałych utworów. Każdą pieśń dyrygował inny dyrygent, co
było dużym przeżyciem, zarówno dla
chórzystów jak i samych dyrygentów.
Usłyszeliśmy: Via Dolorosa – dyr.
Dawid Ber, akomp. Karolina Hnidec,
Chwalmy Go – dyr. Anna Gumiennaja, akomp. Dawid Ber, Hosanna – dyr.
Karolina Hnidec, akomp. Dawid Ber,
Alleluja – dyr. Rafał Wiecha, Królów
Król – dyr. Michał Jankiewicz, akomp.
Dawid Ber.
Koncert i wspomnienia jubileuszowe trwały ponad trzy godziny, ale był
to czas pełen emocji i wspaniałych
wrażeń. Mogliśmy chwalić Boga pieśnią i dziękować Mu za 90 lat białostockiego chóru. Tak jak mówią słowa
jednej z pieśni: wielka jest Boża wierność, nic nie może zmienić Jego miłości, Jego obietnic, jest On niezmienny
w dniach dobrych i złych. Jesteśmy
bardzo wdzięczni Bogu za wszystkich dyrygentów i chórzystów, którzy
uczestniczyli w tej służbie. W okresie
powojennym „przewinęło się przez
białostocki chór” około 230 osób.
Po wspaniałym koncercie chórzyści i dyrygenci mogli zjeść kolację
przygotowaną przez siostry ze zboru,
a później udać się na noclegi. Wszyscy
goście nocowali w domach członków
białostockiego zboru.
W niedzielę, 3 kwietnia, chórzyści spotkali się na próbie o 9.00,
a o godz. 10.00 rozpoczęło się nabożeństwo. Po wspólnej pieśni i czytaniu
Słowa Bożego pierwszy wystąpił chór
białostocki. Pomiędzy jego pieśniami
życzenia z okazji jubileuszu złożyli
chórowi prezbiter Mateusz Wichary
oraz wojewoda podlaski Józef Bohdan
Paszkowski. Pan wojewoda na ręce
dyrygenta, Michała Jankiewicza, złożył też specjalny grawer z życzeniami
dla chóru – jubilata.
Następnie wysłuchaliśmy kolejno wszystkich chórów. Każdy z nich
wykonał po dwie pieśni. Mogliśmy się
budować wspaniałą muzyką i treściami chwalącymi Boga.

Podczas nabożeństwa w imieniu
zboru prezbiter Marcin Górnicki złożył życzenia pastorowi Jerzemu Bołtniewowi, który obchodził 80-te urodziny. Pastor Bołtniew zażartował, że
jeszcze nigdy z okazji jego urodzin nie
zaproszono aż pięciu chórów.
Po występie wszystkich chórów
rozważaniem Pisma Świętego podzielił się prezbiter Marcin Górnicki. Swoje kazanie zatytułował: „Nie bądź bez
wiary, lecz wierz”.
Pod koniec nabożeństwa, nastąpiło podobnie jak na sobotnim koncercie, wspólne wykonanie pięciu pieśni
przez chór połączony. Było to wspaniałe przeżycie. Słuchacze domagali
się bisu i chór połączony wykonał ponownie pieśń „Królów Król”.
Wszyscy dyrygenci chórów biorących udział w XIII Przeglądzie Chórów otrzymali pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa. Dwugodzinne, uroczyste nabożeństwo zakończył prezbiter
Marcin Górnicki, odczytując słowa
błogosławieństwa.
Przegląd oficjalnie został zakończony wspólnym obiadem, przygotowanym przez siostry ze zboru.
Na koniec chciałabym napisać
parę słów od siebie. Jestem związana
z białostockim chórem ponad 30 lat.
Bardzo lubię śpiewać i chór stanowi szczególne miejsce w moim życiu
i w sercu. Cieszyłam się, że mój rodzinny zbór postanowił zorganizować
kolejny przegląd chórów oraz gdy na
nasze zaproszenie odpowiedziało aż
cztery chóry zborowe. Wspólny czas
uwielbiania Boga przez muzykę był
wspaniały. Znane jest powiedzenie,
że „…kto śpiewa jakby się modlił podwójnie”. Tak było i tym razem. Wielkim przeżyciem był wspólny śpiew
około 130 osób. Chciałabym, aby ten
przegląd był motywacją do dalszej
wytrwałej służby chóralnej w naszym
kościele, inspiracją do reaktywowania
czy powstania chórów również w innych zborach. Chciałabym, aby służba
chóralna nadal się rozwijała i włączyło
się do niej jeszcze więcej osób. Wówczas na kolejnym przeglądzie chór połączony byłby jeszcze większy. Jest to
moje marzenie, a wiem i doświadczyłam tego, że Pan Bóg spełnia również
marzenia. Jemu niech będzie chwała!
Artykuł i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zboru białostockiego:
http://www.baptysci.bialystok.pl/2-3-kwiecien-2016-xiii-przeglad-choroww-bialymstoku-i-jubileusz-90-lecia-choru-bialostockiego/
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kościÓŁ NA ŚWIECIE | MONGOLIA

J

Wśród chrześcijan w Mongolii

est wiele miejsc na ziemi dla nas
odległych i egzotycznych. Wszędzie tam jednak można dzisiaj spotkać
chrześcijan, którzy są owocem wypełnienia Wielkiego Posłannictwa Pana
Jezusa. Nasz Zbawiciel obiecał kiedyś
apostołom, że kiedy otrzymają moc
Ducha Świętego, będą Jego świadkami
aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Ich następcy zanieśli więc ewangelię również
na bezkresne mongolskie stepy, choć
współcześni chrześcijanie w Mongolii
są owocem ostatnich 20 lat pracy misyjnej możliwej dzięki zmianom politycznym w tym kraju. Wcześniej Mongolia
całe dekady XX wieku przeżywała
w atmosferze ateizmu i buddyzmu.
Miałem niewątpliwy przywilej
spotkania się z gronem pastorów i liderów chrześcijańskich na 3-dniowej
konferencji biblijnej, w czasie której
studiowaliśmy razem List do Tytusa –
tekst tak bardzo aktualny dla Kościoła chrześcijańskiego również dzisiaj.
Konferencja odbyła się w stolicy tego
kraju – Ułan Bator w siedzibie misji
Campus Crusade for Christ w dniach
14-16 października br. W konferencji tej uczestniczyło 40 osób – w tym
również Przewodniczący Mongolskiego Aliansu Ewangelicznego – pastor
D. Munkhdavaa oraz członek Rady
Aliansu – pastor G. Ariunbold.
Rozmawiając z tymi dwoma liderami chrześcijańskimi dowiedziałem się,
że Alians Ewangeliczny tworzą w Mongolii m. in. metodyści, luteranie, reformowani, baptyści, zielonoświątkowcy
i prezbiterianie. Ogółem w Mongolii,
która liczy nieco ponad 3 mln mieszkańców, istnieje i działa ok. 650 róż-
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nych lokalnych kościołów chrześcijańskich, z czego 530 kościołów należy do
Aliansu. W samym Ułan Bator, gdzie
żyje dzisiaj połowa populacji tego kraju,
istnieje ok. 300 kościołów różnych wyznań. Obecnie żyje i działa w tym kraju
ok. 41 tys. chrześcijan.
Mongolski Alians Ewangeliczny
organizuje co 4 lata duże konferencje
duchowo-przebudzeniowe, dwa razy
zorganizowano tam również Narodowy Dzień Modlitwy. Ponadto corocznie odbywają się także konferencje
biblijne dla liderów i pastorów. Priorytetami działalności Aliansu są: budowanie i utrwalanie jedności wśród
chrześcijan w tym kraju, utrzymywanie poprawnych relacji z władzami
świeckimi, które starają się słuchać
głosu chrześcijan w ważnych sprawach religijnych i społecznych, a także
ochrona kościołów przed niebezpiecznymi sektami. Gdy natomiast zdarzają
się różne klęski żywiołowe (np. powodzie czy pożary), wtedy chrześcijanie
organizują solidarne zbiórki funduszy
na pomoc ofiarom tych katastrof.
Oficjalnie władze nie prześladują
chrześcijan w Mongolii, gdyż wolność
religijną gwarantuje im aktualnie obowiązująca konstytucja, choć lokalnie
zdarzają się przypadki dyskryminacji
chrześcijan i prześladowań, szczególnie
ze strony działających również w tym
kraju nacjonalistów. Istnieją Kościoły
oficjalnie zarejestrowane oraz działające bez rejestracji, choć tym jest o wiele
trudniej sprawować swoją misję. Można
w tym kraju budować nowe kościoły,
choć łatwiej i taniej jest wynajmować
lokale publiczne. Chrześcijanie mogą
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działać misyjnie również w miejscach
publicznych. Misjonarze z wielu krajów
przynieśli w ciągu ostatnich 20 lat różne teologie i formy pobożności, nie zawsze zgodne z duchem Pisma Świętego,
co spowodowało duże zróżnicowanie
chrześcijan w tym azjatyckim kraju.
Jeśli chodzi o Pismo Święte
w Mongolii, to trzeba powiedzieć, że
170 lat temu pojawiło się tłumaczenie
części Biblii, natomiast w 2004 roku
zostało wydane całe Pismo Święte,
które przetłumaczono z języka angielskiego. Ostatnio, bo w 2013 roku, pojawiło się na rynku nowe, współczesne
tłumaczenie, przy czym istnieje projekt
i pragnienie dokonania kolejnego tłumaczenia całego Pisma Świętego – tym
razem z języków oryginalnych. Zajmie
to jednak przynajmniej kilka następnych lat ciężkiej pracy translatorskiej.
Pragnieniem i modlitwą liderów
Mongolskiego Aliansu Ewangelicznego jest przebudzenie duchowe, którego się spodziewają i na które czekają.
Zdają sobie jednak sprawę, że Kościół
chrześcijański powinien budować
i wzmacniać się duchowo na gruncie
zdrowej nauki płynącej bezpośrednio
z Pisma Świętego. Dlatego też bardzo
pozytywnie ocenili głębokie studium
Listu do Tytusa i wyrazili nadzieję,
że na jesieni przyszłego roku będą
chcieli zorganizować następną konferencję dla jeszcze większej liczby
pastorów i liderów. Byłaby to kolejna okazja, by studiować Słowo Boże,
a potem nauczać go w kościołach oraz
w domowych grupach biblijnych. Pomódlmy się o chrześcijan w Mongolii
– oni tego bardzo potrzebują!

Z życia kościoła | CHEŁM
Henryk Skrzypkowski

Koncert Symfoniczny
z okazji Roku Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski

Fot. Marcin Jamróz

Kościół i środowisko baptystyczne nie mają w Polsce dobrego wizerunku. Zdecydowana większość Polaków
postrzega nas jako sektę, anty-patriotów, obcych, dziwnych i nieznanych. Mała ilość ludzi w naszym kościele
sprawia, że ciężko jest to zmienić. Wszystko to powinno nas jednakże motywować do działania. Nie mamy zasobów,
by prowadzić akcje na całą Polskę, ale mamy możliwości, by działać tam, gdzie znajduje się nasz zbór. Czy to będzie
wieś, dzielnica, miasto, lub region – mamy jakieś pole do działania. I na tym polu to od nas zależy, jak postrzegani
będą baptyści. Warto więc starać się, by aktywnie kreować wizję naszego kościoła do wartości zrozumiałych
i popieranych przez Polaków. Może to być działalność charytatywna, patriotyzm, kultura lub edukacja.
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Ważnym aspektem wpływu na
kulturę jest jej zrozumienie. Nie tylko
w naszym społeczeństwie, jubileusze
odgrywają ważną rolę. Występują regularnie, są czasem przywoływania
wielkich zdarzeń z dziejów narodu.
Niosą odpoczynek i świętowanie,
łączą ludzi w celebracji uroczystości, są uznawane za ważne i istotne
dla jakiejś grupy ludzi. Tym samym
obchodzenie takich uroczystości jest
naturalnym miejscem, w którym
możemy zaprezentować się ludziom
z naszego otoczenia w dobrym świetle. Zamiast stawiać mury podziałów my/oni, możemy wyjść do ludzi
i razem z nimi cieszyć się obchodzonymi wydarzeniami. A jeśli nadarzy
się taka możliwość, możemy mówić
im o Chrystusie i własnym przykładem pokazywać, jak Go naśladować. Dzięki takiemu działaniu ludzie
mogą zbliżyć się do nas, co zawsze
zmusza do przeanalizowania dotychczasowych stereotypów i uprzedzeń.
I nagle może się okazać, że ci baptyści to całkiem normalni ludzie, którzy
na dodatek mają wiele ciekawego do
powiedzenia.
W oparciu o takie przemyślenia
zaproponowałem
zorganizowania
Koncertu Symfonicznego z okazji
Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski. Do pomocy przy organizacji
poprosiłem zbór z Łucka, z którego przyjechał do nas chór Sanctus
i orkiestra Soli Deo. Dzięki pomocy
pani prezydent Chełma, Pani Agaty
Fisz otrzymaliśmy do użytku za darmo salę koncertową w Chełmskim
Domu Kultury, a także patronat pani
prezydent. Podczas organizacji tego
wydarzenia pomagało nam wiele
osób, między innymi: Pan profesor
Józef Zając, Pani poseł Beata Mazu-
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rek, wójt gminy Chełm Pan Wiesław
Kociuba i starosta powiatu Pan Piotr
Deniszczuk. Dla niektórych był to
pierwszy kontakt z baptystami w ich
życiu. Wspierało nas o wiele więcej
osób, ale nie sposób wszystkich tutaj wymienić. Dzięki Bożej pomocy 100-osobowej grupie muzyków
i śpiewaków z Ukrainy udało się bez
większych problemów przebyć granicę na czas. Wszyscy dostali wizy
paszporty. Nam udało się załatwić dla
nich wikt i opierunek na czas pobytu
w Polsce. Koncert reklamowaliśmy
w radiu, gazetach, szkołach, autobusach miejskich i parafiach w całym
Chełmie. W efekcie udało się nam zebrać ponad 350 osób na koncercie, na
który bilety kosztowały 40 zł.
Sam koncert przebiegł wspaniale. Ludzie czekali przed drzwiami
już 45 minut przed rozpoczęciem.
Sala szybko wypełniła się i każdy
mógł wygodnie zachwycać się geniuszem muzycznym młodzieży
z Ukrainy. Podczas koncertu występował kwartet smyczkowy, soliści
wraz z orkiestrą, a także orkiestra
wraz z całym chórem. Przepiękna
chrześcijańska muzyka wypełniała
salę poruszając ludzi do głębi. To jednak nie wszystko, w przerwach między utworami czytane było Pismo
Święte, powiedziana była ewangelia,
a także moje krótkie kazanie dotyczące podejmowania decyzji chrztu
przez Mieszka I, oraz podobnej decyzji jaką my musimy podejmować
dzisiaj. Była też okazja pomodlić się
o błogosławieństwo dla Polski i dalsza obecność Bożego Słowa w życiu
naszego narodu i miasta. Wszystko
zakończyło się stojącą owacją publiczności i bisowym wystąpieniem
orkiestry wraz chórem.
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Wychodzący z koncertu ludzie
byli poruszeni, radośni, a co niektórzy pozytywnie zaskoczeni poziomem całego koncertu. W następnych
dniach usłyszałem wiele wypowiedzi
i komentarzy, w których ludzie wyrażali swoją wdzięczność za zaproszenie na koncert oraz ogrom pozytywnych wrażeń, jakie z niego wynieśli.
Nie usłyszałem żadnego komentarza
negatywnego. W całym spotkaniu
nie odstąpiliśmy od zasad biblijnych. Zorganizowaliśmy to w Dniu
Reformacji. Widzę w tym przejaw
łaski Bożej i błogosławieństwa, gdy
niewielka ewangelikalna wspólnota
może wzbogacać duchowo i kulturowo swoje środowisko, zachowując
przy tym własną teologię i pobożność.
Wydarzenie to było efektem
naszego starania, by być znanym
i widzianym w naszym mieście. Zarówno lokalna administracja, jak
i zwykli ludzie, nie boją się już baptystów. Widzą i znają ich z koncertów, festynów i innych wydarzeń. To
z kolei pozwala na tworzenie nowych
relacji, poznawanie nowych ludzi
i docieranie do nich z ewangelią.
Mam nadzieję, że za jakiś czas każdy
w Chełmie będzie wiedział gdzie dokładnie jest nasz zbór, kiedy są nabożeństwa, oraz że nie jesteśmy żadną
obcą nieznaną sektą. Chcę, aby znikł
strach i nieufność, a także myślę, że
już czas by rozprawić się z błędnymi
stereotypami na nasz temat. To od
nas zależy co o nas mówią i jak nas
postrzegają. Pokażmy ludziom wokół
nas, że mamy coś wartościowego do
przekazania temu światu. Nawet jeśli na początku będzie to dotyczyło
tylko ulicy, na której jest nasz zbór.
Poszerzajmy Królestwo Boże na ziemi i dbajmy o jego dobre imię.

Fot. Marcin Jamróz

TEMAT NUMERU | WOKÓŁ REFORMACJI

Mateusz Wichary

PO CO NAM REFORMACJA?
31

października to w krajach
protestanckich Święto Reformacji. Coraz więcej kościołów
protestanckich w Polsce obchodzi je
jako okazję do wspomnienia korzeni
swej tożsamości, wskazania węzłowych dla protestanckich przekonań
i wartości.
Myślę, że warto o nie zapytać.
Co właściwie sprawiła Reformacja?
Katolicy twierdzą, że rozłamu w kościele nie powinniśmy świętować.
A może mają rację? Może Reformacja nie wniosła nic ożywczego
i wartościowego?
Jestem przekonany, że jest dokładnie na odwrót. Zacznijmy jednak od początku.
31 października 1517 roku Marcin Luter miał przybić do drzwi

kościoła w Wittenberdze 95 tez do
dyskusji. Tezy te wziął pewien drukarz, widząc ich potencjał nie tylko
akademicki, ale również handlowy
i społeczny – jako przekonań, które
wyrażają obecne wśród Niemców
poglądy i potwierdzające ich zasadność. Okazało się, że miał rację.
W ten sposób rozpoczęła się wielka
zmiana w Kościele Zachodniej Europy, a docelowo – w kościele światowym, gdyż ze względu na wielką ekspansję Europejczyków mniej
więcej od tego samego momentu,
idee i wartości protestanckie rozprzestrzeniły się na cały świat.
Tezy dotyczyły odpustów, czyli sprzedawanych przez Kościół ulg
w mękach czyśćcowych. Koncepcja była następująca: Kościół po-

siada skarbiec dobrych uczynków,
którymi może dysponować. Żyjący
mają swych bliskich, którzy cierpią
męki czyśćcowe. Dobre uczynki
zgromadzone przez świętych mogą
pomóc zmarłym. Kościół chętnie je udostępni, za drobną opłatą.
Przedstawiciele handlowi Kościoła
potwierdzali słuszność tej inwestycji zarówno reklamując potrzebę
(straszne cierpienia) jak i autorytet
Kościoła do dysponowania nimi.
Spór o odpusty dotyczył więc
obu podstawowych pytań: po pierwsze, autorytetu w chrześcijaństwie
(kto go ma, jaki on jest i dlaczego?),
po drugie, zbawienia. Czym właściwie jest i jak następuje? Wystąpienie Lutra zapoczątkowało refleksję
w obu tych kierunkach. Doprowa-
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dziło ono do zdefiniowania na nowo
zarówno kwestii autorytetu (zasada
formalna protestantyzmu) jak i doktryny zbawienia (zasada materialna).
Owe dwie odpowiedzi ciągle
odróżniają protestantów od katolików. Ciągle również wydają mi się
aktualne, co chciałbym teraz pokrótce przedstawić.

Reformacja wskazała na
autorytet Pisma ponad
Kościołem
Luter, a za nim pozostali reformatorzy, wskazali na Pismo jako zewnętrzny, obiektywny autorytet
ponad Kościołem. Ich zdaniem Kościół ewidentnie się mylił – zarówno
w kwestii odpustów jak i kilku innych (np. istnienie czyśćca, czy
władzy papieskiej). Dla ówczesnych
– jak zresztą chyba i wielu współczesnych – była to myśl bardzo niewygodna i obrazoburcza. Kościół
się nie może mylić, bo to Kościół
jest głosem Bożym na ziemi – myśleli. Nieprawda – odpowiadają reformatorzy. Głosem Bożym na ziemi jest Słowo Boże, Biblia. Kościół
natomiast jest strażnikiem zdeponowanej w owym źródle prawdy. Nie

Do popularyzacji Biblii przyczynił się wynalazek Guttenberga oraz tłumaczenia Słowa Bożego na języki narodowe.
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ma jej jednak sam w sobie. MUSI
strzec samego siebie, aby nie zatracić owej ewangelicznej soli, aby
nie zwietrzeć. Choć Bóg obiecuje
w Swym Słowie, że bramy piekielne Kościoła nie zwyciężą, nie oznacza to, że nie ma walki, bądź też, że
w każdej potyczce i bitwie Kościół
z definicji wygrywa, a więc możemy mu ślepo i bezgranicznie zaufać.
Przeciwnie: kościół ma walczyć, ma
czuwać, ma dbać o to, aby nie stać
nie bezużytecznym, bowiem Bóg
może go wzbudzić na nowo. Obietnica trwania Kościoła nie jest tożsama
z obietnicą trwania poszczególnych
parafii, zborów, czy całych wyznań.
Wraz z zanegowaniem nieomylności Kościoła, pojawiło się wiele
różnych interpretacji. Śmiem jednak twierdzić, że jest to konieczny
kontekst dla dojrzałości. Wszelkiej.
Również duchowej. To, że niektórzy z naszych kolegów i koleżanek
z klasy nie poradzili sobie w dorosłym życiu nie dowodzi, że wolność
i samodzielność jest zła. Dowodzi
jedynie, że są to dary wymagające,
a jednocześnie konieczne dla prawdziwego rozwoju, nie tylko naszego,
ale i świata w ogóle.

Reformacja wskazała na
aktualność i skuteczność
Ewangelii zawartej
w Piśmie
Luter czytając List apostoła Pawła do Rzymian 1:18-19 zrozumiał
ewangelię, której nie mógł mu wyłożyć nikt w Kościele. Zrozumiał na
nowo dostępność łaski Bożej, Bożą
otwartość na grzesznika, który przychodzi do Niego w imieniu Chrystusa prosząc o wybaczenie grzechów.
Zrozumiał, że Bóg nie stawia wtedy
przed nim całego zestawu wymagań, które owo przebaczenie warunkują, ale raczej chętnie przyjmuje
i obdarza mocą Ducha, aby w owym
przebaczeniu trwać.
Te ewangeliczne prawdy znajdują dzisiaj recepcje również poza
protestantyzmem, w wielu środowiskach katolickich. Warto jednak pa-
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miętać, że historycznie rzecz biorąc,
bez reformacji protestanckiej byłyby
zakryte. To Reformacja dała chrześcijanom na powrót Pismo do ręki
z wezwaniem: masz, czytaj i żyj
tym, co czytasz. Bo to Słowo Boże
raczej niż słowo kościoła zmienia
życie. To drugie zawsze musi być
poddane temu pierwszemu, aby owo
życie przekazywać dalej.

Reformacja skupiła
Kościół na samym
Chrystusie
Czytając Pismo, reformacja odkryła
proste przesłanie, tak Starego, jak
Nowego Testamentu. Ono nie zachęca do podzielności uwagi na różnych świętych. Nie mówi również
nic o ich skuteczności, jako patronów naszych zmagań w określonych
sytuacjach codzienności. Natomiast
jasno, prosto, bez zahamowań, zdecydowanie i bezkompromisowo
wskazuje na Chrystusa, jako jedynego pośrednika między Bogiem
a ludźmi; jako jedynego, który – będąc zarówno Kimś Stamtąd (jednorodzonym Synem Bożym, czyli
w pełni Bogiem) jak i Kimś od Nas –
człowiekiem poddanym znikomości
jak my, z wyjątkiem grzechu – może
nas z Bogiem pojednać, skutecznie nas przed Nim reprezentować,
a w końcu: być naszym doskonałym
kapłanem, w którym nasze zbawienie, a więc pojednanie z Bogiem na
wieki, jest pewne i trwałe. I tak faktycznie jest.
Zgadzam się, że potrzebujemy
przykładu wielkich świętych. Natomiast nie przekonują mnie argumenty, że potrzebujemy ich, aby coś nam
u Boga „załatwili”, bo właśnie nie
mogą niczego nam u Boga załatwić.
Bóg Ojciec jest bowiem zapatrzony
w swego Syna. I Jego, i nikogo innego, chce słuchać.
Ta chrystocentryczność reformacji okazała się bardzo uwalniająca. Chrystus jest bowiem jeden dla
wszystkich, ten sam, na wieki. Jest
dostępny. Siłą chrześcijaństwa nie
są relikwie i wysoko wyspecjalizowani święci od każdego kłopotu,

Handel odpustami w Niemczech – sztych z epoki

ale jeden, wszechmocny, umiłowany przez Ojca Pośrednik, doskonały Zbawiciel, Władca nad narodami, który ma być wywyższony dla
chwały Ojca. On zmienia. On posyła swego Ducha. On jest skuteczny,
jako zarówno pośrednik, jak doskonały przykład. W nim mamy pełnię
i nic więcej nam nie potrzeba.

Reformacja przywróciła
prostotę i znaczenie
otrzymywanego
przebaczenia
Przebaczenie jest w Chrystusie. Za
darmo. Bez wypominania i ukrytych punktów umowy.
Pamiętam, jak mnie to dotknęło, gdy to pierwszy raz usłyszałem.
Bałem się o swoje zbawienie. Nie
za bardzo wiedziałem, jak to działa.
Skąd w zasadzie mam być pewien,
że jestem zbawiony, albo przynajmniej, że idę w dobrą stronę? Nie
miałem pojęcia.
Jasne stwierdzenia Pisma,
głównie apostoła Pawła, przekonały mnie do tego, że wszystko, czego
potrzebuję, to przyjść do Chrystusa,
powierzyć Mu swoje życie – a On się
o mnie zatroszczy. Tak też uczyniłem i tak też On łaskawie czyni od
ponad 20 lat.
Owo moje doświadczenie Reformacja opisała w formie prostych zasad. Zbawienie jest tylko w Chrystusie (do Niego i nikogo innego mam
skierować swoją prośbę). Zbawienie
jest otrzymywane tylko przez wiarę. Jedyne, czego Bóg od człowieka
oczekuje, to właśnie owego zawo-

łania, przyzwania, prośby,
zdania się na Niego i pozwolenia Mu na wejście w nasze
życie, co jest aktem wiary,
uznaniem Go za wiarygodnego, mocnego i prawdziwego, żyjącego i działającego.
Zbawienie w końcu jest
osiągane tylko przez łaskę.
Przyczyna tego, że mogę
mieć przystęp do Boga, nie
jest we mnie, ani w jakimś
moim uprzednim działaniu;
ona jest w Bogu, w Jego łaskawości i miłosierdziu. W Nim, nie
we mnie. W jego ochotnym sercu,
które nie zamyka się na grzesznika,
jeśli ten – ze względu na Bożego
Syna, Jego krzyż i zmartwychwstanie – przychodzi z prośbą o przebaczenie. Ta prawda uwalnia. Przede
wszystkim do przyjścia i zdania się
na Boga.

Reformacja
przywróciła znaczenie
wspólnotowości
w Kościele
Skoro Chrystus przychodzi przez
wiarę nie mniej niż poprzez sakramenty, rola tych ostatnich radykalnie się zmniejsza. Chrystus obecny
jest na nabożeństwie nie poprzez
szczególny obrzęd, do którego wykonania potrzeba szczególnych ludzi. On jest obecny wśród chrześcijan, bo po prostu obiecał, że będzie
wśród nich obecny, gdy się będą
w Jego Imieniu zbierać.
I to faktycznie tak działało
i działa. Wiara wystarczy. Oczywiście ta wiara zachęca nas i do zgromadzania się przy Stole Pańskim
i innych wspólnych działań. Ale to
ona jest tą nicią, która łączy nas z Bogiem. To ona jest obszarem, w którym obecność Boża jest prawdziwa.
To doprowadziło do przekonania, że zasadniczo jesteśmy jedno.
Nie ma jakichś różnic jakości między chrześcijanami, konieczności
kogoś szczególnego z ludzi dla kościoła, aby ów mógł być w pełni
kościołem. Że kapłanem jest każdy

w tym sensie, że nie potrzebujemy
pośrednictwa kogokolwiek, gdy się
zgromadzamy. Wszyscy potrzebujemy wszystkich; a Bóg będzie
obecny. Oto źródło powszechnego
kapłaństwa.
Skoro to co w nas powszechne, jest najbardziej ważne, to oznacza również, że wszyscy tworzymy
wspólnotę Kościoła. Obrazy apostoła
Pawła opisujące kościół jako ciało
Chrystusa – z głową w niebie i resztą
na ziemi – nabrały normalnego znaczenia. Tak faktycznie jest. Czerpiąc
z Niego, dzięki Duchowi, tworzymy
wspólnie całość. Każdy jest po coś
i każdy może coś wnieść. Kościół
to nie organizacja, w której ważna
jest hierarchia, lecz ciało, w którym
każdy ma jakieś zadanie i powinien
je wykonać. Z jego wykonania może
czerpać swą godność, to przecież
jego powołanie. Jest to jednak i odpowiedzialność, z której będzie kiedyś
przez Zbawcę rozliczony.

Reformacja podkreśliła
znaczenie osobistego
powołania
Skoro jednostka jest ważna, jest
podmiotem Bożej łaski, to ważna
jest również jej wiara i dzieło wiary.
Stąd tak oczywista i silna w protestantyzmie etyka osobistej odpowiedzialności. JA jestem przed Bogiem
odpowiedzialny. Nie mogę schować
się w kościelnym tłumie. JA zostałem dotknięty Boża łaską i JA odpowiem za to, jak ja wykorzystałem.
A wykorzystywać mam ją wszędzie. Chrystus bowiem był tym, kim
był, wszędzie i wzywając uczniów
do naśladowania siebie, wzywa mnie
do tego samego. Stąd etyka protestanckiej pracy. Praca i funkcja
w społeczeństwie nie istnieją poza
Bożą sferą. Bóg jest zainteresowany
tym wszystkim, podobnie jak w przypadku Swego Jednorodzonego. Miejscem realizacji wiary staje się więc
wszystko: rodzina, praca, relacje.
A więc wszystko ulega zmianie.
Współczesny kryzys wartości
i relacji w Europie Zachodniej, jak
również i u nas, np. w rodzinie, nie-
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przypadkowo łączy się z wyabstrahowaniem wiary, oddzieleniem jej
od codzienności.

Reformacja stworzyła
silny fundament pod
godność każdego
człowieka
Skoro jednostka jest ważna, skoro
jest wezwana do wiary, to jest ważna
nawet wtedy, gdy na nie nie odpowiada. Przywrócenie więc biblijnej
podmiotowości jednostki sprawiło
powrót do jej godności i znaczenia,
bez względu na wiarę. Piekło przecież dowodzi znaczenia człowieka
tak samo, jak niebo. I jedno i drugie dowodzi, że dla Boga człowiek
jest wartościowy. Odpowiadanie za
życie, za to, co z nim robimy, dowodzi, że nasze życie i działania są dla
Boga ważne. Nie sądzi się zwierząt
ani przedmiotów. Powszechny sąd
dowodzi powszechnej wartości ludzi w Bożych oczach.
Dowodzi również powszechnego obdarowania. Dlaczego Bóg
wzywa wszystkich ludzi do powrotu? Dlaczego Chrystus umarł
za grzeszników i zmartwychwstał?
Bo ludzie są dla Boga istotni. Zostaliśmy jako jedyni – inaczej niż
zwierzęta – stworzeni na Boży obraz
i podobieństwo. To człowiekiem stał
się Boży Syn, nie orłem, nie aniołem
nawet. Ale jednym z nas.

Wszelkie zmiany i reformacje mają
za cel skuteczne ograniczenie
grzechu i zawężenie obszaru jego
wpływu przez nadzieję, miłość,
odpowiedzialność, troskę, dyscyplinę
Wiele deklaracji mówi dzisiaj
o godności człowieka. To słowo nie
ma w nich jednak żadnego znaczenia. Jest puste jak wydmuszka. Bez
chrześcijaństwa cóż bowiem może
znaczyć? Jakie są podstawy owej powszechnej godności ludzi? Przypadkowy twór przypadkowego procesu
bez celu i bez powołania, walczący
z innymi o przetrwanie gatunku
22

– jak to dowodzi godności? Godność
to silna tożsamość, która sięga dalej
niż nasze doświadczenie, poza nas
samych. Czegoś tak trwałego i jasnego bez wiary chrześcijańskiej nie
ma i być nie może.

Reformacja wpłynęła
na nowe konstrukty
polityczne
To temat szeroki. W skrócie, dowodząc znaczenia jednostki przed
Bożym obliczem, Reformacja siłą
rzeczy wskazała jej znaczenie
w kontekście władzy, zmieniając
kształt jej struktur. To było nieuchronne. Jeśli jestem kimś w Bożych oczach, muszę również być
kimś w oczach, np. króla. Ale jeśli
nie uznajemy Bożej obecności, pojawia się nieskrępowana władza człowieka nad człowiekiem. Zgodna
z ewolucyjnym prawem, że silniejszy ma zawsze racje, bo przetrwanie
jest jedynym kryterium etycznym.
Wszak o nie tylko może chodzić.
Stąd nie dziwią mnie w ogóle totalitaryzmy wszędzie tam, gdzie wiary
w chrześcijańskiego Boga i człowieka w XX wieku zabrakło.

Reformacja określiła
Opatrzność Bożą
jako siłę zmieniającą
doczesną historię
Bóg czuwa – wpłynął na stan Kościoła – mówią reformatorzy. Możemy polegać na Nim, że owa historia
gdzieś prowadzi. Nie jest bezsensowna, bo Jego obecnie zobowiązują Go, aby była nie chaosem, ale
realizacją Jego planów, które ma od
samego początku.
To poczucie celu, sensu, jest
bezcenne. Nie muszę się bać. Choćby było trudno, dla mnie zupełnie
niezrozumiale, jest OK. Bóg czuwa.
A ja mam się trzymać Jego zasad.
Będzie przy mnie, zachowa. Wskaże
rozwiązanie. Przeprowadzi.
Poczucie Bożej Opatrzności
daje nadzieję i siły. Zeświecczona
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forma tej postawy to nieuchronność
dziejowa u Marksa – Żyda przecież, który zapożyczył sobie ową
nieuchronność z własnych ksiąg
świętych – czy obecnie bezmyślnie
wyznawany postęp. Ta idea bowiem
bardzo mnie zastanawia u osób niewierzących. Postęp to monitorowana zmiana, i to na lepsze. Kto i dlaczego ów postęp ma gwarantować?

Reformacja dowiodła
niedoskonałości
wszelkich reform
Trzeba na koniec powiedzieć, że
reformacja również trzeźwo wskazała własne ograniczenia. Zresztą,
one się ujawniły w kłótniach, walkach, prześladowaniach. Grzechu
nie da się całkowicie wyeliminować.
Wszelkie zmiany i reformacje mają
za cel jego skuteczne ograniczenie
i zawężenie obszaru jego wpływu
przez nadzieję, miłość, odpowiedzialność, troskę, dyscyplinę.
Ale nie da się grzechu całkowicie pokonać. Teraz. To dopiero
przyjdzie, gdy powróci Chrystus
i zacznie się zupełnie nowa epoka.
Niemniej, zasada semper reformanda – wskazanie konieczności
ciągłej reformy – przypomina protestantom, że nie należy wyłącznie
czekać na nowe, ale korzystając
z Bożych zasobów i narzędzi zmieniać świat wokół, pilnując samego
siebie. I w ten sposób przemieniać
ten świat, bowiem owe zmiany zachodzą realnie i faktycznie tworzą
nowe jakości.

Reformacja wciąż
aktualna!
Reformacja więc sprawiła dużo.
Zmieniała nas i nasz świat. I ciągle zmienia i ma potencjał zmienić
w przyszłości. Te zasady i wartości
są źródłem pełnym mocy dla zmiany również naszego współczesnego
świata. Zarówno nas samych, jak
i otoczenia. Życzę i sobie i wszystkim, abyśmy przyjmując je, żyli dla
Bożej chwały.

TEMAT NUMERU | WOKÓŁ REFORMACJI

Ryszard Tyśnicki

Granice patriotycznego zaangażowania

W

ierzący człowiek zawieszony
jest pomiędzy dwoma systemami wartości, pomiędzy swoją
przynależnością państwową i kościelną. Zdarza się, że te dwa światy
stają wobec siebie w opozycji a wybór, po której stronie stanąć, wcale
nie jest ani łatwy ani prosty.
Już w pierwszych latach chrześcijaństwa państwo i wiara znalazły się
na kursie kolizyjnym. W Jerozolimie
judaizm był oficjalną religią, będącą
w opozycji i wrogości wobec Jezusa
i jego nauki. Potem, gdy ap. Paweł wyruszył na misję po świecie rzymskim
doszło do kolejnej konfrontacji pomiędzy chrześcijaństwem a panującą
wtedy religią pogańską. Problem nie
jest historią, gdyż do takiej konfrontacji dochodzi do dzisiaj, gdy z jednej
strony jest jakaś religia państwowa

lub prawie państwowa a po drugiej
stronie są wierzący w Boga chrześcijanie. Na styku tej konfrontacji wierzący ludzie stają przed poważnymi
dylematami moralnymi i społecznymi, gdyż konfrontacja ta ma często
w swoim tle prześladowania, śmierć
i męczeństwo. Stanięcie po stronie
Boga w takiej sytuacji wcale nie jest
oczywiste.

Przypadek Piotra i Jana
Apostoł Piotr i Jan znaleźli się jako
pierwsi w tak trudnej sytuacji, Dzieje Apostolskie pokazują, jak sobie
w tej sytuacji poradzili a ich postawa może być dla nas wzorem zachowania, gdy wiara i państwo stają do siebie w opozycji. W Dziejach
czytamy: Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło,

zagroźmy im, aby w tym imieniu
więcej do nikogo z ludzi nie mówili.
I przywoławszy ich, nakazali im, aby
w ogóle nie mówili ani nie nauczali
w imieniu Jezusa.. Lecz Piotr i Jan
odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna
to rzecz w obliczu Boga raczej was
słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie;
My, bowiem nie możemy nie mówić
o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich
ukarać, a to ze względu na lud; wszyscy, bowiem wysławiali Boga za to, co
się stało; (Dz 4:17-21).
W starożytności istniał sojusz
„ołtarza” i władzy świeckiej – w Judei tamtych czasów Sanhedryn składający się z faryzeuszy i saduceuszy
oraz kapłanów stanowił odpowiednik dzisiejszego parlamentu i władzy
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wykonawczej jednocześnie. Oczywiście Judea była pod panowaniem
Rzymu, ale Cesarstwo dawało daleko
idącą autonomię lokalnym władzom.
Nauka Jezusa nie znalazła uznania u władz, zaś wyznawcy Jezusa
dość szybko stali się przedmiotem
prześladowań. Faryzeusze dostrzegli
w tej rodzącej się chrześcijańskiej
religii poważne zagrożenie dla swojej egzystencji i trwania. Prześladowania miały na celu powstrzymanie
rozwoju chrześcijaństwa.
Piotr i Jan zostali aresztowani
i przesłuchani, celem nie było dojście
do prawdy, gdyż ona nie interesuje
władz, ale celem było podtrzymanie
swojej dominacji poprzez wyeliminowanie zagrożenia, jakim był młody
zbór w Jerozolimie. Apostołom zabroniono głoszenia ewangelii. Cenzura to pierwszy krok w rodzących się
prześladowaniach. Próba zamknięcia ust misjonarzom to zahamowanie rozwoju zboru i chrześcijaństwa,
a jednocześnie eliminacja zagrożenia
dla zastanego systemu.

jurysdykcja państwa
kończy się tam, gdzie
zaczyna się sprawa Boża
W kontekście całego opisu przesłuchania Piotra i Jana należy podkreślić ich stosunek do wierności
państwu i Bogu. Werset 19 i 20 cytowanej wypowiedzi ukazuje właściwe
proporcje pomiędzy posłuszeństwem
Bogu i państwu.
Według tych słów jurysdykcja
państwa kończy się tam, gdzie zaczyna się sprawa Boża. Państwo może
mieć swoje zasady sprzeczne z wolą
Boga, ale państwo nie może zabronić
głoszenia ewangelii, która przemienia świat. Apostołowie nie kwestionują kompetencji państwa, ale nie
mogą zastosować się do zakazu, który godzi w ich wiarę. Nie wzywają do
rewolucji i obalenia systemu, ale głoszą ewangelię zbawienia bez względu
na to, jak postrzega ich władza. Z tej
postawy możemy się uczyć. Mamy
bardziej słuchać Boga niż ludzi.
24

Przypadek Pawła odwołującego
się do obywatelstwa rzymskiego
Relacja pomiędzy państwem a ewangelią dobrze jest też oddana, gdy władze Żydowskie aresztowały Pawła
w Jerozolimie. W tej sytuacji apostoł
odwołał się do swojego rzymskiego
obywatelstwa, oddał się pod jurysdykcję sądów pogańskich unikając pewnego skazania go na śmierć
przez sądy Żydowskie. Kilkakrotnie
apostoł odwołuje się w swojej misyjnej pracy do władz rzymskich,
wiedząc, że jako obywatel tego państwa ma przywileje, z których może
i chce korzystać.
W wielu swoich wypowiedziach
apostoł wzywa do posłuszeństwa
państwu, do modlitwy za władców
nawet tych, którzy nie spełniają
norm akceptowalnych przez Kościół.
Jednocześnie zdecydowanie stoi na
stanowisku głoszenia ewangelii bez
względu na konsekwencje. Tu apostoł
wyraźnie pokazuje gdzie się kończy
patriotyzm a zaczyna wiara. W jego
życiu te dwie sfery znalazły właściwe proporcje. Więcej, wykorzystuje
swoje obywatelstwo dla dobra misji
i ewangelizacji. Tak elastycznego podejścia musimy się od niego uczyć.
Z drugiej strony nie walczy o zmianę
państwa na lepsze, ale dąży do nawrócenia ludzi, nie jest rewolucjonistą, ale ewangelistą.

Aktualna sytuacja w świecie
Autentyczne chrześcijaństwo w dzisiejszym świecie też staje przed podobnymi dylematami. Jak podaje
statystyka, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą społeczną
w świecie. Istnieją państwa, gdzie
wiara jest zakazana lub jedynie tolerowana, gdzie za wiarę można stracić
życie lub wolność. W tych wszystkich miejscach chrześcijanie głoszą
ewangelię, pokonując trudności wynikające z konfliktu pomiędzy państwem a Jezusem. Nie emigrują gdyż
uważają siebie za obywateli swojego
państwa, a ewangelizacja jest ich
obywatelskim obowiązkiem.
Pamiętam wypowiedź młodej
Syryjki nagranej w telewizji polskiej
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z okazji Światowych Dni Młodzieży. Przyjechała z kraju, w którym
wiara nie gwarantuje bezpieczeństwa, a jednocześnie widać było
w jej wypowiedzi ogromną miłość
do ojczyzny i pragnienie powrotu,
aby budować swój kraj i wierzyć
w Boga. Dla wielu z nas to wydaje
się dziwne, po co ona tam wracała,
ale wróciła. Patriotyzm i wiara są
czasami trudnymi wyzwaniami, jednak łączą się w odpowiedzialność za
„swoich” ludzi, którym należy pomóc i wesprzeć.
Pomimo prześladowań w wielu krajach chrześcijanie nie udają się na emigrację, ale odważnie
głoszą ewangelię ryzykując swoim
życiem. Wiedzą, pomimo swojej
trudnej sytuacji, że jeśli nie oni to
kto ogłosi zbawienie w Chrystusie
tym, którzy żyją z dala od wiary
i zbawienia. Mogą być dobrym przykładem dla naszej młodzieży, która
pomimo znośnych warunków życia
w Polsce wybiera emigrację z powodów ekonomicznych zamiast zostać
w ojczyźnie i wspierać dzieło Boże
wśród rodaków, którzy są z dala od
prawdy ewangelii.
Apostoł Paweł mógł się zaszyć
w jakimś małym mieście z dala od
wydarzeń światowych, być może
doczekałby się wnuków i umarł
śmiercią naturalną. Jednak wybrał
ewangelizację, która prowadziła do
konfrontacji z Cesarstwem, gdyż widział miliony ludzi, którzy potrzebowali zbawienia.
Wydaje się, ze był patriotą swojego narodu, gdyż widząc nędzę duchową, starał się pomóc im odnaleźć
pokój w Bogu. Poświęcił swoje życie, aby miliony mogły je zyskać.

Aktualna sytuacja w kraju
Żyjemy w kraju coraz mniejszej akceptacji do mniejszości, jako wierzący ludzie stajemy też coraz częściej przed trudnymi wyborami. Nie
chodzi o prześladowania, ale o fakt,
że dzisiaj patriotyzm łączy się mocno z katolicyzmem, w zasadzie nie
ma uroczystości rocznicowych bez
obowiązkowej mszy świętej. To zaś
ze względu na nasze przekonania

stawia nas na marginesie przeżywania patriotycznych treści.
Przykładem na taką cichą dyskryminację mniejszości może być
strona internetowa polskiej telewizji.
Filmy „redakcji programów ekumenicznych” emitowane są w najmniej
korzystnej godzinie, a następnie
ukrywane na stronie www. Na stronie telewizji w dziale „religia” są
wyłącznie programy katolickie. Aby
obejrzeć programy protestanckie należy znać cały pełny adres. One tam
są, ale nikt, kto nie zna adresu nie
może ich obejrzeć. To jest przejaw
dyskryminacji, już nie wspomnę
o łamaniu konstytucji i prawa gwarantującego wolność.
Przed innymi dylematami stają
rodzicie dzieci, które doświadczają prześladowań od rówieśników ze
względu na nieuczestniczenie w lekcjach religii, rekolekcjach, mszach
na rozpoczęcie roku szkolnego itp.
Coraz trudnej niektórym z tego powodu być obywatelem naszego kraju,
gdyż stosunek do wiary w niektórych środowiskach jest równoznaczny z uznaniem lub nie za Polaka.

Daleko nam do problemów, jakie
z rodakami miał Piotr i Jan, problemów z obywatelstwem Rzymskim
Pawła, ale prześladowania w tamtych
czasach też rozpoczęły się od ducha
nietolerancji i braku akceptacji innego sposobu myślenia. Chwilę potem
okazało się, że chrześcijanie zostali
uznani za wrogów państwa.
Wydaje się, że nasze problemy
z nietolerancją i źle pojmowanym
patriotyzmem są drobne. Jednak
w ostatnich latach te drobne rysy na
jedności społeczeństw doprowadziły
do wojny domowej w Jugosławii, są
przyczyną narodzenia się radykalnych ruchów w krajach islamskich,
to w dzisiejszej Europie do głosu
dochodzą coraz częściej partie nacjonalistyczne i faszyzujące. Gdy nie
zareagujemy to możemy się obudzić
w kraju rządzonych przez „prawdziwych Polaków” polujących na protestantów, Żydów, Cyganów i „czarnuchów” w kraju, w którym nie będzie
dla nas miejsca.
Styk wiary i patriotyzmu w krajach, gdzie dominuje jedna opcja
światopoglądowa zawsze grozi odno-

wieniem ducha nietolerancji i prześladowań. Z drugiej strony, gdy jedna opcja dominuje podejmowanie takich lub innych decyzji stanowi duże
wyzwanie dla każdego wierzącego,
zwłaszcza tych decyzji, które stają
w opozycji do ogólnie przyjętych
norm zachowań. Umiejętność zachowania właściwych proporcji jest
tutaj ważne, nie mamy głosić rewolucji społecznej, ale mamy zachować
odwagę i wykazać postawy nieulegające naciskom społecznym.
Patriotyzm ma granice, których
przekroczyć nie można. Pierwsi
chrześcijanie za nieprzekraczanie
tych granic płacili swoim życiem.
Życie w społeczeństwie, które dalekie jest od wartości przez nas uważanych za najważniejsze, naraża nas
na trudności i wybory nie zawsze
akceptowane przez otoczenie. Jednak wybór jest pomiędzy akceptacją większości a akceptacją przez
Boga. Pierwszy zapewni nam spokojne życie w społeczeństwie, drugi
zapewni nam wieczność, a decyzja
należy do nas.

MINI REFLEKSJA

Lekcja z wychowawcą
Z

irytowałam się nie na żarty. A wszystko zaczęło się od fryzury... i kaptura na głowie. Podczas lekcji wychowawczej.
W szkole. Właśnie próbowałam przenieść wnioski po lekturze
o relacjach pomiędzy dziećmi a dorosłymi (ucieczka z domu, alkoholizm, kradzież) na życie w rodzinach mojej klasy, gdy zauważyłam ten kaptur. Mówię więc grzecznie:
- Zdejmij ten kaptur. (Godło w klasie).
A ten mi na to, że nie zdejmie, bo ma źle obcięte włosy. Fryzura
mu się nie podoba a on się wstydzi. Od razu mi się przypomniało,
jak to Krzyśkowi z mojej podstawówki ojciec łeb prawie na łyso
ogolił, gdy ten spał, bo chłopak za nic do fryzjera iść nie chciał...
moda na Beatelsa panowała wówczas. Ten to się wstydził! Uszy
mu pałały i odstawały przez cały dzień. Więc pełna zrozumienia
tłumaczę chłopakowi co i jak, a na to odzywa się drugi, że ten ma
kaptur na głowie, bo Żyd!
- A czy ty znasz jakiegoś Żyda? - pytam.
- Nie, ale oni w kapturach chodzą. Niech sobie pani sprawdzi
w internecie.
- Dziecko - grzecznie powiadam - z tego co ja tam i nie tylko
tam, wyczytałam i zobaczyłam, to wiem, że ortodoksyjni Żydzi
noszą jarmułki, tałesy, chałaty, pejsy... a kaptury to chyba hip-hopowcy... albo i inni, po prostu lubiący dresowy look.

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Nic nie pomogło... Delikwent upiera się, uważając, że przezywanie kolegów to świetna prowokacja. Do dyskusji włącza
się następny, skarżąc się, że ten sam chłopak wyzywa go na
przerwach od brunatno-brązowego... Uzbrajam się w łagodność
i mówię:
- Ale ty przecież wiesz, że nie jesteś brunatny? Co najwyżej
blady. Bo i w ogóle nie ważne jakiego kto jest koloru, jakiego
wyznania, ale jakim człowiekiem, tak humanistycznie ujmując.
Padają terminy rasizm, prześladowanie, poniżanie godności,
w końcu zirytowana uświadamiam moim dzieciom, że obecnie
w klasie mamy pół Hiszpana, pół Arabkę, pół Filipinkę i dwóch
Ukrainców, a w następnej klasie być może dołączy do nas paru
Syryjczyków, tak więc nawet Żyd, kryjący się pod kapturem nam
nie straszny, chociaż wtedy to już będziemy w mniejszości...
Na szczęście rozbrzmiał dzwonek na przerwę. Umęczyłam
się, upociłam, nadenerwowałam... Czego nauczyłam? Tolerancji, akceptacji, poprawnych relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami,
co było moim założeniem... A może tego, że nie należy uciekać
z domu, kiedy ojciec pije i bije? Sama nie wiem, pewnie niczego.
Wykończona dobrnęłam do domu, leżącego w wielkim mieście
w centrum Europy i pomyślałam: - Dzięki Ci Boże, że w Niebie nie
będzie ksenofobii, megalomanii, rasizmu, na nawet demokracji!
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TEMAT NUMERU | WOKÓŁ REFORMACJI

Kazanie na podst. I Księgi Mojżeszowej, rozdz. 19
Mateusz Wichary

Przywiązanie do

Sodomy

C

zego się uczymy z 19 rozdziału
Księgi Rodzaju? Nie przywiązujmy się do Sodomy, tak jak Lot się
przywiązał. Nie przywiązujmy się do
Sodomy, bo nasz ratunek z niej może
okazać się bardzo kosztowny, bardzo
nieprzyjemny, bardzo trudny albo
bardzo przykry. Lot zachował swoje życie, ale stracił prawie wszystko
i tak naprawdę to jest koniec historii
Lota w Biblii. Nowy Testament później mówi o nim jako o mężu sprawiedliwym, no i pewnie w niebie
się z nim spotkamy, ale pytanie, kto
z nas chciałby być Lotem? Raczej
nikt. Zachował swoje zbawienie, ale
był zbawiony jak przez ogień – i to
literalnie. Ten ogień prawie wszystko mu spalił, prawie wszystko mu
zniszczył. Dlaczego? Zaraz będę
o tym mówił szczegółowo, ale już
teraz wskaże główny problem: dlatego, że się zbytnio zaprzyjaźnił
z Sodomą. Gdyby nie krążył wokół
Sodomy, to jego historia wyglądałaby znacznie bardziej optymistycznie.
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Jaki jest kontekst tej historii?
W 18 rozdziale aniołowie porozmawiali z Abrahamem, Abraham ich
ugościł, wstawił się za sprawiedliwymi w Sodomie. Pamiętamy, że
zszedł do dziesięciu osób i niektórzy
uważają, że prawdopodobnie tak wyrachował, że mu wystarczy ta dziesiątka. Jeśli popatrzymy na to w taki
sposób, że ci zięciowie, którzy tutaj
się pojawili faktycznie byli zięciami,
a nie dopiero przyszłymi zięciami
(co jest bardziej prawdopodobne, hebrajski na to jak najbardziej zezwala), to wyliczył prawdopodobnie, że
będzie mieć dwie córki niezamężne
Lota, dwie zamężne plus Lot i jego
żona, to mamy w sumie osiem osób,
ale być może miał jeszcze synów,
bo też o synach aniołowie wspominają. Wyszło mu prawdopodobnie
dziesięć osób. I rzeczywiście w tym
momencie Abraham mógł spokojnie
odetchnąć, że Lot jest bezpieczny.
Widać, że cały czas miał serce i cały
czas się o Lota troszczył.
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„Muszę to wiedzieć!”
Jeszcze jedna ważna rzecz, która wynika z 18 rozdziału: 21 werset kończy
się stwierdzeniem Boga w rozmowie
z Abrahamem: „muszę to wiedzieć
czy faktycznie te złe rzeczy dzieją się
w Sodomie”. „Muszę to wiedzieć”.
I myślę sobie, że to jest dla nas bardzo
pouczająca myśl, że Bóg musi wiedzieć takie rzeczy, mianowicie czy
rzeczywiście zło się dzieje na ziemi.
Myślę sobie, patrząc na na dzisiejszy
świat, że tak się przyzwyczajamy do
zła, że uważamy, że i Bóg się przyzwyczaił. Po prostu przez palce na to
patrzy, tak naprawdę może to lekceważy? Może Go to w ogóle nie interesuje, być może zajmuje się w tym
czasie innymi światami, a być może
cieszy się swoimi aniołami, ale jakoś
nie za bardzo patrzy na to co się dzieje tu na ziemi?
Ale ten werset mówi, że Bóg to
„musi wiedzieć.” Innymi słowy, to
nie jest tak, że Bogu umyka to, co

się dzieje w Europie, co się dzieje
w Polsce, co się dzieje na Ukrainie,
co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje w Sopocie, co
się dzieje w Gdańsku, co się dzieje
w Gdyni, Bogu to wszystko nie umyka! On to musi wiedzieć i jestem
przekonany, że On to wie!
Jest taki fragment, który też pokazuje, że Bóg to musi wiedzieć: Rdz
15:16, gdzie Bóg mówi: „Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj,
gdyż przed tym czasem nie dopełni
się wina Amorytów”. Bóg wie, że za
cztery pokolenia będzie to sprawiedliwe co zstąpi na Amorytów i Bóg
wie, że za cztery pokolenia będzie to
właściwe, że Żydzi przyjdą i podbiją
Kanaan, a jednocześnie całą tą kulturę osądzą. Tylko pytanie, czy my
w to wierzymy?
Gdy patrzę na dzisiejsze wiadomości, w których tyle słyszymy
o wojnach, wydaje mi się, że błędnie uważamy, że pokój jest po prostu
czymś, co nam jest nam na zawsze
dane w pakiecie z życiem. Podobnie wydawało się naszym braciom
na wschodzie Ukrainy. Kupili sobie
mieszkania, mieli fajny 450 osobowy zbór, postawili sobie ładną kaplicę, rozwijali się, mieli komórki,
mieli auta, mieli to wszystko i co?
I wszystko znikło w ciągu pół roku.
I pytanie brzmi, czy nie może się
zdarzyć podobnie z nami?
Tak naprawdę ta myśl zaczyna
dopiero do mnie docierać, choć intelektualnie jestem w stanie to przyjąć.
W sensie takim, że ja to faktycznie
zaczynam odczuwać jako zagrożenie, to dopiero takie przebłyski mi
się pojawiają, niepokojące myśli. Ale
myślę sobie, że prawdopodobnie to
jest coś, co rzeczywiście powinno
postawić nas na nogi, żebyśmy się
zastanowili nad sobą i nad tym światem, w którym żyjemy.

Wina Sodomy
a współczesność
Dlaczego? Kiedy przygotowywałem
to kazanie towarzyszyła mi taka niepokojąca myśl, mianowicie, że wina
Sodomy jest bardzo podobna do
naszej. Wina Sodomy albo inaczej

kultura Sodomy jest bardzo podobna
do naszej dzisiejszej kultury.
W Księdze Izajasza 3:9 jest opisana krótka myśl dotycząca Sodomy: „Zuchwałe ich oblicze świadczy
przeciwko nim, a o swoim grzechu
mówią bez osłonek jak Sodomczycy,
nie ukrywają go”. Zwróćcie uwagę,
co robili Sodomczycy? Chlubili się
swoim grzechem, byli bezwstydni
w sensie takim, że nie mieli wstydu.
Uważali, że wszystko jest w porządku, wszystko jest super, wszystko
jest dobre, wszystko jest właściwe.
Dokładnie tak samo jest dzisiaj.
Żyjemy w świecie, który pierwszy raz w historii legalizuje małżeństwo homoseksualne. Nawet kultury,
które przyjmowały homoseksualizm,
takie jak Grecja, nigdy nie wpadły na
taki pomysł, żeby nazwać to małżeństwem. Mimo, że na to przyzwalały,
to nigdy nie mieszały porządku małżeńskiego, który uważały za święty
ze względu na to, że daje przyszłym
pokoleniom życie. I tu niezależnie
od spaczenia kultury (kultur spaczonych w historii było mnóstwo), my
dzisiaj mówimy, że wszystko jest
w porządku. I co ciekawe, myślę, że
chrześcijanie temu też ulegają. Coś,
co mnie razi, co wiem, że niektórzy
z was robią, to nazywanie homoseksualistów „gejami”. „Gej” to słowo
zawłaszczone przez homoseksualistów, oznaczające w dawnej angielszczyźnie kogoś szczęśliwego,
pogodnego. Używanie go – świadome – na określenie grzesznej postawy to już jest stępienie naszej wrażliwości, to uleganie poglądowi, że jest
to fajne, dobre, to zgoda na to, że tak
naprawdę nie mam w sobie dość oporu, jakiegoś wewnętrznego sprzeciwu, jakiejś niechęci przeciwko temu.
I takimi małymi kroczkami się rozmywamy, rozpływamy wraz ze światem wokół nas, płyniemy sobie z tym
prądem bezwolnie, dokładnie tak
samo jak wszyscy wokół.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się działo w Sodomie? Czy
myślicie, że pewnego pięknego dnia
Sodomczycy wstali, ubrali się, popatrzyli na słońce i powiedzieli: ho ho,
od dzisiaj będziemy grzeszyć ile wlezie? Hm?

Nie. To się działo stopniowo.
Zaczęło się może od tego, że seks
pozamałżeński zaczął być akceptowany wśród tzw. porządnych ludzi.
W dobrych, ewangelicznych zborach
Sodomy. Następny krok to taki, że
zaczęto przyzwalać na zło. Homoseksualiści przecież zawsze są, ale
nie zawsze oficjalnie. Tak samo od
zawsze są zdrady małżeńskie, ale
nie zawsze są chwalone, jak również
zawsze są inne grzechy: zawsze są
prostytutki, ale nie zawsze są akceptowane. Zwróćcie uwagę, te grzechy
towarzyszą ludzkości, cywilizacji,
społeczeństwom zawsze – i nie to jest
problemem największym, bo jak wiemy, nie da rady grzechów całkowicie
wykorzenić. I nawet nie chodzi o to,
żeby wszystko karać, bo się również
nie da – co pokazała dobitnie prohibicja. Ale chodzi o postawę. Problem
pojawia się w sercu, kiedy zaczynamy mówić, że to jest w porządku,
gdy po cichu przyzwalamy, a nawet
uważamy, że to jest fajne, nieszkodliwe przynajmniej... To jest taka inna
opcja, to jest taka po prostu inna preferencja. A my chrześcijanie, przecież
mamy być mili, więc mili jesteśmy.
I to jest problemem, kiedy kultura
zaczyna uważać grzech za coś normalnego, za coś po prostu innego –
i tyle, fajnie, jest OK. W stylu: bądźmy razem i podajmy sobie ręce, i powiedzmy, że się wszyscy nawzajem
kochamy. Chociaż może nie wszyscy
dokładnie w taki sam sposób.
I dokładnie tak się dzisiaj dzieje.
A czym to skutkuje? Redukuje sens
życia do przyjemności. Jeden widzi przyjemność życia w tym, drugi
w tym, żyjemy dla siebie, nie żyjemy dla niczego innego, nie chodzi
o jakieś wartości, nie chodzi o to,
żeby nasze dzieci porządnie wychować. Chodzi o nas, żeby nam było
przyjemnie i żeby wszystkie nasze
pragnienia były spełnione.
I kiedy mamy takie podejście do
życia, nawet żyjąc moralnie, to wtedy
rzeczywiście myślimy, że wszystko
jest dozwolone. I tak sobie płyniemy, aż w końcu możemy się obudzić,
pójść do kogoś i powiedzieć: chodź,
tam jacyś ludzie przyszli do sąsiada,
zabawmy się z nimi, bo na to mamy
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ochotę. Może się tak zdarzyć, że wylądujemy w tym miejscu? Może się
zdarzyć! Jeśli nie zatrzymamy się,
jeśli nie odkręcimy swojego myślenia w Boży sposób, to możemy wylądować dokładnie w tym samym
miejscu co Sodomczycy.

Jak Abraham, czy jak Lot?
Jacy jesteśmy? Czy potrafimy być
inni, jak Abraham? Bo Abraham był
inny. Abraham do Sodomy nawet
nosa nie wściubiał, chociaż żył blisko, może 50, 40, a może 30 km od
Sodomy. Czy potrafimy być inni, jak
Abraham?
Niestety, prawdopodobnie jesteśmy bliżsi Lotowi. Dlatego kiedy będziemy patrzeć na tego Lota,
chciałbym, żeby Lot nas zniechęcał
do bycia takim, jakim on był. Żebyśmy widzieli – i tutaj apeluję przede
wszystkich do starszych chrześcijan,
bo myślę, że im jesteśmy starsi, tym
łatwiej nam być takimi jak Lot. To
był pewien długi proces całego życia, które kończy się właśnie w tym
19 rozdziale w bardzo niesympatyczny sposób. Tak więc zastanówmy się
nad Lotem, kim był, czego możemy
się od niego nauczyć i bądźmy zniechęceni do tego, by go naśladować
w tym co robił źle i niewłaściwie.

Sprawiedliwość Lota
a Sodoma
Rozpocznę od wersetu, który będzie
przeciwwagą dla reszty kazania.
W 2 Pt 2:6-10 czytamy, że był mężem
sprawiedliwym: „miasta Sodomę
i Gomorę spalił do cna i na zagładę
skazał jako przykład dla tych, którzy
by mieli wieść życie bezbożne, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota,

Lot (...) był mężem sprawiedliwym, trapił się w swojej
duszy tym, co widział
udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między
nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym
28

dzień w dzień w prawej duszy swojej.
Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować
na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się
niecnym pożądliwościom cielesnym
(...)”. Tak więc był mężem sprawiedliwym, który trapił się w swojej duszy tym, co widział. Niemniej, kiedy
popatrzymy na jego życie widzimy,
że Sodoma wpłynęła na niego bardzo
mocno, kiedy będziemy obserwować
jego działania, to zobaczymy, że niestety ta Sodoma zmieniła jego sposób wartościowania, jego postawę
i ostatecznie sprawiła, że znalazł się
w niekorzystnym położeniu.
Postać pozytywna, ale tragiczna. Warto wskazać na to, skąd on się
w tym 19 rozdziale wziął. Tak więc,
po pierwsze wychodzi z dziadkiem
z Ur, idzie do Haranu. Po drodze
umiera jego ojciec. Troszczy się
o niego dziadek, a potem stryj, czyli
Abraham. I razem z nimi idzie aż do
Kannanu. Jest wędrowcem bez ojca.
Myślę, że to znaczące, bo być może
próbował sobie udowodnić, że jest
bardziej samodzielny i poukładany, niż powinien? I w pewnym momencie w 13 rozdziale czytamy, że
pasterze Lota kłócą się z pasterzami
Abrahama, co kończy się rozdzieleniem. Można różnie to interpretować, dlaczego się rozchodzą. Czy
się nie mogli dogadać? Być może
jednak Lot miał pewną ambicję, aby
być samodzielnym wodzem swojego
plemienia. Mimo, że nie miał ojca to
cały czas był pod czyimś autorytetem, najpierw dziadka, potem wuja.
Może chciał coś sobie udowodnić,
jakąś własną wartość?
Faktem jest, że osiada w okolicy pięknej jak ogród Edenu, tak jest
powiedziane w 13:10, dlatego,
że ta okolica przed sądem nad
Sodomą była bardzo piękna
i żyzna. (Ciekawostka: jest taka
książka „Exodus”, w której autor
przedstawia odkrycia archeologiczne potwierdzające, że rzeczywiście miał miejsce deszcz siarki
w tamtym miejscu). Lot osiada
w okolicy podobnej do ogrodu, ale
tak jak Eden miał węża w środku, tak
ta okolica miała pośrodku Sodomę,
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o której w 13 rozdziale jest jasno powiedziane, że mieszkańcy Sodomy
byli źli, bardzo grzeszni wobec Pana.
Co robił Lot? Lot niestety rozbijał swoje namioty aż do Sodomy, tak
jest powiedziane. Innymi słowy coś
go w tej Sodomie musiało nęcić, pociągać, musiał być ciekawy. „Co tam
jest, oj straszne rzeczy, oj… ale zobaczę, z tymi swoimi trzodami gdzieś
się rozbiję w miarę blisko, pozerkam
trochę, co tam się dzieje. A może pójdę wody sobie nabiorę”. I tak dalej,
i tak dalej. Ciekawe też, że poszedł
na wschód. To symboliczne. W Księdze Rodzaju oznacza to zły kierunek:
Kain też poszedł na wschód, wieża
Babel była zbudowana na wschodzie.
I Lot również poszedł na wschód,
kiedy wybrał sobie swój dział. Coś
go ciągnęło do tej Sodomy. Myślę
sobie, że samodzielność, chociaż
często dobra i właściwa, nie zawsze
jest dobra i nie każda jest dobra. Być
może Lot lepiej by zrobił, gdyby bardziej się trzymał Abrahama. Ale nie,
on poszedł swoją drogą.
W 14:14 czytamy o tym, że Lot
wraz z Sodomitami został wzięty do
niewoli. Abraham go odbija, ale Lot
wcale nie przyłącza się do Abrahama,
ale wraca do Sodomy. Pomimo tego,
że doświadczył błogosławieństwa.
Widać tu, że Abraham się naprawdę
o niego troszczył. W pewnym sensie
myślę, że Abraham z tą ciągłą troską
o swojego bratanka jest obrazem Jezusa Chrystusa, który ciągle się o nas
troszczy. I to z łaski, a nie dlatego, że
Lot jakoś szczególnie sobie zasłużył.
Widać raczej, że nie pałał jakąś wielką chęcią do tego, żeby swojego wuja
honorować. Abraham jednak ciągle
się o bratanka troszczy, ciągle czuje
się za niego odpowiedzialny.
I gdzie spotykamy Lota w 19:1?
Już w samej Sodomie. Siedzi sobie
w bramie Sodomy, a więc nie obok,
nie blisko, ale w samej Sodomie.
Pomimo nawrócenia, tak jak
Lot, potrafimy przywiązywać się do
zła w stopniu większym niż potrafimy się do tego przyznać. Nie wiem,
co go ciągnęło do tej Sodomy, ale nie
wierzę, że go nic nie ciągnęło. Niby
się oburzał na pokuszenie, bo miał
w sobie zaszczepione pewne prze-

ciwciała duchowe. Przez wychowanie, przez bycie z Abrahamem, przez
bycie człowiekiem wierzącym, on te
przeciwciała miał... ale zło go nęciło
i nie był na tyle silny, żeby to uciąć.
Tak się tym bawił, tak igrał, tak
podchodził i obwąchiwał – trochę
jak pies (jak jest powiedziane: „wraca pies do wymiocin swoich”).
Apostoł Paweł również przedstawił to bardzo obrazowo w Rzymian 7. Z jednej strony tego nie chcę,
a z drugiej strony do tego przychodzę. Z jednej strony wiem, co jest
dobre, ale z drugiej strony wchodzę
w to, no bo jakoś nie potrafię się zatrzymać, bo nie mam dość w sobie
siły lub nie jestem dość mądry, żeby
znaleźć źródło tej siły, którym dla
Lota mogło być związanie się z Abrahamem. Zamiast tego wybieram Sodomę. Zamiast tego wybieram tam
pójść, no i spróbować przeżyć.
Tylko pytanie, czy spróbowanie
przeżycia jest najlepszą strategią na
życie? Bo może przeżyjesz tak jak
Lot, ale czy tylko o to chodzi, żebyś
przeżył? Tak więc praktyczne pytanie: co ciebie ciągnie? Gdzie ciebie
można spotkać? Co jest twoją Sodomą, która cię nęci, ale tak naprawdę
wiesz, że nie jest to dobrym wyborem. Czy mimo wątpliwości, jednak
tam można cię spotkać? Warto się
nad samym sobą zastanowić.

Lot i wędrowcy (aniołowie)
Kiedy czytamy wersety 2 i 3 widzimy, że jest inny niż Sodomici. Widać, że nalega na tych wędrowców,
ma o nich troskę. Wędrowcy byli
zdani na łaskę ludzi osiedlonych. Lot
identyfikuje się z nimi, zaprasza ich,
namawia, przekonuje, żeby zostali.
W tym jego serce i jego postawa są
jak najbardziej właściwe.
Natomiast, kiedy przychodzą
Sodomczycy i proszą, żeby im udostępnił swoich gości, aby z nimi poigrali, to widzimy, że jego opór jest
już taki niejednoznaczny. To znaczy,
on się troszczy o dobro swych gości,
ale już widać pewne oznaki tego, że
Sodoma ma na niego wpływ. Plusem
jest, że walczy o nich, że ma inicjatywę, że nie boi się wyjść za drzwi
z prośbą do Sodomczyków, by od-

puścili. Czuje się za wędrowców
odpowiedzialny: „weszli pod cień
strzechy mojej”, mówi: „ja nie mogę
dopuścić do tego, żeby im się stało
coś złego”.
To są dobre rzeczy, ale złe jest
to, co proponuje tym Sodomczykom:
współżycie ze swoimi córkami, zamiast z owymi wędrowcami. Czy to
jest właściwe? Czy to jest poprawne,
mądre? To już jest całkowicie zwichrowane, można by powiedzieć:
sodomskie spojrzenie. On już myśli:
„no jakoś to przeżyjemy, no jakoś to
będzie. No, nie będzie im zbyt sympatycznie na pewno, ale są priorytety”.
Czy to jest właściwe myślenie?
Nie. Ale czy i my czasami podobnie
nie myślimy pod wpływem kultury: „no nie przesadzajmy tak bardzo
z tą świętością”, albo „nie przesadzajmy tak bardzo z tą trzeźwością, wydawaniem pieniędzy na siebie”? Takich myśli
może być mnóstwo. Wszyscy
wiemy, że trzeba wydawać, ale
jakiś umiar powinien w tym
wszystkim być.
Kiedy nad tym myślałem, to
najdziwniejsze, najtrudniejsze i najbardziej przykre jest to, że my tego
nie jesteśmy świadomi. Lot tego nie
był świadomy i my nie jesteśmy tego
świadomi dzisiaj! On chciał dobrze,
ale był na tyle „przerobiony” przez
swoją kulturę, że mu to już nie wyszło. I to jest chyba najbardziej tragiczne i najbardziej pesymistyczne
w tej całej historii Lota, że on tak
naprawdę już nie był w stanie się odkręcić, zmienić w swoim myśleniu.
Już tą wrażliwość, tą słoność utracił.
Myślę sobie, że jedyna nasza
nadzieja jest w braciach i siostrach
wokół nas. W tym, że się będziemy
przejmować sobą nawzajem, że się
będziemy nawzajem napominać, bo
inaczej – wybaczcie – zdurniejemy
jak Lot. Pozostawieni sami sobie
– dokładnie w takim samym momencie jak Lot – nie potrafimy już ocenić
rzeczywistości we właściwy, Boży
sposób. Jeśli nam ktoś z zewnątrz nie
pomoże, to po prostu koniec. Módlmy się o to, abyśmy nie byli do niego
podobni i przyjmujmy napomnienie
i napominajmy, kiedy coś takiego wi-

dzimy. To jest moja lekcja, uważajmy,
żebyśmy nie znaleźli się w takim samym miejscu jak Lot.

Wyjście z Sodomy
W wersetach 12-25 czytamy o wyjściu Lota z Sodomy. Ale to wyjście
z Sodomy nie jest jednoznaczne
i budujące. Plusem jest to, że w ogóle
do tych swoich zięciów poszedł, bo
mógł nie pójść. Poszedł i powiedział
im: „słuchajcie: uciekajcie przed
gniewem Bożym ze mną!”.
Co zrobili zięciowie? Obśmiali
go. Zwróćcie uwagę, czy dzisiaj nie
jest podobnie? Kiedy przychodzimy
do ludzi niewierzących i mówimy
„słuchaj, sąd Boży nadchodzi, Jezus
Chrystus jest sędzią, zostaniesz kiedyś oceniony za swoje życie”. To lu-

czy i my czasem podobnie
nie myślimy pod wpływem
kultury: „no nie przesadzajmy
tak bardzo z tą świętością”?
dzie mówią: „Aaa, diabełki, tak...?”
Obśmianie, wyszydzenie, sprowadzenie wszystkiego do poziomu jakiegoś głupiego dowcipu czy fanatycznego nawiedzenia – to wszystko
się dziś dzieje.
I nie mówię, że da się to jakoś
ominąć, po prostu stwierdzam, że
dzieje się dokładnie tak samo. Bo
w jaki sposób można zneutralizować
przesłanie o sądzie, gdy ludzie są nauczeni dumy i pewności w tym, że
grzeszą? Osłabić jego wymowę! Zobaczcie, to wszystko dzieje się wokół
nas. To nie jest jakieś odległe. Pytanie, czy i my nie patrzymy podobnie
jak ci zięciowie? W niedzielę patrzymy z powagą, oczywiście, wśród
braci i sióstr, no ale od poniedziałku
to już zapominamy?
Druga rzecz, którą Lot dobrze
robi – ostatecznie wychodzi i ratuje
swoje życie. To mu się rzeczywiście udało, trzeba powiedzieć, mimo
wszystko przeżył i mimo wszystko
życie zachował. Ale co się dzieje po
drodze? Są to rzeczy mało budujące. Po pierwsze, ociągał się. 15-16
w.: „.A gdy wzeszła zorza (...)”, czyli
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już się pojawia świt. Aniołowie mówią: wiecie co, trzeba wyjść wreszcie. No to co oni przez tą noc robili
skoro aniołowie wciąż ich przynaglają, mówią: musicie wyjść!
Nie wiem co robili: czy patrzyli
na sprzęty, które muszą pozostawić,
czy wybierali sukienki, które zabiorą ze sobą... Nie wiem co robili, ale

Z Bogiem wszystko da się
odbudować i ta myśl powinna
sprawić, że po prostu – jak
trzeba – to wychodzimy i już.
zmitrężyli ten czas. Lot też się ociąga
(16 w.), on też nie chciał wyjść, zwróćcie uwagę. Łaska Boża, że ci aniołowie go wzięli „za fraki” i go wyprowadzili, bo jakby tego nie zrobili, to
by prawdopodobnie tam zostali.
Pomimo tego, że wierzyli, pomimo tego, że wiedzieli co jest prawdą,
ci ludzie nie byli w stanie psychologicznie, emocjonalnie, jakkolwiek
byśmy tego nie nazywali, nie byli
w stanie tego wszystkiego zostawić
i wyjść. Pomimo wiary, bo jestem
przekonany, że wierzyli. Tak bardzo
byli związani, w tak dużym stopniu
stało się to ich częścią.
Jest to bardzo pięknie ukazane
w wierszu Wisławy Szymborskiej pt.
„Żona Lota” (nie będę go teraz przytaczał, ale możecie sobie przeczytać). Poetka pięknie opisuje, dlaczego
żona Lota się odwróciła. Może odwróciła się tak naprawdę nie z jakiś
wielkich powodów, ale takich zwykłych, codziennych. Są jednak takie
chwile, że możesz wziąć tylko to, co
masz najważniejszego – swoją wiarę.
Jeśli mamy Boga, to tak naprawdę
mamy wszystko, wszystko można
odbudować, wszystko można rozpocząć na nowo, wszystko się jakoś
ułoży. Ale jeśli nie mamy Boga, to
nie mamy nic. A Boga można „wziąć
ze sobą,” niezależnie od tego co musimy pozostawić. Dlatego ten wiersz
przekonuje, że nie było nic złego
w miłości żony Lota do tych wszystkich rzeczy. Przecież to jest prawdziwe, naturalne, zwyczajne, ludzkie...
Ale ostatecznie w tym wszystkim
30

widać jej brak wiary. Brak zrozumienia tego, że są takie sytuacje w życiu,
o czym też aniołowie mówią: „ratuj
się, bo chodzi o życie twoje”.
Jeśli nie potrafimy przewartościować tego, co ważne, jeśli nie
potrafimy zrozumieć tego: „mam
Boga, mam wszystko – wychodzę”,
to z naszym sercem coś już nie jest
w porządku. Może to serce przylgnęło do rzeczy, do których nie
powinno przylgnąć? Z Bogiem
wszystko da się odbudować i ta
myśl powinna sprawić, że po
prostu – jak trzeba – to wychodzimy i już. Serce może boleć,
ale wychodzę, bo wiem, że najważniejszą rzecz wziąłem ze sobą
i cała reszta jest tak naprawdę drugojeśli nie trzecio- i czwartorzędna.

Miejsce schronienia
Dalej, co jeszcze robi Lot? Zaczyna
kombinować (19 w.) z innym miejscem schronienia. Aniołowie mówią:
„Uchodź w góry”. A Lot: „Hmmm,
góry…”. Może zabrał ze sobą jakieś
ciężkie rzeczy, a może stwierdził:
„o nie, jestem tak zniechęcony, ta
noc już jest taka trudna, już nie dojdę do tych gór, nie zdążę”. Ale czy
faktycznie nie zdążyłby do tych gór?
Czy aniołowie nie wiedzieli, czy on
zdąży, czy nie zdąży?
Myślę, że wiedzieli; więcej, myślę, że to było bardzo dobre miejsce.
Jak popatrzymy na symbolikę gór
w Biblii, na górze zawsze jest Boże
zaopatrzenie, góra jest zawsze tym
miejscem, gdzie Bóg spotyka się
z człowiekiem. Jest tu pewna symbolika. Góra była dobrym miejscem
od Boga, gdzie Lot by się uratował;
więcej, gdzie prawdopodobnie nie
zdarzyłoby się to, co za chwilę się
zdarzy, bo byłby w zupełnie innym
miejscu (mówię o jego córkach, które
ostatecznie doprowadzają do zakończenia obecności Lota w Biblii).
Tak więc zaczyna kombinować;
Lot jest przekonany, że wie lepiej niż
Bóg, jakie ma możliwości i że zna
bardziej bezpieczne miejsce schronienia niż to wyznaczone przez Boga.
I znów pytanie do nas, czy i my
dzisiaj czasami nie myślimy podob-
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nie, czy nie balansujemy na granicy,
gdy mówimy: „no dobra, wyjdę stąd,
ale tam nie dojdę, nie dam rady Panie
Boże. Ja sobie tego w ogóle nie potrafię wyobrazić, jak mam tam dojść?”
Może sobie nie potrafisz wyobrazić, ale idź. Idź! Gdyby Lot nie
zdążył, czy aniołowie nie zrobiliby
czegoś po drodze, skoro sobie tyle
trudu zadali, żeby jednak wyszedł?
Ale on zaczyna kombinować i my też
czasami zaczynamy kombinować.
W rezultacie może zbawienie zachowamy, ale doświadczymy skutków
naszych głupich decyzji.

Utrata żony
W końcu, traci żonę (26 w.). To ciekawe, że nie znamy jej z imienia i to
o niej za dobrze nie świadczy. Myślę,
że to jest ważne, bo kiedy Biblia podaje imię, to już mówi o pewnej godności, o pewnym znaczeniu.
Nie wiemy, dlaczego się obejrzała, ale wiemy, że zlekceważyła nieuchronność Bożego wyroku. Myślę,
że gdyby nie miała serca w Sodomie,
to by nie spojrzała, to by się nie zawahała.
Niektórzy twierdzą, że właśnie
ona jest obrazem ludzi, którzy dobrze
zaczynają, ale źle kończą i odchodzą
od Boga. Myślę, że w pewnym sensie
to jest prawda, dlatego że ona dobrze
zaczęła, przecież szła razem z Lotem.
Wyszła, ale nie doszła. Myślę, że jest
to dla nas przynajmniej przestrogą:
to, że wyszedłem nie oznacza, że
dojdę. To dwie różne rzeczy. Jedną
rzeczą jest wyjść, a drugą dojść. Nasza ścieżka wiary jest podobna: trzeba dojść, nie tylko wyjść, chociaż
wszystko się zaczyna od wyjścia.
Mamy się pilnować, by nie być
jak ona. Pan Jezus w Łk 17 mówi:
„wspomnijcie żonę Lota”. Są takie
sytuacje, kiedy mamy po prostu wiedzieć, że najważniejsze co mamy, to
nasza wiara, i iść, i nie oglądać się
na boki. I trudno, być może stracimy
całą resztę, ale mamy Boga. Z Bogiem wszystko można odbudować.
Lepiej tak myśleć niż roztkliwiać się
nad sobą, że gdzieś coś zostawiamy.
To jest wiara. I to bardzo praktyczna.
Tak właśnie powinniśmy wierzyć.

Boża łaska pośród grzechu
W końcu, w tym wszystkim jest
Boża łaska: w tym, że aniołowie wyciągnęli go, że zaczekali na niego, że
w ogóle ta informacja o tym przesłaniu sądu i karze doszła do niego.
Myślę, że to bardzo pocieszające, że pomimo naszej słabości Bóg
się do nas przyznaje. Niemniej moje
przesłanie jest takie, żeby was zniechęcić do tego, by być jak Lot i siebie
też; bo zbawienie przez ogień nie jest
przyjemne. Po prostu nie jest niczym
ani budującym, ani zachęcającym.

Córki Lota
i jego dziedzictwo
Ostatnia myśl, ostatni epizod – córki Lota. Zwróćmy uwagę, że bał się
mieszkać w Soarze, a w końcu i tak
poszedł w góry. Problem był taki, że
w tym Soarze zobaczył coś podobnego jak Noe, kiedy wyszedł z Arki,
czyli kompletne zniszczenie. Kiedy
Noe wyszedł z Arki, to Bóg musiał
go przekonywać: słuchaj, ja naprawdę
dalej chcę błogosławić tę ziemię! Pamiętacie wielką powódź w latach 90?
Pamiętam, jak po opadnięciu wód
byłem w pewnym lesie, przez który
przeszła powódź: zgnilizna, smród,
wszystko zatęchłe, śmierdzące. Wyobraźcie sobie teraz, jak Noe wyszedł

i myślał, że cały świat jest taki. Zanim to wszystko obeschło, wyglądało
strasznie. Przeklęta ziemia, na której
po prostu nie da się żyć.
I teraz te kobiety wychodzą
razem z Lotem i co widzą? Nie zatęchłą ziemię, ale coś podobnego:
ziemię spaloną. Wyobraźcie sobie,
że wychodzicie, no dobrze, małe
miasteczko jest zachowane, ale wychodzicie i widzicie dym, który się
unosi wszędzie wokół z ziemi. Jedyny mężczyzna jaki pozostał, to kto?
Ojciec. Co tu zrobić?
Większość komentatorów mówi,
że te kobiety najprawdopodobniej
uważały, że są jak Ewa, po prostu:
nie ma nikogo innego, my musimy
podtrzymać gatunek, musimy to jakoś przetrwać. Ale sposób jaki wybrały jest już sodomski. Upiły ojca.
W pewnym sensie jest to dla niego
kara. Zwróćcie uwagę, że chciał wydać córki na pohańbienie i to się obróciło przeciwko niemu, bo wbrew
swojej woli został zhańbiony. To
więc, co chciał im sprawić, to ostatecznie przyszło na niego.
Co ciekawe, w Księdze Powtórzonego Prawa, jest powiedziane, że
żaden Ammonita i żaden Moabita nie
może być członkiem Bożego ludu,
ale nie jest tak samo powiedziane
o kobietach. Zwróćcie uwagę, że

Moabitka Rut jest w Bożym planie,
staje się częścią genealogii Pana Jezusa. W pewnym sensie potwierdza
to, że córki Lota rzeczywiście zrobiły to, co mogły w tym momencie.
Chociaż zrobiły źle, ale samo pragnienie podtrzymania gatunku, czyli
bycia nową Ewą, było jakby w tym
momencie uzasadnione.
Niemniej to wszystko wynikało z problemu, które na nie sprowadził Lot. I dlatego Lot wcale nie jest
na końcu potraktowany łaskawie.
Wręcz przeciwnie, odchodzi z kart
Biblii zhańbiony. Chociaż jest osobą
wierzącą i sprawiedliwą.

Wnioski
Podsumowując to wszystko, dwie
myśli: uciekajmy od Sodomy! Druga
myśl: uciekajmy do Kościoła!
Bóg dał nam miejsce schronienia. Tak jak Lot mógł być z Abrahamem, tak my możemy być ze sobą
nawzajem. W pojedynkę sobie nie
poradzimy, ale jeśli będziemy razem,
jeśli będziemy się zachęcać, jeśli będziemy się napominać, jeśli będziemy się budować, jeśli będziemy się
wspierać, to możemy nie skończyć
jak Lot, ale mieć wspaniałe dziedzictwo, jak Abraham. Tego wam i sobie
życzę. Amen!

Zapraszamy, zamów prenumeratę
na 2017 rok dla siebie i bliskich!
Słowo Prawdy to pismo, które od 1925 roku przybliża Boże Słowo
w różnorodnym jego bogactwie. Zachęca do pojednania się z Bogiem
poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa oraz do pogłębiania swej osobistej
wiary i wiedzy. Inspiruje do kierowania się w codziennym życiu
wartościami znanymi z Biblii. Jest to także pismo, które informuje
o wydarzeniach, przedsięwzięciach, organizacjach, publikacjach
i o ludziach działających w Kościele, a przez to integruje wierzących,
zachęca do aktywnego uczestniczenia we wspólnotach i do otwartości
na siebie nawzajem.
Słowo Prawdy to 11 numerów w roku, w tym jeden o powiększonej
liczbie stron. Wydanie tradycyjne dostarczane jest pocztą, natomiast
plik pdf wysyłamy na wskazany adres e-mail.

DOBRY
PREZENT
Szczegółowe informacje wraz z przekazem
zapłaty znajdują się wewnątrz czasopisma
lub na stronie internetowej:
baptysci.pl/slowo-prawdy/prenumerata

Przybliżamy Prawdę - Boże Słowo - już od 91 lat!
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KOBIETA KOBIECIE

UKOCHANY
KRAJ

Alina Woźniak

Z

a oknami jesienna szaruga. Z zazdrością spoglądamy na prognozę pogody dla Hiszpanii, czy Portugalii. Chciałoby się uciec do cieplejszego kraju. A tutaj,
w listopadzie przychodzi nam rozmyślać nad tematem
patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Łatwo jest rozbudzać
patriotyzm w sercach, gdy zieleń, słońce za oknem, gdy
wabi piękno rozbudzonej polskiej przyrody. W listopadzie trudno budować swój patriotyzm w oparciu o walory klimatyczne naszego kraju. Trudno wypowiadać
słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wyśpiewywane przed laty: „Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta i wioski. Ukochany kraj, umiłowany kraj,
ukochany jedyny nasz, polski…”
Na zachmurzonym niebie ostatnie klucze odlatujących gęsi. Dawno opuściły już nas bociany, które na czas
zimowy szukają cieplejszych klimatów. Szukają ulubionych gatunków chrząszczy, świerszczy i dżdżownic
w dalekiej Afryce. Specjaliści od bocianów zapowiadają, że wiosną wrócą one do nas w mniejszej liczbie niż
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w tym roku. Okazuje się, że nasze łąki nie są już tak atrakcyjne. Nasze polskie boćki polubiły właśnie Hiszpanię
i Portugalię. Znajdują tam bowiem więcej przysmaków
niż w Polsce, na sztucznie nawadnianych łąkach.
Coraz częściej, z naszych polskich gniazd, nie tylko
ptaki odlatują do obcych krajów. Wyjeżdżają młodzi ludzie … Czy tak jak w przypadku ptaków bycie tu, bądź
wyjazd, to jedynie kwestia pogody, większej ilości przysmaków? Czy zatrzymywać młodych, czy może raczej
wręcz zachęcać ich do wylotów, w poszukiwaniu lepszej
ojczyzny? Raz po raz bowiem słyszymy, czy wręcz sami
wypowiadamy słowa rozczarowania tym, co polskie.
Jakie są nasze marzenia o ojczyźnie? By móc śpiewać:
ukochany kraj umiłowany kraj…
Pewien tzw. nowoczesny polityk na łamach prasy
wypowiada się: chciałbym, żebyśmy doczekali takich czasów w Polsce, że widok dwóch mężczyzn trzymających się
za ręce nie budzi kontrowersji. W innym miejscu czytamy, co grozi Polsce w obliczu nowego prawa przeciw
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nieograniczonej dostępności aborcji… Będzie katastrofa – mówią kobiety na ulicznych protestach – Rozwinie
się podziemie aborcyjne, a kobiety będą same próbowały dokonywać aborcji. Będą się również bały zachodzić
w ciążę. Dzieci będą porzucane…
Zachodnie media określają nasz kraj niejednokrotnie, jako zaściankowy w swoich poglądach, właśnie
z powodu ustawy o ochronie życia poczętego, czy z powodu definiowania małżeństwa, jako związku kobiety
i mężczyzny.
Ukochany kraj… umiłowany kraj…
Przyszło nam żyć w Trzeciej Rzeczpospolitej. Jan
Zamoyski w XVI i XVII wiecznej Polsce powiedział,
że takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Zaraz potem dodaje: Przeto chętnie poświęcam
cząstkę majątku na ustanowienie w Zamościu akademii,
w którejby polska młodzież brała zdrowe obyczajów początki.” Dzisiaj po kilkuset latach od powstania pierwszej
prywatnej wyższej uczelni, Akademii Zamojskiego, mamy
szereg przeróżnych placówek oświatowo-wychowawczych, zarówno państwowych, społecznych czy prywatnych. Nasze dzieci od najmłodszych lat mają możliwość
szeroko pojętego rozwoju. Zgadzamy się dzisiaj z Zamoyskim, że owo „chowanie młodzieży” dzisiaj, decyduje o jutrzejszej kondycji naszego kraju.
Młodzież, już od najmłodszych lat, jest przygotowywana do wielkiej polityki i bierze udział w debatach
wypowiadając się ze swobodą na wiele tematów. Na temat tolerancji, na temat prawa kobiety do aborcji, prawa człowieka do eutanazji, na temat wyboru władz, czy
kształtu naszego kraju. W ostatnich protestach w ramach
tzw. czarnych poniedziałków, z grupą protestujących
kobiet w czerni wystąpiły również młode licealistki,
czy gimnazjalistki. Powstaje jednak pytanie, czy ktoś
i w jaki sposób przeprowadził wcześniej lekcje na temat
powstawania życia, na temat związku wolności z odpowiedzialnością?
My, rodzice, coraz częściej powierzamy coraz to
młodsze dzieci na wychowanie dostępnym przeróżnym placówkom wychowawczym powołanym przez
państwo. Przedszkola, szkoły świetlice, kluby… Tam
posyłamy dzieci, by powierzyć je ludziom-fachowcom,
aby kształtowali charakter dzieci. Tam się odbywa owo
„chowanie młodzieży”, do którego zachęcał Jan Zamoyski. To chowanie młodzieży dotyczy wielu dziedzin. I są
tego efekty. Mamy młodych ludzi władających wieloma
językami, laureatów przeróżnych międzynarodowych
konkursów. Możemy się szczycić osiągnięciami naszych
młodych utalentowanych rodaków rozsławiających imię
naszego kraju, zarówno na scenie naukowej jak i artystycznej. Dalej jednak warto zadawać sobie pytanie,
jak wychowywać i komu powierzać wychowywanie,
aby ten nasz kraj był ukochanym krajem, umiłowanym
krajem, nie tylko z powodu naszego morza, gór, jezior
i piękna lasów w słońcu?

Nie oddawajmy owego chowania młodzieży placówkom oświatowo-wychowawczym, klubom, świetlicom
Nie zlecajmy jedynie fachowcom wszystkich dyskusji,
rozmów czy debat z naszymi dziećmi, na temat wartości w życiu, licząc, że to przyniesie sukces naszym młodym. Bo nie taki jest biblijny wzorzec wychowywania.
Nie taki jest biblijny wzorzec kształtowania charakteru
dziecka? Większość lekcji powinno być bowiem odrobionych w domu.
Salomon nie kierował swoich słów do placówek wychowawczych, a raczej do rodziców. Czytamy, że nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie…
Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść,
a nie zejdzie z niej nawet w starości (Przyp. 22:4,6).
W innym miejscu czytamy, że rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej
matce… Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju
i sprawi rozkosz twojej duszy. Gdzie nie ma objawienia,
tam lud się rozprzęga; błogosławiony ten, kto przestrzega
nauki (Przyp. 29:15-18,). Pamiętajmy, że karcenie oznacza z jednej strony besztanie, czy upominanie, ale też
i oznacza pouczanie jak i przywoływanie do porządku.
Zatem Słowo Boże zachęca by „zdrowe obyczajów początki” nasze dzieci nabywały w domach.
Czym jest natomiast owo objawienie? Biblia Tysiąclecia mówi: gdy nie ma widzenia naród się psuje, inni
tłumaczą: gdy nie ma wizji naród ginie. W angielskiej
współczesnej wersji czytamy, że kiedy ludzie nie akceptują boskich wskazówek, bożego prowadzenia, wtedy
działają dziko. Jest wiele sprzecznych wizji, sprzecznych
objawień dla naszego narodu, dla naszych rodzin. Politycy nieustannie spierają się o kształt naszego kraju.
Co kilka lat zmieniają się koncepcje modelu rodziny.
Nie mam wpływu na te koncepcje. Jednak może mam
wpływ na chowanie młodzieży w skali mikro, w domu,
we wspólnocie – może mam wpływ na kilka osób wokół siebie? A Bóg da błogosławieństwo temu, kto przestrzega Jego nauki. Jaką mam wizję dla swojej rodziny,
wspólnoty? Czy tworzę ją na własne potrzeby, czy raczej
pytam Tego, który rządzi narodami.
Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.
Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz
o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą,
kładąc się i wstając (5 Mo 6:4-7).
Ostatecznie, tak jak śpiewamy, świat nie jest domem
mym. Jednak, mając w naszym kraju dostęp do Słowa
Bożego, mając wolność, mając możliwość wpływania,
posłuchajmy słów Pawła: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy;
wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska
(Ef 5:15-17).
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WIELKIE MODLITWY W STARYM TESTAMENCIE

Konstanty Wiazowski

Modlitwa
o grzeszne miasto

fot. Billionphotos

D

rodzy w Chrystusie Panu. Cykl
kazań na temat wielkich modlitw w Starym Testamencie zaczniemy od modlitwy Abrahama
o mieszkańców Sodomy. W wielkim mieści zawsze najwięcej jest
grzechu. I tak Paweł, gdy przybył do
Aten, spojrzał na to miasto z Bożego punktu widzenia. Nie podziwiał
wspaniałych posągów, pięknych
budowli, wielką kulturę miasta filozofów i artystów, lecz „oburzył się
w duchu na widok miasta pełnego
bożków” (Dz 17,16). Czy ktoś z nas
też tak samo patrzy na swoje miasto?
Sodoma była dużym, grzesznym miastem. Mieszkał tam Lot,
bratanek Abrahama, ze swoją rodziną. Świadectwa biblijne dowodzą,
że mieszkańcy Sodomy byli wyjątkowo przewrotni i grzeszni. Pismo
Święte jednoznacznie stwierdza:
„A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana” (1 Mojż.
13,13). Sam Pan Bóg powiedział:
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„Wielki rozlega się krzyk przeciwko
Sodomie i Gomorze, że grzech ich
jest bardzo wielki” (1 Mojż. 18,20).
Powszechne były tam praktyki homoseksualne. Zwykle mówi się, że
Sodoma i Gomora to dno moralne.
Dlatego Bóg „zniszczył te miasta
z całą okolicą, ze wszystkimi ich
mieszkańcami i ze wszystkim, co rosło na ziemi” (1 Mojż. 19,25).
Bóg postanowił zniszczyć
mieszkańców tych miast! To wprost
niewyobrażalne! Dzisiejszy człowiek nie przyjmuje takich rzeczy.
Boga miłości na to nie stać, powiada. Coraz częściej powtarza
się dzisiaj w różnych kościołach
twierdzenie, że skoro Bóg jest miłością, to wszyscy będą zbawieni.
Wieczna kara Boża nie istnieje –
powiada współczesny człowiek.
Piekła nie ma! Tak, to prawda, Bóg
jest miłością, ale główną Jego cechą jest świętość. Dlatego jest On
też sprawiedliwym sędzią, który
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karze grzech i przestępstwo. Jak
dobry gospodarz chroni On ludzi
uczciwych przed panoszącą się zarazą grzechu. Z powodu epidemii
„szalonych krów” i „ptasiej grypy”
wybito setki tysięcy krów i może
nawet miliony kur. Czy tych, którzy
to robili uważano za przestępców
czy ludzi bez miłosierdzia i miłości? Przecież pozbawili życia tyle
niewinnych istot! Ale czynili to
z miłości, aby ochronić zdrowe
krowy i kury przed szerzącą się
epidemią. Bóg też skazał Sodomę
i Gomorę, jak zakażone stado krów
czy zatruty kurnik, na zagładę, by
zagrodzić grzechowi drogę na zakażanie jeszcze zdrowych moralnie
jednostek.
Abraham, Boży przyjaciel,
nie kwestionował Bożego wyroku.
Chodziło mu tylko o to, że wśród
tych, którzy zasługiwali na zagładę, może znajdują się i tacy, którzy
na nią nie zasługują. Dlatego sta-

nął przed Bogiem i błagał Go, aby
oszczędził życie tych ludzi. My też
mieszkamy w takim mieście jak Sodoma, w świecie pełnym przewrotnych mężczyzn i kobiet. Dlatego tak
jak Abraham powinniśmy tak samo
wstawiać się za nich przed Panem.
Abraham nie prosi o zachowanie
życia bezbożnych, lecz prosi o miłosierdzie i ratunek dla sprawiedliwych.
Posłuchajmy tej modlitwy:
„Potem ci mężczyźni odwrócili się
i poszli do Sodomy, podczas gdy
Abraham stał jeszcze przed Panem. Abraham zbliżył się i zapytał:
Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego z bezbożnym? Może
jest pięćdziesięciu sprawiedliwych
w tym mieście – czy także wtedy
je zniszczysz i nie przebaczysz
temu miejscu ze względu na tych
pięćdziesięciu, którzy w nim przebywają? Nie dopuść do tego, aby tak
się stało, aby zginął sprawiedliwy
z bezbożnym i aby sprawiedliwy
był jak bezbożny! Nie dopuść do
tego! Czy Sędzia całej ziemi mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan
odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie, w tym mieście, pięćdziesięciu sprawiedliwych, to przebaczę
całemu temu miejscu ze względu na
nich. Abraham prosił dalej: Ośmielam się mówić do mego Pana, chociaż jestem prochem i popiołem.
Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu. Czy zniszczysz z powodu tych pięciu całe miasto? Odpowiedział: Nie zniszczę, jeżeli
znajdę tam czterdziestu pięciu sprawiedliwych. I znowu zwrócił się do
niego: Może znajdzie się tam czterdziestu? Odpowiedział: Nie uczynię tego ze względu na tych czterdziestu. I powiedział: Niech się
nie gniewa mój Pan, gdy zapytam:
Może znalazłoby się tam trzydziestu? Odpowiedział: Nie uczynię
tego, jeżeli znajdę tam trzydziestu.
Znów się odezwał: Ośmielam się
mówić do mego Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu? Odpowiedział: Nie zniszczę zez względu na

tych dwudziestu. Powiedział znowu: Niech się nie gniewa mój Pan,
gdy jeszcze raz zapytam: Może
znajdzie się tam dziesięciu? Odpowiedział: Nie zniszczę ze względu
na tych dziesięciu” (1 Mojż. 18,2232). Zwróćmy zatem uwagę na charakterystyczne cechy takiej wstawienniczej modlitwy

1. Modlitwa o zbawienie dusz powinna być zanoszona na podstawie wspólnoty przymierza.
Bóg zawarł przymierze z Abrahamem (1 Mojż. 15,18). Abraham był
prawdziwie wierzącym człowiekiem, nawet został nazwany Bożym
przyjacielem (Jak. 2,23). Czytając
opis jego życia, często spotykamy
wzmiankę, że „stał przed Panem”
czy „przybliżył się do Pana”. Dlatego Bóg nie miał przed nim tajemnic
i powiedział: „Czy mam zataić przed
Abrahamem to, co zamierzam uczynić?” (w. 17). Abraham stał przed
Panem, choć jego goście już odeszli
(w. 22), a potem jeszcze bardziej zbliżył się do Niego (1 Mojż. 18,22-23).
Człowiek ten bardzo osobiście znał
swego Pana. Czy o tobie też można
byłoby powiedzieć, że jesteś Bożym
przyjacielem? Pan Jezus powiedział:
„Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” (Jan 15,15). Będąc przyjaciółmi
Jezusa Chrystusa możemy prosić Go
o zbawienie naszych bliźnich.

2. Modlitwa o zbawienie innych ma być zanoszona w duchu
prawdziwej pokory.
Choć Abraham z ufnością zbliżał
się do Boga, to jednak czynił to ze
strachem i drżeniem, z wielkim
szacunkiem i poczuciem własnej
niegodności. Oto co powiedział:
„Oto ośmielam się jeszcze mówić
do Pana mego, choć jestem prochem
i popiołem” (1 Mojż. 18,27). A ponadto Abraham obawiał się Bożego
gniewu. Stale powtarzał: „Niech nie
gniewa się Pan” (w. 30.32). Dlatego
Bóg powiedział: „Ja patrzę na tego,

który jest pokorny i przygnębiony
na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa” (Izaj. 66,2).
Takich ludzi Bóg potrzebuje, takimi
sługami winniśmy być ty i ja, drogi
bracie i droga siostro. Czy jesteś takim przyjacielem Boga?

3. Modlitwa o innych ma być zanoszona w głębokim przekonaniu potrzeby ich zbawienia.
Abraham wiedział, że mieszkańcy
Sodomy znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie i dlatego modlił się
o ich uratowanie. Mianowicie czego
się on obawiał? Tekst biblijny mówi:
„Wtedy Pan spuścił na Sodomę
i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam
Pan z nieba. I zniszczył owe miasta
i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi” (1 Mojż. 19,24-25).
A w jakiej sytuacji znajdują się
mieszkający wokół nas ludzie, którzy nie są chrześcijanami? Według
Łuk. 19,10 są to ludzie zgubieni.
Według Jana 3,16 są to ci, którzy
giną. Według Jana 3, 18 są to ci,
którzy już zostali osądzeni. Według
Jana 3, 36 są to ludzie, nad którymi
wisi gniew Boży. Według 2 Kor. 4,4
są to ludzie ślepi, a wg Ef. 2,1 są oni
martwi, pozbawieni nadziei i bez
Boga na tym świecie (Ef. 2,12).
I nie tylko to. W 2 Tes. 1,7-9
czytamy: „Gdy Pan Jezus objawi
się z nieba z aniołami Jego mocy
w płomieniach ognia i ukarze tych,
którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa. Karą dla nich będzie wieczna
zagłada z dala od oblicza Pana i od
chwały Jego mocy” (w. 7-9). A Pan
Jezus mówił o tych, którzy na Jego
wezwanie uwierzą ewangelii, natomiast „synowie Królestwa zostaną
wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów” (Mt 8,12). Pomyślmy o losie
tych, którzy są bez Chrystusa. Czy
nie poczujemy się tak jak królowa
Estera, która powiedziała: „Jakże
mogłabym patrzeć na nieszczęście,
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jakie ma spotkać mój lud i jakże
mogłabym patrzeć na zgubę mojego
rodu?” (8,6).
Nawet Jezus, patrząc na Jerozolimę, zapłakał nad nią (Łuk. 19,41).
Nie chciał podziwiać wspaniałej
budowli świątyni, historycznych pamiątek i bogatej historii tego miasta,
lecz widział jedynie grzeszny stan
jej mieszkańców, którzy ocierali się
o świętość, ale nie rozpoznali jej
w osobie swego Mesjasza. Tak samo
Paweł ubolewał nad religijnym zaślepieniem swoich rodaków (Rz 9,3).

4. Modlitwie o zbawienie grzeszników powinno towarzyszyć głębokie przekonanie o tym, że Bóg
pragnie ich zbawić.
Jakże wymowne są słowa naszego tekstu: patrz wiersze 23-26. Bóg
chętnie chciał usłyszeć modlitwę
Abrahama i był gotów pozytywnie
na nią odpowiedzieć. Za każdym
razem, gdy Abraham prosił, Bóg
odpowiadał: Nie, nie zniszczę tego
miasta. W końcu, gdy doszło do
dziesięciu, Abraham przestał prosić.
Dlaczego się zatrzymał? Tego nie
wiemy. Ale to oczywiste, w Sodomie
było mniej niż dziesięciu tych, którzy
kochali Pana i należeli do Niego.
Boży sąd spada na tych, którzy
nie chcą odwrócić się od swoich

Gdy modlimy się o zbawienie
swoich bliskich i przyjaciół,
naszym głównym pragnieniem
musi być chwała Boża
grzechów. Dlatego Pismo Święte mówi: „Szukajcie Pana dopóki
można Go znaleźć, wzywajcie Go,
dopóki jest blisko! Niech bezbożny
porzuci swoją drogę, a przestępca
swoje zamysły i niech się nawróci
do Pana, aby się nad nim zlitował,
do naszego Boga, gdyż jest hojny
w odpuszczaniu” (Iz. 55,6-7). Ale
czy Bóg naprawdę kocha grzeszników? Tak i to bardzo! Bardzo
dobrze znamy tekst Ew. Jana 3,16:
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„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że dał swego Jednorodzonego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne”.
A w Liście do Rzymian Paweł pisze:
„Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy
jeszcze grzesznikami, Chrystus za
nas umarł” (5,8). Tragedia Sodomy
i Gomory wiele razy pojawia się
w Nowym Testamencie jako ostrzeżenie przed nadchodzącym gniewem Bożym wobec tych, którzy są
nieposłuszni Jego nakazom. Kilka
razy nawiązuje do tego wydarzenia
sam Jezus (Mat. 10,25; Łuk. 17,29),
a potem Jego apostołowie (2 Ptr.
2,6; Judy 7).
Czy Bóg chce zguby człowieka? Na pewno nie chce! Raczej On
„pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy” (1 Tym. 2,4). A w 2 Ptr.
3,9 czytamy: „Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy – choć niektórzy uważają, że zwleka – ale jest
cierpliwy względem was, gdyż nie
chce, aby ktokolwiek zginął, lecz
aby wszyscy się nawrócili”. Abraham wierzył w Bożą sprawiedliwość. Powiedział: „Nie dopuść... by
uśmiercić sprawiedliwego wespół
z bezbożnym, by sprawiedliwego
spotkało to samo co bezbożnego.
Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie
ma stosować prawa?” (w. 25).
Takie postępowanie byłoby
niezgodne z Bożym charakterem i Jego obietnicami. Bóg
jest sprawiedliwy (2 Tym.
4,8). Czasem mamy wiele pytań: Co będzie z tymi, którzy nigdy
nie usłyszeli ewangelii? Co będzie
z niemowlętami czy małymi dziećmi, które przedwcześnie zmarły?
Nie martwmy się o to, Bóg jest sprawiedliwy i nie dopuści, by niewinni
zostali skrzywdzeni. Psalmista jest
przekonany, że Bóg „sądzić będzie
świat sprawiedliwie, bezstronnie
osądzać ludy” (9,9). Również Paweł stwierdza, że „sąd Boga będzie
zgodny z prawdą” (Rz. 2,2).
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5. Modlitwie o zbawienie innych ma towarzyszyć pragnienie
chwały Bożej.
Czy głównym motywem modlitwy
Abrahama było uratowanie rodziny
Lota? Abraham wcale nie wspomina o nim w swojej modlitwie, choć
zupełnie naturalnie może też i jego
miał na myśli. Ale dzięki Abrahamowi Bóg uratował z Sodomy
Lota. „A Bóg, niszcząc miasta tego
okręgu, wspomniał na Abrahama
i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał
Lot” (1 Mojż. 19,29).
Ale głównym motywem modlitwy Abrahama była chwała Boża.
Gdy modlimy się o zbawienie swoich bliskich i przyjaciół, naszym
głównym pragnieniem musi być
chwała Boża, inaczej podzielimy los
tych, o których mówi Jakub: „Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ
źle prosicie, gdyż staracie się jedynie
o zaspokojenie waszych namiętności” (4,3). Należałoby jeszcze tu
przytoczyć słowa Psalmisty: „Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje
w Egipcie, nie pamiętali wielkiej
łaski twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym. A jednak wybawił ich dla imienia swego, aby
okazać moc swoją” (106,7-8). Podobnie mówi się w Liście do Efezjan: Zostaliśmy wybrani i powołani do świętości i Bożego synostwa
„dla uwielbienia chwały jego łaski”
(1,3-6). Celem modlitwy ma być
Bóg, a nie człowiek.

6. Modlitwa o zbawienie dusz
powinna być wytrwała i nieustępliwa.
Dusze dla Chrystusa zdobywa się
wielkim wysiłkiem i wytrwałością.
Abraham prosił Boga nie raz i nie
dwa razy, lecz sześć razy. Tekst jego
rozmowy z Bogiem (1 Mojż. 18,2333) możemy przeczytać w ciągu
tylko jednej minuty, ale modlitwa ta
mogła trwała godziny, a może nawet
kilka dni! Za każdym razem, gdy się
modlił, jego wiara wzrastała. Coraz

CHWILA POEZJI
bardziej zaniżał ilość sprawiedliwych
w Sodomie i może wahał się, czy ma
prosić o to Boga. Ale ciągle się modlił.

7. W czasie modlitwy o zbawienie
dusz powinniśmy też brać pod uwagę inne ważne czynniki.
Po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni
za taką modlitwę. Prorok Samuel tak powiedział swoim rodakom: „Nie porzuci
Pan swego ludu... również i ja daleki
jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za
wami” (1 Sam. 12,23). Modlitwę o naród
izraelski uważał on za swój obowiązek
przed Bogiem. Brak modlitwy traktował
jako grzech przeciwko Bogu.
Modlitwa za innych przysparza błogosławieństwa samemu modlącemu się.
W księdze Hioba czytamy: „Pan odmienił los Hioba, gdy ten modlił się za swoich przyjaciół. Pomnożył też w dwójnasób wszystko, co posiadał” (42,10). Jego
sytuacja uległa radykalnej zmianie, gdy
modlił się za swoich przyjaciół! Modlitwa przysparza Bożego błogosławieństwa również samemu modlącemu się.
Bóg błogosławi tych, którzy modlą się za
innych.
Módlmy się o swoje miasto, o jego
mieszkańców. O sprawujących w nim
władzę. O czystość moralną tych, którzy jeszcze nie pogrążyli się w otwartym
grzechu i przewrotności. Kiedyś, wracając z Chełma autobusem do Bielska
Podlaskiego, miałem przesiadkę w Białej
Podlaskiej. Siedząc na ławce czytałem
w Dziejach Apostolskich opowiadanie
o pobycie Pawła w Atenach. Zamiast
podziwiać dzieła sztuki i mądrość tego
miasta, widział raczej jego bezbożność. Dlatego Paweł „oburzył się w duchu na widok miasta pełnego bożków”
(Dz. 17,16). Akurat wtedy, gdy czytałem
ten tekst, obok przechodziło kilku pijanych mężczyzn, którzy wypowiadali wulgarne słowa i przeklinali. Wtedy tak mi
się smutno zrobiło, że aż się popłakałem.
Nasze miasto nie jest lepsze od Aten czy
Białej Podlaskiej. Nauczmy się patrzeć
na swoje miasto z Bożej perspektywy
i módlmy się o jego mieszkańców. Niech
dobry Bóg nam w tym dopomoże.

ALFREDA FURGAŁA

Zamknięte serca
Próbowałam miłość i wiarę
wlewać w ludzkie serca,
stopniowo wypełniać je po brzegi,
aż do przelewu,
aby barwnie kwitły
kwiatami uśmiechu,
radości i wdzięczności,
aby dobre owoce wydawały,
smaczne, soczyste
i składały na Twoim ołtarzu, Chryste.
Lecz serca
zastałam zamknięte
mocno, szczelnie,
jak skarb niedostępny nikomu.
Czy nie potrzebują miłości?
Nie potrzebują wiary?
A może jej wcale nie mają?
A może nikogo już nie kochają?
Tylko bezmyślnie w pustym,
ciemnym kole się obracają.
Toteż smutnym okiem
spoglądam na listki zielone,
na łaki barwnym kwiatem upstrzone,
na te lasy szemrzące,
strzeliste góry,
na te białe, wolno sunące
po niebie chmury
i żałosnym głosem nucę swój
smutny hymn bezradności,
że nie znalazłam serca
szukającego Bożej miłości,
wypełnionego wonią wdzięczności.
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SENIORZY
Paweł Rogozin

Szkoła
starości
N

iektórzy ludzie już dawno umarli, ale nikt jeszcze
im o tym nie powiedział. Ich umysł, zainteresowanie sprawami wyższymi i swoim otoczeniem, dawno umarły, chociaż fizycznie nadal oni egzystują. Taka
przedwczesna obojętność zwykle nawiedza tych, którzy
kiedyś byli zdrowi, piękni, popularni w społeczeństwie,
niezastąpieni w pracy i w rodzinie. O starości wtedy
nie myśleli, a tym bardziej nie przygotowywali się do
niej. Szybko mijający czas zabrał ich piękno i młodość,
oddzielił ich od rodziny i znajomych, pozbawił radości
życia i uczynił pesymistami. Jednym słowem starość
pogłaskała ich pod sierść, a oni nierozważnie pomyśleli:
Po co nam te nudne lata starości?
Są one po to – odpowiadamy – aby dać wam jeszcze
jedną możliwość do zwrócenia się całym sercem do Boga,
lepiej Go poznać i przygotować swoją duszę do wieczności. Może przeżyliście swoje życie bez trosk, szczęśliwie,
ale jakże mało zastanawialiście się nad jego głównym
celem, byliście obojętni wobec Boga i smutnej sytuacji
swojej nieśmiertelnej duszy. Ale sensem życia, według
chrześcijańskiego przekonania, jest poznanie woli tego,
kto spowodował nasze pojawienie się na tym świecie
i do kogo w końcu wrócimy. Starość została nam dana
po to, aby – jak powiedział A. S. Puszkin – zapominając
o rozsądku i słabości, tylko wiarą pochylić się przed Bogiem. Jeżeli jesteś na tyle młody i na tyle nieroztropny, że
nie jesteś jeszcze w stanie uświadomić sobie, że w wieku
lat 30-40 jesteś już stary, który bezmyślnie i bezcelowo
prowadzi życie na tej planecie, to nie czytaj dalej tego
artykułu. Ta rozmowa nie jest dla ciebie, lecz dla ludzi
poważniejszych i myślących. Z drugiej zaś strony, jeśli
na tyle zestarzałeś się fizycznie i zwiędłeś duchowo, że
już nic ciebie nie interesuje, nie pasjonuje i trudno ci pojąć to, o czym tu czytasz, to przekaż ten artykuł innym.
Grigorij Skoworoda powiedział: „Nie ten głupi, kto nie
wie, lecz ten, kto nie chce wiedzieć”.

Etapy starości

Być człowiekiem starym i starzeć się tylko tak jak starzeją się inne żywe istoty, nie jest godne człowieka.
38
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Trzeba być nie tylko starym, ale duchowo widzącym
starcem. Trzeba być żywym fizycznie, intelektualnie
i duchowo. Dla takiego pełnowartościowego życia starość daje wielkie możliwości. Mądrzy ludzie okres starości dzielą na cztery etapy:
od 60 do 70 lat – różowa starość czyli wiosna starości,
od 70 do 75 lat – zielona starość czyli lato starości,
od 75 do 80 lat – prawdziwa starość czyli jesień starości,
od 80 do 90 lat – końcowa starość czyli zima starości.
Im dłużej człowiek żyje, tym więcej ma czasu do
rozmyślań nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Rozmyślać, zastanawiać się, znaczy żyć, rozwijać
się, dojrzewać umysłowo i duchowo. Główne zadanie
ludzi starzejących się nie polega na tym, aby przedłużyć
swoje życie i pobić wszystkie rekordy długowieczności,
ale raczej na tym, aby ostatnie lata swego życia były
godne mądrego i duchowego człowieka, który rozumie
jego sens, cel i znaczenie.
W starszym wieku jak nigdy dotąd powinniśmy
patrzeć na życie realnie i zdrowo. W okresie starości
powinno w nas być więcej zainteresowań, doświadczeń
i praktycznego podejścia do takich spraw jak zdrowy
tryb życia, higiena ciała i duszy. Kto jeżeli nie my sami
powinniśmy określić swoje prawa starości, obowiązki
i zakres odpowiedzialności. Komu, jeżeli nie nam samym należy wystrzegać się pokus starości, zabezpieczyć się przed wieloma niebezpieczeństwami, pochopnymi decyzjami i fatalnymi pomyłkami, którym ulegają
ludzie w starszym wieku. Zwróćmy uwagę na niektóre
z tych spraw i zacznijmy od obowiązków starości.

Obowiązki starości

Przyglądając się dokładniej temu tematowi, dochodzimy do wniosku, że obowiązki starości jak i obowiązki
dziecka niewiele między sobą się różnią, ale mimo to
powinny one być dokładnie, w swoim czasie, wykonywane. Trudność w tym zakresie polega na regularności
i stałości ich wykonywania. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie – to pierwszy i codzienny nasz obowiązek,
którego nie powinniśmy powierzać komukolwiek inne-

mu, ponieważ nikt inny nie będzie w stanie go wykonać.
Wszyscy chcą żyć długo, ale nikt nie chce się starzeć.
Wszyscy chcą cieszyć się dobrym zdrowiem, ale nie
wszyscy są gotowi, aby o nie dbać. Zdrowie to stan ciała, którego wszystkie organy działają prawidłowo. Jeżeli
uchylamy się od swoich codziennych obowiązków wobec własnego ciała, to na pewno będziemy za to ukarani.

Klimat

Nasze zdrowie często zależy od klimatu, w jakim żyjemy. Dla jednego organizmu dobrym klimatem może
być morski, dla innego wyłącznie górski, umiarkowany
czy kontynentalny. Jeden klimat może być idealnym dla
człowieka w średnim wieku, ale szkodliwym dla człowieka w starszym wieku. Dlatego gdy przybywa lat,
niektórzy zmieniają klimat: zostawiają mrozy i śniegi
i udają się na tereny o bardziej umiarkowanym klimacie,
wyjeżdżają do ciepłych krajów. Jedni czynią to według
swego upodobania, inni zgodnie z zaleceniem lekarza

Mieszkanie

Nie wiadomo czy warto o tym mówić, że nasz dom nie
powinien być zbudowany na gołej ziemi, lecz na fundamencie, a jego pokoje mają znajdować się nie na północnej, lecz na południowej stronie. Pokoje zawsze muszą
być wietrzone, a zimą w miarę ogrzane. Ludzie doświadczeni wiedzą jak wiele wypadków zdarza się ludziom
w starszym wieku. Przy tym często zdarza się to nie na
ulicy, lecz w domu: w wannie, na drabinie, na dywaniku,
na progu itp. Pamiętajmy o tym, że w młodości potykamy się o nogi innych ludzi, a w starości o swoje własne.
Nasza mądrość powinna wyrazić się nie tylko
w znajomości tych zagrożeń, ale pozbyciem się ich
w odpowiednim czasie. Ludzie doświadczeni, aby się
nie pośliznąć, kładą na dno wanny szorstką podkładkę,
nie rozkładają zbyt śliskich dywaników, wzdłuż schodów budują balustrady, ostrożnie obchodzą się z ogniem,
pilnują zaworów z gazem itp. Wszystko to należy do naszych obowiązków. O ile jesteśmy jeszcze samodzielni,
będziemy trzymać się ważnej zasady: nie zostawiaj innym tego, co sam możesz zrobić.

Praca i odpoczynek

„Próżniactwo to obraz śmierci, a praca to stróż cnoty”
– powiedział Jan Złotousty. Próżniactwo to rdza duszy,
matka wszystkich wad, niezmordowany kopacz grobów. Życie zostało dane człowiekowi dla owocnej pracy, a nie do próżnowania i lenistwa. Ten, kto postanowił
starzeć się nic nie robiąc, długo nie pożyje. „Dni ludzi
próżnujących są długie, a życie krótkie” – mówi ludowe powiedzenie. Zauważono, że większość tych, którzy
dożyli starości, nie umiera na raka, lecz od nieróbstwa,

umierają z nudy i braku jakiegokolwiek zainteresowania
otaczającym ich życiem. Wielu traci rozsądek i z tego
powodu trafiają do szpitali psychiatrycznych. Jedynym
wyjściem z tej sytuacji, by mądrze korzystać z naszej
przyszłości, z reszty swego życia, to z Bożą pomocą mądrze planować swój czas. Niestety, swoje życiowe plany
układamy tylko w młodości, a potem wszystko „płynie
z prądem”.
Należy tu koniecznie dodać, że niektórzy uważają to za grzech nawet takie słowa jak: „Dziś albo jutro
udamy się do tego oto miasta, spędzimy tam rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski” (Jak. 4,13). Jednak
Pismo Święte nie zabrania nam żyć nadzieją i patrzeć
w przyszłość, zabrania tylko troszczyć się o dzień jutrzejszy. Nie zabrania nam planować jutrzejsze zadanie
czy jutrzejszy wyjazd. Ap. Paweł planował swoje podróże misyjne. Do zboru w Koryncie pisze on: „Przyjdę do
was, gdy przemierzę Macedonię… u was natomiast być
może się zatrzymam, bądź nawet przezimuję… w Efezie
zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy” (1 Kor. 16,5-8). Jeżeli nie będziemy planować swego czasu, nie będziemy
przestrzegać dyscypliny pracy, dla bezczynnego umysłu
i leniwych rąk szatan na pewno znajdzie jakieś zajęcie.
Bardzo ważne, by przeznaczać czas na odpoczynek, spacer i sen. Zajęcie nie tylko odwraca nas od trosk, smutków i zmartwień, ale i od innych duchowych i fizycznych
słabości. Chandra, tęsknota i smutek wiją sobie gniazdo
u ludzi nieodpowiedzialnych i próżnych. To przede
wszystkim oni stają się drażliwi, niezadowoleni, narzekający, czym zatruwają życie sobie i innym. Ludzie mądrzy
wiedzą, że w naszym wieku maleńkie zadanie jest czymś
więcej niż wielkie nieróbstwo. Żaden człowiek nie powinien dojść do takiej sytuacji, że nic go już nie wzrusza
i nie niepokoi. Powinniśmy dbać o to, aby nasz umysł tak
długo był aktywny, jak tylko jest to możliwe.
Nasza starość ma być twórcza, konstruktywna.
Powinniśmy żyć produktywnie i chętnie uczestniczyć
we wspólnych zadaniach. Nie możemy biernie przyglądać się otaczającemu nas i szybko przemijającemu życiu.
Dopóki posiadamy zdrowie, jesteśmy w stanie obsłużyć
nie tylko siebie samych, ale też być pomocni dla innych.
Naszą ziemską wędrówkę przechodzimy tylko raz i to
dobro, które moglibyśmy wyświadczyć, tę miłość, którą
moglibyśmy okazać, nie powinniśmy odkładać na dzień
jutrzejszy. Niech nic nam nie przeszkodzi i nie odwróci
nas od tych nadchodzących i odchodzących możliwości życiowych. Przecież wszyscy idziemy bezpowrotną drogą, która już nigdy nam się nie powtórzy. „Na co
natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz,
nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani
mądrości” (Kazn. Sal. 9,10).
Paweł Rogozin w Jewangielska Niwa, 4/2015 (z ros. tł. kw).
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FRAGMENT KSIĄŻKI

Carolyn Mahaney

O

strzeżenie: nie próbuj podnosić „ciężkich przedmiotów” uprzejmości i dobroci z własnych sił. Nie będziesz w stanie ich unieść. Ale
nasz niebiański Ojciec dał nam Ducha Świętego – Pomocnika – aby
nam pomagał (Ew. Jana 14:26). Istotnie, zarówno uprzejmość jak i dobroć są „owocem Ducha Świętego,” jak mówi Galacjan 5:22.
Przestańmy więc nadwyrężać naszą własną siłę i zwróćmy się do Pomocnika. Prośmy Go o siłę i zdolność okazywania uprzejmości i dobroci.
Nasz energiczny wysiłek jest wciąż potrzebny, ale przynosi efekty tylko
we współpracy z Duchem Świętym.

Przeszkody dla uprzejmości
Z

tym krótkim przypomnieniem
roli Ducha Świętego i naszej
odpowiedzialności, zbadamy kilka
częstych przeszkód na drodze do
uprzejmości. Pamiętacie naszą roboczą definicję uprzejmości? Jest to
„serdeczne pragnienie szczęścia naszych mężów i dzieci”. Trzy grzechy,
które często blokują to boże pragnienie to złość, zgorzknienie i osądzanie.
Sprawdźmy te przeszkody i zobaczymy, jak je przezwyciężyć.

Przeszkoda nr 1: Złość
Jeśli wyciągniemy mokrą gąbkę i ściśniemy ją, co się stanie? Woda wyleje
się na podłogę. Możemy patrzeć na
kałużę i myśleć, że spowodowało ją
ściśnięcie. Jednak ściśnięcie tylko
pokazało to, co było w gąbce. Można ściskać suchą gąbkę i żadna woda
z niej nie wyleci.
O co więc mi chodzi?
Tak samo jak w gąbce, to co jest
w naszych sercach wypłynie, kiedy
zostanie naciśnięte. Innymi słowy,
trudne interakcje i ciężkie doświadczenia (naciskanie) nie są przyczyną
naszej złości; służą raczej pokazaniu
grzechu, który już tam był. Mateusza
15:18 mówi, że „to co wychodzi
z ust, pochodzi z serca”.
Wyrazy złości odkrywają grzeszne pragnienia naszych serc, które nie
są zaspokojone. Dr David Powlison
w taki sposób opisuje grzeszną złość:
„Chcę, żeby stanęło na moim, nie na
Boga, a ponieważ nie może stanąć
na moim, wściekam się”. Jak powiedziane jest w Jakuba 4:1-2: „Skądże
spory i skąd walki między wami? Czy
40

nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach
waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie
osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie”.
A zatem czego pragnę, ale tego
nie dostaję? Czy pragnę pokoju i cichości, wygody i łatwości, czystego
i uporządkowanego domu, docenienia i zauważenia? Albo, czy może raczej pragnę wyrządzić krzywdę, mieć
rację, wygrać kłótnię? Cokolwiek to
jest, musimy rozpoznać, że „pragnienie czegoś po mojemu” jest motorem, który napędza gniew.
Grzeszne pragnienie szukania
swego było źródłem mojego gniewu
w sytuacji z zamrażarką przedstawioną na początku tego rozdziału. Moja
złość nie była spowodowana naciskiem – zostawieniem uchylonych
drzwiczek przez moją córkę. Jej czyny tylko ukazały zbiornik grzesznych
wymagań w moim sercu: Mam prawo korzystać z dobroci mojej zamrażarki. Zasługuję na zebranie owocu
mojej pracy. Nie chcę uzupełniać
zamrażarki. Z pewnością nie chcę
jej posprzątać. I co najważniejsze,
mam nadzieję, że moja córka czuje
się bardzo winna!
Możesz myśleć, że te pragnienia
wcale nie są takie złe. Mogą się wydawać całkowicie rozsądne. Ale jak
podkreśla dr Powlison (parafrazując
Jana Kalwina): „Często w naszych
pragnieniach nie jest złe to, że ich
chcemy, ale to, że chcemy ich za bardzo”. Mój problem polegał na tym,
że chciałam zaspokoić te pragnienia
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bardziej, niż chciałam wywyższyć
Boga poprzez bycie uprzejmą.

Biblijne rozwiązanie na złość
Po bezpośredniej diagnozie naszego
gniewu, Jakuba 4 przepisuje lekarstwo: Mamy uniżyć się i poddać Bogu
(w. 6-11). Kiedy jesteśmy kuszone do
grzesznego gniewu, musimy prosić
Ducha Świętego, żeby otworzył nasze duchowe oczy na grzeszność naszych pragnień.
Pomocne może okazać się zadanie sobie pytania: „Czego chcę
bardziej, niż podobania się Bogu?”.
Następnie musimy wyznać i żałować
grzesznych pragnień. To wymaga
pokory, ale mamy Bożą obietnicę, że
On da łaskę pokornym (Jakuba 4:6).
On pomoże nam odwrócić się od
gniewu i pielęgnować uprzejmość.

Przeszkoda nr 2: Zgorzknienie
Nikt z nas nie może zakładać, że jego
nie dotyczy grzech zgorzknienia. Autor Jim Wilson wyjaśnia naturę tej
właśnie pokusy:
Zgorzknienie ma swą podstawę w grzechu, który w jakiś sposób
odnosi się do ciebie. Nieistotne,
jak duży jest to grzech; ważne, jak
jest blisko. Na przykład, jeśli jakaś
wielka i obrzydliwa niemoralność
wydarzy się w innym państwie, jak
reagujemy? Możesz być przerażeni
albo zdumieni, ale... nie czujemy
goryczy. Niemniej jednak, to był
okropny grzech i ktoś właściwie go
popełnił. Więc nie zależy to od tego,

jak wielkie jest zło; zależy to od tego
jak blisko mnie jest ta osoba...
Kto to może być? Odpowiedź
jest prosta: ojcowie, matki, bracia, siostry, mężowie, żony, dzieci,
współlokatorzy, współpracownicy
i inni krewni... Zgorzknienie opiera
się na grzechu kogoś innego, kto
jest blisko nas i zrobił nam coś złego.
Może to być coś małego. Nie musi
być wielkie; musi być blisko. Czy on
zbiera po sobie skarpetki? Nie? Czy
możesz czuć przez to gorycz? Cóż,
nie od razu, ale jeśli to się powtórzy
pięć tysięcy razy?
Możesz myśleć, że masz prawo
do zgorzknienia. Ale Biblia nie daje
nikomu pozwolenia do bycia zgorzkniałym. Efezjan 4:31 mówi: wszelka
gorycz niech będzie usunięta spośród was.31
Jako żony i matki musimy być
szczególnie ostrożne, aby nie pogłębiać goryczy wobec naszych mężów
i dzieci – naszych najbliższych relacji.
Ponieważ z pewnością krzywdzą nas
w małych sprawach, a może nawet
i w tych ważnych. Z powodu grzechu będą mówić i robić rzeczy, które
wywołają ból. W tych momentach
musimy stanąć na straży przeciwko
zgorzknieniu.
Nie dajmy się zmylić myśleniu,
że cierpimy z powodu „zranionych
uczuć”. Jako że „zranione uczucia”
nie są tym samym co zgorzknienie, to
zazwyczaj nie pozostają „zranionymi
uczuciami” na długo. Mogą w końcu
przeobrazić się w gorycz.
A zatem skąd wiemy, że jesteśmy
zgorzkniałe? Jeśli zwyczajowo powracamy do zła popełnionego przez
przestępcę; jeśli przewijamy tę scenę
na okrągło w naszych głowach; jeśli
pławimy się w użalaniu się nad sobą
albo wylewamy nasze uczucia – prawdopodobnie uległyśmy zgorzknieniu.
I nie jesteśmy już w stanie dążyć
do serdecznego pragnienia szczęścia
dla naszych rodzin, bo zgorzknienie
blokuje drogę.

Biblijne rozwiązanie
na zgorzkniałość
Aby zburzyć barykadę zgorzkniałości, musimy udać się do pouczenia
w Efezjan 4:31-32: „Wszelka gorycz

(...) niech będą usunięte spośród was
(...) Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie
wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił
w Chrystusie”.
Pokonujemy zgorzkniałość ciesząc się z otrzymanego do Boga przebaczenia naszych własnych grzechów
i przebaczając innym, którzy nas
skrzywdzili. W książce autorstwa mojego męża pt. „The Cross-Centered
Life” zaobserwował on następującą
rzecz:
Kiedy zaczynam być zgorzkniały
wobec innych, uważam, że grzech
innych jest o wiele poważniejszy, niż
mój własny przeciwko Bogu. Krzyż
zmienia moją perspektywę. Przez
krzyż zdaję sobie sprawę, że żaden
grzech popełniony wobec mnie,
nigdy nie będzie tak poważny jak
niezliczona ilość grzechów, które ja
popełniłem wobec Boga. Kiedy rozumiemy, jak dużo Bóg nam przebaczył, nie jest trudno przebaczyć
innym.32
Zamiast więc rozczulać się nad
tym, jak bardzo zostałyśmy skrzywdzone, prośmy Duch Świętego, aby
pomógł nam patrzeć na krzyż. Kiedy będziemy myśleć o niezasłużonym miłosierdziu Bożym, przez które
przebaczono nam wszystkie grzechy, z ulgą przebaczymy i będziemy
w stanie być uprzejme dla naszych
mężów i dzieci.

Przeszkoda nr 3: Osądzanie
(...) Autor i nauczyciel Ken Sande
definiuje osądzanie jako „Szukanie
win w innych i, bez uzasadnionego
i wystarczającego powodu, tworzenie
niekorzystnych opinii o ich cechach,
słowach, czynach lub motywach.
W prostych słowach oznacza to szukanie najgorszej strony innych”.
Z gniewem i zgorzkniałością jesteśmy
bardziej skłonni do „szukania najgorszej strony” w najbliższych. Często
tak bywa w moim przypadku.
Na przykład, jednego poranka
zadzwonił mój mąż i poprosił, żebym
przełożyła spotkanie z sąsiadką, które zaplanowałam tamtego dnia. Nie
zbyt szczęśliwa z powodu tej zmiany
zaczęłam osądzać jego motywacje:
Myśli tylko o tym, jak to przysłuży

się jemu. Nie obchodzi go, jak to
miesza moje plany.
Cóż, wyobraź sobie mój wstyd
i skruchę, kiedy zaledwie godzinę później kilkoro dobrych przyjaciół zjawiło
się w moich drzwiach i ogłosiło, że
zabierają mnie na wycieczkę-niespodziankę. Wtedy zrozumiałam, że C.J
robiąc to, pragnął mojego szczęścia.
Jednak nie omieszkałam przypisać
jego zachowaniu złych intencji.
Pismo poucza nas: „Nie sądźcie
z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy” (ew. Jana
7:24). Grzeszne osądzanie może
siać zniszczenie naszego pragnienia
szczęścia dla naszych mężów i dzieci;
dlatego właśnie musimy być czujne
w naszych wysiłkach przeciwstawieniu się tym pokusom.

Biblijne rozwiązanie na osądzanie
Zamiast uporczywie szukać winy
w członkach rodziny, skorzystajmy
z pomocy Ducha Świętego, aby dobrze osądzać. Powinniśmy osądzać
na tyle dobrze, na ile sytuacja pozwoli, zakładając najlepszą wersję ich
słów, czynów i motywów.
1 Koryntian 13:7 mówi: „Miłość
(...) wszystko zakrywa, wszystkiemu
wierzy, wszystkiego się spodziewa,
wszystko znosi”. Jeśli świadomie wierzymy w najgorsze rzeczy o naszych
mężach i dzieciach, musimy wyznać
Bogu brak miłości do nich. Kiedy okażemy skruchę z powodu osądzania,
zdobędziemy świeżą pasję do tworzenia szczęścia w naszej rodzinie.
Praktykowanie dobrego oceniania nie oznacza, że mamy ignorować
grzech w naszej rodzinie, udając, że
jest w porządku. Raczej, nie mamy
domniemywać, że zgrzeszyli, dopóki
nie mamy na to prawdziwego dowodu. Jeśli są jasne oznaki tego, że
osoba grzeszy na tyle poważnie, że
nie możemy tego pominąć, musimy
z pokorą zapytać, czy odczytujemy
tę sytuację we właściwy sposób. Nigdy nie powinniśmy przypuszczać,
że coś wiemy, albo oskarżać, zanim
się upewnimy. Jeśli potrzebne jest
napomnienie, powinniśmy zrobić to
pokornie i uprzejmie.
Fragment pochodzi z książki Carolyn Mahaney pt.: Siła Kobiecości.
Siedem cech bogobojnej żony i matki, wydanej przez Wydawnictwo
Słowo Prawdy w 2014 r. Do kupienia np. poprzez: www.slowoprawdy.pl
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COACHING

Wojciech Kowalewski

Co chcesz po sobie
O

statnio miałem okazję wraz
z rodziną spędzić kilka dni
w Nowym Jorku. Był to naprawdę
fascynujący czas. Mogliśmy wiele
zobaczyć i przeżyć. Jedna chwila
szczególnie utkwiła mi w pamięci.
Spacer po Brooklyn Bridge, wielkim
moście łączącym dwie części miasta
ze sobą. Znałem to miejsce z wielu
filmów i opowieści. Teraz mogłem
sam po nim chodzić… oczywiście
w tłumie innych zwiedzających.
Był to czas o tyle szczególny, że
miałem na sobie koszulkę z odbiciem Brooklyn Bridge w tle i napisem „On the other side”. Pamiętałem

zostawić?

dokładnie okoliczności, w których
tę koszulkę kupiłem. Nie był to
łatwy dla mnie czas. Znalazłem się
wtedy na rozdrożu życiowym, kiedy
trzeba było podjąć bardzo ważne dla
mnie decyzje dotyczące przyszłości.
Mogłem zostać tam gdzie byłem
albo podjąć ryzyko zmiany.

Pytaniem, które w tym okresie przez
cały czas wałkowałem brzmiało:
Czy chcesz żyć historią napisaną
dla Ciebie przez innych czy raczej
chcesz tworzyć historię?
Pytanie to na poziomie serca dotyczyło właśnie tematu dziedzictwa
i tego co chcę po sobie pozostawić. Wiedziałem dokładnie, gdzie musi nastąpić zmiana w moim życiu.
I wtedy podjąłem odważną
decyzję. Teraz albo nigdy.
oszedłem na całość. Złożyłem wymówienie w pracy
i zacząłem realizować projekt, który rozwijał się
w moim sercu przez ostatnie
lata. W końcu mogłem pełnoetatowo zaangażować się
wraz z żoną w tworzenie Instytutu Rozwoju Złote Jabłko.
Nie przez przypadek więc,
teraz, po roku działań naszej
fundacji, wielu warsztatach,
konferencjach, spotkaniach
indywidualnych i grupowych możemy z pełną świadomością powiedzieć, że
„złote jabłko” w naszym życiu jest owocem zadawania
właściwych pytań…a to dopiero dobry początek tego, co
przed nami!
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Oczywiście same pytania nie wystarczą, ale jak powiedział założyciel IBM Thomas J. Watson: „Umiejętność zadania właściwego pytania
to ponad połowa sukcesu w poszukiwaniu odpowiedzi”. Być może
i ty dzisiaj stoisz po jednej stronie
mostu i zastanawiasz się nad tym
jak mogłoby wyglądać twoje życie
po drugiej stronie. Zacznij od zidentyfikowania tego, czego tak naprawdę poszukujesz: Jakie jest na
teraz najważniejsze pytanie, na które potrzebujesz sobie odpowiedzieć
w twoim życiu?
John Ortberg napisał: „Najważniejszym dziełem twojego życia nie jest
to, co robisz, lecz to, kim się stajesz”.
Jak to w ponadczasowy sposób ujął
Pan Jezus: „Cóż to pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na swojej duszy poniósł szkodę?”
(Ewangelia Mateusza 16:26). Wiele
osób poszukuje spełnienia w niewłaściwych miejscach i stąd biorą
się ich frustracje, zranienia i poczucie porażki. Blaise Pascal napisał
kiedyś: „W każdym człowieku jest
pustka na kształt Boga”. Dopóki nie
zapełnimy tej luki w naszym życiu,
będziemy ciągle powracać do tych
samych pytań i rozterek.
Odwagi! Naprawdę warto podjąć
ryzyko, niż potem w przyszłości
żałować, że nie skorzystaliśmy
z otwierających się przed nami możliwości.

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

ZAWSZE NA CZASIE

Ryszard Tyśnicki

Duch, który nas kształtuje
O

soba najważniejsza
w naszym życiu, choć
znajduje się blisko nas,
najczęściej jest niedostrzegana
i niezauważana. Przyjmujemy
ją jako oczywistość, jako coś,
co nam się należy i rzadko,
kiedy doceniamy jej wkład
w nasz rozwój i osiągnięcia.
Słowa te dobrze pasują do wielu
relacji z życia, ale też sięgają życia
duchowego. Nowy Testament pisze
o kluczowej roli Ducha Świętego
w budowaniu wiary i moralności.
Na co dzień jednak dostrzegamy
tylko siebie i swoje osiągnięcia, rzadziej autora tych osiągnięć.

Duch twórcą wiary
Gdy czytam świadectwa nawrócenia, to mniej więcej zawsze można
przeczytać o spotkaniu z Bogiem
sprowokowanym przez jakiegoś
człowieka typu ewangelista, przyjaciel, rodzice, koledzy. To te osoby przyprowadziły nas do zboru, to
one pokazały nam istotę wiary, to

fot.: Fotolia

rozmowa z pastorem nas przekonała do życia w wierze. Pozornie taka
jest prawda. Ktoś kiedyś zaprowadził nas gdzieś, gdzie usłyszeliśmy
Słowo Boże i nasze serce uległo
przesłaniu zbawienia. Niewielu
z nas zauważa, najważniejszą osobę
w tym procesie Ducha Świętego. Co
więcej niektórzy nawet zabiegają po
nawróceniu o Ducha Świętego zapominając, że skoro wierzą, to już On
jest obecny w nich. Apostoł Paweł
napisał: Dlatego oznajmiam wam, że
nikt, przemawiając w Duchu Bożym,
nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest
Panem chyba tylko w Duchu Świętym
(1 Kor 12,3).
Zawsze u źródeł wiary jest On
obecny i aktywny, choć my tego nie
dostrzegamy i nie widzimy. Przecież w naszym życiu wielu nas zapraszało na różne imprezy, w różne
miejsca i w większości przypadków
odmówiliśmy, albo tam nie poszliśmy, gdyż dla nas to nie było ciekawe i ważne. W przypadku wiary
zdarza się, że idziemy tam, gdzie
nigdy sami dobrowolnie byśmy nie
poszli, spotykamy się z ludźmi, któ-

rych przez całe życie unikaliśmy,
jako dziwaków wierzących w Boga.
Niewiadomo, dlaczego, przyjmujemy zaproszenie do zboru, choć nie
mamy do tego serca i raptownie
w tym zborze zostajemy na zawsze.
Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź
jest w tym wersecie, to Duch Święty zadziałał a my ulegliśmy jego
presji.
Wiara nie wypływa od nas i naszej mądrości, ale wynika z działania zewnętrznego wobec nas, płynie
od Ducha Świętego, więc nie jest
zasługą naszą a co najwyżej zasługą
Ducha Świętego. Niech nie rozpiera nas duma, że jestem wierzącym
i jestem w lepszej sytuacji od moich
niewierzących przyjaciół, gdyż to
nie jest moja zasługa a jedynie efekt
skutecznego działania Ducha Świętego. My zaś jedynie jesteśmy tymi,
którzy powiedzieli TAK i poddali
się temu Duchowi.

Duch twórcą służby
Działanie to nie kończy się
w momencie naszego nawrócenia
i naszego pierwszego kroku w kie-
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runku zbawienia. Ono trwa ustawicznie, jak pisze w innym miejscu
ap. Paweł: Mówię, więc: Według
Ducha postępujcie, a nie będziecie
pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało
podąża przeciwko Duchowi, a Duch
przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co
chcecie, a jeśli Duch was prowadzi,
nie jesteście pod zakonem. … Owocem zaś Ducha są; miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma
zakonu (Gal. 5,16-18.22).
Ponownie więc widzimy, że to
nie nasze wspaniałe cechy charakteru i wiedza są przyczyną osiągnięć
etycznych, duchowych i w służbie.
Jest Ktoś obok nas, kto sprawia,
że nasze życie przebiega w rytm
Bożych oczekiwań. To nie ja angażuję się w służbę taką czy inną, ale
to Duch mnie prowadzi do tej służby. To nie ja wiem jak mówić dobre
kazania, ale to Duch mnie prowadzi
i obdarza darem mówienia. To nie
ja wiem jak rozwijać taką czy inną
służbę, ale to Duch mnie prowadzi
w tej służbie i jej rozwoju. W tym
ujęciu całe nasze życie staje się darem Ducha Świętego a nie tylko te
jego elementy, które mają nadprzyrodzony charakter.
W czym więc tkwi moja zasługa
wiary, jedynie w tym, że pozwalam
Bogu, aby przemieniał moje skażone grzechem życie na swój obraz
i podobieństwo. Jedynie w tym, że
pozwalamy, aby Duch nas prowadził. A gdzieś nawet apostoł narodów stwierdził, że biada mu, gdy
tego robić nie będzie.
Uświadomienie sobie tego ważnego faktu w moim życiu miało kolosalne znaczenie. Gdyż pozwoliło
mi dostrzec, że nie ja mam monopol na cokolwiek w Kościele. Przez
wiele lat zajmowałem się organizowaniem obozów dla dzieci, w pewnym momencie przestałem a obozy
są nadal, gdyż to było dzieło Boże
a nie moja zasługa, ja jedynie byłem
małym trybikiem w planie Bożym.
Gdy moje możliwości się wysyciły
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Bóg znalazł innych wierzących do
tej służby a mnie postawił gdzie indziej. Uświadomił mi, że w Kościele
jest wielu, którzy potrafią robić to,
co ja robię i jest to błogosławieństwo
Boże a nie konkurencja.
Myślę, że warto sobie tę wielką
prawdę przyswoić. Duch Święty jest
twórcą Kościoła, a my jak te owoce
na drzewie wisimy i każdy z nas,
choć inny ma ten sam smak, gdyż
korzeń i drzewo są jedne. Każdy
z nas może być przeznaczony jak ten
owoce z drzewa do różnej rzeczy,
jedne owoce na kompot, inne na wystawę, inne na sok a inne na ciasto,
w sumie od owocu to nie zależy, ale
w każdym przypadku, to ten owoc
daje smak, tam gdzie go ktoś wrzucił.
Pozwalajmy Duchowi Świętemu na działanie w nas, bo jedynie
wtedy wydamy owoc Ducha. Nie
stawajmy przeciwko jego działaniu, gdyż przeciwko niemu jest ciało prowadzące jedynie do grzechu
i zła. Poddajmy się Duchowi a On
nas zaprowadzi na wyżyny życia
duchowego. Zawsze, gdy w życiu
wiary stawiamy na siebie, na swoje cielesne zdolności wpadamy
w pułapkę, przed którą ostrzega nas
apostoł Paweł w Liście do Galacjan
w 6 rozdziale. Pewnie z tego powodu jest tyle napięć, nieudanych projektów w zborach, gdyż to my się
za nie bierzemy a nie Duch nas do
nich prowadzi.

Zachęta do
różnorodności służby
w Duchu Świętym

A w każdym różnie przejawia
się Duch ku wspólnemu
pożytkowi (1 Kor 12,7).

W wymiarze praktycznym
prowadzi to do stwierdzenia, że nie prawdą jest,
że w tej czy innej służbie nie mam
kompetencji, zaangażuj się a Duch
ci je da. Doświadczyłem tego parokrotnie w służbie, widziałem osoby,
które czuły się niepewnie, ale odważyły się zaangażować w służbę i oto
dzisiaj są liderami i dają wsparcie
innym. Nasze niezaangażowanie
tkwi w naszej głowie, gdy mówimy
do niczego się nie nadaję, to kwe-
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stionuję Ducha, który chce z nas
zrobić dobry owoc na swoim polu
działania. Gdy zaś kurczowo trzymamy się ławki kościelnej i zanim
pomyślimy mówimy nie, niczego
nie dokonamy a może się okazać, że
gasimy tym sposobem Ducha, który
właśnie nas powołuje do służby.
To nie prawda, że moja służba jest niezastępowalna w zborze,
dopuść innych a wtedy zobaczysz,
że jesteś w błędzie. Jakże często
popełniamy błąd Diotrefesa, który
uważał, że tylko on może w swoim zborze nauczać, gdyż wie lepiej
(2 Jan 9). Lubimy odgrywać kierownicze role, ale to nie my kierujemy,
ale Duch Święty. Gdy prowadzimy
do monopolizacji służby to nie jest
to efektem naszego powołania, co
raczej naszego ego i przekonania, że
tylko ja potrafię. Co istotne takie nasze działania zubożają wszystkich,
wracając do przykładu kaznodziei,
gdy tylko jedna osoba mówi mamy
jedynie jedno spojrzenie na wiarę,
gdy mówi wielu to mamy spojrzenie
głębsze, różnorodne pozwalające
nam na duchowy wzrost w pełniejszym wymiarze. Dotyczy to każdej
służby nawet tak wydawać by się
mogło prostej jak organizowanie
wspólnych agap zborowych. Wielu
potrafi więcej i lepiej niż jeden.
Duch nie tylko działa w jeden
sposób, ale w różnorodny w zależności od potrzeb tych, wśród których działa.

W tym tkwi bogactwo Kościoła
i przepis na rozwój dzieła Bożego na
ziemi. Kościół potrzebuje otwarcia
na to działanie, potrzebuje Ducha
Świętego, który inspiruje, wspiera
i otwiera bramy dla ewangelii. Zaufajmy jego prowadzeniu i dajmy
Mu szansę, gdyż od tego zależy
nasza skuteczność w coraz bardziej
wrogim Bogu świecie.

DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 18

Janusz Kucharczyk

Czy istnieją autorytety
wiary poza Pismem?
J

anek po rozwianiu swoich wątpliwości odnośnie Trójcy, wiedział, że
bycie chrześcijaninem to jedyne wyjście. Ale chrześcijaninem, czyli kim?
Katolikiem? Prawosławnym? Protestantem?
To nie było dla niego oczywiste. Tak
naprawdę, żadna z tych możliwości mu nie za bardzo odpowiadała.
Wiedział, że kluczowa jest sprawa
autorytetu. Wszystko inne to jej konsekwencje. Postanowił w tej kwestii
porozmawiać z przedstawicielami tych
tradycji. Najpierw spotkał się ze swoim
znajomym prawosławnym, Włodkiem.
Janek: Jak to jest z wami? Wy nie
uznajecie zasady „Tylko Pismo”?
Włodek: Nie. To nowa zasada. Bóg
założył Kościół jak wspólnotę. To ona
wydała Pismo, nie odwrotnie....
Janek: To się zgadzacie z katolikami?
Włodek: Nie. Gdy ta wspólnota się
rozpadła, straciła legitymację do wypowiadania się w imieniu Boga. Tylko
ekumeniczne sobory są ważne, późniejsze nie. Poza tym nie uznajemy
autorytetu papieskiego.

Janek: No tak. Czyli tradycja?

dzieć heretycy.

Włodek: Tak, to nie jest heretycki dodatek do Pisma, ale jego fundament.
Protestanci, zwłaszcza ewangelikalni,
o tym nie pamiętają.

Janek: Czemu tak ostro?

Janek: Dla nich tradycja to odstępstwo.
Włodek: Tak, to odwracanie kota ogonem.
Janek jeszcze chwilę z nim porozmawiał, ale później spotkał się ze swoim
katolickim znajomym, Stefanem.
Stefan: Biblia jest częścią tradycji Kościoła. Nie można jej od niej odrywać.
A to czynią protestanci. Ale Kościół
żyje i ciągle musi na nowo odpowiadać na wyzwania danych czasów.
Dlatego niezbędne jest magisterium
nauczające i autorytet papieski. Stare
sobory nie wystarczą, tu mylą się prawosławni.
Janek uznał uwagi obu znajomych za
trafne. Postanowił podzielić się nimi
ze swoim ewangelikalnym znajomym,
Markiem.
Marek: Oczywiście, że katolicy i prawosławni to odstępcy, żeby nie powie-

Marek: Bo to bałwochwalcy, a tacy
królestwa Bożego nie odziedziczą.
Janek: Ale może mają rację?
Marek: W czym?
Janek: Może protestanci stracili łączność z historycznym Kościołem...
Marek: Bzdura! Zawsze był prawdziwy Kościół i on wierzył w to, co ja na
przykład. Zwłaszcza w istotnych kwestiach. Nie to, co katolicy.
Janek: Ale może jednak jest jakiś sens
w Tradycji albo urzędzie papieskim?
Marek: Gdyby tak było, to co mówią
byłoby zgodne z Biblią, a bywa zupełnie sprzeczne. Gdzie Biblia pozwala
na kult obrazów albo świętych? Gdzie
mówi o papieżu jako przekazywalnym
urzędzie następców Piotra będących
„Głową Kościoła”?
Ten argument Janka przekonał, choć
agresywny ton i wrogość wobec katolików i prawosławnych mu się nie podobała. Wiedział, że jeszcze musi się
nad tym zastanowić.
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 8

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

Giotto di Bondone, Droga na Golgotę

ChRzEŚCIjańSTWO A SZTUKA
G

dyby nie chrześcijaństwo, nigdy
nie byłoby wielu ważnych form
sztuki. Nie powstałyby wspaniałe
dzieła muzyki chóralnej czy organowej, nie byłoby wielu przejmujących
obrazów ani wybitnych dzieł literackich. Ale ona nie powstała od razu,
nawet jej pojawienie nie było oczywiste. Nie pozostawała też bez wpływów sztuki greckiej i rzymskiej czy
ludów północnej Europy.

Malarstwo jest dziedziną sztuki, która stała się przedmiotem najbardziej
intensywnych sporów co do jej sensu
i miejsca w chrześcijańskiej pobożności. Konflikty te stały się okazją do
refleksji na temat natury malarstwa
i jego roli w chrześcijańskiej pobożności. Stary Testament, jak wiadomo,
w odróżnieniu od większości religii
pogańskich zdecydowanie odrzucał kult wizerunków Boga Stwórcy
i jego stworzenia. Religia żydowska ich nie znała. Nie oznaczało to
bynajmniej negacji znaczenia sztuk
plastycznych, bo przecież świątynia
jerozolimska czy arka przymierza
stanowiły ich wspaniałe przykła46

dy, ale jednak ograniczenie ich roli.
Chrześcijaństwo generalnie ten zakaz podtrzymało, jednak nie było to
już takie oczywiste. Z jednej strony
Nowy Testament powtarza starotestamentowe przestrogi przed bałwochwalstwem (idolatrią), to znaczy
czczeniem wizerunków (idoli, z gr.
eidolos: obraz), z drugiej samego Jezusa nazywa obrazem – ikoną Boga
żywego (gr. eikone, obraz).
Rozróżnienie znaczenia tych
dwóch greckich słów oznaczających
obraz, stało się podstawą do stopniowego wprowadzania wizerunków do
kultu chrześcijańskiego, co zaczęło się już pod koniec starożytności.
Najpełniejszy tego wyraz znalazł
trend ten w pismach sygnowanych
imieniem Dionizego Areopagity,
ucznia apostoła Pawła, nieznanego
bliżej mnicha syryjskiego z przełomu
V/VI w., zwanego dzisiaj Pseudo-Dionizym Areopagitą. Według niego ikony przedstawiając Boga pod postacią
zmysłowych, materialnych, a często
wręcz monstrualnych form, pozwalają człowiekowi uzmysłowić sobie jak
bardzo Bóg jest różny od wszystkie-
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go, co zna on z własnego doświadczenia i przenieść jego umysł wprost do
świata duchowego. Innymi słowy według Pseudo-Dionizego ikony (obrazy) pozwalają na poznanie Boga przez
uświadomienie człowiekowi jak bardzo On jest do nich niepodobny.
Myśl nie wszystkich jednak
zwolenników używania obrazów
w liturgii podążała aż po tak zawiłych
ścieżkach wysoce abstrakcyjnych,
estetycznych wywodów tego wybitnego skądinąd myśliciela i prowadziła coraz bardziej w stronę zwyczajnej idolatrii, niepokojąco podobnej
do tej potępianej na kartach Starego
Testamentu. Musiało to wzbudzić reakcję w postaci ruchu obrazoburców
(ikonoklastów) z apogeum w IX w.
w Bizancjum, którzy stanowczo się
temu sprzeciwiali, głosząc konieczność wyrzucenia obrazów ze świątyń. W wyniku dyskusji obu tych
stronnictw rozwinęło się stanowisko
kompromisowe, obecne do tej pory
w tradycji prawosławnej, dopuszczające starannie zdefiniowany kult ikon,
odróżniony od bałwochwalstwa, ale
zabraniające kultu posągów, czczo-

nych wszak w tradycji katolickiej (dosłowne traktowanie II przykazania).
Tradycja prawosławna wydała wiele
wybitnych dzieł sztuki sakralnej,
szczyt swój odnajdując w twórczości
rosyjskiego malarza Andrieja Rublowa (1360-1430), którego twórczość
należy do najwspanialszych przykładów chrześcijańskiej inspiracji w ma-

Andriej Rublow, Archanioł Michał początek XV

larstwie wszech czasów. Obrazy jego
są pełne harmonii kształtów i barw,
szlachetnego uduchowienia i pokory.
Na Zachodzie też rozwijała się
sztuka sakralna, początkowo dość
podobna do tej bizantyjskiej, z czasem jednak zaczęły się tam kształtować inne estetyki, niż ta oparta na
neoplatonizmie tradycji wschodniej.
Do głosu z wolna zaczęły dochodzić wątki bardziej naturalistyczne
i realistyczne, nastawione na wierne
oddawanie otaczającego świata. Dalej wszelako sztuka pełniła funkcje
sakralne. Przykładem tego jest na
przykład pre-renesansowa twórczość
Giotta di Bondone (ok. 1266-1337),
która zapoczątkowała wspaniały
rozkwit renesansowego malarstwa
w XV i XVI wieku we Włoszech,
obecnego też w Niderlandach. Ciągle
obecny kult obrazów doprowadził
ponownie do wzniecenia ruchu ikonaklastycznego, i choć już we wczesnym średniowieczu dało się odczuć
jego obecność, to z całą siłą dał
o sobie znać w myśli reformacyjnej,
w dość umiarkowanej postaci u Marcina Lutra i zdecydowanej u Ulryka
Zwinglego (1484-1531) i Jana Kalwina (1509-1564). Luter powstrzy-

mał jawne bałwochwalstwo, obrazy
przestały być przedmiotem czci, ale
w liturgii i prywatnych praktykach
religijnych pewną rolę nadal odgrywały, mimo początkowego radykalizmu jego naśladowców. Ostatecznie jednak nie zniknęły z kościołów
luterańskich, stanowiąc tam pewną
oprawę i budując odpowiedni nastrój. Sam wirtemberski reformator
używał ich w prywatnej pobożności
i nie widział w tym nic zdrożnego.
W tym kręgu pozostawali między
innymi Albrecht Duerer (1471-1528)
oraz ojciec (1472-1553) i syn (15151586) Cranachowie.
Tę postać rzeczy zmieniła szwajcarska reformacja. Z kościołów obrazy zostały wyrzucone, pozbywano
ich się czasem w dość barbarzyński
sposób, paląc obrazy i posągi. Kalwin
uznał je za niepotrzebne i gorszące.
Bóg nie ma widzialnej postaci – argumentował, dodając z przekąsem,
że domy publiczne reklamują się
z większą dozą wstydliwości, niż na
obrazach przedstawiane są sylwetki świętych. W konsekwencji takich
nauk w domach modlitw wyznań tradycji reformowanej, praktycznie nie
znajdziemy obrazów po dziś dzień.
Nie znaczy to jednak, że reformacja
cechowała się brakiem szacunku dla
malarstwa, czy innych sztuk plastycznych. Sam Kalwin pozostawał miejsce dla inspirowanego Biblią malarstwa historycznego, nie zabraniał też
nikomu zajmowania się malarstwem
po to, by tworzyć piękne obrazy, które
przyjemnie jest oglądać. W ten sposób
otworzył furtkę dla malarstwa świeckiego, paradoksalnie zatem i jego intensywny rozwój miał chrześcijańską
inspirację. Nie przypadkiem przecież
jednym z najważniejszych ośrodków
malarstwa w XVII wieku były kalwińskie w dużej części Zjednoczone
Prowincje Niderlandów, gdzie powstała zarówno wspaniała, inspirowana Biblią twórczość Rembrandta
(1606-1669) i innych artystów, z tego
aż po Vincenta Van Gogha (18531859). Powstało tam wiele martwych
natur, pejzaży, widoków miast, czy
ujęć wnętrz budynków.
Spory wokół roli malarstwa w liturgii i życiu chrześcijańskim bynaj-

mniej nie osłabiły rozwoju tej dziedziny sztuki, a różnoraki wpływ tej
religii był w niej bardzo istotny. Nie
przypadkiem to malarstwo zachodnie
wydało wielkich mistrzów tworzących wspaniałe obrazy sztalugowe,
czy jedyne w swoim rodzaju freski,
jak te Michała Anioła (1475-1564),
czy wspomnianego Giotta. Oczywiście inne kultury też mają swe wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie,
swe godne uznania malarstwo miało
starożytność, w XIX wieku malarzy
inspirowały piękne, subtelne dzieła
twórców chińskich czy japońskich,
a w XX wieku zawierające ciekawe
rozwiązania estetyczne afrykańskie
maski. Z całą pewnością jednak jest
zasługą chrześcijaństwa, że dzieje
malarstwa to przede wszystkim historia sztuki europejskiej, w dużej
części inspirowanej wiarą chrześcijańską. Losy malarstwa sakralnego
podzieliła też rzeźba.

Architektura na chwałę Bożą
Architektura zawsze była związana z religiami, spośród których te
najważniejsze stworzyły wspaniałe
świątynie, klasztory czy inne ośrodki kultu, medytacji lub życia duchowego. Również chrześcijanina mogą
zachwycać wspaniałe budowle stworzone przez wyznawców taoizmu,
buddyzmu, hinduizmu, islamu, judaizmu czy religii antycznych. Ale
i wkład chrześcijaństwa w tę dziedzinę wydaje się być niebagatelny. Pierwotnie zaadaptowało ono styl architektury rzymskiej czy greckiej, czego
przykładem jest zarówno wspaniała
świątynia Hagia Sophia (532-537)
w Konstantynopolu (dzisiaj muzeum
w Istambule, przez jakiś czas meczet), jak i rozwijająca się we wczesnym średniowieczu na zachodzie
sztuka romańska.
Oryginalnym wkładem chrze-
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ścijaństwa w architekturę jest zaś powstały w drugiej połowie XII wieku,
a rozwijający się do początków XVI
stulecia, gotyk. Pozostawił on po dziś
dzień budzące zachwyt wspaniałe budowle kamienne lub ceglane, na ogół
katedry, ale też zamki, czy kamienice.
Ich majestatyczna, strzelista forma
pełna różnych wymyślnych nieraz
zdobień, rzeźb, płaskorzeźb czy rozet,

roku, zaprzestano w 1510, kiedy styl
gotycki zaczął wychodzić z mody,
ukończono zaś w latach 1848-1880,
po wcześniejszym (1814-1816) odnalezieniu pełnych planów budowy, co
miało miejsce w okresie panowania
neogotyku, do rozwoju którego budowla ta walnie się przyczyniła. Ale
i później chrześcijaństwo nie przestało inspirować wspaniałych dzieł architektonicznych, czego przykładem
jest po dziś budowana secesyjna katedra Gaudiego w Barcelonie.

Muzyka, która chwali Pana

Architektura gotycka, katedra w Amiens, Francja

odwzorowywała hierarchiczną strukturę kosmosu, ponad którym przebywa jego Stwórca, Bóg, którego chwałę
głosi Jego stworzenie.
Potem chrześcijaństwo znów
powróciło do inspiracji antycznych
(renesans, a potem oświecenie), w okresie baroku poddanym licznym modyfikacjom, które też wyrażały wspaniałość Boga i jego stworzenia. XIX
wiek ponownie odkrył piękno gotyku, między innymi za sprawą dzieła
katolickiego pisarza François-René
Chateaubrianda (1768-1848) o znamiennym tytule „Geniusz chrześcijaństwa”, które stanowiło wspaniały
przykład apologii wiary chrześcijańskiej, tak w tradycyjnym wymiarze
światopoglądowym czy filozoficznym, jak i w estetycznym. To był
początek neogotyku, który wydał
wspaniałe dzieła architektury tak
sakralnej, jak świeckiej aż do początków XX wieku, zarówno w krajach
katolickich jak protestanckich. Dziełem architektonicznym zaś, które
w symboliczny sposób połączyło oba
style: średniowieczny gotyk i XIX-wieczny neogotyk jest katedra w Kolonii, którą zaczęto budować w 1248
48

Dziedziną sztuki, która też była obecna we wszystkich religiach od ich
początków jest muzyka, stanowiąc
jeden z najistotniejszych środków
wyrazu doświadczenia sacrum, zarazem je kształtując. Od zawsze przecież śpiewano hymny, grano, pląsano
na chwałę bóstw. Ważną rolę odgrywała ona w religii żydowskiej, czego
przykładem są psalmy: oryginalnie to
przecież nie wiersze, ani modlitwy,
ale pieśni, złożone nie tylko z tekstów, ale i z muzyki, grane i śpiewane
ku chwale Jahwe. Używano przy tym
dźwięków rozlicznych instrumentów: strunowych, dętych i perkusyjnych, jak i głosu ludzkiego.
Pierwsi chrześcijanie też wielbili Pana pieśnią, mieli jednak pewne
opory z używaniem instrumentów,
bo te kojarzyły się zanadto z misteriami pogańskimi świata grecko-rzymskiego. Wspaniałe dzieła
muzyczne wydał zarówno chrześcijański Wschód, gdzie śpiew odgrywa w liturgii ogromną rolę, muzyka rozwijała się wszak wspaniale
w Bizancjum, czego przykładem
może być twórczość autorki pieśni
Kasji (ok. 810-867). Na Zachodzie
rozwijały się kolejne odmiany śpiewu, jak ten starorzymski, potem karoliński, z których ukształtował się
w X-XI wieku chorał gregoriański.
Ta używana w liturgii katolickiej
monodyczna muzyka pełna podniosłej duchowości i szlachetnej prostoty do dziś pozostaje ważnym źródłem
inspiracji, nawet muzyki popularnej.
Najważniejszym jednak osiągnięciem muzyki europejskiej po-
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zostaje polifonia (wielogłosowość).
Choć znana też jest w niektórych
kulturach pozaeuropejskich, to jednak w twórczości chrześcijańskiej
znalazła swój najdoskonalszy wyraz.
Rozwijała się już od przełomu XII
i XIII wieku, równolegle do architektury gotyku oraz myśli scholastycznej. Pełny wyraz i szlachetną, czystą,
piękną postać, przyjęła zaś w epoce
renesansu. Stanowiła wtedy pochwałę Boga i człowieka, piękna ludzkiego życia i natury.
W tej epoce zaczęła się też rozwijać muzyka protestancka. Sam
ojciec reformacji Marcin Luter
(1483-1546) był też cenionym kompozytorem, którego hymny – szczególnie „Warownym grodem jest Nasz
Pan” śpiewa się po dziś dzień, niektóre z nich bezwiednie używane są
w liturgii katolickiej. Dzięki niemu
w północnych Niemczech rozwinęła
się szczególna forma dzieł muzycznych, które były wyrazem wiary i duchowości luterańskiej, zastępowały
w liturgii i pobożności rolę obrazów.
Tak zapoczątkowana została wspaniała tradycja chorału protestanckiego (konkretnie luterańskiego), której
kolejne etapy stanowią wiodące od
przełomu renesansu i baroku do późnego baroku dzieła Hansa Leo Hasslera (1564-1612), Michaela Praetoriusa (1571-1621), Heinricha Schütza
(1585-1672), Andreasa Hammerschmidta (1611-1675), Mathiasa Weckmana (1616-1674), Dietricha Buxtehudego (1637-1707), Georga Philippa
Telemanna (1681-1767). Wspaniałym
ukoronowaniem tychże jest będąca
ich syntezą z tradycją południowoniemiecką, francuską i włoską twórczość genialnego Jana Sebastiana
Bacha (1685-1750), przykład najwybitniejszej muzyki wszech czasów.

Jan Sebastian Bach

Kontynuuje to na drodze tworzenia
muzyki odpowiadającej pobożności
luterańskiej twórczość jednego z jego
synów, Carla Philippa Emmanuela
Bacha (1714-1788), ważna dla kształtowania się podstaw estetyki klasycyzmu w muzyce.
Oczywiście swoje wspaniałe
dzieła wydały też inne tradycje muzyczne, jak te związane z ewangelicyzmem reformowanym, który podobnie
jak w przypadku sztuk plastycznych
dość powściągliwie odniósł się do roli
muzyki w liturgii. Zwingli nawiązując do pierwszych chrześcijan, wyrzucił z niej instrumenty, zostawiając
śpiew psalmów a cappella, czego ślad
można znaleźć po dziś dzień w niektórych wyznaniach. Wielkie dzieła
wydał też protestantyzm anglosaski
(anglikanizm, purytanizm): Thomas
Tallis (1505-1585), Henry Purcell
(1659-1695), Georg Friedrich Haendel
(1685-1759).
Pietystyczna i ewangelikalna
pobożność przebudzeniowa zapoczątkowana w XVII w i w pełni
ukształtowana w XVIII wieku, przyczyniła się do gwałtownego rozwoju
hymnologii protestanckiej. Do dziś
śpiewane są klasyczne pieśni z kręgu
anglosaskiego Izaaka Waatsa (16741748), Karola Wesleya (1707-1788)
(nierzadko pisane do melodii śpiewanych w karczmach) i Johna Newtona
(1725-1807). W tym też kręgu dochodzi do spotkania protestanckiej kultury muzycznej z afroamerykańską
wrażliwością rytmiczną pierwotnie
niewolniczej ludności murzyńskiej,
co wydatnie przyczynia się do rozwoju takich gatunków muzycznych
jak spirituals, gospel, blues i jazz, by
w wieku XX eksplodować w popkulturze: rhytm and blusem, rock and
rollem, rapem itp. We wszystkich
tych gatunkach wyraża się współczesna muzyka chrześcijańska.

Dante Alighieri

zbiorem utworów literackich różnych
gatunków, czasami o wysokiej jakości artystycznej jak np. Księga Hioba,
Psalmy, Księga Koheleta, Pieśń nad
Pieśniami, niektóre dzieła prorockie,
przypowieści Jezusa, prolog Jana czy
hymn o miłości apostoła Pawła.
Najoczywistszą formę chrześcijańskiej twórczości literackiej stanowią teksty omawianych już pieśni,
leżących na styku muzyki i literatury.
Ale obok twórczości lirycznej, chrześcijaństwo zainspirowało też stworzenie wspaniałych dzieł epickich,
będących literackim wyrazem chrześcijańskiego obrazu świata. Najdoskonalsze tego przykłady stanowią
„Boska Komedia” Dantego Alighieri (1265-1321) oraz „Raj utracony”
Johna Miltona (1608-1674). Pierwsza z nich jest opisem wędrówki po
zaświatach doskonale ilustrującej
wyobrażenie tak o budowie wszechświata jak i wartościach moralnych
i sensie ludzkiego życia człowieka
z przełomu XIII i XIV wieku. Druga opiewa stworzenie świata, bunt
Szatana i demonów oraz pierwszych
ludzi, rozwijając wątki biblijne. Oba
dzieła stały się inspiracją rozlicz-

nych dzieł literackich, muzycznych
czy malarskich. Również duchowość
chrześcijańska stanowiła inspirację
dla dzieł literackich, wspaniałych
alegorii Jana Bunyana (1628-1688)
czy epickich i eseistycznych dzieł
C.S. Lewisa (1898-1963).
Inną ważną formą ekspresji
chrześcijaństwa w literaturze, było
dramatopisarstwo, którego kontynuacją jest scenopisarstwo, a zatem teatr
i film. Pamiętajmy, że ten nowożytny
gatunek zrodził się ze średniowiecznych misteriów religijnych.

Desakralizacja, czyli szuka nie potrzebuje
usprawiedliwienia
Jak widzieliśmy, różne formy sztuki
w chrześcijaństwie stanowią wyraz
jego przekonań i duchowości. Niejednokrotnie same stają się obiektami
uwielbienia i czci, co z kolei powoduje reakcję w postaci obrazoburstwa
i powściągliwości w jej używaniu.
Sama w sobie jednak, będąc produktem ludzkiego myślenia i działania,
jest raczej neutralna i winna pełnić
funkcje komunikacyjne i użytkowe.
Za jej pośrednictwem chrześcijanie
wszak mogą przekazywać ewangelię (sztuki wizualne i literatura),
oddawać Bogu cześć (muzyka),
używać do prowadzenia wszelkiego
rodzaju działalności (architektura).
Tak jak w katolicyzmie, kościołach
wschodnich czy prawosławiu silna jest skłonność do jej sakralizacji, tak protestantyzm, szczególnie
w nurcie reformowanym, sztukę „odczarowuje” i traktuje użytkowo.

Poezja i opowieści
z chrześcijańskim przesłaniem
Rola twórczości literackiej jest szczególna, bo nie jest ona dodatkiem, czy
wtórnym wytworem chrześcijaństwa, ale leży u samych jego podstaw,
bo przecież Biblia, święta Księga
chrześcijan, jest niczym innym jak

Bohaterowie filmu z serii Opowieści z Narnii na podstawie opowieści napisanych przez C.S. Lewisa
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GRATULACJE

WSPOMNIENIE

J

ose Kaniak urodził się 19 marca
1952 roku w Kurytybie (miasto
w stanie Parana w Brazylii) w rodzinie polskich emigrantów z lat
30-tych ubiegłego wieku.

Zbigniew L. Gadkowski

Jan Mironczuk

samodzielnym pracownikiem
naukowym

J

ako rodowity olsztynianin śledzę rozwój i rozbudowę mego
rodzinnego miasta, zauważam, że
szczególnie prężnie działa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Uczelnia ta powstała z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, Warmińskiego Seminarium Teologicznego
i właśnie rozpoczęła osiemnasty rok
swej działalności, aktualnie kształci studentów na siedemnastu wydziałach.
W dniu 1 czerwca miałem zaszczyt i niewątpliwą przyjemność
uczestniczyć w święcie UWM.
Rektor i Senat zaprosili na podniosłą uroczystość do uczelnianego
Centrum Konferencyjnego, gdzie
odbyło się nadanie tytułu doktora
honoris causa oraz wręczenie dyplomów doktorów habilitowanych
i doktorów.
W gronie czterdziestu jeden
doktorów habilitowanych znalazł
się nasz Brat w Chrystusie Jan Mironczuk, członek placówki naszego
Kościoła w Ostrołęce. Ks. prof. dr
hab. Andrzej Kopiczko prof. zw.
UWM, w ocenie przedstawionej
pracy m.in. stwierdził: „Są to opracowania oparte na bogatej i wszechstronnej podstawie źródłowej (…)
Rozprawę habilitacyjną oceniam
jako dzieło dojrzałe pod względem
metodycznym i formalnym. Autor
wykazał się bardzo dobrą znajomością złożonej problematyki konfesyjnej”. Natomiast prof. zw. dr hab.
Tadeusz Stegner z Uniwersytetu
Gdańskiego pracę naukową naszego Brata skomentował następująco:
„Przeprowadził (JM) też szereg wywiadów z duchownymi kościołów
ewangelicznych, członków zborów.
Jako, że praca dotyczy też i czasów
prawie współczesnych wielu ko-
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ścielnych aktywistów żyje i jeszcze pamięta swoją działalność. Jest
to cenna inicjatywa, autor nie tylko wykorzystał źródło, ale stał się
jego współtwórcą.” Trzeci z recenzentów, prof. zw. dr hab. Jarosław
Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stwierdził
m.in. iż „autor dotarł także, co należy pochwalić do emigracyjnych
materiałów archiwalnych…”.
Wszyscy trzej wymienieni recenzenci stwierdzili, że materiał
dr Jana Mironczuka przedłożony
do oceny spełnia wymogi zawarte
w Art. 16 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach i tytule naukowym. Należy też podkreślić, że
Komisja Habilitacyjna w składzie
siedmiu osób głosowała jednomyślnie za nadaniem dr Janowi Mironczukowi tytułu doktora habilitacyjnego.
Doktor habilitowany Jan Mironczuk pracuje w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie-Radości, gdzie
jest kierownikiem katedry Historii
Kościoła, a wykłada historię Kościoła, metodykę pracy naukowej,
wiedzę o wyznaniach chrześcijańskich i innych religiach. Pracuje
również w zielonoświątkowej Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej
w Warszawie, gdzie wykłada historię filozofii, historię pentekostalizmu, logikę i teorię poznania.
Drogi Janku, Twoja wiedza
i skromność wszystkim znającym
Ciebie „rzuca się w oczy”, stąd
w ich imieniu i swoim własnym
składam Ci najserdeczniejsze
gratulacje, życząc Bożego błogosławieństwa podczas prac dydaktycznych, naukowych, jak również
w życiu rodzinnym i zborowym.
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Jego rodzice i liczne rodzeństwo
byli związani ze zborem baptystów
w Kurytybie. Chrzest na wyznanie
swojej wiary przyjął jako 15-latek
10 grudnia 1967 roku. Do kraju
swych przodków przyjechał po raz
pierwszy po studiach, pod koniec
lat siedemdziesiątych. W Polsce
rozpoczął naukę języka polskiego
w Instytucie Studiów Polonijnych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i wtedy też pojawił się po raz
pierwszy w zborze baptystów przy
ul. Wyspiańskiego.
To był bardzo egzotyczny gość
jak na tamte czasy, szybko dał się
poznać i zaprzyjaźnił się z wieloma
osobami ze zboru. W tym czasie
aktywnie uczestniczył też w spotkaniach studenckich organizowanych przez Ruch Nowego Życia. Po
studiach wrócił do Brazylii, ale po
kilku latach ponownie przyjechał do
Krakowa. Po powrocie dołączył do
grupy modlitewnej, która regularnie
modliła się o nasze miasto.
Na jednym z takich spotkań pojawił się pomysł, aby modlić się
o dzielnicę Podgórze, w której nie
było ani jednego zboru ewangelicznego. Jose chętnie dołączył do
tej modlitwy i po niedługim czasie powstał zespół z wizją założenia nowej wspólnoty baptystycznej
w tej dzielnicy Krakowa. Zespół modlitewny tworzyło trzech przyjaciół:
Jose, Michael Green oraz Stanisław
Głuszek. Jednym z przyczynków
do realizacji wizji było uzyskanie
przez Jose poparcia dla planów misyjnych w jego rodzimym zborze
w Kurytybie.
W 1994 roku Jose powrócił
z Brazylii jako misjonarz i we wrześniu rozpoczął studia teologiczne
w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Radości,
które ukończył uzyskawszy dyplom
licencjata teologii 26 maja 1997 r. Po

Stanisław Głuszek

Jose Luiz Kaniak

studiach osiadł już na stałe w Krakowie. Realizacja wizji zaczęła nabierać tempa. W listopadzie 1998 roku
Ogólne Zebranie Członków Zboru
Baptystów w Krakowie przyjęło na
pastora zboru brata Zbigniewa Sobczaka, który miał podjąć pracę od
następnego roku. Stanisław Głuszek,
misjonarz zboru pełniący do tej pory
obowiązki pastora, został oddelegowany do pracy w placówce w Podgórzu. W grudniu w Rabce odbyło się
trzydniowe spotkanie wszystkich,
którzy mieli się stać zalążkiem nowej wspólnoty. Owocem spotkania
była decyzja o rozpoczęciu regularnych nabożeństw niedzielnych i projekt działań ewangelizacyjnych.
W styczniu 1999 roku Jose Kaniak został powołany przez zbór na

misjonarza w placówce w Podgórzu. Angażował się całym sercem
w działania ewangelizacyjne, pracę
misyjną wśród Romów i w nauczanie Słowa Bożego.
12 grudnia uchwałą Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
został powołany II Zbór „Wspólnota
Podgórze” w Krakowie. Jose został
wybrany na Starszego Zboru i wraz
z Michaelem Greenem i Stanisławem Głuszkiem stworzyli zespół
przywódczy wspólnoty.
Z czasem Jose zaczął wspierać
również inne zbory: na nabożeństwach czwartkowych w pierwszym zborze, raz na jakiś czas wygłaszał kazania w zborze w Rabce,
a po przeprowadzce do Tarnowa,
pomagał w służbie brata Ireneusza

Skoczenia. Bardzo aktywnie uczestniczył w pracy Okręgu Południowego, reprezentując naszą Wspólnotę na
spotkaniach okręgowych i usługując
wykładem słowa w wielu zborach.
Dnia 23 listopada 2015 roku
uczestniczył jak zwykle w nabożeństwie i spotkaniu członkowskim wspólnoty. Potem pożegnał się
z wszystkimi i wrócił pociągiem do
Tarnowa. Nikt nie przypuszczał, że
jeszcze tej nocy Bóg odwoła go do
siebie. Brakuje nam go na rożne sposoby, jego umiłowania Słowa, uśmiechu, poczucia humoru. Mamy nadzieję że przywita nas w domu Ojca.
„Henoch przyjaźnił się z Bogiem,
a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg” (Księga Rodzaju 5.24).
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Ukraina – 500-lecie Reformacji

USA – 200 lat
Amerykańskiego
Towarzystwa Biblijnego
Powstało ono w 1816 roku na bazie wielu inicjatyw zaangażowanych w rozpowszechnienie Pisma Świętego w tym kraju. Jedną z takich inicjatyw było wydanie
w 1808 roku nowego tłumaczenia Biblii
i powstanie Filadelfijskiego Towarzystwa
Biblijnego. Od samego początku aktywnie
angażowali się w tę działalność baptyści.
Nalegali oni, aby greckie słowo baptizo
zostało przetłumaczone jako zanurzenie,
stąd pojawiły się pewne kłopoty. Zbory i organizacje baptystyczne wspierają pracę Amerykańskiego Towarzystwa
Biblijnego. Baptysta Adoniram Hudson
w 1834 roku przetłumaczył Biblię z języków oryginalnych na język birmański. Inny
baptysta, Robert Brotcher (zm. 2010) był
tłumaczem Good News Bible. W dniach
12-18 maja tego roku w Filadelfii odbyło
się uroczyste zgromadzenie poświęcone
200-leciu Amerykańskiego Towarzystwa
Biblijnego (Baptist World, 3/2016).

USA – misyjny wyjazd
do Brazylii

Przez 8 dni (10-17 lipiec br.) południowi
baptyści z USA ewangelizowali w zborach, więzieniach i szkołach w brazylijskim mieście Belo Horizonte. Wayne
Jenkins, dyrektor wydziału ewangelizacji
baptystycznej konwencji Luizjany, powiedział: „Bóg bardzo nas błogosławił,
zanotowaliśmy bowiem 3.202 decyzji
powierzenia życia Jezusowi. W tym czasie pomogliśmy w budowie trzech budynków kościelnych. Ponadto ewangelię
przyjmowała każda grupa wiekowa”. Jenkins już 25 razy organizował taki wyjazd
misyjny do Brazylii, ale po raz pierwszy
był w Belo Horizonte. Udał się tam z 60
osobami z 10 zborów stanu Luizjana oraz
37 osobami z innych stanów. Carlos
Meza, pastor hiszpańskiego zboru w USA
przyznaje, że choć był to jego już 16.
wyjazd misyjny do Brazylii, to jednak ten
ostatni był wyjątkowy (Baptist Press).
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W dniach 26-27 sierpnia br. w Kijowie odbyło się Drugie Forum Misyjne. W czasie jego trwania prezydent Ukrainy podpisał ustawę o „Upamiętnieniu na Ukrainie 500-lecia Reformacji”. W spotkaniu z prezydentem Poroszenko uczestniczyli
przedstawiciele europejskich i światowych protestanckich kościołów. Wśród nich
był Paul Msiza, prezydent Światowego Związku Baptystów. Ukraińska Rada Kościołów i organizacji religijnych wystąpiła do prezydenta z prośbą o taką ustawę.
Przed jej podpisaniem prezydent powiedział: „Dobrze wiem, jaką rolę odegrały
protestanckie kościoły i religijne organizacje w religijnym, kulturowym i społecznym rozwoju Ukrainy i doceniam to”. A więc rok 2017 zostanie poświęcony świętowaniu Reformacji, dlatego zbory baptystyczne będą się modlić, aby móc wykorzystać wszystkie możliwości, jakie im Bóg teraz daje, do jak najlepszej służby
społeczeństwu. Od czasu ogłoszenia niepodległości tego kraju powstało 1906
nowych zborów baptystycznych, a 204 jest w procesie organizacji. Obecnie do
Kościoła Baptystów na Ukrainie należy 2.382 zbory (ecbua. info).

Rosja – kara za misję w Domu Modlitwy

Antymisyjne prawo Jarowoj nie tylko ogranicza misję zagraniczną, ale pozwala
też na kontrolę religijnych organizacji. W Nojabrsku, ważnym mieście Jamało-Nienieckiego okręgu autonomicznego, przedstawiciele władzy zamknęli obóz
dziecięcy przy Domu Modlitwy baptystycznego zboru. Uznano bowiem, że spotkanie dziecięce było nielegalne, gdyż nie było wcześniej zgłoszone. Pastorzy zboru twierdzą jednak, że posiadają na to zgodę. Władzom chodziło o to, że zajęcia
z dziećmi prowadzili ludzie z Ukrainy i z USA. Uznano to za naruszenie prawa
o działalności misyjnej. Pastor zboru został ukarany grzywną 5.000 rubli. Nie podano jednak konkretnego powodu tej kary. Ogólna tendencja jest oczywista: prawo Jarowoj coraz bardziej staje się środkiem karania nawet wtedy, gdy nie ma ku
temu podstaw (Baznica. Info).

Izrael – niezwykłe odkrycie archeologiczne

Archeolodzy pracujący na Górze Świątynnej w Jerozolimie znaleźli dowody na
to, że druga świątynia 2000 lat temu na pewno znajdowała się na tym wzgórzu.
Odnaleziono tam bowiem 600 kolorowych płytek podłogowych, które pochodzą z okresu Heroda (37 przed Chr. do 4 po Chr.). „To pierwszy taki przypadek,
gdy archeolodzy odkryli część budowy drugiej świątyni z czasów Heroda” powiedział jeden z autorów świątynnego projektu „Przesiewanie” (Temple Mount Sifting Project). Styl odnalezionych fragmentów podłogi odpowiada stylowi
podłóg budynków wzniesionych przez Heroda. Podobne podłogi zostały odkryte
na miejscu pałaców Heroda
w Masadzie, Jerychu i innych
miejscowościach. Istotną cechą podłóg tych pałaców był
wymiar płytek podłogowych –
30x30 cm. Realizacja projektu
rozpoczęła się w 2004 roku,
jego celem było uratowanie
wszystkich artefaktów na
Świątynnym Wzgórzu. Chodziło też o zaprzeczenie muzułmańskiej propagandzie, że Góra
Świątynna jest tylko islamską
świątynią. Wielu chrześcijan
też uległo tej propagandzie
(Christian.by).
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Estonia

Łotwa – skład religijny społeczeństwa

Według ministerstwa sprawiedliwości na początku tego roku Łotwa posiadała
1.969.000 mieszkańców, w tym 1.514.702 wierzących – o 11.650 mniej niż w roku
poprzednim. Luteranie przy końcu 2015 roku liczyli 700.465 osób, o 16.942 mniej niż
w roku 2014. Natomiast ilość katolików w tym czasie wzrosła z 407.018 do 415.440
osób. Ponadto było 370.000 prawosławnych, 2.393 staroobrzędowców, 41.042
wyznawców Pomorskiego Kościoła Prawosławnego Łotwy, 6.988 baptystów,
3.935 adwentystów, 526 metodystów, 284 żydów, 337 mahometan, 145 krysznaitów, 3.187 zielonoświątkowców, 3.000 wiernych Kościoła „Nowe Pokolenie”, 3.175
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, 697 pogan, 972 mormonów, 100 reformowanych,
721 Świadków Jehowy, 432 wiernych Armeńskiego Kościoła Apostolskiego, 222
wiernych Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej, 264 członków Armii Zbawienia, 21
hinduistów (Baznica.Info).

Indonezja – międzynarodowe spotkanie chrześcijan

W dniach od 4 do 9 sierpnia tego roku, w mieście Malang, w Indonezji, odbył się
Międzynarodowy Kongres, w którym wzięli udział przedstawiciele z 86 krajów. Kongres ten co trzy lata odbywa się pod kierownictwem organizacji misyjnej Evangelism
Explosion (Wybuchowa ewangelizacja), która przygotowuje chrześcijan do dzielenia
się swoją wiarą. Indonezja to największe państwo Azji, gdzie wyznawcy islamu stanowią ponad 88% mieszkańców. Mimo to gorliwi chrześcijanie docierają z ewangelia
do 17.000 wysp tego kraju. Chrześcijaństwo stanowi tam 10% mieszkańców, w tym
7,1% to protestanci, zaś 2,9% stanowią katolicy. W ciągu ostatnich 10 lat ewangelicznie wierzący chrześcijanie wzrośli z 1,5% do 7,1%. Rozwija tu pracę organizacja
„Od serca do serca”, a w większych miastach ewangelizuje ponad 300 misjonarzy
organizacji Evangelism Explosion, którzy chrzczą nieraz po 200 osób naraz. To dobry
przykład dla innych chrześcijan (ecbua.info).

Ghana – przykład skutecznej ewangelizacji

Baptystyczna Konwencja Ghany w 2005 roku liczyła 75.000 członków w 1000 zborów. Obecnie dane te wzrosły do prawie 500.000 członków w ponad 2.000 zborach.
To skutek realizacji programu misyjnego, jaki podjęli baptyści tego kraju. Dotarli oni
do pięciu części swego kraju, zakładając tam nowe zbory. Tylko w ostatnich latach
powstało 27 zborów w Nzema na zachodzie kraju, 52 w Sefwi w środku kraju, 40
w Navarongo, przy granicy z Burkina Faso, 16 w rejonie obok Togo i wiele w Yendi
na północnym wschodzie kraju. „W naszym programie jest zakładanie punktu misyjnego, placówki, a następnie zboru”, mówi Ernest Adu- Gyamfi, przewodniczący
Rady Kościoła. Od 20 lat działa tam Wakacyjny Program Studencki, w czasie którego studenci przez dwa tygodnie udzielają się misyjnie. Wspiera ich Stowarzyszenie Baptystycznych Biznesmenów. W tym roku w programie tym wzięło udział 380
studentów. Każdy taki wyjazd to 10 nowych zborów. Stowarzyszenie Biznesmenów
wspiera nowe zbory i przez rok gwarantuje wsparcie finansowe dla ich pastorów
(BWA Connect, 9/2016).

Portugalia – zbór baptystów na Maderze

Madera to wyspa portugalska na Oceanie Atlantyckim. Jej stolicą jest Funchal. „Zbór
baptystyczny w Funchal istnieje od 1976 r., prowadzi nabożeństwa i studia biblijne
w językach angielskim, portugalskim i rosyjskim. Według informacji z ich ulotki
i strony internetowej, zbór liczy około 50 ochrzczonych dorosłych 10 narodowości, a w niedzielnych nabożeństwach uczestniczy łącznie ok. 100 osób. Przez 40 lat
pastorem zboru był Edgar (Ed) Potter, pochodzący z Colorado, któremu w służbie
pomagała żona Abbie, zajmująca się oprawą muzyczną nabożeństw, oraz lider uwielbienia – Roy Edens, Brytyjczyk z Kornwalii. W kwietniu 2016 r., po 40 latach służby w zborze w Funchal, pastorostwo Potter zakończyli swoją długoletnia pracę na
Maderze i powrócili na zasłużoną emeryturę do USA. Pastora Pottera w służbie zastąpił miejscowy zborownik z wieloletnim stażem – brat José Carlos, który po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych w grudniu 2016 zostanie ordynowany na
nowego pastora wspólnoty baptystów w stolicy Madery” (Jednota, 3/2016).

– międzynarodowy
koncert misyjny
W rosyjskojęzycznym zborze baptystów „Golgota” w mieście Kochtła-Jarwe w końcu sierpnia br. odbył się
ewangelizacyjny, międzynarodowy koncert misyjny, w którym wziął udział
zespół muzyczny „Niebo” z Mołdawii
oraz łotewski zespół „Krewniacy”. Najliczniejszy rosyjskojęzyczny zbór (150
czł.) znajduje się w Tallinie, drugi po
nim (100 czł.) w Narwie. Nikołaj Oriechow, prezbiter zboru „Golgota” mówi:
„Długo przygotowywaliśmy się do tego
koncertu. Przychodzą do nas wtedy
wierzący i niewierzący. Przyjeżdżają
do nas goście z Łotwy, Litwy i różnych
miast Estonii. Nasza młodzież organizuje letnie obozy. W zborze nabożeństwa odbywają się w języku rosyjskim
i estońskim. Kiedyś łatwiej nam było
wyjeżdżać do Rosji. Obecnie, niestety,
ludzie rzadziej zbliżają się do Boga, ale
są i pokutujący. W następnym miesiącu
w naszym zborze odbędzie się chrzest.
Mamy dobre relacje z innymi konfesjami. Władze są lojalne wobec wszystkich
konfesji”. Kościół Baptystów w Estonii
posiada 6.376 członków w 85 zborach
(baptist.ru).

Ameryka Środkowa –
odpływ katolików

W Ameryce Środkowej Kościół rzymskokatolicki wciąż traci wiernych na
rzecz protestanckich Kościołów nurtu
ewangelikalnego. Jednym z najbardziej
klasycznych przykładów jest Nikaragua, gdzie w okresie 1995-2013 odsetek katolików w społeczeństwie spadł
z 77 na 47 procent. Według badań przeprowadzonych przez Hiszpański Instytut Studiów Strategicznych, sytuacja
Nikaragui nie jest odosobniona. Także
w Hondurasie (z 76 na 57), El Salwadorze (z 67 na 54) oraz Gwatemali (z 54 na
47) odnotowano odpływ wiernych od
Kościoła Rzymskokatolickiego. Wśród
osób przechodzących do Kościołów
ewangelikalnych największy odsetek
stanowią kobiety i ludność wiejska.
W Panamie Kościół rzymskokatolicki traci stosunkowo mało wiernych,
a tamtejsze Kościoły protestanckie nie
są aż tak silne – być może dlatego Watykan zdecydował się na zorganizowanie
Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku
właśnie w Panamie (ekumenizm. pl).
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Egipt – zakładanie
nowych zborów

Wieloetniczni i zróżnicowani mieszkańcy
Egiptu liczą prawie 80 mln. Prawie 90%
z nich to muzułmanie, a tylko 10% to
chrześcijanie, w większości koptowie.
Początki baptystycznego świadectwa sięgają początku lat 1930-tych, gdy Saddik
Gerges wrócił z USA. Skutkiem jego pracy
powstało wiele egipskich zborów baptystycznych. Obecnie Konwencji Baptystów
w Egipcie przewodniczy Mounir Malaty
w Kairze. Konwencja ta składa się z 19 zborów i wielu oddzielnych grup. Ta mała Konwencja jest bardzo aktywna w zakładaniu
nowych zborów. Tamtejsi misjonarze ofiarnie pracują wśród najuboższych i najmniej
wykształconych. I tak Jusuf w 2015 roku
nawiązał kontakt z 100 rodzinami, rozpoczął spotkania w prywatnym domu. W tym
roku pragnie on współpracować z 200 rodzinami, zakłada ośrodki dla sierot. Natomiast Saad organizuje spotkania biblijne,
10 osób z jego grupy podjęło decyzję naśladowania Pana Jezusa, wkrótce odbędzie
się ich chrzest. Organizuje pomoc materialną dla najuboższych, stara się o budynek
dla nowego zboru, na spotkania w różnych
miejscach uczęszcza prawie 70 osób. Zaś
Nabil organizuje nabożeństwa w różnych
domach, 10 osób już przyjęło Pana, ale ich
sytuacja jest trudna, ponieważ księża tradycyjnego Kościoła grożą im poważnymi
konsekwencjami (MP/ebf).

Brazylia – Światowy
Kongres w 2020 roku

Dwudziesty drugi Światowy Kongres Baptystów odbędzie się w 2020 roku w Rio de
Janeiro w Brazylii. Po raz pierwszy będzie
on połączony ze Światową Konferencją
Młodzieży Baptystycznej. Dotąd Konferencja odbywała się oddzielnie, w innym terminie. Neville Callam, na posiedzeniu Rady
Głównej ŚZB w Vancouver powiedział, że
został już podpisany kontrakt z Rio Centro
Conventio, w którym zgromadzą się przedstawiciele świata baptystycznego, aby
w jedności świętować i poznawać wolę Bożą
dla Kościoła w jego życiu i misji. Będzie to
drugi Światowy Kongres Baptystów w Rio.
Dziesiąty Kongres odbył się w tym mieście
w 1960 roku. Zgromadził on wtedy największą ilość uczestników od 1905 roku, czyli
od czasów powstania Światowego Związku.
Ewangelista Billy Graham wygłosił na nim
końcowe kazanie na stadionie Maracanã,
który w tym czasie mógł pomieścić prawie
200.000 obecnych (bwa.org).
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Iran – Jezus zmienia życie

W dniu 23. września tego roku 214 osób z Iranu i Afganistanu, w czasie radosnego
nabożeństwa przy irańskiej granicy, przyjęło chrzest. Były to osoby pochodzące
z pięciu mówiących po persku zborów. Tematem tego nabożeństwa były słowa:
„Jezus zmienia życie”. Na tym całodniowym spotkaniu składano świadectwa
o tym, jak Jezus ratuje życie. Mohammad planował samobójstwo, ale Jezus
zainterweniował. Morad szukał prawdy i znalazł ją przy czytaniu trzeciego
rozdziału Listu do Rzymian. Sahara Jezus uwolnił z nałogu. Każdego dnia coraz
więcej Irańczyków i Afgańczyków dochodzi do wiary w Jezusa. Należy modlić
się o tych, którzy już przyjęli chrzest oraz o ich rodziny i przyjaciół. A także tych,
którzy już przygotowują się do chrztu (Iran 30).

Chiny – zaostrzenie prawa religijnego

W ślad za niedawnym ograniczeniem misyjnej działalności w Rosji, również Chiny poszły w tym kierunku. Rada Państwa tego kraju przedłożyła nowy projekt
ustawy, która ogranicza działalność religijnych organizacji, nie posiadających
państwowej rejestracji, a rejestracja taka w praktyce jest nieosiągalna. Ustawa
składa się 74 artykułów. Niektóre z nich zabraniają uczestniczenia w zagranicznych konferencjach o charakterze religijnym, organizowania religijnej działalności, zakładania religijnych organizacji i prowadzenia obrzędów w szkołach i przez
internet. Nowe ograniczenia mają służyć bezpieczeństwu kraju, walce z separatyzmem i terroryzmem. Zmiany w ograniczeniu praw religijnych wprowadza się
w tym kraju co 10 lat i są one coraz surowsze. Poprzednie wersje takiej ustawy
miały miejsce w latach 1995 i 2005 (credo.ru).

Nigeria – śmierć ponad 48 chrześcijan

We wrześniu i październiku tego roku w dwóch atakach pasterze muzułmańscy
z plemienia fulani zamordowali ponad 48 chrześcijan i poważnie ranili 8 innych.
15 października przynajmniej 40 chrześcijan straciło życie w mieście Godogodo,
Kaduna, a przynajmniej 8 zostało w tym mieście zamordowanych trzy tygodnie
wcześniej. „To święta wojna islamistów z chrześcijanami w południowej części
stanu Kaduna” – powiedział Thomas Akut. Pasterze fulani już od 100 lat prowadzą
napady na trudniących się rolnictwem chrześcijan, ale ostatnio te ataki wyraźnie nasiliły się. Napadający palili domy i zabijali chrześcijan. Akut, 41-letni pastor
ewangelicznego zboru „Dobrej Nowiny” mówi, że ataki te wypędziły z domów 245
członków jego zboru. Większość wiosek wokół Godogodo zostało zniszczonych,
a wielu chrześcijan musiało
uciekać. Spalono16 budynków kościelnych. Napastnicy zniszczyli też zbiory
na polach, by spowodować
głód. „Napad rozpoczął się
pół do dziewiątej wieczorem. Nie byliśmy pewni czy
przeżyjemy” – mówi Izaak
Balason, pastor zboru baptystycznego (Baptist Press).

Korea Południowa – masowy chrzest

W dniu 6. sierpnia br. w Ośrodku Kształcenia Wojskowego w mieście Naoton,
odbył się chrzest ponad 4.990 żołnierzy. Udzielało go 40 miejscowych pastorów
baptystycznych i 22 pastorów amerykańskich. Ten masowy chrzest był częścią
uroczystości 60-lecia Dalekowschodniej Stacji Radiowej w Korei, której przewodniczy Billy Kim, prezydent Światowego Związku Baptystów w latach 2000-2005.
„Przyszłość Korei i koreańskiego Kościoła zależy od młodszego pokolenia, na
starszym zaś pokoleniu leży odpowiedzialność za jego prowadzenie. Jesteśmy
przekonani, że ewangelia jest odpowiedzią na pytania, jakie zadają ludzie młodzi,
niepewni swojej przyszłości” – powiedział Kim, mając na uwadze młodych żołnierzy” (Baptist World, 4/2016).

SŁOWO PRAWDY – 10 i 11 – październik i listopad 2016

Indie – nasilające się ataki na chrześcijan

Fidżi – pozytywne skutki

Ewangeliczne Stowarzyszenie Chrześcijan donosi, że w pierwszej połowie tego
roku ilość ataków na chrześcijan była taka jak w ciągu całego poprzedniego roku.
Prawie jedna piąta wszystkich incydentów miała miejsce w stanie Uttar Pradesz
(200 mln mieszkańców). Chrześcijanie w Indiach stanowią 5% mieszkańców, choć
oficjalny spis wykazuje 2,3 procent, 79,8% hinduistów i 14,2% muzułmanów. Ataki
na chrześcijan mają miejsce prawie codziennie. Największy pogrom chrześcijan był
w 2008 roku – ponad 100 osób zabitych, 300 kościołów i chrześcijańskich domów
zburzonych i 56.000 osób wypędzonych. Policja i administracja państwowa są
wyjątkowo łagodne wobec przestępców. Nieraz policja nawet wyraźnie staje
po stronie hinduskich nacjonalistów i nie egzekwując prawa, nie dokonuje ich
aresztowań (Baptist Press).

huraganu

Pod takim tytułem odbyła się, w dniach od 9 do 11 września tego roku, już czwarta
naukowo-historyczna konferencja w baptystycznym zborze „Kościół Chrystusa”
w Wielkim Nowogrodzie. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych konfesji,
uczeni, historycy, archiwiści, teolodzy, pastorzy, misjonarze i dziennikarze. Organizatorem tej konferencji był Anatolij Korabiel, magister teologii, historyk i biskup
okręgu nowogrodzkiego. Głównym tematem było 140-lecie synodalnego przekładu Biblii na język rosyjski. Kościół rosyjskich baptystów wraz z innymi ewangelicznymi kościołami w różnych rejonach kraju organizuje tego typu konferencje.
W czasie tej konferencji mówiono nie tylko o historii ruchu ewangelicznego w Rosji, ale także wpływie Słowa Bożego na takich poetów jak Siergiej Jesienin czy
Władimir Nabokow. Zoja Bardina, korespondent Kościoła Baptystów w Rosji, opowiedziała o uroczystościach poświęconych 140-leciu przekładu Biblii w Moskwie,
Sankt Petersburgu, Briańsku. W ramach akcji „Czytam Biblię” w miastach tych
rozprowadzono prawie 100.000 Nowych Testamentów. Uroczyste zakończenie
konferencji odbyło się w baptystycznym zborze „Kościół Chrystusa” i było połączone ze świętem dziękczynienia. Muzyką usłużyła rodzina Larionowych z Łotwy
oraz chór i orkiestra miejscowego zboru (baptist.ru).

Fidżi to państwo wyspiarskie, położone na
332 wyspach i 500 wysepkach w południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Rada Wykonawcza Południowoazjatyckiej Federacji Baptystów – jedna
z sześciu regionalnych organizacji Światowego Związku Baptystów – swoje doroczne spotkanie w dniach 1-3 lutego br.
odbyła w mieście Suva, stolicy tego archipelagu. Na spotkanie przybyło 100 delegatów zborów baptystycznych z Fidżi oraz
60 osób z innych krajów. Tematem spotkania była misja, rozwój przywództwa,
praca wśród kobiet i młodzieży, edukacja
i wzajemna pomoc. Kilka tygodni później,
20. lutego archipelag ten nawiedził wielki
huragan. Mimo zniszczeń sprawił on, że
tamtejsi baptyści zjednoczyli się w niesieniu pomocy poszkodowanym i postanowili, jako Konwencja Baptystów Fidżi,
mieć swoje biuro do koordynacji pracy.
Dotąd przewodniczący Rady Kościoła
jak i sekretarz Konwencji koordynowali
pracę Kościoła w swoich domach. Już
w marcu takie biuro powstało. Teraz współpraca ze zborami będzie o wiele lepsza.
Według danych z 2004 roku Konwencja
Baptystów Fidżi posiada 1600 członków
w 14 zborach (BWA Connect, 10/2016).

Japonia – z buddyzmu do baptyzmu

Etiopia – baptyści proszą

Rosja – fenomen rosyjskiego protestantyzmu

Od 1. kwietnia tego roku Unia Kobiet Baptystycznych w Japonii ma nową przewodniczącą. Jest nią Yukimo Yonemoto. Dotąd była buddystką, ale w czasie swego
pobytu w USA powierzyła swoje życie Chrystusowi. Po powrocie do Japonii zaczęła uczęszczać do najbliżej położonego zboru baptystów w Nagoya, a 6 miesięcy
później została w nim ochrzczona. Odtąd aktywnie uczestniczyła w grupie biblijnej
i wszystkich porannych i wieczornych modlitwach. Czując powołanie do pracy
kościelnej, rozpoczęła studia teologiczne na Baptystycznym Uniwersytecie Seinan
Gakuin. Na 25 studentów w jej grupie było tylko 7 kobiet. W Japońskiej Konwencji
Baptystów jest prawie 300 pastorów, w tym ok. 50 to kobiety, pracujące w małych, wiejskich zborach (Baptist World, 3/2016).

Republika Środkowoafrykańska
– maskara chrześcijan

W dniu 16. września tego roku fanatycy muzułmańscy zamordowali 26 cywili
w jednej z wiosek tego kraju. Rebelianci z byłego ugrupowania Seleka zaatakowali wioskę Ndomete, położoną ok. 300 km na północ od stolicy kraju Bangui.
O ósmej wieczorem chodzili od domu do domu, zabijając chrześcijan. Napięcie między muzułmanami a chrześcijanami nasiliło się w roku 2013, gdy bojówki Seleka
doprowadziły do zastąpienia prezydenta Francoisa Bozizego prezydentem Michalem Djotodia, muzułmaninem. Nowy prezydent we wrześniu 2013 roku rozwiązał tę
organizację, ale jej odpryski nadal zabijały chrześcijan. Organizacja Praw Człowieka
udokumentowała wiele egzekucji, gwałtów i grabieży, dokonywanych przez zwolenników Seleka. W ataku na Kościół Fatimy w Bangui 28. maja 2014 roku zabiły one
11 osób. W lutym, gdy były premier został prezydentem, pojawiła się nadzieja na
uspokojenie nastrojów, ale poza stolicą rebelianci są wciąż aktywni (Baptist Press).

o modlitwę

W związku z niepokojami w tym kraju,
baptyści etiopscy proszą międzynarodową społeczność baptystyczną o modlitwę.
Od 5. sierpnia tego roku w zamieszkach
tych zginęły setki ludzi. Protesty przeciwko naruszeniom praw człowieka przez
rządzących, politycznej marginalizacji
i zabieraniu przez władze ziemi i masowym
aresztowaniom, doprowadziły do wielkich
niepokojów. „Wysyłam ten email do baptystycznej międzynarodowej społeczności,
by łączyła się z nami w modlitwie. Sytuacja w naszym kraju pogarsza się. Opozycja wobec rządu nasila się, ale nie reaguje
on konstruktywnie” – pisze Jima Dilbo,
przewodniczący Baptystycznego Kościoła
Emmanuela w Etiopii. W jednym wypadku – jak pisze Dilbo – według oficjalnych
czynników, w starciach dwumilionowego
tłumu z plemienia oromo z siłami rządowymi, zginęło 55 osób, natomiast opozycja twierdzi, że śmierć poniosło ponad 500
osób. Na sześć miesięcy rząd ogłosił stan
wyjątkowy (bwa.org).
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