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500+

ozpoczynamy rok jubileuszu 500 lecia
Reformacji. To rok przez to szczególny
i to na kilka sposobów.
Przede wszystkim, rodzi pytanie o aktualność doktryn przez Reformację nauczanych. Dlatego kolejne numery tegorocznego
Słowa Prawdy chciałbym, aby były poświęcone w dużej mierze zastanowieniu się nad
znaczeniem podstawowych haseł tego ruchu odnowy w Kościele. Haseł, które legły
u podstaw również naszego Kościoła. Warto
zastanowić się nad ich znaczeniem. Czy już
przebrzmiały? A może ciągle wskazują podstawowe, praktyczne dla naszej wiary przekonania i nastawienie względem Boga i nas
samych oraz naszego powołania w świecie?
Po drugie, rodzi pytanie o rzymski katolicyzm. Minęło 500 lat. Zarówno katolicy jak
protestanci zmienili się. Na ile? Jak bardzo?
W czym? Jakie z tego należy wysnuć wnioski? I – co jeszcze ważniejsze – w zasadzie
jak powinniśmy patrzeć na naszą zrodzoną
poprzez ten ruch tożsamość? Czy zostaliśmy
poczęci w grzechu? A może jest dokładnie na
odwrót – nasze powstanie odnowiło coś skażonego i upadłego?
Nie są to pytania proste. Tym bardziej,
że nasz świat się zmienia, a wszelkie zmiany
wywołują pytania o sens tożsamości, które

istnieją. Jak więc nawigować – w zmieniającym się wokół nas świecie – aby wciąż podążać do wyznaczonego przez Boga celu? Aby
doświadczać Jego łaski i błogosławieństwa?
Muszę powiedzieć, że te pytania mnie
ekscytują i się ich nie boję. Przeciwnie.
Wierzę, że z łaski Bożej, choć nie wiemy
wszystkiego, wiemy dość, aby iść za Bogiem rozumiejąc podstawowe zasady, jakie
człowiekowi pozostawił. To zasady odkryte
ponownie przez Reformacją – stąd w tytule
owo „500+”: to 500 lat za nami, ale ten okres
się nie kończy, bo owe zasady ciągle prowadzą nas w przyszłość. Nic się nie przedawniło. Przeciwnie. Są tak samo aktualne,
teraz, i na zawsze. Jestem przekonany,
patrząc na nasz kościół, i teraz, i w minionych pokoleniach, że zarówno baptyści jak
i powiązane z nami ruchy ewangeliczne są
wierne Bogu w najważniejszych zasadach,
a Duch Święty łaskawie udziela nam swego
odradzającego życia.
To jednak nie oznacza, że nie warto rozważać Bożego Słowa i w jego perspektywie
patrzeć na to, kim jesteśmy. Przeciwnie. Warto. Historia dzieje się po to, aby narody „szukały Boga” bowiem „nie jest on daleki od nikogo z nas” (Dz 17:27). Oznacza to, że historia
jest opisem Bożego działania pośród narodów; a w niej zanurzone są również kościoły
i ruchu religijne, w tym również i baptyści
oraz chrześcijaństwo ewangeliczne. Możemy
więc z ufnością pytać o własną tożsamość
i szukać kryteriów jej oceny w odwiecznym
źródle mądrości dla narodów, źródle wszyst-
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kiego, co Jezus im przykazał, aby stały się
Jego uczniami (Mt 28:20), czyli w Biblii.
Róbmy to więc, przeglądajmy się
w nim, z radością przyjmując zarówno potwierdzenie naszej wierności jak i wskazanie wszystkiego, co wymaga poprawy. Tylko
w ten sposób będziemy zachowywać się jak
mędrzec (Jak 1:22-24).
Ten numer Słowa Prawdy poświęcamy
przede wszystkim zasadzie „tylko Pismo”
(łac. sola Scriptura), a w kolejnych numerach omówimy pozostałe zasady. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty na ten rok, aby to uczynili. Tylko
numer styczniowy przesyłamy za darmo –
zakładając, że wcześniejsi prenumeratorzy
zostaną z nami kolejny rok, za co będziemy
wdzięczni i na co liczymy :)
Drogi Panie, który trwasz z pokolenia
w pokolenie, który masz historię w swej
dłoni, który policzyłeś każdy włos na naszej
głowie i zaplanowałeś najbardziej złożone
procesy dziejowe, dziękujemy, że wybrałeś
i nas, w tym pokoleniu, w tym kraju, w tym
kościele, abyśmy stali przed Tobą i Tobie
służyli. Spraw, prosimy, aby nasze życie
przynosiło Tobie chwałę, przez nasze oddanie Tobie, zarówno w przemianie naszego charakteru jak i ogłaszaniu Twojej łaski
i dobra. Dziękujemy za Twoje odwieczne
Słowo i Ducha, który nam je tłumaczy; dziękujemy za Kościół, wraz z którym możemy
je poznawać i stosować; bądź uwielbiony za
ten i wszelkie inne dary, jako nasz łaskawy
Ojciec, ofiarny Syn i pomocny Duch, Amen.
Na okładce: budynek KChB, Białowieża.

REFORMACJA

Czy to już koniec

Reformacji?

Stanowisko ewangeliczne
fot.: Fotolia

Z

okazji 500-lecia protestanckiej Reformacji ewangeliczni chrześcijanie na całym świecie mają
możliwość na nowo zastanowić się nad znaczeniem
i dziedzictwem Reformacji, zarówno dla całego kościoła
Jezusa Chrystusa, jak dla rozwoju ewangelizacji. Po stuleciach kontrowersji i napiętych relacji pomiędzy chrześcijanami ewangelicznymi i katolikami, ekumeniczna
życzliwość ostatnich lat stworzyła korzystne warunki
dla chętnych przywódców obu stron, aby stwierdzić,
że Reformacja już się zakończyła – bowiem podstawowe teologiczne rozbieżności, które wywołały rozdział
w zachodnim chrześcijaństwie szesnastego wieku, zostały obecnie rozwiązane.
Dlaczego niektórzy przekonują, że Reformacja już
się zakończyła? Wskazuje się dwa główne powody dla
wsparcia tezy, że to już koniec Reformacji:
Wyzwania dla chrześcijan jako takich na świecie
(np. wpływ zeświecczenia i islamu). Są one tak dojmujące, że protestanci i katolicy nie mogą dłużej pozostawać
rozdzieleni. Świadectwo jedności (być może z papieżem
jako reprezentantem wszystkich?) bardzo by pomogło
chrześcijaństwu w ogóle.
Historyczne teologiczne podziały (np. zbawienie tylko przez wiarę, ostateczny autorytet Biblii, zwierzchnictwo papieża) uważa się za istotne różnice w akcentach, ale nie ostre granice podziałów i kontrastów, które
wykluczają jedność.
Wspólne oddziaływanie tych argumentów zmiękczyło postawę wielu ewangelikalnych chrześcijan

w ocenie i zrozumieniu kościoła rzymskokatolickiego.
Warto również zwrócić uwagę, że w ubiegłym wieku
światowy ruch ewangeliczny gwałtownie się rozwinął,
czego nie można powiedzieć o rzymskim katolicyzmie.
Fakt, iż wiele milionów katolików stało się w ostatnich latach członkami ewangelicznych kościołów nie
został w kręgach katolickich bez echa. Dlatego też katolicy próbują strategicznie na ów trend odpowiedzieć:
adoptują tradycyjny, ewangeliczny język (np. mówienie
o nawróceniu, ewangelii, misji i łasce) oraz prowadzą
dialog ekumeniczny z kiedyś jednoznacznie potępianymi kościołami. Tam, gdzie kiedyś było prześladowanie
i wrogość, dziś pojawia się życzliwość i rozmowa.
Pytanie jednak pozostaje: czy podstawowe różnice
pomiędzy katolikami i protestantami zanikły? Czy to
już koniec Reformacji?
W całej swoje różnorodności, protestancka Reformacja była ostatecznie wezwaniem do (1) odnowy autorytetu Biblii nad kościołem i (2) odzyskanej na nowo
świadomości, że zbawienie otrzymujemy tylko przez
wiarę.
Tak jak pięćset lat temu, rzymski katolicyzm pozostaje religią opartą nie tylko na Biblii. Z perspektywy
katolickiej Biblia nie jest autorytetem ani jedynym, ani
najwyższym. W tym ujęciu tradycja pojawiła się przed
Biblią, jest od niej szersza, a uobecnia się nie tylko
poprzez Biblię, ale również poprzez nieustanne nauczanie Kościoła, czegokolwiek by nie uczył. Ponieważ Pismo nie ma głosu rozstrzygającego, katolicka doktryna
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i praktyka pozostaje otwarta na zmiany, i dlatego w swej
istocie zmącona.
Tę teologiczną rzymskokatolicką metodę widać wyraźnie w rzymskim ustanowieniu trzech dogmatów (czyli koniecznych przekonań wiary), z których żaden nie ma
jakichkolwiek biblijnych podstaw. Są to: dogmat o niepokalanym poczęciu Marii z 1854 roku, dogmat o nieomylności papieskiej z roku 1870 oraz dogmat o wniebowzięciu Marii z 1950 roku. Wszystkie te dogmaty nie
wynikają z biblijnego nauczania, a raczej jemu przeczą.
W systemie rzymskokatolickim to jednak nie ma znaczenia, ponieważ nie opiera się on o autorytet samej Biblii. Może to zająć dwa tysiące lat, by sformułować nowy
dogmat; ale ponieważ to nie Pismo jest rozstrzygające,
kościół katolicki może tworzyć takie nowości.
Jeśli chodzi o doktrynę zbawienia, wielu jest dzisiaj
przekonanych, że coraz bardziej zbliżamy się do siebie
w zrozumieniu usprawiedliwienia z wiary oraz że napięcia pomiędzy katolikami i ewangelicznymi chrześcijanami osłabły znacznie od szesnastego wieku. Na
Soborze w Trydencie (1545-1563) kościół rzymskokatolicki zareagował bardzo ostro przeciwko protestanckiej
Reformacji, obkładając klątwą wszystkich wierzących
w usprawiedliwienie z samej tylko wiary, jednocześnie
potwierdzając własne przekonanie, że zbawienie jest
procesem współpracy z udzielaną łaską raczej niż wyrokiem Bożym, wypływającym tylko z łaski ze względu
tylko na (samą) wiarę.
Niektórzy przekonują, że Wspólna Deklaracja
o Usprawiedliwieniu z Wiary podpisana przez Kościół
Rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską
w 1999 roku połączyła zwaśnione strony. Choć dokument ten momentami brzmi przyjaźnie względem biblijnej koncepcji usprawiedliwienia, wprost stwierdza
raczej doktrynę wyrażoną na Soborze w Trydencie. Nie
niweczy on również klątw, którymi obłożone zostały
doktryny protestanckiej Reformacji; jedyne, co czyni,
to nie odnosi ich do osób, które zgadzają się na ową
mętną pozycję wyrażoną w owej Deklaracji. Tak jak
w przypadku Soboru w Trydencie, tak i we Wspólnej
Deklaracji usprawiedliwienie jest przedstawione jako
proces, rozpoczynający się przez sakrament Kościoła
(chrzest) i nie jest otrzymywany przez samą wiarę. Jest
nieustannym osiąganiem, wymagającym poświęcenia
od wiernego i ciągłego uczestnictwa w sakramentalnym
życiu kościoła. Nie mówi nic o sprawiedliwości Chrystusa, jaką Bóg przypisuje wierzącemu, i stąd również
nie wspomina o pewności zbawienia.
Ponadto, pogląd rzymskokatolicki jest cały czas powiązany z odpustami, czyli odpuszczeniem czasowej
kary za grzechy, ogłaszanym przez Kościół ze szczególnych okazji. Choć bezpośrednio to teologia odpustów była przyczyną wybuchu Reformacji, ostatnio nikt
4
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inny jak właśnie papież Franciszek odnowił ów system, w latach 2015-2016 ogłaszając Rok Miłosierdzia.
Dowodzi przez to, że podstawowy pogląd rzymskokatolicki na zbawienie, jako pozostające zależne od
pośrednictwa Kościoła przekazywanie łaski poprzez
sakramenty, wstawiennictwo świętych i łączący się
z czyśćcem, cały czas ma się bardzo dobrze, nawet po
podpisaniu Wspólnej Deklaracji.
Patrząc jednak w przyszłość, to, co jest prawdą
względem Kościoła rzymskokatolickiego jako rzeczywistości doktrynalnej i instytucjonalnej, niekoniecznie
musi być prawdziwe względem konkretnych katolików.
Boża łaska działa pośród osób, które nawracają się ufając samej Bożej łasce, którzy odpowiadają wiarą na głoszoną ewangelię i żyją jako uczniowie Chrystusa, chcąc
poznawać Go coraz bardziej i czynić Go coraz bardziej
znanym wśród innych. Niezależnie od tego, ze względu na swe niepowstrzymane dogmatyczne roszczenia
i złożoną polityczną i dyplomatyczną sytuację, relacja
względem zinstytucjonalizowanego katolicyzmu wymaga zdecydowanie więcej uwagi i ostrożności. Obecne
inicjatywy odnowy w katolickim życiu i pobożności (jak
dostępność Biblii, zmiana liturgii, wzrastająca rola laikatu, przebudzenie ruchu charyzmatycznego) same w sobie
nie dowodzą, że kościół rzymskokatolicki zdecydował
się na istotną reformę według zasad Słowa Bożego.
W naszym globalizującym się świecie zachęcamy do
inicjatyw współpracy pomiędzy katolikami i chrześcijanami ewangelicznymi w obszarach wspólnej troski,
jak ochrona życia poczętego, czy wspieranie wolności
religijnej. Ta współpraca zresztą powinna sięgać nawet dalej, do reprezentantów innych religii i ideologii.
Wszędzie, gdzie chodzi o jednoczące wartości dotyczące spraw etyki, społeczeństwa, kultury czy polityki,
należy zachęcać się do współpracy. Jednak, kiedy chodzi o realizacje powołanie misyjnego w ogłaszaniu
i realizowaniu zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa wobec
świata, ewangeliczni chrześcijanie muszą być bardzo
ostrożni, aby zachowywać wyraźnie standardy Ewangelii formując koalicje i sojusze.
Niniejsze stanowisko stoi w zgodzie z historyczną
postawą ewangelicznych chrześcijan dotycząca jedności pośród wierzących w Jezusa Chrystusa, zgodnie
z prawda ewangelii (*). Kwestie te dały początek Reformacji pięćset lat temu i wciąż są bardzo aktualne w XXI
wieku dla całego Kościoła. Chętnie zgadzając się więc
na wszelkie rozmowy mające je uściślić, twierdzimy,
w ślad za reformatorami, że podstawą naszych przekonań jest ostateczny autorytet Biblii a naszym przesłaniem, iż zbawieni jesteśmy tylko z wiary w Jezusa.
(*) te podstawowe przekonanie zostały wyrażone
w oficjalny sposób przez dwie światowe ewangeliczne

organizacje, World Evangelical Fellowship (Światowy Związek Ewangeliczny) oraz Lausanne Movement
(Ruch Lozański). Po odniesieniu się do tematów takich
jak Mariologia, autorytet kościoła, papiestwo i nieomylność, usprawiedliwienie z wiary, sakramenty i Eucharystia oraz misja Kościoła, podsumowanie WEF brzmi
następująco: „Współpraca w misji pomiędzy ewangelikalistami a katolikami jest poważnie utrudniona, ze
względu na nieprzezwyciężalne przeszkody.” (World
Evangelical Fellowship, Evangelical Perspective on
Roman Catholicism (1986) w: Paul G. Schrotenboer
red., Roman Catholicism. A Contemporary Evangelical
Perspective, Grand Rapids: Baker Book House 1987,
s. 93. Podobne przekonanie widzimy wyrażone w komentarzy Johna Stotta do Lozańskim Okolicznościowego Stanowiska względem Składania Świadectwa
Nominalnym Chrześcijanom pośród Katolików z 1980

roku: „jesteśmy gotowi z nimi (rzymskokatolikami, prawosławnymi i liberalnymi protestantami) na współpracę w dobrym dziele miłosierdzia chrześcijańskiego oraz
sprawiedliwości społecznej. Kiedy jednak otrzymujemy
zaproszenie do wspólnej ewangelizacji doświadczamy
przykrej rozterki, bowiem wspólne świadectwo zakłada
koniecznie wspólną wiarę, a współpraca w ewangelizacji opiera się o treść ewangelii” („Lausanne Occasional
Paper 10 on Christian Witness to Nominal Christians
among Roman Catholics”, Pattaya, Thailand, 1980
w: John Stott, Make the Truth Known. Maintaining the
Evangelical Faith Today, Leicester, Wielka Brytania,
UCCF Booklets, 1983, ss. 3-4).
Niniejszy artykuł to tłumaczenie Is the Reformation Over?
A Statement of Evangelical Convictions,
www.thegospelcoalition.org.
Tłum. Mateusz Wichary, grudzień 2016

Wspomnienie

Jan Tołwiński (1939-2016)
J

an Tołwiński urodził się
1 września 1939 r. w Sielcu,
w woj. podlaskim. Kilka lat
później przeprowadził się wraz
z rodziną do Warszawy, gdzie
ukończył Technikum Handlu Zagranicznego. Był Absolwentem
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Chylicach (w roku 1962
uzyskał tytuł magistra). Studiował
także zaocznie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Później został wyróżniony Doktoratem Honoris Causa Uniwersytetu Boba Jonesa w USA. W roku
1997 w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie obronił
pracę doktorską, poświęconą powstaniu i rozwojowi ruchu konserwatywnego w USA i uzyskał tytuł
doktora teologii ewangelickiej.
Jego aktywne życie z Panem rozpoczęło się dosyć wcześnie. Usługiwał Słowem Bożym
i prowadził zajęcia w Szkółce
Niedzielne w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, był przełożonym Zboru Wolnych Chrześcijan.
W roku 1996 założył Biblijny

Kościół Baptystyczny w Warszawie-Aninie i przez 16 lat był jego
pastorem. W 1969 roku wstąpił
w związek małżeński z Elżbietą.
Był szczęśliwym ojcem pięciorga dzieci i piętnaściorga wnucząt.
Jego syn, Adam, jest obecnie pastorem zboru w Aninie.
Zawsze odważnie głosił Słowo Boże. Ostatnie kazanie wygłosił w swoim zborze 6. listopada
ub. r. Nawoływał do pokuty i szukania woli Bożej. Zawsze powtarzał: Jeżeli Bóg jest na pierwszym
miejscu, to wszystko inne jest na
właściwym miejscu.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 12. listopada na cmentarzu w Józefowie, przy udziale
wielu przyjaciół i znajomych ze
wszystkich warszawskich zborów
ewangelicznych. Bliscy Jankowi
ze łzami mówili o tym, jak dbał
o ich chrześcijańskie obowiązki,
przypominał i zachęcał do trwania w wierności Panu. Nabożeństwu przewodniczył i pożegnalne
kazanie wygłosił pastor Adam
Tołwiński, syn Janka. Miało ono

charakter pogodny i dawało wyraz
nadziei na to, że Janek znajduje się
już u Pana, któremu tak wiernie
przez całe życie służył. Na zakończenie w siedzibie Biblijnego Zboru Baptystów przy ul. Kazimierza
Szpotańskiego 22, odbyło się spotkanie wszystkich uczestników tej
uroczystości na poczęstunku przy
herbatce i kawie z ciastkami. Mile
wspominano Janka, jego przyjaźń
i wierność w służbie. „W ręku twoim są losy moje” (Ps.31,16).
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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Z życia kościoła | KICIN

Wieści z pola misyjnego
pierwszego zboru Warszawskiego

W

pierwszym numerze Słowa
Prawdy w roku 2016 ukazał
się artykuł pt. „Z pomocą u źródeł
polskiego baptyzmu”1, w którym
opisałem akcję, jaką nasz zbór przeprowadził w okolicach Kicina, miejscowości, która jest kolebką polskich baptystów. Artykuł kończył
się następującymi słowami „Przygotowujemy się już do kolejnej akcji,
a was wszystkich prosimy o modlitwy
w tej sprawie – marzy nam się założenie tam placówki.” Nie pozostaliśmy gołosłowni w naszej obietnicy.
Chociaż placówki jeszcze w Kicinie
nie mamy, to jednak nasza praca tam
nie tylko nie ustaje, ale rozwija się
coraz lepiej.
1 S. i D. Skrzypkowscy, Z pomocą u źródeł
polskiego baptyzmu, „Słowo Prawdy”,
nr 1/2016, s. 5 – 6

6

SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017

Od ostatniego artykułu upłynął
prawie rok. W międzyczasie grupa
seniorów z naszego zboru spędziła
podczas wakacji tydzień w okolicach Kicina, dzięki czemu zawiązaliśmy jeszcze lepsze relacje z lokalnym stowarzyszeniem, z którym
organizowaliśmy poprzednią akcję.
Ponadto nie ustają nasze wysiłki
wkładane w odzyskanie budynku,
w którym mieściła się przed wojną
nasza kaplica, a w którym obecnie
znajdują się lokale socjalne. Tego
roku po raz kolejny zdecydowaliśmy się na „akcję paczkową” wśród
najbiedniejszych rodzin z gminy.
Tym razem przyłączyła się do nas
Chrześcijańska Fundacja „Radość”
pod przewodnictwem brata Henryka
Podsiadłego. Razem z fundacją przygotowaliśmy 100 paczek żywnościo-

Samuel
Skrzypkowski

wych wraz z Nowym Testamentem
i książką „Chrystus i Ty”. Natomiast
od „Gwiazdkowej Niespodzianki”
otrzymaliśmy i wydaliśmy 160 paczek dla dzieci wraz z książeczkami ewangelizacyjnymi „Pierwsze
kroki z Jezusem” i „Dzieci Króla”.
W całej gminie Ojrzeń, w której leży
Kicin, znajduje się ok. 800 domów.
Dotarliśmy z pomocą do 100, czyli
ponad 10% wszystkich gospodarstw
domowych w gminie miało z naszą akcją bezpośrednią styczność
i usłyszało przesłanie ewangelii.
W celu przekazania paczek rodzinom zorganizowaliśmy spotkanie
w dużej świetlicy wiejskiej. Trwało
ono godzinę, a z zaproszonych gości
pojawili się na miejscu m.in. starosta powiatowy, przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego oraz lokalna

WOKÓŁ REFORMACJI
prasa. Na sali łącznie znajdowało
się ok. 150 osób. Program spotkania
zawierał wspólne śpiewanie piosenek z pokazywaniem, quiz biblijny
o Bożym Narodzeniu z nagrodami
oraz przesłanie ewangelii, którym
podzielił się pastor Marek Budziński oraz goście z Irlandii Północnej.
Paczki wydawaliśmy przez kolejną
godzinę, tak by każda zgłoszona
wcześniej osoba otrzymała swój
imienny podarunek. Radość była
ogromna zarówno u dzieci jak i wolontariuszy ze zboru, którzy zaangażowali się w akcję.
W planach na najbliższy rok
mamy: wiosenne i jesienne sprzątanie cmentarza baptystycznego
z naszą grupą studencką, wakacyjne półkolonie dla dzieci prowadzone przez Irlandczyków współpracujących z Fundacją Radość, kolejne
wczasy seniorów oraz trzecie spotkanie bożonarodzeniowe. Drogi
czytelniku, chcę cię poprosić, byś
pamiętał w modlitwach o naszej
misji w okolicach Kicina. Pragniemy być wierni powołaniu naszego Pana, który mówił o czynieniu
uczniami, i wypełniać z sercem
wielkie posłannictwo. Proszę módl
się o lokalne władze i mnóstwo
ludzi, którzy nigdy jeszcze nie
słyszeli o prawdziwym, żywym,
zmartwychwstałym Jezusie, Panu
Nieba i Ziemi. Chcę cię również zachęcić – jako chrześcijanie wysyłamy misjonarzy w dalekie kraje, i to
dobrze, ale wydaje mi się, że często
jesteśmy tak zafascynowani misjami „na krańcach ziemi”, że zapominamy o naszej „Samarii” – miejscowościach, które są blisko nas,
w których często „bieda aż piszczy”
i nikt nigdy nie dotarł tam z ewangelią. Kto ma głosić naszym rodakom,
jeśli nie my? Wysyłajmy misjonarzy do Afryki i Indii, nie zapominajmy jednak przy tym o naszych
Wólkach, Koloniach i Dąbrowach.
A jeśli szukasz misjonarzy, którzy
tam pojadą, to otwórz drzwi swojego zboru i rozejrzyj się – siedzą na
ławkach w kaplicy, trzeba ich tylko
odpowiednio pobudzić, dodać odwagi i pokazać plan działania.

Reformacja

a Rzymski katolicyzm

O relacji ewangelicznych chrześcijan
do rzymskiego katolicyzmu 500 lat po Reformacji
z Leonardo de Chirico rozmawia Ksawery Sroka

S

łowo Prawdy: Skąd wzięło
się Twoje zainteresowanie
Kościołem Rzymskokatolickim?
Czy było to spowodowane jakimś
pojedynczym przeżyciem, czy innymi powodami?
Leonardo de Chirico: Urodziłem się w rodzinie katolickiej
i w zasadzie nie miałem kontaktu
z Ewangelią. Po tym jak moi rodzice nawrócili się czytając Biblię,
nabrałem przekonania o własnej
grzeszności i wyznałem swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Po ukończeniu studiów, w tym teologicznych,
rozpocząłem studia doktoranckie
dotyczące ewangelikalnego odczytania 2 Soboru Watykańskiego.
Moim powołaniem była praca we
Włoszech, stąd przekonanie o tym,
że potrzebuję dobrego ugruntowania w teologii rzymskokatolickiej.
Jako pastor protestancki służący
we Włoszech mam ciągły kontakt
z kulturą rzymskokatolicką. W takich warunkach nie sposób uciec
o rzymskiego katolicyzmu.
Jak opisałbyś Kościół Rzymskokatolicki w Polsce? W czym on
się różni lub w czym jest podobny do Kościoła Katolickiego we
Włoszech?
Nie znam dobrze sytuacji Kościoła Katolickiego w Polsce, choć
studiowałem nauki Jana Pawła II
i jego wpływ na Kościół Rzymskokatolicki i poza nim. We Włoszech
znajdujemy wszystkie odmiany
rzymskiego katolicyzmu, a życie
jest bardzo przesiąknięte jego kul-

turą. Większość Włochów jest nadal w jakimś stopniu kształtowana
przez kulturową i religijną przynależność do „Matki Kościoła”.
Jaka jest obecnie pozycja Kościoła Rzymskokatolickiego na świecie?
Jak można oczekiwać po ogólnoświatowej instytucji religijnej,
mierzy się ona z napięciami i wyzwaniami pochodzącymi zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz.
W porównaniu jednak do liberalnych kościołów protestanckich,
które wykazują tendencje spadkowe oraz kościołów wschodnich,
które pozostają raczej w stagnacji,
Kościół Rzymski jest w daleko
lepszej kondycji. Rzym jest zarówno rzymski, jak i katolicki. Jego
geniusz polega na połączeniu tradycji i hierarchii z jednej strony
z uniwersalnością i powszechnością z drugiej. W kościołach liberalnych mamy uniwersalizm pozbawiony centrum, w kościołach
wschodnich natomiast tradycję bez
katolickiego rozmachu.
Jak opisałbyś obecne stosunki
pomiędzy kościołami ewangelicznymi a Kościołem Rzymskokatolickim? Jakie są wyzwania
i możliwości?
Przez wieki tożsamość ewangeliczna definiowana była poprzez
zaprzeczenie rzymskiemu katolicyzmowi. W ostatnim czasie Rzym
dokładał wiele starań, żeby stworzyć przestrzeń dla opcji „ewangeliczno-katolickiej” nie naruszywszy
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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przy tym przy tym swojej dogmatyki
oraz obrzędowości, które są sprzeczne z Ewangelią. Niektórzy spośród
ewangelicznie wierzących są pod
wielkim wrażeniem tego co się dzieje i zmiękczają swoje stanowisko
coraz bardziej, będąc pod wrażeniem rzymskokatolickiej zdolności
do absorpcji bardzo szerokiego wachlarza pobożności.
Chciałbym dokonać tutaj pewnego
rozróżnienia. Nie wątpię w to, że
w Kościele Katolickim są osoby albo
nawet całe grupy, które doświadczają szczerej biblijnej odnowy. Instytucjom nadal jednak przyświeca wizja
poddania wszystkiego cum Petro
i sub Petro, czyli „z Piotrem i Piotrowi”. Myślę, że ewangelicznie wierzący muszą zawsze zdawać sobie
sprawę z tej szerszej perspektywy.
Czego nam, ewangelicznie wierzącym, brakuje najbardziej w kontakcie z Kościołem Katolickim?
Naszym największym brakiem jest
właściwe zrozumienie tego, co wydarzyło się na II Soborze Watykańskim (1962-1965). Wówczas Rzym
zmienił swoją postawę i język, ale
bez zmiany doktryny i struktury
instytucjonalnej. Dopóki zrozumiemy specyfiki tego „katolickiego
postępu”, czyli że ów kościół stał
się jeszcze bardziej katolicki (czyli bardziej powszechny) pozostając
jednak rzymskim (czyli utrzymującym ważność rzymskich instytucji),
dopóty nie będziemy patrzeć nań
z właściwej perspektywy. Zabraknie nam tego, co ja nazywam „systemowym” podejściem do katolicyzmu. Większość z nas zna tylko
niewielką część rzymskokatolickiej
mozaiki, ale nie obejmuje całości.
Mamy jakichś przyjaciół, poznaliśmy jakiś katolicki ruch lub inicjatywę i myślimy, że wiemy wszystko.
Tymczasem musimy podchodzić do
rzymskiego katolicyzmu ze świadomością, że to system łączący w jedno historię, politykę, teologię, rożne
pobożności i różne ruchy. Tę mozaikę spinają główne instytucje kościelne. Musimy zatem wyjść poza
8
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nasze subiektywne doświadczenie
i pozbyć się wrażeniowych ocen.
Co sądzisz o odnowie w kościele
katolickim i tzw. ruchach ewangelicznych czy charyzmatycznych
w jego strukturach?
Ze względu na nie dające się powstrzymać roszczenia dogmatyczne
Rzymu oraz złożoność jego politycznej i dyplomatycznej sytuacji,
musimy z ostrożnością i rozwagą
podchodzić do ruchów odnowy
w ramach Kościoła Katolickiego.
Obecne ożywienie w Kościele Katolickim (dostępność Biblii, zmiany
w liturgii, wzrost znaczenia laikatu, ruchy charyzmatyczne, itd.) nie
daje nadziei na biblijną reformację
wewnątrz Kościoła Katolickiego.
Rzym był zawsze mistrzem we
wchłanianiu wszelkich prądów odnowy, co nie powoduje jednak zmiany jego dogmatów ani struktury. Nie
oznacza to jednak, że powinniśmy
przyjmować względem nich wrogą
postawę.
Dlaczego ta konferencja dotyczy
Reformacji? Dlaczego ewangelicznie wierzący muszą pamiętać
o Reformacji?

go i kościołów ewangelicznych?
W jaki sposób powinniśmy siebie
nawzajem traktować, aby otrzymać największe błogosławieństwo?
W pełni zgadzam się ze zdaniem
zawartym w tzw. Stanowisku
Ewangelicznym, którego tłumaczenie znajduje się również na stronie
poświęconej naszej konferencji:
„Wszędzie, gdzie chodzi o jednoczące wartości dotyczące spraw etyki,
społeczeństwa, kultury czy polityki,
należy zachęcać się do współpracy.
Jednak, kiedy chodzi o realizacje
powołanie misyjnego w ogłaszaniu i realizowaniu zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa wobec świata,
ewangeliczni chrześcijanie muszą
być bardzo ostrożni, aby zachowywać wyraźnie standardy Ewangelii
formując koalicje i sojusze.” Mój komentarz jest prosty: „Amen!”
Dlaczego warto wziąć udział
w naszej warszawskiej konferencji na temat Reformacji?

W tym roku obchodzimy 500-lecie
Reformacji. Panuje spory zamęt odnośnie tego, czego Reformacja dotyczyła 500 lat temu, jak również jej
dziedzictwa współcześnie. Pomijając wszelkie inne aspekty, Reformacja miała przede wszystkim na celu
przywrócenie ostatecznego autorytetu Biblii i przesłania o zbawieniu
wyłącznie z łaski. Są to dwa fundamenty wiary ewangelicznej i Rzym,
pomimo wszelkich zmian, nadal jest
daleki od ich zaaprobowania.

Zarówno na poziomie światowym
jak i europejskim nie istnieje żadna ewangeliczna inicjatywa, która
skupiałaby ewangelicznych liderów i teologów w celu omawiania
tematów związanych z rzymskim
katolicyzmem i tego, jak się do nich
odnosić. W kręgach ewangelicznych jest natomiast wiele naiwności
w ocenie teologicznej i misjologicznej tego, co dzieje się w Kościele Katolickim. Chcę przez to powiedzieć,
że ta konferencja będzie wyjątkową
okazją dla tych wszystkich, którzy
są zainteresowani zachowaniem
i pogłębieniem pełnej życia, wiernej
i rozważnej prezentacji Ewangelii.

Jakie żywisz nadzieje w stosunku
do Kościoła Rzymskokatolickie-

Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia na Konferencji!

Konferencja „Czy to już koniec Reformacji?”, której mówca głównym
będzie Leonardo de Chiroco odbędzie się 24-25 lutego br.
w Warszawie-Radości. Organizatorem jest nasz Kościół, a patronatem objął ją również Kościół Chrystusowy oraz Alians Ewangeliczny
w RP. Zapisy oraz więcej informacji dostępnych na stronie
www.czytokoniecreformacji.pl Zapraszamy!

TEMAT NUMERU | SOLA SCRIPTURA

W poszukiwaniu źródeł objawienia

Ryszard Tyśnicki

C

hrześcijaństwo jest religią objawioną. Nie powstało w wyniku
spekulacji filozoficznej, przyjęcia
wierzeń ludowych, ale w wyniku
Bożego objawienia. Pytanie, jakie
towarzyszy chrześcijanom od początku, to pytanie o źródła tego objawienia.
W początkowym okresie rozwoju wiary sprawa była prosta. Łukasz
w Dziejach Apostolskich napisał:
I trwali w nauce apostolskiej i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach (Dz 2,42).
Zaś apostoł Paweł napisał do Galacjan: Ale choćbyśmy nawet my albo
anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy
wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (Gal 1,8).
Dopóki żyli apostołowie stanowili punkt odniesienia dla nowotestamentowego objawienia. Gdy Paweł pisał te słowa nie było jeszcze
ani jednej księgi Nowego Testamentu. Apostoł odwoływał się do zbioru
nauk obecnych w Kościele. Uznał je
za ostateczne i niezmienne.
Sytuacja się skomplikowała po
śmierci apostołów, w drugim pokoleniu chrześcijan. Trudno było zweryfikować objawienie Boże, gdy zabra-

kło autorytetów, które to objawienie
przekazywały. W tej sytuacji zaczęto
poszukiwać pism napisanych przez
bezpośrednich świadków tegoż objawienia. Tak narodził się Nowy
Testament. Ze zbioru różnych ksiąg
wybrano te najbardziej wiarygodne i to one stały się wyznacznikiem
prawdy objawionej.

Pismo i Święta Tradycja
Strażnikiem tej prawdy stał się
Kościół i ludzie kościoła. W ten
sposób narodziła się święta Tradycja i problem jak tradycja kościoła
ma się do objawienia Bożego. Dyskusja na ten temat nabrała radykalnego wymiaru w czasie Reformacji.
Ojcowie Reformacji sformułowali
wielkie Sola, aby podkreślić najistotniejsze elementy Bożego objawienia w wyraźniej polemice z teoriami przeciwnymi.
Kościół Rzymski uznawał za
źródło objawienia Biblię i Tradycję.
Na tą ostatnią składały się dzieła
Ojców Kościoła, wytyczne soborów
i wypowiedzi urzędu nauczycielskiego, czyli papiestwa. Reformacja
widząc, w jakim kierunku zmierzała tradycja, jak bardzo odbiegała od
Bożych standardów uznała za słusz-

ne wrócić w nauczaniu kościelnym
do korzeni a najbardziej wiarygodnym korzeniem Bożego objawienia
jest Pismo Święte.
Postulat Sola Scritpura rozpalił
dyskusję w chrześcijaństwie, która
trwa do dzisiaj. Postawienie Biblii,
jako źródła objawienia Bożego jednocześnie pomniejszyło autorytet
kościoła, jako interpretatora i strażnika prawdy. Prawda objawienia
stała się względna, gdyż jedynym
odniesieniem do niej był tekst Biblii,
to zaś doprowadziło do pluralizmu
poglądów na wiarę i jej interpretację. Gdy nie ma jednakowej wykładni, rodzi się różnorodność interpretacji tekstu biblijnego. Jedne z tych
teorii mają większe inne znikome
uzasadnienie.
Takie nierozstrzygnięte spory to
między innymi organizacja kościoła,
stosunek do kalwinizmu i antykalwinizmu, interpretacja Wieczerzy
Pańskiej, urzędy w Kościele, etyka
rodziny itp. Każda ze stron odwołuje się do Biblii i bardziej lub mniej
świadomie manipuluje tekstem biblijnym, aby uzyskać potwierdzenie
swoich teorii. Z jednej strony prowadzi to do totalnego liberalizmu
a z drugiej do nieprzejednanych poSŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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staw zwolenników określonej teorii
uznawanej, jako jedyna i nieomylna.
Jak znaleźć się w tym niekończącym się sporze dogmatycznym?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się
trudna. Zacietrzewienie niektórych
grup jest tak duże, że w zasadzie
nie można się porozumieć. Skrajny
kalwinista nigdy nie znajdzie wspólnego języka ze skrajnym charyzmatykiem. Co gorsza wiele tych grup
uważa swoją interpretację objawienia Bożego za jedynie słuszną a pozostałych chrześcijan za niegodnych
zbawienia i wiary. To jest smutne,
gdyż dyskusja teologiczna, różne
prądy w tej dyskusji mogą wzbogacać nasza wiarę a nie zubożać.
Szczególnie jest to smutne, gdy
w tej dyskusji brak miłości bliźniego
i otwarcia na niego. Apostoł Paweł
krytykując postawy Koryntian napisał na między innymi: I choćbym
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadła całą wiedzę
i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie
miał, byłby niczym (1Kor 13,2).
To właśnie w tym zborze spory
o prawdę doprowadziły do ogromnych podziałów wśród wierzących.
Dotknęły one nie tylko przywódców
i grup wokół nich zgromadzonych,
ale nawet wspólnego nabożeństwa,
które zamiast przynosić chwałę
Bogu stało się kompromitacją (1Kor
11,17-22).
Dramatem współczesnego protestantyzmu są antagonizmy pomiędzy poszczególnymi wspólnotami
wierzących należącymi do różnych
denominacji. Zdarza się w niewielkich miastach, że z każdej denominacji jest po paru wiernych nietolerujących siebie wzajemnie. Zamiast
tworzyć mocny zbór ewangelicznie
wierzących, każdy ciągnie w swoją stronę, a działając samodzielnie
mają zerowy wpływ na środowisko.
To jest dramat, gdyż cierpią na tym
ci, którzy mogliby znaleźć prawdę
ewangelii. To zaś sprawia, że wielu nigdy nie znajdzie prawdy wiary
będąc zgorszonymi brakiem miłości
wśród nich.
10
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Pismo i tradycja
– w protestanckim zrozumieniu
Od początku dyskusji w kościołach po reformacyjnych zrodził się
problem stosunku do tradycji. Wrogowie Reformacji dość mocno podkreślają teorię, że protestantyzm odrzucił tradycję – co nie jest prawdą.
Luter nie odrzucił tradycji, ale zdjął
z niej rygor objawienia Bożego.
W zrozumieniu protestanckim tradycja przestała być źródłem objawienia a stała się świadectwem
życia Kościoła i rozwoju teologii.
Świadectwo tradycji albo potwierdza nauki Biblii albo stawia duże
znaki zapytania odnośnie tej nauki.
Studiując dzieła ojców Kościoła,
czy wypowiedzi soborów już nie
musimy w ciemno je akceptować,
ale odnieść je do Biblii i szukać
zgodności tych wypowiedzi z objawieniem Bożym. Wypowiedzi
z przeszłości mogą być budujące
dla czytelnika jak i wskazujące jak
odejście od Sola Scritpura poprowadziło myśl teologiczną na manowce kultu świętych, nieomylności papieskiej, chrztu niemowląt itp.
W tradycji są zarówno dobre elementy, jaki i chore. One wszystkie
umieszczone w kontekście historycznym pozwalają nam lepiej zrozumieć współczesne chrześcijaństwo gdyż czy tego chcemy czy nie
jesteśmy ukształtowani nie tylko
przez Biblię, ale i jej interpretację
obecną w Kościele przez wieki.
Prawdę mówiąc każda wspólnota kościelna ma swoją świętą
i trudną do zmiany tradycję. Idąc
na nabożeństwo do zboru baptystycznego wiemy jak będzie ono
wyglądało, wiemy mniej więcej,
w co wierzą zborownicy i jak ten
zbór jest zorganizowany. Idąc zaś
do zielonoświątkowców też wiemy,
czego możemy się tam spodziewać.
Każda z tych wspólnot trzymając się
Biblii, jako źródła objawienia jednocześnie funkcjonuje w określonej
tradycji przekazanej przez przodków. To jest dobre, to jest konieczne.

Dramatem tradycja staje się
wtedy, gdy jest dołączana do Biblii
z dużym „T”. Gdy zaczyna definiować wiarę mocnej niż przesłanie Biblii. Jeśli zaczynamy wierzyć, że jedynie zwolennicy mojej opcji są zbawieni to, czym się różnimy od Rzymskokatolickiego Kościoła głoszącego,
że jedynie oni mają pełnię prawdy.
Czyż kalwinista odrzucający inne
opcje i głoszący, że zbawionymi są
jedynie wyznawcy tej teorii nie głosi
tego samego, co katolicyzm – u nas
jest pełnia prawdy? Czy głosiciele
teorii, że dar języków jest konieczny
do pełni wiary a jednocześnie pogardzający tymi, którzy go nie mają nie
jest zwolennikiem świętej tradycji
swojego kościoła, jako niezmiennego
wykładnika Bożego objawienia?

Sola Scriptura wyznaniem
dla każdego wierzącego
Sola Scritpura jest wyzwaniem
dla Kościoła wszystkich epok i denominacji. Jest sztuką oddzielenie
najbardziej nawet słusznych teorii
ludzkich od Boga i jego słowa. Tylko
Pismo to wyzwanie dla każdego wierzącego człowieka. Musimy uczyć
się oddzielanie tego, co Boże od tego,
co ludzkie, Bożego słowa od słowa
mądrego teologa. Gdy gdzieś w tym
naszym rozumowaniu pomiędzy Biblią a taką, czy inną teologią pojawi
się znak „+” to wtedy wkraczamy na
drogę, której sprzeciwili się ojcowie
Reformacji. Tradycja staje się dla nas
tak samo święta jak Biblia.
Jak uchronić siebie przed tego
rodzaju błędem? Najważniejszym
elementem jest tutaj szukanie prawdy w Piśmie Świętym i to prawdy
nieocenzurowanym umysłem, czyli
inaczej bez wstępnych założeń. Warto nauczanie Biblii konfrontować
z różnymi teoriami i porównywać je
ze sobą i z tekstem Biblijny. Musimy
mieć świadomość, że nasze poznanie
nie jest pełne, a my jesteśmy ułomni
w poszukiwaniu prawdy ewangelii.
Głosząc Chrystusa musimy szanować tych, którzy głoszą go trochę
inaczej.

TEMAT NUMERU | SOLA SCRIPTURA

Sola scriptura jako podstawa światopoglądu
protestanckiego

Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz
fot. Billionphotos

Wprowadzenie historyczne
Zasada sola scriptura, czyli z łaciny
„tylko Pismo” stała się jednym z naczelnych haseł Reformacji. Kojarzymy ją na ogół z działalnością Marcina
Lutra, ale w praktyce funkcjonowała
już wcześniej w Kościele. A i późniejsi reformatorzy nadawali jej własną,
specyficzną dla swej myśli postać.
Także poszczególne wyznania
i ruchy pobożnościowe. Angielski filozof i teolog, prekursor Reformacji
Jan Wiklif (1329-1384), który jakkolwiek nie wypowiedział jej wprost,
był jej faktycznie bardzo bliski. Podkreślał wszak odwieczny charakter
Biblii i wagę jej autorytetu, odrzucając wszystkie nauki katolickie, który
nie znajdywały potwierdzenia w jej
świetle. Dla niemieckiego reformatora Marcina Lutra (1483-1546), ta
wprost już przezeń sformułowana
zasada, stała się orężem w odrzuceniu wszystkiego, co niosła ze sobą
tradycja, a nie miało dostatecznego
umocowania w Piśmie Świętym.
W jego ujęciu Biblia to przede
wszystkim zapis Bożej woli i jedyna
droga do poznania prawdy. Nie ufał
rozumowi, ani człowiekowi. Sprzeciwiał się teologii naturalnej na przykład Tomasza z Akwinu, wielkiego

średniowiecznego teologa i filozofa,
doktora Kościoła, jego pięciu drogom
dowodzenia istnienia Boga. Podobnie
nie podzielał humanistycznej fascynacji człowiekiem i ludzką kulturą
doby odrodzenia (renesansu).
Sferę życia duchowego chrześcijanina zawęził do lektury Słowa Bożego, modlitwy i prostej wiary. Ludzki rozum czy wola miały znaczenie
tylko w kontekście życia świeckiego, zwłaszcza polityki i rozmaitych
spraw praktycznych. Jednakże odwołujący się do jego nauk luteranizm
(ewangelicyzm augsburski) nie odżegnywał się od formułowania wyznań
wiary i ściśle określonych dogmatów,
przyjął też ważność siedmiu pierwszych soborów powszechnych (do
ostatecznego podziału na wschodnie i zachodnie w 1054 r.) uznając
na przykład formułę „Bogurodzica”
(gr. theotokos) w stosunku do Marii, uchwaloną na soborze w Efezie
w kontekście polemiki z nestorianami.
Francuski reformator Genewy,
Jan Kalwin (1509-1564) nie negował
obiektywnej możliwości poznania
Boga w przyrodzie, nie odrzucał też
pogańskiej kultury i filozofii, także
w swej teologii. Podkreślając jednak,
jeszcze dobitniej niż Luter zepsucie
ludzkiej natury, uznał bezowocność

tych sposobów poznania Boga, tylko w Piśmie świętym widząc pewną
drogę do prawdy. Biblia jednakże
w jego ujęciu nie mówi (poza rzecz
jasna ściśle historycznym aspektem
objawienia z jego kulminacją w osobie Jezusa Chrystusa) niczego, co nie
byłoby obecne w danym wszystkim
ludziom objawieniu powszechnym.
Ono jednak, ze względu na nasze spowodowane grzechem zaślepienie, nie
jest dla ludzi w pełni przyswajalne.
Kalwin korzystał niemniej z innych
źródeł, obficiej niż Luter, ale zawsze
z biblijnej perspektywy. Tradycja reformowana (kalwińska) też nie zrezygnowała z synodów, na których
określa się precyzyjnie zasady wiary,
choćby słynny TULIP (pięć punktów
kalwinizmu) z synodu w Dodrechcie.
Radykalniejsze znaczenie zasady sola scriptura przyjął baptyzm,
rezygnując z własnych wyznań wiary
(katechizmów) w sensie innym niż
czysto informacyjnym lub dydaktycznym, nie przypisując im równego z Biblią charakteru wiążącego
wierzących, ale raczej traktując jako
skrótowy zapis przekonań opartych
na Biblii. Własną interpretację sola
scriptura przyjął też ewangelikalizm – ruch pobożnościowy, który
w dość znacznym stopniu odcina się
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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od historii i rozmaitych tradycji, pragnąc nawrotu do pierwotnego chrześcijaństwa w stopniu większym niż
reformatorzy. W praktyce jednak
postawa ta łączy się z dość osobistą
i sentymentalną pobożnością, niewolna też jest od rozmaitych nadużyć
tej zasady, stosując ją często nie tam,
gdzie trzeba.
Protestancka teologia liberalna (zapoczątkowana przez Friedricha Schleiermachera) zanegowała
dużą część chrześcijańskiej (w tym
swej własnej protestanckiej tradycji),
przesłanie Pisma Świętego redukując przeważnie do etyki nauczanej
przez historycznego Jezusa. Na nowo
zasadę sola scriptura odkryła neoortodoksja (np. Karol Barth, Dietrich
Bonhoeffer), łącząc wszelako biblijny
ekskluzywizm, bezwzględną negację
tradycji innych, niż chrześcijańska
z daleko idącym subiektywizmem
i naciskiem na indywidualną, egzystencjalną interpretację Biblii. Innego
rodzaju subiektywizm, de facto zastępujący zasadę sola scriptura inną,
mianowicie sola experientia obserwujemy w ruchu charyzmatycznym,
gdzie nierzadkie są interpretacje
Biblii z perspektywy ostatnio obejrzanego filmu czy porannego marzenia sennego i prywatnych objawień,
szczególnie przywódców religijnych.
Fundamentalizm protestancki z kolei
zasadę sola scriptura pragnie stosować w każdej dziedzinie życia, podkreślając dosłowną interpretację różnych fragmentów Pisma Świętego,
często wyrwanych z kontekstu.
W praktyce wszakże, tak indywidualnej, jak wyznaniowej te
skrajne postawy ulegają złagodzeniu
i wzajemnemu stępieniu, a zasada
„tylko Biblia” pozostaje podstawą
protestanckiego światopoglądu. Co
jednak oznacza?

Potrzeba prawdy
Z perspektywy filozoficznej czy światopoglądowej ma ta kwestia charakter
epistemologiczny. To znaczy, odpowiada na pytanie o drogę do prawdy,
która ciągle pozostaje ważną wartością i sensem wielu dziedzin życia.
Jakkolwiek jej ważność i istotność
12
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z uwagi na względność i omylność
ludzkich opinii bywały wielokrotnie w dziejach kwestionowane. Tak
to miało miejsce w czasach klasycznych greckich sofistów, hellenistycznych sceptyków, nowej sofistyki doby
cesarstwa rzymskiego, średniowiecznego nominalizmu, renesansowego
humanizmu, który często, ufając bardziej życiu niż rozmaitym rzekomo
pewnym twierdzeniom, zbliżał się
do sceptycyzmu. Sceptycyzm ożywał
w czasach nowożytnych zarówno
w połączeniu z fideizmem (czyli poleganiem na wierze) jak racjonalizmem
(na rozumie) czy empiryzmem (na
doświadczeniu).
Prawdę odrzucał XIX-wieczny
niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche,
do którego nawiązał postmodernizm.
Wszystkie te prądy zawsze okazywały się być tylko przygotowaniem do
opracowania skuteczniejszego sposobu docierania do prawdy. Dzisiejsze
mówienie o post-prawdzie również
się tym prawdopodobnie okaże. Już
dzisiaj narzekanie na to zjawisko wyraża potrzebę prawdy. Zasada „Tylko
Pismo” jest na nią odpowiedzią, jest
spełnieniem pragnienia posiadania
niezawodnej drogi do prawdy.

Czym jest prawda?
Prawdę trudno ująć w sposób pełny
i jednoznaczny. Z jednej strony każdy przyzna, że to zgodność jakiegoś
zdania, poglądu, teorii z rzeczywistością. Ale w jakim sensie do rzeczywistości odnosi się skrajnie abstrakcyjna matematyka? To już nie jest
wcale oczywiste. Albo co to znaczy,
że skomplikowana i rozbudowana
teoria naukowa jest prawdziwa? Czy
choćby prawa nauki, które mówią
o idealnych, nieistniejących realnie
obiektach w stylu „ciało na które nie
działa żadna siła lub działające nań
siły, równoważą się”? A co z prawdą,
której szukamy w naszym życiu? Jak
ją znaleźć? Potwierdzić? Przekonać
do niej innych?

Między logosem a mythosem
W języku greckim przed V wiekiem
p. n. e. istniały dwa wyrażenia ozna-

czające słowo, zdanie czy całą opowieść, mianowicie logos i mythos.
Z czasem prawdę zaczęto kojarzyć
z tym pierwszym jedynie, a drugie
utożsamiono z fałszem. Drogą do
prawdy stało się ścisłe, logiczne rozumowanie. Mythos, dawne opowieści o bogach uznano za nic nie warte
bajki. Stoicy chcieli w nich widzieć
alegoryczne opowieści o Logosie
utożsamionym z Bogiem i całym
światem. Ani swoich mitów, ani swoich odwołujących się do logosu filozofii, nigdy nie sprowadzili do jakiegoś
kanonu. Wielość i wzajemna sprzeczność tak jednych jak drugich, dawała
asumpt do rozwoju kolejnych ruchów
kwestionujących prawdę. Dobrze je
reprezentuje słynne pytanie Piłata do
przesłuchiwanego Jezusa oznajmującego, że przyszedł dać świadectwo
prawdzie: „Co to jest prawda?” Wyraźnie w nim pobrzmiewa zwątpienie
w jej rzeczywistość. Grecy odcięli
się od swoich mitów, ale filozofia też
nie doprowadziła ich do prawdy.

Pismo Święte na tle
greckiej mitologii i filozofii
Na tym tle najpierw w czasach hellenistycznych Stary Testament (żydowski Tanach), a potem też jako Nowy
Testament, pojawia się w kulturze
greckiej Biblia. Była uporządkowanym zbiorem pism zebranych w kanon, które jakkolwiek nieco podobne do greckich mitów, łączyły się
w pewną całość. Czy spójną? Zależy
jak ową spójność rozumieć. Wiele
wszak w Biblii różnych perspektyw
i podejść, różnych punktów widzenia,
czasem sprawiających kłopot czytelnikowi. Z drugiej strony, w całej swej
różnorodności Biblia na pewno tworzy jedną całość w stopniu o wiele
większym niż greckie mity, czy greckie filozofie.
I co najważniejsze, obraz Boga
był zasadniczo inny. Greckie mity
mówiły o bogach niewiele doskonalszych od ludzi, spożywających nektar
i ambrozję, mających romanse i kłócących się ze sobą, z których żaden
nie był ani wieczny, ani wszechmogący, ani nie miał ostatecznego wpływu

na kształt świata. Greckie filozofie
mówiły znów o bogu abstrakcyjnym,
będącym raczej esencją natury bytu,
niż kimś zainteresowanym ludzkimi
sprawami. Grecy poznawali więc albo
wiele mało poważnych bóstw, jakim
oddawano cześć w świątyniach, albo
filozoficzne abstrakcje niezainteresowane losami tak jednostek, jak narodów. Ci pierwsi, owszem interesowali
się ludzkim życiem, ale nie mieli ani
wielkiej mocy, ani dostatecznego
autorytetu; ci drudzy istotnie mogli
budzić podziw, ale zimny i abstrakcyjny, gdyż byli kimś niedostępnym
i dalekim od codzienności.
Jakże wyróżnia się na tym tle
Biblia głosząca jednego Boga, który
sam stworzył świat, zawarł przymierze z ludzkością, potem z narodem
wybranym, a w końcu dał swego syna,
by pojednał Stwórcę ze swoim stworzeniem! To Bóg wszechmocny, pozostający ze swej natury ponad światem,
wolny od jego ograniczeń. Jakkolwiek Biblia przedstawia Go jako
postać na tronie, to jednak zarazem
stwierdza, że także niebiosa niebios
Go nie ogarną. Opisuje Jego gniew
i sądy, dodając wszakże, że Bóg tak
naprawdę nie zmienia swego zdania
i wie wszystko, co człowiek zrobi od
początku świata. Zarazem jednak pojawia się na ziemi i staje się obecny
w życiu ludzi i całych narodów, nie
pozostając obojętnym na ich los. Biblia zaś jest sposobem w jakim się
objawia i drogą do Jego pełnego poznania. Niesie zatem w sobie Prawdę.

Co mówi Pismo Święte?
Pismo Święte samo przedstawia się
jako natchnione przez Bożego Ducha. Opowiada historię, podobnie
jak to robiły mitologie opowieści
rozmaitych ludów, ale ta przechodzi
w zwarty opis dziejów narodu wybranego, a zarazem wielu różnych osób:
patriarchów jak Abraham, Izaak, Jakub, Józef, królów jak Saul, Dawid
czy Sedekiasz, proroków jak Jonasz,
Jeremiasz, Izajasz, Daniel. Ich indywidualne losy są częścią historii przymierza Boga z człowiekiem, najpierw
Adamem, potem Noem, patriarchami

i narodem wybranym. Punktem kulminacyjnym tej opowieści staje się
historia życia proroka, przyszłego
króla i arcykapłana, Pomazańca Bożego, to znaczy Mesjasza, Chrystusa,
Syna Bożego i człowieczego, Jezusa.
On sam nazywa siebie drogą, prawdą
i życiem.
Biblia opowiada określoną, spójną historię od stworzenia świata przez
dzieje narodu wybranego po osobę
Jezusa Chrystusa, który określony
na kartach Biblii zostaje jako wcielony Logos, ucieleśnione Boże Słowo, Prawda urzeczywistniona
w życiu człowieka, który jest
zarazem Bogiem, Stwórcą
wszechrzeczy. Oto Prawda,
widoczna od stworzenia świata
w przyrodzie, w jej wszystkich
prawach i w nieskończonym
niemal bogactwie form tak w jej nieożywionej części jak i organizmów
żywych. Zakorzeniona jest także
w objawieniu Starego Testamentu,
którego stanowi wypełnienie i dopełnienie. Zamieszkała pośród nas
i wzywa wszystkich do naśladowania siebie. Prawda stała się konkretną, ludzką osobą. Słowo stało się
ciałem, tak mythos jak logos urzeczywistnił się w historii jednego człowieka, który przyszedł do ludzi, aby dać
świadectwo Prawdzie. To składa się
na treść Biblii.

Jak mówi Pismo Święte?
Pismo nie jest traktatem filozoficznym czy teologicznym, choć zawiera
wiele wątków o takim charakterze,
zarówno w Starym Testamencie, jak
i Nowym. Nie jest też mitologią,
mimo że wiele jego opowieści spełnia
definicję mitu. Nie jest też dziełem
historycznym, jakkolwiek zawiera
wiele historycznych faktów. Jest też
czymś więcej, niż zbiorem praw czy
hymnów, choć jedne i drugie są w nim
zawarte. To wiele tekstów napisanych
w różnych konwencjach, należących
do odmiennych gatunków literackich,
które składają się wspólnie na jedną
historię obcowania Boga z człowiekiem. Są przede wszystkim narracją,
zbiorem opowiadań, wielką snującą

się przez wieki, a nawet tysiąclecia
opowieścią, w której zanurzone są
wszystkie wywody teologiczne czy
filozoficzne, przepisy prawne i opisy
historyczne. Spajającą to wszystko
zasadą jest przymierze Boga z człowiekiem. Prawda, którą przedstawia,
nie jest czystą abstrakcją, ani zbiorem alegorii czy luźnych opowieści,
ale to wcielone w historię Boże objawienie obejmujące całość ludzkiego
doświadczenia we wszystkich jego
wymiarach: tak jednostkowym jak
zbiorowym, emocjonalnym i intelek-

Prawda, którą przedstawia, nie
jest czystą abstrakcją, ani zbiorem
alegorii czy luźnych opowieści, ale to
wcielone w historię Boże objawienie
tualnym, teoretycznym i praktycznym, wzniosłym i codziennym.
Biblia mówi na tak wiele sposobów, które wszak łączą się ze sobą
w pewną całość, niewolną od napięć
i przeciwstawnych punktów widzenia, a jednak prowadzącą do jednego celu, Pełni objawienia w Jezusie,
królu żydowskim a zarazem całego
wszechświata, alfie i omedze, tym,
w którym i przez którego jest wszystko. Mówiąc dotyka serc poszczególnych ludzi, wychowanych w różnych
kulturach i tradycjach, o różnym
stopniu wykształcenia, odmiennych
osobowościach i różnej pozycji społecznej, czyniąc ich częścią opowiadanej przez siebie historii.

Dlaczego tylko Biblia?
Ale dlaczego tylko Pismo Święte?
Czyż nie ma innych dróg do prawdy? Gdzie nauka, filozofia, sztuka,
mistyka, gdzie w końcu orzeczenia
soborów oraz tradycja? Czy nie jest to
zasada zbyt rygorystyczna, za daleko
idąca?
Oczywiście bywa tak pojmowana. W istocie mówi ona jednak
o jednym niekwestionowanym autorytecie, a nie jednym w ogóle. Pozwala więc na spory zasób relatywnych
autorytetów. I słusznie, bo prawie
każdy autorytet można zakwestionoSŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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wać. Jednej filozofii można przeciwstawić drugą, jednemu religijnemu
doświadczeniu inne, nauka się zmienia, jedne paradygmaty zastępowane
są drugimi. Gusta artystyczne jak
i tradycje też są różne. Na czym jednak skończyć ów niekończący się
pochód różnych idei, tak łatwo prowadzący do zwątpienia w istnienie
prawdy? Te inne drogi poznania mają
swą wartość, ale nie posiadają autorytetu ostatecznego. Co do tego zaś,
który cechuje Pismo, wśród chrześcijan panuje zgoda niejako z definicji:
jeśli ktoś go odrzuca, nie jest chrześcijaninem. Jak była mowa wyżej, Biblia dała głębszy obraz rzeczywistości, niż tak grecka filozofia, jak mity.
Ale czy na nim trzeba skończyć?
Sama Biblia przecież jest zbiorem
pism, opowieści, pieśni, praw, listów,
historii, poezji, przysłów, przypowieści, opowiadań, mów, kazań, proroctw, polemik, rozmów, które wymagają interpretacji... Ta różnorodność rodzi pokusę, by to wszystko jakoś ograniczyć, nazwać, dookreślić,
dopełnić, zamknąć, podsumować.
Kościół katolicki ma zatem magisterium nauczające, orzeczenia soborów
i papieży, którzy jednoznacznie rozstrzygają o prawdzie przekazu Biblii.
Z perspektywy katolicyzmu protestantyzm ze swym uporem, aby Biblia była ważniejsza od słów Kościoła, oznacza subiektywizm. W istocie
jest jednak odwrotnie. To protestantyzm ma jeden obiektywny autorytet,
a Kościół katolicki dodaje do niego
nauki uwikłane w różne historyczne,
polityczne, ideowe, społeczne i osobiste konteksty, w których pojawiały się kolejne dogmaty, dekrety czy
encykliki. W ten sposób tworzy się
kolejny, niejasny autorytet. Skąd on
pochodzi? Nie od początku biskup
Rzymu miał taką władzę, a nigdy
nie był poddany mu cały Kościół.
Nie jest dany przez Boga, ale został
wyłoniony w wyniku historycznych
wydarzeń i w ich toku coraz bardziej
odchodzi od przesłania Biblii, które
często zaciemniają raczej niż rozjaśniają niektóre z jego orzeczeń.
Nie są też rozwiązaniem objawienia dane takim rzekomym pro14
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rokom jak Joseph Smith (założyciel
mormonizmu) czy Ellen G. White
(twórczyni adwentyzmu) czy też nauki „niewolnika wiernego i rozumnego” Towarzystwa Strażnica (autorytetu świadków Jehowy). Żadne
z tych domniemanych źródeł Bożej
Prawdy nie posiada wystarczających
znamion Bożego objawienia. Ich pisma są pełne przekłamań i błędów,
często zawierają też plagiaty. Podobnie jest z wiarą w objawienia różnych
innych, pomniejszych samozwańczych proroków i apostołów, którzy
na ogół nie mają nic istotnego do
powiedzenia poza zbiorem banałów
i bałamuctw.
Wiele osób sądzi również, że słabością zasady „jedynie Biblia” jest to,
że nie jest dostatecznie udowodniona
w samym Piśmie Świętym. Ale to
błąd. Nie musi być. To raczej wszystkie inne autorytety powinny się jakoś
względem Pisma potwierdzić. W Biblii nie ma dowodów na prawdziwość
jakiegokolwiek z nich. Żaden też nie
uzasadnił siebie w jakikolwiek inny
sposób, niż jego własną, gołosłowną
deklaracją, że płynie od Boga.

Czego sola Scriptura nie oznacza?
Przede wszystkim nie oznacza, że
wolno nam czytać tylko Biblię. Inne
teksty mają swoją wartość i znaczenie. Mogą przyczynić się do pogłębienia rozumienia Biblii, mogą też
dotyczyć różnych dziedzin życia,
gdzie Biblia nie daje autorytatywnych wskazówek. Nie da się na niej
oprzeć nauki arytmetyki, nie sprawdzi się też w roli podręcznika fizyki,
czy chemii. Prowadzi to za każdym
razem do szukania w Biblii odpowiedzi na pytania, które nigdy w niej nie
zostały postawione, co w w efekcie
sprawia, że te, które się w niej znajduje nie z niej pochodzą, ale zostają
w nią wczytane przez zwolenników
danej pseudonauki.
Nie oznacza też owa zasada, że
nie wolno korzystać z książek napisanych w historii Kościoła przez
różnych nauczycieli, teologów, kaznodziejów, filozofów, pisarzy, misjonarzy chrześcijańskich. Skoro
Bóg ustanowił chrześcijańskich na-

uczycieli, to nie po to tylko, by nauczali sobie współczesnych, którzy
mieli sposobność słuchania ich na
żywo, ale dla całego Kościoła. Tyle,
że żadne z ich dzieł nie ma autorytetu
takiego jak Biblia.
Nie oznacza też, że chrześcijanin
nie może posługiwać się wyznaniami
wiary. Jest to nieuniknione, ale żadne
nie jest wiążące dla żadnego wierzącego. Ostatecznym autorytetem pozostaje Biblia jako wielka, złożona
z różnych pism, ciągnąca się przez
wieki opowieść.

Skała Słowa
Zasada Sola Scriptura oznacza, że zarówno relatywizm, jak i fundamentalizm w Biblii znajdują swój kres.
Końcem wątpienia musi być Biblia:
jeśli coś mówi, to mamy to przyjmować. Ale musi być też końcem w szukaniu pewności. Nie można tworzyć
pewniejszych, precyzyjniejszych odpowiedzi niż sama Biblia je podaje.
Zasada ta odrzuca jakiekolwiek
pretensje do pewniejszej drogi do
prawdy, niż ta, którą można znaleźć
w Biblii. Neguje zatem wszelkie magisteria nauczające tak w imię Skały-Piotra jako jego następcy, jak w imię
Jehowy jako niewolnik wierny i rozumny, rozmaitych samozwańczych
proroków. Podsumowując i puentując ten wywód, trzeba powiedzieć,
że omawiana zasada ostatecznie afirmuje Biblię jako nadrzędny autorytet
w drodze do prawdy. W niej szuka
pouczenia, pocieszenia, zrozumienia, zbudowania i wzoru mówienia
o Bogu. Pozytywne przesłanie zasady „Tylko Pismo” wyraża wszak
2 Tm 3:16 -17: „Wszelkie Pismo od
Boga natchnione [jest] i pożyteczne
do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” Więcej nie trzeba. Ani precyzyjniej, ani mądrzej,
ani bardziej duchowo. Zasada „tylko
Biblia” jest pierwotną dla wszystkich
pozostałych, o których powiemy
w tym szczególnym roku pięćsetlecia
Reformacji.

TEMAT NUMERU | SOLA SCRIPTURA
Konstanty Wiazowski

Natchnienie
Pisma Świętego
T

o bardzo ważny temat. To
fundament i podstawa chrześcijaństwa. Gdyby nie było tej
ważnej, natchnionej Księgi, która
jest gwarantem nauki i praktyki
chrześcijańskiej, nie mielibyśmy
nadziei i prawa do głoszenia jej poselstwa, nasza wiara byłaby nadaremna. Szczególnie ważne jest to
w czasach dzisiejszych, gdy tak powszechny jest ogólny sceptycyzm
i niewiara. Coraz głośniej słyszy
się opinie, że Biblia jest Księgą
przestarzałą, że należy ją interpretować po nowemu, dostosować
jej treść do naszych czasów. Stąd
jest ona lekceważona i pomijana. Współczesne chrześcijaństwo
w dużej mierze nie interesuje się
samym Bogiem i Jego wymaganiami, o których mówi Pismo
Święte. Kreuje ono obraz Boga na
własne podobieństwo i nadaje Mu
swoje własne cechy.

Jednak Bóg Biblii różni się
od naszych własnych wyobrażeń.
Dlatego Pismo Święte różni się od
wszystkich innych produkcji literackich, ponieważ jest ono Księgą
natchnioną. Sprawa natchnienia
jest dosyć trudna i różnie interpretowana. Dotyczy ona bowiem
spraw nadprzyrodzonych, których
nie da się wyjaśnić umysłem. Ale
nie ma też takiej nauki w świecie,
która mogłaby odpowiedzieć na
wszystkie pytania. Nie można też
powiedzieć, że w coś nie wierzymy, ponieważ tego nie rozumiemy.

Właściwy obraz świata
Biblia nie jest podobna do wszystkich innych ksiąg, które kiedykolwiek zostały napisane. Autorzy
ksiąg biblijnych zostali przez Boga
w szczególny sposób pobudzeni
do napisania tego, co napisali. Ich
pisma posiadają boski autorytet,

którego nie mają jakiekolwiek kazania, rozprawy teologiczne czy
budujące powieści, ponieważ są
one dziełem ludzkim, zaś Biblia
jest Księgą Bożą. Biblia porusza
o wiele więcej tematów niż wszystkie inne książki. Mówi o rzeczach
tajemniczych i niewidzialnych
– o duszy, przyszłym świecie
i wieczności – których człowiek
nie jest w stanie pojąć. Ktokolwiek
nad tym się zastanawiał bez posługiwania się Biblią, po prostu bezradnie rozkładał ręce, zgadywał,
błąkał się w ciemności i nie znajdował odpowiedzi.
Jedynie Biblia podaje właściwy obraz początku i końca świata.
Omawia porządek stworzenia i zapowiada jego koniec. Przedstawia
prawdziwy obraz człowieka jako
upadłego stworzenia z jego naturalną skłonnością do zła. Mówi
o tym, że człowiek z natury zawsze
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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jest grzesznikiem. Czyż może tak
mówić Księga, która nie byłaby natchnioną?
Tylko Biblia daje nam właściwy obraz Boga. Człowiek naturalny nigdy nie miał prawdziwego,
pełnego pojęcia o prawdziwym
Bogu. Bogowie Egiptu, Babilonii czy Kanaanu, bogowie Grecji
i Rzymu, byli projekcją wyobraźni tamtych ludów i byli podobni
do tamtych ludzi. Natomiast Biblia mówi o Bogu, który jest zupełnie niepodobny do człowieka,
który nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. W odpowiednim
czasie posłał On na krzyż swego
Syna, a potem nakazał głoszenie
ewangelii na całym świecie. Biblia
mówi nam, że Bóg wie wszystko
i zapowiedział wiele wydarzeń,
które były mało prawdopodobne,
a jednak nastąpiły.
Jedynie Biblia mówi o tym,
że Bóg zapewnił grzesznemu
człowiekowi zbawienie. Mówi
o ofiarnej śmierci Syna Bożego na
krzyżu. Jego zastępcza śmierć za
grzeszników zapewnia zbawienie
tym, którzy w Niego uwierzą. Ktokolwiek w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.
Biblia mówi, że Duch Święty ożywia wierzących i czyni ich nowym
stworzeniem. Kto usłyszy głos
Chrystusa i pójdzie za Nim, otrzyma nowe serce i nową naturę. Czyż
moglibyśmy mieć o tym wiedzę
bez Biblii? Czyż nie jest to dowód
na jej natchnienie?
Wyłącznie Biblia daje nam
właściwy obraz tego świata. Wiele
jest rzeczy na tym świecie, których

Jej autorem jest ten, kto stworzył świat, kto dobrze zna serce
człowieka i jego oczekiwania.
naturalny człowiek nie jest w stanie
zrozumieć i wyjaśnić. Jakże dużo
w tym świecie jest nędzy, cierpie16
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nia, niepokojów, prześladowań,
oszustw i nieprawości, ale tylko
Biblia wyjaśnia przyczyny tego
stanu rzeczy – cały świat znajduje
się pod panowaniem księcia zła,
diabła. Mówi ona, że ani prawo ani
edukacja nie są w stanie zmienić
stanu ludzkich serc, które są pogrążone w grzechu. Ale mówi ona
też o nadejściu wyjątkowego czasu,
gdy zapanuje doskonała sprawiedliwość, pokój i szczęście. Stanie się
to wtedy, gdy Chrystus powróci
na ziemię. Biblia zachęca do przygotowania się na ten czas prawdziwego odpoczynku i radości. Poza
Pismem Świętym nigdzie o tym się
nie dowiemy. Niezwykłą treść Biblii da się wyjaśnić tylko przez fakt
jej natchnienia.

Bogata treść Biblii
Jakże trudno kilku osobom mieć
jedno zdanie. A szczególnie gdy
jakieś wydarzenie jest skomplikowane i wieloznaczne. Ale nie tak
jest z Biblią. Księgę tę pisało 40
różnych autorów na przestrzeni
1600 lat, żyjących w różnych krajach, rozmawiających różnymi językami. Należeli do nich: król, lekarz, pasterz, poborca podatkowy,
pisarz, rybak. A jednak ich pisma
jak układanka planszowa bardzo
do siebie pasują. Styl ich pism różni
się od siebie, ale ich myśli są zbieżne. Piszą oni o tym samym. Mówią
o człowieku, o Bogu, o ludzkim
sercu, o zbawieniu. W ich pismach
nie ma sprzeczności lub przeciwnych sobie poglądów.
W Biblii zawarta jest wyjątkowa mądrość i dostojeństwo.
To dziwne, ale autorzy tekstów biblijnych stworzyli
coś, co swoją wartością nawet dzisiaj nie dorównuje
niczemu innemu. Wszystkie
nasze osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki nie dadzą
się porównać z Biblią. Nie da się
jej porównać ze świętymi księ-

gami innych religii. Słowo Boże
przewyższa wszystkie literackie
osiągnięcia, bo wszystkie utwory
literackie są jedynie niewyraźnym
odbiciem tego, co zawiera Pismo
Święte. Biblia jest bestselerem
wszystkich czasów!
W Biblii spotykamy się z niezwykłą dokładnością odnośnie
faktów historycznych i stwierdzeń. Po jej napisaniu dokonano
wiele odkryć naukowych, zaprzeczono wielu ludzkim przekonaniom, usprawniono i poprawiono
warunki życiowe człowieka, ale
w biblijnym zapisie nie znaleziono
żadnego słabego punktu lub czegoś, czemu dałoby się zaprzeczyć.
Rozwój intelektualny ciągle nie
dorównuje Biblii.
Biblia odpowiada na zapotrzebowanie wszystkich ludzi. Na
oczekiwania każdego człowieka
wszystkich czasów. Inne książki
starzeją się, stają nieaktualne, ale
nigdy Biblia. Jest to Księga biednych i bogatych, wykształconych
i niewykształconych. Zaspokaja
ona intelektualne potrzeby zarówno zwykłego robotnika jak i filozofa. Jej treść zawsze jest świeża
i pociągająca. Największe umysły
nie były w stanie ją zgłębić. To jedyna Księga, której potrzebuje cały
świat. Jak możemy ten fenomen
wyjaśnić? Biblia została napisana
pod Bożym natchnieniem! Jej autorem jest ten, kto stworzył świat, kto
dobrze zna serce człowieka i jego
oczekiwania.
I w końcu Biblia ma decydujący wpływ na tych, którzy
ją czytają i jej zasady stosują
w swoim życiu. Spójrzmy na kraje,
gdzie Pismo Święte jest swobodnie rozpowszechniane i stosowane
w codziennym życiu. Zauważmy
jak zmienia się życie tych, którzy
czytają i stosują biblijne zasady
w swoim życiu. Czy prości ludzie
z małego zakątku świata mogliby
podarować światu taki prezent? Odpowiedź jest tylko jedna: wszyscy

oni pisali to dzieło pod natchnieniem samego Boga! Inaczej nie da
się tego racjonalnie wyjaśnić!

Zakres Bożego natchnienia
Jak już powiedzieliśmy, natchnienie jest cudem, a cudu nie da się
wyjaśnić umysłem. Gdyby się
to udało, przestałby on być cudem. Cuda są możliwe, inaczej
Chrystus nie powstałby z martwych. Jednym z takich cudów
jest natchnienie około trzydziestu
osób, które były w stanie napisać
święte teksty, będące treścią Biblii. Może te osoby same nie były
w stanie wyjaśnić jak to się stało. Ludzie ci nie byli automatami,
które nieświadomie, mechanicznie wykonywały to zadanie. Pod
kierownictwem Ducha Świętego
kierowali się swoimi umysłami,
pamięcią, sposobem myślenia, by
każdy na swój sposób mógł wyrazić to, co Bóg mu przekazywał.
Tak jak w Jezusie Chrystusie,
w Biblii spotykamy się z dwiema
naturami – ludzką i boską. Jej autorzy byli prawdziwymi ludźmi,
ale to, co napisali, jest prawdziwym Słowem Bożym. Jak nie da
się ludzkim rozumem wyjaśnić
w jaki sposób woda w Kanie Galilejskiej stała się winem czy jak

pięcioma chlebami można było na- przytacza wiele wypowiedzi ze Stakarmić pięć tysięcy osób, tak nie da rego Testamentu (Mat. 22,44; Jan
się wyjaśnić tego, jak prości ludzie 10,34; Gal.3,16; Hebr.2,12-13), spaprzekazali nam Słowo Boże. Tek- jając obie księgi w jedną całość.
Gdyby Biblia nie była księsty poszczególnych ksiąg biblijnych
zostały przekazane im do napisania gą natchnioną, nie byłaby ona
argumentem w walce z różnymi
przez samego Boga.
Na temat natchnienia Biblii herezjami. Nie byłaby przydatna
niektórzy chrześcijanie mają od- w publicznym zwiastowaniu i namienne zdania. Jedni uważają, że uczaniu w Kościele. Zaprzeczanie
niektóre księgi biblijne są bardziej natchnieniu Pisma Świętego pozbanatchnione od innych. Drudzy wia je duchowego wymiaru. Jakże
twierdzą, że tylko niektóre frag- wiele zawdzięczamy poszczególmenty pewnych ksiąg
są natchnione. A jeszcze
Jej duchowe światło oświeca
inni coraz częściej przedusze i prowadzi do pokoju
konują, że w Biblii jest
Słowo Boże, ale sama
i nadziei na lepszą przyszłość
ona nim nie jest. Gdyby
tak miało być, to każdy czytel- nym zwrotom czy nawet słowom
nik, grzeszny człowiek, miałby Biblii! Liczne zarzuty stawiane Bidecydować o natchnieniu tekstu blii z czasem stają nie nieaktualne,
biblijnego, co jest nie do przyjęcia. a nawet śmieszne. Przetrwała ona
Jednak Biblia nie tylko zawiera wszystkie próby czasu i nadal jest
Słowo Boże, ale jest Słowem Bo- ceniona i czytana przez wszystkich
żym! Dlatego jest ona zasadą wiary ludzi na świecie. Jest dla nich ciągle
i praktyki ludzi wierzących. Każ- nowa i aktualna. Jej duchowe świade jej słowo, a nawet znak – jak tło oświeca ich dusze i prowadzi
w świeckim kodeksie prawnym do pokoju i nadziei na lepszą przy– ma w niej swoje znaczenie. Jakże szłość. Dzieje się tak dlatego, że jest
często pojawiają się w Biblii takie ona Słowem Bożym, Słowem tego,
zwroty jak: „Tak mówi Pan”, „wy- który powołał do istnienia ten świat
powiedź Pana”, „powiedział Duch i najlepiej zna pragnienia i tęsknoty
Święty”. Ponadto Nowy Testament ludzkiego serca.

POLECAMY

Billy Graham o starości

W listopadzie ubiegłego roku ewangelista Billy Graham ukończył 98 lat życia!
Ewangelizował w wielu krajach, napisał wiele książek. Jedną z nich jest
„Zbliżając się do domu”. Pisze w niej: „Nigdy nie myślałem, że dożyję tak
sędziwego wieku. Całe życie uczono mnie, jak umrzeć po chrześcijańsku. Nikt
natomiast nigdy nie mówił, jak przeżyć ostatnie lata przed śmiercią. A szkoda,
bo teraz, kiedy już jestem starym człowiekiem, wiem, że starość nie jest łatwa”.
Książka ta zawiera biblijne wskazówki i osobiste doświadczenia naprawdę starego człowieka. Oto tematy jej rozdziałów: Biegnąc w stronę domu, Nie odchodź
na życiową emeryturę, Siła nadziei, Złota jesień, Moc w słabości, Śmierć przeznaczeniem, Trwały fundament, Oddziałując na podatnych na wpływy, Im starsze
korzenie, tym mocniejsze. Zawiera ona wiele życiowych mądrości, opartych na
biblijnych prawdach, popartych własnymi doświadczeniami samego ewangelisty.
Książka została wydana w 2015 roku. Polecamy wszystkim seniorom
i nie tylko. Szukać w zborowym kiosku lub zamawiać, pisząc na adres:
Wydawnictwo CLC, ul. Wojewódzka 30, 40-026 Katowice.

Zbliżając się do domu.
Jak Żyć
Jak Wierzyć
Jak dobrze bieg ukończyć

TEMAT NUMERU | SOLA SCRIPTURA

Bóg objawiony
J.I. Packer

1. Objawienie
Pismo Święte jest Słowem
Bożym
Tablice te były dziełem Boga i pismo wyryte na tych tablicach również było pismem Boga (Wj 32:16).
Chrześcijaństwo jest prawdziwym oddawaniem chwały i służbą prawdziwemu Bogu, Stwórcy
i Odkupicielowi ludzkości. To wiara opierająca się na objawieniu: nikt
nie znałby prawdy o Bogu, ani nie
byłby w stanie mieć z Nim osobistej
więzi, jeśliby Bóg pierwszy nie zrobił kroku, by dać się poznać. On to
uczynił. A 66 ksiąg Biblii, z czego
39 napisanych przed, a 27 po przyjściu Chrystusa tworzy wspólnie
relację, daje nam zrozumienie oraz
uosabia Jego własne objawienie.
Bóg i prawdziwa pobożność to tematy jednoczące całą Biblię.
„Pismo” oznacza coś spisanego. Dlatego z jednej strony, Pismo Święte to wierne świadectwo
o Bogu ludzi pobożnych – kochają18
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cych Go i Mu służących. Z drugiej
natomiast, ze względu na ponadnaturalny Boży nadzór w procesie kompozycji Biblii, jest ona świadectwem
i nauczaniem samego Boga, przekazanym w formie ludzkiej. Kościół
nazywa te pisma Słowem Bożym,
ponieważ zarówno ich autorstwo, jak
i treść są Boskiego pochodzenia.
Ostateczne potwierdzenie, że
Pismo Święte pochodzi od Boga
i składa się wyłącznie z Jego mądrości i prawdy, pochodzi od Jezusa
Chrystusa i Jego apostołów, którzy
nauczali w Jego imieniu. Jezus, Bóg
wcielony, postrzegał swoją Biblię
(nasz Stary Testament) jako pisemne
polecenia Jego niebiańskiego Ojca,
której nie mniej niż inni musiał sam
być posłuszny (Mt 4:4.7.10, 5:1920, 19:4-6, 26:31.52-54; Łk 4:16-21,
16:17, 18:31-33, 22:37, 24:25-27.4547; J 10:35), i które przyszedł wypełnić (Mt 5:17-18, 26:24; J 5:46).
Paweł opisuje Stary Testament
jako w całości „natchniony przez
Boga” – co oznacza, że jest on produktem Ducha Bożego (Jego „oddech”, „tchnienie”) podobnie jak

kosmos (Ps 33:6; Rdz 1:2). Został
on spisany dla pouczenia chrześcijan (2 Tm 3:15-17; Rz 15:4; 1 Kor
10:11). Piotr potwierdza boskie
pochodzenie biblijnego nauczania
w 2 P 1:21 i 1 P 1:10-12. Podobnie
czyni autor Listu do Hebrajczyków
(Hbr 1:5-13, 3:7, 4:3, 10:5-7.15-17;
porównaj z Dz 4:25, 28:25-27).
Skoro apostolskie nauczanie
o Chrystusie jest samo w sobie objawioną prawdą, wyrażoną w pochodzących od Boga słowach (1 Kor
2:12-13), Kościół słusznie rozpoznaje
autentyczne pisma apostolskie jako
dopełnienie wcześniejszego Pisma
Świętego. Już Piotr odnosi się do Listów Pawła (2 P 3:15-16) jako do Pisma Świętego, a Paweł najwyraźniej
nazywa Ewangelię Łukasza Pismem
Świętym w 1 Tymoteusza 5:18, gdzie
cytuje słowa z Łukasza 10:7.
Idea pisemnych wytycznych
samego Boga jako podstawy pobożnego życia sięga wstecz do Bożego
aktu wyrycia Dekalogu na kamiennych tablicach. Następnie doprowadza Mojżesza do spisania Bożych
praw oraz dziejów Jego zmagań ze

swym ludem (Wj 32:15-16, 34:1.2728; Lb 33:2; Pwt 31:9). Na zgłębianiu
tego Słowa i życiu według niego zawsze skupiała się prawdziwa pobożność w Izraelu, zarówno przywódców, jak i zwykłych ludzi (Joz 1:7-8;
2 Krl 17:13, 22:8-13; 1 Krn 22:12-13;
Neh 8; Ps119). Zasada, że wszystko
musi być weryfikowane przez Pismo Święte składające się ze Starego
i Nowego Testamentu, jest równie
fundamentalna dla chrześcijaństwa.
Co mówi Pismo Święte, to
mówi Bóg! W sposób porównywalny jedynie do głębszej tajemnicy Wcielenia, Biblia jest zarówno
w pełni ludzka, jak i w pełni Boska.
Tak więc wszystkie jej różnorodne
treści – historie, proroctwa, poematy, pieśni, pisma mądrościowe, kazania, statystyki, listy itd., mają być
przyjmowane jako pochodzące od
Boga. A wszystko, czego nauczają
biblijni autorzy, winno być traktowane jako wskazówki samego Bożego autorytetu. Chrześcijanie powinni być wdzięczni Bogu za dar
Jego spisanego Słowa oraz sumienni w opieraniu całej swojej wiary
i życia wyłącznie na nim. W przeciwnym razie, nigdy nie moglibyśmy ani Bogu oddawać czci, ani się
Mu podobać, co jednak jest właśnie
tym, do czego nas powołuje.

2. Interpretacja
chrześcijanie mogą
zrozumieć

Słowo Boże

Daj mi rozsądek, bym trzymał się
Twego Prawa i przestrzegał go
całym swym sercem! (Ps 119:34)
Wszyscy chrześcijanie mają prawo
i obowiązek nie tylko czerpania nauki z dziedzictwa wiary Kościoła,
ale także samodzielnej interpretacji Pisma Świętego. Kościół rzymskokatolicki podważa taki pogląd,
twierdząc, że ludzie bardzo łatwo
błędnie rozumieją Pismo Święte. To
prawda, że takie niebezpieczeństwo
istnieje. Niemniej jednak solidne

przestrzeganie poniższych zasad do
tego nie dopuści.
Każda księga Biblii stanowi
ludzkie dzieło. Chociaż zawsze powinna być poważana jako Słowo
Boże, jej interpretacja musi rozpocząć się od poznania jej ludzkiego
charakteru. Dlatego alegoryzowanie, czyli czytanie lekceważące znaczenie wyrażone przez ludzkich pisarzy, nigdy nie będzie właściwym
poznaniem.
Każda księga Biblii została
napisana nie w jakimś tajemnym
kodzie, ale w sposób zrozumiały
przez czytelników, do których była
skierowana. Odnosi się to również
do ksiąg prorockich, posługujących
się głównie symbolami, takich jak
Księga Daniela, Zachariasza i Objawienie Jana. Podstawowy sens zawsze pozostaje wyraźny, nawet jeśli
szczegóły są nieostre. Poznając więc
używany język, tło historyczne, kulturowe zaplecze autora i jego czytelników, jesteśmy na dobrej drodze do
uchwycenia przekazywanych myśli.
Z drugiej strony, duchowe zrozumienie tekstu – to znaczy ujrzenie
w nim Bożej rzeczywistości, Jego
sposobów postępowania z człowiekiem, Jego woli dla naszego życia,
a także wpływu tekstu na naszą
osobistą więź z Nim teraz i w przyszłości – nie dotrze do nas, o ile nie
zostanie usunięta zasłona z naszego
serca. Musimy jakoś współdzielić
z autorem jego gorliwość w poznawaniu, szukaniu podobania się Boga
i oddawania Mu czci (2 Kor 3:16;
1 Kor 2:14). Potrzebujemy prosić,
żeby Duch Święty wzbudził w nas
tę pasję i ukazał nam Boga w tekście Biblii (Ps 119:18-19.26-27.33-34.
73.125.144.169; Ef 1:17-19, 3:16-19).
Każda księga posiada swe miejsce w procesie rozwoju objawienia
Bożej łaski. Rozpoczął się w ogrodzie Eden, a swą kulminację znalazł
w Jezusie Chrystusie, dniu Pięćdziesiątnicy i apostolskim Nowym
Testamencie. Świadomość tego procesu rozwoju musi towarzyszyć czytelnikowi Biblii. Na przykład Psalmy: choć kształtują pobożne serca

w każdym wieku, to czynią to poprzez terminy typowe dla swoich
czasów, zaczerpnięte z życia łaską
w erze przedchrześcijańskiej rzeczywistości, pełnej ziemskich królów, królestw, troski o zdrowie, bogactwo, skutek wojny, długie życie.
Każda księga pochodzi z tego
samego boskiego umysłu, tak więc
nauczanie każdej z 66 ksiąg Biblii
uzupełnia się i jest spójne. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy jeszcze
tego dostrzec, to problem leży w nas,
a nie w Piśmie Świętym. To pewne,
że Pismo Święte nigdzie nie przeczy
sobie – raczej jest tak, że jeden fragment wyjaśnia inny. Ta właściwa
zasada zrozumienia Pisma Świętego
przez nie samo jest czasem nazywana analogią Biblii (bo porównujemy, zestawiamy ze sobą fragmenty)
lub analogią wiary (gdyż szukamy
podobieństw, a nie sprzeczności,
bowiem jeden fragment nie może
uczyć czegoś sprzecznego w kwestii
wiary niż inny).
Każda księga przedstawia niezmienną prawdę o Bogu, ludzkości,
pobożności i bezbożności. Zastosowuje i ilustruje ją na przykładzie
poszczególnych osób lub grup ludzi
znajdujących się w danej sytuacji.
Końcowym etapem interpretacji
Biblii jest odniesienie powyższych
prawd do naszego życia. W taki
również sposób rozpoznajemy, co
Bóg mówi nam przez Pismo Święte
w danej chwili.
Przykłady tej zasady ponownego zastosowania Słowa mamy
w jozjaszowej demonstracji Bożego gniewu wobec Judy, za brak
przestrzegania Bożych praw (2 Krl
22:8-13), jezusowym wyciąganiu
wniosków z Księgi Rodzaju 2:24
(Mt 19:4-6) czy też pawłowym
wykorzystaniu Księgi Rodzaju 15:6
i Psalmu 32:1-2, do pokazania prawdziwości aktualnego usprawiedliwienia przez wiarę (Rz 4:1-8).
Nie można wczytywać ani narzucać Pismu Świętemu żadnego
znaczenia, którego nie da się z całą
pewnością wyczytać z tego ukazanego w Biblii, czyli jednoznacznie
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wyrażonego przez jednego, czy kilku ludzkich autorów. Staranne przestrzeganie tych zasad połączone
z modlitwą cechuje każdego chrześcijanina, „prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy” (2 Tm 2:15).

3. Świadectwo
wewnętrzne

Duch Święty potwierdza
Pismo Święte
Wy jednak macie namaszczenie od
Świętego i jesteście świadomi stanu
rzeczy (1 J 2:20).
Dlaczego chrześcijanie wierzą, że
Biblia – te 66 ksiąg tworzących ową
jedną Księgę, w której Bóg objawia
nam rzeczywistość odkupienia w Jezusie Chrystusie, Wybawicielu – jest
Słowem Bożym? Odpowiedź brzmi:
sam Bóg potwierdził to przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego. Mówiąc słowami Westminsterskiego Wyznania Wiary (1647):
Świadectwo Kościoła Bożego
może poruszyć nas i przekonać, że
Pismo Święte jest godne najwyższego uznania. Niebiańska treść Pisma
Świętego, skuteczność jego doktryny, majestat stylu, sens, którym jest
oddanie wszelkiej chwały Bogu,
pełnia objawienia jedynej drogi zbawienia, a także inne jego niezrównane cechy oraz absolutna doskonałość świadczą niezbicie, że jest Ono
Słowem Bożym. Niemniej jednak
nasze pełne przekonanie i pewność
co do jego nieomylności oraz Bożego autorytetu, jest wynikiem wewnętrznej pracy Ducha Świętego,
który przez Słowo składa świadectwo w naszych sercach. (I.5)
Świadectwo Ducha dotyczące Pisma Świętego jest takie, jak
Jego świadectwo o Jezusie. Znajdujemy je w Ewangelii Jana 15:26
i Pierwszym Liście Jana 5:7 (por.
1 J 2:20.27). Nie jest to przekazywanie nowych informacji, lecz raczej
oświecenie uprzednio pozostających w ciemności umysłów, tak by
20
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mogły dostrzec boskie treści, poprzez zmysł odbioru ich wyjątkowego oddziaływania, tak w przypadku
Jezusa znanego z Ewangelii, jak
słów Pisma Świętego.
Duch Święty rozjaśnia nasze
serca, aby dać światło poznania
chwały Bożej, nie tylko na obliczu
Jezusa Chrystusa (2 Kor 4:6), ale
także w nauczaniu Pisma Świętego.
Wynikiem tego świadectwa jest taki
stan umysłu, w którym oczywistym
staje się boskość zarówno Zbawiciela, jak i Pisma Świętego; Jezusa,
Boskiej osoby, jak i Pisma Świętego,
Boskiego dzieła. Dzieje się to w sposób tak bezpośredni, natychmiastowy i obezwładniający, jak czynią to
smaki i kolory narzucając się niejako
naszym zmysłom. W konsekwencji
nie możemy dłużej wątpić ani w boskość Chrystusa, ani Biblii.
A zatem Bóg nie uwiarygadnia
Pisma Świętego jako Swojego Słowa
przez jakieś mistyczne doświadczenia lub tajne informacje wyszeptane
komuś prywatnie, na ucho. Nie robi
tego również przez jakiś ludzki argument (choćby bardzo mocny) ani
przez świadectwo samego Kościoła
(bez względu na to, jak imponujące
by ono nie było, patrząc na te ponad
dwa tysiące lat). Bóg czyni to raczej
za pomocą przenikającego światła
i przemieniającej mocy, przez które
Pismo Święte dowodzi swojej boskości. Wpływ tego światła i mocy jest
sam w sobie świadectwem Ducha
„przez Słowo i ze Słowem w naszych
sercach”. Argumentacja, świadectwo
innych osób i nasze własne osobiste
doświadczenia, mogą przygotować
nas na przyjęcie tego duchowego
potwierdzenia, ale dokonanie go,
podobnie jak obdarowanie wiarą
w boskie dzieło zbawcze Chrystusa,
stanowi wyłączną prerogatywę suwerennego Ducha Świętego.
Jego oświecenie, zaświadczające o boskości Biblii, to powszechne chrześcijańskie doświadczenie.
Było takim od początku, choć wielu
chrześcijan nie wiedziało jak je opisać lub też nie umiało używać Biblii
w sposób zgodny z jej przesłaniem.

4. Autorytet
Bóg rządzi swoim ludem
przez Pismo Święte
Całe Pismo natchnione jest
przez Boga i pożyteczne do nauki,
do wykazania błędu, do poprawy,
do wychowania w sprawiedliwości
(2 Tm 3:16).
Chrześcijańska zasada rozpoznawania autorytetu Biblii oznacza dwa
fakty. Z jednej strony, to rozmyślne
Boże ukierunkowywanie przekonań i zachowań swego ludu poprzez
prawdę objawioną i przedstawioną
w Piśmie Świętym. Z drugiej strony to nasz obowiązek oceniania
i sprawdzania wszystkich naszych
wyobrażeń o Bogu i – w razie potrzeby – korygowania ich oraz poszerzania, poprzez odniesienie do
biblijnego nauczania.
Autorytet jako taki, to prawo,
żądanie, zdolność i, co się z tym wiąże, moc sprawowania kontroli. Autorytet według chrześcijaństwa należy
do Boga Stwórcy. To On uczynił nas,
abyśmy Go znali, kochali i Mu służyli. A sprawuje władzę nad nami za
pośrednictwem prawdy i mądrości
Swego spisanego Słowa.
Tak jak – z ludzkiego punktu
widzenia – każda księga biblijna została napisana, by zachęcić nas do
wierniejszego i gorliwszego zaangażowania się w służbę Bogu, tak
– z Boskiego punktu widzenia – cała
Biblia posiada ten cel. A skoro Ojciec dał Synowi autorytet, aby rządził wszechświatem w Jego imieniu
(Mt 28:18), to Pismo Święte funkcjonuje obecnie jako narzędzie Jego
królowania nad Jego naśladowcami.
Całe Pismo Święte ma tę samą funkcję, jak listy Chrystusa do siedmiu
zborów w Objawieniu (Obj 2-3).
Gdzie dzisiaj można znaleźć
Bożą autorytatywną prawdę? Mamy
trzy odpowiedzi, a każda z nich na
swój sposób odwołuje się do Biblii.
Rzymski katolicyzm i prawosławie znajdują Bożą prawdę, jak wierzą, w interpretacjach Pisma Świę-

tego ucieleśnianych w ich własnej
tradycji i decyzjach gremiów kościelnych. Postrzegają Biblię jako prawdę
daną przez Boga, ale podkreślają,
że to Kościół musi ją interpretować
i czyniąc to, jest nieomylny.
W przeciwieństwie do tego podejścia, osoby określane mianem
liberałów czy modernistów, egzystencjalistów, znajdują Bożą prawdę w przemyśleniach, odczuciach,
ocenach, teoriach i spekulacjach
wyzwalanych w ich umysłach przez
lekturę Pisma Świętego. Odrzucając nowotestamentowe zrozumienie
natchnienia Pisma Świętego oraz
nie traktując Biblii jako całkowicie
wiarygodnej, jako rzeczywistego,
jednoznacznego i autorytatywnego zapisu Bożego Umysłu, ufają,
że prowadzenie Ducha Świętego

w swobodnym pobudzaniu ich myśli odbywa się w sposób, będący
skutkiem mądrości Bożej.
Z kolei historyczny protestantyzm znajduje Bożą prawdę
w nauczaniu kanonicznych ksiąg biblijnych jako takich. Przyjmuje on
Pismo Święte za natchnione (czyli
jako pochodzące z Bożego tchnienia,
2 Tymoteusza 3:16), nieomylne (czyli całkowicie prawdziwe odnośnie
wszystkiego, o czym mówi), wystarczające (czyli mówiące nam wszystko to, co Bóg chce nam przekazać
i co potrzebujemy wiedzieć odnośnie
zbawienia i życia wiecznego) oraz jasne (czyli jednoznaczne i samo siebie
interpretujące we wszystkich ważnych sprawach).
Dwa pierwsze podejścia traktują ludzkie zdanie o Biblii jako de-
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cydujące o jej prawdzie i mądrości.
Trzecie natomiast, szanując dziedzictwo Kościoła, a także doceniając potrzebę spójności wynikającą
z racjonalnego myślenia, systematycznie poddaje wszystkie ludzkie
poglądy Pismu Świętemu, traktując je poważnie, jako kanon. Kanon
oznacza zasadę lub normę. Te dwa
pierwsze podejścia odnoszą się do
Biblii jako kanonu, ale nie biorą jej
z całą powagą za obowiązującą normę wiary i życia. Tak więc, w praktyce nie akceptują w pełni jej autorytetu, a ich chrześcijańskie wyznanie,
jakkolwiek szczere, w świetle powyższego pozostaje ułomnym.
Niniejszy materiał to cztery rozdziały
z książki J.I. Packera „Teologia Podręczna”,
która wyjdzie w tym toku nakładem
naszego Wydawnictwa Słowo Prawdy.
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Wystawa Biblii
M

iniony rok był jubileuszowym przypomnieniem
1050-lecia Chrztu Polski. W związku z tym postanowiliśmy w naszym Chełmskim zborze wykorzystać
tę okazję do włączenia się w życie kulturalne naszego
miasta. O zorganizowanym przez nas koncercie symfonicznym już pisałem. Drugim podobnym projektem jaki
zrealizowaliśmy była wystawa Biblii.
Początkowo miała ona bazować na przeróżnych egzemplarzach Pisma Świętego, zebranych pośród naszych
Pastor Henryk Skrzypkowski opowiada o Bibliach. Fot. Grzegorz Zabłocki

zborowników i sympatyków. Wraz z krótką prezentacją
chcieliśmy ukazać zwiedzającym różnorodność wydań
i przekładów, a także dostępność Biblii w naszych czasach. Jednakże z czasem ten plan wyewoluował. Dzięki
kontaktom w trakcie działań pozyskiwania egzemplarzy
Pisma Świętego, dowiedziałem się o istnieniu profesjonalnej wystawy przygotowanej przez fundację Areopag.
Szybko nawiązałem z nimi kontakt i w efekcie zaplanowaliśmy wystawienie ich materiałów w ramach naszego
projektu. Zorganizowana przez nas wystawa w końcowej wersji zawierała fachowo przygotowane rollupy,
kopie i reprinty pierwszych światowych wydań Pisma
Świętego. Zbiór Biblii i zwojów hebrajskich, zebranych
przez, muzeum, naszych zborowników i sympatyków.
Dodatkowo, dzięki szczodrości Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego wystawiliśmy zbiór
oryginalnych, zabytkowych egzemplarzy Bożego Słowa, pochodzących z archiwum biblioteki WBST. Ponadto do całej wystawy przygotowana została prezentacja
pozwalająca zwiedzającym zapoznać się głębiej z wystawionym materiałem.
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017
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Wystawę zorganizowaliśmy w Muzeum Ziemi
Chełmskiej. Dzięki wypróbowanej współpracy i dobrym
relacjom z panią dyrektor Krystyną Mart, mogliśmy korzystać z sal muzeum od 25 listopada, aż do 15 stycznia.
Muzeum przygotowało i wydrukowało plakaty i ulotki
informacyjne. Dodatkowo, pracownicy muzeum elastycznie wydłużyli dni swojej pracy, tak by zwiększyć
ilość czasu dla chętnych na zwiedzanie w soboty i niedziele. Na otwarcie przyszli przedstawiciele miasta, muzeów, lokalnych środowisk twórczych, nasi zborownicy
oraz przyjaciele. Choć nie mieliśmy wielkich oczekiwań, to z czasem zainteresowanie naszą wystawą rosło.
W ciągu dwóch miesięcy trwania, wystawę odwiedziło
ponad 1000 osób. Bywali tam duchowni rożnych wyznań, pracownicy bibliotek i pojedyncze osoby. Jednak
w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze
zorganizowanymi grupami. Muzeum odwiedzały klasy
różnych lokalnych szkół, zborownicy, sympatycy, miłośnicy historii a nawet emeryci. Dzięki temu, że wystawa
była czynna 7 dni w tygodniu w różnych godzinach, każdy miał sposobność odwiedzić ją w dogodnym dla siebie
czasie. Lokalizacja w centrum Chełma również wpływała pozytywnie na dostępność naszego projektu.
Gdy patrzę wstecz na Wystawę Biblii w Chełmie jestem z niej dumny. Był to projekt naszego zboru, który
w trakcie organizacji dojrzał i urósł tak, że przekroczył
całkowicie nasze pierwotne oczekiwania. Zaoferowaliśmy naszemu miastu dokładny, oparty na faktach i bogaty w historyczny kontekst wgląd w proces docierania
do nas Bożego Objawienia. Pokazaliśmy ścieżkę, którą
przez wieki pokonał Pan Bóg, by z tekstu hebrajskiego
i greckiego dać narodom świata jasny plan zbawienia,
dostępny także w języku polskim w wielu przekładach.
A na koniec wskazaliśmy również na bogactwo, powszechność i dostępność Biblii w nowych przekładach
naszych czasów. Uważni słuchacze mogli dowiedzieć się
o wpływie Bożego Słowa na kształtowanie się kultury
judeochrześcijańskiej w świecie. Edukacyjny wymiar
tej wystawy w prosty i jasny sposób ukazywał również wpływ Bożego Słowa na rozwój języka i kultury
polskiej. W opinii środowisk twórczych Chełma, nigdy
Dyr. muzeum Pani Krystyna Mart, pastor Henryk Skrzypkowski, dyr Wydziału Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta Chełm Pani Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. Fot. Grzegorz Zabłocki
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Pastor Henryk Skrzypkowski opowiada o Bibliach. Fot. Grzegorz Zabłocki

Małgorzata Poterewicz i Joanna Bejda. Fot. Grzegorz Zabłocki

wcześniej nie było tak kompleksowej, przedstawionej historycznie, edukacyjnej pracy na temat Biblii. Pozostawiła ona mocne przekonanie w mieszkańcach Chełma, że
ekspertami w sprawach Biblii są baptyści.
Cały ten projekt przebiegł z godnie z naszym kreacjonistycznym i ewangelicznym podejściem do interpretacji
Biblii. Jest to niebywałe, że mogliśmy jawnie wpływać
i kształtować wydarzenia w naszym mieście, tak by
wskazywały na naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podczas prowadzenia prezentacji na wystawie,
zawsze przedstawialiśmy Biblię jako żywe Słowa Boże,
a także dzieliliśmy się osobistymi świadectwami naszej
wiary. Dzięki temu projektowi mogłem sobie uświadomić, że czasem to co nas powstrzymuje przed działaniem
w naszych kościołach, jest brak jasno określonej wizji.
Gdy pojawia się w głowie jakiś konkretny pomysł i zabieramy się za jego realizację, Bóg potrafi wspomóc nas
i z małych paru chlebów stworzyć ucztę dla całego miasta. Nie musi tak być zawsze, ale na pewno nie będzie
w naszym życiu zborowym wielu uczt, jeśli będziemy
tylko siedzieć na niedzielnych nabożeństwach w własnym często małym gronie. Zamiast szukać wymówek
pełnych użalania się nad ciemnością i ślepotą świata, lepiej zakasać rękawy i wziąć się do wskazywania na światłość, która oświeca każdego człowieka. A nasz Pan sam
zadecyduje, czy i jak bardzo nam w tym pobłogosławi.
Nam pozostaje wiara, modlitwa i ciężka praca na większą
chwałę Pana Jezusa Chrystusa.

MŁODZIEŻOWO | Z cyklu: re:FORMACJ@

Czy Sola Scriptura

Samuel Skrzypkowski

to nudna tresura?

W

tym roku obchodzimy 500-lecie
Reformacji. „Jakie to ma znaczenie zwłaszcza dla młodych ludzi? Czy
to kolejna rocznica, którą obchodzimy
w naszym zborze i Kościele, bo taki
mamy zwyczaj? „Rozumiem, że wydarzyło się coś ważnego, ale ja po prostu
chcę żyć z Jezusem. Po co mi to całe
historyczne zamieszanie?” Bardzo możliwe, że takie myśli przelewają się jak
fale przez twoją głowę. Chciałbym w kolejnych kilku artykułach, począwszy od
tego, rozwinąć pokrótce temat tego, jaki
wpływ może mieć Reformacja dla nas –
nastolatków, studentów, ludzi wkraczających nieuchronnie w dorosłość. Celem
tych krótkich rozważań będzie przede
wszystkim praktyczne zastosowanie
tego, co niesie dla nas 500 lat protestanckiego myślenia w chrześcijaństwie.
Zacznijmy od Sola Scriptura, czyli Tylko Pismo. Ta zasada oznacza, że Pismo
Święte, począwszy od Księgi Rodzaju
aż po samą Apokalipsę, jest ostatecznym autorytetem w sprawach życia
i wiary. Na podstawie Pisma kształtujemy dogmaty teologiczne, poznajemy
Boga. Ono też pokazuje jak mamy postępować w codziennym życiu, wyznacza standardy i granice moralności.
Taką rolę ma Pismo samo w sobie,
dopiero następne w kolejce są tradycja
Kościelna, postanowienia duchownych
i wszystko to, co tworzy człowiek.
Zresztą jeśli to, co tworzy i głosi nie jest
poparte Pismem Świętym, to zazwyczaj
jest to niewiele warte.
W moim codziennym życiu zasada Sola
Scriptura ma trzy główne zastosowania

Czytam „Scripturę”
Jeśli to, co napisałem powyżej jest
prawdą, to czy jest coś innego niż Pismo
Święte, w co powinienem się codziennie
„wgryzać” jak mól książkowy? Skoro Pismo ma kształtować moje życie,
a co ważniejsze, poprzez nie rodzi się
i rozkwita wiara, a Bóg daje się poznać,
to chcę znać tak dobrze Biblię jak to
możliwe. Kilka lat temu postanowiłem

sobie, że co roku będę czytał Biblię
w całości i staram się trzymać tego postanowienia. Co roku zatem powracam
do tych samych fragmentów Słowa i co
roku znajduję w nich coś nowego. Teraz,
kiedy mam swoją rodzinę, staram się
w miarę możliwości razem z nimi czytać
Pismo. Chcę, aby moja córka od najmłodszego wieku widziała, że jej rodzice
naprawdę cenią je w swoim życiu ponad
wszystko inne. Czasami ustawiam sobie
przypomnienia w telefonie, aby przemyśleć w środku dnia fragment, który
czytałem rano, bo chcę, aby Słowo we
mnie żyło przez cały dzień. W nim znajduję codzienną zachętę, napomnienie,
inspirację, radość, a czasem bywam
przez nie zasmucony. Jednak nigdy nie
doświadczyłem tego, że czas spędzony
z Biblią i modlitwą jest stracony. Jeśli zasada Sola Scriptura jest prawdą, to chcę
żyć Pismem codziennie.

Uczęszczam do zboru, gdzie
głoszone jest Pismo.
Pamiętam, jak wyjeżdżałem na studia
do Poznania, miasta oddalonego o prawie 200 kilometrów od miejscowości,
w której mieszkałem z rodzicami. Mogłem zacząć chodzić do jakiegokolwiek
tylko zboru chciałem. Wiedziałem, że
jako członek zboru Baptystycznego
w taki zbór chcę się również angażować
w nowym mieście. Przy jego wyborze
kierowałem się dwoma czynnikami:
możliwością zaangażowania się w służbę i bycia użytecznym oraz biblijnym
nauczaniem. Wyznawałem przecież zasadę Sola Scriptura, pragnąłem zatem,
aby kaznodzieja głosił kazania wynikające z Pisma Świętego, a nie ze swojego
widzimisię. Aby poważnie podchodził do
wykładania Słowa, a nie chciał schlebiać słuchaczom, być zabawnym, albo
głosić swoje własne pomysły. Dzięki
Bogu znalazłem taki zbór. Zachęcam
cię, motywuj kaznodziejów i prowadzących grupy biblijne oraz sam bądź
osobą, która całą swą teologię wywodzi
z Pisma Świętego i pragnie je poprawnie wykładać innym.

Żyję na co dzień Pismem
Skoro Pismo jest najwyższym życiowym
autorytetem, skoro napisał je sam Bóg,
skoro ono przekuje jego pełną wolę dla
człowieka, to nie chcę traktować Słowa
czysto teoretycznie. Jeśli nie ma ono
praktycznego wpływu na moje życie, to
chyba nie rozumiem co tak naprawdę
trzymam w ręce. Niestety często wielu
z nas przypominam „wielkich grubasów
wiedzy biblijnej” – chłoniemy kalorie
w postaci kazań, rozważań, chodzimy na
grupy biblijne, ale te kalorie nie są spalane – nie przekuwamy tego, co usłyszeliśmy na praktyczne, codzienne życie. Natomiast jeśli chcę być posłuszny Słowu,
to wpływa ono na każdą sferę mojego życia. Na jego podstawie podejmuję decyzję odnośnie przyjaźni, które zawieram,
poprzez jego pryzmat wybieram środowisko, w którym się obracam, dziewczynę, z którą chcę się ożenić, filmy, które
oglądam, język, jakiego używam, pracę
którą podejmuję. Ono wyznacza standardy, w jakich zachowuję się w szkole,
postawę wobec rodziców i rodzeństwa,
itd. Można wymieniać tak długo, że cały
numer tego Słowa Prawdy był by kolejnymi przykładami. Wyznajesz Sola Scriptura? To rób to na maxa. Albo w całości,
albo w ogóle. Wszystko pomiędzy to
oszukiwanie samego siebie i innych.

Kończąc, chcę cię zachęcić do trzech
rzeczy:

• Jest początek roku, wciąż możesz
nadrobić stracone rozdziały. Jeśli
będzie czytać tylko cztery rozdziały
Pisma dziennie, to przez rok przeczytasz je całe. Czy może być lepsze postanowienie noworoczne?
• Zastanów się, jakiego kazania słuchałeś ostatnio. Jakie zastosowanie
zaproponował mówca? Zrealizowałeś
je? Jeśli nie, to cóż stoi na przeszkodzie, aby się za to zabrać?
• W następnym numerze omówimy
wspólnie kolejne Sola. Zapoznaj się
do tego czasu ze znaczeniem każdego z nich. Warto znać nasze fundamenty wiary.
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KOBIETA KOBIECIE
ALINA WOŻNIAK

Jaki chleb?
fot.: Fotolia

N

owy Rok jest okazją do podsumowań tego, co za nami.
Jest to czas formułowania planów
na kolejny rok, rozmyślania nad
marzeniami. To czas postanowień:
będę bardziej…, zrobię więcej…,
wytrwam w… Wśród tych postanowień są takie przez duże P, typu
planowanie podróży, zmiana pracy,
decyzja o zmianie miejsca zamieszkania, decyzja o zmianie stanu
cywilnego, postanowienia zerwaniu z jakimś nałogiem. Są też i te
nieco mniejsze. Takie, które odnoszą się do codzienności, do wykonania natychmiast. Więcej sportu,
więcej książek, uporządkowanie
swojej garderoby. Stałym pewnikiem wśród tych noworocznych postanowień jest pragnienie zadbania
o to, czym się karmię. Mniej kalorii
i to tych dobrych. Właściwe proporcje na talerzu. Nowa dieta i to
ta właściwsza, lepsza. Lepsza, czyli
jaka? Najlepiej taka, która obecnie
jest na topie. Dzięki wszechobec-
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nym mediom możemy zajrzeć na
talerze osobom publicznym, gwiazdom filmowym, czy modelkom.
Wszyscy wielcy są na diecie. Niezależnie od figury. Dieta kopenhaska, kapuściana, proteinowa…
Na półkach księgarń i wszystkich sieci handlowych można znaleźć wiele książek na temat przeróżnych diet, na temat różnych stylów
odżywiania. To już nie są zwykłe
książki kucharskie zawierające
przepisy kulinarne. Są to poradniki, które w swoim tytule zachęcają
do wyszukanych, wręcz intrygujących stylów odżywiania. Jedne
nawołują do niezbędnego jaglanego
detoksu. Inne, z zieloną okładką,
chcą zmotywować do detoksu zielonego, Jeszcze inne zapraszają na
kolorowe łąki, by z chwastów pozyskiwać produkty do swojej diety.
Wszystkie zawierają wypowiedzi
o wyższości jednego stylu odżywiania nad innymi. Również telewizja w swojej mnogości kanałów

emituje całodobowe programy kulinarne. Można śledzić, niczym fascynujące przygody, kolejne zmagania mistrzów gotowania. Oglądamy z podziwem efekty ich działań
w pięknych kuchniach. A to czekoladowe ciasteczka z burakami, a to
śliczny zielony szpinakowy tort…
Z jednej strony, niesamowita
kreatywność dietetyków, czy mistrzów kuchni. Z drugiej strony,
tyle zamieszania wokół talerza.
Oczywiście to zainteresowanie
zawartością talerza jest konieczne.
Obecność dziwnych produktów
spożywczych w sklepach wymaga
od nas czujności i mądrości podczas karmienia naszych rodzin. Nie
wszystkie produkty spożywcze są
wartościowe. Jednak warto zauważyć, że wokół diet powstaje szeroki
przemysł. Poza fachową literaturą
kulinarno- poradniczo- leczniczą,
jak grzyby po deszczu powstają gabinety dietetyków. Bycie na diecie
jest dzisiaj kojarzone z luksusem

posiadania osobistego dietetyka,
doradcy od brzucha pszenicznego,
czy mięsnego. Do rozmiarów wojny dochodzą dyskusje o wyższości
diety bezmięsnej od mięsnej. I odwrotnie. Już w szkołach, uczniowie zaglądają w swoje kanapki
i wywyższają się, pogardzają sobą
nawzajem z powodu wegeteriańskiej pasty, lub z powodu plastra
szynki. Wegetarianie prześladują
mięsożerców i odwrotnie. Zarówno
dorośli, jak i młodzi tworzą grupy
osób będących na określonej diecie.
Ktoś powie – to dobrze, bo wspierają się w dobrym stylu odżywiania. Jest też inna strona. Żeby być
w grupie trzeba być na diecie, która
akurat jest na czasie. Dochodzi do
podziału świata na to, co święte,
i to, co niedobre, brudne, złe i szkodzi. Ludzie obrzucają się inwektywami z powodu stylu odżywiania.
A wszystko sprowadzone jest do
zawartości talerza. Zawartość talerza i to, co trafia do naszego brzucha stają się świętością nie do ruszenia. Czy aby dieta nie staje się
formą współczesnej religii? Chyba
zapomnieliśmy, że jemy po to, aby
żyć, a nie odwrotnie.
W gabinetach lekarskich, psychologicznych pojawiają się pacjenci z nowym uzależnieniem. Jest to
permareksja, czyli uzależnienie od
diet. Staje się ono obecnie coraz
większym problemem społecznym. Taka osoba znaczną część
dnia przeznacza na wręcz obsesyjne planowanie kolejnych posiłków,
robienie zakupów, przyrządzanie
i w końcu spożywanie skrupulatnie przyrządzonego jedzenia, zgodnie ze swoją aktualną dietą-cud.
To, co znajduje się talerzu permarektyka jest dla niego niemal życiowym priorytetem. Inne sprawy,
a także rodzina i przyjaciele stają
się mniej istotne i schodzą na dalszy plan. Jak każde uzależnienie,
destabilizuje życie rodzinne i towarzyskie osoby, której ono dotyczy.
Osoba dotknięta permareksją unika

wszelkich spotkań, na których się
je lub pije, w obawie, że nie zostaną zachowane zasady aktualnej
diety. W konsekwencji stopniowo
traci wszystkich znajomych, z wyjątkiem tych, których również dotyczy to zaburzenie. Szczegółowe
liczenie kalorii i ustalanie tego, co
się zje, daje złudne poczucie kontroli nad własnym życiem i swoją
osobą.
Problem zawartości talerza jest
znany od dawna. Kościół też się
boryka z tym problemem. W Liście do Rzymian czytamy „Niechże
ten, kto je, nie pogardza tym, który
nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg
go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę?” (Rz 14:3-4)
„Niechże was tedy nikt nie sądzi
z powodu pokarmu i napoju albo
z powodu święta lub nowiu księżyca
bądź sabatu. Wszystko to są tylko
cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus”
(Kol 2:16-17).
Istnieje niebezpieczeństwo, że
pokarmowi cielesnemu nadamy
znaczenie pokarmu duchowego.
Nie wpadajmy w pułapkę marketingu i mody na kolejną dietę.
Nie pokładajmy nadziei w tym, że
zawartość talerza poprawi naszą
pozycję przed Stwórcą. Stanu nieczystości bowiem człowiek nie
nabywa spożywając pokarm określonych kategorii, czy też nie przestrzegając powiązanych z jedzeniem rytuałów. Niezdrowa dbałość
o pokarm i dieta stają się współczesną formą bałwochwalstwa.
Pamiętajmy, że Paweł przestrzegał
przed ludźmi, dla których bogiem
jest brzuch. Jak to się może stać?
Z jednej strony objadanie się bez
opamiętania, czy z drugiej strony
pilnowanie z namaszczeniem, by
„broń Boże” nie przekraczać 700
kalorii. Paweł przestrzega przed
ludźmi wszczynającymi spory przeciwko zdrowej nauce apostolskiej.
Warto się zastanowić, kto stoi za

określeniem Pawła: „Tacy bowiem
nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez
piękne a pochlebne słowa zwodzą
serca prostaczków” (Rz 16:18). Paweł pisze „bogiem ich jest brzuch,
a chwałą to, co jest ich hańbą,
myślą bowiem o rzeczach ziemskich”
(Fil 3:19).
Mając dostęp do badań na temat zdrowia i wpływu pokarmu na
jakość życia pamiętajmy, aby ostatecznie nadzieję czerpać z Pism.
Tym, co karmi nasze dusze, jest
codzienny duchowy chleb. Pamiętajmy, że sam Pan Jezus na pustyni,
podczas czterdziestodniowego postu, głodny, nie skupił się na napełnieniu swojego brzucha chlebem.
Na kuszenie diabła powiedział:
„Nie samym chlebem żyje człowiek,
ale każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych” (Mt 4:4). W innym
miejscu czytamy: „Nie troszczcie
się o życie swoje, co będziecie jedli
albo co będziecie pili, ani o ciało
swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś
więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?... Bo tego wszystkiego poganie
szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw
Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie
wam dodane (Mt 6:25-33).
Dobrze jest pamiętać, że wołanie o chleb codzienny w modlitwie
Pańskiej jest poprzedzone oddaniem Bogu Chwały i szukaniem
Jego Królestwa.
Rozmyślając nad planami na
kolejny rok szukajmy źródła radości pokoju, spełnienia i nadziei
w Słowie Bożym, które winno stać
się naszym codziennym chlebem
z nieba. Niech nasza dbałość o zawartość talerza nie będzie ponad
pielęgnowaniem komponowania
codziennego duchowego pokarmu,
w lekturze Pisma Świętego. Czego
sobie i Wam życzę.
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COACHING
Wojciech Kowalewski

Czy noworoczne
postanowienia

mają sens?

D

oug Carter napisał: „Ludzie szerokich horyzontów nie pozwalają, by zaślepiły ich tymczasowe
okoliczności”. Początek roku jest dobrym czasem na dokonanie osobistej ewaluacji tego co się wydarzyło w roku
poprzednim oraz planów na nadchodzące miesiące. Wiele
osób podejmuje wtedy tzw. „noworoczne postanowienia”,
o których niestety szybko zapomina w wirze obowiązków
codzienności. Co można zrobić aby tego uniknąć?
Po pierwsze, zidentyfikuj to nad czym chcesz popracować.
Jednym z problemów związanych z planowaniem zmian
jest to, że zwykle mamy więcej chęci niż możliwości
i sił do realnego wdrożenia ich w życie. Stąd tak ważnym jest to by w wymiarze naszych postanowień trzymać się sprawdzonej zasady skutecznego działania: „Rób
najpierw to, co najważniejsze” (Stephen R. Covey). Ćwiczenie „Koło życia” może stanowić bardzo praktyczne
narzędzie do tego aby odkryć, to nad czym potrzebujesz
obecnie popracować.
1. Oceń poziom zadowolenia w każdej z następujących
dziedzin życia w skali od jeden do dziesięciu: Duchowość, Rodzina, Praca, Wspólnota, Zdrowie i Wypoczynek, Środowisko życia i Rozwój osobisty.
2. Gdy patrzysz na wyniki, co ci się rzuca w oczy?
3. Opisz dwie sfery, które oceniłeś najwyżej i dwie,
które oceniłeś najniżej. Skąd taka ocena?
4. Nad którą sferą jesteś gotowy pracować?
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5. Co sprawiło, że wybrałeś tę kategorię, żeby nad nią
pracować?
6. Jak wyglądałby poziom 10 w tej kategorii?
Po drugie, przełóż to na konkrety.
Aby to ćwiczenie nie było jedynie teoretyczne, trzeba
przełożyć je na konkrety, uwzględniając rzeczywistość
w której na codzień się poruszasz. Kiedy już wiesz co
chcesz zmienić, kolejnym krokiem jest ustalenie – Co
w związku z tym zrobisz i do kiedy?
Jednym z najczęściej używanych narzędzi do wyznaczania celów jest formuła SMART. Cel musi być: Specific
– konkretny, Measurable – wymierny, Attainable – osiągalny, Relevant – istotny oraz Time-specific – określony
w czasie. Zanim przejdziesz do działania musisz więc
odpowiedzieć sobie na pytania:
1. Co konkretnie chcesz osiągnąć? Jakiego rezultatu
oczekujesz?
2. W jaki sposób mógłbyś wyrazić ten cel, by można
było zmierzyć postęp w jego realizacji?
3. Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy
w praktyce można go osiągnąć?
4. W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla ciebie osiągnięcie tego celu? Co jesteś gotowy poświęcić by zrealizować ten cel?
5. Do kiedy chcesz osiągnąć ten cel? Kiedy i od czego
zaczniesz?
Po trzecie, zadbaj o podtrzymanie motywacji.
Aby twoje postanowienie nie stało się jedynie jednym
z tych, które trafi do kategorii „słomianego zapału”, musisz zadbać o to by podtrzymać odpowiedni poziom motywacji do działania.
Nic nie motywuje nas bardziej niż to kiedy widzimy
pozytywne wyniki naszego działania. Problem często
tkwi w tym, że zbyt szybko się zniechęcamy ze względu
na brak oczekiwanych efektów. Chcemy natychmiastowych rezultatów osiąganych jak najmniejszym kosztem
z naszej strony.
Rzeczywistość jest jednak taka, że każda zmiana wymaga od nas pewnego wysiłku, poświęcenia i determinacji. Co można zrobić aby podtrzymać swój entuzjazm
i skupienie?
Kiedy już masz jasno zdefiniowany cel potrzebujesz
ustalić etapy jego realizacji. Pomocna jest w tym metoda
„małych kroków” i świętowania tych małych sukcesów,
w tej świadomości, że prowadzą one do realizacji większych celów. Chodzi o wyrobienie w sobie dyscypliny
prowadzenia motywującej listy wyników, która w konkretny sposób będzie dokumentować nasze postępy. Krok
po kroku. Dążąc do celu. Z modlitwą i oddaniem. Doceniając to co już się udało osiągnąć i zmierzając ku realizacji tego co jeszcze przed tobą. Powodzenia!

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

PRZEŚLADOWANI

Gdzie chrześcijanie są prześladowani najbardziej

Włodek Tasak

Światowy Indeks Prześladowań 2017
Codziennie gdzieś na świecie giną chrześcijanie
Początek roku to okres, kiedy pojawiają się różne rankingi, a to sportowe,
a to ekonomiczne. Kto najlepszy, kto
stracił, a kto zyskał na znaczeniu. Często
jest to po prostu rodzaj zabawy, z której nic szczególnego nie wynika, bo co
to za różnica, czy najlepszym piłkarzem
świata uznać pewnego dumnego Portugalczyka, czy drobnego i trochę nieśmiałego Argentyńczyka? Niestety czasem
rankingi tworzone są także po to, aby
pokazać, gdzie ginie więcej ludzi – z różnych zresztą powodów, wypadków komunikacyjnych, przestępstw kryminalnych, czy – jak w przypadku, który nas
interesuje – prześladowania chrześcijan.

Wciąż ci sami na czele
Organizacja Open Doors już od 25
lat publikuje World Watch List (WWL,
po polsku znany jako Światowy Indeks

Prześladowań). Choć sam problem
przez tę organizację badany jest już od
roku 1970. Na podstawie żmudnie zbieranych danych, w oparciu o wieloletnie
doświadczenie związane ze śledzeniem
problemu prześladowania chrześcijan na
świecie (i licznymi próbami pomagania
ofiarom tychże działań) powstaje lista 50
krajów świata, w których sytuacja ludzi
wyznających wiarę w Chrystusa jest najtrudniejsza. Zanim przyjrzymy się bliżej
metodologii tworzenie tej listy, zobaczmy jakie kraje znajdowały się na jej czele
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Zadziwiający jest fakt, że były to zaledwie
trzy państwa! Pierwszym długotrwałym
„liderem” tej niechlubnej klasyfikacji
była Arabia Saudyjska. Ta muzułmańska monarchia absolutna największym
prześladowcą chrześcijan była w latach
1993-1995 i 1998-2001. Na dwa lata na

pierwszym miejscu zmieniła ją położona
niedaleko Somalia (1996-1997), także
kraj muzułmański. Natomiast niemal od
samego początku XXI w. na czele listy
niepodzielnie panuje komunistyczna satrapia – Korea Północna, oficjalnie znana
jako Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (2002-2017).

Jak powstaje Indeks
Prześladowań
I teraz, aby poznać lepiej proces
tworzenia WWL, musimy odwołać się
do statystyki. Nie ma niczego złego
w liczbach pod warunkiem, że nie tracimy
z pola widzenia żywych ludzi, którzy za
nimi stoją. W tym przypadku liczby są jedynie narzędziem do tego, aby lepiej zbadać problem. Aby stworzyć listę owych
50 najbardziej prześladowczych państw
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świata, unikając zwykłej uznaniowości,
problematykę tę podzielono na pięć obszarów: życie prywatne, życie w rodzinie, życie społeczne, życie w państwie
oraz życie w Kościele. Szósty element
analizy przenika te wymienione pięć obszarów. Wewnątrz tych zagadnień trwa
jeszcze bardziej szczegółowa analiza
i w rezultacie każde państwo otrzymuje określoną liczbę punktów w skali od
0 do 100 (na zasadzie: im więcej, tym
gorzej). Metodologia ta cały czas jest
dopracowywana, ale już teraz pozwala
na dość precyzyjne określenie poziomu
prześladowań chrześcijan w poszczególnych częściach świata. Jeszcze jedno słowo odnośnie tego, co uznawane
jest za prześladowania. Analitycy Open
Doors rozróżniają tu pomiędzy dwiema
formami nękania: „squeeze” oznacza
stały ucisk, któremu poddani są chrześcijanie we wszystkich dziedzinach
życia, natomiast „smash” to konkretne brutalne ataki związane z bezlitosną
przemocą fizyczną. Do mediów zwykle
trafiają jedynie te drugie (a i to w sposób dalece wybiórczy i niepełny), co
w rezultacie w oczach zwykłego doraźnego obserwatora tworzy obraz zjawiska sporadycznego, a co za tym idzie
– okazjonalnego. Tymczasem w wielu
krajach właśnie wspomniany ucisk, któremu niekoniecznie towarzyszy stała,
okrutna przemoc fizyczna, jest zjawiskiem niezwykle niszczycielskim przez
swoją wszechobecność i długotrwałość,
niedającą tamtejszym chrześcijanom
chwili oddechu. W związku z tym, obecność wielu krajów, jakie znajdują się na
liście WWL, z pewnością wywoła nasze
zaskoczenie. Nie słyszeliśmy bowiem,
żeby dochodziło tam do aktów przemocy wobec chrześcijan. Przypomnę więc
– zwykle media nie są zainteresowane
prezentowaniem tematyki prześladowania wyznawców Chrystusa. Powodów
tego jest wiele, ale to temat na inną okazję. Wiedzę o tym musimy czerpać więc
z innych źródeł i w Polsce należą do nich
przed wszystkim dwa ośrodki, wspomniane Open Doors oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan.

Brutalni Kimowie
Jak wspomniano wyżej, od 16 lat za
kraj najbardziej wrogo nastawiony do
chrześcijan w opinii Open Doors uchodzi
Korea Północna, dziwaczna (choć nie-

28

SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017

zwykle groźna militarnie) komunistyczna
monarchia absolutna od ponad półwiecza rządzona przez rodzinę Kimów. Jest
to państwo, które oficjalnie zamieszkuje
prawie 70 proc. ateistów. A chrześcijanie
stanowią w nim ledwie około 1,5 proc.
populacji (ok. 350 tys. ludzi, dane z roku 2010), z czego większość stanowią
tzw. „secret believers”, czyli „wierzący
w ukryciu”. Korea Północna otrzymała,
podobnie jak w ciągu ostatnich dwóch
lat, 92 pkt. (na 100 możliwych), od
trzech lat utrzymując ten sam poziom
prześladowań. Pomimo takiego poziomu
prześladowań Kościół północnokoreański, niemal całkowicie podziemny, rozwija na poziomie 5,2 proc. rocznie.
Drugie miejsce na liście zajmuje Somalia (91 pkt., rok temu 87 pkt.), kraj
niemal w stu procentach muzułmański. Brakujące 0,33 proc. zapełniają
właśnie chrześcijanie, których jest tam
zaledwie ok. 30 tys. i liczba ta niestety
spada. Somalia jest najbardziej jaskrawym przykładem kraju, o którym cicho
w mediach, jeśli chodzi o prześladowania
chrześcijan, a jednak bycie tam wyznawcą Chrystusa należy do najtrudniejszych
wyzwań w skali całego świata.
Miejsce trzecie zajmuje Afganistan
z 89 pkt., o jeden punkt więcej niż rok
temu. Kraj ten znamy dobrze z doniesień medialnych i to od wielu, wielu lat.
Niestety przez cały ten czas położenie
tamtejszych chrześcijan tak samo złe.
Muzułmanie stanowiący 99,75 proc. wywierają tam ogromną presję na malutką
społeczność tamtejszych chrześcijan
(ok. 30-35 tys.), jednak pomimo tego,
miejscowy Kościół rośnie w tempie 14,6
proc. rocznie.
Pierwsze trzy kraje reprezentują podobny poziom przemocy wobec
chrześcijan (odpowiednio 9,8, 10,2 oraz
10,5 pkt.), dużo gorzej sytuacja wygląda w zajmującym czwarte miejsce
Pakistanie. Ten kolejny muzułmański
kraj charakteryzuje poziom przemocy
o wartości 16,7 pkt. - najwyższy w całym zestawieniu. Jest to przy okazji jeden z najludniejszych krajów muzułmańskich na świecie – na ten moment jego
liczba ludności oceniana jest na 202
mln. Z tego wyznawcy Allaha stanowią
95,8 proc., zaś chrześcijanie 2,45 proc.
(ok. 4,5 mln). Najsłynniejszą tamtejszą
chrześcijanka jest Asia Bibi, w 2010 r.
skazana na karę śmierci „za bluźnier-

stwo przeciwko islamowi” (polegało to
na stwierdzeniu: „Jezus Chrystus umarł
za moje grzechy i za grzechy świata.
A co zrobił Mahomet dla ludzi?”) – jej
sprawa jest wciąż w toku. Pakistan
otrzymał 89 pkt. i jest to liczba powiększająca się stale od kilku lat.

Pół wieku wojny
Kolejne miejsce zajmuje Sudan. Ten
do niedawna największy kraj w Afryce,
w 2011 r. po długoletniej wojnie domowej został uszczuplony o Sudan Południowy, chrześcijański w większości,
który dokonał secesji. Republika Sudanu
jest państwem w większości muzułmańskim, choć chrześcijanie nadal stanowią
w nim nieco ponad 26 proc. populacji
(11 mln ludzi). Jeszcze przed swoim
podziałem Sudan był areną trwającej
pół wieku wojny domowej (1955-1972
i 1983-2005) pomiędzy muzułmańskimi
Arabami zamieszkującymi północ kraju
a chrześcijańskimi w większości Murzynami będącymi mieszkańcami południa.
W 2003 r. rozpoczął się kolejny, niezwykle krwawy kryzys wewnątrzsudański
zwany konfliktem w Darfurze (zachodnia prowincja tego kraju), na podobnym
podłożu jak poprzedni. Jako że w wyniku podziału kraju w 2011 r. nie udało
się osiągnąć pełnego rozdzielenia Arabów i Murzynów, a co za tym idzie
chrześcijan i muzułmanów, napięcia
w Sudanie nadal trwają. I sytuacja wciąż
się pogarsza, co uwidacznia zestawienie
WWL za ostatnie lata (kolejno 80, 84
i teraz – 87 pkt.) oraz dość wysoki poziom przemocy – 13, 3 pkt. Pomimo tego
Kościół w Sudanie rozwija się z szybkością prawie 5 proc. rocznie.
Pierwszą szóstkę zamyka Syria,
kraj, o którym większość myślałaby,
że będzie na miejscu pierwszym. Przed
rozpoczęciem wojny domowej w styczniu 2011 r. był to kraj w 90 proc. muzułmański, jednak posiadający liczną
(6, 34 proc, 1, 4 mln wiernych) mniejszość chrześcijańską sięgającą swą
historią początków Kościoła Chrystusa. Pięć lat niezwykle brutalnych walk
pociągnęło za sobą bardzo wyraźne
pogorszenie się sytuacji chrześcijan.
Jednak chociaż prezydent tego kraju
Baszszar Hafiz al-Asad niewątpliwie ma
krew na rękach, to akurat chrześcijanie
swojego cierpienia doznają ze strony
jego przeciwników, którymi często są

radykalni islamiści. Syria zgromadziła 86 pkt., jednak wskaźnik przemocy,
choć stosunkowo wysoki (13,7) jest tam
na podobnym poziomie jak w Indiach
(13,5) w powszechnym odczuciu uchodzących za kraj raczej bezpieczny dla
chrześcijan.

Najgorzej jest w Azji
Gdybyśmy chcieli dokonać ogólnego podsumowania całej pięćdziesiątki państw, możemy wyciągnąć kilka,
czasami zaskakujących wniosków. Po
pierwsze, w ujęciu geograficznym mamy
do czynienia z aż 32 państwami Azji, 15
Afryki i trzema, które należą do pozostałych kontynentów (Turcja – Europa,
Meksyk i Kolumbia – obie Ameryki). Po
względem ludnościowym dominują kraje
arabskie (18), kraje czarnej Afryki reprezentowane są sześciokrotnie, a Daleki
Wschód ośmiokrotnie. Z kolei pod względem religijnym zdecydowanym liderem
są kraje islamu – 34, dominujący buddyzm występuje w trzech (Laos, Bhutan,
Myanma/Birma). Co ciekawe mamy też
na liście dwa kraje formalnie chrześcijańskie, obydwa z Ameryki Łacińskiej:
Meksyk (41) i Kolumbię (50). Są to kraje
o bardzo wysokim poziomie przemocy
w sferze publicznej będącej wynikiem
potężnych wojen gangów narkotykowych (Meksyk) i długoletniej partyzanckiej wojny domowej, ale również działań
karteli narkotykowych (Kolumbia).
Czasem występowanie lub niewystępowanie na liście pewnych państw,
albo ich pozycja, może nas zaskakiwać.
I tak na przykład wielu ludzi uważa, że
Izrael prześladuje chrześcijan, tymczasem na liście tego państwa nie ma,
jest za to Autonomia Palestyńska (23.
miejsce, 64 pkt.), posiadająca wyższy
poziom przemocy wobec chrześcijan
niż Arabia Saudyjska. Na 15. znajdują
się wspomniane już Indie, choć w opinii
wielu hinduizm to raczej łagodna religia.
Z kolei gdyby za punkt wyjścia przyjąć dawną przynależność do tzw bloku wschodniego (krajów uzależnionych
i będących sprzymierzeńcami dawnego
Związku Sowieckiego), znaleźlibyśmy na
liście aż 14 takich państw, choć samej
Rosji tam nie ma. Gdyby zaś wziąć pod
uwagę jedynie poziom przemocy wobec
chrześcijan, czołówka listy wyglądałaby
następująco:
1. Pakistan 16, 667 pkt.

2. Nigeria 16, 112 pkt.
3. Egipt 16, 112 pkt.
4. Meksyk 14, 444 pkt.
5. Syria 13, 704 pkt.
6. Indie 13, 519 pkt.

Jak było wcześniej
Zasadniczo skład 50 państw, w których
chrześcijanie są najbardziej prześladowani, nie zmienia zbyt mocno. Na przykład w porównaniu z listą z roku 2009
ubyło jedynie pięć: Czeczenia (20), Zanzibar (31), Kuba (33), Maroko (40), Białoruś (44). Z tego dwie pierwsze pozycje
nie są niezależnymi państwami, formalnie będąc częścią odpowiednio Rosji
i Tanzanii. Na liście z roku 2009 Syria
jest dopiero 46. (28 pkt.), co pokazuje jak bardzo zmieniło się położenie
chrześcijan w tym kraju po wybuchu
wojny domowej. Bardzo zmieniła się
też sytuacji w Autonomii Palestyńskiej
– z miejsca 40. (29,5 pkt.) przed ośmiu
laty przesunęła się na miejsce 23. (64
pkt.) obecnie. Wciąż za to poprawia się
sytuacja na Kubie. Jeszcze w 2008 r.
oceniana na 40 pkt., rok później na 35,5,
już w 2013 r. nie było jej na liście.
Z drugiej strony niepokoić musi inny
wniosek, jaki wynika z porównania wyników roku 2008 z 2017. O ile wówczas
ostatnie miejsce na liście zajmował Kazachstan z 22 pkt., to teraz jest to Kolumbia mająca 53. punkty. W zestawieniu sprzed ośmiu lat taka liczba punktów
dawała miejsce aż 11. Nie jest to niestety
wynikiem zastosowania innej metodologii, bowiem ówczesny i obecny lider,
czyli Korea Północna, ma tych punktów
niemal tyle samo (wzrost z 90,5 na 92).
Wniosek może być więc jedynie taki, że
w ciągu tych lat sytuacja znacznie się
pogorszyła i to nie w paru miejscach,
ale w skali globalnej. Choć gdyby zestawić wszystkie państwa z listy, otrzymalibyśmy bardzo podobne mapy: niemal
ciągły pas ziemi obejmujący Północą
Afrykę oraz Afrykę Wschodnią aż po
Tanzanię, w zasadzie cały Bliski i Środkowy Wschód (gdzie wyjątkiem jest
Izrael), Chiny i w końcu spore połacie
Azji Południowo-Wschodniej. Niestety
bardzo często są to najludniejsze państwa świata. Spośród pierwszej ósemki
(ponad 150 mln mieszkańców) na liście
mamy aż sześć państw, kolejno: 1, 2, 4,
6, 7 i 8. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone (3) i Brazylia (5).

To nie statystyka,
ale konkretni ludzie
Poznaliśmy wiele liczb i zestawień statystycznych. Są one nieco bezduszne.
Stalinowi przypisywane jest stwierdzenie: „Śmierć jednego człowieka to tragedia. Śmierć milionów ludzi to statystyka”. Niestety, niezależnie od tego, kto
jest prawdziwym autorem tego zdania,
trudno odmówić mu słuszności. Tak
właśnie reagujemy – śmierć konkretnego człowieka, którego zdjęcie mogliśmy zobaczyć a imię i nazwisko poznać,
wzbudza w nas smutek i współczucie.
Kiedy jednak czytamy, że gdzieś na
świecie w określonym przedziale czasowym zginęło kilkaset, kilka tysięcy,
a nawet kilkanaście tysięcy bezimiennych osób, w najlepszym razie pochylimy się z troską nad problemem, a nie
nad tymi konkretnymi ofiarami. Tym
bardziej, że – co warto zauważyć – taki
zabieg powoduje, iż chcąc nie chcąc,
pewną liczbę tych, którzy są przecież
opłakiwani przez swoich bliskich, my po
prostu „zaokrąglamy”. Tak już jest.
A jednak dokonywanie takich uogólnień może także dać dobre rezultaty,
ponieważ bez względu na to, jak bardzo
bezdusznie może to brzmieć, pozwala
nam to dostrzegać pewne ważne procesy. A to może pomagać na nie reagować.
Pamiętajmy więc, że za tymi
wszystkimi liczbami i miejscami na liście znajdują się konkretne osoby, takie
jak wspomniana Asia Bibi, jak 27 koptyjskich chrześcijan (prawie wyłącznie
kobiety i dzieci) zamordowanych w zamachu bombowym na kościół w Kairze
11 grudnia 2016 r., jak 47 nigeryjskich
chrześcijan ze stanu Kaduna zamordowanych 13 listopada 2016 r. w serii ataków islamistów, jak Sularam Kashyap,
jego ciężarna żona Sudri oraz jego rodzice brutalnie pobici przez radykalnych
hinduistów 8 października we wsi Kuther
w stanie Ćhattisgarh. To tylko wybrane,
nieliczne przykłady z ostatnich trzech
miesięcy minionego roku. Ogólną liczbę
prześladowanych chrześcijan na świecie liczy się w milionach, a ofiar śmiertelnych w tysiącach, co oznacza, że każdego bez wyjątku dnia roku gdzieś na
świecie ginie co najmniej dwadzieścia
osób tylko z tego powodu, że wyznają
wiarę w Chrystusa.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Azerbejdżan – prześladowanie baptystów

USA – prezydent elekt

dziękuje Bogu

Nowo wybrany prezydent Donald Tramp,
w dniu Święta Dziękczynienia, zaskoczył
swoich przeciwników, mówiąc: „Niech Bóg
was błogosławi, niech Bóg błogosławi
Amerykę”. Barack Obama był pierwszym
prezydentem, który naruszył tę tradycję, ponieważ z okazji tego święta nie wspomniał
o Bogu ani w 2009 roku ani teraz. „Jesteśmy błogosławieni, nazywając ten kraj naszym domem. To, czym Ameryka jest, to
nasz dom. Modlę się o to, abyśmy w ten
dzień wdzięczności zaczęli leczyć nasze
podziały i zmierzać przed siebie jako jeden
kraj, wzmocniony jednym celem i wspólnymi działaniami. Podziękujmy za wszystko,
co posiadamy i spójrzmy ku nowym, znajdującym się przed nami zadaniom. Dziękuję. Niech Bóg was błogosławi, niech Bóg
błogosławi Amerykę” – powiedział Tramp.
Chrześcijanie bardzo ciepło przyjęli to pozdrowienie (invictory.com).

Ghana – spotkanie
baptystów Afryki

Konwencja baptystów tego kraju powstała
54 lata temu, obecnie posiada 2008 zborów.
W dniach 24-27 sierpnia ub. r. w Ghanie, pod
hasłem „Jezus Chrystus drzwiami nadziei”,
odbyło się spotkanie baptystów afrykańskich. Jego tematem było zacieśnianie jedności i przeciwstawianie się wrogim chrześcijaństwu wpływom. Chodziło o integrację
baptystów z krajów francuskojęzycznych
tego kontynentu. Poruszano też sprawę materiałów edukacyjnych, którymi nigeryjscy
baptyści są gotowi usłużyć. Wybrano nowe
przywództwo tej Panafrykańskiej Wspólnoty Baptystycznej. Na jej przewodniczącego
wybrano Ernesta Adu- Gyamfi z Ghany, jego
zastępcami zostali: Angelo Scheepers (Południowa Afryka) i Kakule Molo (Demokratyczna Republika Kongo). Ayanrinola i Moses
Adebayo z Nigerii będą pełnili odpowiednio funkcję sekretarza i skarbnika (Baptist
World, 4/2016).
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W sobotę 26. listopada ub.r. w mieście Aliabad, 10 milicjantów przerwało nabożeństwo w zborze baptystycznym, ogłaszając je niezgodnym z prawem. Spisano dane wszystkich obecnych, a następnie 26 dorosłych osób aresztowano
i zawieziono na komendę milicji. Przy końcu dnia 22 osoby zwolniono do domu,
a innych osadzono w areszcie. Zbór baptystyczny w Aliabadzie powstał w 1992
roku i składa się przeważnie z nawróconych muzułmanów. Narazili się oni przez
to radykalnym islamistom. Od tego czasu Dom Modlitwy był nawet ostrzeliwany, wierzących zwalniano z pracy, odmawiano korzystania z kołchozowych
maszyn, a pielęgniarkę zwolniono z pracy w przedszkolu, odmawiano nadawania dzieciom chrześcijańskich imion, ale zbór się rozwijał. Wtedy represje nasiliły się – rozpoczęły się rewizje, areszty. W 2010 roku zbór złożył dokumenty
o rejestrację, ale dotąd jej nie otrzymał. W 2013 roku pojawił się nowy przepis,
że do rejestracji zboru wymagana jest ilość 50 dorosłych osób, zamieszkujących w jednej miejscowości (ecbua.info).

Rosja – „powrót syna marnotrawnego”

Tak w centralnym zborze baptystów Omska nazywa się listopadowa konferencja
poświęcona służbie wśród uzależnionych. Sam Bóg natchnął braci do zaangażowania się w tę służbę, która trwa już prawie 20 lat. Dwa razy w roku organizuje się tam spotkania byłych narkomanów, alkoholików i bezdomnych, a obecnie braci i sióstr w Chrystusie, by wspólnie dziękować Panu za ocalenie. Gdy
w czasie nabożeństwa padło wezwanie do nawrócenia do Chrystusa i otrzymania od Niego pomocy, 46 osób odezwało się na ten apel. Byli to nie tylko
narkomani i alkoholicy, ale też ich bliscy i krewni, którzy potrzebowali wsparcia
i pomocy w ratowaniu swoich bliźnich. Dotąd jeszcze nie było w tym zborze
takiego nabożeństwa, takich serdecznych modlitw i tylu nawróceń. Chwała
Jezusowi Chrystusowi za Jego zbawienną moc (baptist.ru).

USA – doroczne spotkanie baptystów na Hawajach

W oparciu o tekst Dz. 20,24 – wspólnie wyznaczajmy trasę biegu – w dniach
17-18 listopada ub. r. Baptystyczna Konwencja na Hawajach miała swoją już
74. doroczną konferencję. Zgromadziła ona 214 delegatów i 60 gości. Do
Konwencji przyjęto rosyjskojęzyczny zbór w Honolulu. Obecnie do Konwencji
należy już 12 zborów etnicznych różnych narodowości. Przyjęto budżet na 2017
rok w wysokości 2.915.000 USD, z tego 31,5% zostanie przeznaczone na misję
Południowej Konwencji Baptystów. Głównymi mówcami byli: przewodniczący
John Endriss, pastor zboru Engage w Hilo, oraz jego zastępca Robert Uyeda,
pastor chińskiego zboru w Honolulu. Obydwaj zostali wybrani na następną
kadencję. Gospodarzami tego dorocznego spotkania było Baptystyczne Stowarzyszenie Big Island (Baptist Press).

Tatarstan – przekład Biblii na język tatarski

Instytut Tłumaczenia Biblii zakończył przekład Biblii na język tatarski. To pierwszy taki przekład całej Biblii. Jest to już piąty w Rosji przekład Biblii na język
nie słowiański – poza czuwaskim, tuwińskim, czeczeńskim i udmurtskim. Praca
nad przekładem Biblii na język tatarski trwała ponad dwadzieścia trzy lata.
Uczestniczyli w niej specjaliści w dziedzinie filologii i biblistyki. Przekład ten został poddany recenzji przez Instytut Języka, Literatury i Sztuki tego kraju. Historia tłumaczeń na język tatarski jest dosyć długa. Pojedyncze księgi biblijne były
tłumaczone na ten język już XIX wieku, a potem, po stu latach, prace zostały
wznowione, by już w 2001 roku pojawił się cały Nowy Testament w tym języku,
a obecnie już cała Biblia (Krynica Życia, 3/2016).

Nepal – cele misyjne baptystów

W 1992 roku w Nepalu powstała Rada Zborów Baptystycznych, do której obecnie należy 18.000 członków w 176 zborach. Na następne pięć lat Rada postawiła
przed sobą pięć głównych celów. Pierwszym z nich jest mobilizowanie zborów do
zakładania nowych placówek misyjnych. Będą one realizowały program uczniostwa, wysyłały misjonarzy, organizowały konferencje i seminaria. Drugim celem
jest zakładanie ośrodków szkolenia i zarządzania. Trzecim celem jest udzielanie
pomocy humanitarnej jako misji oraz wspieranie rolnictwa i hodowli, budowanie
szkół i ośrodków zdrowia. Rada będzie dbała o dokumentację, struktury organizacyjne, nabywanie placów i budowanie nowych domów modlitwy. To czwarty cel.
Ostatnim z nich jest zacieśnianie współpracy między zborami i międzynarodowymi
organizacjami. W latach 2016-17 będzie ordynowanych 37 pastorów, wysłanych
4 misjonarzy, powstanie 69 nowych zborów, odbędzie się 32 misyjne konferencje.
3.500 osób skorzysta z pitnej wody, co poprawi zdrowotność całych osiedli (BWA
Connect, 12/2016).

Kanada – konferencja Kościoła Wierzących

W dniach 22-25 czerwca ub. r. na Uniwersytecie Akadii odbyła się już 17. Międzynarodowa Konferencja Kościoła Wierzących. Wzięli w niej udział przedstawiciele
baptystów, mennonitów, huterytów, afroamerykańskich baptystów i zielonoświątkowców. Po raz pierwszy byli na niej obecni huteryci (odłam anabaptystów, praktykujący zasadę izolacjonizmu). Wysłuchano wielu wystąpień, które poruszały temat
separatyzmu. To główna cecha Kościoła Wierzących. Różne grupy tego Kościoła
były ruchami odnowy, a potem stawały się samodzielnymi wspólnotami. Dążenie
do świętości i czystości doprowadziło ich do zawężenia zasad wiary, separatyzmu
i podziałów. Nastąpiło spłycenie teologii Kościoła, ograniczenie jego wymiaru społecznego, przeakcentowania autonomii, szerzenia negatywnego poglądu na ekumenizm aż do praktykowania sekciarstwa. Kościoły tego typu potrzebują szerszego zrozumienia swego charakteru i zadań, praktykowania jedności i współpracy
(Baptist World, 4/2016).

Watykan – papież rozmija się z nauką biblijną

W liście apostolskim z 21. listopada ub.r. papież Franciszek pozwala wszystkim
księżom udzielać przebaczenia grzechu dokonania aborcji. W ten sposób papież
autoryzował swoją władzę nad wszystkimi duchownymi swego kościoła. Dotąd
tylko biskup lub upoważniony przez niego ksiądz mógł przebaczyć grzech aborcji
pokutującej kobiecie czy tym, którzy jej dokonali. Baptyści są zgodni co do tego, że
aborcja jest wielkim grzechem, ale nie mogą zgodzić się z tym, że do przebaczenia
tego grzechu potrzebny jest ksiądz. Według 1 Tym. 2,5-6 jedynym pośrednikiem
między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Decyzja papieża rozpoczyna
debatę, która doprowadziła do Reformacji w XVI wieku. Twierdzenie, że tylko papież
ma prawo odpuszczać grzechy, jest niezgodne z tekstem biblijnym Hebr. 4,14-16.
Baptyści uznają kompetencję duszy i kapłaństwo wszystkich wierzących, a przez to
wolność w Chrystusie i odpowiedzialność za siebie nawzajem pod kierownictwem
Słowa Bożego. Skoro papież i księża są w stanie przebaczać grzechy, to po co był
potrzebny rok miłosierdzia? (Baptist Press).

Karaiby – „Jezus

Chrystus chlebem życia”
Pod tym hasłem Wydział Misji i Ewangelizacji Światowego Związku Baptystów przeprowadził już czwartą francuskojęzyczną konferencję misyjną
w Gujanie Francuskiej, na Gwadelupie,
Martynice i St. Martin – francuskojęzycznych państewkach na Karaibach.
Była to ostatnia taka konferencja
w francuskojęzycznych państwach
Afryki, Europy, na Haiti i reszcie Karaibów. 420 osób wzięło udział w tej
konferencji na Martynice i 107 na Gwadelupie – zamorskich departamentach
Francji. Wykładowcami byli Lionel
Charles, nauczyciel, pisarz i pastor
Ewangelicznego Kościoła Francji oraz
Renaud Domont, założyciel Federacji
Zborów Baptystycznych na Gwadelupie i pastor Pierwszego Francuskojęzycznego Baptystycznego Zboru
Haitańczyków w USA. Światowy Związek Baptystów reprezentował Fausto
Vasconcelos, były dyrektor Wydziału
Misji i Ewangelizacji przy ŚZB (Baptist
World, 4/2016).

Nigeria – baptyści

przewodzą ruchowi
ekumenicznemu

Nigerię zamieszkuje prawie 80 mln
chrześcijan, w tym 5 mln baptystów
w 13.000 zborach. Do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii należą
wszystkie Kościoły tego kraju, włącznie z Kościołem Katolickim. Stanowią
one pięć bloków wyznaniowych: Chrześcijańska Rada Nigerii, do której należy Nigeryjska Konwencja Baptystów,
Katolicki Kościół Nigerii, Organizacja
Nigeryjskich Kościołów Etnicznych,
Ewangeliczny Kościół Zwiastowania
Wszystkim oraz Zielonoświątkowa
Społeczność Nigerii. Na przewodniczącego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (wszystkich pięciu bloków) został wybrany Samson Olasupo
Ayokunle, przewodniczący Nigeryjskiej
Konwencji Baptystów. Jego kadencja
będzie trwała trzy lata, z możliwością
przedłużenia na trzy następne lata.
W Nigerii znajduje się największa
w świecie ilość uciekinierów, a to z powodu prześladowań przez radykalnych
islamistów (Baptist World, 4/2016).
SŁOWO PRAWDY – 1 – styczeń 2017

31

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

