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Drodzy Bracia i Siostry,

S

łowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Nigdzie nie odeszło. Ten
świat jest już nowy. Jego chwałę wciąż możemy oglądać dzięki Ewangelii
i świadectwu Ducha. Ta chwała wciąż ma moc nas zmieniać – „z chwały
w chwałę”, jak pisze apostoł Paweł (2Kor 3:18) – czyli natura Chrystusa naszą naturę.
		 Niech więc Ta chwała przemienia Wasze serca, małżeństwa, dzieci, wnuki,
rodziny, bliskich; zbory, wspólnoty, cały Kościół; pracę, wolny czas, poranki, wieczory;
dnie szczęścia i przygnębienia. Chwile uniesień i słabości, sukcesy i porażki – abyście
we wszystkim, czerpiąc z Niego wzór, potrafili z pokojem i wdzięcznością ufać Ojcu
i doświadczać pocieszenia Ducha. Niech Jego łaska przynosi nam nawrócenie i pokorę,
a prawda niezłomną odwagę w składaniu świadectwa. Niech Królestwo tego Odwiecznego Słowa przychodzi w nas i przez nas, Amen.
W imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz redakcji „Słowa Prawdy”,

Prezbiter Mateusz Wichary
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cudowny dar Bożego Narodzenia
Ś

więta te zwykle kojarzą się nam z prezentami, obdarowywaniem naszych dzieci i bliskich nam osób.
Również pięknie przystrojoną choinką, kolędami, a jeżeli jest śnieg, to i ze śniegiem. Przy tradycyjnym świętowaniu Bożego Narodzenia na pierwszy plan wysuwają
się elementy emocjonalne, związane z tymi świętami.
Coroczne świętowanie sprawia, że bardzo do niego
przyzwyczajamy się i przez to zatracamy jego podstawowe znaczenie. Tak samo przyzwyczajamy się do
czytanych wtedy tekstów ewangelicznych z Ewangelii
Mateusza czy Łukasza, mówiących o tym wydarzeniu.

Główny temat tych świąt
Jest nim wymiana darów. Dar Boży dla człowieka
w postaci Jego Syna, i dar człowieka dla Boga w postaci oddania samego siebie Bogu. Pod wpływem różnych
kultów, które zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa,
nieraz nie ośmielamy się mówić: Boże Narodzenie. Ale
właśnie wtedy wieczny, wszechmocny, wszechobecny
i chwalebny Bóg zstąpił na ten świat. „Jednorodzony
Bóg, który jest w łonie Ojca” (Jan 1,18), stał się ciałem!
Objawił nam charakter i naturę Ojca, a po wykonaniu
swojej zbawczej misji znowu wróci do łona swego Ojca
(1 Kor. 15,28). W osobie własnego Syna Bóg nawiedził
nasz świat. Syn, zawsze będąc w łonie Ojca, stwarzał
świat i będzie dziedzicem wszystkich rzeczy. Gdy sobie
to uświadomimy, wtedy na pewno będziemy bardzo tym
faktem zaskoczeni. Szczególnie wtedy, gdy spojrzymy
na małego Jezusa w żłobie.
Anioł powiedział pasterzom: „A oto znak dla was:
znajdziecie Niemowlę zawinięte w pieluszki i położone

w żłobie” (Łuk. 2,12). Odwieczny Bóg został położony
w żłóbku! Bóg, przed którym padali na twarz Mojżesz
i Izajasz, przed którym cherubini zasłaniali swoje twarze, teraz znalazł się w brudnej stajni. Tak, to było prawdziwe Boże Narodzenie! „Niemowlę... położone w żłobie” to coś więcej niż miejsce, gdzie leżał mały Jezus, to
coś więcej niż narodzenie zwykłego dziecka.
Był to znak rozpoznawczy dla pasterzy. Czy mogliby Go znaleźć w przeludnionym wtedy Betlejemie i to
w nocy? Jakże dużo było wtedy w tym miasteczku matek z małymi dziećmi, tłumy zapełniały ulice i wszystkie domy. Ale nawet w tamtych czasach obora jako izba
porodowa i żłób jako łóżeczko było czymś niezwykłym.
Wierność pasterzy została wynagrodzona, znaleźli obiecanego Zbawiciela, wiedzieli, że to sam Bóg ich tam
zaprowadził. Żłob był ich kompasem i nadzieją, a Niemowlę w żłobie było Wielkim Pasterzem, który w końcu
zaprowadził ich do siebie. A sami pasterze byli znakiem
dla nowych rodziców, wnieśli do ich życia pokój i pewność Bożego przewodnictwa w ich życiu.
Wcześniej Maria otrzymała od swojej kuzynki Elżbiety zapewnienie, że będzie błogosławioną i szanowaną
(Łuk. 1,42). Miała wielką wiarę, ale gdy nadchodził dzień
rozwiązania, oczekiwała ich daleka i męcząca podróż.
A gdy powtarzały się bóle porodowe, nie było akuszerki, a przy tym trzeba było zatrzymać się w brudnym pomieszczeniu dla zwierząt. Czy tak miało realizować się
zapowiedziane błogosławieństwo? Józef też pamiętał
o zapowiedzi narodzin wspaniałego syna Marii (Mat.
1,20-22) i też poczuł się zawiedziony zaistniałą sytuacją.
Co stało się z utrzymywanym dotąd obrazem Boga?
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016
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I wtedy zjawili się pasterze, opowiadając o wielkiej
jasności i zwiastowaniu aniołów. To był dobry znak dla
Marii i Józefa, znak Bożej obecności i wierności swoim
obietnicom. Nie, Bóg nie popełnił błędu. Dlatego odetchnęli z ulgą i oddal Mu chwałę. Niemowlę położone
w żłobie to również znak dla świata – Bóg wybrał to miejsce, aby zejść na ten świat i być dostępnym dla każdego
człowieka. Odwieczny Bóg bezradnie leżał w żłobie –
sceneria wzbudzającą uzasadnioną krytykę i niedowierzanie. Bo czyż groźny i surowy Bóg Starego Testamentu
poniżyłby się tak, by bezradnie leżeć w żłobie? Obraz
żłobka mówi o wielkim miłosierdziu i miłości Boga,
o których mówiły Jego słowa i czyny miłosierdzia.
„Nie było dla nich miejsca w gospodzie” – i tak pozostało przez całe wieki. Właściwie nigdzie nie było dla
Niego miejsca. Mówi to nie tylko o Nim, ale i o nas.
Stworzyciel wrócił do wrogiego wobec siebie świata nie
z zamiarem zniszczenia go, lecz z miłosierdziem, będąc gotów znieść wszystko, co z Nim zrobimy. Czy Jego
miłosierdzie i miłość do zbuntowanego świata mogła
zostać okazana wyraźniej niż przez to, gdy w postaci
niemowlęcia leżał w żłobku? Gdy trudno jest nam wejść
do atmosfery Bożego Narodzenia, powinniśmy postawić przed sobą obraz odwiecznego Boga, umieszczonego w tak brudnej i poniżającej sytuacji. Jego miłość
do nas zaprowadziła Go do żłóbka. Chyba inaczej nie
zrozumielibyśmy naszego Boga.
Ludzie dobierają sobie przyjaciół odpowiednich
według statusu społecznego, wykształcenia czy stanowiska. Dlatego jesteśmy nieco zdezorientowani tym,
że Bóg tak się przed nami uniżył. Przed tobą i przede
mną. Nigdy tego do końca nie zrozumiemy. Wiemy co
On uczynił, ale nigdy nie dowiemy się dlaczego. Gdy
ktoś korzy się przed nami, jest to wielki gest, jesteśmy
tym zdziwieni. Jeżeli ktoś daje nam niespodziewany
prezent, jesteśmy tym mile zaskoczeni. Dlatego gdy myślę o Bogu w żłóbku, też jestem zdziwiony, wzruszony,
a nade wszystko wdzięczny. Bóg uniżył siebie do tego
stopnia, że pasterz, dziecko, celnik czy rybak, kobieta
z nieciekawą przeszłością czy faryzeusz, a nawet ja to
rozumiem. Leżąc w żłóbku Bóg przekazuje nam poselstwo o tym, że bardzo potrzebujemy Go poznać.

Przewodni znak
Gdy aniołowie powiedzieli pasterzom, że w mieście Dawida narodził się im Zbawiciel, ci mogli zastanawiać
się, w jaki sposób mogliby Go znaleźć. W dużym, jak na
tamte warunki, mieście, a przy tym dodatkowo zaludnionym wieloma gośćmi, trudno byłoby prostym ludziom
z oddalonych pastwisk pójść do miasta i odszukać nowo
narodzonego Jezusa. Dlatego anioł powiedział: „A oto
znak dla was: Znajdziecie Niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łuk. 2,12). Teraz pasterze
wiedzieli, że Bóg ich prowadzi. Niemowlę zawinięte
w pieluszki i położone w żłobie! Wiedzieli, że nie muszą
iść do miasta i błąkać się po nieznanych sobie ulicach.
4
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Kierując się tą wskazówką szybko znaleźli nowo narodzonego Zbawiciela.
Bóg zawsze daje szczególne znaki i dowody swego przewodnictwa. Dla mędrców takim znakiem była
gwiazda, która zaprowadziła ich do domu, „gdzie było
Dziecko” (Mat. 2,9). A dla Józefa i Marii przybycie i pokłon tych mędrców oraz ich bogate dary, były znakiem
i potwierdzeniem tego, że nowo narodzone Dziecko było
obiecanym Mesjaszem. A w jaki sposób Jan Chrzciciel
rozpoznał nad Jordanem Jezusa? Sam Jan tak o tym
mówi: „Ja Go dotąd nie znałem, ale ten, który mnie
posłał, abym zanurzał w wodzie, On mi powiedział:
Gdy zobaczysz Tego, na którego zstępuje Duch i spoczywa na Nim, to On właśnie będzie zanurzał w Ducha
Świętego. Ja to zobaczyłem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym” (Jan 1,33-34).
Do proroka Ezechiela Bóg powiedział: „Wyznaczyłem cię na znak dla domu izraelskiego... Mów: Ja jestem dla was znakiem” (Ezech. 12,6.11). Podobnie było
z innymi prorokami: podejmowali oni jakieś czynności,
które w oczywisty sposób świadczyły o nadchodzących
wydarzeniach. Bóg nie przemawiał do swego ludu abstrakcyjnymi sformułowaniami czy ogólnymi pojęciami,
lecz konkretami, zrozumiałymi dla wszystkich przykładami z codziennego życia.
Biblia jest pełna znaków obecności Bożej. Wszystkie
cuda Jezusa były znakami Jego wszechmocy i boskości.
A jakże wiele znaków ma poprzedzać Jego powtórne
przyjście! Każdy znak występują w postaci zrozumiałej
dla odpowiedniej grupy ludzi. Dla pasterzy tym znakiem
było „Niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie”. Dla innych ludzi słowa te nie miały żadnego znaczenia, ale dla pasterzy były to słowa prorocze. Byli dobrze
obeznani z tym, czym było niemowlę i żłób.
Drogi przyjacielu, a jaki znak ciebie przyprowadził
do Jezusa? Co się stało, że zauważyłeś swoją grzeszną
sytuację i w modlitwie zwróciłeś się do Pana Jezusa?
Czy było to jakieś kosmiczne wydarzenie, a może jakieś
zwyczajne, okolicznościowe, które dla innych nie miało
żadnego znaczenia, ale dla ciebie było Bożym głosem?
Bóg w różny sposób daje znaki swojej obecności i mocy.
Dla jednych takim znakiem może być nagła śmierć bliskiej osoby, niezwykły sen, jakieś wyjątkowe objawienie czy szczególne poruszenie w czasie czytania Słowa
Bożego.
Pasterze „opowiedzieli, co im zostało objawione
o tym Dziecku… wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga
za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jak zostało im powiedziane” (Łuk. 2,17.20). Każdy z nas, o ile w cudowny
sposób naprawdę poznał Jezusa, z radością powinien opowiadać o tym, co zostało mu „objawione o tym Dziecku” i wysławiać Boga za to wszystko, co usłyszał i na
własne oczy zobaczył. Najpierw usłyszał, potem uwierzył
i w końcu zobaczył. Podziel się swoją dobrą nowiną
w czasie tych Świąt z kimś bliskim, znajomym lub zupełnie obcym. Niech dobry Bóg ci w tym dopomoże.

SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU CEL
Paweł Kugler

CEL ma już
W

dniach 10-13 listopada 2016 r.
w Warszawie-Radości odbył
się czwarty – ostatni w IV edycji Centrum Edukacji Liderów (CEL) – zjazd
uczestników programu doskonalenia
przywództwa KChB. Ten ostatni zjazd
był wyjątkowy, ponieważ uczestniczyły w nim również małżonki uczestników. Łącznie w zjeździe uczestniczyło
prawie 60 osób. Zjazd był wyjątkowy
również z jeszcze jednego powodu
gdyż odznaczył okrągły jubileusz
10-lecia istnienia programu CEL.
W czwartkowy wieczór zjazd został zainaugurowany wykładem, który
wygłosił Mateusz Wichary nt. odpowiedzialności. Zdarza się, że ludzie
unikają brania ciężaru odpowiedzialności, natomiast cechą dobrego przywódcy jest przejmowanie odpowiedzialności zarówno w życiu osobistym,
rodzinnym jak i w służbie. Wykładowca podkreślił, że odpowiedzialność
to integralność głoszonych poglądów
z potwierdzającymi je uczynkami oraz
wiąże się z gotowością do ponoszenia
kosztu. Piątkowy poranek rozpoczęła
modlitwa, którą poprowadził Maciej

„Dążąc do celu”

10 lat!

Faliński z Radomia. Mówił o tym, że
modlitwa jest formą brania na siebie
krzyża, co uświadamiamy sobie, gdy
trzeba poświęcić swój czas. W kontekście Święta Niepodległości, które
przypadało tego dnia, dziękowaliśmy
Bogu za wolność w naszym kraju,
a w szczególności za wolność religijną.
Pierwszy wykład tego dnia nt. organizacji służby w zborze poprowadził
Henryk Skrzypkowski. W jego ocenie w obecnych czasach mamy lepszą
możliwość głoszenia Ewangelii w naszym kraju niż w poprzednim okresie
historycznym. Dziś istnieje możliwość
włączenia się naszych zborów w różne cykliczne imprezy kulturowe organizowane przez władze lokalne (np.
przy okazji świąt państwowych, jubileuszów, dni okolicznościowych, itp.),
co pozwala na zaistnienie kościoła
w szerszej świadomości społecznej,
a tym samym sprzyja przełamywaniu dotychczas panujących uprzedzeń
i daje możliwość głoszenia Słowa szerszemu gronu odbiorców. Wykładowca zachęcał do rozważenia tego typu
działań przy planowaniu kalendarza

wydarzeń zborowych. Mówił również na temat organizacji służby wewnątrz zboru (służba duszpasterska,
odwiedziny, służba wśród seniorów,
kluby dziecięce, itp.). W tym zadaniu największą rolę odgrywa mobilizacja współpracowników – odpowiednio uzdolnionych/obdarowanych,
wyposażonych i zorganizowanych
członków zboru, a także cykliczność
tych wydarzeń.
Następnie równoległe wykłady
poprowadziło małżeństwo Richarda
i Stephanie Blake z USA, które od
wielu lat wydatnie wspiera program
CEL. Richard posłużył się rozważaniem księgi Daniela i mówił o cechach dobrego przywódcy. Zaliczają
się do nich: uświęcenie, pokora, wiara,
modlitwa, uczciwość i odwaga. Wykładowca omówił te cechy na przykładzie życia proroka Daniela, ale
odniósł je do kontekstu osób żyjących
we współczesnym świecie. Stephanie mówiła o tym, że chrześcijanie
są arcydziełami Boga. Wprawdzie
Boże dzieło zostało częściowo zniszczone na skutek upadku człowieka

POLECAMY
Mamy wyjątkową okazję zaprezentować
książkę pt. „Dążąc do celu”, która ostatnio
ukazała się nakładem Wydawnictwa Słowo
Prawy. Jej wyjątkowość wynika przynajmniej z trzech powodów.

Po drugie jest to książka bardzo mocno
osadzona w Biblii, a w poszczególnych artykułach widać zamiłowanie ich autorów do
Słowa Bożego i do praktycznego wprowadzania go w życiu swoim i podopiecznych.

Po pierwsze jest to solidna porcja praktycznych porad przydatnych dla osób będących
liderami w Kościele lub dla osób szkolących się do takiej posługi niezależnie od
jej charakteru (począwszy od przyszłych
pastorów, poprzez liderów służb, a skończywszy na osobach prowadzących innych
wierzących w ich duchowym wzroście).
Praktyczność tej pozycji trudno przecenić,
gdyż wśród jej autorów są osoby, które od lat służyły jako liderzy w Kościele,
szkoląc kolejne pokolenia do służby Bogu
i ludziom.

Po trzecie ta publikacji jest podsumowaniem
dekady działania Centrum Edukacji Liderów.
Szczególnie widać to w pierwszej części tej
książki, którą stanowi krótkie przypomnienie idei programu oraz jego historii. Druga
część to właśnie zbiór artykułów przygotowanych na podstawie wybranych materiałów prezentowanych podczas zjazdów CEL
w minionych latach, a dobranych pod kątem
przydatności w kształtowaniu przywództwa. Jak dotąd te artykuły nie były publikowane pod jednym tytułem, co wydaje się
zwiększać atrakcyjność „Dążąc do celu”.
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Słowo Prawdy.
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w grzech, ale Bóg jest wielkim artystą, który potrafi naprawić to co uległo
zepsuciu. Boże arcydzieło powstaje
w procesie uświęcenia wierzących,
którzy mają przywilej upodabniać się
do obrazu Jego Syna (Rzym. 8, 29). Na
podstawie licznych tekstów biblijnych
i ilustracji pokazała w jaki sposób przebiega uświęcenie. Ważnym elementem
tego procesu jest jego wspólnotowy
charakter – razem tworzymy galerię
Bożych arcydzieł. Zarówno Richard
jak i Stephanie poprowadzili po dwie
sesje wykładowe – jedną w piątkowe,
a drugą w sobotnie przedpołudnie.
Większość słuchaczy Richarda stanowili mężczyźni, a w zajęciach Stephanie brały udział ich małżonki.
Po obiedzie zajęcia nt. Małżeństwo w służbie poprowadzili Joanna
i Janusz Żydek, którzy specjalizują się
w duszpasterstwie małżeństw. Służba
w kościele i małżeństwo są ze sobą
nierozdzielnie związane. Małżeństwo
musi zawsze stanowić priorytet, a problemy w małżeństwie zawsze negatywnie odbiją się na służbie. Zarówno
podczas piątkowego jak i sobotniego
wykładu, poświęconego tematyce rozwiązywania konfliktów małżeńskich,
wykładowcy podawali wiele praktycznych rad i wskazówek mających na
celu umacnianie małżeństwa.
W piątkowe popołudnie wykład na
temat kształtowania wizji teologicznej
– w oparciu o doświadczenia nowojorskiego kościoła prezbiteriańskiego Timothy Kellera – wygłosił Robert Miksa. Kościół powinien dobrze rozumieć
kulturę otaczającego go społeczeństwa
i komunikować niezmienną w swej
treści Ewangelię językiem zrozumiałym dla danej kultury. Wykładowca
podawał przykłady z Dziejów Apostolskich, gdzie Apostoł Paweł inaczej
głosił Ewangelię odbiorcom pochodzenia żydowskiego w Antiochii, inaczej
niewykształconym poganom w Listrze,
a jeszcze inaczej intelektualnym elitom
w Atenach. Sformułowanie wizji teologicznej – która wg Timothy Kellera
jest czymś bardziej praktycznym niż
teologia, a jednak czymś bardziej teologicznym niż np. gotowe metody ewangelizacyjne – jest związane z pewnym
wysiłkiem, gdyż wymaga odpowiedzi
na pytania o to, jak myśli społeczeństwo. Jedynym probierzem zwiasto6
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wania wg. Kellera nie jest jednak
przystosowanie metod, ale wierność
Ewangelii. Po kolacji odbyła się projekcja nowego filmu Bóg nie umarł II, po
której miała miejsce ciekawa dyskusja.
Potem niektórzy obejrzeli jeszcze mecz
piłki nożnej Rumunia – Polska.
Następnego dnia poranną modlitwę poprowadził Alan Wronisz
z Gdańska. Na podstawie 1 Tes. 5 zachęcał do przejawiania troski o osoby
młode w wierze, które często nie radzą sobie z różnymi problemami i potrzebują wsparcia silniejszych duchowo osób. Młodszych z kolei zachęcał
do wdzięczności Bogu za osoby oraz
okazywania szacunku tym, którzy poświęcają się służbie.
Bardzo frapujący wykład historyczny nt. przyczyn niepowodzenia
reformacji w Polsce XVI i XVII wieku
wygłosił Włodek Tasak. Wykładowca
w nieszablonowy sposób naszkicował
historyczne tło okresu reformacji w Polsce, a następnie wymienił i pokrótce
omówił powody dla których Polska nie
poszła drogą innych krajów, w których
reformacja wywarła dużo poważniejszy wpływ. Przyczyny słabości należy
upatrywać m.in. w: niepowodzeniu do
pozyskania króla dla idei reformacji,
nieumiejętności w utworzeniu silnego
obozu politycznego, braku wyrazistego przywódcy, niedostatku autentycznego religijnego żaru (koncentracja
na celach społecznych i politycznych
a nie duchowych), słabym wykształceniu społeczeństwa i braku wyraźnego
celu politycznego, o który warto byłoby walczyć. Ponadto moralna kondycja
Kościoła Rzymskokatolickiego była
w Polsce dużo lepsza niż w krajach
zachodnich, co również osłabiało oddziaływanie reformacji. Szlachta stanowiąca trzon ówczesnego społeczeństwa i główny nośnik idei reformacji
dbała bardziej o swoje własne interesy
klasowe niż o praktyczne zastosowanie prawd ewangelicznych, a po osiągnięciu doraźnych celów politycznych
– gwarantujących przede wszystkim
ich własną wolność – była całkowicie
usatysfakcjonowana. Wykład spotkał
się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem uczestników. Warto do tego
dodać, że Włodek Tasak przygotowuje publikację książki traktującej m.in.
poruszone w wykładzie tematy, która

jest przygotowywana przez wydawnictwo Vocatio.
Następna sesja wiązała się obchodami jubileuszu 10-lecia programu
CEL. Daniel Trusiewicz – koordynator
programu, przypomniał 10-letnią historię CEL-u, która zaczęła się w roku
2006 i była inspirowana konkretną potrzebą Kościoła, a był nią zauważalny
kryzys przywództwa. Zaczęło się od
modlitw i rozmów w gronie ówczesnej Rady Kościoła, w czasie których
zrodziła wizja oraz zostały opracowane zasady, a następnie przystąpiono
do ich praktycznej realizacji. W czasie
uroczystości Gustaw Cieślar, Marek
Orlicki, Wojciech Kowalewski oraz
Zbigniew Sobczak podzielili się świadectwami tego, jaki wpływ miał CEL
na ich życie i służbę. Zwrócono uwagę
m.in. na to, że cztery edycje programu ukończyło łącznie około 150 osób,
z których kilkunastu w międzyczasie
zostało pastorami w Kościele. Program
CEL sprzyjał również zacieśnianiu
więzi między liderami naszego Kościoła i doprowadził do zbudowania
dobrych i trwałych relacji wśród licznych uczestników. Podopieczni którzy
ukończyli obecną edycję programu zostali uhonorowani dyplomami, a mentorzy otrzymali po egzemplarzu książki Dążąc do celu, wydanej specjalnie
z okazji X-lecia programu. Mateusz
Wichary prezentując nową publikację powiedział, że książka składa się
z dwóch części. Pierwszą stanowi
krótkie przypomnienie idei programu
oraz jego historii, a drugą – zasadniczą
tworzy zbiór artykułów przygotowanych na podstawie wybranych materiałów prezentowanych podczas zjazdów. Artykuły zostały dobrane pod
kątem przydatności w kształtowaniu
przywództwa. Są wyjątkowe o tyle, że
nie zostały opublikowane w żadnej innej pozycji książkowej, a zebranie ich
w formie jednej publikacji pozwoliło
na zachowanie cennych treści prezentowanych podczas wielu zjazdów CEL.
Po tej sesji miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której Leszek Wakuła
skutecznie zachęcał uczestników do
dzielenia się świadectwami.
W niedzielny poranek interesujący wykład pt. Uczniostwo w domu
wygłosił Danny Hinton. Uświadamiał
on zebranym, że uczniostwo powin-

no zaczynać się od życia domowego,
a w szczególności podkreślał odpowiedzialność rodziców za dzieci, których
duchowemu rozwojowi należy poświęcić szczególną uwagę. Po wykładzie
uczestnicy wzięli udział w niedzielnym
nabożeństwie razem ze Zborem w Radości, podczas którego kazanie wygłosił Mateusz Wichary. Zjazd zakończył
się niedzielnym obiadem.
Chociaż aura nie była zbyt sprzyjająca, bo było mroźna, a nawet spadło
trochę śniegu – to zjazd należy zaliczyć

do wyjątkowo udanych. Na podziękowanie zasłużyli organizatorzy zjazdu,
a w kontekście 10-lecia programu CEL
szczególne podziękowania za rzetelną
i wytrwałą służbę należą się koordynatorowi programu – Danielowi Trusiewiczowi oraz członkom zarządu CEL,
byłym i obecnym: Gustawowi Cieślarowi, Wojciechowi Kowalewskiemu
i Mateuszowi Wicharemu. Wiadomo jednak, że prawdziwymi filarami
CEL-u są doświadczeni pastorzy, którzy służą jako opiekunowie swoich

Mieczysław Piotrowski

podopiecznych, a bez tych ostatnich
nie byłoby tego programu…
Cieszy również fakt, że na wiosnę
planowane jest rozpoczęcie kolejnej,
piątej edycji programu. Kierownictwo CEL zachęca pastorów KChB do
wzięcia udziału w 2-letnim programie
razem z wybranymi podopiecznymi
– młodymi liderami. Zgłoszenia będą
przyjmowane do połowy grudnia 2016.
Wszystkie informacje na temat działania programu można uzyskać na stronie internetowej: www.cel-kchb.org
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Uroczyste świętowanie

w Białowieży
D

nia 2016.10.02 o godz. 14.00 w zborowym domu modlitwy wierni Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Białowieży oraz licznie przybyli goście rozpoczęli uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Powodem szczególnego
dziękowania były dwie okoliczności: podziękowanie za
plony i 90 letnią troskę Boga o Zbór oraz jego służbę.
Nabożeństwa „Święta Żniw” w zborach baptystycznych Okręgu Białostockiego mają swoją szczególną cechę.
Zbory ustalają daty nabożeństw tak, aby chętni z innych
zborów mogli przybyć na wspólne świętowanie. Po nabożeństwie zwykle jest czas na spożywanie wspólnego świątecznego posiłku wzbogacone wypowiedziami i usługami
zebranych. Czasem takie uroczystości trwają 4-5 godzin.
Podobnie było i tym razem.
W uroczystości udział wzięło ponad 120 osób. Swą
obecnością uroczystość zaszczycili: Prezbiter Honorowy
Kościoła Piotr Dajludzionek, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (KChB w RP) – prezbiter dr Mateusz Wichary, Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej KChB w RP – prezbiter Jerzy Szachiewicz,
Zastępca Przewodniczącego Rady Okręgu Białostockiego – Prezbiter Marcin Górnicki, Członek Rady Okręgu
Białostockiego – pastor Bartosz Kaczorek, pastor Piotr
Wiazowski, inni przedstawiciele zborów oraz zorganizowana ok. 30-to osobowa grupa Koła Seniorów ze zboru baptystów w Białymstoku. Należy zaznaczyć, iż Pan
Bóg w tym dniu na czas uroczystości sprezentował wyjątkowo słoneczną i ciepłą pogodę, za co jesteśmy mu
niezmiernie wdzięczni, ponieważ dom modlitwy nie był
w stanie pomieścić wszystkich zgromadzonych.
Pierwsza część nabożeństwa była głównie poświęcona podziękowaniu Bogu za powołanie zboru baptystów
w Białowieży oraz opiekę i prowadzenie w służbie przez
minione ponad 90 lat. Z upoważnienia zboru w Białowie-

ży, Prezbiter Mieczysław Piotrowski podzielił się refleksją
historyczną odnoszącą się do działania Bożego w i przez
wiernych zboru na przestrzeni minionych lat, głownie informując o wybranych działaniach z ostatnich 30 lat.
Po wzniesieniu dziękczynnej modlitwy w/w Bracia
usługiwali Słowem Bożym i składali słowa gratulacji
i życzeń Zborowi w Białowieży. Wszyscy obecni aktywnie uczestniczyli w śpiewie pieśni ogólnych, modlitwach
i składaniu ofiary na potrzeby ogólno-kościelne. Pierwszą część uroczystości zakończono wspólną modlitwą
po czym nastąpiła przerwa, podczas której zebrani wyszli
na zewnątrz.
W czasie przerwy wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie (szkoda, że ze względu na długotrwałe ustawianie się
uczestników do zrobienia fotografii osoby przygotowujące
stoły nie mogły zostać utrwalone na nim), przewietrzono salę, ustawiono stoły i osoby zainteresowane mogły
zaczerpnąć świeżego powietrza na krótkim spacerze.
Po przerwie większość zgromadzonych zasiadła do
stołów wewnątrz domu modlitwy, pozostali zaś spożywali
posiłek podany na stołach na zewnątrz budynku.
Wraz ze zmierzchem z wdzięcznymi Bogu sercami
goście udali się w drogę powrotną do domu, a gospodarze z grubsza ogarnęli teren. Na zakończenie uroczystości
swe światło na dom modlitwy rzuciły lampy iluminacji,
jakoby potwierdzając prawdę; iż światłość jest mocniejsza od ciemności.
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016
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„A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt
nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi,
których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego
imienia.… Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie
na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę
miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj
słucha, co Duch mówi do zborów” (Obj. 3,7-13).

Zbór w sercu Puszczy Białowieskiej
– wezwani do zachowania nakazu Pana Jezusa

Refleksja historyczna na uroczystość 90-lecia erygowania Zboru KChB w Białowieży

H

istoria powstania i funkcjonowania wspólnoty
baptystów w centrum prastarej Puszczy Białowieskiej może stanowić nie lada wyzwanie, osobom pragnącym zgłębić okoliczności funkcjonowania tegoż duchowego organizmu. Do dnia dzisiejszego pozostaje duża
ilość niedostępnej dokumentacji zborowej i kościelnej,
traktującej o życiu zboru oraz poszczególnych jego członków, niosących służbę na rzecz funkcjonowania wspólnoty. Z relacji świadków wynika, iż pewne dokumenty
zostały świadomie zniszczone bądź ukryte przez osoby
mające doń dostęp. Inne dokumenty dotyczące członków
zboru, którzy w latach 1927-39 podejmowali naukę na
różnego rodzaju kursach, zjazdach w Brześciu n/Bugiem,
Prużanach i innych miejscowościach oraz studia w seminariach teologicznych w Łodzi bądź Hamburgu i innych,
pozostały do tej pory poza naszym zasięgiem. Można też
wspomnieć o utracie zawartości księgi członków zboru
z okresu 1926-1944 i innych dokumentach, które mogą
zalegać w archiwach niemieckiej unii baptystycznej, archiwach na terenie naszego kraju, Białoruskiej republiki,
krajów Północnej i Południowej Ameryki, Australii, dokąd emigrowali nasi byli członkowie zboru. Dlatego tym
bardziej na wdzięczność zasługują osoby i instytucje,
które udostępniły swą wiedzę i własne prywatne zasoby
archiwalne oraz przyczyniły się do przechowania dawnej
dokumentacji zborowej i kościelnej.
Kiedy zgłębiamy dostępne informacje o powstawaniu
zboru białowieskiego, dostrzegamy budzenie się wiary
w osobach rozsianych w różnych miejscach począwszy
od terenów bliskich Puszczy Białowieskiej jak również
terenów bardzo odległych w Polsce, Ukrainie, Rosji,
Niemczech, na Łotwie i na Białorusi. Różnorodność osób
i ich życiowych losów łączony jeden wątek: poszukiwanie
Boga, pragnienie poznania Jego woli i układania swego
życia w harmonii z Jego zamiarem, które mogą służyć
jako świadectwo budujące postawy wiary.
Do większości świadectw nawrócenia i początków
drogi życia wiary osobistej, jak też białowieskiej wspólno8
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ty baptystycznej można za hasło przyjąć słowa Boga skierowanego do Abrahama i Izraela z Księgi Izajasza 41, 9-13
(„...Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą
moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą: Nie
bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni
wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni
i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz
nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo Ja, Pan,
jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę
i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!...”).
Zatem należy jednoznacznie przyznać, że zarówno akty
powołania i funkcjonowania osób oraz zborów, dzieją się
za wolą i działaniem przede wszystkim Boga.
Istotny wpływ na powstanie i powołanie zboru białowieskiego w 1926 roku miały aktywnie działające centra
misyjne kościoła baptystów w Prużanach (Białoruś) od
1905 roku oraz w Brześciu od 1921 roku wraz rozsianymi na obrzeżach Puszczy Białowieskiej wspólnotami
wiernych należących do tych zborów bądź zborów-córek założonych przez te zbory. Można też szukać odniesienia do roli istniejących już zborów w Białymstoku
i Grodnie, które miały swój wkład w kształtowaniu wiary prezbitera Łukasza Dziekuć-Maleja i jego wpływu na
rozwój okolicznych zborów, a przez to i białowieskiego.
Zakończenie działań wojennych związanych z wydarzeniami I wojny światowej i rewolucji październikowej
oraz wojny polsko-bolszewickiej skutkowało powrotami
mieszkańców miejscowości położonych na terenie Puszczy Białowieskiej i okolic oraz ludności napływowej,
którzy już byli wiernymi lub sympatykami kościoła baptystów. Wielu mieszkańców tych terenów chętnie słuchało i przyjmowało Słowo Boże, co skutkowało rozwojem
służby głoszenia Ewangelii oraz wzrostu ilości wiernych
wspólnot baptystycznych. Znany nam fakt erygowania

zboru baptystów w Białowieży w dniu 20.06.1926 roku
był konsekwencją wzrostu wspólnoty baptystycznej
w Białowieży w latach 1924-1926.
Dotychczas mało znane są okoliczności powstania
zboru baptystów Białowieża-Zanowiny w 1924 roku,
którego przewodniczącym był br. Piotr Prokopczuk
z Zanowin. Zbór pozostawał pod opieką prezbitera okręgu Łukasza Dziekuć-Maleja. Brat Atanazy Kuprijanow
w świadectwie swego nawrócenia wspominał o „ewangelistach” odwiedzających Białowieżę przed rokiem 1927
(rokiem jego nawrócenia). Z relacji Andrzeja Prokopczuka wynika, iż bracia Piotr Prokopczuk, Jan Kiślak i Antoni Radywoniuk z innymi braćmi i siostrami ze wspólnot w Kamieńcu Litewskim, Czernakach i Zanowinach
odwiedzali wiejskie domy kultury w miejscowościach
położonych od Białowieży do Wysokiego Lit. i Dubicz
Cerkiewnych głosząc Ewangelię. W wyniku tej aktywności oraz za sprawą regularnych spotkań białowieżan
z baptystami z Buczewlanki i Głębokiego Kąta, od roku
1924 do 27 maja 1926 roku w Białowieży na rzece Narewka odbyły się przynajmniej 4 chrzty wiary.
Członkowie zboru baptystów w Białowieży aktywnie
zaangażowali się w służbę ewangelizacyjną na terenie

Puszczy Białowieskiej i okolic. Powołany zbór otrzymał nazwę „Zbór Bielsko-Białowieżski Ewangelicznych
Chrześcijan Baptystów” i swym zasięgiem obejmował
teren Puszczy Białowieskiej od zachodu sięgając Narwi,
Nowej Woli, Bielska Podlaskiego, Rajska i Milejczyc na
południu. W 1938 roku dokonano podziału tego zboru
na zbory w: Bielsku Podlaskim, Narewce i Białowieży.
Szczegółowe opracowanie wydarzeń znajduje się w pracy licencjackiej Mieczysława Piotrowskiego w archiwum
WBST pt. „Dzieje zboru baptystycznego w Białowieży
(1926-1939)”.
Dzieje zboru baptystycznego i jego członków w czasie
II wojny światowej i do obecnego czasu mogą świadczyć
o szczególnej opiece Boga nad jemu wiernymi ludźmi.
Działania wojenne i trudny okres powojenny nie były
w stanie powstrzymać funkcjonowania zboru. Chociaż
liczba wiernych spadła, a wiele rodzin i dorastająca
młodzież wyjeżdżały na stałe do innych miejscowości,
mimo to jednak odbywały się regularne nabożeństwa,
które skutkowały przyjmowaniem chrztu wiary i przyłączaniem się do zboru przez nowe osoby. W pewnych
okresach prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Dość regularnie odbywały się zjazdy, spotkania i obozy

SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016

9

młodzieżowe. Obecnie regularne nabożeństwa odbywają w niedziele i święta o godz. 14.00, a zborownicy
często wyjeżdżają na nabożeństwa do innych zborów
na godz. 10.00.
W zborze odbywa się stała wymiana pokoleń. Obecnie, chociaż zbór jest bardzo nieliczny jednak jest zborem wielopokoleniowym. Tutaj mamy przedstawicieli
seniorów, ludzi w wieku średnim i dzieci. Zdarza się,
iż w nabożeństwach udział biorą również odwiedzający
nas turyści, uczniowie z Techniku Leśnego i sympatycy.
Dość często zbór usługiwał gościom z kraju i zza granicy.
Uczestniczył także aktywnie we wspieraniu pracy zborów
w Okręgu Białostockim i służbie ogólno-kościelnej.
Zbór posiada swoją własną nieruchomość przy ul. Zaułek Rudników 16, na której stoją: wybudowany w 1927
roku Dom Modlitwy oraz drewniana szopa z lat 1970tych. W roku 1970 wykonano remont kapitalny domu modlitwy. W latach 1970-tych dom modlitwy także został
wpisany do ewidencji zabytków. Cała nieruchomość znalazła się w strefie objętej ochroną zabytków.
Szczególnie od roku 1986 wykonywane są niezbędne
remonty domu modlitwy i poprawiany stan nieruchomości. W domu modlitwy odnawiano wykończenie sufitu,
ścian, poprawiano podłogi, wymieniano: wyposażenie
(ławki na krzesła, mównicę i stół komunijny, ogrzewanie z tradycyjnego na piecyki gazowe), ramy okienne,
drzwi boczne wejściowe, połowę fundamentów, część
podwaliny, schody boczne wejściowe, zdjęto okiennice,
doprowadzono kanalizację, wodę z sieci wodociągowej,
wykonano: chodniczki z polbruku, nowe ogrodzenie
nieruchomości od strony Zaułku Rudników i ścieżki do
Parku Dyrekcyjnego, iluminację domu modlitwy (jako
jedyny baptystyczny na Podlasiu posiada takową), wymieniono instalację elektryczną, zmodernizowano przyłącze elektryczne na podziemne, kilkakrotnie malowano
dach i ściany budynku na zewnątrz, wyrównano plac,
przystosowując w całości do użytku. W obecnym czasie
jesteśmy w trakcie wykonania przyłącza gazowego.
Władze lokalne wybudowały na nowo ulice: Zaułek
Rudników i Tropinkę oraz parking na 10 miejsc dla samochodów osobowych na drodze lokalnej przy domu modlitwy, utrzymują porządek na ulicy przy domu modlitwy
i spowodowały wycięcie starych, łamiących się wierzb na
ścieżce do Parku Dyrekcyjnego.
Odrębnym obiektem pozostającym pod opieką zboru
jest nieruchomość położona przy ul. Tropinka 106. Formalnie nieruchomość nadal pozostaje własnością ogólno-kościelną. Według woli ś.p. Aleksego Wołkowyckiego nieruchomość miała służyć zborowi. Okoliczności
w których doszło do zapisania jej na Kościół Chrześcijan
Baptystów w RP jako całości, spowodowały niekomfortową sytuację. Zbór w Białowieży zainwestował spore
środki w uporządkowanie terenu posesji, ogrodzenie,
wykonanie przyłączy: elektrycznego i wodociągowego oraz ponosi ciężar utrzymania porządku na posesji.
W związku z sugestiami byłego Przewodniczącego Rady
10
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Kościoła Prezb. Gustawa Cieślara, kilkakrotnie wygłaszanymi na Posiedzeniu Prezydium Rady Kościoła, aby tę
nieruchomość Rada Kościoła sprzedała i osiągnięte środki finansowe zainwestowała np. w ośrodek w Radości,
w 2010 roku Zbór zwrócił się do Rady Kościoła KChB
w RP z prośbą o zapisanie przedmiotowej nieruchomości
na własność zboru. Dnia 8.03.2013 roku Rada Kościoła
podjęła uchwałę o przekazaniu nieruchomości zborowi
pod warunkiem uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy i przedstawieniu planu inwestycji. Proces wydania
decyzji o warunkach zabudowy przedłuża się ze względu na nieżyczliwość jednego sąsiada, który już 3-krotnie skutecznie zaskarżał decyzje Wójta. Mamy nadzieję
w Bogu, że sprawa ta zostanie pomyślnie rozwiązana.
Pisząc, na zlecenie zboru, tę krótką informację
o funkcjonowaniu zboru pozwolę sobie na własną refleksję na temat życia małej wspólnoty baptystów w Białowieży. W szczególności dlatego, że sierpniu tego roku
upłynęło 33 lata mojej służby temu zborowi. Najpierw od
sierpnia 1983 roku dojeżdżałem raz w miesiącu na nabożeństwa jako student Seminarium Teologicznego, by
29 stycznia 1984 roku zjechać do Białowieży na stałe
i służyć u boku prezbitera Romana Dronia jako kaznodzieja zboru. Dnia 3 września 1993 roku zostałem ordynowany na prezbitera, pełnię służbę do dnia dzisiejszego.
Jestem przekonany, iż taki okres służby i obserwacji pozwala na formułowanie pewnych wniosków.
W całym tym okresie miałem zaszczyt poznać wielu
szlachetnych, bogobojnych sióstr i braci. W niektórych
momentach Pan Bóg posyłał pomoc i wsparcie poprzez
ludzi spoza Kościoła. W małej wspólnocie tak wyraźnie
odczuwa się stan duchowy poszczególnych osób. Używając ilustracji można powiedzieć, iż aktywność każdej
osoby płynącej w małej łódce po wodzie wyraźnie wpływa na bezpieczeństwo i zachowanie się innych osób pozostających w tej łódce. Często jedna osoba wykonująca
niewłaściwe dynamiczne ruchy wewnątrz lub z zewnątrz
łatwo wprowadza łódź w stan budzący niepokój pozostających w łodzi. Wielu ludzi nie chciałoby podróżować
taką łódką przez głębię na przestrzeni długiego czasu.
A cóż dopiero gdy chodzi o drogę życia? W małej społeczności bardziej niż w dużych zborach pożądane są
współodpowiedzialność i wzajemna miłość, wynikające
ze świadomości, iż kapitanem tej łodzi nie są członkowie
czy aktyw zboru lecz Pan Jezus Chrystus.
Boża obietnica: „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by
przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć
mieszkańców ziemi.” daje poczucie bezpieczeństwa tym,
których „wiara” nie jest czczą filozofią i nie pozorami
chrześcijaństwa, ale żywą więzią z Bogiem, owocującą
postawą posłuszeństwa Bogu. Obietnica ta jest wyjątkowo aktualną i pożądaną przez wielu chrześcijan żyjących
w obecnych czasach, zarówno każdemu z osobna tak, jak
zborom i Kościołowi w całości. Pozostańmy więc tymi,
którzy „zachowują nakaz Chrystusowy”! Amen.

Roman Karzełek

O

bchodzimy święta Bożego Narodzenia, ale nie każdy z nas zdaje
sobie sprawę, iż w rzeczywistości jest
to dzień bożka Mitry. W IV wieku nastąpiła chrystianizacja wielu świąt obchodzonych w Imperium Rzymskim.
Rok narodzenia Pana także błędnie
wyliczono. W czasie, gdy Chrystus
przyszedł na świat, lata podawano od
daty założenia Rzymu w 753 r. przed
Chr. W 526 r. po Chr. mnich Dionizy
Mały opracował nowy kalendarz, który rozpoczynał rachubę czasu od narodzin Jezusa. Jednakże nie dysponował
on dokładnymi danymi i przesunął
o kilka lat datę Bożego Narodzenia.
Ewangelia Mateusza opisuje
zwiastowanie dla Zachariasza, który
należał do kapłańskiej zmiany Abiasza. Każdy bezpośredni potomek
Aarona automatycznie był kapłanem.
Stąd do pełnienia tych funkcji było za
dużo kandydatów. Dlatego podzielono ich na dwadzieścia cztery zmiany.
Wszyscy oni służyli w świątyni tylko w czasie Paschy, Pięćdziesiątnicy
i Święta Namiotów. Poza tymi świętami każda zmiana służyła dwa razy
w ciągu roku po jednym tygodniu.
Jeżeli przy obliczeniu czasu służby
przyjmiemy tylko trzy wymienione
powyżej pielgrzymie święta, to możemy przeprowadzić pewne obliczenia.
Oddział Abiasza był ósmym
z kolei. Każda z tych zmian rozpoczynała wypełnianie służbę od jesieni
(miesiąc Tiszri) przez jeden tydzień,

TEMAT NUMERU | Boże Narodzenie

od sabatu do sabatu, dwa razy w ciągu
roku. Pierwsza służba przypadała na
8 tydzień po Sukkot, tj. pod koniec
dziewiątego miesiąca żydowskiego,
a druga służba – na 24 tygodnie
służb oddziałów plus ok. 2 tygodnie
świąt plus 7 tygodni służb oddziałów
(II kolejka), co daje 4 miesiąc izraelski.
Wiemy także, iż Elżbieta przez pięć
miesięcy ciąży ukrywała się przed
ludźmi, a w szóstym nastąpiło zwiastowanie dla Marii. Z tych można wysnuć wniosek, iż Pan Jezus przyszedł
na świat ok. 15 miesięcy po widzeniu
Zachariasza. Nie mamy informacji,
podczas której zmiany anioł ukazał
się temu kapłanowi. Te piętnaście
miesięcy pomiędzy Zwiastowaniem
dla Zachariasza a narodzeniem Pana
daje nam 7 albo 1 miesiąc izraelski,
tj. marzec/kwiecień albo wrzesień/
październik.
Jedynie Ewangelista Łukasz, który od czasu do czasu notuje szczegóły
odnoszące się do historii powszechnej,
powiązał moment narodzin Jezusa
w Betlejem ze spisem ludności, jaki
władze rzymskie zarządziły w Palestynie. Ten spis, przeprowadzony według
żydowskiego zwyczaju, był powodem
wędrówki Józefa i Marii do Betlejem,
a tym samym określa czas narodzin
Pana w tym miasteczku. Jeśli chodzi
o sam fakt, to dzięki Józefowi Flawiuszowi (por. Antiquitates Judaeorum
18, 1-10) o przeprowadzeniu spisu
ludności w Judei przez P. Sulpicjusza

Kwiryna, ale wydarzyło się to już
w latach 6 i 7 po Chr., kiedy Jezus miał
już ok. 12 lat, nie mamy zaś żadnego
dokumentu, który by stwierdzał, iż
Kwiryn dokonał już uprzednio podobnego spisu przed śmiercią Heroda i na
jego terytoriach. Jednak August, doskonały organizator i zarządca Imperium, stworzył sobie dokładny wykaz,
jakby obraz demograficznej i finansowej potęgi Cesarstwa, gdyż po jego
śmierci – jak twierdzi Tacyt – znaleziono Breviarum Imperii, napisane
w całości własnoręcznie przez Augusta (por. Annales 3, 11). Jakżeby więc
ten Cesarz mógł zdobyć te wszystkie
dane, bez przeprowadzania statystyk?
Rzeczywiście mamy dowody takich spisów. Sam August w sławnym
Monumentum Ancyranum stwierdza, iż przeprowadził spis obywateli
rzymskich w 8 r. przed Chr. Skądinąd wiadomo, że w 28 r. przed Chr.
przeprowadzono spis w Galii oraz
w Hiszpanii. Z odkrytych w Egipcie
papirusów wynika, że takie spisy robiono tam regularnie co czternaście
lat, najstarszy odbył się prawdopodobnie w 6 – 7 r. po Chr. Z tego wynika,
że projekt ogólnego spisu musiał istnieć w planach Augusta, chociaż jego
wykonywanie nie było równoczesne
w całym cesarstwie.
Pewien fragment napisu, który
znaleziono w Tivoli w 1764 r., oraz
napis Emiliusza Sekunda, odkryty
w Wenecji w 1880 r., dają dostateczną
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podstawę do twierdzenia, iż Kwiryn
był już uprzednio legatem w Syrii.
Według Tacyta (Annales III, 48) Kwiryn pełnił urząd konsula w 12 r. przed
Chr. Pomiędzy 1 r. przed Chr. a 3 r. po
Chr. znajdował się on w otoczeniu legata Syrii Gajusza Cezara. Napis, jaki
odkryto w 1912 r. w Antiochii Pizydyjskiej, informuje nas iż Kwiryn został honorowym duumwirem tej kolonii rzymskiej, a zaszczyt ten pozwala
się domyślać, że był legatem w Syrii,
w czasie gdy powstał ten napis, czyli
ok. 9 r. przed Chr. Niestety datacja ta
jest tylko przypuszczalna. Zaś pomiędzy 8 a 1 r. przed Chr. Józef Flawiusz
wymienia dwóch innych legatów Syrii, którzy sprawowali ten urząd między 8 a 3 r. przed Chr. Stanowisko to
było także zajęte przez kogoś innego
ok. 10 r. przed Chr. Z tych danych wynika, że okres rządów Kwiryna wypadł pomiędzy 10 a 8 r. przed Chr.
Tacyt wspomina o akcji zbrojnej
tego P. Sulpicjusza przeciw Homonadom. Szerzej o tym pisze Strabon
(XII, 6, 5), podając ze Kwiryn podniósł oręż przeciwko nim, aby pomścić króla Amyntasa, zabitego przez
tych cylicyjskich bandytów. Ponieważ
Cylicja podlegała legatowi Syrii, więc
nasuwa się wniosek, że Kwiryn był
podówczas legatem Syrii. Jest możliwe, iż wydarzenie to miało miejsce
pomiędzy 10 a 6 r. przed Chr.
Z kolei Tertulian (Adv. Marcion.,
IV, 19) podaje, iż spis ludności w Judei przeprowadził Sencjusz Saturnin,
który rządził w Syrii od 8 do 6 r. przed
Chr. Prawdopodobnie Kwiryn przed
8 r. przed Chr. nakazał przeprowadzenie spisu ludności w Judei. Wywołał
on jednak trudności i nie mógł być
zakończony wcześniej niż podczas
kadencji Sencjusza Saturnina. U Żydów, którzy byli bardzo przejęci tym
,,pierwszym spisem’, przeszedł on do
historii jako spis Kwiryniusza, gdyż
został on jego inicjatorem.
Ewangelista Mateusz opisuje
przybycie do Jerozolimy Mędrców ze
Wschodu, które nastąpiło prawdopodobnie kilka miesięcy po narodzeniu
Pana. W trakcie rzezi niemowląt Herod na wszelki wypadek podniósł gra12
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nicę wieku mordowanych aż do dwóch
lat. Wiemy także, że ten zbrodniczy
władca zmarł pod koniec marca lub
na początku kwietnia 4 r. przed Chr.
Zaś pobyt w Egipcie Józefa i Marii
z dzieciątkiem trwał około dwóch lat.
Owi ,,trzej królowie” byli prowadzeni
przez Gwiazdę Betlejemską. Sławny Johannes Kepler utożsamił ową
,,gwiazdą” z ciekawym połączeniem
Jowisza i Saturna, które zdarzyło się
w 7 r. przed Chr. Istnieje znaczna ilość
zapisków w piśmie klinowym, na tabliczkach glinianych z tego okresu,
umożliwiających wgląd w późnobabilońską astronomię. Przekazują one
zapis o potrójnym spotkaniu Jowisza
i Saturna w 7 r. przed Chr., z których
pierwsze miało miejsce 27 Maja.
Jeśli chodzi o czas widoczności
wielkiej koniunkcji pomiędzy Jupiterem a Saturnem, to Jowisz po okresie
swojej niewidoczności spowodowanej
bliskością słońca, 15 marca pojawił
się ponownie na porannym niebie,
a słabszemu co do jasności Saturnowi
przyszło poczekać aż do 4 kwietnia.
W czasie pierwszej widoczności na
porannym niebie obie planety były
od siebie oddalone o kilka dalszych
stopni. Odległość ta jednak zmniejszała się szybko i z początkiem pętli
opozycyjnej, zakreślonej na niebie
przez Jowisza, wynosiła już tylko ok.
2 stopnie. Pętla opozycyjna jest zjawiskiem geometrycznym, zachodzącym
na skutek szybszego obiegu Słońca
przez Ziemię niż czynią to tzw. planety zewnętrzne, tj. oddalone od Słońca
bardziej niż Ziemia. Powstaje ona niejako przy ,,wyprzedzeniu” tych planet
przez Ziemię. W tabliczkach kalendarzowych szczególnie jest zaznaczona
pora tuż przed właściwym położeniem
opozycyjnym, kiedy to 15 września
obie planety równocześnie wzeszły na
wieczornym niebie, będą oddalonymi
od siebie zaledwie o 1 stopień. Odległość ta zmniejszyła się następnie aż
do zaledwie kilku sekund.
Najprawdopodobniej w tym właśnie czasie mędrcy rozpoczęli swoją
podróż. Teraz ta niezwykła konstelacja widoczna była przez całą noc.
12 listopada wieczorem magowie

opuścili Jerozolimę i udali się do Betlejem. Wkrótce po zachodzie Słońca
ujrzeli oni Jowisza i Saturna niecałe
50 stopni nad horyzontem, niemal
dokładnie w kierunki drogi wzdłuż
której podróżowali. Wydawało się,
że pokazywała im drogę.
Dochodzi tutaj jeszcze pewien
specyficzny dla południowej szerokości geograficznej efekt, który
przypuszczalnie znacznie wzmocnił
owo wrażenie ,,gwiazdy wskazującej drogę”. Jest to rodzaj poświaty
w kształcie stożka, znany w astronomii jako ,,światło zodiakalne” – fenomen będący skutkiem oddziaływania
zewnętrznej korony Słońca z materią
międzyplanetarną w obrębie ekliptyki. Kiedy więc Medowie ciągnęli
w kierunku Betlejem, ,,podwójna”
gwiazda Jupiter i Saturn okazała się
właśnie na szczycie tego stożka światła, które w ten sposób rozlało się dokładnie nad celem ich podróży.
Tego rodzaju zjawisko można
obserwować oczywiście tylko wówczas, kiedy mocniejsze światło księżyca nie dominuje na niebie. Pozorną
sprzeczność polegającą na tym, iż
mowa jest tutaj o dwóch gwiazdach
(właściwie planetach), można spokojnie wytłumaczyć. Pomijając fakt,
że dwa bardzo blisko siebie (na linii
widoczności) położone ciała niebieskie stwarzać mogą optycznie efekt
jednego obiektu, wymienić należy
istotny w tym kontekście dokument
historyczny znany pod nazwą Papirus Codex Bodmer V. Pochodzi on
z początku IV w. po Chr. i można
w nim przeczytać następujące słowa:
,,…ujrzeli gwiazdy i podążyli za
nimi”. Mamy więc tutaj nawet dwukrotnie użytą liczbę mnogą.
Podsumowując wszystkie przedstawione powyżej analizy, możemy
ustalić przypuszczalną datę narodzin
Chrystusa. Pan Jezus przyszedł na
świat wiosną 7 r. przed Chr. Najważniejsza jednak jest duchowa interpretacja tego wiekopomnego wydarzenia. Nasz Zbawiciel po to zstąpił na ta
ziemię, aby przelać za nas swą krew,
abyśmy wszyscy mogli razem z Nim
przebywać w wieczności.
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Ryszard Tyśnicki

Święta
na cześć

narodzin

Jezusa

Ś

więta Bożego Narodzenia
w naszym kraju niosą szczególną atmosferę. Dla wielu z nas będą
to kolejne święta w życiu, w moim
przypadku już 61 raz obchodzić
będę tę uroczystość wraz z rodziną.
Przez te lata zmieniał się tylko skład
uczestników świętowania, jedni
odchodzili do wieczności inni się
rodzili.
Pamiętam, jako dziecko atmosferę tych świąt, z bratem czekaliśmy
na tak zwaną pierwszą gwiazdkę,
szukaliśmy w domu prezentów, ale
nigdy nie znaleźliśmy, czekaliśmy
na typowo świąteczne potrawy,
przychodzili zaproszeni goście,
a potem mama siadała przy pianinie i śpiewaliśmy kolędy. Dla nas
dzieci ważne były też otwierane
paczki i prezenty. Niedawno znalazłem w mieszkaniu mamy dawno
temu nagraną kasetę wideo z takiej
uroczystości, uświadomiłem sobie,
że tak wielu bliskich już odeszło na

zawsze. To zaś jeszcze bardziej kieruje wzrok ku istocie tych świąt, ku
Jezusowi, który przyszedł, aby zbawić świat. To On dał najważniejszy
prezent pod choinkę każdemu, kto
go „otworzy” – życie wieczne.

Wielkie zdarzenia
przychodzą
niezauważalnie na świat
Jednym z zarzutów sceptyków
wobec Jezusa jest stwierdzenie, że
nikt nie odnotował tak ważnych narodzin. Żadna kronika nie napisała
o tak ważnym zdarzeniu. Prawdę
mówiąc dotyczy to wszystkich wielkich ludzi, może poza następcami
tronu. Czasami w biografiach wielkich o dzieciństwie prawie nie ma
wzmianek. Historycy z trudem odkrywają jakieś drobne wydarzenia.
Podobnie było z Jezusem, jedynie Mateusz i Łukasz znaleźli ja-

kieś fakty, które opisali w swoich
ewangeliach. Trwała pamięć o tych
narodzinach wśród rodzin pasterzy, krewnych mędrców ze Wschodu, dla pozostałych były to zwykłe
narodziny w ubogiej rodzinie – nic
ważnego i istotnego dla historii. Jednak to Jezus zmienił ten świat, choć
świat tych narodzin nie zauważył.
Prawdę mówiąc jest to zasadą
do dzisiaj. Zdarzało się, że wielcy
wynalazcy uznani zostali za niezbyt
zdolnych uczniów w szkoła i nie
wróżono im kariery. Wielcy politycy rodzili się w zwykłych rodzinach
i nikt nie przypuszczał, że mają przed
sobą tak wielką karierę. Świat ich narodzinami zainteresował się dopiero
wtedy, gdy ich nazwiska znalazły się
na pierwszych stronach gazet. Narodziny Jezusa były takim małym
lokalnym zdarzeniem o międzynarodowym charakterze, ale o tym
świat dowiedział się dopiero od apostołów głoszących ewangelię.
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016
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Niemowlę, stajnia, uboga rodzina, daleko od domu, nieprzyjacielskie środowisko, radość pasterzy,
przybycie mędrców – jakże niewiele
jak na tak ważne narodziny. Chcielibyśmy wiedzieć więcej, ale poza
drobnymi epizodami reszta uległa
zapomnieniu.
Świat, choć nie wiedział o tych
narodzinach to pomógł narodzić się
Jezusowi. Cesarz Rzymski wydał
dekret o spisie jedynie po to, aby
spełniło się proroctwo dotyczące
miejsca narodzin. Magowie patrząc się w gwiazdy odkryli ważne
wydarzenie w Judei i poszli w odwiedziny. Szukali króla, znaleźli

zarecie, wykonywał zawód, którego
nauczył go Józef, pracował i uczył
się, przygotowywał się do misji.
Gdy przyszedł odpowiedni czas
opuścił rodzinne strony i stał się
znaną postacią, która poprzez nauczanie i akt zbawienia na krzyżu
zmieniła życie wielu ludzi i oblicze
świata, w jakim żyjemy.
Według proroctwa Symeona Jezus miał stać się: Ot ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem,
któremu się sprzeciwiać będą. I aby
były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie
miecz (Łuk. 2,34-35).
Słowa te w pełni się spełniły.
Wobec Jezusa nie można pozostać
obojętnym. Zawsze jest się albo jego

niemowlę ubogiego rzemieślnika.
Herod zazdrosny o swoją pozycję
i władzę spełnił kolejne proroctwo dotyczące Jezusa, że miał być
w Egipcie.
Potem o Jezusie wiemy jednie
tyle, że jako 12 latek był w Jerozolimie i rozmawiał z uczonymi. Około
30 lat życia ginie w cieniu historii.
Te 30 lat stało się okazją do spekulacji, do domysłów i tworzenia fantastycznych teorii „spiskowych”. Te
lata są powodem tworzenia legend
i bajek na temat Jezusa. Wystarczy
sięgnąć do apokryfów, aby się o tym
przekonać. Prawda zaś jest jak zwykle banalna, Jezus mieszkał w Na-

gorliwym wyznawcą albo wrogiem.
Historia potwierdziła to proroctwo.
Statystyki podają, że chrześcijanie
są najbardziej prześladowaną grupą
religijną świata. Są kraje, w których
przyjęcie Jezusa jest związane nawet z karą śmierci.
Nawet dzisiaj, w naszym kraju nastroje antychrześcijańskie są
mocne, tak zwany antyklerykalizm
widać w wielu miejscach a szczególnie na forach internetowych. Z drugiej strony Jezus zmienił życie wielu
ludzi, z bandytów uczynił świętych,
dał sens życia zagubionym, dał nową
energię i nową moc dla wielu braci
i sióstr. Stał się znakiem upadku

Niemowlę, które zmieniło
świat raz na zawsze
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i powstania wielu nie tylko w Izraelu, ale i na całym świecie.

Niemowlę, które może
zmienić nasze życie
– gdy mu zaufamy.
Święta Bożego Narodzenia to
nie tylko przypomnienie wydarzeń
mających miejsce 2000 lat temu, to
nie tylko odległa historia, ale przede
wszystkim to wspomnienie osoby mającej wpływ na nasze życie.
W świętowaniu Bożego Narodzenia
najważniejsze jest czy dokonały się
one w nas.
To Jezus narodzony w naszym
życiu, zmieniający nas ustawicznie, będący dla nas drogą i prawdą
i życiem jest powodem świętowania. Można powiedzieć nawet, że te
święta to też święta naszych narodzin w Jezusie, początku wiary, jaką
doświadczyliśmy w swoim życiu.
Te zbliżające się święta są nie
tylko okazją do rodzinnego spotkania, rozkoszowania się specjalnymi
potrawami przygotowanym na ten
dzień, ale przede wszystkim te święta stawiają przed nami Jezusa i pytanie, czy narodził się On dla mnie?
A jeśli nie to być może wszystkie te
przygotowania świąteczne są bez
sensu i celu. Oskarżają nas przed
Bogiem, gdyż nie przyjęliśmy Jezusa w swoim sercu.
Warto przypomnieć sobie słowa
z ewangelii Jana: Tym zaś, którzy go
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego (Jan. 1,12).
Ten werset może stać się myślą przewodnią dla naszych rodzin
świętujących zdarzenie w Betlejem.
Niech Jezus będzie najważniejszą
osobą w życiu, niech przemieni
naszą codzienność, niech uczyni nas dziećmi Boga Ojca a wtedy
świętowanie będzie prawdziwie
radosne.

KOBIETA KOBIECIE

TEMAT NUMERU | Boże Narodzenie

Alina Woźniak

Gość w d om

J

akiś czas temu trafiłam na pewien
artykuł. Małżeństwo wyjechało
do USA na zaproszenie amerykańskich przyjaciół. Mieszkali tam kilka
miesięcy. Byli oni zdziwieni, że ich
gospodarze i inni mieszkańcy w spokojnym miasteczku w Kaliforni, nie
zamykają na klucz drzwi swoich domów. Bo kto by pilnował zamykania
pięciorga różnych wejść do domu,
a to przecież pies musi mieć uchylone drzwi balkonowe, a to może
przyjadą goście pod nieobecność gospodarzy. To i dom stoi otwarty. Pod
artykułem znalazło się kilka komentarzy. Jedne z nich popierają takie
zaufanie i wzajemne poszanowanie
cudzej własności. Wskazują, że i posesje wokół amerykańskich domów
nie mają wysokich, kutych ogrodzeń

jak u nas. Inne z logicznym uzasadnieniem przekonują o potrzebie zamykania domów i mieszkań.
Wiele razy zdarzyło mi się wyjść
z domu i nie zamykać drzwi. Kilka
lat temu nasi przyjaciele nadjechali
do nas i zastali właśnie otwarty dom.
Pukali do drzwi, nacisnęli klamkę
i dostali się do naszego domu, licząc,
że jesteśmy w środku, bądź w ogrodzie, skoro dom otwarty... Do dzisiaj
krążą anegdoty o naszym „otwartym domu” w dosłownym znaczeniu
tego wyrażenia.
Domem otwartym nazywamy
taki dom, do którego można zawsze
przyjść, który zawsze jest otwarty
na niezapowiedzianych gości. Wiele
lat temu pojechałam z koleżanką na
spokojną kaszubską wieś, by tam,

u jednej z ciotek koleżanki, zakupić
miód. Wizyta była niezapowiedziana, bo kto by na wsi miał telefon.
Okazało się, że nie tylko nie jesteśmy nie w czas, ale na miejscu zanim dokonałyśmy zakupu owego
miodu, zostałyśmy poczęstowane
kawą i upieczonymi domowymi
ciastkami. Otwarty, gościnny dom.
Dzisiaj żyjemy zabiegani, zagonieni. Nasze relacje coraz częściej to
sms-y czy uśmiechnięte buźki słane
przez różne komunikatory. Reklamy
sklepów budowlanych zachęcają do
zainstalowania w swoich drzwiach
przynajmniej dwóch, a nawet trzech
zamków. Warto by drzwi były
wzmocnione, jeśli nie są, to należy
wstawić kolejne. Wskazane są też
antywłamaniowe żaluzje i alarmy.
Wszystko po to, by się nie włamał
niezapowiedziany, nieproszony gość
Przy tym powszechnym ryglowaniu naszych domów, czy jest jeszcze sens wspominać polskie powiedzenie – „gość w dom, Bóg w dom”?
Co prawda w domach podczas
wieczerzy wigilijnej stawiamy dodatkowy talerzyk, ale i tak wykorzystujemy go raczej na ości ryb podczas wigilijnej degustacji karpia. Bo
przecież i tak nikt nie nadejdzie…
Jednak czy przyjęlibyśmy niezapowiedzianego gościa?
Bardzo kontrowersyjne, dla faryzeuszy i uczonych w Piśmie, było
traktowanie przez Jezusa grzeszników i celników. Znajdujemy opisy
wielu sytuacji, kiedy to Pan Jezus
siadał i jadał z celnikami i grzesznikami. „Oto żarłok i pijak, przyjaciel
celników i grzeszników” (Mat 11:19)
– mówiono. W ewangeliach czytamy
o spontanicznej „wielkiej uczcie”,
która urządził Mateusz po swym
powołaniu (Mat 9,10; Mk 2,15; Łuk
5,20), a także o przyjęcie ze strony
Zacheusza (Łuk 19,6).
Znajdujemy też krótki opis pobytu Jezusa w domu Piotra (Mk
1,29) w Kafarnaum. Wcześniej Jezus spotyka nad Jeziorem Genezaret rybaków. Powołuje ich słowami:
„chodźcie za mną”. Są tam Piotr,
jego brat Andrzej, Jan i Jakub, synoSŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016
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TEMAT NUMERU
wie Zebedeusza. W takim składzie
w dzień sabatu udają się do miejscowej synagogi, gdzie Jezus naucza. Są
oni świadkami uzdrowienia opętanego. Po wyjściu z synagogi, zadziwieni, pełni wrażeń, wszyscy udają
się do domu Piotra. W domu tym
jednak jest chora kobieta. Teściowa
Piotra leży bowiem z bardzo wysoką gorączką. Jednak oni nie omijają
domu z chorobą, tak jak bywa dzisiaj. Nie ma też opcji – zjedzcie coś
„na mieście”, bo choroba w domu,
więc goście są nie w porę. Nie wiemy, czy ta wizyta kilku mężczyzn
jest zapowiedzianym proszonym
obiadem, czy raczej zwyczajowo,
spontaniczną wizytą. Mimo choroby nikt nikogo nie wyprasza
z tego domu, nie organizuje innego
miejsca spotkania. Jezus podchodzi
do chorej kobiety, bierze ją za rękę
i uzdrawia. To cudowne spotkanie
z Jezusem nie miałoby miejsca, gdyby dom nie był tak otwarty.
Autor listu do Hebrajczyków
zachęca: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy,
nie wiedząc o tym, aniołów gościli”
(Hb 13:2). Odwołuje się on do historii, kiedy miedzy innymi aniołowie gościli u Abrahama, w domu
Lota, czy rozmawiali z Gedeonem.
Warto pamiętać, że gościnność,
w kulturze Bliskiego Wschodu, nie
sprowadza się do zabawiania bliskiej rodziny, czy dobrze znanych
przyjaciół. To raczej zaproszenie
obcych do tego, co robię i kim jestem. To przyjęcie ich z miłością
w miejscu, w którym jestem. Gościnność nie ogranicza się jedynie
do bliskich. Bowiem greckie słowo
filoksenia znaczy dosłownie „miłość do obcych”. Abraham czy Lot
gościli nieznajomych, którzy okazali się aniołami. „Każdy nieznajomy jest zaproszonym gościem”,
mówi beduińskie przysłowie.
Ciekawe, że o gościnności można zapomnieć. Obawiam się, że
współczesny zachodni świat już
zapomniał o gościnności. Spotkania poza domem w godzinach od...
do... nie są czymś nietypowym.
Pamiętamy, jak w kultowym, pol16
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skim filmie „Miś” padają słowa:
„odwiedź nas Rysiek kiedyś…, ale
zadzwoń, żebyśmy w domu byli…”
Zauważamy, że czasy się zmieniają. Wspominam sprzed laty
spontaniczne zaproszenie na obiad
po nabożeństwie w gdańskim
zborze. Nie pamiętam, kto był gospodarzem. Pamiętam niedzielny
obiad z rosołem, mięsem i kompotem. Spotkałam się niestety też
z sytuacją, że w domu ludzi wierzących padały zdania, że to nie pora
na gości, że teraz nie ma czasu na
rozmowę. Ktoś inny został odesłany przez pastora, bo grupa biblijna
była zaplanowana na inny dzień…
Czy jestem gotowa na wizytę
aniołów? Na gościnność bez szemrania (1P 4: 9). Że może nie ten obrus na stole, może nie ta zastawa,
nie te dania, nie ta pora…
Czy nasze polskie powiedzenie
„gość w dom, Bóg w dom” zechcemy wprowadzać w życie mimo
zmęczenia, mimo choroby? Mimo,
że takie już czasy… Bądźmy trochę nie z tego świata w swojej gościnności, prowadząc domy otwarte, przyjmując ludzi przy swoim
kuchennym stole. Pamiętając, że
gościnność to nastawienie serca,
które pragnie przyjąć obcą osobę
jako gościa, przyjaciela, a w końcu jak brata i siostrę. Gościnność
to postawa, która zauważa nowe
osoby i sprawia, że ludzie czują
się mile widziani. W szczególności
chodzi o ludzi, których świat wyklucza, bo są inni i nie pasują.
Gościnność jest trudna. Gościnność kosztuje. Zgodnie z tym, czego uczy Biblia, gościnność jest znakiem duchowej dojrzałości (1Tym
3:2; Tyt 1:7-8).
„Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się
wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając,
płomienni duchem, Panu służcie,
w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie
gościnność” (Rzym 12:10-13).

Samuel Skrzypkowski

J

est takie powiedzenie: „Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo”.
Miłość, przyjaźń, rodzina, szczęście – z pewnością nie da się za to
zapłacić. Możemy być bez grosza
przy duszy, a jednocześnie być najbogatszymi emocjonalnie i duchowo ludźmi. Jednak czy faktycznie wartości, które wymieniłem
wcześniej, nic nie kosztują? Czym
jest miłość albo przyjaźń, jeśli nie
wyrzeczeniami na koszt drugiej
osoby? Rodzina, aby była zdrowa
i silna, również potrzebuje poświęcenia czasu, kariery i wielu wyrzeczeń. Kosztu, który stoi za tymi
wartościami nie mierzy się w pieniądzach, bo jest on znacznie wyższy, a zarazem przecież wszystko to
jest darmowe.
Być może niektórzy się zastanawiają dlaczego o tym piszę. Otóż
obchodzimy dzisiaj Święta Bożego
Narodzenia. Świętujemy czas, gdy
nasz Pan – Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię jako człowiek. Bóg
się urodził jako małe, bezbronne
dziecko. Świętujemy coś, co wydarzyło się w przeszłości. Jednak czy
ma to dzisiaj dla nas jakieś większe znaczenie? Może jest to jedynie
wspominanie historii, która się wydarzyła bardzo dawno temu? Czy
dzisiaj również Chrystus przychodzi na świat, a może dopiero przyjdzie, bo tego również oczekujemy.
Jaki jest koszt przyjścia Chrystusa
na świat? Przecież „Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo”…

Ewangelista Jan pisze: „Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do
swej własności przyszedł, ale swoi
go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego, Którzy narodzili się nie z krwi

postępować, by podobać się Bogu.
Jednak tragizm jego przyjścia polega na tym, że: „Na świecie był
i świat przezeń powstał, lecz świat
go nie poznał. Do swej własności
przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.”
Ten, którego dzisiaj świat pokazuje jako bezbronne niemowlę, jest
wszechmocnym stwórcą tego świata. Stwórca przyszedł do swojego

NAJLEPSZE RZECZY W ŻYCIU

żyć tak, by się mu podobać. By dać
mu coś jeszcze większego niż złoto,
kadzidło i mirrę – dać mu swoje serca. Nie, aby zapłacić za zbawienie,
leczy by przyjąć je i z wdzięczności
służyć mu każdą chwilą swojego
żywota, ile go tylko jeszcze zostało.
W zdrowiu i chorobie, w szczęściu
i nieszczęściu trwać przy Tym, który
narodził się jako człowiek.
Świętujemy Boże Narodzenie, które wydarzyło się
ok. 2000 lat temu. Świętujemy przyjście Boga
jako fakt historyczny. Jednak czy Bóg
w sposób duchowy
przyszedł również
do mnie, do ciebie?
Czy doświadczyliśmy Bożego narodzenia, i tak jak
pasterze oraz mędrcy padliśmy
przed Nim na kolana oddając mu to,
co mamy najcenniejszego – nasze
serca i nasze życie?
Kilka minut temu przytoczyłem
myśl, że „najlepsze rzeczy w życiu
są za darmo.” A co ze zbawieniem?
Nic lepszego nas nie może w życiu
spotkać niż zbawienie. Czy ono również jest za darmo? Jest z łaski bożej,
nie możemy sobie na nie zasłużyć,
ani na nie zapracować. Zostało ono
jednak okupione ogromną ceną. Tą
ceną było narodzenie się Boga na
grzeszny świat, a w konsekwencji odrzucenie przez ludzi, okrutna
męka i śmierć. Taki koszt poniósł
Bóg dla nas. Jezus się urodził, aby
tę zapłatę uiścić. Jeśli rozumiemy
to, to cóż innego pozostaje nam zrobić, jeśli nie przyjąć go, tak jak pisze o tym ewangelista Jan. Niech te
święta Bożego narodzenia nie będą
jedynie wspomnieniem historycznego wydarzenia, ale niech stale
realizują się w naszym życiu. Chrystus nie jest małym dzieckiem, lecz
jest Królem królów i Panem panów
i śmierć nie zdołała go pokonać. On
zmartwychwstał i siedzi po prawicy
swojego Ojca w niebie. Padnijmy na
kolana, oddajmy mu chwałę i wiernie go naśladujmy w codzienności.
Tego życzę wam i sobie.

są za darmo?

ani z cielesnej
woli, ani z woli
mężczyzny, lecz
z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało
wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego,
chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
pełne łaski i prawdy.”
Obchodzimy Boże Narodzenie,
bo jak pisze Ewangelista Jan: „prawdziwa światłość przyszła na świat”.
Tą światłością jest Chrystus. Przyszedł, aby jego światło mogło oświecić grzesznego człowieka. Przyszedł
jako dziecko, by żyć jako Zbawiciel
i ukazać prawdziwą naturę Boga,
pokazać jego łaskę i miłość. On,
jako Bóg, pierworodny wszelkiego
stworzenia, był tym, który służył
swojemu stworzeniu. Dał nam przykład tego, jak powinniśmy

stworzenia, ale ono go nie poznało.
Mowa o nas – ludziach. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, ale
kiedy przyszedł do nas, to myśmy go
nie rozpoznali i nie przyjęli. Mało
tego, ubiczowaliśmy i ukrzyżowaliśmy naszego stwórcę. Czy rozumiemy tragizm tego wydarzenia? Jak
my byśmy się czuli, gdybyśmy wrócili pewnego dnia do domu, a tam
czekałoby nasze dziecko, które zionęłoby do nas nienawiścią i chciało
nas zabić? Bóg tego doświadczył.
Na szczęście na tym historia się nie
kończy. Bóg nas nie przekreślił. Jego
światło pociągnęło niektórych, bo są
tacy, którzy go przyjęli, a „Tym zaś,
którzy go przyjęli, dał prawo stać się
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Którzy narodzili
się nie z krwi ani z cielesnej woli,
ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”
Okazuje się, że są tacy ludzie, którzy
zrozumieli kim jest Jezus, ludzie,
którzy narodzili się z Boga, którzy
oddali mu pokłon. Mogą to być bardzo różne osoby, mogą być ubodzy
i niewykształceni jak pasterze lub
bogaci i inteligentni jak mędrcy. Ludzie z różnego statusu społecznego
i kulturowego, których łączy jedno –
miłość do Jezusa Chrystusa. Oni pojęli kim jest to dziecko. Oni pojęli,
że należy przed nim paść na kolana.
Oni pojęli Bożą łaskę i miłosierdzie
dla człowieka. Więc postanowili
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TEMAT NUMERU | Boże Narodzenie
Mateusz Wichary

Jezus,

Kwiryniusze i Auguści
Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność
całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał
miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do
spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, do Betlejem, dlatego że pochodził
z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie
Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat, gdy tam byli, nadszedł czas
jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego Syna... (Łuk. 2:1-7).

F

ragment ten być może często
uważamy za jedynie konieczne
wprowadzenie do znacznie ciekawszej części historii Bożego Narodzenia, o aniołach i pasterzach. Po
cóż nam dowiadywać się o dekrecie
cesarza Augusta? Postać Kwiryniusza interesuje historyków, bowiem
są rozbieżności co do datowania
wskazywanego przez Łukasza spisu.
Może więc ten fragment ma jedynie
ich usatysfakcjonować i dać im czas
na ciekawe dysputy?
Długi czas tak właśnie myślałem. Po latach pozwolę sobie podzielić się pogłębionymi myślami.
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Boże narodzenie to nasza
historia!

Po pierwsze, fragment ten niezbicie
dowodzi historyczności opisywanego wydarzenia. Łukasz osadza je
w kontekście ogólnie znanych faktów nie dlatego, że wierzy, iż są
piękną bajką, ale dlatego, że wierzy,
iż wydarzyły się naprawdę.
Oczywiście, można nie przyjmować jego świadectwa. Można
wątpić w jego wiarygodność. Ale
NIE można powiedzieć, że Biblia
uczy o narodzeniu Bożego Syna
jako o jakimś micie, wspaniałej,
choć nierzeczywistej historii.

Oto Bóg wkroczył wśród Kwiryniuszów i biednych ludzi. W rzeczywistość spisów podatkowych
i przykrych związanych z nimi
uciążliwości. Nie jest gdzieś obok,
ale jest właśnie w tym – w zwykłych, codziennych, nie-duchowych
zadaniach i czynnościach, jakimi
jest wypełnione nasze życie.
I nigdy z niego nie wyszedł.
Tak, odszedł przygotować nam
miejsce. Tak, wstąpił do Nieba
i właśnie teraz, gdy ja piszę a Ty,
drogi Czytelniku czytasz owe
słowa (bo ta różnica czasowa nic
w owej rzeczywistości nie zmienia), jest „na wysokościach nieba”
(Ef 2:6), jako głowa swego Kościoła,
gdzie Ojciec Go „posadził po swej
prawej stronie (…) ponad wszelką
zwierzchnością i władzą i chwałą
i panowaniem, i każdym imieniem,
które można by wymienić, nie tylko
w tym wieku, ale i w nadchodzącym” (Ef 1:20-21). Czyli: to się nie
zmieni. On króluje i będzie królował ponad wszystkim!

Nie wyszedł jednak nigdy spośród nas, bowiem jest przy nas wraz
z Ojcem w posłanym nam Duchu,
który w nas mieszka: „...będę prosił
Ojca i da Wam innego Opiekuna,
aby był z wami na wieki – ducha
Prawdy (…) Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was (…) Jeśli ktoś
Mnie kocha, będzie wypełniał moje
Słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy
i zatrzymamy się u niej” (J 14:16,
18, 23). Społeczność trwa. Bo się
rozpoczęła, a Bóg sam chce, aby
nie przestałą istnieć. Nie jesteśmy
sierotami. Mamy Ojca, mamy wspaniałego Starszego Brata i mamy
Pocieszyciela. My, osadzeni w tak
samo świeckiej historii jak Maria
i Józef, ganiani z Galilei do Nazaretu
ze względu na przepisy podatkowe.

Bóg może więcej
niż Kwiryniusz i August
Te dwa wymiary się więc nie wykluczają! Przeciwnie. Bóg jest w nich
obecny i działa. I to moja druga myśl.
Z perspektywy obserwatora antycznego, Kwiryniusz i na pewno
August mogli znacznie więcej niż
Maria i Józef. Mogli na przykład
zmusić ich do przykrej wędrówki
w okolicach terminu rozwiązania,
co samo w sobie jest wielką uciążliwością. Byli potężni. Boży ludzie,
tacy jak ziemscy rodzice Jezusa,
musieli im być posłuszni.
Jednak wyłącznie taka perspektywa jest iluzją. Jeśli bowiem
popatrzymy na tę historię w logice
rozwoju Bożego planu, okazuje się,
że – niezależnie od swojej władzy –
i August i Kwiryniusz są narzędziem
w Bożych rękach, aby spełniły się
Jego proroctwa. Mesjasz nie może
urodzić się w Galilei. Musi narodzić
się w Betlejem. Jak więc skłonić Józefa i Marię do pójścia do Betlejem?
Oczywiście, można to zrobić
przez anioła. I co do zasady, Bóg
przecież aniołami się posługuje
w tym wspaniałym momencie historii bez żadnego zawahania. Widzimy je przynajmniej 4 razy: działają
przez sen Józefa (Mt 1:20), najpraw-

dopodobniej również one ostrzegają
przez sen mędrców, by nie wracali
przez Jerozolimę (Mt 2:12), podobnie jak Józefa jeszcze raz w trakcie
wędrówki (Mt 2:22), następnie Gabriel przychodzi do Marii (Łk 1:26)
i anioł do pasterzy (Łk 2:10), wraz
z całym anielskim wojskiem.
Niemniej, Bóg wybrał to zrobić przez Kwiryniusza i Augusta.
Co mnie zachęca i pociesza przynajmniej tak samo, jak owi aniołowie. Na co dzień bowiem spotykam
znacznie więcej Kwiryniuszy i Augustów niż Gabrielów. I myśl, że czy
chcą, czy nie; czy są tego świadomi,
czy nie, poprzez ich decyzje – również te chciwe, samolubne, motywowane rozwojem niekoniecznie
sprawiedliwych imperiów – działa
Bóg aby realizować Boża historię,
jest dla mnie radosna i krzepiąca!
Oto Bóg jest tam, gdzie Go nie widać! I to prawdziwie – realizując
swa wolę dla zbawienia świata.

To Bóg trwa na wieki
Po trzecie, to Bóg trwa na wieki.
Kwiryniusze i Auguści nikną w odmętach historii. Byli, a ich nie ma.
Wyglądali na wielkich, a śladu po
nich nie zostało. „Wszelkie ciało jest
jak trawa. Cała jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat
opadł, lecz słowo (…) Pana trwa na
wieki. Takie właśnie słowo zostało
wam ogłoszone” (1P 1:24-25).
To Bóg trwa, nie ktokolwiek
inny. I to Jego Słowo ma wieczne
znaczenie. To Ewangelia Chrystusowa przeżyła Antyk, Średniowiecze, Renesans, Barok, Oświecenie
i przeżyje też i współczesność. Warto więc trzymać się jej właśnie. Nie
bać tego, co więdnie i usycha. Nie
wiązać z niczym innym. I trafnie
oceniać wartość tego, co wypełnia
nasze życie.
Nasz Pan nigdy nie cieszył
się wielkim uznaniem świata. I co
z tego? To Jego Królestwo się rozszerza. To Jego Ewangelia jest głoszona po krańce ziemi. Wybrał działać
mało spektakularnie. Tak jak mało
spektakularnie przyszedł. Na pro-

wincji prowincji – w mało ważnej
części cesarstwa, w jeszcze mniej
istotnym miasteczku. Do tego w żłobie, a nie sympatycznej gospodzie.
Ale to właśnie żłób miał być
znakiem rozpoznawczym dla pasterzy, wskazanym im nie przez
kogo innego, jak niebieskie zastępy.
Jedno nie wyklucza drugiego. Mądrość Boża to nie mądrość świata.
I zwycięstwo Boże, choć nie wygląda oszałamiająco, jest prawdziwe
i faktycznie przenika nasza historię. Choć zazwyczaj nie pojawi się
w czołówkach wiadomości ani na
pierwszych stronach gazet, to zdobywa nieustannie nowych ludzi i nowe
narody. „Ale właśnie to, co w oczach
świata głupie wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach
świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach
świata uchodzi za niskiego rodu, co
wzgardzone – to, co jest niczym,
Bóg wybrał, aby unieważnić to, co
jest czymś” (1 Koryntian 1:27-28).
Bóg tak potrafi. Bóg się tego
nie boi. Przeciwnie: w tym właśnie
okazuje swoją chwałę, że jest królem, choć zdobywa świat rodząc się
w żłobie, a przesłanie, które daje
nową tożsamość w Nim, sławnym
i mocnym wydaje się całkowitą głupotą (1Kor 1:22-23). I właśnie w tym
widać jego wielkość i chwałę: „w ten
sposób nikt nie może szczycić się
przed Bogiem” (1Kor 1:29). To Bóg
trwa na wieki, choć na to nie wygląda, ale tak właśnie jest; i to jego
Królestwo, królestwo wzgardzone
i rozprzestrzeniające się poprzez
zwykłych ludzi przychodzi, choć
świat tego nawet nie zauważa.
Ale zauważy. Przyjdzie ten
czas, gdy zegnie się każde kolano
i każdy język wyzna, że Jezus jest
Panem, ku chwale Boga Ojca (Flp
2:10-11). Pamiętajmy o tym! Nie
dajmy się zwieść, że rzeczywistość
to tylko Kwiryniusze i Auguści. Jest
dokładnie na odwrót! Pamiętajmy
komu służymy! Trwajmy w Słowie!
I cieszmy się Tym, który urodził
się w żłobie, a Królestwu Jego nie
będzie końca, Amen.
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016
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UCZNIOSTWO, nowy pomysł, czy pierwotny plan? | cz. 8

Łukasz Woźniak

Uczniostwo
kilka słów na zakończenie

N

iestety nie udało mi się utrzymać dyscypliny i regularności w pisaniu artykułów do Słowa
Prawdy w tym roku. Pomimo tego,
mam cichą nadzieję, że ktoś śledził
tą serię na temat uczniostwa – tematu, który jest dla mnie bardzo ważny. W tym roku, pisząc te artykuły,
prowadziłem kilka spotkań na temat
uczniostwa w moim zborze, a także
obroniłem pracę licencjacką opisującą biblijny model uczniostwa.
Ten temat, jak wiele innych w moim
życiu, często niestety pozostaje na
poziomie teorii, rozmyślań, wykładów czy pustych deklaracji. Nigdy
nie chcę zapomnieć mocnej zachęty
z listu Jakuba i ostrzeżenia w słowach naszego Pana:
„Bądźcie także wykonawcami
Słowa, a nie tylko słuchaczami,
oszukującymi samych siebie” (List
Jakuba 1:22).
„Nie każdy, kto się do Mnie
zwraca: Panie, Panie, wejdzie
do Królestwa Niebios. Wejdzie
tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
W tym Dniu wielu mi powie: Panie,
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Panie, przecież prorokowaliśmy
w Twoim imieniu, w Twoim imieniu
wypędzaliśmy demony i w Twoim
imieniu dokonaliśmy wielu cudów.
Wówczas im oświadczę: Nigdy was
nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie
wy, którzy dopuszczacie się bezprawia” (Ew. Mateusza 7:21-23).
W związku z tymi słowami, chcę
zakończyć ten rok zachętą do „wykonywania Słowa” czy „pełnienia woli
Ojca”. Uczniostwo według Jezusa
jest powołaniem każdego chrześcijanina – tym co On pokazał, do czego
wzywa i poleca wzywać innych. To
jest to „wykonywanie Słowa” i „pełnienie woli Ojca”. Jeżeli jeszcze nie
jesteś przekonany do uczniostwa, to
po prostu zachęcam do wykorzystania okresu Świąt Bożego Narodzenia
do przeczytania wszystkich czterech
ewangelii i odpowiedzi na pytanie:
„Do czego powołuje mnie Jezus?”.
Nie pozwalajmy sobie na chrześcijańskie dryfowanie, na brak celu
i sensu w naszym życiu. Jeśli jednak
widzisz, że model uczniostwa, który
wskazał Jezus, jest naszym powołaniem, to mocno zachęcam Ciebie

(i samego siebie) do podjęcia kilku
konkretnych kroków.

Lista osób
Po pierwsze weź kartkę i długopis, albo otwórz notatkę w telefonie
czy na komputerze i wypisz osoby
w twoim otoczeniu, na które masz
wpływ. Zazwyczaj przychodzą nam
do głowy tylko bardzo bliskie osoby, rodzina czy najlepsi przyjaciele.
Zachęcam Cię do wypisania długiej
listy – osób z pracy, sąsiadów, rodziny bliższej i dalszej, znajomych
z lat szkolnych i przyjaciół z kościoła. Każdy powinien bez większego
problemu wypisać 20-30 osób, ale
lista może być o wiele dłuższa. Następnie podziel tą listę na osoby,
którym chcesz głosić Dobrą Nowinę i na takie, którym chcesz pomagać we wzroście duchowym. Inaczej
mówiąc zastanów się, kto na twojej
liście jest uczniem Chrystusa, a kto
nim (jeszcze?) nie jest.

Konkretny plan
Druga rzecz, do której zachęcam do
zaplanowanie konkretnych, celo-

wych działań wśród tych osób. Zacznij od 2/3 osób z każdej z dwóch
części listy i przemyśl, co możesz
zrobić, aby do nich dotrzeć. Osoby
wierzące pewnie chętnie dadzą się
zaprosić na kolację, porozmawiają
z Tobą po niedzielnym nabożeństwie,
czy na spotkaniu grupy biblijnej.
Pomyśl o tym, jak chcesz porozmawiać z nimi o potrzebie uczniostwa
w Twoim i w ich życiu. O tym, że
naprawdę chcesz wspólnie wzrastać
w dojrzałości, a nie tylko luźno rozmawiać przy kawce. Powiedz im
o tym, że jesteśmy powołani do bycia i czynienia uczniami Chrystusa,
co często mocno odbiega od naszej
współczesnej praktyki chrześcijańskiej. Zaproponuj im regularne spotkanie w małej grupie – powiedz
o tym, jak to sobie wyobrażasz, a także o tym, że na początku deklarujecie się na pierwsze kilka spotkań.
Pomyśl także o tym, jakie okazje możesz zaplanować, aby spotkać
się z osobami, którym chcesz głosić
Dobrą Nowinę. Zaproś ich do domu,
wyjdź wspólnie do restauracji czy
kina, albo zaoferuj swoją pomoc, gdy
tego potrzebują. Co najważniejsze –
szukaj okazji do tego, aby opowiedzieć im o Chrystusie. Nienachalnie,
w formie rozmowy a nie wykładu.
Staraj się szukać tematów, które ich
intrygują, czy interesują. Zadawaj
pytania i słuchaj, zamiast tylko mówić. We wszystkim szukaj odpowiedzi na pytanie, jakie jest ich zainteresowanie Słowem Bożym. Na ile chcą
poznać Chrystusa naprawdę, w oderwaniu od religijnych naleciałości
czy stereotypów. Na ile są otwarci,
aby poznać bliżej Jezusa, najbardziej
kontrowersyjną osobę w historii.

Regularne spotkania
Wszyscy działamy w wymiarze
tygodniowym. Prawie każdy ma
pewne wieczory w tygodniu wolne,
a inne zajęte. Większość osób jest
w stanie zadeklarować się na spotkanie raz w tygodniu, dlatego nie
warto proponować niczego mniej,
ani wymagać niczego więcej. Niezależnie od tego czy spotykasz się
z osobami, z którymi chcesz wzra-

stać we współodpowiedzialności,
czy z takimi, które potrzebują dobrze
zrozumieć Dobrą Nowinę – ustalcie
jeden wspólny dzień na spotkanie
i się go trzymajcie.
Po drugie, zaplanuj formę tego
spotkania, najlepiej dostosowaną
do potrzeb grupy. Moją sugestią jest
model 3 części spotkania, który pomaga w łatwy sposób utrzymać balans pomiędzy studiowaniem Słowa
Bożego, a rozważaniem naszego
życia z Bogiem i ustalaniem konkretnych planów. Ten trójpodział
jest instynktowny, można łatwo go
dostosować do sytuacji i sprawdza
się w gronie osób wierzących i niewierzących.
1. Współodpowiedzialność i troska
(Inaczej: „Spojrzenie wstecz”)
2. Studium Słowa
(Inaczej: „Spojrzenie w górę”)
3. Planowanie konkretnych
działań i pomnażanie
(Inaczej: „Spojrzenie w przód”)
To tylko hasła i nie wystarczy
mi tutaj miejsca na wyjaśnienie ich
szczegółowo, dlatego pozwolę sobie
tylko pokrótce opisać każdy z nich.
Zachęcam Cię także do rozważania
tego tematu i szukania takiego modelu spotkań, który będzie wpisywał
się w czynienie uczniami według Jezusa. Bez tego, łatwo jest nam wpadać w schematy, którym często wiele
brakuje (pisałem o różnicach między
spotkaniem uczniowskim a typową grupką w jednym z poprzednich
artykułów).
Współodpowiedzialność i troska
to rozmowa o życiu duchowym każdej osoby w grupie, o realizacji celów
z poprzedniego spotkania i okazjach
do rozmowy o Bogu w ostatnim
czasie. Celem tego punktu jest wzajemne wsparcie w dążeniu do dojrzałości Chrystusowej i uczenie ludzi
w grupie tego, że z Bogiem mogą się
spodziewać Jego działania i pomocy, np. w kierunku uświęcenia czy
świadczenia o Chrystusie.
Studium Słowa to wspólne czytanie i rozważanie. Celem tego elementu spotkania jest poznawanie Boga
w Jego Słowie i uczenie się codzien-

nego, prostego i praktycznego stosowania Tego Słowa.
Planowanie konkretnych działań
i pomnażanie to zachęta dla wszystkich w grupie do zaplanowanego
i celowego działania w ich otoczeniu.
To ważne, aby formować dojrzałych
chrześcijan, którzy chcą i potrafią
być na co dzień posłuszni Bożemu
Słowu. W grupie osób wierzących
w ramach tego elementu pojawi się
także wspólne uczenie się tego, jak
rozmawiać o Bogu i jak wykorzystywać różne okazje do budowania
małych grup.

Utrzymanie właściwej wizji
Ostatnia rzecz, do której zachęcam
(siebie i Ciebie, drogi czytelniku)
to zrobienie wszystkiego, aby wizja przyszłości do której dążymy
stale przyświecała nam we wszystkim, czego się podejmujemy. Jezus
powiedział: „Dana mi jest wszelka
moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy
i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni aż do skończenia
świata” (Mat. 28:18-20). Te Słowa
Jezusa pozwolą nam skupić się na
tym, do czego rzeczywiście zostaliśmy powołani. Pozwolą nam zająć
się tym, co naprawdę ważne, a nie na
tym, co tylko wydaje się być „chrześcijańskie”.
A więc do dzieła! Zamiast stać
w miejscu, rozmyślać bez końca, czy
czekać na znak z nieba „biegnijmy
wytrwale w wyścigu, który jest przed
nami, patrząc na Jezusa, sprawcę
i dokończyciela wiary” (Hebr. 13:1-2).
Zamiast wymyślać, jakie jest nasze
powołanie, spójrzmy na przykład
i powołanie, jakie zostawił nam nasz
Mistrz i tego się uchwyćmy. Stawajmy się coraz bardziej podobni do
Chrystusa i pomagajmy innym Go
poznawać i naśladować. Innymi słowy – bądźmy i czyńmy uczniami Jezusa Chrystusa, prowadząc i pomnażając grupy uczniowskie.
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DIALOGI APOLOGETYCZNE | cz. 19

Janusz Kucharczyk

JANEK POStANAWIA SIĘ OCHRZCIĆ
J

anek wiedział już, że nie ma więcej argumentów przeciw
chrześcijaństwu. Przyjęcie tej wiary wydawało mu się już
dość oczywiste. Zastanawiał się tylko nad chrztem. Przeszedł
naprawdę długą drogę! Czy tych wszystkich odkryć nie powinien zwieńczyć jakiś znak przemiany, przez którą przeszedł?
Z drugiej strony miał wątpliwości, czy jest to potrzebne,
skoro już był ochrzczony jako dziecko. Postanowił więc przeprowadzić jeszcze jedną rozmowę, z księdzem ewangelickim
Bogusławem i pastorem Tadkiem, baptystą. Opowiedział
o swoich duchowych zmaganiach, a następnie dodał:
– Drodzy bracia, przeszedłem naprawdę wiele. Wiem dziś,
że chrześcijaństwo jest prawdą. Chciałbym to jednoznacznie
wyrazić poprzez jakiś akt wiary, który wskazywałby wszystkim, kim jestem. Czy powinienem się ochrzcić? Dodam, że zostałem już ochrzczony jako dziecko.
Pierwszy zabrał głos ksiądz Bogusław:
– To wspaniale, usłyszeć o twoim życiu! Twoja historia poruszyła mnie do łez. Cieszę się również, że chcesz to w jakiś
sposób pokazać. Jednak, chrzest nie jest uzasadnionym krokiem. Jesteś już przecież ochrzczony jako
dziecko. Choć był to znak wiary twoich rodziców, to
jednak jest skuteczny i nie powinieneś go powtarzać.
Na to odezwał się pastor Tadek:
– Jak ksiądz Bogusław jestem dotknięty tym, co
usłyszałem. To, co opowiedziałeś, to Twoje świadectwo nawrócenia. W naszych kościołach właśnie takiej historii oczekujemy od tych, którzy chcą
się ochrzcić. Wierzymy bowiem, że choć trynitarna
formuła wypowiedziana nad niemowlęciem jest
poprawna, podobnie jak używanie wody, to jednak
same te dwie składowe nie czynią z owej uroczystości, jaką nazywa się chrztem niemowląt, faktycznie
biblijnego chrztu.
– Chętnie dowiem się więc, czym zdaniem Waszego Kościoła jest chrzest – powiedział Janek.
– Po pierwsze, chrzcić oznacza zanurzać. Ta
chrześcijańska ceremonia powinna więc być autentycznym zanurzeniem, a nie tylko pokropieniem. Po
drugie, co ważniejsze, chrzest jest wyznaniem wiary
– i o ile to możliwe, powinien być poprzedzony złożeniem świadectwa, aby Zbór wiedział, że jest ono
wiarygodne. Biblia nazywa go „prośbą o dobre sumienie” do Boga. Jest więc świadomym poleceniem
się Bożej łasce i opiece. Jest znakiem wewnętrznej
zmiany. Jest również publicznym utożsamieniem się
z Chrystusem i Trójjedynym Bogiem, o czym mówią
nam formuły chrzcielne z Ewangelii Mateusza i Dzie-
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jów Apostolskich. Dlatego uważam, że twoje pragnienie serca
spełnia właśnie biblijny, świadomy chrzest.
Janek podziękował obu duchownym za spotkanie. Przez
jakiś czas zastanawiał się nad tym, co usłyszał. Wierzył, że
został stworzony przez Boga. W to, że się od niego odwrócił, że grzeszył, że szukał wykrętów, by nie wierzyć. Wierzył
w końcu w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, dając przez to
przebaczenie, moc i nadzieję na nowe życie.
Jak tę wiarę wyrazić? Jak wyrazić to, że kiedyś był martwy, a teraz żyje? Że narodził się do nowego życia. A właśnie to przeżywał. Czyż cokolwiek mogłoby to lepiej wyrazić
niż chrzest? Szanował wiarę swoich rodziców, ale uznał, że
jego zmaganie się z wiarą i tym, kim jest Bóg i on sam, musi
wyrazić się przez jego własną decyzję. Dlatego postanowił
udać się do zboru pastora Tadka i zapytać, co ma dalej czynić,
aby móc przyjąć chrzest.
Jego droga do Boga się zakończyła. Rozpoczynał teraz
drogę z Bogiem, zupełnie nowy etap życia.

COACHING

Wojciech Kowalewski

Na kogo
masz
wpływ?
Z

pewną dozą humoru mówi się
czasami: „Jeśli myślisz, że jesteś liderem, ale nikt cię nie naśladuje, to jesteś tylko na spacerze”. Jest
w tym stwierdzeniu wiele prawdy.
Przywództwo jest skuteczne na tyle,
na ile przekłada się na wpływ na innych. Nie chodzi w nim o wzniosłe
słowa, wielkie ambicje czy wizje,
które pozostają jedynie na poziomie
deklaracji. To jest demagogia, czyli
działanie obliczone na wywołanie
szybkiego poklasku, który równie
szybko się kończy...
Skuteczne przywództwo wymaga znacznie więcej – wyraża się
ono w gotowości do poświęcenia
i staje się też miarą zaangażowania
osoby lidera w to, co robi. Wielu
przywódców zatrzymuje się na etapie określonego statusu i form oddziaływania na innych. Prawdę tę
można wyrazić w słowach J. Maxwell’a: „Nikogo nie zaprowadzimy
dalej niż sami dotarliśmy”. Stąd tak
niezwykle ważnym jest koncepcja
przewodzenia przez wzór. Zachowując taką postawę lider nie kieruje się tym, aby jak najwyżej zajść
w hierarchii, gdyż to samo w sobie

nie stanowi dla niego najwyższej
wartości. Jego rolą jest to, by szukać
takiej pozycji, aby być jak najlepszym wzorem dla innych, a poprzez
swoją postawę i działania wywierać
jak najszerszy wpływ.
Zastanów się przez chwilę kto
miał największy wpływ na ciebie
i twój rozwój? Co cechowało tę osobę? Ludzie zwykle naśladują liderów ze względu na jakość ich charakteru, która jest uwiarygodniona
ich życiem i wzbudza zaufanie. Jest
to blisko związane z integralnością,
czyli postawą, w której dostrzegamy zgodność słów z czynami. Wymaga to konsekwencji w myśleniu
i działaniu niezależnie od miejsca
i okoliczności. Taka postawa pozwala na znacznie głębsze wywieranie
wpływu na innych niż tylko za pomocą perswazji słownej, gdyż efekt
jest widoczny w praktyce. Kultywowanie takiej postawy jest związane
z włożeniem świadomego wysiłku w pracę nad sobą i działaniem
w zgodności z wartościami, wyznaczonymi celami i wizją. Kiedy wartości, myśli, uczucia i działania są
ze sobą zintegrowane, człowiek się

koncentruje, a jego charakter w znaczący sposób ulega wzmocnieniu.
Tim Elmore używa obrazu góry lodowej w celu opisania istoty charakteru w życiu lidera twierdząc, że jej
czubek stanowiący to, co widzimy
na zewnątrz, to talent (zaledwie 10%
całości góry), zaś cała reszta – charakter – kryje się pod powierzchnią.
Odnosząc ten obraz do przywództwa niezwykle istotnym jest zrozumienie, że to właśnie charakter, na
który składają się takie elementy jak
podstawowe wartości, poczucie tożsamości, emocjonalne bezpieczeństwo czy samodyscyplina, przekłada się na jakość naszego działania
bez względu na okoliczności. Warto
więc zastanowić się nad pytaniami:
- Dla kogo jesteś wzorem dzisiaj?
- Jakie twoje doświadczenia mogą
być pomocne w rozwoju innych?
- Co możesz zrobić aby mieć
szerszy wpływ na innych wokół
siebie?

„Słowo wypowiedziane we właściwym
czasie jest jak złote jabłko na
srebrnych czaszach” Ks. Przysłów 25:11
www.zlotejablko.pl
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KRÓLESTWO BOŻE, czyli jak zmieniać świat | cz. 8

Tomasz Kalisz, Janusz Kucharczyk

ChRzeŚcijańSTWO a Nauka
i EDukaCJa

C

zy chrześcijaństwo pozytywnie
wpłynęło na rozwój nauki czy
przeciwnie, oznaczało zahamowanie jej postępu?
Nie jest to wcale proste pytanie.
Starożytni Grecy i Rzymianie mieli
spore osiągnięcia w tej dziedzinie,
chrześcijanie długo im nie dorównywali. Może więc rację mają ci,
dla których wiara to zabobon i ciemnota, bo przez nie nauka przestała
się rozwijać? Wielu tak sądzi. Czy
mają rację? Tylko jeśli założyć, że to
chrześcijaństwo było przyczyną zastoju? Ale to nie jest takie oczywiste. Istnieją też przesłanki, że wiara
działała na naukę stymulująco.

Starożytność, czyli chrześcijanie
a wiedza pogan
Warto sobie powiedzieć, że Grecy
mogą być dumni ze swych osiągnięć
naukowych. Oczywiście inne narody też miały swój wielki wkład,
Hindusi wprowadzili zero i tzw.
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cyfry arabskie, chińska technika
przez wieki o wieki wyprzedzała tę
zachodnią. Ale to Grecy, a nie Chińczycy czy Hindusi stworzyli coś, co
później stało się zaczątkiem nauki.
Nauka w pełni ukształtowała się
w okresie hellenistycznym. Poziom
ściśle naukowy osiągnęły wtedy medycyna, astronomia, geometria i inne
działy matematyki, także te, które
dzisiaj zaliczamy do fizyki, techniki,
wreszcie logika, filologia, językoznawstwo czy historia. Warto jednak
pamiętać, że jeszcze przed końcem
tej epoki zaczął się jej upadek. Przyczynili się do niego także Rzymianie. Równie wysoki poziom nauka
osiągnie dopiero w XVII wieku.
To nie chrześcijaństwo zatem przyśpieszyło jej upadek, choć
z drugiej strony, też nie od razu
doprowadziło do jej odrodzenia.
Chrześcijanie w pierwszych wiekach
swego istnienia jakoś specjalnie nie
przyczynili się do jej rozwoju, może
poza wyjątkiem historyka Kościo-

ła, Euzebiusza z Cezarei (264-340),
który jako pierwszy zaczął profesjonalnie przytaczać źródła. Generalnie chrześcijanie nie byli jednak
zainteresowani wiedzą tego świata.
Czasami wyrażali się o niej z lekceważeniem, jak Laktancjusz, który kpił z idei kulistości Ziemi (tak
skrajne poglądy na budowę naszej
planety nie były jednak powszechne, tylko on był jednoznacznym
obrońcą teorii płaskiej ziemi w historii Kościoła). Cieniem na Kościele antycznym kładzie się zwłaszcza
historia Hypatii (355 lub 370-430),
wybitnej aleksandryjskiej uczonej
i filozofki pogańskiej, zamordowanej przez chrześcijańską tłuszczę.
Wybitne postaci pojawiają się
dopiero w pierwszej połowie VI
wieku, okresie swoistego renesansu
i ożywienia intelektualnego. Boecjusz (480-524) jako tłumacz przyswoił chrześcijańskiemu zachodowi
ważne dzieła nauki i myśl greckiej,
Jan Filopon (490-575) chrześcijań-

ski (choć nieortodoksyjny) uczony
z Aleksandrii dokonuje ważnych
zmian w fizyce, które kiedyś wpłyną znacząco na rozwój tej dyscypliny naukowej i przyśpieszą rewolucję naukową na jej gruncie. Ale za
chwilę nastąpi seria klęsk żywiołowych, susza i epidemia dżumy, co da
początek tzw. wiekom ciemnym.

Średniowiecze, czyli teologia
a sztuki wyzwolone
W międzyczasie jednak powstała
tradycja tzw. sztuk wyzwolonych,
która znacząco wpłynęła na to, jak
wyglądała nauka i edukacja w średniowieczu. Obejmowały one trzy
dyscypliny językowe: gramatykę,
retorykę i dialektykę, czyli tzw.
trivium oraz 4 dyscypliny matematyczne, mianowicie: arytmetykę,
geometrię, muzykę i astronomię,
czyli quadrivium. To była podstawa
wykształcenia od czasów włoskiego
uczonego Lanfranka (1005-1089),
który upowszechnił je po dobie renesansu karolińskiego w państwie
Franków za Karola Wielkiego. Kiedy rozwinęły się uniwersytety, sztuki wyzwolone stały się obowiązkowym fakultetem, który musiał
przejść każdy, kto chciał studiować
dalej. Dopiero po ich zaliczeniu,
możliwe było studiowanie teologii,
medycyny lub prawa, które miały
swoje osobne wydziały. W praktyce
jednak wydział ten obejmował praktycznie całą naukę przyrodniczą
i humanistyczną, a także filozofię,
zatem wszystko co nie było teologią,
medycyną ani prawem.
Przeciwnicy średniowiecza podkreślają jego zapóźnienie i ciemnotę,
kojarząc je z wiarą w płaską ziemię
i paleniem czarownic na stosach.
W istocie wieki ciemne to nazwa
pierwszych wieków średniowiecza
z których mamy mało źródeł pisanych. I faktycznie, był to okres zamętu i niepokoju, niewielu ludzi było
wykształconych, ale akurat wtedy
nikt nikogo nie palił na stosach,
w płaską ziemię wykształceni ludzie
od dawna raczej nie wierzyli, a czarownice zaczęto palić na stosach

dopiero pod sam koniec średniowiecza, z kulminacją na przełomie odrodzenia i baroku.
Czy zatem była to epoka, z której mamy czerpać wzór, jak chcieliby katoliccy tradycjonaliści, czas
kwitnących uniwersytetów i rozwiniętej nauki i edukacji? Nie do
końca. Uniwersytety były, ale przekazywały głównie ocalałą wiedzę
antyczną. Postęp był, ale stosunkowo niewielki, raczej mniejszy niż
w antyku. Zachód zaś pozostawał
w tyle za krajami muzułmańskimi,
Indiami, czy Chinami, gdzie technika na przykład była na najwyższym
poziomie na świecie.
Niemniej jednak pod koniec
średniowiecza nastąpiło ożywienie:
zaczęły się intensywnie pojawiać
nowe idee, a nauka korzystać z empirycznych odkryć. Muzułmanie
zaś generalnie odwracali się od racjonalizmu, w Indiach zaś i Chinach
nauka nigdy nie przestała opierać
się przede wszystkim na starożytnych autorytetach – za rozwojem
chińskiej techniki nie szedł rozwój
nauk teoretycznych. Owszem, była
filozofia i była technika, nie było
jednak czegoś, co odpowiadałoby europejskiej fizyce na przykład,
a ta już pod koniec średniowiecza,
w XIV wieku, zaczęła zmieniać się
jakościowo w kierunku tego, co stanie się nowożytną nauką.
Chrześcijaństwo dopiero wtedy
właśnie zaczęło ujawniać swoje znaczenie dla rozwoju nauki. Z jednej
strony przyjmowało, że świat jest
uporządkowany i racjonalnie zarządzany przez Boga. To powodowało, że chrześcijanie cenili Platona
i wizję ładu idei, które swe odbicie znajdują w świecie fizycznym.
Z drugiej jednak platonizm podkreślał znaczenie wiedzy apriorycznej:
nie przejmował się za bardzo empirią. Świat jest, jaki jest, bo nie może
być inny. Platońskie idee (podobnie
arystotelesowskie formy) to definiują
raz na zawsze. Chrześcijanie jednak
czuli, że tak być nie może, bo przecież Bóg jest wolny i wszechmocny
i stwarza świat jaki chce. Ostatecznie przyjęli, że świat jest racjonalny,

ale tę racjonalność nadał mu Bóg,
tak jak chciał. A jak chciał, tego już
można się dowiedzieć tylko badając
świat, bo mógł chcieć inaczej. Ma
wszak moc i niczym nie jest ograniczony, szczególnie na pewno nie
żadnym światem idei, który byłby
ponad nim. Takie podejście dało się
już zauważyć w XIV czy XV wieku,
ale by się rozwinęło do końca musiał
pojawić się wpierw renesans.

Renesans i reformacja, czyli ad fontes!
Istotą renesansu – a pod tym względem reformacja pozostawała z nim
zgodna – wyrażało hasło: ad fontes
(do źródeł!)! W istocie było dość
wieloznaczne. W filologii oznaczało powrót do tekstów oryginalnych,
w teologii wynikał z tego powrót do
tekstu Biblii. Wiązało się to z zakwestionowaniem znaczenia wszelkich
późniejszych interpretacji i nawarstwień, które przez wieki nałożyły
się na spuściznę odziedziczoną po
antyku. Ale w naukach przyrodniczych to odrzucenie zakwestionowanych autorytetów prowadziło nie
tyle do powrotu do antyku, co raczej
wprost do doświadczenia, do empirii, czyli do tego, co jest źródłem
wszelkiej wiedzy.

Galileusz (1564-1640)

Tak skończyło się panowanie
szacownych autorytetów w zakresie medycyny, fizyki czy alchemii.
Uczeni pragnęli sami sprawdzić jak
to jest; co działa, a co nie. Co można zobaczyć na własne oczy. Nie od
początku były próby to udane. Proponowane idee bywały czasem dość
naiwne i niewolne od inspiracji okultyzmem, magią, kabałą i tego rodzaju różnymi dziwacznymi ideami. Ale
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uczeni nie byli już związani żadnymi szacownymi autorytetami. Mogli
swobodnie szukać prawdy.
Pod koniec renesansu pojawiła
się ostatecznie idea dwóch ksiąg,
których nie można zakwestionować:
Biblii i Natury. Głosili ją na przykład włoski uczony Galileusz (15641640) i angielski myśliciel i polityk
Francis Bacon (1561-1626). To był
początek rewolucji naukowej.

Chrześcijaństwo a nowożytna
rewolucja naukowa
Na ile rewolucja owa była skutkiem
chrześcijaństwa? Na pewno nie od
początku prowadziło ono do rozwoju nauki. Gdyby nie nauka grecka,
nigdy nie doszłoby do nowożytnej rewolucji naukowej. Z drugiej
strony jednak sama pogańska starożytność nie potrafiła wyciągnąć
ostatecznych konsekwencji z własnych osiągnięć. Chrześcijaństwo
było wyjątkowe przez przekonanie,
że świat musi mieć swoją racjonalną strukturę, która jest możliwa do
odkrycia przez człowieka. Również, co ważne, uznawało słabość
ludzkiej natury, jej ograniczenia
w możliwościach zdobycia prawdy, co motywowało do weryfikacji
autorytetów i badań. Wierzyło też
w Bożą wszechmoc, w to że świat
nie musi być taki jak, jest, a nawet że
może go w ogóle nie być. Sam świat
zaś uznało za byt stworzony, a zatem
nie boski, nie święty, pozbawiony sakralności, podległy więc ludzkiemu
badaniu. W końcu, uznając nieskończoność Boga, chrześcijaństwo było
przekonane, że nie można Jego dziełu
stwórczemu stawiać ograniczeń.
Każde z tych twierdzeń było
znane pogańskiemu antykowi, ale
dopiero chrześcijaństwo je ze sobą
powiązało, tworząc spójną całość.
To wszystko przygotowało rewolucję naukową. By jednak do niej
doszło, chrześcijaństwo musiało
wpierw przyswoić sobie grecką naukę, a potem określić jej ograniczenia, otworzyć się na empirię, ale też
na możliwość odkrycia praw rządzących światem.
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To chrześcijaństwo stworzyło
klimat, który sprzyjał wytrwałemu
dążeniu do odkrycia praw rządzących wszechświatem. Nowożytna
rewolucja naukowa miała miejsce
w okresie wzrostu nastrojów religijnych. Wbrew popularnemu mitowi
nie nastąpiła po okresie ciemnoty,
palenia czarownic, które rzekomo
miały cechować średniowiecze, ale
właśnie w tym samym czasie. Dokładnie bowiem wtedy, gdy miało
miejsce apogeum prześladowania
czarownic, czyli na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku (lata
1570-1630) miała miejsce rewolucja
naukowa. To również okres wspaniałych artystów z przełomu renesansu i baroku. Epoka niepokoju
i twórczego fermentu, w które renesansowy entuzjazm dla empiryzmu
łączył się z barokowym zaufaniem
do zawiłych dedukcyjnych wywodów. Z jednej strony skutkowało
to godnym pożałowania zainteresowaniem magią, czarownicami
i grzechem, z drugiej zachęcało do
budowania podstaw nauki, która
doświadczalne badanie przyrody łączyła z wiarą w zdolność matematyki do jej opisu.
To surowa, a miejscami mistyczna religijność chrześcijańska
tej doby stworzyła właściwy klimat
do rozwoju empirycznej nauki, powstania nowożytnej fizyki. Widać to
wyraźnie w twórczości niemieckiego fizyka i luteranina Jana Keplera
(1571-1630). Cały XVII wiek buduje
jej fundamenty, pozostając generalnie wiernym chrześcijańskim dogmatom.
Paradoksalnie jednak pod koniec tej epoki, to sama nauka zdawała się powoli zajmować miejsce wiary. Proces ów dokonał się w wieku
XVIII. W międzyczasie jednak rozwinęła się nowożytna pedagogika.
Nie tylko zatem rozwinęła się wiedza o tym, jak funkcjonuje świat, ale
też o tym, jak ową wiedzę przekazywać. I też nie bez dużego udziału
chrześcijaństwa. Twórca podstaw
nowożytnej naukowej pedagogiki
Jan Amos Komeński (1592-1670)
to bowiem ostatni przywódca braci

czeskich na wygnaniu. Choć do historii wszedł jako pedagog właśnie,
w nie mniejszym stopniu był też filozofem i teologiem reformowanym.
Jego wizja pedagogiki wypływała
wprost z jego teologii, szczególnie
jego rozumienia Trójcy Świętej, która była swoistym wzorem i normą
w rozumieniu różnych aspektów
rzeczywistości.

Zamiast zakończenia. Chrześcijaństwo
a nauka i edukacja w XVIII, XIX i XX wieku
Od XVIII wieku chrześcijaństwo
stale było rugowane z obszaru
obiektywnej wiedzy o świecie. Czy
to dowodzi jego klęski, jak chcieliby jego przeciwnicy? Czy też może
dowodzi to jakiegoś antychrześcijańskiego spisku, która pomniejsza
znaczenie chrześcijaństwa? Ani jedna ani druga odpowiedź nie wydaje
się prawdziwa.

Izaak Newton (1643-1727)

Jeśli chodzi o fizykę i astronomię, to na jej właśnie terenie miała
miejsce rewolucja naukowa XVII
wieku, zakończona wielkim dziełem Izaaka Newtona (1643-1727),
o której pisaliśmy wyżej. Jakkolwiek płynęła z chrześcijańskich inspiracji, doprowadziła do demitologizacji pojęcia nieba, które przestało
być cudownymi niebiosami pełnymi
aniołów i świętych hasających pomiędzy planetami (jak to wyobrażał
sobie na przykład Dante w „Boskiej
Komedii”), a stało się nieskończonym, zimnym kosmosem, którym
kierują matematycznie opisywalne
prawa mechaniki, co prowadziło
wprost do oświeceniowego deizmu,
a potem ateizmu.
Do rozwoju nowożytnej chemii
zaś przyczynili się między innymi
polski alchemik Michał Sędziwój

Z życia kościoła

Opr. Danuta Marcyniak

(1566-1636), irlandzki anglikanin
Robert Boyle (1627-1691) unitariański pastor Joseph Priestley
(1733-1804) oraz kwakierski uczony angielski John Dalton (17661844). Wszyscy kierowali się przesłankami chrześcijańskimi w swej
twórczości i stopniowo doprowadzili do przekształcenia bajecznej alchemii w naukową chemię
i czysto filozoficzne pojęcie atomu
w koncepcję w pełni naukową. Tym
samym jednak przyczynili się do
stworzenia materialistycznej wizji
świata, wypranego z wszelkich cudowności, w którym wszystko da
się sprowadzić do reakcji chemicznych.
Również nowoczesna biologia
uformowała się w oparciu o chrześcijańskie założenia. To z inspiracji
anglikańskich apologetów: Williama Paley (1743-1805) i Williama
Whewella (1794-1866) korzystał
Karol Darwin (1809-1882). Ich
wizja szukania projektu w stworzeniach doprowadziła go do idei
powstawania gatunków na drodze
doboru naturalnego, a ta z kolei
uczyniła pojęcie Stwórcy zbędne
dla wyjaśniania powstania życia
w kategoriach czysto naukowych.
Wydaje się, że chrześcijaństwo na tych polach poniosło spektakularną klęskę, ale to pozór. To
właśnie idee zrodzone z inspiracji
chrześcijaństwa stały się fundamentem nauki. Dlaczego więc za
każdym razem zdawała się ona
zwracać przeciw chrześcijaństwu?
Nauka bowiem dąży do dokładnego opisania danego zjawiska w ściśle empirycznych kategoriach, a zatem siłą rzeczy dąży
do wyeliminowania Boga z opisu,
jeśli ma on być precyzyjny. Ale
to wiara pozostaje inspiracją dla
nauki, nawet jeżeli sami naukowcy już nie wierzą. Rzeczywistość
jest ciągle bardziej złożona, niż
człowiek jest zdolny pojąć, a nauka
w kolejnych odkrycia zbliża się do
prawdy. To zaś pozostaje jedynym
z celów królestwa Bożego, przychodzącego do naszej rzeczywistości w nas i przez nas.

Wiadomości

Z KANCELARII KOŚCIOŁA

W

dniach 17-18 kwietnia 2016 r. na XXI
posiedzeniu kadencji 2013-2017 Rada
Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała o uchwaleniu Regulaminu Komisji Etyki i Teologii;
2. Uchwała o objęciu patronatu honorowego nad XV Ekumenicznym Świętem Biblii
w Poznaniu.
W dniach 12-13 czerwca 2016 r. na XXII
posiedzeniu, Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała o ustanowieniu Wietnamskiego
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie (VNTG);
2. Uchwała o przynależności Wietnamskiego Zboru KChB w Warszawie (VNTG) do
Okręgu Centralnego;
3. Uchwała w sprawie zbycia w drodze
darowizny udziału we współwłasności
nieruchomości w Słupsku;
4. Uchwała w sprawie wyznaczenia delegacji Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
na Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady
Ekumenicznej;
5. Uchwała o wpisaniu Włodzimierza Tasaka
do Rejestru Pastorów Kościoła;

XXXIX Krajowej Konferencji Kościoła;
4. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XXXIX Krajowej Konferencji
Kościoła;
5. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o powołaniu Komisji Prawnej;
6. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o nie wyrażeniu sprzeciwu
względem zamiaru sprzedaży nieruchomości przy ul. Abramowskiego 25
w Łodzi.
W dniach 18-19 września 2016 r. odbyło się
VI posiedzenie Prezydium Rady Kościoła
kadencji 2013-2017.
1. Uchwała Prezydium Rady Kościoła
z dnia 18 września 2016 r. o nowym zakresie obowiązków dla misjonarza Danuty Marcyniak;
2. Uchwała Prezydium Rady Kościoła z dnia
19 września 2016 r. o powołaniu na misjonarza Ksawerego Sroki.
W dniach 13-14 listopada 2016 r. na XXIV
posiedzeniu, Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:

6. Uchwała o wykreśleniu Sebastiana Zimy
z Rejestru Pastorów Kościoła;

1. Uchwała o poparciu projektu albumu
z hymnami protestanckimi na jubileusz
Reformacji;

7. Uchwała w sprawie upoważnienia do dokonania ordynacji na urząd pastora Tomasza Terefenki;

2. Uchwała o kolejnych krokach podejmowanych dla zmiany statusu nieruchomości w Trelkowie;

8. Uchwała w sprawie egzaminu kościelnego
Andrzeja Dobosza i Ivana Krasnoshapki.

3. Uchwała o zmianie uchwały o powołaniu
Komisji Prawnej;

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się
V posiedzenie Prezydium Rady Kościoła
kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu tym
Prezydium Rady Kościoła podjęło Uchwały dotyczące rozwiązania umowy o pracę
z Dawidem Breuer oraz zakończenia służby
misjonarskiej z Aleksandrą Breuer.

4. Uchwała o kolejnych krokach podejmowanych dla zatwierdzenia Statutu
Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji;

W dniach 18-19 września 2016 r. na XXIII
posiedzeniu, Rada Kościoła podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 września
2016 r. o uchwaleniu nowego testu wchodzącego w skład Egzaminu Kościelnego;
2. Uchwała Rady Kościoła z dnia 18 września 2016 r. o powołaniu Piotra Sławka
na przedstawiciele Kościoła w Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej;
3. Uchwała Rady Kościoła z dnia 19 września 2016 r. o zwołaniu i uchwaleniu hasła

5. Uchwała o pomocy Zborowi w Zabrzu;
6. Uchwała o pomocy Zborowi w Kętach;
7. Uchwała o wyborze przedstawicieli Kościoła do Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej;
8. Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu
Kościelnego Andrzeja Dobosza.
W okresie od 15 marca do końca grudnia
2016 r. Przewodniczący Rady Kościoła
prezbiter Mateusz Wichary reprezentował
Kościół bądź uczestniczył w następujących
spotkaniach i uroczystościach:
• 22 marca: udział w spotkaniu formacyjnym Polskiego Forum Chrześcijańskiego,
Warszawa,
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Spotkanie z Radą Kościoła Baptystycznego na Węgrzech

Nowo-ochrzczone siostry i bracia prowadzący First Floor Church, Londyn

• 1-2 kwietnia: współprowadzenie Zjazdu
CEL-u w Warszawie-Radości,
• 3 kwietnia: udział w XIII przeglądzie chórów w Białymstoku (życzenia od Rady
Kościoła),
• 12 kwietnia: udział w konferencji poświęconej misji zagranicznej zorganizowanej
przez Johna Godsona. W tym samym
dniu wieczorem udział w Kolacji Parlamentarnej (jako Przewodniczący Aliansu
Ewangelicznego),
• 14-15 kwietnia: udział w uroczystościach
w Gnieźnie i Poznaniu związanych z obchodami jubileuszu 1050 rocznicy chrztu
Polski,
• 17 kwietnia: udział oraz okolicznościowe kazanie na jubileuszowym nabożeństwie 95-lecia prezb. Stefana Szmigla
w Olsztynku,
• 20 kwietnia: udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej
w Warszawie,
Z wizytą u Braci Baptystów w Berlinie
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Modlitwa w trakcie konferencji w Tallinie

Modlitwa o błogosławieństwo nowego przekładu Biblii, Poznań

• 24 kwietnia: wizyta oraz wygłoszenie kazania w zborze w Szczecinku,
• 26 kwietnia: prowadzenie posiedzenia Zarządu Aliansu Ewangelicznego, Warszawa,
• 7 maja: udział w uroczystości 50-lecia
Fundacji Głos Ewangelii w Warszawie,
• 11 maja: nagranie audycji radowej dla
II Programu Polskiego Radia,
• 13-14 maja: wykłady na zjeździe Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Warszawa,
• 19-21 maja: udział w Krajowej Konferencji Kościoła, Warszawa,
• 22-25 maja: udział w konferencji European Leadership Forum w Wiśle,
• 3-4 czerwca: wykłady na zjeździe Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Warszawa,
• 8 czerwca: udział w spotkaniu formacyjnym Polskiego Forum Chrześcijańskiego,
Warszawa,

• 11-12 czerwca: nauczanie w trakcie zjazdu Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Sanok,
• 12-13 czerwca: prowadzenie Posiedzenia
Rady Kościoła, Warszawa.
• 18 czerwca: wizyta w zborze i udział w nabożeństwie w Zborze w Bielsku-Białej,
• 20 czerwca: prowadzenie posiedzenia Zarządu Aliansu Ewangelicznego, Warszawa,
• 26 czerwca: udział w nabożeństwie połączonym z chrztem z okazji 1050-lecia
Chrztu Polski (okolicznościowe kazanie),
Warszawa,
• 26 czerwca – 1 lipca: udział w konferencji naukowej Rome Scholars Network,
Rzym,
• 2 lipca: wizyta na Wczasach Seniora,
Warszawa,
• 3 lipca – 10 lipca: udział w konferencji
Światowego Związku Baptystycznego,
Vancouver,

Z prezb. Godwillem, Prezydentem Baptystów w Kamerunie

• 17-20 lipca: udział wraz z małżonką
Beatą w Forum Misyjnym Aliansu Ewangelicznego, Wisła,

• 22-23 października: udział w uroczystości 120-lecia Zboru w Bartoszycach (pozdrowienia i kazanie niedzielne),

• 24-28 lipca: nauczanie (mężczyzn) wraz
małżonką Beatą (kobiet) uczestników
Wyjazdu Zborowego I Zboru w Białymstoku, Mazury,

• 26-27 października: udział w obchodach
XV Święta Biblii, Poznań (obiad z Prezydentem Miasta, kazanie, udział w modlitwie z br. Aloisem z Taize),

• 14 sierpnia: wizyta w Zborze w Sopocie
(kazanie),

• 29 października: udział w uroczystości
wręczenia okolicznościowych medali
z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego, Warszawa,

• 27 sierpnia: podpisanie wraz z Prezydentem Baptystycznego Kościoła na Ukrainie prezb. Walerym Antoniukiem Umowy
o Współpracy, Kijów,
• 28 sierpnia: wizyta i kazanie w I Zborze
Baptystycznym we Lwowie,
• 30 sierpnia: udział w spotkaniu formacyjnym Polskiego Forum Chrześcijańskiego,
Warszawa,
• 10-11 września: wizyta oraz nauczanie
w Zborze w Koninie,
• 18 września: wizyta w Zborze w Hajnówce z okazji Święta Żniw (okolicznościowe
kazanie),
• 18-19 września: prowadzenie obrad Rady
Kościoła, Warszawa,
• 28 września – 1 października: udział
w dorocznej konferencji Europejskiej
Federacji Baptystycznej w Tallinie (wygłoszenie wykładu o tożsamości baptystycznej),
• 2 października: wygłoszenie kazania kończącego doroczną Konferencję Kobiet,
Warszawa. Tego samego dnia po południu udział w Jubileuszu 90-lecia Zboru
w Białowieży,
• 5 października: udział w konsultacji misyjnej Aliansu Ewangelicznego,
• 6 października: udział w uroczystości
otwarcia roku akademickiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
• 7-8 października: wykłady na zjeździe
Wyższego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego, Warszawa,
• 9 października: udział w nabożeństwie
i spotkaniu założycielskim Kościoła na
Skale, Poznań,
• 11 października: prowadzenie obrad Zarządu Aliansu Ewangelicznego, Warszawa,
• 16-18 października: prowadzenie Konferencji Kaznodziejskiej, Warszawa,
• 20 października: udział oraz wygłoszenie
referatu na I Konferencji Naukowej „Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro”,
Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna,
Warszawa.
• 21-22 października: wykłady na zjeździe
Wyższego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego, Warszawa,

• 30 października: udział w nabożeństwie
dziękczynnym za przekład Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Poznań,
• 5-6 listopada: wizyta w Zborze w Koszalinie (nauczanie),
• 10-12 listopada: współprowadzenie Zjazdu CEL-u w Warszawie-Radości,
• 12 listopada: udział w uroczystości
X-lecia Centrum Edukacji Liderów oraz
prezentacja okolicznościowej publikacji
„Zdążając do celu”,
• 13-14 listopada: prowadzenie obrad Rady
Kościoła,
• 15 listopada: udział w obradach Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, Warszawa,
• 18-19 listopada: wykłady na zjeździe
Wyższego Baptystycznego Seminarium
Teologicznego, Warszawa,
• 20-21 listopada: wizyta robocza w siedzibie Niemieckiego Kościoła Baptystów,
Elstal koło Berlina,
• 25-27 listopada: wizyta w First Floor
Church – polskim zborze baptystycznym
w Londynie (nauczanie i chrzest),
• 1 grudnia: prowadzenie Zjazdu Członków
Aliansu Ewangelicznego, Warszawa-Radość,
• 5 grudnia: wizyta robocza w Radzie Kościoła Baptystycznego na Węgrzech,
Budapeszt,
• 6-8 grudnia: udział w konferencji dla
przywódców z udziałem Boba Biehla,
Budapeszt,
• 9-10 grudnia: wykłady na zjeździe Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Warszawa,
• 11 grudnia: udział w posiedzeniu Rady
nadzorczej Fundacji Radość, Warszawa,
W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2016 r.
w Ośrodku Kościelnym w Warszawie-Radości odbył się trzeci zjazd IV edycji CEL-u
(Centrum Edukacji Liderów przy KCHB).
W dniach 14-15 kwietnia delegacja naszego Kościoła brała udział w uroczystościach w Gnieźnie i Poznaniu związanych
z obchodami jubileuszu 1050. rocznicy

chrztu Polski – m.in. modlitwie na Ostrowie
Lednickim, sympozjum naukowym, spotkaniu z Prezydentem Polski, sesji Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu. Nasz Kościół
reprezentowała delegacja w składzie: prezb.
Mateusz Wichary, prezb. Leszek Wakuła,
prezb. Jerzy Rogaczewski, prezb. Marek
Budziński, pastorzy Mariusz Socha i Dariusz
Cieślak.
W dniach 26-27 sierpnia delegacja naszego Kościoła w składzie: prezb. Mateusz
Wichary, prezb. Mieczysław Piotrowski oraz
Maksim Sliazin wzięła udział w II Forum Misyjnym w Kijowie. Przedstawiono projekty
misyjne wśród Ukraińców w Polsce naszego
Kościoła oraz podpisano Umowę o Współpracy.
W dniu 31 sierpnia delegacja naszego Kościoła uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. W trakcie uroczystości podziękowano
wieloletniemu zasłużonemu Prezesowi, abp
Jeremiaszowi (Kościół Prawosławny). Nowym prezesem został bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Delegatami
naszego Kościoła byli: prezb. Mateusz Wichary, prezb. Marek Budziński, prezb. Jerzy
Rogaczewski oraz pastor Piotr Czerwiński.
W dniu 30 września: podpisanie porozumienia o współpracy z ZUS, nasz Kościół
reprezentował prezb. M. Budziński.
W dniu 29 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia okolicznościowych
medali z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Uhonorowanym członkiem
naszego Kościoła został brat Mieczysław
Głodek z Warszawy.
W dniu 30 października w Bazylice
Archikatedralnej w Warszawie odbyło się
dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne
z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego
w Polsce. Reprezentantem naszego Kościoła na tej uroczystości był pastor Piotr Czerwiński.
Dnia 12 listopada odbyła się w Warszawie-Radości uroczystość X-lecia Centrum
Edukacji Liderów. Prowadzili ją: koordynator
prezb. Daniel Trusiewicz oraz pastor Wojciech Kowalewski. Świadectwem podzielili
się: prezb. Gustaw Cieślar, pastor Marek
Orlicki oraz dr Richard Blake. Prezb. Mateusz Wichary zaprezentował okolicznościową
publikację „Sięgając celu”, będącą wyborem
artykułów z materiałów szkoleniowych CEL.
5 grudnia w siedzibie Polskiej Rady
Ekumenicznej odbyło się spotkanie minister
Beaty Kempy z przedstawicielami Kościołów. Reprezentantem naszego Kościoła był
prezb. Henryk Skrzypkowski.
16 grudnia odbyło się spotkanie adwentowe Polskiej Rady Ekumenicznej.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Azerbejdżan – rejestracja Towarzystwa Biblijnego

Macedonia – pierwsze spo-

tkanie wszystkich baptystów
Z inicjatywy zboru baptystycznego „Dobra Nowina” w Skopje, 25. września br. miało miejsce pierwsze spotkanie wszystkich baptystów
tego kraju. Było to upamiętnienie 88. rocznicy
powstania pierwszego zboru baptystycznego w Macedonii. Na konferencji spotkali się
przedstawiciele siedmiu różnych zborów baptystycznych – dwóch ze Skopje, i po jednym
z Bitola, Prilepu, Ohrida, Radowisa i Gradosorci. Odbywała się ona w Domu Modlitwy zboru
baptystycznego „Dobra Nowina” w Skopje.
Całodzienne spotkanie było poświęcone historii baptystów i dzieleniu się doświadczeniami
z pracy misyjnej. Marko Grozdanow, pastor
zboru, powiedział: ”Było to ważne dla nas
spotkanie, ponieważ wszyscy baptyści naszego kraju po raz pierwszy spotkali się ze sobą.
Chociaż dzielą nas pewne różnice, ale był to
dobry krok ku duchowej jedności i braterstwa
w służbie naszemu Panu” (ebf.org).

Estonia – spotkanie Zarządu

Europejskiej Federacji Baptystów
W dniach 28. września – 1. października tego
roku w Tallinie, stolicy Estonii, odbyło się doroczne spotkanie Zarządu tej Federacji. Od
samego początku (1949) jej zadaniem jest
wspieranie ewangelizacji i zakładania nowych
zborów, obrona wolności religijnej, wspieranie teologicznej edukacji i niesienie praktycznej pomocy potrzebującym. Od 2002 roku
w Europie, w Północnej Afryce i na Bliskim
Wschodzie, dzięki wsparciu Federacji, powstało ponad 200 nowych zborów baptystycznych.
Jedną całą sesję poświęcono sprawie uchodźców. W różnych krajach zbory baptystyczne,
okazując gościnność uchodźcom, przeżywają wielkie błogosławieństwo. I tak w Finlandii
uchodźcy w Birmy (kareni) utworzyli już 14
zborów baptystycznych, liczących 950 członków. Wszystkie trzy, podjęte przez zebranych,
rezolucje, wiązały się ze sprawą uchodźców.
Iosif Makarenko, dyrektor ds misji, mówił o dotarciu w Rosji ciągu siedmiu lat do 12 narodowości, które dotąd nie posiadają Słowa Bożego
w swoim języku (ebf.org).

30

SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2016

W dniu 9. września 2016 roku po raz pierwszy w tym kraju państwowy urząd
ds religijnych zarejestrował działalność Towarzystwa Biblijnego. Teraz tamtejsze
kościoły będą mogły zaopatrywać się tam w Pismo Święte. Od wielu lat różne grupy chrześcijan starały się o powołaniu krajowego Towarzystwa Biblijnego. Teraz
trzeba będzie zadbać o pracowników i infrastrukturę nowej organizacji. Towarzystwo Biblijne w Azerbejdżanie dołączyło do rodziny 148 Towarzystw Biblijnych
działających w ponad 200 krajach świata. Zaopatrują one w Pismo Święte kościoły i pojedyncze osoby, rozpowszechniają programy czytania Biblii. Globalny ruch
Towarzystw Biblijnych wyraża swoją radość i gotowość wspierania nowej służby
w Azerbejdżanie (United Bible Society).

Nepal – wzrost ilości zborów

„Najszybciej rozwijające się zbory znajdują się między innymi w Nepalu, Mongolii,
Algierii oraz Iranie. W samej Algierii daje się ochrzcić ponad 6000 osób rocznie.
W Iranie, pomimo prześladowań, mówi się o tysiącach, które przychodzą do wiary. W 1990 roku żyło w Mongolii niespełna 40 chrześcijan. Dzisiaj jest ich około
50.000 i stanowią oni 2% ogółu społeczeństwa. Kościół chrześcijański w Nepalu
rozwinął się z czterech społeczności w roku 1960 do 2500 zborów w dzisiejszych
czasach. W ostatnich 15 latach w Nepalu liczba chrześcijan wzrosła trzykrotnie”
(IDŹCIE, jesień 2016).

Słowo Boże dostępne w 2932 językach

„80% ludności świata może przeczytać lub usłyszeć przynajmniej część Biblii
w swoim własnym języku, dla 5 miliardów Biblia dostępna jest w całości. Obecnie toczy się przekład na 2267 kolejnych języków w 130 krajach. Biblia lub jej
fragmenty dostępne są online w 868 językach, film Jezus wyświetlany jest
w 1370 językach. Od 1979 roku, kiedy po raz pierwszy odbyła się jego projekcja,
obejrzało go 5,5 miliarda osób. Ludzie z 1778 narodów czekają nadal na Słowo
Boże w swoim własnym języku” (IDŹCIE, jesień 2016).

Litwa – prawne uznanie zielonoświątkowców

Parlament Litwy nadał zielonoświątkowcom tego kraju status prawnie działającej organizacji. Pierwszy zbór zielonoświątkowy na Litwie powstał w 1912 roku.
Według danych z 2011 roku w kraju tym było 1852 osoby tego wyznania w 23
zborach. Jak stwierdza agencja ELTA na status prawnego uznania mogą liczyć
te ruchy religijne, które istnieją już w tym kraju przynajmniej 25 lat, a ich nauka
nie narusza norm moralnych, a jednocześnie posiadają one społeczne poparcie.
Wcześniej sejm litewski nadał status prawny baptystom i adwentystom dnia siódmego. Na Litwie działa też dziewięć tradycyjnych związków religijnych: katolicy, grekokatolicy, luteranie, reformowani, prawosławni, staroobrzędowcy, żydzi,
muzułmanie i karaimi. Na Litwie znajduje się 8 zborów baptystycznych o łącznej
liczbie 290 ochrzczonych członków (Baznica.info).

USA – Konwencja Baptystyczna w stanie Nowa Anglia

16. listopada miała miejsce doroczna konferencja Konwencji Południowych Baptystów w stanie Nowa Anglia. Z 376 zborów tej Konwencji w 40% zborów nie
mówi się po angielsku! Ta już 34. doroczna konferencja przebiegała pod hasłem:
„Patrząc w przyszłość z naszą etniczna różnorodnością”. W spotkaniu wzięło
udział 200 delegatów oraz 44 gości, reprezentujących 105 zborów z siedmiu
okręgów tego stanu. Pastor Dawid Um (Amerykanim koreańskiego pochodzenia) wygłosił inauguracyjne kazanie na tekst Gal. 3,26-28 – podkreślał ważność
jedności w Chrystusie, która prowadzi do pokory i harmonii w zborze. Delegaci
zatwierdzili budżet na następny rok – jest on wyższy o 18% niż w roku bieżącym,
w większości przeznaczony na misję, a ponad 16% z niego będzie przesłane na
misję zagraniczną. Gary Rowe został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego
Konwencji, a Joe Souza na jego zastępcę (Baptist Press).

Białoruś – 200 lat Biblii w narodowym języku

W 2017 roku minie 200 lat od przekładu Biblii na język białoruski. Franciszek Skaryna
– białoruski humanista, drukarz, wydawca, pisarz, prekursor piśmiennictwa białoruskiego, był nie tylko tłumaczem, ale też i wydawcą tej Biblii w Pradze. Około 1517 roku
przybył do Pragi, założył tam drukarnię i 6 sierpnia 1517 roku wydał pierwszą książkę
– Psałterz w języku białoruskim, a potem 22 inne księgi biblijne. Dostępność Pisma
Świętego w narodowym języku przyczyniła się do upowszechnienia wiary chrześcijańskiej na Białorusi w XVI wieku. Towarzystwo Biblijne na Białorusi z tej okazji ogłasza
rok 2017 rokiem Białoruskiej Biblii. W roku tym będą organizowane różne przedsięwzięcia poświęcone znaczeniu Pisma Świętego w życiu człowieka i całego społeczeństwa.
W szkołach odbędą się specjalne spotkania poświęcone Biblii, konkursy jej znajomości,
powstanie wystawa „Muzeum Biblii”. Ewangelizacje, konferencje naukowe, festiwale
chórów, historie ewangelicznych zborów będą świadczyły o wyjątkowości tej Księgi. Ponadto przygotowuje się jubileuszowe wydanie Pisma Świętego (Krynica Życia, 3/2016).

Nepal – baptyści odbudowują szkoły

Zniszczenie budynków szkolnych to największe wyzwanie dla wiejskich terenów Nepalu,
które zostały nawiedzone przez trzęsienie ziemi w kwietniu i maju 2015 roku. Tamtejsze
dzieci odbywają zajęcia w szałasach, zbudowanych z gałęzi i suchych liści, które w czasie
złej pogody są nieprzydatne do tej funkcji. Dlatego Baptystyczne Towarzystwo Misyjne
(BTM) w Anglii zebrało 200.000 funtów angielskich na budowę nowych szkół w rejonie
Dhading, co przywróci edukacji normalne warunki. Lokalne społeczności biorą aktywny
udział w budowie tych szkół – z odległych miejsc dostarczają wodę, kamienie i piasek
oraz sami biorą udział w budowie. Te nowe szkoły dadzą Nepalczykom nadzieję na lepszą
przyszłość i dopomogą pokonać psychologiczną traumę po trzęsieniu ziemi. BTM dziękuje wszystkim darczyńcom, bez których udziału byłoby to niemożliwe (Baptist Times).

Uzbekistan – zwolniony po prawie siedmiu latach

„Bóg usłyszał modlitwy wielu chrześcijan. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy za
niego się modlili i wysyłali mu do więzienia listy” – pisze Rada Kościoła Baptystów
Uzbekistanu. W marcu 2010 roku 27-letni Tochar Chajdarow został fałszywie obwiniony
i skazany na 10 lat więzienia. Tochar był muzułmaninem, ale nawrócił się na chrześcijaństwo. Jego krewni poszli na policję z prośbą o zmuszenie go do powrotu do islamu.
Wtedy został aresztowany i na podstawie sfabrykowanego oskarżenia o rzekomy handel
narkotykami, skazany na więzienie. Zbór baptystyczny zawsze twierdził, że Tochar jest
człowiekiem o czystym sumieniu i uczciwym chrześcijaninem, a jego uwięzienie jest
karą za przejście na chrześcijaństwo. Zwolnienie Tochara nie oznacza zmiany nastawienia do protestantów. Uzbekistan zajmuje 15-te miejsce na liście krajów prześladujących
chrześcijan (invictory.com).

Światowy Związek Baptystów – emerytura sekretarza

generalnego

Neville Callam, sekretarz generalny ŚZB zapowiedział, że w grudniu 2017 roku przechodzi na emeryturę. Przepisy wymagają, aby decyzja ta było ogłoszona przynajmniej rok
wcześniej. Callam pochodzi z Jamajki, na stanowisko sekretarza generalnego ŚZB został
powołany w 2007 roku i jest pierwszym czarnoskórym zwierzchnikiem tej międzynarodowej organizacji. Objął to stanowisko w czasie wielkiej recesji, dlatego Wydział Ewangelizacji i Wychowania został połączony z Wydziałem Studiów i Badań w Wydział Misji,
Ewangelizacji i Teologicznej Refleksji. W czasie
jego urzędowania Światowy Związek wzrósł
z 214 do 235 członków w 122 krajach. Niektóre Kościoły powstały w obozach dla uchodźców
w takich krajach jak Demokratyczna Republika
Kongo, Uganda czy Południowy Sudan. Inicjatywa ewangelizacyjna „Chleb Życia” wspierała baptystów w dziele wzajemnej współpracy szczególnie w takich krajach jak Brazylia i Haiti. Callam
dziękuje Bogu za przewodnictwo i swojej żonie
Dulcie za wspieranie go w pracy (bwa.org).

Kirgistan – forum „czas na
profesjonalistów”

16. listopada 2016 roku, w Biszkeku,
stolicy Kirgistanu, zebrało się ponad 500
zawodowo pracujących chrześcijan z takich krajów jak Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan i Tadżykistan. To pierwsze tego
rodzaju wydarzenie w Centralnej Azji, ale
piąte na terenie postsowieckich krajów. To
inicjatywa stowarzyszenia „Misja w pracy zawodowej” – umacnianie, rozwijanie
i motywowanie chrześcijan do służenia
Chrystusowi. Chodzi o prowadzenie misji
chrześcijańskiej przez pracę zawodową.
Najlepszym określeniem takich spotkań
jest forum – wzajemna wymiana myśli
i doświadczeń. Forum w Kirgistanie było
krokiem wiary, ponieważ dawanie świadectwa chrześcijańskiego w tym kraju jest
bardzo trudne. Ale udało się przekazać
zborom ważne wizje dla kościołów przez
zawodowo pracujących tam chrześcijan.
Dlatego organizacją forum zajęło się 18
kościołów, swoimi doświadczeniami dzieliło się 16 ekspertów, obecni byli goście
z 10 krajów. W ten sposób forum to stało
się częścią głębokich i ciągłych procesów
mobilizacji i rozwoju młodych chrześcijan
w służbie Chrystusowi (Baznica.info).

USA – Bob Dylan

mesjanicznym żydem

Niedawno Bob Dylan jako muzyk – po raz
pierwszy w historii tego odznaczenia –
otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury! Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest
on mesjanicznym żydem. W trzech gospel
albumach w latach 1979-1981 Dylan powiedział, że Jezus zbliżył się i dotknął się
jego osoby. Gdy w roku 1979 Dylan głosił
wielkim tłumom o konieczności pokuty
i powrotu do Pana, jego fanatycy i krytycy
uznali go za Judasza. Gdy stale niepokoiły go wszystkie media, ukrył swoją twarz
przed światem. Trudno mu było być wierzącym w Jezusa i nadal trwać przy swoich żydowskich korzeniach. Żądano od
niego wyraźnej postawy: Jezus albo judaizm. Na jesieni 2001 roku Dylan świętował
Jom Kippur w ortodoksyjnej synagodze
w Kalifornii. A na początku 2002 roku
udał się w podróż z ewangeliczną pieśnią
„Halleluja, I’m Ready to Go”, wyraźnie
mówiącej o „cudownym Zbawicielu, którego warto poznać”. W jego pieśniach
stale słychać aluzje do biblijnych tekstów.
Trzymając się żydowskiego dziedzictwa,
stale wyraża on swoją wiarę w Jezusa
(Christian.by).
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