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więc mamy pozostać w grzechu, by
tym bardziej pomnożyć łaskę?” (6:1).
Oraz: „Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod
Prawem, lecz pod łaską?” (6:15). To
poważne pytania. Zadawali je współcześni apostołowi Żydzi i zadaje je
Kościół w każdym pokoleniu.
W każdym również pokoleniu pojawiają się i ci, którzy czynią
łaskę tanią – traktując ją jako nie
przyczynę do kosztownego uwielbienia i wdzięczności, ale darmową
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w kieszeni – jak i ci, którzy (często
właśnie oburzeni tą pierwszą grupą)
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Paradoks łaski
pod prawem – dlatego sama łaska to
z pewnością przesada!”
Tylko łaska. Sama łaska. Nic,
tylko łaska. Dodam, łaska nie tylko usprawiedliwienia, ale również
poddawania życia Duchowi. Innej
nie ma. Ale jednocześnie, ta łaska
rzeczywiście sprawia, że pomimo
naszych grzechów jesteśmy – dzięki
Jezusowi Chrystusowi – postrzegani przez Ojca jako sprawiedliwi. To
wszystko prawda. Zbawienie to Boży
dar. Tak jak wytrwanie w łasce, choć
to my mamy w niej wytrwać do końca
i inaczej być nie może.
O tym właśnie, o łasce, w tym
numerze Słowa Prawdy. O tych i innych pytaniach z nią związanych.
O jej wspaniałości i wielkości, o jej
wpływie na nas. W tym szczególnym roku 500 lecie Reformacji zechciejmy przypatrzeć się dokładnie
tym podstawowym zasadom biblijnej doktryny. Niech nas to wzmacnia
i strzeże; niech dodaje zapału i gorliwości. „Gdyby prawo miało moc
ożywiać, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzega-

nia prawa” (Gal 3:21). Tak jednak nie
jest. Ożywia nas wiara w Bożą łaskę,
okazaną nam na krzyżu; ożywia nad
posłany nam łaskawie Duch; ożywia
nas łaska nowego życia, łaska przyjęcie do rodziny Bożej i łaska zmierzanie pewnie ku życiu wiecznemu
z naszym wspaniałym Bogiem. Boże,
który zdecydowałeś się w wieczności nie tylko nas stworzyć, ale
i odkupić, przyciągnąć i przygarnąć,
strzec i prowadzić, oraz obdarzyć niezmierzoną, niewyobrażalna chwałą
w wieczności, dawaj nam radość,
świeżość i jasność w zrozumieniu
piękna i szczególności Twojej łaski;
pokrzepiaj nas nią na naszych ścieżkach, abyśmy nie zeszli ani w egocentryczne zapatrzenie w siebie, jako lekceważących Twój dar i skupionych na
życiu dla siebie, ani w mające pozór
pobożności oszukiwanie siebie co do
własnej sprawiedliwości i wielkości
zasług. Chroń nas od tego, dla chwały swojego wspaniałego i łaskawego
zbawienia w Jezusie Chrystusie, za
które będziemy chwalić Cię na wieki,
Amen.
Na okładce: budynek KChB, Białowieża.

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

Wychowująca nas
łaska Boża
fot.: Fotolia
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Liście do Tytusa Paweł zachęca wierzących, aby „stali się ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga. Objawiła się bowiem wszystkim
ludziom zbawcza łaska Boga, która wychowuje nas,
abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania, a żyli na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie
i pobożnie, oczekując spełnienia się błogosławionej
nadziei i objawienia się chwały naszego wielkiego
Boga i Zbawiciela, Chrystusa Jezusa” (Tyt 2,11-13).
Nasz tekst mówi, że łaska Boża naucza nas, a inne

wodę z krzemiennej skały; który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby
cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić to ku dobremu” (5 Mojż. 8,15-16).
W ten sposób Bóg wychowywał swój lud, przygotowując go do wejścia do Ziemi Obiecanej.

Proces wychowania
Łaska Boża uczestniczy w procesie wychowawczym, dyscyplinowaniu człowieka wierzącego.

Lubimy mówić i śpiewać o łasce Bożej. Jakże jest ona wspaniała, jaka bliska i pomocna
każdemu pokutującemu grzesznikowi! Łaska Boża szuka go, podnosi, otwiera jego oczy i prowadzi
do Chrystusa. Dlatego śpiewamy: „O, Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą, do nóg Twych padam
w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią!”. Ale czy na tym kończy się działanie łaski Bożej? Czy działa ona
dalej w życiu już zbawionego grzesznika?
przekłady podają, że ona nas ćwiczy, poucza, wychowuje, prowadzi do uświęcenia życia.
Gdy nawiedza nas cierpienie, często zapytujemy: Boże, dlaczego? Zaczynamy wątpić w Jego
miłość, ale On wie o tym i nadal nas kocha. Jedynie dopuszcza to smutne doświadczenie, o czym
mówi historia Hioba. On widzi nie tylko obecną
sytuację, ale i dobry jej skutek. Przez cierpienie
stara się usunąć z naszego życia ukryte korzenie
grzechu. Mojżesz tak powiedział Izraelitom o ich
Bogu: „Prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez
bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie

Jak wysoka temperatura usuwa z roztopionego
metalu niepotrzebne zanieczyszczenia, tak Bóg
przez cierpienie usuwa z naszego życia resztki
grzechu. Przy tym nie łamie On naszego ducha,
lecz naszą upartą wolę, co staje się dla nas błogosławieństwem. Postępuje tak, jak dobrzy rodzice
przy wychowaniu swego nieposłusznego i upartego dziecka. Zarozumialstwo i nieposłuszeństwo
nie pozwala nam bowiem być kochającymi i łagodnymi chrześcijanami. Ci, którzy poddają się
Bożemu wychowaniu są przekonani, że „tym,
którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu”
(Rzym. 8,28). Wtedy lepiej rozumieją oni ludzi
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cierpiących, są bardziej wyrozumiali wobec błądzących,
starają się szczerze kochać wszystkich ludzi. Chrześcijanina rozpoznaje się nie po tym, co robi, ale kim jest,
z tego bowiem wynikają wszystkie jego uczynki i zachowania. Gdy staje się on coraz bardziej podobny do
Chrystusa, jego zachowanie zacznie się powoli zmieniać.
Wyraźnie widzimy to na przykładzie apostoła Piotra. To silny, impulsywny, zdecydowany charakter. Typowy egocentryk. Taki człowiek nigdy nie płacze. Jezus zaczął stopniowo niwelować jego ujemne cechy, by
w końcu mógł on gorzko zapłakać (Mat 26,75). Tak samo
czyni on z tobą i ze mną. Wybiera narzędzia i sposoby, za
pomocą których nas wychowuje. Nie zawsze Jego środkiem wychowawczym jest jakiś tekst biblijny czy rada
przyjaciela, najczęściej jest to krytyka czy oskarżenia
nieprzychylnego nam człowieka, plotki na nasz temat,
strata przyjaciela czy tragedia w rodzinie. Choć Bóg nie
jest tego powodem, przez te sytuacje prowadzi nas do
pokory i kształtuje nasz charakter. Nieraz człowiek pewny siebie popada w grzech, naraża się na cierpienie, by
w końcu zmienić coś w swoim życiu. Dowodem tego są
świadectwa nawróconych więźniów. Bóg wykorzystuje
każdą możliwość, która doprowadziłaby nas do pokuty
i duchowego rozwoju.
Kiedykolwiek napotykamy w swoim życiu jakąś
trudność, powinniśmy zapytać: Boże, czego chcesz
przez to mnie nauczyć? Pokaż mi, od czego chcesz mnie
oczyścić? Jesteśmy podobni do Piotra, sami staramy się
kierować swoim życiem, a nawet innym narzucać swoje zdanie. Będziemy jednak użyteczni tylko wtedy, gdy
wraz z Jezusem będziemy mogli powiedzieć: Ojcze,
nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czasem, jak
prorok Jonasz buntujemy się przeciw Bogu, uciekamy
od Niego, choć jest to rzeczą niemożliwą, gdyż jest On
wszędzie. Wtedy Bóg posyła do naszego życia burzę
i musimy przyznać Mu rację.
Łaska Boża najpierw powołuje do zbawienia, potem
do uświęcenia, a w końcu do służby. Ostatecznym celem
naszego nawrócenia do wiary w Chrystusa jest nasza
służba i to do niej przygotowuje nas zbawcza łaska Boża.

Łaska Boża najpierw powołuje
do zbawienia, potem do uświęcenia,
a w końcu do służby.
Wielu sprzeciwia się poselstwu ewangelii, a już nawróceni zadowalają się przebaczeniem grzechu i nie poddają
się dalszemu kierownictwu Ducha Świętego. A wśród
zbawionych są i tacy, którzy sprzeciwiają się Bożemu
powołaniu do służby. Wolą sami wybierać rodzaj służby,
a czasem nawet nie chcą czegokolwiek robić. Trzeba modlić się za takich ludzi, aby mogli się upokorzyć, poddać
się Bożej woli i otrzymać Jego błogosławieństwo.
4
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Przygotowanie do owocowania
Łaska Boża nie tylko nas wychowuje, kształtuje nasz
charakter, ale też przygotowuje nas do czynienia dobrych uczynków, do których „zostaliśmy stworzeni
w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,10). Przynoszą one chwałę
Bogu i poszerzają Jego Królestwo. Ten owoc jest skutkiem naszego przebywania w Jezusie Chrystusie, jak latorośl trwa w krzewie winnym (Jan 15,2.5.8). Wtedy, jak
ożywcze soki Duch Święty nas przenika i działa w nas
i przez nas. Rodzi się wtedy cenny owoc Ducha, wyróżniający się takimi cechami, jak: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie (Gal 5,22-23). Na marginesie należy nadmienić, że nie są to owoce, lecz jeden owoc. Wszystkie
jego cechy występują wspólnie. Brak tylko jednej cechy
psuje cały owoc. Gdy cały owoc jest zdrowy, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że Bóg jest ośrodkiem
i celem naszego życia, wtedy przestajemy być egocentryczni – skoncentrowani wyłącznie na sobie, na swoim
życiu, powodzeniu, zdrowiu itp. Przestajemy z byle powodu się obrażać czy gniewać. Nie przywiązujemy się
do rzeczy ziemskich, które stają się nieraz bożyszczami.
Realizujemy motto ap. Pawła, który powiedział: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, jeśli łączy się z poprzestawaniem na tym, co konieczne” (1 Tym 6,6).
Pokora czyni nas łaskawymi i łagodnymi wobec
innych, ponieważ jesteśmy świadomi tego, że Bóg był
łaskawy i łagodny wobec nas. Uczymy się tego, że jesteśmy słabi i ograniczeni, a Bóg jest wszechmocny i nieograniczony. Pragnie On, abyśmy byli świadomi swojej
słabości – i jak Paweł według 2 Listu do Koryntian (12,710) – polegali wyłącznie na Jego mocy. Wtedy nasze życie już nie będzie należało do nas, lecz do Niego, a Jego
dzieło będzie prowadzone w Jego sposób. Jak ogrodnik
przycina i kształtuje każdą gałązkę winnej latorośli,
usuwa dzikie pędy, by umożliwić jej lepsze owocowanie, tak nasz Ojciec nieraz przez bolesny zabieg na nowo
formuje nasz charakter, by nasze życie było dla Niego
bardziej użyteczne.
Nauczająca i wychowująca nas łaska Boża pozwala
nam lepiej poznać Boga, lepiej poznawać samych siebie,
bardziej współczuć innym i kochać ich, bardziej cieszyć
się życiem i posiadać coraz większą świadomość Bożej
obecności. Tylko wtedy będziemy mogli „odwrócić się
od bezbożności i światowych pożądliwości, aby żyć na
tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienia
się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa”. Dzięki niech będą Bogu za Jego łaskę, która nie tylko prowadzi nas do zbawienia, ale towarzyszy
nam przez całe życie, kształtuje nasz charakter i coraz
bardziej upodabnia do Pana Jezusa Chrystusa. Jemu
niech będą za wszystko oddane dzięki, cześć, chwała
i uwielbienie.

Zrozumieć głębiej,

Z życia kościoła

nauczyć się więcej
O „Projekcie Kościół” z Mateuszem Wicharym,
organizatorem, rozmawia Ksawery Sroka

Ksawery Sroka: Jakie były najważniejsze przesłanki powstania „Projektu Kościół”?
Mateusz Wichary: Temat konferencji poświęconych kompleksowo Kościołowi chodził za mną od
przynajmniej dwóch lat. Czułem, że
jako Kościół Baptystów mamy wielki potencjał – zarówno własny, jak
i poprzez ciekawych i mądrych znajomych – do pomocy w zrozumieniu
Kościoła i jego roli we współczesności. Zarówno wzbogacić siebie, jak
i innych chrześcijan. Jak go uwolnić? Co możemy zrobić, aby sięgnąć
dalej, zrozumieć głębiej, widzieć
szerzej, nauczyć się więcej? Stąd
pojawił się pomysł, aby uruchomić cykl konferencji, stawiających
przede wszystkim na wysoką jakość, ale również na zaangażowanie
uczestników.
Skąd nazwa „Projekt Kościół”?
Bardzo często myślimy o Kościele jako o czymś, co po prostu jest.
Było, i mamy nadzieję, będzie.
„Projekt” natomiast to słowo, które
od razu nas mobilizuje: jest coś do
zrobienia, trzeba przemyśleć sprawę, ale trzeba również coś nowego
zrobić, trzeba się przyłożyć.
Jestem przekonany, że Kościół
w tym sensie jest projektem: nieustanną budową. Jezus chce nieustannie Kościół budować, a nie
naprawiać. Jest budowniczym, nie
konserwatorem. O tym mówi również reformacyjne hasło „ecclesia
reformanda semper reformanda est”
czyli: Kościół reformowany, prawdziwy, biblijny, to taki, który nieustannie czuwa nad tym, jaki jest.
Który pyta się o to, jak budować, jak
się rozwijać, jak trwać w prawdzie,
ale jak jednocześnie tę prawdę odważnie i nowatorsko wprowadzać

w społeczeństwo. A jednocześnie
– co wcale nie jest takie oczywiste
– jak również z tą prawdą docierać
w poruszający sposób do kolejnego
pokolenia w samym kościele. Każde
pokolenie jest bowiem nieco inne, ma
inną wrażliwość, inne sprawy są dla
niego ważne. W inny sposób również
komunikuje się z otoczeniem.
A co byś odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że to
tworzenie problemów, że wystarczy, aby Kościół zwiastował
ewangelię, a cała reszta nie ma
większego znaczenia?
Kościół musi rozumieć siebie w różnym odniesieniu. Przede wszystkim
wobec Biblii. Stąd jedną ze składowych cyklu „Projektu Kościół” jest
„Kościół w Słowie.” Rozumiemy to
i uważamy za oczywiste, że konieczne dla zdrowej budowy Kościoła
jest poznanie Słowa. I to dogłębne!
Wcale nie chcę zakładać, że nie
mamy się już czego uczyć. Przeciwnie: chciałbym, abyśmy rozumieli je
coraz lepiej. Potrzebujemy rozumieć
przede wszystkim przesłanie poszczególnych Ksiąg; na tym – na poznaniu Ksiąg, które znamy, ale często
jedynie powierzchownie – chciałbym
się skupić przede wszystkim.
Ale to odniesienie to nie wszystko. Kościół musi również być wyposażony w praktyczne umiejętności. „Ćwiczenie się w pobożności”
o którym mówi Paweł (1 Tm 4:7) to
nie tylko poznanie Biblii, czy dyscyplina codziennej modlitwy – choć
są one niezbędne i niemożliwe do
zastąpienia przez nic innego – ale
również wyćwiczenie się w różnych
sposobach przynoszenia Bożej pomocy sobie nawzajem i innym wokół nas. Jak pomóc osobie opłakującej zmarłego bliskiego? Jak doradzić

małżeństwu, które nie potrafi się
zrozumieć? Co robić, aby mężczyźni w zborach nie czuli się zbyteczni?
Jak stawiać młodzieży wyzwania,
które je rozwiną, zamiast zabawiać
ich do znudzenia? Jak skutecznie
ewangelizować? Jak zakładać nowe
zbory? Jak wzbudzać w sobie pasje
dla dzielenia się świadectwem? To
wszystko bardzo potrzebne dla naszej pobożności zdolności, i myślę
wszyscy widzimy, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć. Stąd druga
składowa cyklu „Projektu Kościół”
– „Kościół w budowie.” Czyli: wyposażenie do pobożnych zadań.
W końcu, Kościół musi rozumieć siebie w odniesieniu do ducha
czasów. Do sytuacji, jaka go dotyka. Do rzeczywistości, w jakiej jest
zanurzony. Dlatego, że powiedzmy
sobie szczerze, to wszystko nie jest
poza nami. To jest w nas. Rozwiązłość Koryntu miała wpływ na Koryntian – i dostępność pornografii
ma wpływ na współczesny Kościół.
Rzymskie, czy żydowskie wzorce
rodziny miały wpływ na pierwszy Kościół – i dzisiejsze problemy
z późnym zachodzeniem w ciążę,
czy wychowywaniem dzieci, czy
postrzeganiem majątku, czy pracą
(bądź jej brakiem), emigracją, czy
nawet polityką – której unikamy, ale
która przecież ma wpływ na nasze
rozmowy na domowych grupach
chociażby – to wszystko jest w nas,
a nie poza nami. Jak to ocenić? Jak
się bronić? Co trzeba przyjąć, bo
można uznać, że nie jest szkodliwe,
a co trzeba zmienić i wykorzenić,
choć jest bardzo trudne? To ostatni,
trzeci wątek cyklu „Kościół w budowie” – czyli „Kościół w wielkim
mieście.”
Podsumowując, Kościół nie
może tego wszystkiego zlekcewaSŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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żyć, powiedzieć: „cóż, to za dużo
dla nas”. Dlatego, czy chcemy, czy
nie, w tych trzech odniesieniach po
prostu żyjemy. Potrzebujemy trwać
w Słowie; potrzebujemy się rozwijać, aby skutecznie zmieniać siebie
i świat; i w końcu, musimy duchowo
rozumieć sposób myślenia i wartości ludzi wokół nas, aby ostać się,
ale również być trafiającym w sedno
rozwiązaniem.
Jak to się stało, że pracujecie nad tym projektem razem
z Wojtkiem Kowalewskim?
Był to projekt tak duży, że rozumiałem, że nie jestem dość kompetentny,
aby samemu go poprowadzić. Modliłem się o kogoś do pomocy, bo jego
zaistnienie leżało mi na sercu. Wtedy przy jakiejś innej okazji wspomniałem o tym projekcie Wojtkowi.
Tak bardzo się do niego zapalił, że
od razu z wdzięcznością przyjąłem
Jego pomoc. Pierwsza konferencja,
„Królestwo Boże w wielkim mieście” to był w większej mierze niż
mój, właśnie jego projekt – i rezultat
przeszedł moje oczekiwania!
No właśnie: dlaczego właśnie
taki temat?
Biblia mówi o Wielkim Mieście.
I zawsze jest to przesłanie niejednoznaczne. Pierwsze miasto, Henoch,
założył Kain (Rdz 4:17). Choć wpisywało się w Boży plan ochrony Kaina,
to przecież było również rezultatem
wygnania go sprzed Bożego oblicza.
Drugie miasto, Babel, zbudowali ludzie chcący uczynić sobie imię równe Bogu, dowieść jego istnieniem
własnej samowystarczalności, która
byłaby świadectwem przeciw Stwórcy, iż sami doskonale potrafią o siebie zadbać (Rdz 11). Kolejne miasta,
które spotykamy w Księdze Rodzaju
to Sodoma i Gomora, do których niebezpiecznie zbliżał się Lot, bratanek
Abrahama, aby ostatecznie wśród
nich zamieszkać. I boleć nad ich
grzechem. To z Sodomy aniołowie
wyprowadzili Lota, zanim Boży sąd
– deszcz ognia i siarki nie zniszczył
tego miejsca, czyniąc zeń przestrogę
6
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na całą przyszłą historię, że Bóg widzi to, co dzieje się w miastach i nie
jest obojętny.
Ten obraz dowodzi, że miasto
to miejsce przekleństwa. Skąd
więc Królestwo Boże w (wielkim) mieście?
Wspaniałe pytanie! Bóg miał również swoje miasta. Dał Ludowi Wybranemu zamieszkać w zdobytych
miastach Kaananu. Miasto Dawidowe, Jerozolima, było miejscem
bezpieczeństwa i błogosławieństwa
Bożego, o którym tak śpiewali pielgrzymi: „Jerozolima! Zbudowana,
jak przystało na miasto, Tworząca
zwartą całość, tak że pielgrzymują tam plemiona Pana, by sławić
w nim Jego imię, zgodnie z daną
Izraelowi ustawą!” (Ps 122:3-4).
Swoją drogą, Bóg zatroszczył się
również o Niniwę, wielkie miasto,
którego „obejście zajmowało trzy
dni drogi”. Wezwał je do nawrócenia i ono faktycznie się nawróciło,
ku rozpaczy proroka Jonasza, który
wolałby, aby Bóg je osądził.
A znów Jezus porównał swój
lud do „miasta położonego na wzgórzu” (Mt 5:14). Strategia misyjna
apostoła Pawła łączyła się właśnie
z wchodzeniem z ewangelią w wielkie miasta, pomimo wszystkich wyzwań, jakie się z tym wiążą: Korynt,
Efez, Antiochię i w końcu Rzym.
W końcu, ostateczny obraz odkupionej ludzkości w księdze Objawienia
to nie odnowiony Ogród, ale „święte
miasto, Jerozolima, zstępująca z nieba od Boga” (Obj 21:10).
Czyli? Co wynika z tych biblijnych wątków?
Bóg MA PLAN dla wielkiego miasta. Choć miasto zazwyczaj jest niechętne Bogu, Bóg miasta się nie obawia. Bóg w nie wkracza i je zmienia.
Stąd właśnie temat naszej pierwszej
konferencji: KRÓLESTWO BOŻE
W WIELKIM MIEŚCIE.
I dodam, to był temat bardzo
praktyczny. Staraliśmy się zadawać
pytania o nasze miejsce. Skoro Bóg
ma plan dla tej rzeczywistości, to

gdzie Ty i ja – każdy chrześcijanin
– jesteśmy w tym Bożym dziele?
Co robi Kościół i chrześcijanie, aby
przenikać i rozświetlać tę przetworzoną rzeczywistość technologii, instytucji, ekonomicznych i społecznych zależności, w końcu – ambicji
i niczym nie skrępowanej rozrywki
i realizacji wszelkich możliwych
pragnień?
Dlaczego właśnie temat uczniostwa został wybrany jako temat
czerwcowej konferencji „Projekt Kościół 2.0”?
Zacznę od tego, że nie za bardzo
podoba mi się to słowo. Ja chyba
wolałbym odwołać się do bycia synem/córką, rodziny, jako wzorca
relacji dojrzewania w posłuszeństwie Bogu – ale i bliskości z Nim.
Niemniej, tak już się utarło, żeby
mówić raczej o środowisku szkoły,
relacji nauczyciel (mistrz) – uczeń.
Ona ma w sobie współcześnie wiele negatywnych konotacji, na przykład bycie uczniem kojarzy nam się
z siedzeniem w ławce i nudnymi
lekcjami raczej niż dynamicznym
naśladowaniem mistrza-fachowca –
będąc z nim wszędzie tam, gdzie on.
Tak czy inaczej, idea uczniostwa,
jako osobistego zaangażowania
w taką właśnie relację – zarówno
jako uczeń kogoś, jaki mistrz dla
kogoś innego – jest moim zdaniem
czymś na wskroś biblijnym. I odnowa tej relacji w naszych zborach jest
wielkim zadaniem, zadaniem, które
da nam wielką satysfakcję – zarówno jako uczniom, jak i mistrzom
– a samemu Kościołowi potężne
wzmocnienie jak i model wpływu
na ludzi wokół nas.
Jeśli mógłbyś w 2-3 zdaniach
zachęcić do udziału w czerwcowej konferencji, to co chciałbyś
przekazać?
Zostań uczniem. Znajdź swojego mistrza. Zostań dla kogoś mistrzem.
To cię zachęci, wesprze i zmotywuje do życia z Bogiem, Jego Królestwu przyniesie rozwój, a Królowi
chwałę!

Z życia kościoła

Ksawery Sroka

Królestwo Boże
w wielkim mieście
Relacja z konferencji w Warszawie-Radości

W

trzeci styczniowy weekend odbyła się w Radości
konferencja zapowiadana jako początek cyklu
pod nazwą „Projekt Kościół”. Motywem przewodnim
konferencji było świadome zaangażowanie chrześcijan
w miejscach, w których Bóg nas stawia, a więc często
właśnie w wielkim mieście i stąd właśnie tytuł styczniowego spotkania czyli „Królestwo Boże w wielkim
mieście”.
W konferencji wzięło udział blisko 70 uczestników,
co jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę,
że działania promocyjne rozpoczęte zostały niewiele
ponad miesiąc wcześniej. Taka frekwencja wskazuje
na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia,
co potwierdzają wyniki ankiet ewaluacyjnych, które
uczestnicy wypełnili na koniec konferencji.
Mocnym otwarciem był piątkowy panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele bardzo różnych środowisk, których łączyła ewangeliczna wiara
oraz dzielenie się ją w miejscach pracy czy służby. Kościół reprezentowali prezbiter Piotr Zaremba (Kościół

Baptystów, pastor i tłumacz Pisma Świętego) i biskup
Marek Kamiński (zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego), świat kultury i biznesu pojawił się w osobie
Sebastiana Pawłowskiego (biznesmena, współtwórcy
SLOT), biznes w pierwszoligowym wydaniu reprezentowali Piotr Herman (dyrektor zarządzający międzynarodowej firmy Materna Communications), Krzysztof
Jędrzejewski (biznesmen wielkiego formatu zaangażowany w wiele czołowych polskich firm) oraz działający
na styku biznesu i organizacji pozarządowych Norbert
Palimąka (m. in. Prezes Zarządu Fundacji Od biznesu
do służby), natomiast o edukacji – także w praktycznym i biznesowym ujęciu – mówili Artur Abramowicz
(współtwórca prywatnych szkół) oraz Piotr Gąsiorowski (szkoleniowiec, inicjator polskiej edycji Global
Leadership Summit). Panel pomyślany był jako miejsce dyskusji o praktycznym aspekcie funkcjonowania
chrześcijan „w wielkim mieście”.
Sobotę rozpoczął bardzo dobrze przyjęty przez
uczestników (najwyższa średnia ocen: 4,96 na 5,00)
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017

7

planów czy działań poprzez przykłady, o których opowiedzieli prelegenci.
Sesja podsumowująca spinała wszystkie wykłady
i prelekcje, a zakończyła się wypowiedziami uczestników. Część z nich była bardzo emocjonalna i wskazywała na wielką potrzebę organizowania takich wydarzeń,
w których wiedza przeplata się z doświadczeniem, a forma wykładowa ustępuje miejsca warsztatom. Taka jest
właśnie idea „Projektu Kościół”, o której więcej można
poczytać także w tym numerze w wywiadzie z Mateuszem Wicharym, jednym z dwóch – obok Wojtka Kowalewskiego – inicjatorów Projektu. Wywiad z Wojtkiem ukaże się w numerze marcowym.
Koniec konferencji to nie tylko sesja podsumowująca, ale także symboliczne podziękowanie moderatorom, bez których dyskusje w małych grupach nie byłyby takie głębokie i tak efektowne.
Większość uczestników podzieliła się wrażeniami
i ocenami wypełniając ankiety ewaluacyjne. Konferencja została oceniona bardzo wysoko (4,78 na 5,00),
a poszczególne sesje także otrzymały wysokie noty.
Ogłoszony na konferencji temat czerwcowego „Projektu Kościół” czyli „Przemieniające uczniostwo” uzyskał
jeszcze wyższą średnią ocenę, choć oczywiście w tym
przypadku chodziło o ocenę przydatności tematu.
Kolejny „Projekt Kościół” planowany jest na ostatni
weekend czerwca (23-24.06), a organizatorzy zapewniają jeszcze większy udział sesji warsztatowych i jeszcze większe skupienie na praktycznym aspekcie ruchu
uczniowskiego. Więcej na www.ProjektKosciol.pl

wykład Piotra Zaremby zatytułowany „Królestwo Boże
w Biblii”, który pomógł mocno osadzić dalsze rozważania w świetle Bożego Słowa. Warto podkreślić,
że każda sesja składała się z części wykładowej oraz
z części warsztatowej, gdzie uczestnicy w małych grupach prowadzeni w dyskusji przez moderatorów starali
się znaleźć osobiste zrozumienie tematu i osobiste jego
zastosowanie.
Kolejna sesja to moduł pod tytułem „Doświadczenie
Królestwa” poprowadzony wspólnie przez Mateusza
Wicharego i Andrzeja Nędzusiaka. Oprócz poważnych
momentów były także humorystyczne, jak ten, kiedy
Andrzej Nędzusiak – na początku swojego wystąpienia – poprosił o ciepłe jego przyjęcie w uznaniu jego
odwagi, bo – jak powiedział – „trzeba mieć odwagę,
żeby tłumaczyć greckie słowa użyte w Biblii, kiedy na
sali jest Piotr Zaremba”. Także ta sesja podzielona była
na część prezentacyjną i warsztatową, a wielu uczestników było poruszonych treścią i wspólną modlitwą będącą częścią tego modułu. Głównym hasłem było „Doświadczanie Królestwa. Co to zmienia w moim życiu?”
Po obiedzie wystąpiło wspólnie dwóch szkoleniowców i pastorów jednocześnie czyli Piotr Gąsiorowski
i Wojtek Kowalewski, a ich część zatytułowana była
„Misja Królestwa w praktyce życia codziennego”.
Kolejna sesja także poprowadzona była w tandemie,
tym razem biznesowym. Swoim doświadczeniem z biznesu i z organizacji pozarządowych dzielili się Krzysztof Jędrzejewski i Norbert Palimąka. Wielu uczestników zostało bardzo zachęconych do swoich własnych
ZAPRASZAMY

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli, zna tych, którzy Mu ufają. (Nahuma 1,7)
Jest Ktoś, kto wie o Tobie wszystko, zna ciebie i zna każdy twój ból.
Możesz być odnaleziona przez Niego w swojej codzienności.
Zaufaj i pozwól się odnaleźć! Przyjedź na tę konferencję!
Znajdziesz tu zrozumienie i wsparcie.
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Szczegóły na stronie
www.baptysci.pl/sluzba-kobiet

W programie: • warsztaty i seminaria prowadzone

przez specjalistki (z tłumaczeniem z języka angielskiego) - terapeutka, prawniczka,
doradczyni oraz kobiety, które podzielą się swoimi doświadczeniami i jak sobie
z nimi poradziły • warsztaty taneczno-ruchowe • terapia sztuką • indywidualne
konsultacje z doradcami, psychologami • uroczysta kolacja

Świadectwo WIARY
20 stycznia br. przed
Komisją Egzaminacyjną
w Warszawie na Egzamin
Kościelny zgłosił się brat
Samuel Skrzypkowski
z I Zboru w Warszawie.
Egzamin zdał
pozytywnie. Oto jego
świadectwo wiary.

Samuel Skrzypkowski
z żoną Dominiką
i córką Basią.

P

rzyszedłem na świat jako pierworodne dziecko w rodzinie pastora
Kościoła Chrześcijan Baptystów. Od
kiedy pamiętam byłem przekonany
o istnieniu i świętości Jezusa Chrystusa. Znałem odpowiedzi na wiele
pytań dotyczących Boga i zbawienia, znałem wiele historii biblijnych,
jednak coś było nie tak.
Wiara jaką starałem się żyć, była
wiarą moich rodziców. Posiadałem
tylko wiedzę, ale moje życie nie
było zgodne z tym, co ta wiedza zawierała. W miarę dorastania, kiedy
stałem się nastolatkiem, zacząłem
prowadzić podwójne życie. W niedziele zakładałem maskę grzecznego pastorskiego syna, chodzącego
do kościoła, siedzącego w kaplicy
i słuchającego kazania. Natomiast
w poniedziałek, w szkole byłem już
wygadanym cwaniakiem i zapominałem o tym czego słuchałem dzień
wcześniej. Nie byłem złym dzieckiem, albo rozrabiaką, ale byłem
hipokrytą. Mówiłem że „kocham
Jezusa” i musiałem nawet sporo
z tego powodu wycierpieć, a jednak nie należałem do Niego. Łączyli
mnie z Nim moi rodzice, mówiący

mi o Nim od dzieciństwa, kościół
w niedzielę oraz spotykająca się
w nim grupa młodzieżowa. Kiedy
trzeba było się pomodlić, robiłem
to, kiedy była potrzeba przeczytania
fragmentu Biblii, robiłem to, ale to
wszystko było kwestią wychowania,
a nie szczerej relacji z Chrystusem.
Zmawiałem przed spaniem modlitwę i przepraszałem Boga za różne
grzechy, po czym drugiego dnia robiłem dokładnie to samo, za co przepraszałem dzień wcześniej.
Mniej więcej na przełomie gimnazjum i liceum, w wakacje miałem
jechać na chrześcijański obóz młodzieżowy jako pomocnik wychowawcy. Kilka dni przed wyjazdem
zacząłem poważnie zastawiać się
nad swoim życiem. Zrozumiałem
że jest to jedna, wielka hipokryzja.
Miałem jechać na obóz po to, by być
przykładem dla innych i mówić o Jezusie, podczas gdy sam osobiście Go
nie znałem. Widziałem życie moich
kolegów, którzy byli dla mnie bardzo
ważni i zobaczyłem, że ono jest nic
nie warte, toczy się wokół „dobrej
zabawy”, muzyki, sprośnych lub rasistowskich dowcipów i komputera.

Samuel
Skrzypkowski

Zobaczyłem, w jakim zakłamaniu ja
sam trwam, próbując oszukać siebie
i innych, że jestem chrześcijaninem.
Zacząłem wtedy prosić Jezusa
o prawdziwą przemianę serca, o to,
by zrobił z „niedzielnego chrześcijanina” prawdziwie wiernego sługę.
Moje życie stopniowo zaczęło
się zmieniać. Zacząłem mieć prawdziwą relację z Bogiem, systematycznie chciałem poznawać jego
Słowo i rozmawiać z Nim przez
modlitwę. Koledzy nie byli już dla
mnie priorytetem, ich miejsce zajął
Jezus. Moje życie nie stało się idealne, wciąż grzeszę. Jednak wiem, że
każde takie zachowanie obraża mojego Zbawiciela. Chcę więc odwracać się od grzechu i dążyć do tego,
by stawać się jak On. Chcę ciągle
poznawać Pismo Święte, bo wiem,
że tylko tam znajdę prawdę. Chcę
głosić ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, jedynej Osobie, która
może wyrwać człowieka z drogi do
piekła. Teraz nie żyję już tylko wiarą którą wpoili we mnie rodzice, ale
osobistą relacją z Bogiem. I jest to
najwspanialsza rzecz, jaka mi się
przydarzyła.
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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TEMAT NUMERU | SOLA GRATIA
Mateusz Wichary

Odwaga
i pokora

przyjmowania
łaski
Ł

aska kojarzy nam się dzisiaj
z czymś przyjemnym i prostym.
Głoszenie zbawienia z łaski również. Być może modląc się o czyjeś
nawrócenie myślimy czasem: byleby zrozumiał, że zbawienie jest
z łaski! Wtedy już na pewno chwała
i piękno Bożego daru sprawią, że zechce go przyjąć.
Czy faktycznie tak jest? Chyba
niekoniecznie. Jeśli zbawienie jest
z łaski, nie mam się czym przed
Bogiem chlubić, o czym zresztą
mówi znany nam wszystkim werset z Efezjan 2:8-9: „Z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest
to waszym osiągnięciem, ale darem
Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto nie chlubił”. A to
nie jest uwalniające. To jest upokarzające. To raczej wstyd. To przyznanie się do słabości, niemocy. To
uznanie, że Bóg nic nie musi. Pewien
bliski mi człowiek usłyszał ode mnie
kiedyś ewangelię. I odpowiedział:
a gdzie jest w tym miejsce dla mnie?
Fajnie jest dostawać prezenty.
Ale zazwyczaj dostając prezenty
przede wszystkim uświadamiamy
sobie, że są wokół nas ludzie, którzy
nas kochają, dla których jesteśmy
cenni. I rzadko łączy się to u nas

10
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z poczuciem, że nie mamy się czym
chlubić. Bo raczej mamy. Rzadko dostajemy bowiem prezenty od
osób, które zraniliśmy, obraziliśmy,
czy wobec których jesteśmy niechętni, bądź obojętni. Przed Bogiem
jednak nie mamy się czym chlubić.
Nie zrobiliśmy czegoś, co powodowałoby u Boga konieczność odwzajemnienia się. I taka świadomość raczej przeraża, niż uwalnia. Sprawia,
że czujemy się niepewnie i nieswojo.
W zasadniczej większości naszych
relacji z innymi ludźmi zawsze jest
bowiem jakaś wspólna korzyść, która nadaje jej trwałość. Stabilność
i bezpieczeństwo. Racjonalność.
Jaka racjonalność towarzyszy
Bogu, który idzie na krzyż za upadłych ludzi? I potem daje im wszystko za darmo?
Nasze podziękowania? Słusznie,
że są, ale czy można je uznać za dobry biznes dla Boga? Skuteczność
w służbie? Hm? Nie sądzę. Ludzie
grzeszni i zepsuci (a i chrześcijanie
czasem) gorliwiej służą mamonie niż
wielu chrześcijan Bogu (Łk 16:8).
Nie chce nikogo zniechęcać do
oddania i wdzięczności. Przeciwnie. Stwierdzam jednak prosty fakt:
zbawienie z łaski, bez czegokolwiek

„Pokora w Piśmie Świętym
nie jest udawaniem
bezwartościowej osoby, czy
też odmową obejmowania
odpowiedzialnych stanowisk.
Oznacza przyjęcie w pełni
świadomości wyznaczonego
przez Boga zajmowanego
miejsca. Bycie pokornym to
realizowanie Bożych poleceń,
tak jako wysokiej pozycji
przywódca (Mojżesz był
pokorny: Lb 12:3), jak i jako
niezauważany przez nikogo
sługa.” J.I. Packer

po mojej stronie, czym mógłbym
się chlubić, czym mógłbym skłonić Boga do tego, aby się nade mną
zmiłował, to NIE jest komfortowe
położenie. Zmusza mnie do wiary,
że Bóg się nade mną zmiłował choć
NIE miał ku temu powodów. Użalił
się, dotknął, oczyścił, wychowuje,
troszczy się i kiedyś uwielbi – bo takie ma serce. Nie dlatego, że jakoś
sobie na to zasłużyłem.
Oczywiście, ostatecznie to tworzy znacznie mocniejszą pewność
mojej tożsamości w Chrystusie, niż
uczynki. Ale dopiero ostatecznie: po
tym, jak przejdziemy drogę uniżenia
i przyznania, że oto musimy po prostu przyjąć i uznać fakt, że dotknęła
nas niewyobrażalna łaska, na którą
w żaden sposób nie zasłużyliśmy;
że Bóg zbawił nas, choć nie musiał,
choć nam się to nie należało; że dotknął się nas, odrodził, przemienił,
choć nie miał takiego obowiązku; że
oto wierzymy, choć to wszystko pochodzi z Boga i nie z nas samych.
To nie jest proste. To jest trudne. Łatwiej i bezpieczniej przychodzić do Boga na innych warunkach:
prezentując swoje zasługi. Uczynki
bowiem działają w sposób, który
rozumiemy, i z którym jesteśmy za-

znajomieni: „jeśli ktoś pracuje, nikt
mu wynagrodzenia nie poczytuje za
łaskę. Ono mu się należy” (Rz 4:4).
Uczynki tworzą zależność wzajemności: każdy coś w układ wnosi
i każdej ze stron należy się w związku z tym to, czym odwzajemnia się
druga strona. To rozumiemy i w tym
czujemy się bezpiecznie.
Jednak, w przypadku Boga to
iluzoryczne. Taki układ bowiem
również sprawia, że gdy proporcja jest zaburzona – ktoś dostaje
znacznie więcej, niż na to zasługuje
– czuje się niekomfortowo. Czuje, że
powinien dać więcej, aby jakoś zbalansować to, co otrzymał.
I warto tu dodać, ze bardzo wielu chrześcijan w głębi serca tak właśnie o Bogu myśli. Gdy dostają zbyt
wiele, nie potrafią tego przyjąć. Gdy
uświadamiają sobie wielkość Bożej
łaski, kryją się raczej, niż to przyjmują. Co skądinąd dowodzi, że nie rozumieją, że najwięcej już dostali przez
ofiarę i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa – że będąc konsekwentni,
nie powinni się nawet nawrócić, bo
przez nawrócenie właśnie otrzymujemy największy dar, dar zbawienia.
Łaska jest jedyną zasadą, która
uwalnia nas do tego, byśmy w pełnej
świadomości tego, co mamy w Chrystusie, potrafili się tym cieszyć i tym
żyć. Łaska sprawia, że mogę przyjąć
„wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios” (Ef 1:3), jakie jest dla
mnie w Chrystusie. TYLKO łaska.
Człowiek bez świadomości łaski będzie pomniejszał znaczenie i chwałę
tych darów, bo po prostu nie będzie
w stanie ich odwzajemnić. A bez odwzajemnienia nie będzie w stanie,
z czystym sumieniem, nimi żyć.
Albo na odwrót: uświadomiwszy
sobie, o czym mówi chrześcijaństwo
jako o darze, nie będzie tego chciał
przyjąć. Bo mu na to nie pozwoli duma. Miłość własna. Poczucie
własnych dokonań, które, nawet największe, okazują się niczym wobec
ogromu darów dla osób wierzących
w Chrystusa. I to wszystkich, nie
jakichś szczególnie zasłużonych!
W chrześcijaństwie bowiem to, co
powszechne, co dawane każdemu,

najmniejszemu nawet chrześcijaninowi, przewyższa znaczeniem to,
czym się między sobą różnimy.
Przyjmowanie łaski wymaga
więc pokory. Pokory wyrzeczenia
się siebie. Ponadnaturalnego (bo nie
pochodzącego z nas – wtedy mielibyśmy się czym chlubić) zrozumienia, że mam tak wiele, choć na nic
nie zasługuję. To trudne.
I dlatego łaska wymaga również odwagi. A raczej uświadamianie sobie ogromu łaski otrzymanej
w Chrystusie wymaga odwagi. Ten
ogrom jest bowiem przytłaczający.
Znacznie łatwiej żyć bez tej świadomości. Łatwiej żyć w poczuciu
mniejszej łaski, bo wtedy znacznie
mniej Bogu zawdzięczamy. Łapiemy jakąś przestrzeń dla siebie, gdzie
oto sami coś osiągamy i mamy się
czym pochwalić.
Ale to pułapka i zwiedzenie. Fałszywa chluba. Nie dlatego, że mamy
udawać, że nic nie osiągamy albo, że
jesteśmy nikim. To akurat jest całkowita nieprawda, obłuda i kłamstwo zaprzeczenia ogromu bogactw
Chrystusowych, jakie otrzymujemy.
Jest dokładnie na odwrót: każdy
chrześcijanin jest kimś szczególnym
i pełnym chwały: jest umiłowanym
dzieckiem Bożym, wybranym odkupionym, odrodzonym, wywyższonym przez adopcję do rodziny
Bożej (Rz 8:14), zaproszony do Bożego stołu, wezwany do czynienia
zadań o wiecznym znaczeniu (Mt
28), wychowywany i wyposażany
do bycia w tym wspaniałym zadaniu
skutecznym, w końcu: przeznaczonym do życia wiecznego dziedzicem Bożym, w którym już teraz żyje
i mieszka darowany mu łaskawie
– a zyskany przez Jezusa Chrystusa
(Rz 8:15-17) – Duch Boży, zadatek
przyszłej chwały (Ef 1:14). Każdy
z nas jest niewyobrażalnie wywyższony! I będzie jeszcze bardziej wywyższony, gdy okaże się w pełni,
kim jesteśmy, gdy otrzymamy chwalebne ciała, gdy Chrystus powróci,
a królestwu Jego nie będzie końca!
Udawanie, że jesteśmy nikim,
albo nie mamy znaczenia to pułapka
i zwiedzenie właśnie dlatego, że za-

przecza wielkości tego, co otrzymaliśmy. Zaprzecza Bogu. Odmawia
Mu prawa łaski, stawia warunki Jego
szczodrości, wyznacza granice jego
miłości. To nie pokora. To pycha.
Właśnie dlatego pokorą jest NIE pomniejszanie tego, kim jesteśmy i co
mamy w Jezusie Chrystusie – ale na
odwrót: pokorą jest w pełni świadome przyjęcie tego, życie tym, poddanie całego swojego życia tej niewyobrażalnej chwale, jaka przez łaskę
stała się naszym udziałem. Pokora
to przyjęcie Bożej woli. Dlatego, że
wtedy i tylko wtedy, gdy odważnie ją
przyjmiemy – w całej świadomości
łaski, jaką ona jest – nasze życie ulegnie potężnej przemianie. To światło
będzie w stanie rozświetlić wszelką
ciemną dolinę, która przechodzimy.
Ta świadomość niewypowiedzianej,
potężnej łaski zmieni nas – z ludzi
goniących za głupotami, znikomymi błyskotkami, przemijającymi korzyściami oferowanymi nam przez
świat – w ludzi wewnętrznie utwierdzonych, spójnych, z jasno poukładanymi, niezmiennymi, Bożymi
celami; niewzruszonych w swej
nowej tożsamości; a jednocześnie
oddanych, gorliwych, niezłomnych.
Nie zawstydzonych, lecz przeciwnie
– przekonanych i pewnych tego, dla
Kogo warto żyć. I to świadomość łaski – właśnie łaski i tylko łaski – jest
zdolna i ma moc takimi nas uczynić.
Niechby tak właśnie się stało.
Drogi Ojcze, daj nam pokorę i odwagę, aby przyjmować cały ogrom
Twojej łaski; uwielbij się w naszej
świadomości tego, jak wspaniałymi darami obdarzyłeś nas w Twoim
doskonałym Synu; i ogromem owej
łaski przemieniaj nasze serca; krusz
nasze zapatrzenie w siebie, oddanie
sprawom marnym i nędznym, dodawaj sił w walce o Twoje wartości
i cele, ożywiaj nas, wlewaj wdzięczność i uwielbienie, bo zaprawdę
jesteś Tego godzien, jako Jedyny,
o czym przekonuje nas łaskawie
posłany nam Duch, co potwierdza
wspaniały dar Twojego Słowa, które
nam pozostawiłeś; bądź uwielbiony,
wywyższony w nas i przez nas za
Twoją łaskę, Amen.
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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TEMAT NUMERU | SOLA GRATIA
Włodek Tasak

Łaska

– najważniejsza lekcja
do przyswojenia

K

iedy pewne słowo lub pojęcie
zadomowi się w naszej świadomości bardzo mocno, w pewnym
momencie przestajemy „słyszeć”
je w jego pierwotnym znaczeniu,
w miejsce tego wstawiając już jedynie proste skojarzenie, które pozwala nam szybko porządkować
ten odcinek rzeczywistości, za który ono odpowiada. Kiedy więc na
przykład pada określenie „polityk”
zaraz łączymy je ze wszystkimi
skojarzeniami (najczęściej negatywnym, takie czasy...), które ono niesie
w sobie. A kiedy usłyszymy, dajmy
na to, słowo „honor”, łączymy je jedynie z jakimiś postawami z przeszłości, jako że dziś pojęcie to w zasadzie wyszło z użycia (ze szkodą
dla naszej rzeczywistości). Podobnie
jest z łaską. Słowo to – kiedy pada
w kontekście teologicznym, chrześcijańskim – kojarzy się nam, protestantom, gównie z techniczną kwestią dotyczącą uzyskania zbawienia.
Tymczasem, choć skojarzenie jest
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w pełni prawdziwe, bardzo zubaża
ideę, którą Bóg zawarł w swojej postawie dotyczącej człowieka.

Coś więcej niż zapis w słowniku
Grecki źródłosłów tego słowa, które
brzmi charis, jest wspólny ze słowem chara (znaczenie podstawowe:
radość), co sprawia, że postrzegane w szerszym kontekście przenosi
o wiele bogatsze treści znaczeniowe: wdzięk, powab, czar, urok;
życzliwość, opieka, życzliwa pomoc, dobrodziejstwo. W grece klasycznej słowo charis oznaczało to,
co przynosi radość, przyjemność,
zadowolenie. I to był punkt wyjścia
dla powstania paru nowych znaczeń
tego słowa: łaska, przychylność,
wdzięczność, zachwyt czy uprzejmość. W grece pozabiblijnej słowo
to pojawiało się w szerokim kontekście, odnosząc się do sztuki, osób,
mowy a nawet sportu, jak również
– już w przedchrześcijańskim języ-

ku religijnym – do pomyślnego losu,
przychylności i mocy, które bogowie
zsyłali na swoich ulubieńców.
W Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, nasze słowo charis użyte zostało do
przełożenia hebrajskiego słowa hen,
które oznacza „życzliwość” i „przychylność”. Pojawia się ono na samym
początku Biblii, gdzie czytamy: „Ale
Noe znalazł łaskę w oczach Pana”
(1 M 6:8, w przekładzie Biblii Tysiąclecia: „[Tylko] Noego Pan darzył
życzliwością”; Biblia Poznańska –
„Jedynie Noe był miły Jahwe). Słowo
to w Starym Testamencie występuje
aż 69 razy. Np. w Księdze Jeremiasza
31:2: „Tak mówi Pan: Znalazł łaskę
w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca
swojego odpoczynku”.
Taki oto mamy punkt wyjścia
do określenia, czym była łaska, zanim przyszedł Chrystus. Jest to więc
jeden z wielu przykładów na to, jak
Nowy Testament (a właściwie Ten,

kto nam go dał) przekształcił rozumienie różnych pojęć i zjawisk
dotyczących naszego życia. Kiedy
czytałem ostatnio List do Efezjan
uderzyło mnie, jak często apostoł
Paweł używa tam określeń „Jezus Chrystus” lub „Chrystus”, aż
wydawałoby się w nadmiarze, aż
ze szkodą dla piękna stylu – choć
przecież nie ze szkodą dla naszego
rozumienia roli Tego, który słowu
„łaska” nadał to głębokie i niepowtarzalne znaczenie. Jak pisze
J. B. Watson: „Jeśli usuniesz stamtąd [z Nowego Testamentu – przyp.
moje] Chrystusa, a co za tym idzie –
łaskę, wszystko, co ci pozostanie, to
jedynie jeszcze jedna religia. Znajdziesz tam dziesięć praktycznych
przykazań, wiele etycznych zasad
dotyczących życia, ale wszystko,
co masz, to po prostu religia”. Dokładnie w taki sposób formułuje to
Jan w swojej Ewangelii: „...łaskę zaś
i prawdę otrzymaliśmy przez Jezusa
Chrystusa” (J 1:17, Biblia Poznańska).

Twoja córka ma na imię Łaska?
Niestety, dziś dla większości z nas,
którzy w ogóle pochylamy się nad
słowem „łaska”, oznacza ono suchy termin teologiczny, podniosłą
doktrynę, naukę o Bożej metodzie
zbawiania ludzi, a nawet sposób na
toczenie walki religijnej, i przez to
tracimy z pola widzenia tę głęboką
treść, jaką Bóg zawarł w tym słowie. Szczególnie trudno jest uchwycić to w Polsce, gdzie słowo „łaska”
w języku codziennym niesie ze sobą
skojarzenia niekoniecznie pociągające. Nie znam ani jednej frazy
z jego użyciem, która niosłaby ze
sobą pozytywną treść: nie chcę niczyjej łaski, nie robisz mi łaski, być
na łaskawym chlebie, być skazanym
na łaskę i niełaskę, łaska pańska na
pstrym koniu jeździ, a nawet, kiedy
pojawia się w kontekście Boga, jest
to jedynie „artysta z bożej łaski”,
co jest raczej pogardliwym synonimem beztalencia. Tymczasem w kilku językach europejskich słowo to
jest pochodnym łacińskiego „gra-

tia”, co oznacza „wdzięk i powab”,
a od którego pochodzi nasze, jakże
komplementujące słowo „gracja”.
Nic dziwnego więc, że w krajach
anglosaskich popularne jest imię
żeńskie Grace, trudno zaś byłoby
sobie wyobrazić, żeby ktoś w Polsce
chciał nazwać swoją córkę „Łaska”.
Czy te konotacje kulturowe
mają związek z tym, że dla tak niewielu Polaków Boża łaska jest ideą
pociągającą, budzącą pozytywne
emocje? Nie chcę stawiać tak daleko idących wniosków, zbudowanych
na dość wątłych podstawach, jednak
trudno zaprzeczyć, że ani te związki kulturowe, ani nasza własna postawa podchodzenia do idei łaski
w sposób tak bardzo techniczny
i wyprany z wszelkich pozytywnych
emocji, nie ułatwiają sprawy – ani nam, ani, co gorsza
tym, którzy Bożej łaski rozpaczliwie potrzebują. Zresztą,
nawet w przypadku wierzących ludzi, ograniczenie zakresu działania łaski przede
wszystkim do kwestii zbawienia,
jest ogromnym zubożeniem tej wielkiej Bożej idei – wszak łaskę Bóg
okazuje nam wciąż, na każdym kroku, dopóki trwa nasze ziemskie „tu
i teraz”, a nie jedynie do momentu
naszego nawrócenia, które miałoby
być jakimś zwieńczeniem działania łaski w naszym życiu, po którym zaczyna się zupełnie inny jego
okres, gdzie Bóg miałby działać
wobec nas według zupełnie innych
kryteriów. Choć brzmi to absurdalnie, to życie wielu świadomych
chrześcijan zdaje się wyglądać tak,
jakby w ten właśnie sposób wierzyli.

Wracajmy pod tron łaski
Tymczasem jest zupełnie, ale to
zupełnie inaczej. Dobitnie o tym
świadczą choćby słowa zapisane
w Liście do Hebrajczyków 4:15-16:
„Nie mamy bowiem arcykapłana,
który by nie mógł współczuć ze
słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie
jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu

łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia
i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”
Już samo to, że fraza rozpoczynająca to drugie zdanie zapisana jest
w formie gramatycznej sugerującej działanie trwające, które można
oddać słowami: „Przystępujmy regularnie...”, co świadczy o tym, że
nie ma tam mowy jedynie o akcie
nawrócenia prowadzącego do zbawienia, ale o stałym, codziennym
wręcz, korzystaniu z łaski przed
tronem Chrystusa: „ku pomocy
w stosownej porze”. A to znaczy,
że Bóg okazuje nam łaskę zawsze
wtedy, gdy do Niego z ufnością
przychodzimy, choćbyśmy mieli za
sobą 40. rocznicę nawrócenia. Ja
wiem, że nie odkrywam Ameryki,

w kilku językach europejskich
słowo to jest pochodnym
łacińskiego „gratia”, co oznacza
„wdzięk i powab”
ale naprawdę warto pamiętać o tym,
że zasada stojąca za otwarciem nam
drogi do zbawienia i przemiany życia jest nadal prawdziwa w sytuacji,
gdy znaleźliśmy się w tarapatach
na kolejnym etapie naszego życia
z Bogiem, – wszystko jedno: zawinionych przez nas, czy nie.

Kim jest Bóg – technokratą,
buchalterem?
Przypomnijmy sobie: wdzięk, powab, czar, urok; życzliwość, opieka,
życzliwa pomoc, dobrodziejstwo,
to, co przynosi radość, przyjemność, zadowolenie, przychylność,
wdzięczność, zachwyt i uprzejmość.
Wszystko to są pojęcia powiązane
z naszym słowem „łaska”. Kiedy
więc myślimy o Bogu okazującym
nam łaskę, pomyślmy, że każde
z nich starannie obudowuje to Boże
działanie względem nas.
Każde z tych określeń dodaje charakteru Jego postępowaniu
wobec mnie. Bóg myśli o mnie
z życzliwością. Cieszę się Jego przySŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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chylnością. Spotykają mnie liczne
dobrodziejstwa z Jego ręki.
Bóg odczuwa przyjemność
z tego, że może mi pomagać. Jest zadowolony z tego, że Jego łaska może
skutecznie zmieniać mnie i moje
położenie w danej sytuacji. Opieka,
jaką może nade mną sprawować nie
jest dla Niego przykrym czy uciążliwym obowiązkiem, ale przynosi
Mu radość (a mnie tym bardziej).
Z kolei dla mnie fakt, że mogę doświadczać w swoim życiu działania Jego szczodrej łaski sprawia, że
jestem urzeczony czarem i powabem Jego Osoby (czy myśleliście
kiedyś o tym, jak czarującą Osobą
jest nasz Zbawiciel?). A na koniec
przypomnijmy sobie, że greckie
charis spokrewnione jest z chara,
że od łaski niedaleko jest do radości, a od radości – do łaski. Tak Bóg
to wszystko starannie poukładał,

żeby pomagając nam, nie czynić
nas żebrakami, zażenowanymi tym,
że muszą wyciągać rękę po datki
obcych, ale dziećmi, które doznają
radości, kiedy widzą, jak Ojciec się
o nie troszczy.
Bo, wbrew obiegowym wyobrażeniom, Bóg nie jest kimś
w rodzaju technokraty, nastawionego jedynie na realizowanie celów,
lecz jest Panem stworzenia, który
emanuje wielką miłością i życzliwością względem nas, doznając wielkiej radości z okazywania nam łaski,
to jest przychylności (oczywiście
zawsze przy okazji osiągając to, co
zamierzył). Nie jest też kimś w rodzaju buchaltera, który skrupulatnie
wypłaca należność (lub premię), ale
tylko w takiej wysokości, jaką wypracowaliśmy. Jest wręcz przeciwnie: „Patrzcie, jaką miłość okazał
nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani

dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy (..)
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi
jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło,
czym będziemy” (1 J 3: 1-2).
A wszystko to jest efektem
działania jednego z największych
Bożych ustanowień na ziemi –
Jego daru łaski, która jest wyrazem
szczodrości naszego Ojca, hojności wręcz dla wielu nieprzyzwoitej.
Tak, łaska jest dla nas wartością
trudną do przyswojenia, ot tak,
z marszu, będąc zjawiskiem idącym
na przekór wszystkiemu, czego uczy
nas życie na ziemi. Dlatego łaski
musimy się uczyć, pilnie poznawać
naszego Boga, to kim jest i jakim
jest, aby przyswajać sobie tę najważniejszą być może lekcję – nie zasługuję na Bożą dobroć i przychylność,
ale żyję dzięki zasługom Chrystusa
i miłości Ojca. A te są nieskończenie
wielkie i wieczne.
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ŁASKA

wychowuje w pobożności

Daniel Trusiewicz

fot.: Fotolia

„Objawiła się bowiem
łaska Boża, zbawienna dla
wszystkich ludzi. Poucza nas
ona, abyśmy wyrzekli się
bezbożności oraz świeckich
żądz i żyli w obecnym wieku
rozsądnie, sprawiedliwie
i pobożnie…” Tyt. 2,11-12
(Przekład Nowego Przymierza)

R

ok 2017 odznacza 500-lecie
Reformacji protestanckiej. Jednym z jej najważniejszych postulatów było przywrócenie wiary w zba-

wienie z łaski, które nie może być
zasłużone przez człowieka. Roszczenie to sprzeciwiało się wprost
rozpowszechnianemu wówczas przez
Kościół katolicki nauczaniu o możliwości wypracowania sobie zbawienia przez dobre uczynki lub zapewnieniu go przez zakupione odpusty.

Łaska zbawienna
Łaska (gr. „charis” lub hebr. „hesed”) to jedno z największych słów
Biblii. Występuje ponad 160 razy,
z tego 130 w Nowym Testamencie.
To słowo określa postawę Boga wo-

bec człowieka lepiej niż jakiekolwiek inne. Oznacza bowiem niczym
niezasłużoną przychylność Boga
wobec człowieka, która praktycznie
przejawia się całkowicie bezinteresowną dobrocią.
Ten świat żyje de facto tak, jakby łaska w ogóle nie istniała. Nawet
w tym świecie łaska kojarzy się często ze słabością, albo co najmniej
z jakąś jałmużną. Mówi się nieraz:
„bez łaski”, mając na myśli „poradzę sobie o własnych siłach”. Jednak
jeśli chodzi o kwestię zbawienia, to
człowiek w żaden sposób sam sobie
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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nie może poradzić i dlatego potrzebuje łaski, wspaniałomyślnej przychylności ze strony Boga. Biblia
mówi, że łaska Boga jest w stanie
przemienić serce, myśli, postawę
i uczynki człowieka. Oto istota
działania łaski, która staje się źródłem mocy dla bezsilnego człowieka. A jednak człowiek może tę łaskę
przyjąć lub odrzucić...
Gdyby Bóg miał traktować ludzi
sprawiedliwie, to wszyscy musieliby zostać potępieni. Dlatego też
Bóg ma pewien dylemat z człowiekiem, którego przecież stworzył na
swoje podobieństwo. Łaska i TYLKO łaska ten dylemat rozwiązuje.
Gdyby nie łaska, to w żaden sposób
nie moglibyśmy mieć przystępu do
Boga, być zbawieni i mieć nadzieję na życie wieczne z Nim. Wydaje
się przy tym, że z ludzkiego punktu
widzenia łaska jest kontrowersyjna a nawet wręcz niesprawiedliwa.
Dlatego też religijni ludzie wolą
być wyznawcami złudnego systemu
własnych zasług niż przyjąć wiarą
zbawienie z łaski.
Ponad pięć wieków temu odkrycie znaczenia łaski wywołało
Reformację. W okresie Średniowiecza Kościół nauczał, że zbawienie
można było sobie wysłużyć dobrymi uczynkami lub nawet kupić je za
pieniądze (odpusty). Jan Hus, Marcin Luter, Jan Kalwin i inni reformatorzy zdecydowanie sprzeciwili się
takiemu nauczaniu, gdyż studiując
Biblię doszli oni do wniosku, że zbawienie jest tylko i wyłącznie darem
łaski Boga, a nie wynikiem zasług
lub osiągnięć człowieka – Rz 3,24;
Gal 2,16; Ef 2,8-9 i inne.

Łaska kosztowna
Dietrich Bonhoeffer (1906-45)
był niemieckim teologiem znanym
ze swojej radykalności. Urodził się
we Wrocławiu i w okresie II Wojny
Światowej wystąpił zdecydowanie
i odważnie przeciwko Nazizmowi
stając na czele tzw. Bekennente Kir16
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Bóg ponosi
koszty łaski,
a jej skutki
są dostępne
ludziom za
darmo, bez
konieczności
zasługiwania.
che (duchowni i wyznawcy luteranizmu, którzy jawnie sprzeciwili
się faszystowskiemu reżimowi Hitlera). Bonhoeffer za czynny udział
w przygotowaniu zamachu na Hitlera został stracony w obozie koncentracyjnym Flossenbürg dosłownie
na miesiąc przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec.
D. Bonhoeffer pisał wiele na temat łaski. W książce „Naśladowanie” proponuje on, aby odróżniać łaskę, którą sam nazywa „tanią” od tej
określanej przez niego, jako „kosztowną”. Warto się nad tym zastanowić. Chrześcijanin nie może traktować łaski, jakby to był „darmowy
bilet do nieba”. To byłoby największe niezrozumienie łaski Boga. Bowiem łaska, która nie prowadzi do
posłuszeństwa Bogu i nie powoduje zmiany postawy, jest jej okropną
karykaturą. Bonhoefer powiedział:
„Głoszenie taniej łaski w istocie zamyka ludziom drzwi do nieba”1.
Tania łaska, to według Bonhoeffera jedynie idea Boga bez osobistej więzi z Nim. Idea ta może być
rozbudowana w cały system. Tania
łaska to usprawiedliwienie grzechu,
nie grzesznika. To w rzeczy samej
pobłażliwość wobec grzechu i zaprzeczenie istoty łaski Boga.
Tania łaska nic nie zmienia w życiu ludzi. Są to puste słowa rzucane
na wiatr, a w rzeczywistości wszystko zostaje po staremu. Tania łaska
1 D. Bonhoeffer, Naśladowanie, W drodze,
Poznań 1997

to mechaniczne odpuszczanie bez
głębokiej skruchy i autentycznego
żalu za grzechy. Tania łaska to próba
pójścia za Chrystusem bez zaparcia
się siebie i wzięcia na siebie krzyża
– Mt 16,24-26.
Tania łaska to łaska, której ludzie
udzielają sobie sami. Bóg przestaje
być Panem i zostaje jakby „zdegradowany” do roli sługi człowieka,
człowiek zaś jakby „zajmuje” miejsce Boga. Takie pojmowanie łaski
jest według Bonhoeffera jej najpoważniejszym nadużyciem, bluźnierstwem i obrazą samego Boga.
Problem ten był znany już
w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej. Paweł pisał o tym do Rzymian w taki sposób: ”Moglibyśmy
zapytać: czy więc mamy pozostać
w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę?” Rz 6,1 (Przekład Nowego Przymierza). Widocznie jednak
niektórzy w Rzymie tak myśleli…
Tak pojmowana łaska jest w rzeczywistości jedynie nieudolnym falsyfikatem oryginału.
Łaska kosztowna to niczym niezasłużona życzliwość Boga wobec
człowieka. Jest ona jak ewangeliczny skarb ukryty w ziemi – Mt
13,44. Aby go zdobyć, trzeba uznać
wszystko inne za drugorzędne. To
wołanie Chrystusa, które wymaga
decyzji. Podobnie jak Piotr i Jan porzucili swoje sieci i poszli za Nim
– Mk 1,16-19.
Łaska kosztowna to ewangelia,
której wartość trzeba odkrywać cią-

gle na nowo. Nie można „spocząć
na laurach” po zawierzeniu swego
życia Bogu. Jest to droga naśladowania, którą trzeba kroczyć z dnia
na dzień. Nie wystarczy na nią wejść
i zatrzymać się. Jest to raczej jak fascynująca podróż z Bogiem, w której człowiek jest motywowany do
nieustannego postępu w swoim duchowym życiu, dzięki czemu może
on ciągle odkrywać nowe rzeczy.
Bóg ponosi koszty łaski, a jej
skutki są dostępne ludziom za darmo, bez konieczności zasługiwania.
Łaska świadczy o niezwykłej wprost
wspaniałomyślności Boga wobec
człowieka. W przeciwieństwie do
przykładu, jaki mamy na filmie
„Ostatni cesarz” (reż. Bertolucci,
1987). W tym obrazie widzimy, jak
młody i rozkapryszony cesarz ciągle
robi coś złego, a tymczasem jeden
z jego sług odbiera za niego zasłużoną mu karę. Bóg, kierując się łaską
wobec człowieka postępuję wręcz
odwrotnie, gdyż postanowił w swojej łaskawości wziąć na siebie karę
za nasze grzechy. My zawiniliśmy,
a On zamiast nas ukarał swego niewinnego Syna!
Ta łaska jest niezwykle kosztowna, bo Bóg zapłacił za nią najwyższą
możliwą cenę. Kosztowała niewinne
życie Jego jedynego Syna. To prawda, że zbawienie jest darem łaski
i nie możemy na nie niczym zasłużyć. Ale nie możemy też zapomnieć,
że nasze zbawienie kosztowało
Chrystusa życie. Czy to doceniamy?

Łaska uświęcająca
Inne niezrozumienie idei łaski
prowadzi do pobłażania grzechowi.
Niektórzy mówią, że skoro działa
łaska, więc można śmiało folgować
sobie i grzeszyć do woli, bo Bóg
i tak przebaczy. Przecież obiecał…
W Rzym. 6,1 czytamy jednak:
„czy mamy więcej grzeszyć, aby łaska była obfitsza”? (Przekład Ekumeniczny). Pada jednoznaczna odpowiedź: „przenigdy”. Bóg dzięki

swojej łasce przebacza grzechy, ale
nie jest pobłażliwy ani nie przymyka oka. Bóg jest gotowy odpuścić,
jeśli ludzie są świadomi grzechu,
szczerze pokutują i proszą Go pokornie o przebaczenie. Dzięki temu
dokonuje się uświęcenie.
Przebaczenie Boga polega na
tym, że nie wykorzystuje On popełnionych przez człowieka grzechów
przeciwko niemu. Łaskawe przebaczenie Boga nie daje jednak nam, ludziom, przyzwolenia do spoufalania
się z Bogiem.

Łaska przemieniająca
Dzięki łasce jesteśmy nie tylko zbawieni, ale potrzebujemy jej
do codziennego życia, uświęcenia
i służby. To prawda, że jesteśmy
zbawieni z łaski, ale dzięki niej jesteśmy też powołani do spełniania
dobrych uczynków – Ef. 2,8-10.
Biblia mówi wprost: „ Objawiła się … łaska Boża, zbawienna dla
wszystkich ludzi … abyśmy żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie” –
Tyt. 2,11-12. W cytowanym tekście
jest wyraźne wezwanie do uświęcenia i pobożnego życia. Nie jest to
rozkaz ani nakaz, ani tym bardziej
straszenie lub szantaż, ale całkowicie łaskawe wezwanie, które przy
tym staje się wyzwaniem.
Działanie łaski powinno być
widoczne w codziennej postawie człowieka wierzącego: „ciało
jest świątynią Ducha Świętego…”
– 1 Kor. 6,19. W Rzym 12,1 czytamy, że: „Mamy oddawać swoje ciała
na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu
na dowód, że służymy Mu z pełnym
przekonaniem”. (Przekład Nowego
Przymierza).
Łaska motywuje też do służby
chrześcijańskiej. Paweł mówi, że on
„więcej trudził się niż inni, ale czynił to dzięki łasce Boga działającej
w nim” (1 Kor. 15,10). Ktoś, kto odkrył znaczenie łaski będzie służyć
Bogu z radością, nie z przymusu
albo ze strachu.

Codziennie mamy poddawać się
pod przemieniające działanie łaski.
Nie możemy dać się kształtować
światu (gr. „kosmos” – bezbożny
porządek), który nie zna łaski, ale
poddawać się formowaniu przez
Boga. Efektem będzie zintegrowana
postawa.

Łaska owocna
Integralność to „jedność niepodzielnej całości, nierozdzielność”.2
Jest to postawa, w której widzimy
zgodność słów z czynami. Jest to
konsekwencja w myśleniu i działaniu niezależnie od miejsca i okoliczności. Słowa ludzi zintegrowanych
mają zawsze swoje pokrycie w czynach. Gdy słowa i czyny pozostają
ze sobą w zgodzie, możemy mówić
o zintegrowanej postawie.
Integralności nie zdobywa się łatwo i niestety nie jest ona cechą wrodzoną. Trzeba się jej mozolnie i powoli uczyć. Cecha ta jest wynikiem
wielu lat pracy nad sobą, samodyscypliny i konsekwencji. Integralność to inaczej charakter człowieka.
Warto w tym miejscu przypomnieć proces kształtowania charakteru: myśl – słowo – czyn – nawyk
– charakter. Wszystko zaczyna się
od myśli. Hołubiona w głowie myśl
najpierw owocuje słowem, a następnie zamienia się w czyn. Regularnie
powtarzany czyn staje się nawykiem. Nawyki człowieka tworzą
jego charakter. Jakie nawyki tworzą
twój charakter?
Billy Graham, znany autorytet
baptystyczny, powiedział: „Trzeba
ciągle walczyć w obronie swojej integralności. Gdy ktoś traci majątek,
traci niewiele w skali wieczności,
gdy tracimy zdrowie, to jest dużo
więcej, tracąc charakter, wyzbywamy się wszystkiego”.
Podsumowując, trzeba zadać sobie pytanie: jaki wpływ na kształtowanie twojego charakteru ma łaska
Boga?
2 Słownik Języka Polskiego, PWN
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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Sola Gratia

Ryszard Tyśnicki

– podkreślenie
miłosierdzia Bożego

fot. Billionphotos

Tylko łaska – to hasło reformacji,
które zmieniło Chrześcijaństwo.
Odwróciło uwagę człowieka od
legalizmu w kierunku rozwoju
duchowości opartej na miłości
Bożej. Do dzisiaj to hasło ma
wpływ na życie protestanckich
wspólnot. W Biblii słowo łaska
występuje 402 razy1, w różnym
kontekście znaczeniowym.
W Wikipedii można między innymi
przeczytać: „w języku potocznym
przez łaskę rozumie się wyświadczenie komuś przysługi, dobry czyn,
którego nie miało się obowiązku
spełnić. Łaska, jako przychylność
niezasłużona wobec kogoś” – jest to
dobra definicja, oddająca istotę terminu. Łaskę okazujemy i przyjmujemy w życiu codziennym w wielu
drobnych zdarzeniach. Ktoś nam
z życzliwości ustąpi miejsca w autobusie, ktoś udzieli pomocy, gdy
1	Program komputerowy dał tyle odpowiedzi na
poszukiwanie hasła „łaska”.
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mamy jakiś problem. Łaskę okazuje
nam też policjant, który mimo naszego błędu daruje mandat. Liczymy też na łaskę w przypadku wielu
naszych błędów mając nadzieję, że
konsekwencje ich zostaną nam wybaczone.

Konflikt pomiędzy sprawiedliwością
a miłosierdziem Bożym
W teologii Boga Jego atrybutem
jest sprawiedliwość i miłosierdzie.
Te dwie cechy wzajemnie się wykluczają, łączy je łaska. Sprawiedliwość
jest wtedy, gdy każdy nasz czyn
jest oceniamy obiektywnie i bezwarunkowo karany, gdy nie spełnia normy. Miłosierdzie zaś staje
się zaprzeczeniem sprawiedliwości,
gdyż taki czyn jest przez Boga odpuszczony, przebaczony. Nie można
być jednocześnie sprawiedliwym
i miłosiernym, chyba, że łącząca te
atrybuty łaska ma głębokie podstawy zadośćuczynienia za grzech. Tak
właśnie jest w przypadku łaski okazanej przez Boga. Te dwa atrybuty
znalazły wyrównanie w dziele Jezu-

sa na drzewie krzyża. To tam żądanie sprawiedliwości znalazło swoje
zadośćuczynienie, gdy Jezus wziął
na siebie wszystkie grzechy świata.
To tam zniwelowano sprzeczność
pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Bez krzyża Bóg byłby
jedynie Bogiem surowym i karzącym, krzyż zaś zmienia go w Boga
miłosiernego i przebaczającego.
Łaska staje się kanałem umożliwiającym realizację sprawiedliwego
miłosierdzia wobec grzesznika. Jan
w prologu do ewangelii stwierdza:
„A z jego pełni myśmy wszyscy
wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon, bowiem został nadany przez Mojżesza,
łaska zaś i prawda stała się przez
Jezusa Chrystusa” (J 1,16-17).
Jedynie zbliżenie się do Jezusa,
czerpanie z Jego mocy i Jego łaski
umożliwia grzesznikowi znalezienie się w zasięgu zbawienia wiecznego. Życie w prawdzie, to życie
w Jezusie i z Nim. Sprzeczność
w atrybutach Boga znajduje rozwiązanie w Jezusie, który stając się pośrednikiem pomiędzy człowiekiem

a Bogiem Ojcem staje się jednocześnie mostem łączącym sprawiedliwość z miłosierdziem, słuszne
żądanie kary dla grzesznika z przebaczeniem grzechu.

Warunkowe zbawienie z łaski
Zbawienie z łaski stanowi kluczowy temat Listów apostoła Pawła i kluczowy konflikt, jaki dzielił
Kościół Zachodni z ideami Reformacji. Nieprawdą jest, że katolicyzm odrzuca łaskę, ale interpretuje ją inaczej i wiąże z uczynkami.
W ten sposób de facto zbawienie
w tej teologii jest z uczynków i łaski.
Takie ujęcie zbawienia prowadzi
człowieka do wiecznej niepewności
życia w wieczności lub w przeciwną stronę, do stwierdzenia, że piekło
będzie puste. Jedno zakłada drogę
samodoskonalenia, drugie przekonanie, że Bóg i tak wszystkim okaże
miłosierdzie. Jedno i drugie nie ma
uzasadnienia biblijnego.
Apostoł Paweł zauważył, że
krzyż Jezusa rozwiązuje dylemat
pomiędzy słusznymi żądaniami zakonu a miłosierdziem Bożym, jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego, choć jest dla wszystkich. Łaska wymaga aktywności zarówno po
stronie Jezusa jak i po stronie człowieka. Łaska, jako dar (Ef 2,8-10)
ma w sobie element przyjęcia, akceptacji, wiary. Gwarantem działania łaski nie są uczynki, jak chce
Kościół katolicki, ale wiara, która
tu staje się kluczowym elementem.
Z tego też powodu protestantyzm do
Sola Gratia dodał Sola Fide, gdyż
dopiero obie zasady są gwarancją
zbawienia jednostki. Wiara jest tutaj widziana, jako element przyjęcia,
skorzystania z łaski.
Z punktu widzenia człowieka
kluczowym elementem zbawienia jest uznanie swojej grzeszności
i zrozumienie, że: „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są
usprawiedliwieni darmo, z łaski
jego, przez odkupienie w Chrystusie
Jezusie” (Rz 3:23-26).
W aspekcie naszego zbawienia
nasze uczynki oskarżają, domaga-

ją się wiecznego potępienia, gdyż ment działania człowieka, jego woli.
„wszyscy zgrzeszyli”. W bilansie To nie Bóg wyprał ich szaty, ale oni
ostatecznym nie jest istotne, ile sami.
tych grzechów mamy i kiedy je poPróba ominięcia Jezusa w drodze
pełniliśmy, gdyż nawet najmniej- do nieba to ślepa uliczka. Wielu tego
szy nas dyskwalifikuje na wieki. próbuje poprzez mniej lub bardziej
Z punktu widzenia sądu nie ważne interesujące praktyki, wielu ufa
jest, co oskarżony zrobił dobrego, Kościołowi, jakby to Kościół mógł
ale istotne jest, co zrobił złego. To zbawić, wielu oddaje swoje życie
za złe czyny spotyka go kara. W wielkim ludziom Biblii, jakby oni
sumie to wszystko jedno, czy ktoś mogli cokolwiek zmienić w naszej
zabił jedną osobę, czy sto skoro już drodze do zbawienia. Wielu barza jedną jest kara śmierci. Podobnie dziej ufa matce Jezusa niż Jezusowi
tutaj nie ważne, kiedy i ile zgrze- próbując dostać się do nieba przez
szyłeś, ważne, czy przyjąłeś łaskę nią, ale to jest ślepa uliczka. Istniei czy żyjesz w wierze. To „wiara je też przekonanie, że po śmierci
czynna w miłości”, jak pisze Nowy możemy wykupić grzesznika poTestament jest gwarantem naszego przez modlitwę za zmarłych, opłazbawienia, to z niej płynie pewność cenie nabożeństw żałobnych itp. To
doświadczenia łaski. Tak długo, wszystko jest zbędnym działaniem
jak długo wiara jest w nas, nasze służącym jedynie doczesnemu Kozbawienie jest pewne. Pytanie: czy ściołowi, gdyż poza Jezusem nie
wiara może ustać? To już pytanie ma zbawienia. Jeśli ktoś przeszedł
na inny artykuł.
przez Jezusa jako bramę do nieba,
Z tego właśnie powodu Jezus po- to jest zbawionym i modlitwa o jego
wiedział w przypowieści o pasterzu: zbawienie nie ma sensu, gdy zaś
„Ja jestem drzwiami, jeśli kto prze- żył poza Jezusem, modlitwa już nic
ze mnie wejdzie, zbawiony będzie nie pomoże, gdyż nic go nie może
i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znaj- wyrwać z piekła.
dzie” (J 10,9).
Praktyczne konsekwencje Sola Gratia
Poza Jezusem czeka nas sprawiedliwość Boża, czeka nas słuszTylko łaska, to nie jedynie teorena kara za nasz grzech. Każdy, kto tyczne rozważanie teologiczne, ale
umiera poza Jezusem, staje przed to hasło reformacji przekłada się na
sądem Bożym bez ochrony łaski, praktyczne życie wierzącego. Doa Bóg nie może wydać innego wyro- świadczając łaski zbawienia z wiary
ku jak sprawiedliwy. Jedynie przej- a nie uczynków możemy, jako wieście przez Jezusa, jedynie ochrona rzący ludzie patrzeć do przodu a nie
w Jego krwi jest gwarantem odku- do tyłu. Nie musimy skrupulatnie
pienia winy, gdy staniemy przed rozważać każdego czynu, czy już
Bożym sądem. Do nieba jest jedna zgrzeszyliśmy, czy jeszcze nie, modroga, przez Jezusa,
każda inna jest złuNie można być jednocześnie
dzeniem. Niestety, jest
to wąska droga i niesprawiedliwym i miłosiernym, chyba, że
wielu na nią wchodzi
łącząca te atrybuty łaska ma głębokie
(Mt 7,13-14).
W wizji nieba zapodstawy zadośćuczynienia za grzech.
pisanej w Księdze
Objawienia (7,14) Jan
zauważa, że w niebie są jedynie ci, żemy natomiast pójść do przodu zaktórzy wyprali swoje szaty w krwi miast balansować na granicy grzech
Baranka, pozostali są poza niebem. – nie grzech. Dlatego też osiem
Co więcej, to pranie ma w sobie ele- błogosławieństw stanowi program
ment decyzji zainteresowanego, ele- życia wierzących. Gdyż nie mówi
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nam o tym, co mamy czynić ale
jacy mamy być, wskazuje drogę
do doskonałości, do budowania
właściwego rozmiaru wiary.
Zbawienie z łaski prowadzi
nas do aktywnego włączenia się
w dzieło Jezusa na ziemi. Mając
za sobą pewność zbawienia możemy śmiało zaangażować się
w służbę dla Boga. Wiara pewna
zbawienia eliminuje strach przed
potępieniem i daje radość służenia Bogu.
Warto
jednak
pamiętać
o miejscu, z jakiego wyszliśmy
i drodze, na jakiej jesteśmy. Łaska umożliwiła nam odbicie
z dna, ale od nas zależy jak wysoko dojdziemy po tym odbiciu.
Mamy wielki arsenał wspierający.
Biblia, zbór, nauczanie, literatura,
grupy domowe itp. Elementy te
wspierają nasz wzrost duchowy,
o ile chcemy z nich skorzystać.
Wdzięczność za zbawienie
z łaski powinna nas mobilizować
do służby w zborze. Przecież
każdy z nas ma jakiś Boży talent
i może go rozwijać i praktykować. Od nas zależy tylko, czy
z niego skorzystamy. Smutne jest
to, że wielu zbawionych nie wykazuje chęci służenia innym. Tak
wiele Bóg nam dał a my chcemy
ten dar zamknąć wewnątrz siebie
nie dzieląc się nim z innymi.

Zbawienie z łaski prowadzi
nas do aktywnego włączenia
się w dzieło Jezusa na ziemi.
Sola Gratia ma szeroki sens
i znaczenie dla każdego. Warto zastanowić się, czym jest dla
mnie fakt zbawienia z łaski przez
wiarę? Czy to zbawienie przynosi owoc w moim osobistym,
codziennym życiu? Czy łaska
napełnia mnie wdzięcznością do
Jezusa wyrażoną moim zaangażowaniem i służbą w Kościele?
Te pytania są kluczowe dla każdego wierzącego.
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Chcę robić trudne rzeczy

łem łaskę i narodziła się
w szerokich spodniach
we mnie
z haftowa- wiara w to,
że tak faktycznie jest,
nym napisem na tyle,
czy w ele- a Bóg jes
t tak im, jak im widzę go
ganckich spodniach odpra
sowanych w Biblii, to
naturalnie przyszło do
w kant, bo i tak bez Chrys
tusa zmie- mnie posłu
sze
ństwo. To nie znaczy,
rzam na potępienie. To
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i dokończy- zmieniło
się
zupełnie moje serce
cielem” jest On sam (Hbr
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i podejście do wszystk ieg
W końcu zrozumiałem,
o, co mnie
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zbawienie jest z łaski, to
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Bo
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czego ocze- i nie miał
wobec mnie oczek iwań
kiwać od tak iego grzesz
nika jak co do tego, co
muszę zrobić, by On
ja. On zna mnie na wy
lot. W tym mógł mn
ie
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awić. Teraz jednak
wszystk im Bóg dał mi
się poznać. pragnie po
słu
sze
ństwa, a ja to poPokazał kim tak napra
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wielk im, cudownym, mi
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ż wtedy (a nawet przed
Stwórcą nieba i ziemi, i
e
postanowił wszystk im
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mnie ukochać, a Jego Sy
n umarł za łat we i zm
usza do zapierania się samnie na krzyżu. Kiedy
zrozumia- mego siebie
.

Skoro Bóg obdarzył mnie łaską
i moje zbawienie zależy od niego,
a ja chcę być mu posłuszny, to pragnę robić dla niego trudne rzeczy.
Łaska mnie zupełnie zmieniła, łaska
sprawiła, że jestem innym człowiekiem, łaska sprawiła że z człowieka chcącego podobać się ludziom,
staję się człowiekiem chcącym się
podobać Bogu. Cóż zatem pozostaje
innego, skoro nie zmiana wszystkiego, co mnie otacza na takie, jakim
chciałby to widzieć Bóg? W jednym
z moich ulubionych wersetów biblijnych Chrystus mówi „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie
wam dodane” (Mt 6:33). Królestwo,
o którym mowa to Boże panowanie,
Boże standardy, Boża wola i posłuszeństwo Bogu oraz Jego uwielbienie w tym grzesznym świecie.
Jego częścią są duchowo odrodzeni
ludzie, wierzący w Jezusa Chrystusa, czyli poddani Mu jako swojemu
królowi. Sprawiedliwość Królestwa
to jego charakter, wszystko to o czym
Jezus mówi w całym kazaniu na górze. Zatem kiedy czytamy, że mamy
szukać Królestwa Bożego, to może
się wydawać, że tyczy się to ewangelizacji albo udziału w Kościele. Tak naprawdę to znaczenie jest
o wiele większe i odnosi się do każdej dziedziny życia. Skoro stałem się
obywatelem Królestwa przez łaskę,
to chcę szukać Królestwa Bożego
we wszystkim co robię: wychowywać swoją córkę tak, jak mówi Pismo, poprzez uczciwą pracę i naukę
(bez ściągania na sprawdzianach!).
Szukać Królestwa to zarządzać
pieniędzmi w taki sposób, by to
uwielbiało Boga. Szukać Królestwa
Bożego, to z pewnością nie marnować czasu na puste relacje i godziny
przesiadywane bez sensu na fb i yt.
Chrystus zbawił mnie z łaski, zatem
ja nie chcę jej marnować. Idę szukać
Królestwa Bożego i sprawiedliwości
Jego. Idziesz ze mną?
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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TEMAT NUMERU | SOLA GRATIA
Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz

Sola Gratia jako podstawa
protestanckiego ujęcia

stosunku Boga do człowieka
Z

asada sola gratia, czyli: „z samej łaski”, czy też „tylko łaska,”
co wynika z wieloznaczności łacińskiego hasła, może być odczytywane
jako mianownik (sama łaska, czy też:
tylko łaska), bądź ablativus (z kogo?
z czego?) jako: z samej łaski. To jedno z najbardziej podstawowych haseł
reformacji. Należy też do najbardziej
kontrowersyjnych. Bywa bowiem czasem źle rozumiane, jako przyzwolenie
na antynomizm, czyli odrzucenie prawa Bożego.
By je dobrze zrozumieć, należy
zastanowić się przede wszystkim co
oznacza sam termin „łaska”. Czym
jest na przykład łaska w systemie
prawnym? Ułaskawić można wyłącznie kogoś skazanego prawomocnym
wyrokiem. Nie oznacza ono również
uniewinnienia; dodatkowo łaska może
też tylko mieć miejsce, kiedy funkcjonuje prawo. Stąd kompletna anomia,
stan bezprawia, chaosu czy anarchii
sprawia, że łaska nie jest możliwa. Akt
łaski może mieć miejsce wobec kogoś,
kto jest winny, a to zakłada istnienie
prawa.
Kiedy więc mówimy, że człowiek
zostaje zbawiony przez Boga z łaski,
to twierdzimy, że po pierwsze istnieje
obiektywne prawo Boże, które jest dobre. I które cały czas obowiązuje. Po
drugie, że każdy człowiek je łamie, co
jest złe, i co czyni go winnym. Ale i – to
po trzecie – że mimo tego owi grzesznicy mogą zostać zbawionymi na drodze Bożego miłosierdzia. Owa łaskawość, czy miłosierdzie Boga oznacza
Jego pragnienie dobra dla człowieka,
które jest mu okazane niezasłużenie.
Darowana jest człowiekowi nie tylko
wina, czy kara, ale też stan życia bez
łamania prawa, lecz wyłącznie na zasadzie Bożego niezasłużonego daru.
Reguła ta zatem jednocześnie odrzuca
wszelkie koncepcje kwestionujące ist-
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nienie obiektywnej moralności, wrodzonej dobroci i niewinności natury
ludzkiej, sprawiedliwości opartej na
prawie jako drodze do zbawienia, jak
i lekceważenie samego prawa, jako
Bożej normy sprawiedliwości.
Biblijna zasada sola gratia porządkuje i ustala wiele przekonań i wartości w protestanckim sposobie postrzegania Boga, człowieka i świata.
Przyjrzyjmy się bliżej kilkorgu z nich.

Zasada sola gratia to odrzucenie
immoralizmu, hedonizmu
i relatywizmu etycznego
Pierwszą, na pozór paradoksalną
konsekwencją zasady sola gratia jest
negacja wszelkich koncepcji etyki, które odrzucają jej obiektywność
i obowiązywalność wobec każdego
człowieka. Jeżeli nie ma obiektywnego dobra i zła, to nie ma i obiektywnej
winy, a zatem i niepotrzebna jest łaska.
W pierwszym rzędzie stoi ona zatem
w sprzeczności z twierdzeniem wszelkiego immoralizmu. Jeśli nic nie jest
dobre i złe, czy jak chciał Nietzsche,
człowiek jest poza dobrem i złem, to
nie ma też grzechu, a zatem nie ma i łaski. Zasada sola gratia nie kwestionuje
więc chrześcijańskiego, czy teistycznego przekonania o obiektywności dobra i zła; tylko przy ich założeniu ma
bowiem sens.
Zasada ta odrzuca też rozumienie
etyki oparte jedynie na przyjemności.
Jeśli jedynym złem jest ból, to również trudno mówić o winie, a zatem
i łasce. Również relatywizm etyczny
jest nie do pogodzenia z zasadą sola
gratia. Jeśli każdy ma własne rozumienie dobra i zła, to trudno mówić
o winie i karze, ostatecznie wszystko
można usprawiedliwić.
Jednak nie każda też koncepcja
obiektywnego dobra i zła jest spójna
z omawianą zasadą. Jeśli dobro i zło to

tylko wyraz uniwersalnych obiektywnych norm, można co prawda mówić
o winie, ale nie o łasce. Pojęcie łaski
zakłada personalne rozumienie etyki.
Łaski musi ktoś udzielać i ten Ktoś ma
zarazem władzę nad moralnością. To
pociąga za sobą istnienie Boga, który
jest obiektywną i rzeczywistą podstawą etyki, a zarazem kimś udzielającym łaski. Można co najwyżej toczyć
spór o to, czy etyka wynika wprost
z Bożej natury, czy też woli albo rozumu. Nie ma jednak zasada sola gratia
sensu poza kontekstem teistycznym.
Oczywiście sprzeczna też jest z wszelkim rozumieniem Boga, który z natury
swej jest immoralny czy niezainteresowany tym, co robi człowiek. To warunek konieczny, ale nie wystarczający,
żeby móc mówić sensownie o łasce.

Zasada sola gratia to odrzucenie
humanistycznej, meliorystycznej
wizji człowieka
Można jednak uznać istnienie zainteresowanego życiem człowieka i jego
moralnością Boga, a zarazem odrzucać
zasadę sola gratia, negując ideę łaski
przez twierdzenie, że człowiek nie jest
tak zły, by jej potrzebował lub Bóg jest
zbyt sprawiedliwy, by ją dopuszczać.
Przekonanie, że człowiek nie jest
tak zły, by potrzebował Bożej łaski
charakterystyczne jest dla mentalności
antycznej. Nawet jeżeli przyjmowała
ona istnienie bóstw zainteresowanych
życiem człowieka i uznawała istnienie obiektywnej moralności, nigdy nie
przyjmowała konieczności udzielania
człowiekowi łaski. Ludzie traktowani
byli jako wystarczająco dobrzy i mądrzy, by sami z siebie mogli żyć w sposób etycznie nienaganny.
Chrześcijańska koncepcja łaski, na
gruncie filozoficznym w pełni przemyślana pod względem jej antropologicznych konsekwencji dopiero przez
Augustyna, zadaje owemu antycznemu rozumieniu człowieka kłam.
Biskup Hippony zainspirowany nauczaniem apostoła Pawła odkrywa, że
człowiek z natury nie jest dobry, a jego
wola niekoniecznie sama z siebie wybiera to, co lepsze (łac. meliora). By tak
było musi być już dobra. Sama wiedza
o tym co dobre, a co złe, jej nie wystarczy, aby wybrać dobro. Najpierw musi
doświadczyć Bożej łaski.

potępienia. Szuka sposobów (i znajduje
je) na jego uratowanie, a nie odrzucenie.

fot.: Fotolia

Przeciwstawną koncepcję człowieka głosił Pelagiusz. W ujęciu pelagianizmu człowiek nie potrzebuje łaski,
bo ze swej natury sam zdolny jest do
czynienia dobra i może sobie zasłużyć
na zbawienie. Do antycznej koncepcji
człowieka nawiązał z kolei renesansowy humanizm, który znów uznał
człowieka za dobrego. Takie poglądy
utrzymywały się jeszcze tu i ówdzie
później, między innymi u braci polskich, czy u platoników z Cambridge,
by na przełomie XVII i XVIII w. dać
początek ideom angielskiego myśliciela Johna Locke’a, a potem szwajcarskiego filozofa i pisarza Jana Jakuba Rousseau, a następnie europejskiej
lewicy. W jej ujęciu człowiek jest dobry ze swej natury; zło jest skutkiem
niewłaściwego systemu ekonomicznego, czy politycznego. Jeśliby je udało się usunąć, zapanuje powszechna
szczęśliwość.

Zasada sola gratia to odrzucenie
wizji Boga tylko sprawiedliwego,
legalizmu
Ale by zakwestionować zasadę sola
gratia, wcale nie trzeba przyjmować
pelagianizmu, ani optymistycznej
koncepcji człowieka. Oczywiście jeśli uznamy, że każdy człowiek jest
całkowicie zły, przyjęcie łaski jest potrzebne. Można jednak uznać, że albo
człowiek nie jest zepsuty całkowicie,
albo łaska nie musi być powszechna,
czy pełna.

Można podważyć wszak tę zasadę,
powołując się na sprawiedliwość Bożą,
łaska bowiem jest aktem z gruntu niesprawiedliwym. Wtedy można powiedzieć, że choć człowiek ma skłonność
do grzechu, to odpowiednie wychowanie i dyscyplina może ją zahamować,
wystarczy przestrzegać odpowiednich
zasad. To legalizm. Ten pogląd przyjęty jest na gruncie judaizmu i islamu,
bywa też czasem obecny i w chrześcijaństwie.
Również całkowite odrzucenie dobra natury ludzkiej może nie od razu
prowadzić do przyjęcia zasady sola
gratia lub przynajmniej wieść do praktycznego pomniejszenia jej znaczenia
przez głoszenie etycznego rygoryzmu
i ascetyzmu. Łaska tu jest obecna, ale
łączy się z silnym poczuciem winy
i grzechu, często całkowicie obezwładniającym. Tutaj legalizm łączy się
z koncepcją łaski i całkowitego zepsucia człowieka. Tak było w jansenizmie
(katolickim nurcie teologiczno-pobożnościowym, inspirowanym przez kalwinizm), czy w niektórych odmianach
purytanizmu (również wspomnianym
kalwinizmem przesiąkniętym). Takie
rozumowanie charakterystyczne jest
w przeciwieństwie do melioryzmu raczej dla politycznej prawicy. Koncepcja
sola gratia odrzuca jednak jednostronne
pojmowanie Boga jako wyłącznie sprawiedliwego. Bóg jest miłosierny, nie
tylko sprawiedliwy; pragnie silnie zbawienia człowieka, a nie wyłącznie jego

Zasada sola gratia to odrzucenie
antynomizmu
Tylko łaska jest zatem nie do pogodzenia z legalizmem, ale nie oznacza
bynajmniej jej zgodności z jego przeciwieństwem, antynomizmem, który
uznaje, że łaska unieważnia znaczenie
przestrzegania prawa. Tak, łaska jako
wyraz Bożego miłosierdzia ratuje człowieka ze zła, w którym się znalazł; nie
może zatem prowadzić do dalszego
w nim trwania! Łaska wiedzie zatem do
przemiany życia, tak by było ono zgodne z Bożym Prawem. Jednak nie na
drodze wypełniania tych, czy innych
przepisów, ale na drodze gruntownej
zmiany sposobu myślenia i wydawania
owoców Ducha Świętego. Prawo wyryte na kamiennych tablicach zostaje
zastąpione prawem wyrytym w sercu.
Relacja między Bogiem
a człowiekiem w ujęciu zasady
sola gratia
Zasada sola gratia uświadamia więc
człowiekowi, że Bóg jest miłością,
okazuje miłosierdzie, nie stawia
wstępnych warunków przyszłej relacji
z Nim. Istnienie grzechu oznacza istnienie Bożego prawa i realność potępienia. Bóg jednak wybiera okazać łaskę. Najpełniej wyraża się ona
w osobie i dziele Syna Bożego. Ten niezależnie od postaw i czynów grzesznika umiera za niego i oferuje mu Siebie
jako drogę, prawdę i życie. To oferta
kierowana do każdego.
Zasada ta łączy się z wizją Boga
jako miłosiernego Ojca, któremu służy się z wdzięczności, a nie ze strachu.
Nie jest usprawiedliwieniem dla grzechu, ale walczy z nim konstruktywnie: nie przez potępianie, odrzucanie,
ale dawanie mocy do przemiany życia.
Podkreśla wolność, godność i podmiotowość osoby ludzkiej, której wszechmogący Bóg, Stwórca, Pan i Zbawiciel
łaskę swą okazuje. Wyznający ją ludzie nie obarczeni ciężarem legalizmu
ani ulegający zwiedzeniu antynomizmu mogą w pełni wykorzystując posiadane dary i umiejętności, zmieniać
i kształtować zarówno swe życie jak
i otaczający świat. Dzieje się to wszak
tylko dzięki wierze w Chrystusa.
SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017
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KOBIETA KOBIECIE

ALINA WOŻNIAK

MIŁOŚĆ JAKO
DAR ŁASKI

A

ll you need is love” (wszystko
czego potrzebujesz to miłość)
– śpiewał przed laty zespól The
Beatles. Dzisiaj większość zespołów muzycznych śpiewa o miłości.
O jaką miłość chodzi?
„Miłość do grzesznych zepsutych
ludzi, których Bóg daje nam, jako
duchową rodzinę, w których działa
czasem wspaniale, czasem bardzo
powoli, a czasem każe nam cierpliwie czekać, aż zacznie działać, jest
naszym zdaniem najbardziej wymownym świadectwem dzieła łaski.”
(„O co chodzi baptystom?” Mateusz
Wichary)
Wiele lat temu, po jednym z letnich obozów rodzinnych kobieta,
będąca po raz pierwszy wśród ludzi ewangelicznie wierzących zachwycała się panującą atmosferą.
Widziała naszą bliskość, wzajemną
wrażliwość, radość z przebywania
ze sobą, gotowość niesienia pomocy. Pod koniec obozu powiedziała
mi: gdybym tylko miała pewność, że
ludzie mnie nie zawiodą, że będzie

„
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tak, jak na obozie, przyłączyłabym
się do waszego Kościoła. Odpowiedziałam jej wtedy, że ludzie zawodzą. A Tym, który nie zawiedzie
jest Pan Bóg. Od czasu do czasu doświadczamy tego, że zawodzimy…
Ludzie w Kościele doznając zawodu ze strony drugiego człowieka
zadają sobie pytanie, po co Kościół?
Opuszczają wspólnotę, gdzie ludzie
zawiedli, szukają lepszej, idealnej.
Czasami rozczarowani izolują się.
Pismo mówi, że niedobrze jest
człowiekowi, gdy jest sam (1 Moj
2:18). Nasze wyobrażenia o sobie
samym nie zawsze mają pokrycie
z faktycznym stanem rzeczy. Dopiero w zderzeniu z drugim człowiekiem odkrywam prawdę o sobie.
Czy potrafię zapłakać z płaczącymi? Czy cieszę się z radości drugiego człowieka? A może jest wręcz
odwrotnie?
S.C. Lewis w swojej książce
„Listy starego diabła do młodego„
w humorystyczny, dający do myślenia sposób opisuje porady starego,

doświadczonego diabła Krętacza,
kierowane do swojego siostrzeńca
Piołuna. Młody, niedoświadczony kusiciel odpowiedzialny jest za
pewnego człowieka, który został
chrześcijaninem i zaczyna chodzić
do kościoła, co oczywiście niepokoi
obu. Jednak stary Krętacz pociesza
młodego Piołuna. Daje mu wskazówki, w jaki sposób osłabiać wiarę
człowieka. Radzi mu, by posłużył
się właśnie wspólnotą, kościołem,
do którego podopieczny się przyłączył. Podpowiada, by kierować
uwagę młodego chrześcijanina na
przywary i niedoskonałości ludzi
siedzących w ławce. Poucza, jak
wzbudzać pogardę wobec grzeszności innych i pychę wobec swojej
rzekomej doskonałości. Stary Krętacz instruuje młodego Piołuna, by
nie dopuścić człowieka do uczciwego myślenia, „Jeśli ja, będąc tym,
czym jestem mogę w pewnym sensie
uważać siebie za chrześcijanina,
dlaczego wady tamtych ludzi z pobliskiej ławki miałyby dowodzić, że

fot.: Fotolia

ich religia jest jedynie hipokryzją
i konwencją”.
Bliskość daje możliwość zajrzenia w nieswoje sprawy. Z jednej
strony jest okazją, by się podzielić
swoimi problemami z nadzieją uzyskania porady, pomocy. Z drugiej
strony ta bliskość daje możliwość
dostrzeżenia porażek drugiego
człowieka. Ta bliskość grozi wytykaniem błędów, porównywaniem
i osądzaniem bliźniego. Grozi postawą faryzeusza dumnego z tego,
że nie jest jak człowiek obok. Grozi
postawą, która dla ratowania czystości kościoła próbuje usunąć z nich
grzeszników, usunąć chorych, aby
kościół był zdrowy. Grozi postawą
niezadowolonego, starszego brata
z przypowieści o synu marnotrawnym. Postawą braku radości, z odnalezienia tego, który był zgubiony.
Postawą zapomnienia, że wszyscy
jesteśmy w kościele z powodu choroby, na którą lekiem jest jedynie
łaska dana przez Jezusa.
Jakiś czas temu byłam w więzieniu, na spotkaniu z nawróconymi kobietami. Gość spotkania,
były więzień, wierzący człowiek
zachęcał kobiety do trwania w Jezusie. Przestrzegał przed niebezpieczeństwami poza kratami. Przed
starym towarzystwem. Zachęcał
on do szukania kościołów. Do szukania ludzi wierzących. Zapewniał
słuchające go kobiety: „tam, poza
kratami są ludzie, którzy pomogą,
pouczą, jak trzeba nakarmią, udzielą
noclegu…” Pomyślałam wtedy, czy
te kobiety znajdą pomoc w naszych
kościołach, w naszych domach?
Czy otworzymy je przed obcymi?
Czy pozwolimy im usiąść w kościelnej ławce obok siebie i przy
swoim kuchennym stole?
Czy my, w naszych małych
wspólnotach wiemy, gdzie, jak
kto mieszka? Czy zjadłam posiłek
z ludźmi, z którymi w niedzielę
słucham kazania i śpiewam pieśni?
Czy mam numer telefonu do każdego z mojej duchowej rodziny? Nie
wystarczy niedzielne nabożeństwo,
czy grupa w tygodniu, żeby się po-

znać i zbliżyć do siebie. Stare porzekadło mówi, że aby kogoś poznać,
należy zjeść z nim beczkę soli. Sól
jest jedynie dodatkiem, więc zużycie całej beczki wymaga sporo czasu. Zanim się wypowiem o bracie,
czy siostrze z ławki, może najpierw
zjem z nimi kilka posiłków i to dobrze posolonych.
Czy jesteśmy w stanie żyć, jak
podczas letniego obozu rodzinnego?
Mieć czas dla drugiego człowieka.
Dostrzec czyjąś potrzebę. Usiąść,
posłuchać, zapłakać, pośmiać się.
Zdarza się nam na co dzień słyszeć
zapewnienia: jestem z tobą myślami,
jestem z tobą w modlitwie. To bardzo
pokrzepiające. Jednak tak naprawdę
dobrze jest mieć kogoś przy sobie
fizycznie, realnie. Kogoś, kto zatrzyma się, zechce być, wysłuchać –
bez gotowych recept, czy rad. Mając
tysiące wirtualnych przyjaciół, znajomych, mając mnóstwo kontaktów,
jesteśmy samotni i nadal powtórzymy za naszym Stwórcą: niedobrze
jest człowiekowi, gdy jest sam. Czy
kościół może być miejscem, w którym ta samotność zostanie częściowo uleczona? Ostatecznie bowiem,
jak pisze Psalmista „jedynie w Bogu
jest uciszenie duszy mojej” (Ps 62:2).
Jednak kościół jest miejscem,
gdzie tak różni ludzie mają być jedno. Tym, co łączy jest wiara w Jezusa i doświadczenie Jego łaski. Sam
Jezus modlił się o jedność wśród
swoich uczniów. Zaś znakiem rozpoznawczym przynależności do
Jezusa ma być nie znak rybki na autach, czy obozowe koszulki z wersetami biblijnymi, tylko miłość
wzajemna. Kościół jest zatem miejscem, gdzie ta miłość ma panować.
Ten nakaz miłości wzajemnej nie
jest jedynie sugestią Pana Jezusa.
Nie jest jedynie opcją, z której mogę
skorzystać lub nie. To nowe przykazanie. Co robię, by okazać czynnie
miłość? Czy jestem z człowiekiem
jedynie myślami, w modlitwie? Czy
jednak czynnie stanę przy drugim
człowieku? Pan Jezus powołując ludzi do pójścia za nim, nie sprowadzał
swojego kontaktu do wezwania na

ulicy, w świątyni. Nie pozostawiał
ludzi ze swoimi słowami, z prawdą,
napomnieniem. On był w domach.
Miał czas na biesiadę u wzgardzonego przez wszystkich Mateusza
i jego kumpli po fachu. Miał czas,
by zatrzymać się w domu Zacheusza, mimo że „widząc to, wszyscy
szemrali, mówiąc: do człowieka
grzesznego przybył w gościnę” (Łuk
19:7). Jezus miał czas na głęboką rozmowę z kobietą przy studni,
o której doskonale wiedział, że miała pięciu mężów, a i teraz jest znowu
z kimś. Nie postawił warunków ludziom, których spotykał – najpierw
napraw swoje życie, a potem zapraszam na rozmowę teologiczną, a potem zapraszam do kościoła.
Pamiętajmy, że miłość nie jest
jedynie ckliwym uczuciem, to nie
tylko emocje. Miłość jest decyzją
i wyraża się w działaniu. Pismo nas
zapewnia, że zostaliśmy obdarowani w Chrystusie boską mocą, by
praktycznie prowadzić pobożne życie, przepełnione miłością (2 P 1:3).
Zatem, by nie pozostawać w naszych
wspólnotach bezużytecznymi, bezowocnymi, czy krótkowzrocznymi,
jak zachęca Piotr w swoim liście,
„dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę
poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem,
wytrwanie pobożnością, pobożność
braterstwem, braterstwo miłością.”
(2 P 1:5-7). Jak pisze Paweł; „…Bóg
tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność, aby nie
było w ciele rozdwojenia, lecz aby
członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek
cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek,
radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”
(1 Kor 12:24-27).
Czas na zreformowanie mojego
zrozumienia i praktykowania miłości do ludzi…
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PRZEŚLADOWANI

Cierpienie męczenników,
które zmienia

Włodek Tasak
fot.: Fotolia

B

yło już ciemno, kiedy kilku ludzi napadło na Davida. „Zabijemy cię, bo wiemy, że jesteś chrześcijaninem”. Jako że sytuacja miała miejsce w północnej Nigerii,
w miejscu aktywności islamistycznych
bojówek Boko Haram, ten młody mężczyzna wiedział, że znalazł się w poważnych
tarapatach. Napastnicy wykręcili mu ręce
i zaczęli podrzynać mu gardło. Kiedy zrobili swoje, rzucili go na ziemię, myśląc, że
jest martwy, i odeszli. David jednak żył,
i choć znajdował się na granicy życia
i śmierci, wstał i ruszył za nimi. Islamiści
na jego widok wpadli w panikę i rzucili
się do ucieczki. Opisana scena bardziej
przypomina horror niż sytuację z realnego życia. A jednak tak wygląda codzienne życie wielu chrześcijan, i to nie tylko
w Nigerii. David przeżył tę koszmarną
napaść i co więcej, powiedział, że przebacza swoim prześladowcom, dodając
jeszcze: „Nie boję się śmierci i Boko Haram. Chciałbym, aby wszyscy muzułmanie poznali Jezusa!”.

Zbyt wiele informacji
Taka opowieść – tym bardziej, że prawdziwa – na każdym musi zrobić wrażenie.
Niestety przekleństwem naszych czasów
jest wielka obfitość wydarzeń – zarówno
tych ważnych, jak i takich, które jedynie próbują za takie uchodzić. Odbiorcy
różnorakich mediów, przyzwyczajeni do
szybko zmieniających się tematów, nu26
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dzą się takimi, które stały się już stałym
elementem współczesnego krajobrazu
politycznego. Takie niebezpieczeństwo
grozi też problemowi prześladowania chrześcijan. Szczególnie, że świat
w ostatnim czasie stał się bardzo brutalny i ofiar wszelakiej przemocy jest tak
wiele – i to pod różnymi szerokościami
geograficznymi – że te chrześcijańskie
ani nie wydają się wyjątkowe, ani dla mediów atrakcyjne.
A jednak jest wiele powodów, dla których nie powinniśmy tego tematu wrzucać
do szuflady „to już było”. Żyjemy w czasach, które charakteryzuje bardzo duże
skupianie się na sobie i własnych sprawach. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale i tak silna presja współczesnej
kultury zmusza nas do pewnego wysiłku
na rzecz przełamania tej pokusy. Tymczasem zaangażowanie się, już choćby
jedynie emocjonalne, w to, co dzieje się
z chrześcijanami we wrogich dla nich
częściach świata, może się okazać dla
nas bardzo pożyteczne i to z wielu różnych powodów.

Chrześcijaństwo syte
i bezpieczne
My, żyjący w świecie sytym i bezpiecznym, widząc, jaki koszt naśladowania Chrystusa ponoszą ci, którzy żyją
w miejscach, które nie są ani bezpiecz-

ne, ani często też dostanie, mamy dzięki
temu szansą dostrzec swoje problemy
w innej perspektywie. Kiedy zobaczymy, że ktoś na drugim końcu świata
(a czasem wcale nie aż tak daleko) cieszy się, że uszedł z życiem z nabożeństwa, na które napadnięto – może wówczas inaczej zaczniemy patrzeć na nasze
nabożeństwa? Kiedy zobaczymy, że za
czytanie Biblii można trafić do więzienia
– może Słowa Boże i dla nas nabierze
większej wartości? Albo patrząc na to
z innej strony – kiedy dowiadujemy
się o chrześcijanach, którzy nie są pewni
swego życia, ale za to pewni są swego
Pana, może i my zaczniemy bardziej Mu
ufać? A kiedy poznajemy kogoś, kto ryzykuje swoim życiem, byleby trwać przez
Jezusie – może i my zaczniemy mniej
kłopotać się o drobne bolączki dnia codziennego, aby w zamian złożyć to na
Niego, więcej uwagi poświęcając uczeniu się praktycznej wiary, a mniej – podążaniu w tłumie, pośród jego typowych
zmartwień.
Nie chcę nikogo pouczać, nie po to
piszę te słowa. Sam czuję się nieswojo
w konfrontacji z tymi współczesnymi bohaterami wiary, że tak wiele mojej uwagi
siłą rzeczy poświęcam na rzeczy małej
wagi. To przypomina mi wielkie słowa
Jezusa: „Kto stara się zachować życie
swoje, straci je, a kto straci życie swoje
dla mnie, znajdzie je” (Mt 10:39).

Boże dzieło ma wymiar
globalny
Ważną rzeczą jest też – na przykładzie
tego, co dzieje się w Nigerii, Iraku, Korei
Północnej czy Somalii – nauczenie się
postrzegania Kościoła jako całościowego, a nie lokalnego, („naszego”) Bożego
dzieła. Niewątpliwie rzeczą dobrą i chwalebną jest zaangażowanie na rzecz własnego zboru, swojego Kościoła. A jednak
warto pamiętać, że takich „swoich” zborów, wspólnot i całych Kościołów Bóg ma
niezliczoną liczbę na całym świecie. Odwiecznym problemem chrześcijaństwa
był jego partykularyzm, gdzie często każdy działał na własny rachunek, a bywało
że i na szkodę „tego drugiego”. Przez to,
po okresie wielkiego rozwoju misyjnego
w ciągu pierwszych kilku wieków, potem
dzieło to zaczęło hamować, a nawet się
kurczyć. Zamiast więc dziś patrzeć krytycznie na to, co robią inni (nie chodzi mi
tu o całkowity bezkrytycyzm, ale uwolnienie się od wspomnianej postawy, która zarówno słownikowo, jak i praktycznie,
wcale nie jest cechą pozytywną) – błogosławmy i wspierajmy dobre dzieło, nawet
wówczas, kiedy nie przekłada się to na
nasze partykularne, wymierne korzyści. Tym bardziej, że według Bożej ekonomii (na przekór naszej!) jest dziełem
przynoszącym zysk nie tylko Królestwu
Chrystusa, ale w ten sposób także i nam.
Nawet jeśli nie jest to zysk wymierny
w sposób namacalny.

Boży Kościół to nie tylko my
I w końcu sprawa być może najważniejsza. Przyglądanie się postawom Bożych
dzieci na świecie może nam pomóc
w odebraniu niezwykle pożytecznej i wartościowej lekcji. W naszej ewangelicznie
wierzącej duszy bardzo niebezpieczne
jest zakorzenienie się przekonania, iż to
właśnie my jesteśmy tą prawdziwą sola
ziemi! To my i nasze denominacje czy
wolne zbory stanowią ten prawdziwy
Kościół Boży. Tymczasem, kiedy rozpoczęła się niechlubna „kariera” zbrodniarzy z ISIS, bezwzględnie mordujących
i prześladujących chrześcijan w Iraku czy
Syrii, ich ofiary pochodziły bardzo często
ze starożytnych Kościołów wschodnich:
Kościoła chaldejskiego, jakobickiego,
a także koptyjskiego i etiopskiego. Lubimy przedstawicieli takich wyznań

określać z nutką wyższości mianem nominalnych chrześcijan. A jednak nie raz
nie dwa okazało się, że wyznawcy tego
bardzo tradycyjnego chrześcijaństwo,
stając przed wyborem: wyrzeczenie się
Chrystusa i konwersja na islam albo
śmierć, wybierali to drugie, dołączając
tym samym do znamienitego grona męczenników Kościoła pierwszych wieków.
Już jesienią 2015 r. pojawił się film zrealizowany przez zbrodniarzy z kręgów ISIS
w libijskim regionie Fazzan, na którym
można było m.in. zobaczyć grupę mężczyzn ubranych na czarno, na kolanach,
z rękami związanymi za plecami, za
którymi stali islamiści z karabinami wycelowanymi w głowy swoich ofiar. Głos
lektora informował, że są to „Czciciele
krzyża należący do wrogiego Kościoła
etiopskiego”. To nie była jedynie groźba,
bo za chwilę padły strzały. W tym samym
rejonie kilka tygodni wcześniej ścięto głowy 21 Koptom, egipskim chrześcijanom,
za ich odmowę przejścia na islam. Takie
same sytuacje miały miejsce wielokrotnie
w Iraku i w Syrii.
Trudno o bardziej dobitny przykład
tego, jak bardzo można się pomylić
w ocenianiu wartości czyjejś wiary. Jezus powiedział: „Każdy, kto mnie wyzna
przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się
zaprę przed aniołami Bożymi” (Łk 1:8-9).

Cierpią i za nas
Nie zawsze prześladowania mają tak
krwawy przebieg. W prowincji Savannakhet, na południu Laosu jakiś czas temu
miejscowe władzy nakazały tamtejszym
chrześcijanom opuszczenie ich domów,
jeśli nie wyrzekną się wiary. Urzędnicy
usłyszeli od tamtejszych wyznawców, że
ci gotowi są udać się na wygnanie, ale
nie wyrzekną się Chrystusa. Pomyślmy
przez chwilę o sobie i swoich wierzących
rodzinach, gdybyśmy musieli stanąć
przed takim wyborem. Taka sytuacja
zmienia wiele w całym procesie życia
z Bogiem, prawda?
Zaryzykuję stwierdzenie, że ci ludzie z kilkudziesięciu krajów świata na
różnych kontynentach cierpią także za
nas, a właściwie za to, abyśmy my nie
musieli cierpieć tak samo (przynajmniej
do czasu). Bo ich postawa przeciwstawiania się złu na drodze okazywania

wierności Chrystusowi to zło absorbuje, zmusza do pokonywania ich oporu
i osłabia jego impet w innych miejscach.
Doceńmy to. Nie traktujmy tych dzielnych
ludzi tracących życie swoje lub swoich
bliskich, zdrowie, domy, czy choćby zwykłe ludzkie marzenia, jak jakąś egzotykę,
która, owszem, przyciągnie naszą uwagę na chwilę, ale zaraz przegra z nowymi
bodźcami, informacjami, które niechybnie do nas dotrą.
Cierpienie obcych nam ludzi, jakiego
będziemy obserwatorami, może stać się
możliwością do tego, aby dać Bogu sposobność budzenia w nas wrażliwości na
drugiego człowieka. A także rozwijania
w nas zrozumienia idei miłości braterskiej
– tego, co było tak wielką siłą Kościoła
czasów apostolskich. Pytajmy Boga, co
możemy zrobić dla tych, którzy tak cierpią. Diabeł zawsze chce zatrzymać nas
przed lustrem, abyśmy wpatrywali się
w swoje oblicze, zastanawiając się, co by
tu jeszcze poprawić. Jezus przeciwnie –
mówi nam: poszukaj kogoś, komu możesz
poprawić życie, niekoniecznie w sensie
materialnym, także niosąc pociechę,
nadzieję, a nawet zwyczajne zainteresowanie, gotowość wysłuchania. Dla ludzi
cierpiących (nie tylko prześladowania)
jedną z najboleśniejszych obserwacji jest
przekonanie się, że ich los nikogo nie
obchodzi. Jeśli więc nie wiemy co zrobić, pytajmy Boga, a On bardzo chętnie
będzie nas uczył praktycznej modlitwy
i praktycznej miłości na rzecz naszych
braci i sióstr z krajów prześladowania.

Modlitwa zmienia
Kolumbia to kraj, który trudno podejrzewać o prześladowanie chrześcijan,
a jednak Yonny został skazany na 19
lat (!) więzienia. Stało się tak ponieważ,
jak uznał sąd, jego zaangażowanie
w działalność szkoły chrześcijańskiej było
działaniem na szkodę miejscowej kultury.
Mężczyzna ten, kiedy znalazł się już
w więzieniu, załamał się, stracił chęć
do życia, dręczyły go myśli samobójcze. A jednak pewnego dnia wszystko
się odmieniło. Yonny odzyskał nadzieję,
doświadczył pewności, że Jezus go nie
opuścił nawet w tym mrocznym miejscu
(kolumbijskie więzienie nie jest tym samym, co więzienie w krajach UE). Nie
tylko odzyskał chęć do życia, ale zaczął
też głosić swoim towarzyszom niedoli
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Ewangelię. Niedługo później odwiedził
go pracownik Open Doors, który opowiedział mu o tym, że modlą się o niego
chrześcijanie z całego świata. Niespodziewanie dla wszystkich kolumbijski sąd
ponownie rozpatrzył jego sprawę i po 33
miesiącach spędzonych w więzieniu Yonny znowu znalazł się na wolności.

Kiedy czytamy o tym jesteśmy poruszeni i zachęceni. Gdy jednak sami
zaangażujemy się w walkę w modlitwie
o życie Davida, Yonny’ego czy innych
męczenników dla Chrystusa, będziemy
zdumieni, jak bardzo nas samych zmienia taka postawa przyłożenia ręki do
Bożego dzieła. „Przeto i my, mając około

siebie tak wielki obłok świadków1, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech,
który nas usidla, biegnijmy wytrwale
w wyścigu, który jest przed nami, patrząc
na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hbr 12:1-2).
1 Gr. mártus – słowa tego w Kościele starożytnym używano zarówno w znaczeniu
dotyczącym świadka, jak i męczennika.

COACHING

Czy żyjesz
poselstwem

Wojciech Kowalewski

J

Ewangelii?

ednym z problemów współczesnego Kościoła jest to, że
zbyt często staramy się udzielać odpowiedzi na pytania,
których społeczeństwo nie zadaje, lub nasze odpowiedzi są
formowane takim językiem, że wydają się być nieaktualne.
Nie chodzi więc tutaj jedynie o proklamację ewangelii, ale
o wskazanie na jej aktualność w życiu współczesnego człowieka. Wydaje się to być nieosiągalne bez ofiarowania samego siebie i oddania na wzór Chrystusa.
W tym sensie dobra nowina nie jest jedynie przekazywaną informacją, ale wymaga od naśladowcy Chrystusa
„ucieleśnienia” Jego przesłania, tak jak to obrazowo opisuje apostoł Paweł: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością,
a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości (...). Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest
światłem. (...) Baczcie więc pilnie, jak macie postępować,
nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas,
gdyż dni są złe” (Ef 5:8, 14-16). Naszą postawą, czynami
i słowami wobec innych mamy reprezentować „światłość
w Panu”. Ten styl życia wskazujący na autentyczność i praktyczność etycznych norm biblijnych, może okazać się atrakcyjny dla ludzi nieusatysfakcjonowanych instytucjonalnym
podejściem do religijności. Coraz częściej pojawiające się
grupy lub wspólnoty domowe, jeśli właściwie ukierunkowane, mogą stanowić niezwykły potencjał rozwojowy we
współczesnym społeczeństwie. Wymaga to pracy u podstaw, kształtowania liderów i mentalności misyjnej.
W praktyce oznacza to rozwój większej wrażliwości
wobec innych oraz dowartościowania roli słuchania i budowania więzi w procesie ewangelizacyjnym. Niestety zbytnia
ideologizacja czy instytucjonalizacja wiary, bez wystarczającego nacisku na element osobowy często okazuje się sporą przeszkodą w ewangelizacji. Stąd tak ważnym jest to,
by nie zaniedbywać relacyjnego wymiaru misji. Tak rozumiane posłannictwo nie ogranicza się jedynie do kazalnic
czy budynków kościelnych, a jest wyrażane raczej w szero-

28

SŁOWO PRAWDY – 2 – luty 2017

ko pojętych relacjach życiowych, a więc zarówno w miejscu
pracy, wśród sąsiadów jak i w domu rodzinnym.
Ewangelia dotyczy całej osoby. Inaczej mówiąc chodzi
o bardziej holistyczne podejście do misji. Używam określenia ‘holistyczne’ (od greckiego słowa holos), które w znaczeniu biblijnym w odniesieniu do Chrystusa oznacza Jego
panowanie nad każdą sferą życia ludzkiego obejmującą zarówno sferę materialną jak i duchową. Problem, który dzielił
i często nadal dzieli różne nurty chrześcijaństwa w kontekście ewangelizacji i misji można wyrazić w wielkim uproszczeniu poprzez dualistyczny podział na tych, którzy kładą
nacisk na społeczny wymiar ewangelii i na tych, którzy
podkreślają duchowo-odrodzeniowy aspekt ewangelii. Oba
te stanowiska nie wyrażają pełni ewangelii Chrystusowej.
Większość egzegetów zgadza się dzisiaj, że służba Jezusa opisana w ewangeliach koncentrowała się na ogłaszaniu
demonstrowaniu rzeczywistości Królestwa Bożego. Początek publicznej służby Chrystusa związany jest z jego deklaracją: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże,
upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mk 1, 15). Przybliżenie Królestwa Bożego w osobie i służbie Chrystusa nie
opierało się jedynie o słowne deklaracje, ale poparte było
konkretnymi znakami uautentyczniającymi posłannictwo
Dobrej Nowiny. Inaczej mówiąc, ewangelia Chrystusa ogarnia życie człowieka we wszystkich jego aspektach. Jak to
pięknie ujął pewien doświadczony misjonarz: „Holistyczna
misja ma miejsce wtedy, gdy Kościół działa w taki sposób,
że prowokuje pytania, na które jedyną możliwą odpowiedzią
jest ewangelia” Warto się więc pochylić nad tym co zrobić
by nasze życie wzbudzało takie właśnie pytania, na które
odpowiedzią będzie posłannictwo Ewangelii.

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

List do zborów KcHB

Ż

niwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście zatem Pana żniwa, aby
przyśpieszył wyjście robotników
na swoje żniwo (Łk 10:2).

Drodzy Bracia i Siostry,
powyższy fragment Z Ewangelii Łukasza długi czas był
dla mnie wyzwaniem. I sądzę, może nim również być dla
wielu z Was.
Oto Jezus mówi, że żniwo jest wielkie. Przyznam, że
przez wiele lat nie widziałem wielkiego żniwa. Widziałem
raczej wielki ugór. Widziałem wielkie, puste kamienne
pole, z którego trzeba najpierw zebrać owe kamienie, potem je przeorać, obsiać. Długo czekać. I kiedyś, kto wie
kiedy, żniwo faktycznie będzie. Ale na pewno nie wielkie.
Oczywiście, nasz Pan w innej przypowieści mówi
również o problemach związanych z głoszeniem Ewangelii. Podobieństwo o czworakiej roli mówi nam o tym, że
tylko jeden z czterech rodzajów gleby wyda owoc (Mt 13).
Paweł porównuje pracę ewangelisty z pracą rolnika, sadownika i podlewającego, podkreślając, że tylko Bóg daje
wzrost (1Kor 3:7). Niemniej, w tej przypowieści każe nam
wierzyć – jestem przekonany, że wie o czym mówi i nie
wolno nam tego zlekceważyć – że w świecie wokół nas jest
obfite żniwo do zebrania. Mamy w to wierzyć. A problem,
jaki wskazuje, o nie brak żniwa, ale brak robotników, którzy są dość zmotywowani i oddani, aby pójść i je zebrać.
Myślę, że doświadczenie Pawła z 18 rozdziału Dziejów jest wspaniałą ilustracją, jak należy ten fragment stosować. Widzimy Pawła zniechęconego i wystraszonego:
„Pan powiedział Pawłowi: Przestań się bać! Mów i nie
milcz” (w. 9). Paweł się bał; nie wierzył, że warto opowiadać Ewangelię. Pan jednak zmienia jego myślenie: „ja
jestem z Tobą i nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić.
Bo mój lud w tym mieście jest liczny” (w. 10). Ów „lud”
o którym mówi Jezus to ludzie jeszcze nie nawróceni, ale

już do tego przez Pana przygotowani. Tego ludu jeszcze nie
było w zborze, ale już był w Koryncie. Dlatego Pan wzywa
apostoła do pracy i nie ustawania w wysiłku.
Wierzę, że tak samo jest i z nami. Nieprzypadkowo
nasze zbory są w tych miastach, w których są. Pan już ma
w tych miastach swój lud. On już tam jest, choć jeszcze
czeka na żniwa. Czeka, aby ktoś przyszedł ze Słowem,
jak Paweł przyszedł do Koryntian. Oni tam są i nie wolno
nam w to wątpić! „Przestań się bać! Nie milcz!” „Żniwo
wielkie, robotników mało!” Oto prawdy, w które mamy
wierzyć. Oto, na czym mamy opierać się patrząc na otaczających nas ludzi.
Nie bójmy się więc i wierzmy! Siejmy sami i módlmy
się o tych, którzy pójdą i zbiorą te zbiory, które Pan już
przygotował. One tam już są, tylko nas tam jeszcze nie ma.
Wspierajmy zbiory. Pamiętajmy o potrzebie robotników. Potrzebujemy odważnych, mądrych i oddanych
przywódców kościelnych, którzy pociągną nas, Boży lud,
do ludu Pana, którego jeszcze nie ma pośród nas, ale na
świecie już jest. Dlatego w tym roku poprzez ofiarę lutową
chcemy w szczególny sposób wesprzeć Centrum Edukacji
Liderów, które już od 10 lat wiernie wyposaża nowych,
obiecujących przywódców naszego Kościoła do tego, aby
szli i pracowali na Bożej roli.
Drodzy Bracia i Siostry, pracy jest wiele. Zarówno
lokalnie, jak i w perspektywie ogólnokościelnej. Tym bardziej dziękuję za waszą wiarę i ofiarność. Niech Wam Bóg
wynagrodzi waszą pamięć i oddanie względem potrzeb
ogólnokościelnych, zgodnie z obietnicą z Listu do Galacjan
6:8-9: „Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żął skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha będzie żął życie wieczne. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu”.
W imieniu Rady Kościoła,
Przewodniczący Rady Kościoła
prezbiter Mateusz Wichary

90 Światowy Dzień Baptyzmu i Lutowa Ofiara na cele ogólnokościelne

O

d 1927 roku w pierwszą niedzielę lutego Kościoły baptystyczne na świecie obchodzą Światowy Dzień Baptyzmu.
Niedziela ta poświęcona jest modlitwie
o wszystkie Kościoły baptystyczne na
świecie; o Boże błogosławieństwo nad
nimi i ich dalszy rozwój. Jest to również
okazja do dziękowania Bogu za Jego
wierność w różnych projektach i partnerstwach, jakie posiadamy ze sobą w dziele
misji i przemiany świata dla Chrystusa.
W polskim Kościele baptystycznym
dzień ten łączy się z coroczną ofiarą lutową, przeznaczoną na cele ogólnokościelne, ze szczególnym akcentem na
wskazanie palących potrzeb misyjnych.
W ten sposób luty staje się miesiącem,

w którym chcemy pamiętać zarówno
o baptystach poza granicami naszego
kraju, jak i innych – poza własnym – zborach baptystycznych w Polsce; okazywać
sobie bratnią troskę, wsparcie i pamięć.
W końcu, jest miesiącem, w którym pokazujemy również praktycznie – przez zebranie jednej z dwóch ofiar w ciągu roku
– na cele ogólnokościelne, czyli wsparcie
Rady Kościoła w jej służbie reprezentacji Kościoła oraz tworzenia i podtrzymywania w istnieniu kościelnych agend,
służb, komisji i wydarzeń ogólnopolskich.
Jest ich wiele, m.in. nasze Seminarium,
Wydawnictwo, Służba Kobiet, Służba
Katechetyczna, Młodzieżowa, Centrum
Edukacji Liderów, Komisja Etyki i Teolo-

gii, Komisja Rewizyjna, nowo powstałe
Słowiańskie Centrum Misji i Integracji
mające za cel przygotowywanie Ukraińców do misji wśród Ukraińców w Polsce.
W końcu, to również środki przeznaczone na utrzymanie strony internetowej,
obsługę kancelaryjną i prawną Kościoła,
utrzymanie misjonarza organizującego
ogólnokościelne konferencje i szkolenia,
Przewodniczącego Rady Kościoła, oraz
uczestnictwa naszego Kościoła w różnych gremiach i instytucjach ponad wyznaniowych, np. Towarzystwa Biblijnego
w Polsce, Polskiej Rady Ekumenicznej,
Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego. (mw)
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

Irak – muzułmanie bronią chrześcijan

Ukraina – świętowanie
Reformacji

25. grudnia ub. r. na Europejskim Placu
w Kijowie, w obecności tysięcy słuchaczy
i ważnych państwowych osobistości, ponad 2000 chórzystów śpiewało bożonarodzeniowe kolędy. W ten sposób rozpoczęto świętowanie 500-lecia Reformacji.
Śpiewacy pochodzili z różnych regionów
Ukrainy. Ze słowem powitania wystąpił
Aleksander Turczynow, sekretarz Rady
Bezpieczeństwa Narodowego. Odczytał
on świąteczne pozdrowienie od prezydenta kraju. Chór wykonał 10 świątecznych
pieśni, od tradycyjnych kolęd do klasycznych utworów. Końcowym akordem zgromadzenia była modlitwa o Ukrainę, którą
wznieśli przedstawiciele Ukraińskiej Rady
Kościołów i religijnych organizacji. W przygotowaniu znajduje się projekt przyjęcia na
Ukrainie 25. grudnia za świąteczny dzień
Bożego Narodzenia, ponieważ większość
krajów na świecie trzyma się tej daty
(Christian.by).

Prześladowania
chrześcijan – światowy
problem

W 2016 roku 90 tys. chrześcijan z powodu swojej wiary straciło życie. Co sześć
minut ginie jeden człowiek. W 2016 roku
70% ofiar, to znaczy 63 tys. osób zginęło
w czasie plemiennych konfliktów w Afryce, a dalsze 30% czyli 27 tys. chrześcijan
stało się ofiarami aktów terrorystycznych,
napadów na chrześcijańskie osiedla czy
prześladowań przez władze państwowe.
Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Szczególnie
trudna jest obecnie sytuacja chrześcijan
w Syrii, Iraku, Sudanie i Indii – tam ofiar
jest najwięcej. Dyskryminacja i zabójstwo
chrześcijan to problem ogólnoświatowy.
Wielu ludzi jest dzisiaj prześladowanych
z powodów religijnych. Prawie 75% z nich
to chrześcijanie. Dlatego naszym głównym
zadaniem jest ich wspieranie. Światowa
Rada Kościołów stara się zwrócić uwagę
społeczności międzynarodowej na ten problem (invictory.org).
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W dniu 20 grudnia 2016 roku, w Bagdadzie, stolicy Iraku, na głównym placu miasta
została postawiona ogromna choinka (24 m wysokości i 10 m szerokości). Przedsięwzięcie to sfinansował muzułmański biznesmen Yassir Saad, by w ten sposób
wyrazić solidarność z prześladowanymi chrześcijanami. Od czasów inwazji amerykańskiej na Irak w 2003 roku ilość chrześcijan w tym kraju stale się zmniejsza.
Ale wielu irackich muzułmanów sprzeciwiało się Państwu Islamskiemu i otwarcie
wyrażało swoją solidarność z chrześcijanami. Nieraz muzułmanie z tego powodu
nawet tracili swoje życie. I tak w Egipcie muzułmanie otaczali ludzkim łańcuchem
kościoły, w których odbywały się nabożeństwa. Ostatnio prześladowania zaczęły
ustawać i niektórzy chrześcijanie zaczęli wracać do Iraku, ale ich domy i kościoły
są spalone albo całkowicie ogołocone. Dlatego odważny gest Yassira Saada tak
wiele znaczy w okresie ważnego dla nich święta (worldreligionnews).

Izrael – baptyści pomagają muzułmanom

Młodzież zboru baptystycznego w Nazarecie postanowiła nawiązać bliższe więzi
ze swoim otoczeniem. Zamieszkuje tam większość muzułmańska, która w dniach
od 5 czerwca do 5 lipca obchodzi swoje święto Ramadan. Gdy muzułmanie po
upalnym dniu wracali do swoich domów, młodzież rozdawała im butelki z zimną wodą. Spotkało się to z przychylnym odzewem zarówno ze strony muzułmanów jak i chrześcijan. Nazaret, największe arabskie miasto w Izraelu, posiada
80 tys. mieszkańców, z których 70% to muzułmanie. W 2000 roku doszło tam
do konfliktu, ponieważ muzułmanie zamierzali naprzeciwko Kościoła Zwiastowania zbudować meczet. Jednak władze państwowe wstrzymały tę budowlę, ale
nieporozumienia trwają nadal. Inicjatywa młodzieży baptystycznej jest uważana
za dalszy krok do wzajemnego zaufania między chrześcijanami a muzułmanami
w Nazarecie (Baptist World, 4/2016).

Ghana – baptysta przewodniczącym Rady Kościołów

W kwietniu 2016 roku Ernest Adu-Gyamfi, przewodniczący Konwencji Baptystycznej Ghany został wybrany na stanowisko przewodniczącego Chrześcijańskiej
Rady Kościołów tego kraju, która zrzesza 16 denominacji i jest największą ekumeniczną organizacją. Fred Deegbe, inny baptysta przez 10 lat był jej generalnym
sekretarzem. Ghana w 70 procentach jest chrześcijańska, dlatego we władzach
państwowych jest wielu chrześcijan. Politycy często są zapraszani na posiedzenia Rady, która nieraz zgłasza zastrzeżenia do władz państwowych. Poza Radą
Kościołów jest w Ghanie Kościół katolicki, Rada Kościołów Zielonoświątkowych
i Charyzmatycznych oraz Niezależne Zbory Charyzmatyczne. Są też inne, mniejsze grupy wyznaniowe. Chrześcijańska Rada Kościołów jest największą organizacją, ponieważ skupia wszystkie ewangelikalne Kościoły. Istnieją jednak kontakty
i współpraca zarówno z katolikami jak i charyzmatykami (Baptist World, 4/2016).

Kuba – wielki niedostatek Biblii

Po 50 latach zakazu rozpowszechniania Biblii, teraz jest na nią wielkie zapotrzebowanie. Czasem zbór domowy posiada jedną Biblię na 40 osób. Od 2015 roku,
gdy swobodnie można już podróżować na Kubę, Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Grahama stale zajmuje się wysyłką Biblii na Kubę. W najbliższym czasie
wyśle ono na Kubę 50 tys. egz. Biblii. Będzie ona dostępna w kościołach, bibliotekach i więzieniach, gdzie chrzest przyjmują więźniowie i ochroniarze. W tym
roku fundusz „Biblia dla Kuby” rozszerzy asortyment – dostarczy Biblie dla dzieci
i z naukowym opracowaniem dla pastorów. W Narodowej Bibliotece znajduje się
kilka zaczytanych egzemplarzy Biblii. Jose Montes, przedstawiciel Kubańskiej
Rady Kościołów mówi: „Odwiedzam wiele urzędów państwowych, mam wielu
znajomych i każdy z nich zawsze prosi mnie o Biblię”. Dokonuje się tam zmiana
ekonomii i społeczeństwa, ale życie każdego człowieka może zmienić jedynie Słowo Boże (Christian.by).

Kanada – wzrosty i spadki w Kościołach

Proste i dosłowne tłumaczenie tekstów biblijnych przyciąga ludzi do Kościoła. „Jeżeli
chodzi o to, jakie nauczanie bardziej przyciąga ludzi do protestanckich Kościołów, to
konserwatywna teologia zawsze odnosi zwycięstwo” - mówi Dawid Chaksell, przewodniczący kanadyjskich uczonych. Sondaż przeprowadzony na 2225 parafianach
wykazuje, że rozwijające się Kościoły bardziej trzymają się biblijnych zasad wiary.
I tak w Kościołach wzrastających liczebnie 100 % duchownych wierzy, że należy zachęcać ludzi do nawrócenia (w spadających liczebnie - 50%), 71% z nich codziennie
czyta Biblię (w spadających liczebnie - 19%), 93% duchownych i 83% wiernych wierzy, że Jezus powstał z martwych (w spadających liczebnie odpowiednio 67% i 56%).
Ponadto w Kościołach rozwijających się dwie trzecie parafian ma poniżej 60 lat, zaś
w spadających liczebnie dwie trzecie ma powyżej 60 lat. Liczebność protestanckich
Kościołów w USA każdego roku zmniejsza się o jeden milion, w Kanadzie od 1960
roku liczebność protestanckich Kościołów zmniejszyła się o połowę, choć ilość
mieszkańców podwoiła się. W Anglii Kościół Anglikański w latach 1980-2015 stracił
połowę swoich członków (Christian.by).

Mołdawia – zakładanie nowych zborów

Mołdawia to państwo znajdujące się między Rumunią a Ukrainą, liczy 3,5 mln mieszkańców. 75% z nich posługuje się językiem rumuńskim. Większość stanowią prawosławni. Choć jest tam wiele urodzajnych ziem, to jednak jest to najbiedniejszy kraj
Europy. Ponad milion Mołdawian pracuje poza jej granicami. Do Kościoła Baptystów
należą tam 482 zbory (19.578 czł.). Od czasu ogłoszenia niepodległości w 1991 roku
liczba baptystów podwoiła się. Ale tamtejsi misjonarze baptystyczni nadal zakładają
nowe zbory. I tak Gienadij z żoną Dianą już od trzech lata pracują misyjnie w miasteczku Bardar koło Kiszyniowa. Organizują obozy dla dzieci i młodzieży. A Gieorgij
pracuje we wsi Obreja Veche na północy kraju. Na rozważania biblijne uczęszcza tam
ok. 30 osób. Pomagają biednym. Wiaczesław, jako misjonarz swego rodzimego zboru
w Kiszyniowie, od 4 lat pracuje w miejscowości Cojusna. Prowadzi tam nabożeństwa,
organizuje spotkania młodzieżowe. Wszyscy oni są oddani misji. Kościół współpracuje z nimi i wspiera ich wysiłki (PM/ebf.org).

Indie – duchowe
przebudzenie
i prześladowania

W ciągu ostatnich 15 lat powstało tu
tysiące nowych zborów, 2000 z nich to
bezpośredni skutek działalności Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego
w Anglii. Przejawy nowego życia są zaskakujące. Ale wzrost Kościoła odbywa
się za wysoką cenę. Chrześcijanie są
coraz częściej atakowani. W pierwszej
połowie 2016 roku miały miejsce 134
incydenty – podpalanie budynków, ataki
na ludzi. Hinduscy ekstremiści zamierzają oczyścić ten kraj z muzułmanów
i chrześcijan. W odróżnieniu od Bliskiego
Wschodu tutejsi chrześcijanie nie mają
za co uciekać, bo są biedni. Ale ucisk niewinnych przynosi inne korzyści – umiarkowani hinduiści zaczynają interesować
się chrześcijaństwem. Kiedyś prezenterzy filmu „Jezus” zostali zatrzymani na 48
godzin. Po zwolnieniu znowu zaczęli go
tam wyświetlać, przybyło jeszcze więcej
ludzi. Chrześcijanie są gotowi umrzeć, by
inni mieli życie (Baptist Times).

Pakistan – pierwszy chrześcijański zespół koszykówki

Dzięki pomocy Pakistańskiego Towarzystwa Biblijnego powstał w tym kraju pierwszy
zespół koszykówki - Koinonia Love Pakistan. „Jestem zaszczycony, że nasi chrześcijanie mogą reprezentować Pakistan” - powiedział Anthony Lamuel, sekretarz Towarzystwa Biblijnego. W ubiegłym roku chrześcijanie zorganizowali festiwal sportowy,
w którym wzięło udział ponad 1000 osób. Prezydent stowarzyszenia koszykówki Pakistanu, generał Naseem Butt był zachwycony występami i zaproponował powołanie
chrześcijańskiego zespołu. Zespół ten wygrał wszystkie spotkania z narodowymi zespołami. W programie zajęć koszykarzy są codzienne studia biblijne i modlitwa. Przedstawiciel Azjatyckiej Federacji Koszykówki z radością powitał nowy zespół z Pakistanu,
który przez sport pomaga dzielić się ewangelią Jezusa Chrystusa (United Bible Society).

USA – misja przez teologiczne kształcenie

10 lat temu Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Gwatemali znajdowało się na
krawędzi upadku. Pomoc nadeszła w postaci międzynarodowej współpracy – Globalnej Teologicznej Misji (GTM), powstałej przy jednym z seminariów baptystycznych
w USA. To strategiczne partnerstwo polega na współpracy z innymi teologicznymi
instytucjami baptystycznymi na świecie. Od 2012 roku GTM współpracuje już ze
137 baptystycznymi instytucjami kształcenia teologicznego w 58 krajach na pięciu
kontynentach. Obecnie seminarium w Gwatemali jest poważnym ośrodkiem kształcenia teologicznego, posiada też siedem innych ośrodków. Inicjatywa założenia GTM
powstała już w 2007 roku, gdy wykładowcy seminarium amerykańskiego odwiedzili
Kubę. W tamtejszych seminariach w zasadzie przygotowywano jedynie pastorów,
brakowało tam wykładowców od spraw misji. „Stale powinniśmy pozyskiwać, uczyć,
wyposażać i mobilizować następne pokolenie chrześcijan, ponieważ bez zdrowej, biblijnej, teologicznej edukacji Kościół nie jest w stanie wypełniać swego powołania”
- powiedział jeden z misjonarzy (Baptist Press).

Francja – co miesiąc
powstają trzy
ewangelikalne zbory

Narodowa Rada Ewangelikalnych Chrześcijan Francji poinformowała, że co
miesiąc w kraju tym powstają 3 nowe
ewangelikalne zbory. W 2016 roku zarejestrowano tam 35 nowych zborów.
W całym kraju znajduje się ich prawie
2200. Większość z nich (1750) powstała
w czasie ostatnich 45 lat. Przewodniczący komitetu ds. organizacji nowych
zborów, Daniel Liechti mówi o stabilnym wzroście ewangelikalnych zborów
w ostatnich 20 latach. Ale dane te odnoszą się tylko do Kościołów należących do
Narodowej Rady Kościołów Ewangelikalnych, zrzeszającej prawie 70% wszystkich ewangelikalnych chrześcijan. To
trzecia część wszystkich protestantów
w tym kraju. Większość protestantów
nad Sekwaną stanowią reformowani
i luteranie (Christian.by).
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Serdecznie zapraszamy

w dniach 16-25 lipca 2017 r.

Wczasy Seniora w Radości
Informacje:
• koszt: 550 zł dla członków KCHB
i 650 zł dla osób spoza Kościoła Chrześcijan Baptystów
• rejestracja telefoniczna do 31 maja 2017 r.
• kontakt i szczegółowe informacje:
tel. 502212514 lub 22 615 50 76 wew. 20 i 30

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

Organizator: Ośrodek Kościoła
Chrześcijan Baptystów
w Radości i Rada Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP

