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Solus Christus: tylko Chrystus/ tylko
przez Chrystusa. Zasada wskazująca,
że nie ma żadnych innych pośredników. Wstawiennictwo, układy, znajomości z nikim innym nic załatwić nie
mogą. Nic innego nie zadziała i nie będzie brane pod uwagę. Droga do Ojca
jest jedna: przez Syna.
„On musi wzrastać, ja zaś stawać
się mniejszym” (J 3:30). Przywiązanie do Syna; oddanie Jemu ponad
inne lojalności i związki, jest sednem
chrześcijańskiej tożsamości. Wiara
w ponadnaturalność, w osobowego
Boga, w życie pozagrobowe, w istnienie dobra i zła, potrzebę zmiany
w życiu – to wszystko intuicje obecne
w różnych religiach i systemach wierzeń. Chrześcijaństwo jednak nie jest
w swej istocie czymkolwiek takim,
choć jest wszystkim tym po trosze.
Chrześcijaństwo to życie w świadomości i akceptacji Bożego dzieła w Jezusie Chrystusie: to życie w świadomości i zrozumieniu skutków faktu, że Bóg stał się człowiekiem, przeszedł wszystkie próby i kuszenie,
okazał się zwycięzcą nad grzechem,
a następnie, jako doskonały człowiek złożył samego siebie jako ofiarę
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Zachęcamy do pisania
swoich historii nawrócenia!

Oto Syn!

w nasze miejsce. Przez to, jako jeden
z nas, doskonale uwielbił Ojca; przez
to, jako jeden z nas, został wywyższony; przez to, jako jeden z nas, króluje
po Jego prawicy; przez to, jako jeden
z nas i Głowa Kościoła rozszerza
obecnie swoje Królestwo na ziemi;
przez to, jako jeden z nas, powróci
w chwale, sądzić żywych i umarłych. A potem nastąpi nowy świat,
z nowymi zadaniami i nową historią,
w której chwalebne i zaszczytne miejsce jest przeznaczone dla tych, którzy
okazali się wierni Chrystusowi w naszej historii. Alleluja!
Oto Syn. Słabe zrozumienie Syna
budzi w sercu wątpliwości; mgliste
zrozumienie Kim jest, po co przyszedł, o co Jemu, Ojcu i Duchowi
chodzi, sprawia, że chrześcijaństwo
mięknie i traci swą tożsamość. Bo ona
jest w Nim i nikim, ani niczym innym.
Właściwe zrozumienie Syna uwalnia
do jasnej myśli, że faktycznie, tak
być musi: to On ma być pierwszy we
wszystkim, bo wszystko dla Niego istnieje! „Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed
wszystkimi rzeczami i wszystko na
nim jest ugruntowane” (Kol 1:16-17).
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Mateusz Wichary
Nie chodzi o poprawne stosunki z innymi religiami, czy pokój na świecie.
Jak Ojcu, tak i nam, jego Ludowi, ma
chodzić o Syna. On jest końcem naszej historii. „On musi królować (…)
A gdy Mu wszystko będzie poddane,
wtedy też i sam Syn będzie poddany
temu, który mu poddał wszystko, aby
Bóg był wszystkim we wszystkim”
(1Kor 15:28).
Tylko Chrystus. Co czujesz, gdy
to czytasz? Gdzie kieruje Cię Twoje serce? Czy odczuwasz niepokój,
zmieszanie? Czy raczej radosne uniesienie i radość? Bez uwielbienia Syna
wypełniającego nasze serca jesteśmy
bezbronni i słabi. Możemy być mądrzy, mili, ułożeni a nawet wzbudzać
szacunek i podziw. Ale nie będzie
w naszych sercach twego, co jest
w sercu Ojca i Ducha. Obyśmy nigdy
sobie na to nie pozwolili.
Drogi Panie, Królu Królów, Odwieczny Synu, który przyszedłeś od
Swego wspaniałego i dobrego Ojca,
i pozostawiłeś nam Swojego szczególnego i wzmacniającego nas Ducha, daj
nam widzieć Ciebie! Wyraźnie i ostro.
I uwielbij się przez to w nas i przez
nas. Amen.
Na okładce: budynek KChB, Białowieża.

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

Człowiek i Bóg
w jednej osobie

fot.: Fotolia
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obrze jest częściej i dokładniej
czytać Pismo Święte. Czynność ta przybliża nas do Pana Jezusa.
Niektóre opowiadania ewangeliczne
tylko z pozoru są opowiadaniami,
a w rzeczywistości mówią o Nim
więcej niż ściśle nauczające fragmenty biblijnego tekstu. Oto jedno
z takich opowiadań.
„Tego samego dnia, gdy zapadł wieczór, (Jezus) powiedział do
nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, a Jego
zabrali, tak jak był w łodzi. Również inne łodzie popłynęły z Nim.
Nagle zerwał się bardzo gwałtowny
wicher. Fale zalewały łódź, tak że
już napełniała się wodą. On zaś spał
na rufie, opierając się na podgłówku. Obudzili Go więc i zawołali:
Nauczycielu, nie obchodzi Cię, że
giniemy? Wtedy wstał, zgromił wicher i powiedział do jeziora: Milcz,
ucisz się! I wicher się uspokoił, i nastała głęboka cisza. Potem zapytał
ich: Dlaczego tak się boicie? Jeszcze nie wierzycie? Oni zaś bardzo
przerażeni pytali się wzajemnie:
Kim On jest, że i wiatr, i jezioro są
Mu posłuszne?” (Mar. 4,35-41).

Pan Jezus był prawdziwym Człowiekiem
Gdy fale coraz mocniej zaczęły uderzać o brzeg łodzi, On spał,
„opierając się na podgłówku”. Po
wielu godzinach nauczania, o czym
czytamy w tym rozdziale Ewangelii, był naprawdę zmęczony. Czuł
się wyczerpany, znużony przebywaniem z dużą grupą ludzi. Podmuchy świeżego powietrza na morzu
wprawiły Go w głęboki sen.
Jezus był prawdziwym Człowiekiem. We wszystkim był równy
Ojcu, ale był też prawdziwym Człowiekiem. Posiadał takie samo jak
my ciało i krew, był zupełnie podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. Tak
jak my narodził się z kobiety, tak jak
my wychowywał się w domu, „dojrzewał, wzrastał w mądrości i łasce
u Boga i ludzi” (Łuk. 2,52). Często
był głodny i spragniony, męczył się
i czuł się wyczerpany. Tak jak my
jadł i pił, odpoczywał i spał. Smucił się i płakał, był kuszony i czasem rozczarowany postępowaniem
swoich uczniów. Chociaż był tym,
który stworzył świat, wędrował po
tej ziemi jak pielgrzym. Choć władał

nad mocami niebiańskimi, posiadał
takie jak my słabe ciało, które było
widzialne i dotykalne. Zstąpił na ziemię, by przebywać tu wśród grzeszników. Żył w zupełnie obcym sobie
świecie i to już było Jego cierpieniem. Był nie tylko Synem Bożym,
ale i Synem Człowieczym, który
mógł okazywać wielkie współczucie. Nazywano Go synem Abrahama i synem Dawida, a bardzo często
Synem Człowieczym. Określenie to
wyraża nie tylko Jego pełne człowieczeństwo, ale też to, że reprezentuje
On całą ludzkość.„Umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi
i stał się podobny do ludzi… uniżył
samego siebie, gdyż był posłuszny aż
do śmierci, i to do śmierci na krzyżu” (Fil. 2,7-8).
Współczucie to wielki dar,
który może otwierać ludzkie serca
i przyciągać do siebie ludzi. Bóg zna
największą tajemnicę naszego serca i wie jak do niego dotrzeć. Dlatego Syn Człowieczy kierował się
przede wszystkim współczuciem
i miłością. Stał się przyjacielem
grzeszników, spotykał się z nimi na
ich płaszczyźnie. Czynił wszystko,
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aby ich pociągnąć do siebie. Gdyby
był tylko Bogiem, nie moglibyśmy
ze strachu do Niego się zbliżyć, nie
moglibyśmy wiedzieć, czy nasze
grzechy są przebaczone. Ale teraz
On zna ten świat, nasz świat, ponieważ „tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników” (Hebr.
12,3). On zna przebiegłość nieprzyjaciela, diabła, ponieważ zmagał się
z nim na pustyni. „Był wzgardzony
i opuszczony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony w cierpieniu”
(Izaj. 53,3). Jezus z własnego doświadczenia zna serce człowieka,
jego fizyczne cierpienie, codzienne
trudności i obawy, ponieważ sam
był Człowiekiem.

wyobrażali sobie, by ich Nauczyciel był panem przyrody! Dlatego
byli „bardzo przerażeni i pytali się
wzajemnie: Kim On jest, że i wiatr,
i jezioro są Mu posłuszne?” Takiego
Jezusa jeszcze nie znali. To był ich
kolejny, dalszy stopień poznawania
swego Pana. Ich duchowe oczy powoli zaczęły się otwierać. Potem
było jeszcze wskrzeszenie córki
Jaira (5,21-43), nakarmienie pięciu
tysięcy osób pięcioma chlebami
i dwiema rybami, chodzenie Jezusa po jeziorze (6,30-52), by w końcu Piotr w imieniu innych uczniów
mógł powiedzieć: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (8,29).
Powoli, dzień za dniem, prowadził ich do tego wyznania. Dlatego gdy burza na jeziorze raptem
Pan Jezus był prawdziwym Bogiem
ucichła, z wyrzutem mówił: „DlaBył nie tylko ziemskim Jezusem, czego tak się boicie? Jeszcze nie
ale i boskim Chrystusem. Jako wierzycie?” Dałem wam tyle dowoCzłowiek spał w bujającej się na fa- dów Bożej obecności, a wy nadal
lach łodzi, odpoczywał po ciężkim uważacie, że jestem tylko dobrym
dniu. Ale gdy fale zaczęły tę łódź nauczycielem! Strach jest przecizalewać, przerażeni uczniowie – wieństwem wiary. Chociaż byli
choć byli doświadczonymi rybaka- w obecności Jezusa, bali się śmiermi – budzą Go i z wyrzutem wołają: ci. Zwrócili się do Niego z wyrzu„Nie obchodzi Cię, że giniemy”?
tem jak do zwykłego człowieka,
I oto ten sam Jezus, który do- a tu był Władca natury! Jakże wietąd był zmęczonym Człowiekiem, lu ludzi chciałoby zaufać Jezusowstaje i mówi do jeziora: „Milcz, wi, ale się boją co będzie potem,
ucisz się!” Czy normalny człowiek co powiedzą o tym przyjaciele
mógłby tak się zachować? Ale naj- i najbliższa rodzina! Największy
ważniejsze jest to, że „wicher się sceptyk wśród uczniów Jezusa
uspokoił i nastała głęboka cisza”. dopiero po spotkaniu ze ZmarCzy zwykły człowiek mógł tak twychwstałym zawołał: „Pan mój
nagle zapanować nad siłami przyi Bóg mój!” Zarówno wyznanie PioNie jesteśmy powołani do naśladowania
tra jak i Tomasza
zadowoliło Jezusa,
Boga Ojca czy Ducha Świętego, lecz Jezusa
ponieważ wyrażało
Chrystusa, który powiedział: „Kto nie czci
prawdziwą naturę
Syna, nie czci Ojca, który Go posłał”.
Jego osoby.
Boski charakter
rody? Uczniowie przerazili się Jego osoby wyrażał się we wszysttym wydarzeniem, bo dotąd nie kim co mówił i co robił. Prawowierbyli świadkami czegoś takiego. ni Żydzi dobrze to rozumieli, dlateChociaż słyszeli Jego wspaniałe go „usiłowali Go zabić… gdyż Boga
zwiastowanie, byli świadkami cu- nazywał swoim Ojcem, czyniąc
downego oczyszczenia trędowate- siebie równym Bogu” (Jan 5,18).
go i uzdrowienia sparaliżowane- W czasie uzdrowienia sparaliżogo (Mar. 1,40-2,12), to jednak nie
4
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wanego powiedział, że „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Łuk. 5,24).
Utożsamiał się z Bogiem, mówiąc:
„Jeśli Mnie poznaliście, to i Mojego
Ojca poznacie” (Jan 14,7). Do Boga
przybliżamy się przez Jezusa, ponieważ bez Jezusa nie możemy mieć
wyraźnego obrazu Boga. Przebywając w Jezusie, przebywamy w Bogu.
W Jezusie znajduje się wszystko,
czym Bóg pragnie nas obdarzyć.
„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego
stworzenia… wszystko przez Niego
i dla Niego zostało stworzone. On
jest też przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu… w Nim
zamieszkała cała pełnia boskości”
(Kol. 1,15-19). Wszyscy wierzą
w jakiegoś boga, ale tylko wierzący
w Jezusa Chrystusa wierzą w prawdziwego Boga i są prawdziwymi
chrześcijanami! Nie jesteśmy powołani do naśladowania Boga Ojca
czy Ducha Świętego, lecz Jezusa
Chrystusa, który powiedział: „Kto
nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał” (Jan 5, 23). Jedność
trzech osób: Ojca, Syna i Ducha
Świętego należy do tajemnicy Trójcy Świętej.
Wiara chrześcijańska jest podobna do budynku kościelnego,
którego kamieniem węgielnym jest
bóstwo Jezusa Chrystusa. „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus”
(1 Kor. 3,11). Ewangelia zaprasza
wszystkich do wiary w Jezusa
Chrystusa i przyjęcia Go jako Pana
swego życia. Bez tego aktu wiary
i decyzji woli nie można wejść do
Kościoła. Piotr w imieniu innych
apostołów powiedział: „My uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś
Chrystusem, Synem Boga żywego”
(Jan 6,69). Najpierw uwierzyliśmy,
a potem poznaliśmy! Ci, którzy najpierw chcą poznać i zrozumieć, nie
są w stanie uwierzyć. Bo gdyby zrozumieli, nie musieliby już wierzyć.

Dlatego najpierw trzeba uwierzyć,
aby poznać. Witraże od zewnątrz
katedry są niewyraźne lub zupełnie niewidoczne. Natomiast z jej
środka można podziwiać ich artystyczne piękno i głębokie przesłanie. Podobnie jest z Chrystusem.
Poza społecznością wiary jest On
tylko dobrym człowiekiem, ale we
wspólnocie wiary przenika przez
Niego niebiańskie światło, a wtedy

jesteśmy gotowi zawołać: Pan mój
i Bóg mój!
W Jezusie Chrystusie Bóg dał
nam wszystko, co miał najlepszego.
Dlatego tych, którzy poza Chrystusem szukają szczególnych prawd
i doświadczeń, Paweł ze zdziwieniem zapytuje: „On (Bóg), który nawet własnego Syna nie oszczędził,
ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam

wszystkiego?” (Rzym. 8,32). W Jezusie Chrystusie Bóg dał na wszystko, poza Nim nic innego nie może
nam zaoferować! Jezus Chrystus jest
początkiem i końcem wszechrzeczy,
Alfą i Omegą, On zapoczątkował
i zakończy dzieje tego świata! „Potem nastanie koniec, gdy przekaże
królestwo Bogu i Ojcu, gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę
i moc” (1 Kor. 15,24).

Z życia kościoła

Ryszard Radkiewicz

Chrzest Wiary otwockiego Zboru
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Kościoła Chrześcijan Baptystów „Droga Życia”

nia 15 stycznia 2017 roku
w otwockim zborze odbył się
chrzest wiary. Uroczystość, którą
poprowadził pastor zboru Michał
Szlachetka, odbyła się w kaplicy
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie – Radości przy ul.
Szczytnowskiej.
Nabożeństwo rozpoczęto pieśnią: „Kiedy nadszedł czas, ten cudowny czas, gdy znalazłem się, na
Twojej drodze”. Po pieśni pastor
przywitał wszystkich zgromadzonych słowami Pana Jezusa Chrystusa: „Idźcie tedy i czyńcie ucznia-

mi wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami po wszystkie dni,
aż do skończenia świata.” (Ew. Św.
Mateusza 28: 19-20 w.).
Po pieśni „Tobie wznosić dziś
chcę uwielbienie” pastor modlił się
o dwie siostry i brata, którzy zdecydowali się przyjąć chrzest. Następnie starszy zboru, brat Łukasz
Mroczek udzielił chrztu zebranym
katechumenom zadając im pytania:
„czy wierzysz, że Jezus Chrystus
jest jedyną drogą zbawienia? Czy przyrzekasz
służyć Panu Jezusowi,
jako swemu Zbawicielowi?”. Nasze siostry i brat
z radością wyznali swoją wiarę, po czym zostali
na znak przynależności
do Chrystusa ochrzczeni
przez zanurzenie w przygotowanym baptysterium.
Po chrzcie zebrani wraz
z nowo ochrzczonymi odśpiewali pieśń „Wszystko
Tobie dziś oddaję”.
W oparciu o fragment
Słowa Bożego – I List
Św. Piotra 3: 20-21, brat

Łukasz Mroczek wygłosił kazanie
używając porównania arki Noego
do obrazu chrztu: „(…) które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg
cierpliwie czekał za dni Noego,
kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz ocalało przez wodę. Ona jest obrazem
chrztu, który teraz i was zbawia,
a jest nie pozbyciem się cielesnego
brudu, lecz prośbą do Boga o dobre
sumienie przez zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa”. Dzisiaj wielu
ludzi zadaje pytania: „co się dzieje z tym światem? Dokąd on zmierza?”. Na te pytania Biblia daje odpowiedź. Ta Księga zna historię świata. Tylko Bóg zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest On Alfą
i Omegą. Arka i potop są obrazem
chrztu. W I Księdze Mojżeszowej
6:5-8 czytamy: „A gdy Pan widział,
że wielka jest złość człowieka na
ziemi, i że wszelkie jego myśli oraz
dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił
człowieka na ziemi, bolał nad tym
w sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem,
z powierzchni ziemi, począwszy od
człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję,
że je stworzyłem. Ale Noe znalazł
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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łaskę w oczach Pana”. Grzech oddzielił człowieka od Pana Boga,
lecz Noe chodził z Bogiem, dlatego dostąpił łaski. Jemu został
przedstawiony plan ratunku, którego twórcą był Bóg. Noe i jego
rodzina zostali ocaleni.
Pan Bóg cały czas przez
ewangelistów, apostołów, misjonarzy szuka ludzi i chce, aby
pojednali się z Nim przez Pana
Jezusa Chrystusa – oto Jego plan
zbawienia. Kiedyś Bóg w ogrodzie Eden zapytał: „Adamie,
gdzie jesteś?”. Dzisiaj Jezus też
zaprasza ludzi do swojego Królestwa. W Ew. Jana 3: 16 czytamy:
„Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Każdy, kto z wiarą
przyjmie Jezusa do swojego serca
może dostąpić zbawienia. Chrzest
jest wyrazem i potwierdzeniem
tej decyzji. Każdy, kto był w arce,
został uratowany. Każdy, kto
się skryje w Jezusie Chrystusie
zostanie zbawiony. Innej drogi
nie ma. Każdy, kto zanurzy się
w śmierci Jezusa Chrystusa
otrzyma od Niego nowe życie
w Duchu Świętym. Jest to początek nowego życia z Bogiem.
Pan Jezus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym
dniu i godzinie nikt nie wie: ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak
było za dni Noego, tak będzie
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z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali, aż do tego dnia,
gdy Noe wszedł do arki, i nie
spostrzegli się, że nastał potop
i zmiótł wszystkich, tak będzie
i z przyjściem Syna Człowieczego.” (Mat. 25:35-39). W tych słowach Jezus naucza o powtórnym
przyjściu w chwale, aby osądzić
ziemię i ludzi na niej. Wierzący
chrześcijanie, którzy narodzili
się na nowo i żyją ze swoim Panem, zostaną zbawieni i będą żyć
z Chrystusem w chwale, ze swoim Ojcem w Jego Królestwie.
Po wygłoszonym kazaniu
i odśpiewaniu pieśni odbyła się
modlitwa nad nowo-ochrzczonymi, aby otrzymali Ducha Świętego i zostali Nim napełnieni. Po
skończonym nabożeństwie bracia i siostry zboru wraz z gośćmi
spędzili czas przy stołach świętując ważny dzień w życiu zboru.
Dziękuję Panu Bogu za to,
że pomnaża nasz zbór, przydając nowe osoby do społeczności
Dzieci Bożych! Dziękuję wszystkim zborownikom, którzy brali
udział w przygotowaniach tej
wspaniałej uroczystości. Dziękuję również zborowi Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Radości za udostępnienie kaplicy. Za
wszystko niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha
Świętego – Amen.

„Wieńczysz rok dobrocią swą,
A drogi twoje ociekają tłustością”
(Psalm 65:12).

W

naszej służbie w Lubawie napotykaliśmy różne przeszkody
w ostatnim czasie. Diabeł robi, co tylko może, aby zgasić światło ewangelii, które zaświeciło dla tego miasta
dzięki waszemu wsparciu. Pojawiły
się też problemy natury technicznej,
spalił mi się komputer i na razie korzystam z komputera w bibliotece.
Mimo różnych przeciwności poruszamy się do przodu i umacniamy na
już zdobytych pozycjach: „Ale w tym
wszystkim zwyciężamy przez tego,
który nas umiłował” (Rzymian 8:37).
W październiku 2016 r. minął rok
od mojego przyjazdu do Lubawy i rozpoczęcia służby misyjnej. Raport ten
chcę poświecić krótkiemu podsumowaniu tego, co udało się zrobić.
1. Pracę w Lubawie zaczęliśmy całkowicie od zera. Od zakończenia
Drugiej Wojny Światowej w 1945
roku w Lubawie nie było żadnej
społeczności protestanckiej. Kościół Chrześcijan Baptystów, który
znajdował się 9 kilometrów od Lubawy we wsi Kuligi, został opuszczony przez wierzących, którzy
opuścili swoje domy i kościoły na
skutek przesiedleń w latach 19451946.
2. Pod koniec 2015 roku rozdawaliśmy paczki dla dzieci.
3. Zorganizowaliśmy obóz dla młodzieży wespół ze szkołą gimnazjalną w Lubawie.
4. Rozpoczęliśmy służbę wśród młodzieży i ją systematycznie kontynuujemy.
5. Systematycznie wychodzę z literaturą chrześcijańską na rynek. Są
to książki, które otrzymaliśmy od
darczyńców, za co przy okazji serdecznie dziękuję!
6. Nawiązaliśmy współpracę z innymi społecznościami w Polsce i zagranicą.
7. Doświadczyliśmy pierwszego nawrócenia i chrztu siostry Janiny.

Marcin Korzeniowski

Z życia kościoła

Raport z lubawy
8. Udało mi się powołać do istnienia grupę młodzieżową, na którą
przychodzi około 12 chłopaków.
Współpracujemy z Fundacją Radość, która zajmuje się służbą
wśród młodzieży.
9. Rok ubiegły zakończyliśmy ewangelizacją zorganizowaną przez
fundację Ichthys. Fundacja zorganizowała wraz z braćmi i siostrami z Niemiec Gwiazdkową Niespodziankę, głosząc dobrą nowinę
o Jezusie Chrystusie, rozdając
paczki dla dzieci, które przygotowały dzieci z Niemiec.
Wszystko, co udało mi się zrobić do
tej pory, nie udałoby się bez waszego
wsparcia. Za co jestem, wraz z innymi
współpracownikami na naszej placówce wam bardzo wdzięczny z całego
serca.
W kilku tylko punktach przedstawiłem, co przez ten rok udało się zrobić. Mieliśmy dużo więcej aktywności
i różnego typu działań. Nie obyło się
bez smutnych akcentów, ale misja to
ciągła walka ze sługami ciemności.
Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za
wasze wsparcie. Niech Bóg wam wynagrodzi wszelki trud, jaki włożyliście
w pracę misyjną w Lubawie. Mam nadzieję, że nasza wspólna służba ewangelizacyjna w tym mieście przyniesie
cudowne owoce Bożego działania.
Brat Marcin Korzeniowski prowadzi
placówkę Zboru w Olsztynku w Lubawie. Jest jednym z misjonarzy, których
wspieramy z Funduszu Misyjnego naszego Kościoła.
Zachęcamy do wspierania tego Funduszu! Nawet kilkudziesięciozłotowe
stałe wpłaty miesięczne są dla nas
wielkim wsparciem, pozwalając nam
myśleć o nowych osobach, które moglibyśmy wesprzeć na nowych placówkach misyjnych naszego Kościoła.
Więcej informacji znajdziesz na tyle
okładki.
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE

Andrzej
Seweryn

W

Nasi bracia i siostry

w Bangladeszu

szyscy mamy świadomość, że nasi współwyznawcy rozsiani są po całym świecie, a ich przedstawicieli można zwykle spotkać na kongresach Światowego
Aliansu Baptystycznego. Nigdy nie przypuszczałem jednak, że Pan Bóg pozwoli mi udać się do tak dalekiego
i egzotycznego dla nas Bangladeszu. To kraj leżący w Azji
Południowej nad Zatoką Bengalską. Od zachodu, północy
i wschodu sąsiaduje z Indiami, a od południowego wschodu z Mjanmą. Znalazłem się tam, pokonując samolotami
dystans prawie 9 tysięcy kilometrów, by wziąć udział
w konferencji dla pastorów oraz liderów i nauczycieli Szkółek Niedzielnych – reprezentujących Bangladesh
Baptist Church Sangha (BBCS). Nasi bracia zorganizowali
tę konferencję we współpracy z Precept Ministries International, którą to organizację reprezentowałem wraz z dwoma innymi nauczycielami: Vasilem i Slavą z Mołdawii.
Miejscem tego spotkania była Dhaka – miasto stołeczne, w którym żyje ponad 7 milionów ludzi. Tak zatłoczonego miejsca jeszcze w swoim życiu nie widziałem!
W konferencji tej uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli
zborów baptystycznych ze wszystkich 10 okręgów – przez
trzy dni studiowaliśmy razem List do Tytusa. Wykorzystałem więc tę unikalną okazję, by bliżej poznać życie
baptystów w Bangladeszu, a tym, co od nich usłyszałem
i co wśród nich przeżyłem, postanowiłem podzielić się
z czytelnikami „Słowa Prawdy”.
Ten kraj jest jednym z najbiedniejszych na świecie
i najgęściej zaludnionym (ponad 1000 osób na kilometr
kwadratowy), bo żyje tam ponad 160 mln mieszkańców
na terytorium mniejszym od połowy Polski! Prawie 60%
ludności to analfabeci, zaś przeciętna długość życia ludzi
w Bangladeszu wynosi nieco ponad 60 lat i jest najniższa
na świecie! Często kraj ten jest nawiedzany przez cyklony,
tajfuny i powodzie, które pochłaniają wiele tysięcy ofiar.
W 1970 roku rekordowo silny cyklon Bhola zabił 500 tysięcy ludzi. To była jedna z największych klęsk żywiołowych w XX wieku!
Kościół Baptystyczny Sangha jest największym i jednocześnie najstarszym kościołem protestanckim w Bangladeszu, ponieważ został założony przez samego dr. Williama Carey’a – uznawanego za ojca nowoczesnego ruchu
misyjnego w Indiach. Jego praca również na tamtych
terenach zaczęła się w 1796 roku i ta data jest uznawana
za początek ruchu baptystycznego w tym kraju, który ma
imponującą 220-letnią historię oraz wielkiego założyciela
i pioniera.
Pierwszy zbór został przez niego założony w okręgu
Dinajpur na północy Bangladeszu już w 1806 roku i jako
najstarszy – istnieje do dzisiaj. Nosi nazwę Sadamohol
Baptist Church, liczy obecnie ponad 200 ochrzczonych

8

SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017

członków, ma ponad 60 osób młodzieży i około 100 dzieci. Zbór ten planuje zorganizowanie szkoły oraz domu dla
sierot im. Williama Carey’a. Na tej konferencji miałem
okazję poznać osobiście jego obecnego pastora – Nirbhoi
Dasa, który jest jednocześnie przewodniczącym okręgu
północnego.
Kościół Sangha liczy obecnie ponad 370 zborów
działających zarówno w miastach jak i wioskach, w tym
w kilku odrębnych grupach etnicznych. W samej stolicy
działa obecnie 16 zborów, przy czym największy liczy
ok. 800 członków, a z rodzinami i sympatykami – ok.
1500 osób. Ogólna liczba ochrzczonych członków wynosi
obecnie ponad 23 tysiące, a razem z rodzinami i sympatykami tworzą wspólnotę liczącą ponad 41 tysięcy osób.
Dziś działa w tym kraju jeszcze kilka pomniejszych grup
i wspólnot baptystycznych.
Nasi bracia w tym kraju używają języka bengalskiego
i mają przetłumaczoną całą Biblię na ich własny język.
Nabożeństwa niedzielne odbywają się wieczorem, zazwyczaj o godzinie 18.00, ponieważ w tym muzułmańskim kraju dniem świątecznym jest piątek, zaś niedziela
jest normalnym dniem pracy. Z kolei zajęcia z dziećmi
w Szkółkach Niedzielnych odbywają się w piątki, ponieważ wtedy szkoły są zamknięte.
Bangladesz jest krajem muzułmańskim (90%) o dużym stopniu tolerancji religijnej, ponadto jest tam ok. 8%
hinduistów, niewielu buddystów i wyznawców lokalnych
kultów plemiennych, zaś chrześcijanie różnych wyznań
stanowią zdecydowaną mniejszość – około 0,5% całej
populacji. Konstytucja tego kraju gwarantuje co prawda
wolność religijną, ale ze strony fundamentalnych przedstawicieli religii większościowej chrześcijanie doznają
czasem prześladowań oraz różnych form zastraszania
i gróźb. Mimo tych ograniczeń ludzie wierzący składają
odważne świadectwo ewangelii oraz wierności swojemu
Panu, Jezusowi Chrystusowi.
Nasi współwyznawcy w tym kraju ściśle współpracują z Baptystycznym Stowarzyszeniem Misyjnym
(BMS) z Wielkiej Brytanii oraz z Międzynarodową Misją Liebenzell z Niemiec – przedstawicieli tych organizacji miałem okazję również poznać. Ponadto nasi bracia
z Bangladeszu należą do Federacji Baptystów Azji i Pacyfiku (CCA), Światowego Aliansu Baptystycznego (BWA),
współpracując także z innymi chrześcijanami w ramach
Narodowej Rady Kościołów Bangladeszu (NCCB). Wizją
naszych braci w tym południowo-azjatyckim kraju jest to,
by budować Królestwo Boże w świetle nauczania Jezusa
Chrystusa, zaś misją jest tworzenie silnych, przebudzonych i współzależnych od siebie zborów przez ewangelię
i wartości Jezusa Chrystusa!

Andrzej Seweryn w towarzystwie pastora Ashima Kr. Baroi – sekretarza generalnego Kościoła Baptystycznego w Bangladeszu (z prawej)
oraz pastora Martina Adhikary – jednego z tłumaczy (po lewej).

Aktualnie pracuje tam zaledwie 116 pastorów, z których niemal każdy opiekuje się kilkoma zborami. Pilną
potrzebą jest więc kształcenie nowych pastorów i liderów,
które odbywa się w Baptystycznej Akademii Teologicznej
oraz w ramach zaocznych studiów teologicznych – na poziomie licencjackim i magisterskim. Obecnie w tej uczelni teologicznej studiuje prawie 340 studentów z różnych
regionów kraju. Niedawno utworzona została również Biblioteka im. dr. Williama Carey’a, która stanowi centrum
badań historycznych i misjologicznych. Zgromadzono
tam ponad 20 tysięcy książek i publikacji z tej dziedziny.
Świetnym organizatorem i zarazem pilnym uczestnikiem konferencji w Dhaka był sekretarz generalny
BBCS – pastor Ashim Kr. Baroi,
który pełni tę funkcję od sześciu
lat. Mogłem wiele rozmawiać z nim
oraz innymi liderami Kościoła Baptystycznego w Bangladeszu, którzy
opowiadali mi o programach pracy
z dziećmi i młodzieżą, o pracy kobiet, które są bardzo aktywne w pracy lokalnych zborów, a także o pracy
misyjnej wśród plemienia Santal (22
nowe zbory), plemion Mru (17 no-

wych zborów), a także wśród mniejszości Bogra i Sylhet.
Baptyści prowadzą również kilka szkół chrześcijańskich w Bangladeszu, duży hostel, gdzie mieszka i uczy
się 110 studentów, szczególnie tych z biedniejszych rodzin. W ten sposób Kościół wspiera materialnie i zachęca
młodych ludzi z biedniejszych środowisk, umożliwiając
im zdobycie wykształcenia, które jest w tym kraju wyjątkowo drogie i dla wielu niedostępne. Ponadto zwiedzałem w Dhaka chrześcijański ośrodek i szkołę dla 86
niewidomych dziewczynek, które tam mieszkają i uczą się
w specjalnej szkole integracyjnej. Byłem pod silnym
wrażeniem bardzo skromnych warunków, w jakich ta
szlachetna służba jest prowadzona, ale jednocześnie podziwiałem wielkie oddanie i miłość opiekunów do tych
nieszczęśliwych dzieci.
Nasi bracia zachęcają nas do modlitwy o duchowe
ożywienie w już istniejących zborach, o pomoc finansową
dla studentów teologii z biedniejszych rodzin – przyszłych
pastorów i liderów, których tak bardzo brakuje, a także
o utworzenie Instytutu Studiów Biblii, gdzie pastorzy mogliby pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego i szkolić
potem kolejnych liderów.
Na pożegnalnej kolacji pastor Ashim zwrócił się do
mnie: gdyby była jakakolwiek możliwość finansowego
wsparcia projektu budowy kaplicy jednego z wiejskich
zborów w bardzo biednej prowincji Bangladeszu, który liczy obecnie ok. 120 członków, to bylibyśmy bardzo
wdzięczni. Na ten cel potrzebujemy kilka tysięcy dolarów,
dzięki którym ten zbór będzie w stanie pobudować kościół
i nie będzie musiał spotykać się na nabożeństwach pod
gołym niebem.
Pomyślałem sobie: kiedyś bracia z innych krajów pomagali nam w budowie naszych obiektów kościelnych,
z których teraz korzystamy i jesteśmy dumni. Może bylibyśmy w stanie zebrać jakąś ofiarę w naszych zborach
i wspomóc naszych braci i siostry w biednym Bangladeszu!
Oni tak bardzo kochają swojego Zbawiciela i tak żywiołowo Go wielbią – widziałem to na własne oczy! A poza tym
zawsze są punktualni, zbierają się przed czasem, spóźnianie się jest tu bardzo niemile widziane. Możemy się tego
od nich uczyć! Pomódlmy się o nich – ale spróbujmy też
im pomóc!!! Niech poczują, że w dalekim kraju w Europie
ktoś szczerze i po bratersku przejął się ich potrzebami!
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TEMAT NUMERU | SOLUS CHRISTUS

Mateusz Wichary

Jedyny Syn
i Zbawiciel
w Ewangelii
Jana
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny,
kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota,
lecz gniew Boży ciąży na nim. (J 3:36)
fot.: Fotolia

A

postoł Jan był wyjątkowy. Nie ujmując oczywiście
niczego ani Pawłowi, ani Piotrowi, ani pozostałym.
Zapis życia Jezusa – Ewangelia – jego autorstwa jest tak
osobisty, że wymyka się klasyfikacji wraz z pozostałymi. Jest prosta, ciepła, ale również ostra jak brzytwa.
Tak jak powyższe zdanie.
To nie wiara w Boga dzieli ludzkość. W Boga wierzy mnóstwo różnych religii. To Syn dzieli ludzkość. Ci,
którzy w Niego wierzą, mają życie wieczne. Ci, którzy
w Niego nie wierzą, są pod Bożym gniewem. Kto nie
czci Syna, ten nie czci Ojca (J 5:23). NIE czcisz Ojca, nie
czcząc Syna! Nie ma Ojca bez Syna; nie masz Boga – jedynego, prawdziwego Boga – o ile nie czcisz Jego Syna
Jezusa Chrystusa!
To radykalne, ostre. Nie inkluzywne. Zabierające
nadzieję dla wszystkich poza Synem. Okrutne? Surowe?
Niesprawiedliwe? Niemiłosierne?
Te zdania nigdy nie brzmiały inaczej. Wyobraźmy
sobie Żydów czytających tę Ewangelię w pierwszym
wieku. Jan mówi, że to o Synu składają świadectwo
Pisma: ktokolwiek bada je, ale nie widzi w nich Syna,
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nie widzi tego, co daje życie (5:39). Oto Lud wybrany
przestaje być wybrany poza Synem – poza wiarą w Niego. Przestaje mieć Boga, którego zawsze miał! Zostaje
nazwany nieczczącym Boga i nieczytającym poprawnie
Słowa – bez Syna.
Nie ma Boga Ojca, bez Syna. Choćbyś myślał, że
masz. „Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem,
pomrzecie w swoich grzechach” (J 8:24). Musicie uwierzyć, że to JA jestem. Inaczej pomrzecie w swoich grzechach – kimkolwiek jesteście – mówi Jezus.
Nie ma Boga Ojca, bez Syna.
Ta Ewangelia, z jednej strony wychodzi nam
naprzeciw. Przedstawia Syna oczami umiłowanego
ucznia. Przedstawia Syna w szczególny, żywy, niemal
czuły sposób. Ale jednocześnie ani na moment nie staje się ckliwa. Nie łagodzi, nie słodzi, nie schlebia. Tak,
przedstawia Syna, jako kochającego i dobrego, bliskiego
Ojcu, oddanego Mu całkowicie. Jest pełna wspaniałych
obietnic i obrazów. Daje otuchę i pokrzepienie. Ale jednocześnie jednoznacznie stwierdza, kto jest kim. Ojciec
jest dla Syna wszystkim, a Syn – dla Ojca – podobnie;

dlatego jak Syn wywyższa i uwielbia Ojca, tak i Ojciec
Chodzi więc nie o Zbawienie, ale o Syna. Nie o żySyna: „Ojcze, uwielbij imię Swoje” woła Syn. „Odezwał cie wieczne – jako wartość samą w sobie – ale o poznasię więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię” nie Boga (w Synu i przez Syna). Chodzi o chwałę – daną
(J 12:28).
Synowi przez Ojca. Zbawienie, życie wieczne, chwała –
W to wzajemne uwielbienie i oddanie sobie wple- to wszystko po to, by być w Synu i Ojcu. I nigdy inaczej.
ciona jest nasza historia. Bóg bowiem tak bardzo ukoNie chodzi więc o nas, o ludzkość samą, o samo
chał świat, że posłał swego Syna, dał Go, poświęcił, aby przebaczenie grzechów, samo zapewnienie sobie ratunkażdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie ku od potępienia – ale zawsze i nieodmiennie łączy się to
wieczne. I to właśnie jest odpowiedź na wszelkie pyta- z Synem (w Duchu) i Ojcem.
nia o surowość i radykalizm, jaki pojawia się w JanoI inaczej nigdy nie jest. I nie było i nie będzie. Chowej Ewangelii. Nie chodzi o nas. Chodzi o najwyższy dzi o Boga.
możliwy wątek historii. Nic wspanialszego nie moSynowi zawsze chodzi o Boga. I do tego samego jegło się nigdy wydarzyć na naszym świecie – ani poza steśmy zaproszeni. Ma nam zawsze – jak Jemu – chodzić
nim. Chodzi o więź Ojca i Syna – a od 14 rozdziału co- o Boga. I nigdy inaczej. W tym, w miłości do Niego,
raz wyraźniej widzimy, że i Ducha, który będzie nam w realizacji Jego woli, a nie własnej, w kosztownym poposłany. Zostajemy wciągnięci przez wiarę w Syna do słuszeństwie, mamy się odnaleźć. I w niczym innym.
społeczności trzech Bożych podmiotów: Ojca, Syna Jak Syn jednorodzony.
i Ducha. To wszystko jest ponadnaturalne, wielkie,
Skąd więc nasze rozterki? Wątpliwości? Brak ostrowspaniałe, nie do końca uchwytne, ale prawdziwe: ści w myśleniu? Poczucie niesprawiedliwości, surowo„Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze ści, braku miłosierdzia Bożych planów? Właśnie w tym.
świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa Że gubimy tę perspektywę Ojca i Syna. Objawioną nam
twego” (17:6). Nie jesteśmy przypadkowi. Przeciw- w Ewangelii Jana.
nie! Wszyscy jesteśmy szczególni! Zostaliśmy dani
Nie gubmy. Wczytujmy się w nią. Dajmy się jej przeprzez Ojca Synowi, a Syn objawił nam Ojca. „Nie są niknąć. Owładnąć. Odkryjemy nowych siebie. „Wszystze świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (17:16). Je- ko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem
steśmy inni. I mamy pozostać inni: „Poświęć ich w nich” (J 17:10). Bóg uwielbia się w nas, w dawaniu
w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (17:17). siebie sobie samemu w nas – w działaniu dla nas. To
Mamy być inni, bo Jezus nas posyła do świata, aby niewątpliwie oznacza śmierć w naszym zastępstwie, ale
ta grupa się rozrastała, aby byli ci, którzy „przez ich oznacza to przecież również i wzbudzane w nas uwielsłowo uwierzą we mnie” (17:20). Ale po co?
O co w tym wszystkim chodzi? „Aby wszyscy
Mamy być inni, bo Jezus nas posyła do
byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w tobie,
aby oni w nas jedno byli (...) ja w nich, a ty
świata, aby ta grupa się rozrastała, aby byli
we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby
świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umici, którzy „przez ich słowo uwierzą we mnie”
łowałeś, jak i mnie umiłowałeś (J 17:21, 23).
Nie chodzi o nas. Oczywiście, miłość Ojca,
Syna i Ducha do nas jest prawdziwa i przekracza wszel- bienie – dzięki Synowi, w Duchu, ku Ojcu. Wiedział
kie nasze możliwości poznania. Nasz ratunek jest praw- o tym apostoł Paweł, który widzi zwieńczenie historii
dziwy, i śmierć Syna jest prawdziwa, i „zachowanie od w tym samym: „A gdy mu wszystko zostanie poddane,
złego” (J 17:15) jest prawdziwe. Ale w tych wszystkich wtedy też i Syn będzie poddany temu, który mu poddał
fragmentach, które musiał Jan słyszeć w modlitwie Je- wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim” (1 Kor
zusa, które musiały mu głęboko zapaść w pamięć, któ- 15:28). Wiedział o tym Tomasz, który ostatecznie wyre zawarte są w 17 rozdziale, chodzi o bycie ze sobą, znał o Jezusie: „Pan mój i Bóg mój” (J 20:28).
a nawet – w jakimś mistycznym sensie – w sobie. Ty we
Bóg we wszystkim. Gdy to widzimy wyraźnie,
mnie, ja w Tobie, oni we mnie, oni w nas. O to chodzi wszystko w życiu układa się na swoim miejscu. To, że
w zbawieniu w ogóle: „A to jest żywot wieczny, aby po- chodzi o Syna, staje się oczywiste i naturalne. A o kogo
znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chry- innego miałoby chodzić? Jakżeby można było mieć
stusa, którego posłałeś” (17:3).
Ojca bez Syna? To, że nie ma zbawienia bez Syna, nie
O to chodzi. Chodzi o więź. O wspólnotę. O pozna- wymaga nawet komentarza. Jakby mogło w ogóle coś
nie. W końcu: o chwałę: „A ja dałem im chwałę, którą takiego istnieć? To niedorzeczność. Wszystko staje się
mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (...) Oj- Boże, w Duchu, przez Syna, ku Ojcu. Jednoznacznie
cze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie i nieodmiennie, zarówno w historii świata i wieczności,
ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś” jak i naszym życiu.
(J 17:22, 24).
Życzę tego sobie i wam.
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TEMAT NUMERU | SOLUS CHRISTUS
Ryszard Tyśnicki

Ja jestem drzwiami; jeśli
kto przeze mnie wejdzie,
zbawiony będzie i wejdzie
i wyjdzie i pastwisko znajdzie.
(J 10,9).

N

ajwiększą trudnością w uwierzeniu jest postawienie Jezusa w centrum życia i wszelkich
decyzji. Jezus nie chce być kolejnym punktem dodanym do innych
punktów, nie chce być obok innych
wartości, jako ich uzupełnienie. Jezus chce być wszystkim w nas. To
zaś wymaga odwagi i rezygnacji
w własnego JA. Czy nam się to udaje? Odpowiedź na to pytanie nie jest
jednoznaczna.

Solus Christus jest kolejną zasadą protestantyzmu, jaką przypomnieli ojcowie Reformacji. Chrześcijaństwo średniowieczne dość
daleko odeszło od Chrystusa wprowadzając do praktyki Kościoła elementy związane z innymi osobami.
Kult męczenników doprowadził do
powstania kultu świętych, Maria
matka Jezusa została posadzona na
tronie, nierzadko ponad Jezusem.
Kościół zbudował system, w którym
duchowni stali się pośrednikami
w drodze do nieba i to tymi najbardziej znaczącymi. Sprzedawanie
odpustów okazało się kroplą przelewającą czarę. Oto papież decydował
certyfikatem, kto może, a kto nie
może być zbawionym. Co więcej, to
księża otwierali skarbnicę łask Bożych. Marcin Luter wraz z innymi
ojcami reformacji dostrzegł, że to
nie Kościół, Maria i święci stanowią
drogę do nieba. Jedyną zaś drogą
i bramą do nieba jest sam Jezus. Reformacja przywróciła chrystocentryzm wiary.
12
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CHRYSTUS
W CENTRUM
fot.: Fotolia

Chrystus, który jest źródłem
objawienia
Nie jest przypadkiem, ani zabiegiem redaktorskim stwierdzenie
rozpoczynające ewangelię Jana: Na
początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, a Bogiem było Słowo
(J 1,1).
Jan tutaj sięga sedna wiary
i Bożego dzieła. Słowo Boga ma
wymiar osobowy. Jezus jest bowiem
tym Słowem Boga. Ewangelie nie są
księgami o pierwszym Kościele, nie
są zapisem historii Judei pierwszego
wieku. Ewangelie to księgi mówiące
o Jezusie i przekazujące ostateczne

i zamknięte objawienie Boże. Bóg
zapisał w nich to, co mamy wiedzieć
i na czym mamy opierać swoją drogę do nieba. Przekaz Nowego i Starego Testamentu jest zamkniętym
objawieniem Bożym, stał się probierzem prawdy.
Prolog ewangelii Jana ukazuje nam też centralną rolę Jezusa
w akcie stworzenia. To Jezus-Słowo
był wraz z Bogiem Ojcem w czasie,
gdy wszystko powstawało z niczego. „Wszystko przez nie powstało”
(J 1,3) ukazuje Jezusa, jako źródło
istnienia i prawdy. Cały wszechświat ma umocowanie w Słowie
Boga, czyli w Jezusie. Poza tym

słowem nie może istnieć nic, co jest
stworzone.
Człowiek więc nie potrzebuje
pomiędzy Bogiem a sobą żadnego
dodatkowego pośrednika, żadnego
dodatkowego „urzędu nauczycielskiego”, który pouczy o tym, co Bóg
chce nam powiedzieć. Jezus w pełni
wystarczy, aby nas dobrze poinformować. Historia Kościoła pokazuje,
że gdy pomiędzy wiernym a Jezusem – Słowem stanie ktoś, kto mówi
jak mamy wierzyć, dochodzi do wypaczeń.

Chrystus, który jest źródłem
zbawienia
Ponownie, gdy zadajemy pytanie o istotę zbawienia musimy postawić Jezusa w centrum. Zbawienie jest wyłącznie Jego autorskim
dziełem. Nikt, kto pomija Jezusa nie
może dostać się do nieba, gdyż jest
On drzwiami do owczarni, jak mówi
przypowieść o dobrym pasterzu.
Grzeszność człowieka stanowi element eliminujący z nieba i to
skutecznie. Skoro „wszyscy zgrzeszyli”, a karą za grzech jest wieczne potępienie, to i droga do nieba
o własnych siłach nie jest możliwa. Grzech nas oskarża, a będąc
winnymi nie możemy przekroczyć
bram nieba. Niektórzy starają się
wejść tam próbując protekcji wielkich bohaterów wiary, wykorzystując programy samodoskonalenia,
medytacji itp. Jednak żaden z tych
programów nie eliminuje wiszącej
nad człowiekiem groźby kary za
wcześniej popełniony grzech. Nawet najlepiej przemyślany program
osiągnięcia doskonałości oskarża
nas, gdyż stosując go sami przyznajemy, że nie jesteśmy doskonali; oto
potrzebujemy pomocy.
Aby wejść do nieba, potrzebujemy zbawienia i odkupienia od
grzechów. W tym miejscu oczy kierują się na Jezusa. Jedynie On może
w murze grzechu uczynić wyrwę
pozwalającą grzesznikowi przejść
na drugą stronę. Krzyż Jezusa, Jego
ofiara za grzech czyni Go Barankiem zabitym za grzech każdego

z nas. Jezus wziął nasz grzech na
siebie i odkupił go na Golgocie.
Od tamtej pory droga do nieba jest
otwarta, mur oddzielający grzesznika od Boga otrzymał drzwi w osobie
Jezusa. To nie Kościół zbawia, to nie
dobre uczynki zbawiają, to nie asceza zbawia, to nie matka Jezusa
zbawia, ale to Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały
może wprowadzić nas do nieba. Jedynie wiara ukierunkowana w pełni na Jezusa, jest
nadzieją grzesznika. Wszystkie inne drogi to złudzenie, oszustwo, których celem jest odwrócenie
uwagi od prawdziwej i skutecznej.
Wszystkie inne są ślepe bądź prowadzą na manowce.

Chrystus, który jest panem
ludzkiego życia
Uświadomienie sobie tej wielkiej prawdy wiary doprowadziło
apostoła Pawła do wypowiedzenia
ważnych słów w Liście do Galacjan:
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję, więc już nie ja, ale żyje we
mnie Chrystus; a obecne życie moje
w ciele jest życiem w wierze w Syna
Bożego, który mnie umiłował i wydał
samego siebie za mnie (Gal 2,20).
Konsekwencją roli i miejsca Jezusa we wszechświecie są powyższe słowa. Człowiek może odnieść
sukces jedynie wtedy, gdy zbliży
się do Chrystusa i pozwoli, aby On
nas ukształtował na swój wzór i obraz. Ap. Paweł wiedział, do czego
doprowadziła go jego religijność
poza Jezusem: stał się mordercą,
prześladowcą, wrogiem Boga myśląc jednocześnie, że Mu służy.
Dopiero wtedy, gdy postawił Jezusa w centrum swojego życia i decyzji, zaczął mu prawdziwie służyć
i przeszedł do historii, jako apostoł
narodów.
Wszystko to, co możemy osiągnąć w życiu jest jedynie w Jezusie.
Poza Nim nasza droga będzie podążała w dół. Znalezienie się przy
Nim daje energię do przemiany
i zwycięskiego życia. Widać to
w Księdze Apokalipsy, gdzie sukces

i zwycięstwo zapewnia tylko przynależność do orszaku „Baranka jakby zabitego”.
Werset z Listu do Galacjan (2,20)
dobrze się czyta, łatwo jest nauczyć
się go na pamięć, ale bardzo trudno zrealizować w praktyce. Nasze

Jedynie Jezus może w murze
grzechu uczynić wyrwę
pozwalającą grzesznikowi
przejść na drugą stronę.
ego, inne wartości nas otaczające,
są inspirujące i ciekawe. Rezygnacja
z nich nie jest łatwa, ani prosta. Jakże często to pragnienie, aby Jezus
był w nas wszystkim, pozostaje niespełnionym marzeniem! Ileż walki
wewnętrznej potrzeba, aby słowa
tego wersetu zaczęły działać w nas.
Ukierunkowanie życia na Jezusa wymaga skoncentrowania uwagi
na uświęceniu, na poznaniu i pogłębieniu wiary. Temu celowi służy
tak zwany „cichy czas”. Każdy wierzący powinienem poświęcać dla
Boga i rozwoju wiary codziennie
chwilę. Lektura Biblii, modlitwa,
zastanawianie się nad drogą wiary
na dzisiaj jest ważnym elementem
zbliżania się do ideału z Listu do
Galacjan (2,20). Nie można też tutaj pominąć roli zboru, jako wspólnoty wspierającej rozwój duchowy
jej członków. Budowanie wiary to
też posługa „jedni drugim”, prowadząca do wsparcia, jakiego mogę
udzielić bliźniemu, a też otrzymać
od niego.

Chrystus, który jest centrum
ewangelizacji
Solus Christus ma swoje odzwierciedlenie w ewangelizacji.
Zdarza się, że w tej dziedzinie
idziemy na łatwiznę, zamiast Chrystusa głosimy cokolwiek innego.
Szumnie nazywamy służbą ewangelizacyjną pracę z rodzinami
dysfunkcyjnymi, działalność charytatywną, kluby pomocy osobom
uzależnionym itp. Oczywiście,
każde z tych działań może być
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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wsparciem dla ewangelizacji, ale
samo w sobie nią nie jest.
Celem ewangelizacji nie jest
proklamowanie swojego zboru,
czy teologii swojego Kościoła. Celem jest prowadzenie do nawrócenia tych, których ewangelizujemy.
Oczywiście naturalną rzeczą jest
przyprowadzenie nawróconych do
zboru, aby mogli rozwijać się duchowo, ale wzrost zboru to nie cel
ewangelizacji, a jedynie efekt tego
typu działania. Zbór może bowiem
szybko rosnąć w liczbie, a umierać
duchowo. Ludzie mogą przyjść do
zboru z innego powodu niż Jezus,
np. z powodu dobrego mówcy, ciekawego nabożeństwa, miłej atmosfery. To wszystko może zapełnić
ławki w kościele, ale niekoniecznie
zmienia serca tych, którzy w nich
zasiądą.
Wiele zborów myli ewangelizację z głoszeniem kościelnictwa.
Szczególny wymiar ma tutaj pozyskiwanie wiernych z innych zborów do mojego zboru. To nie ma nic
wspólnego z ewangelizacją, a taki
wzrost zboru nie jest przejawem głoszenia Jezusa.

Jedynie wtedy, gdy nasze wysiłki ewangelizacyjne prowadzić
będą ludzi do wiary Jezusowi, do
realnej przemiany ich życia i myślenia, do autentycznych nawróceń,
możemy mówić o ewangelizacji,
czyli głoszeniu Jezusa i to ukrzyżowanego. Istota ewangelizacji polega
na uzmysłowieniu grzesznikowi, że
nim jest; iż jest na drodze do wiecznego potępienia. Przyprowadzenie
do Jezusa, oddanie życia Jezusowi,
nowe życie w Nim, to istota ewangelizacji. Wszystko inne to jedynie
dodatki do tego. Ważne, ale tylko
dodatki. Istotą jest uznanie, że tylko Chrystus jest moim zbawicielem
i życiem.

Chrystus, który jest celem
służby w Kościele
Wszystkie te aspekty chrystocentryzmu wiary muszą znaleźć
swoje odniesienie do służby i funkcjonowania zboru. To ukierunkowanie na Jezusa i głoszenie pełnej
ewangelii zbawienia, radykalnego
chrześcijaństwa jest misją Kościoła.

Musi to mieć odzwierciedlenie
w służbie zborowej. Celem służby
bowiem nie jest tworzenie dobrej
atmosfery, dania możliwości aktywności zborownikom, lepszego
wykorzystania budynku zborowego.
Celem jest oddanie chwały Jezusowi
i Bogu Ojcu poprzez prowadzenie
w Duchu Świętym.
Oczywiście, dobra atmosfera
w zborze i dobry program funkcjonowania są ważne i istotne, jednak
w tym całym naszym trudzie organizatorskim nie możemy zapomnieć
o zasadzie Tylko Chrystus. Gdy ten
cel zniknie nam z oczu, gdy Jezus
zostanie odsunięty w kąt zborowych
aktywności, to być może będziemy
prężni, ale nie będziemy podążali do
celu, jakim jest Jezus.
Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie prawdę zawartą
w haśle reformacji „Tylko Chrystus”. Warto zastanowić się, czy
moje życie osobiste przebiega w tym
kierunku, czy faktycznie „żyję już
nie ja, ale żyje we mnie Jezus”? Czy
faktycznie w moim zborze ludzie
dostrzegają Jezusa?

WSPOMNIENIE

Zuzanna Stankiewicz (1930-2017)

W

dniu 23. lutego 2017 roku na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie odbyła się
uroczystość pogrzebowa siostry Zuzanny Stankiewicz.
Była małżonką Michała Stankiewicza, długoletniego
zwierzchnika Kościoła Baptystów w Polsce i redaktora
naszego miesięcznika „Słowo Prawdy”. Chrzest święty
na wyznanie wiary przyjęła 12. listopada 1952 roku we
Wrocławiu. W 1960 roku wraz z mężem i córką Bogumiłą przeniosła się do Warszawy i zamieszkała w kościelnym Domu Administracyjnym przy ulicy Waliców 25.
Tu przez cały czas pracowała w Wydawnictwie „Słowo
Prawdy” – wysyłała nasz miesięcznik „Słowo Prawdy”
oraz wydawane przez nas książki.
Była również czynna w Komisji Kobiet przy Naczelnej Radzie Kościoła. Pełniła w niej funkcję skarbnika,
a potem przewodniczącej. Reprezentowała Kościół na
Kongresie Europejskiej Federacji Baptystów w Budapeszcie (1989) oraz na Międzynarodowej Konferencji Kobiet
w Pradze (1990). W uznaniu jej pracy i zaangażowania
w 1996 roku została obdarzona tytułem honorowej członkini Komisji Kobiet.

W 1990 roku przeszła
na emeryturę, ale stale
pomagała w dystrybucji
literatury naszego Wydawnictwa. Stale, o ile
siły pozwalały, starała się
pomagać. W ostatnich latach, gdy tych sił ubywało,
dzięki uprzejmości Rady
Kościoła, przeniosła się z trzeciego piętra na parter budynku. W cichości i pokorze godziła się z ubywaniem
sił i fizycznej sprawności, ale nigdy nie narzekała. Była
osobą cichą, spokojną i wdzięczną Bogu za każdy dzień
życia. Zawsze starała się być samodzielną i niezależną, ale po złamaniu kości biodrowej nagle znalazła się
w szpitalu, osłabła fizycznie i w spokoju odeszła do swego Pana, któremu wiernie służyła. I taką ją zapamiętamy.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za życie i służbę siostry Zuzanny Stankiewicz. Gdyby mogła, na pewno na pożegnanie
powiedziałaby: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu
imieniu daj chwałę” (Ps 115,1). (kw).

TEMAT NUMERU | SOLUS CHRISTUS

Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz

Zasada Solus Christus jako podstawa
protestanckiego chrystocentryzmu
Jezus jako Boży Pomazaniec
Fundamentem chrześcijaństwa jest
przekonanie, że to Jezus z Nazaretu
jest Chrystusem. Nie zawsze zastanawiamy się nad tym, co to w ogóle
znaczy. Jezus jest mesjaszem, czyli
pomazańcem (hebr. maszijah, aram.
meszijah, gr. messijas, christos, czyli: namaszczony). Funkcja ta łączy
w sobie trzy starotestamentowe
godności: kapłana, proroka i kró-

la. W Starym Testamencie mamy
wielu kapłanów, proroków i królów.
Każdy z nich był w jakimś sensie pośrednikiem między Bogiem
a ludźmi, ale w sposób dalece niedoskonały i nieostateczny. Król
sprawował nad ludźmi władzę
w imieniu Boga, kapłan w imieniu
ludzi składał Bogu ofiary, a prorok
głosił ludowi Słowo Boże. Jezus łącząc te funkcje, przenosi je na wyższy poziom i nadaje im zdecydowa-

nie wyższą rangę, znacząc o wiele
więcej, niż oni wszyscy. Staje się
jedynym pośrednikiem między Bogiem, a człowiekiem. Ostatecznie
i nieodwołalnie.

Spory chrystologiczne starożytności
a chrześcijańskie pojmowanie Chrystusa
Nowy Testament jednak nie tylko
urzeczywistnia w osobie Jezusa
starotestamentowy tytuł PomazańSŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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ca Bożego, ale przyznaje Chrystusowi status Boga, nie przestając
nazywać Go również człowiekiem.
Jezus jest tak Synem Bożym, jak
i Synem człowieczym. Chrześcijanie potrzebowali jednak paru
wieków, by dokładnie zrozumieć
co to znaczy. Ortodoksyjny nurt
chrześcijaństwa musiał po kolei zmierzyć się z gnostycyzmem
i marcjonizmem, arianizmem,
apolinaryzmem, nestorianizmem,
monofizytyzmem. Musiano ustalić, że Jezus jest Synem Boga Starego Testamentu, będąc i Bogiem,
i człowiekiem, nie ma przy tym ani
dwóch oddzielnych natur, ani jednej zmieszanej, ale cały jest i człowiekiem i Bogiem.
Nadaje to koncepcji pośrednika między Bogiem a człowiekiem
zupełnie inny wymiar. Jezus jako
jedyna istota we wszechbycie stoi
po obu stronach najbardziej fundamentalnego w nim podziału: jest
i Stwórcą i stworzeniem: był na
początku jako Słowo i urodził
się w Betlejem; umarł na krzyżu
i zmartwychwstał; jadł, pił, doświadczał ludzkich emocji i rozmnażał pokarm, uśmierzał morze,
wskrzeszał martwych. Trwale połączył Boga i człowieka. Będąc
i Bogiem i człowiekiem swą śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem dokonał aktu pojednania ludzkości z Bogiem. Jak to zauważył
włosko-francusko-angielski teolog
i filozof Anzelm z Canterbury (1035
– 1109), Jezus musiał być człowiekiem, bo człowiek zgrzeszył a wina
jego była nieskończona; ale tylko
Bóg jest nieskończony, więc musiał
być i Bogiem. Jako człowiek może
być orędownikiem ludzi, a jako Bóg
ma moc, by czynić to skutecznie,
zachowując zarazem wymogi sprawiedliwości.

Dlaczego pozycja Chrystusa
została zagrożona?
Już sam fakt tak długiego kształtowania się tej doktryny dowodzi,
16
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że jest ona sprzeczna z naturalnym
rozsądkiem i intuicyjnym pojmowaniem rzeczywistości. Dlatego
w historii, także po ukształtowaniu się odpowiednich dogmatów
w tym względzie co rusz pojawiały
się tendencje do osłabiania któregoś
z elementów ortodoksyjnej chrystologii. Z jednej strony nie brakowało
koncepcji umniejszających boski
wymiar osoby Jezusa, z drugiej też
zapominano nieraz o ludzkiej jego
naturze, czy też o właściwej relacji między nimi: albo je za bardzo
oddzielano albo łączono. Tak czy
owak, prowadziło to do podważenia idei Jezusa jako i w pełni Boga,
i w pełni człowieka. Oczywiście,
nie zawsze odbywa się to wprost,
ale wielu chrześcijan, jeśli dokładniej z nimi porozmawiać okaże się
w istocie chrystologicznymi heretykami. Na chrześcijańskim Zachodzie Jezus był na pewno czczony jako II Osoba Trójcy Świętej,
ale zamazano jego ludzki aspekt,
stał się bardziej boski niż ludzki.
To wywoływało potrzebę tworzenia innych pośredników, bliższych
człowiekowi, jak święci, Maria,
sakramenty, kapłani. Ale odrzucenie boskiego aspektu Chrystusa
prowadzi do tego samego efektu.
Nowożytny arianizm doprowadził
ostatecznie do deizmu albo uniwersalizmu, gdzie człowiek i jego
instytucje zajęły miejsce Boga,
a w przypadku Świadków Jehowy
do całkowitego podporządkowania
wiernych bezdusznej, totalitarnej
organizacji.

Maria i inni święci i ich wizerunki
W Nowym Testamencie Chrystus jest tym, który upomina się
za ludźmi, w ich imieniu błaga za
nimi u Boga Ojca, On też płaci za
ich grzechy. Jeśli jednak uznamy
Go za przede wszystkim Boga, będzie bardziej tym, u kogo się trzeba
o ludzi upominać. Jeśli zaś za człowieka, to też Jego moc będzie mniej
istotna, ograniczona. Tak czy owak,
Jego pośrednictwo będzie niedo-

skonałe. Konieczne będzie więc
dopełnienie. Na średniowiecznym
Zachodzie funkcję tę przejęła „Maryja, zawsze dziewica, Matka Boża,
orędowniczka grzeszników u swego gniewnego Syna”, którego musi
stale błagać o litość dla grzeszników. Wraz z nią do duchowości
katolickiej weszła nieprzeliczona
rzesza świętych i błogosławionych,
którzy wyręczają Jezusa w mniej
Boga godnych zadaniach. Podzielili
się różnymi funkcjami, niemal jak
bogowie politeistycznych religii.
Dlaczego? Gdyż zwykły wierzący,
nie widząc już w Jezusie człowieka, wolał polegać na tych ludziach
w swych codziennych troskach.

Hierarchia kościelna i kapłaństwo
oraz sakramenty
Jezus jest kapłanem w porządku
Melchizdeka. Ta tajemnicza postać
Starego Testamentu, o cokolwiek
boskich atrybutach miała rangę
większą niż Abraham i wszyscy
kapłani wywodzący się z jego potomków, z Izraela. Złożona osobiście, z własnego ciała ofiara Jezusa
przewyższa wszystkie ofiary Starego Testamentu i nie potrzebuje
powtórzeń, dopełnień itd. Wierzący są kapłanami w tym sensie,
że zostali ochrzczeni (zanurzeni)
w Jego śmierć i składają ofiarę
żywą ze swojego życia. Innej ofiary
już nie trzeba. Tzw. sakramenty są
dla nas znakami, symbolami, czy
wyrazami duchowej obecności Jezusa w naszym życiu, ale nie mają
jakiejś mocy oddzielnej od dzieła
samego Jezusa.
Jeżeli jednak zapomina się
o tej funkcji Syna Bożego, pojawia
się potrzeba ludzkich kapłanów
i sakramentów. Ten rozbudowany
w średniowieczu kult matki Jezusa,
świętych wraz z wynaturzoną do
granic absurdu czcią dla ich relikwii oraz monopol Kościoła z jego
instytucjami, hierarchią, sakramentami, obrzędami (w tym i odpustami) stał się dla reformatora Marcina

Lutra obiektem głębokiej, opartej
na Biblii krytyki oraz bezpardonowego ataku. Temu wszystkiemu
przeciwstawiał osobę Jezusa, który
jedynie z Bożej łaski i tylko przez
ufną wiarę grzesznika przynosi mu
zbawienie i sam jeden pośredniczy
między Stwórcą, a stworzeniem.

Jak należy rozumieć zasadę
Solus Christus
Zasada ta oczywiście nie redukuje całej teologii do Chrystusa, ani
całej Trójcy Świętej do Syna Bożego; ani wszystkiego, co istotne
do Jezusa. Niemniej stwierdza, że
nie ma innego pośrednika między
Bogiem a ludźmi, niż On. Relacja
z Chrystusem może niekoniecznie
jest najważniejszą rzeczą w życiu
(zwłaszcza w sentymentalnym, pietystyczno-ewangelikalnym ujęciu,
w stylu „zaproszenie Jezusa do serca”), ale to Jego dzieło jest jedyną
drogą do pojednania z Bogiem.

Antropologiczne, eklezjologiczne,
etyczne i społeczne konsekwencje
zasady Solus Christus
Prawda o wyłączności Jezusa jako
Pośrednika dekonstruuje całą naro-

słą hierarchię osób, urzędów, instytucji, rytuałów, świętych, obrzędów,
która zdążyła narosnąć w przestrzeni między Bogiem a człowiekiem.
Usuwa je, zostawiając tylko Jezusa
Chrystusa, Boga i człowieka, jedynego pośrednika między Stwórcą
a ludzkością.
To prowadzi do swoistego indywidualizmu, podniesienia znaczenia jednostki, co bywa czasem
krytykowane przez katolików (Jacques Maritain), ale przecież nie
oznacza to pochwały egoizmu.
Przeciwnie. Raczej zachętę do odpowiedzialności za własne życie.
Oto bowiem każdy przed Bogiem
będzie odpowiadać bez pośrednictwa całego Kościoła, każdy zostanie wezwany przed oblicze Chrystusa osobiście. To z powyższego
wynika zasadnicza różnica w pojmowaniu Kościoła przez protestantów w odniesieniu do katolicyzmu,
czy prawosławia. Bez względu na
odmienności ustrojowe obecne
w wyznaniach wyrosłych z reformacji (episkopalizm, prezbiterianizm, kongregacjonalizm, itd.),
Kościół to zawsze wspólnota wierzących, posiadających w Jezusie
bezpośredni dostęp do Boga, tak
czy owak samodzielnych i odpowiedzialnych za funkcjonowanie

społeczności wierzących. Z naszej,
baptystycznej perspektywy każdy
zbór – konkretna, widzialna grupa
chrześcijan, choć połączona organicznie z innymi zborami, duchowo
podlega bezpośrednio swemu Panu
– Jezusowi. Taki model właśnie
konsekwentnie stosujemy w eklezjologii.
To, w co protestanci wierzą
w Kościele i w nim praktykują,
przenoszą na obszar relacji międzyludzkich, więzi społecznych.
W ten sposób pozbawieni krępujących instytucji „wiedzących lepiej”
i pośredniczących, współtworzą
demokratyczny ład społeczno-polityczny oparty na indywidualizmie,
gdzie państwo to docelowo umowa
wolnych ludzi (liberalizm) nie tylko
w stanowieniu prawa, ale wszelkiej
innej działalności, w tym gospodarczej (kapitalizm).

Zakończenie
Poznana w Biblii i tylko w niej
prawda o Bożej miłości i ratunku
z samej tylko łaski danej jedynie
w Jezusie Chrystusie, musi być jakoś przez człowieka przyjęta. Innego sposobu, jak tylko przez wiarę,
nie ma. O tym jednak będziemy
mówić oddzielnie.

ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy

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

MŁODZIEŻOWO | Z cyklu: re:FORMACJ@
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Samuel Skrzypkowski

W

iem, że Wikipedia to nie najlepsze źródło wiedzy, ale na
potrzeby wytłumaczenia dzisiejszego zagadnienia reformacyjnego, jakim jest Solus Chrustus,
postanowiłem użyć Wiki. Solus Christus
to „doktryna chrześcijańska sformułowana przez Marcina Lutra, obowiązująca
we wszystkich Kościołach protestanckich. Nauka ta głosi, że Jezus Chrystus
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jest jedynym pośrednikiem
(orędownikiem) między Bogiem,
a człowiekiem.”1
Lubię mieć bezpośredni dostęp do tego, czego potrzebuję.
Dlatego denerwują mnie wszelkiego rodzaju pośrednicy. Najprostszy przykład – nie znoszę tego,
kiedy dzwonię do mojego banku
i muszę się przebić przez automatyczną sekretarkę, która ma dla
mnie na wstępie mnóstwo pytań,

a jedyną odpowiedzią na nie jest
żmudne klikanie klawiszy w telefonie.
Zanim się doczekam na osobę, która
ma mi udzielić prostych informacji,
to już mam po dziurki w nosie tej rozmowy.
I właśnie mniej więcej w taki sposób wyglądałaby sprawa z dojściem
do Boga, gdyby nie Chrystus. Ogólnie rzecz ujmując, w teologii głównego nurtu przed reformacją panowało
przeświadczenie, że aby spotkać

się z Bogiem, trzeba spełnić mnóstwo współczuć ze słabościami naszymi,
warunków, a On wtedy rozważy, czy lecz doświadczonego we wszystkim,
w ogóle jesteś brany pod uwagę, by podobnie jak my, z wyjątkiem grzepojawić się w Jego obecności. Aby chu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą
mieć odpuszczone grzechy potrzebo- do tronu łaski, abyśmy dostąpili miwałbyś kapłana, który by to dla ciebie łosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy
zrobił. Jeśli podpadł byś kapłanowi, w stosownej porze”. Jezus jest nato zapomnij o przebaczeniu. Twoje szym ARCY-kapłanem, to znaczy,
grzechy zgodnie z tym, w co wie- że nie ma większego i ważniejszego.
rzono, skazują cię na czyściec lub Ponadto pomimo tak wysokiej popiekło, jeśli są to grzechy śmiertelne. zycji, Jezus zna nasze słabości i doW czyśćcu spędzisz bardzo długi świadczenia, które nas spotykają, bo
czas, zanim będziesz dość czysty, sam się z nimi mierzył. Dzięki temu
by przez to straszne cierpienie stać możemy z „ufną” odwagą – wynikasię odpowiedni dla nieba. Aby szyb- jącą z wiary (a nie odpustu, za który
ciej wyjść z czyśćca, był oczywiście zapłaciliśmy) podejść do tronu łasposób: należało mieć jak największą ski, na którym siedzi Bóg. Natomiast
liczbę znajomych i rodziny. Bo jeśli w 1 Liście do Tymoteusza (2:5) apooni się o ciebie modlili i za pieniądze stoł Paweł napisał: „Jeden jest Bóg,
wykupywali odpusty (niczym karty jeden też pośrednik między Bogiem
„Wyjście z więzienia” w grze Euro- a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.
biznes), to automatycznie twoja kara
Prościej się już nie da. Aby dojść do
była obniżana. Za życia warto było
Boga, aby się do Niego modlić, aby
się również zatroszczyć o tzw. wstasię z Nim spotkać w wieczności, nie
wiennictwo świętych, czyli ludzi, któmusisz przebijać się przez kolejne
rzy byli wyjątkowo dobrymi chrześcietapy „automatycznej sekretarki”, jak
janami i po śmierci od razu znaleźli się
w moim banku. Jest tylko jedna
w niebie. Owi święci, jeśli się do nich
Osoba, do której musisz dotrzeć –
modliłeś, mogli pośredniczyć między
to Chrystus Jezus. On przez swoją
Chrystusem, Bogiem, a tobą. I mogli
śmierć i zmartwychwstanie zmacoś więcej załatwić. Warto było więc
zał już wszystkie grzechy swoich
sobie wybrać jakiegoś ulubionego
uczniów. Niczym innym nie dało się
patrona i starać się mu przypodobać,
za nie zapłacić. Zrobił tak wiele, abya on, jeśli cię polubił, mógł szepnąć
śmy my mogli być zbawieni. Sprawa
pozytywne słówko Jezusowi, a Syn
jest bardzo prosta: albo uwierzysz
przekazałby dalej info Ojcu i tak może
Jezusowi Chrystusowi; albo wyznasz
by stało się nieco więcej dobrego
mu swoje grzechy i będziesz chciał
w twoim życiu lub szybciej byś zoGo naśladować w codzienności tak
stał wypuszczony z czyśćca.
jak uczeń naśladuje mistrza, albo
Napisałem to oczywiście nieco
nie licz na zbawienie. Nie ma innej
ironicznie, niemniej, wydaje mi się,
drogi. A tzw. kolejni pośrednicy nic
że uczciwie: tak to właśnie funkcjonie pomagają. Przeciwnie: tylko ją
nowało. Zrobiłem to, aby pokazać,
utrudniają, a w zasadzie czynią ją niew jaki kontekst weszli reformatomożliwą.
rzy ze swą zasadą Solus Christus.
Z tego, co zrobił dla mnie ChryNajsmutniejsze jest jednak to, że
stus wynika bardzo praktyczne zaw praktyce kościelnej znaczna więkstosowanie dla mojego życia. Otóż,
szość mechanizmów, które opisastaram się na tyle, na ile to możliwe
łem powyżej, dalej funkcjonuje.
odciąć od wszystkiego, co nie proPrzyjmując jednak to, co mówi
wadzi mnie do Chrystusa lub Go
Biblia o Chrystusie, okazuje się, że
nie uwielbia. Skoro prawdą jest to,
powyższe zabiegi są zupełnie bez
że Syn Boży umarł, aby zapłacić za
znaczenia. List do Hebrajczyków
mój grzech, dzięki Niemu moje ży(4:15-16) mówi: „Nie mamy bowiem
cie zostało zupełnie zmienione. A ja,
Arcykapłana, który by nie mógł
czekając na wieczność i spotkanie

z Bogiem, chcę robić wszystko, by
być jak najbliżej Niego. W związku
z tym dbam w sposób szczególny
o jedną sprawę – relacje, jakie nawiązuję z innymi ludźmi.
Jak już kiedyś wspominałem, jestem osobą, dla której bardzo ważne są relacje z innymi. Jestem klasycznym ekstrawertykiem. Jeśli nie
spotkam się i nie pogadam z kimś co
kilka godzin, to zaczynam się robić
chory. Niestety, w związku z tym, że
tak ważne są dla mnie relacje, byłem
gotowy wiele poświęcić, aby mieć
ich jak najwięcej. Wiele z nich było
zupełnie destrukcyjnych. Oprócz
jakiejś rozrywki, żartów i zabawy
nic nie wnosiły do mojego życia,
a już na pewno nie zbliżały mnie do
Chrystusa. Po jakimś czasie mojego
świadomego podążania za Zbawicielem postanowiłem nie pielęgnować
więzi, które nie uwielbiają Chrystusa,
i które nie przynoszą nadziei na to, by
był On w nich uwielbiony. To nie znaczy, że przebywam tylko z chrześcijanami albo z ludźmi, których chcę
czynić uczniami. Raczej, staram się
nie inwestować za dużo w to, co nie
buduje Królestwa Bożego. To jak
majętny, ważny albo zabawny i popularny jest ktoś, wcale nie sprawia,
że chcę inwestować w relacje z nim,
jeśli to nie buduje relacji z Chrystusem.
To tylko jedna kwestia, ale
jest jeszcze całe mnóstwo takich,
w których chciałbym się poprawić.
Np. marnowanie czasu wolnego, albo
pieniędzy. Dla mnie wniosek jest jeden: jeśli dana sprawa nie wpływa
pozytywnie na moją postawę wobec
Chrystusa, to znaczy, że należy się
jej pozbyć. Łatwo się to mówi i pisze,
ale znacznie trudniej realizuje. Choć
tekst brzmi odważnie, to niestety idzie
mi często naprawdę słabo. Jest nad
czym pracować! Ale w zasadzie, co
innego mamy robić, skoro wierzymy
w Solus Christus?
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Wikipedia, Solus Christus, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Solus_Christus [dostęp na 26.02.2017]
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COACHING
Wojciech Kowalewski

Jak wyrwać się

z sieci?

Ż

yjemy w świecie ludzi ciągle
zajętych. Spotkania, e-maile,
chaty, FB, różnego rodzaju zobowiązania i obowiązki wypełniają
naszą codzienność. Badania wskazują na to, że codziennie dociera do
nas 35 tysięcy informacji. Każdego
dnia czytamy e-maile, wiadomości
tekstowe, komentarze na Facebooku, oglądamy filmy, przeglądamy
billboardy i słuchamy, co się dzieje w mediach. Internet działa przez
całą dobę. Wszystko wydaje się być
dostępne w zasięgu jednego kliknięcia. Ta rewolucja technologiczna ma
wpływ na niemal każdy aspekt naszego życia – prywatny, społeczny
i kulturalny – do tego stopnia, że
trudno dziś sobie wyobrazić życie
bez dostępu do „globalnej pajęczyny”, czyli WWW (World Wide Web).
W wyniku tego procesu pojęcie
„globalnej wioski” nie jest już akademicką utopią, ale rzeczywistością, w której poruszamy się na co
dzień. Wraz z ciągle wzrastającym
tempem życia, chęć by robić i doświadczać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie sprawia, że Internet
staje się niezbędnym narzędziem.
Nie przez przypadek coraz częściej
mówi się o „społeczeństwie sieci”,
gdzie w oparciu o społeczną i ekonomiczną dynamikę przemian związanych z rewolucją technologiczną,
następuje istotna transformacja
w komunikacji i relacjach międzyludzkich. Bez wątpienia Internet
stanowi wielkie błogosławieństwo
naszych czasów, dzięki któremu
możemy mieć natychmiastowy dostęp do informacji i danych oraz komunikować się z innymi na całym
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świecie. Niestety, problem pojawia
się z chwilą utraty kontroli nad czasem i sposobem użytkowania tego
medium.
Należy zadać sobie pytanie: Czy
rzeczywiście dobrze wykorzystujemy czas? Apostoł Paweł nawiązując do życia w mądrości pisze takie
słowa: „Zwracajcie zatem uwagę na
własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie
raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie
marnują najdrobniejszej chwili [czasu, momentu], szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach.
Dlatego koniec z brakiem rozsądku.
Starajcie się pojąć co jest wolą Pana”
(Ef 5,15-17). Czas jest darem od
Boga. Można go dobrze wykorzystać albo stracić na banały. Bożym
powołaniem dla każdego jest to, by
nie marnować nawet najdrobniejszej
chwili. Twoje wybory każdego dnia
mają wpływ na to jak wygląda twoje
życie. To czym się karmisz, tym też
żyjesz. Ta zasada dotyczy również
twojego czasu w Internecie.
Kluczem do właściwego zarządzania sobą w czasie jest wyznaczenie właściwych priorytetów
i dbanie o zachowanie równowagi. Chodzi więc o ukształtowanie
w sobie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego w Internecie
i wykorzystania go w celu realizacji
wcześniej wyznaczonych celów. Oto
kilka praktycznych porad:
• Zadaj sobie pytania: W jakich
momentach spędzam najwięcej
czasu w Internecie? Co to wnosi do
mojego życia? Co mogę zrobić aby
to zmienić?

• Zacznij w świadomy sposób
planować czas spędzany w Internecie, stwórz plan dnia z konkretnymi
godzinami wyznaczonymi na aktywność w sieci, a wkrótce odkryjesz, jak to uwolni cię do robienia innych ważnych rzeczy każdego dnia.
• Poproś kogoś bliskiego o wsparcie i przypominanie, by pilnować
wyznaczonych celów.
• Poszukaj programów pomagających kontrolować czas w Internecie.
• Pamiętaj, by świadomie planować przerwy w czasie korzystania
z Internetu – nie zawsze musisz być
online, regularnie odpoczywaj od
sieci.
• Zaplanuj czas na inne aktywności poza siecią, inwestuj czas na
budowanie relacji z innymi osobami
i aktywne spędzanie czasu.
•
Traktuj Internet jako narzędzie,
które ma pomagać w realizacji wyznaczonych celów, a nie nadawać
bieg twojemu życiu.
• Jeśli stwierdzisz u siebie symptomy uzależnienia od Internetu,
porozmawiaj z kimś o tym – są
dostępne programy terapeutyczne
ukierunkowane na pomoc w takich
przypadkach.
Codziennie stoisz przed różnymi
wyborami. Każdy dzień składa się
z wielu chwil i momentów. Bóg zachęca cię, byś każdego dnia świadomie wybierał życie w Jego obecności we wszystkim co robisz.
Wybierz życie!

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

ZAKŁADANIE ZBORÓW

Konstanty Wiazowski

O

Jak powstaje nowy zbór?

statnio wiele się mówi o zakładaniu nowych zborów. Traktuje
się tę sprawę tak, jak gdyby było to
sadzenie drzew przy drodze. Czy
jest to zwyczajne działanie, podobne do założenia firmy lub otwarcie
nowego sklepu z zabawkami? Czy
jest to zwykłe działanie techniczne, oparte o ludzkie kalkulacje
i przypadkowe wybory? Uzależnione jedynie od finansów i dobrego
pomysłu, chęci rozwoju Kościoła
i wzrostu jego liczebności? A może
warto, przystępując do tej sprawy,
wziąć pod uwagę kierownictwo
Boże i Jego chwałę?

Powstanie zboru w Filippi
W księdze Dziejów Apostolskich
(16,6-34) czytamy o tym, jako doszło do powstania pierwszego zboru
chrześcijańskiego na terenie europejskim – w mieście Filippi. Choć
głównym ewangelistą w tym mieście był Paweł, to jednak nie uważał
on siebie za założyciela tamtejsze-

fot. Billionphotos

go zboru. To sam Bóg sprawił, że
w Filippi powstał zbór chrześcijański. Dlatego Paweł napisał: „Ten,
kto rozpoczął w was dobre dzieło,
doprowadzi je do końca, aż do dnia
Chrystusa Jezusa” (Fil. 1,6). Ale jak
Bóg doprowadził do powstania tego
zboru?

kiem, a wśród nich ówczesna bizneswomen Lidia, handlująca purpurą.
Dzieło Boże nie należy wyłącznie
do mężczyzn, Bóg często posługuje
się kobietami. Zawsze więcej kobiet
udawało się na misje niż mężczyzn.
Nie wolno więc lekceważyć w Kościele głosu kobiet.

a) Bóg dał kilku kobietom pragnienie modlitwy o tę sprawę
(Dz. 16,13). Gdziekolwiek Pan zaczyna swoją pracę, tam wkłada do
ludzkich serc pragnienie modlitwy.
W tym wypadku były to kobiety,
które w każdy sabat zbierały się za
bramą miasta, nad rzeką, aby się modlić. Nie wystarczały im nabożeństwa w synagogach, mechaniczne
powtarzanie wyuczonych modlitw,
chciały same bezpośrednio zwracać
się do Boga, jakby „na własną rękę”
szukać Jego woli dla swego życia.
Oficjalne nabożeństwa nie zaspokajały ich wewnętrznych potrzeb. Nie
były to jakieś stare, samotne kobiety.
Były tam też kobiety młodsze wie-

b) Bóg skierował do Filippi swoich
sług – misjonarzy. Zamierzali oni
głosić Słowo Boże gdzie indziej,
ale „Duch Święty zabronił im głosić Słowo w Azji. Gdy przybyli do
Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił
im” (Dz. 16,6-7). Ludzkie plany
i zamierzenia, choćby miały zbożne cele, nie zawsze pokrywają się
z planami Bożymi, które są wyższe
i bardziej dalekosiężne. Odpowiadając na oczekiwania modlących
się kobiet, Duch Święty, czyli Duch
Jezusa, skierował misjonarzy do europejskiego miasta Filippi. Był tam
bowiem dobrze przygotowany grunt
dla powstania zboru. Byli tam ludzie
modlący się, szukający prawdziwego Boga. Należy udawać się tam,
gdzie Bóg już przygotował ludzi na
przyjęcie ewangelii.
c) Bóg dał swoim sługom wizję.
„W nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim
i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam” (Dz. 16,9). Stało
się to tylko dlatego, że kilka kobiet
modliło się! Bóg lepiej wiedział,
gdzie była większa podatność na
przyjecie ewangelii! Jego słudzy
mogli mieć pewne obiekcje, uprzedzenia. Należało je w jakiś radykalny sposób przełamać. Stąd to nocne
widzenie. Współpraca z Bogiem,
posłuszeństwo Jego kierownictwu
to najlepsza gwarancja pomyślności
misyjnej. Jak bardzo potrzebujemy
takich wizji i dzisiaj! Jak bardzo
hamują nasz zapał misyjny uprzedzenia religijne, rasowe, kulturoSŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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we, językowe! Dzisiejszy Kościół,
zamiast chować się w okopach czy
zamkach, potrzebuje szerokiej wizji
– otwarcia się na wszystkich swoich
bliźnich, na cały różnorodny świat.
d) Słudzy Boga byli posłuszni. Łukasz pisze: „Kiedy tylko (Paweł)
zobaczył to widzenie, staraliśmy
się zaraz wyruszyć do Macedonii
w przekonaniu, że Bóg wezwał nas,
abyśmy głosili Dobrą Nowinę” (Dz.
16,10). Ważnym słowem jest tu „zaraz” czyli natychmiast. Mówi ono
o całkowitym posłuszeństwie Bogu.
Nie kwestionowano tej wskazówki,
nie zlekceważono tego znaku. Jakże wiele Bóg może dokonać przez
tych, którzy są całkowicie Mu oddani, którzy nie zastanawiają się nad
kosztami wyprawy misyjnej, nie
kalkulują i nie kwestionują Bożych
wskazówek. Z Troady do Filippi należało udać się morską drogą, pokonując setki kilometrów. Jednak misjonarze posłuszni Bożemu głosowi
natychmiast tam się udali.
e) Zbór w Filippi powstał na skutek głoszenia Dobrej Nowiny. Po
przybyciu do tego miasta misjonarze spędzili tam kilka dni. Może
zastanawiali się, dokąd w tym obcym mieście mają skierować swoje
kroki. Zamiast do synagogi, udali
się nad rzekę, gdzie spotkali grupę modlących się kobiet. I to właśnie im mówili o drodze zbawienia
(w. 17). Wśród tych kobiet, jak już

Boże dzieło zaczyna się od
jednej osoby – takiej jak Lidia.
Całe życie poszukiwała Boga
wspomnieliśmy, była Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry,
której „Pan otworzył serce”.
I tu znowu Bóg wyprzedził
misjonarzy. To On przygotowuje
i otwiera ludzkie serca na słuchane
Słowo. Ludzie głoszą ewangelię,
ale Bóg pociąga ku sobie słuchaczy.
Najzdolniejsi mówcy nie są w stanie
22
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tego uczynić. Ewangelizacja to Boże
dzieło. Należy się do niego – jak do
kontaktu elektrycznego – tylko podłączyć.
f) Pojawił się cud nawrócenia.
Pierwsza nawróciła się Lidia oraz
jej domownicy. To chyba ona zaniosła poselstwo ewangelii do swego
miasta Tiatyry, bo choć nie leżało ono na trasie podróży Pawła, to
jednak powstał tam chrześcijański
zbór (Obj. 2,18-29). Drugą nawróconą osobą była „jakaś niewolnica, która miała ducha wieszczego”
(Dz. 16,16). A trzecią osobą był
strażnik więzienia (Dz. 16,25-34).
Poselstwo ewangelii zaczęło zataczać coraz większe kręgi i pozyskiwać dla Chrystusa przedstawicieli
różnych warstw społecznych. Ewangelia – jak światło i ciepło – odpowiadała wszystkim przebywającym
w ciemności i chłodzie.
g) Nawróceni okazali się wierni
w prześladowaniu. Kto spodziewałby się tego, że Bóg zaraz dopuści
doświadczenia wiary nowo nawróconych? Ale użył on tych doświadczeń,
aby budować swój Kościół w Filippi.
Sami misjonarze zostali wtrąceni do
więzienia, a następnie odprawieni
z miasta. Nowo nawróceni na pewno
nie mieli łatwego życia, ale wszystko to posłużyło umocnieniu ich wiary i powiększeniu grona wierzących.
W swoim Liście do nich Paweł napisał: „Bracia, chcę, abyście wiedzieli,
że to, co mnie spotkało, przysłużyło się do rozpowszechnienia
ewangelii” (Fil. 1,12). Wspólne oglądanie cudu nawrócenia
i cierpienia za nowo przyjętą
wiarę, zjednoczyło obie strony
w przyjaźni i miłości. Świadczy o tym List, wysłany przez
Pawła do Filipian, w którym wyznaje on: „Żaden zbór nie uczestniczył
w moich przychodach i wydatkach
– poza wami jedynymi. Również do
Tesaloniki raz i drugi przysłaliście
mnie zapomogę” (4,15-16). Wspieranie materialne było dla misjonarzy
dużym zbudowaniem, a dla ofiarodawców – wielkim przywilejem.

Boże działanie
w dzisiejszym Kościele
Bóg nadal kieruje rozwojem swego
Kościoła. Powołuje wiernych naśladowców Jezusa, daje im wizję i możliwości przekraczania wszelkich
barier, posyła ich na nowe miejsca
i otwiera tam serca tych, którzy słuchają ich zwiastowania. Aby umocnić ich w wierze, posyła trudności,
a nawet prześladowania. I nieraz
przez to świadectwo o zbawieniu zatacza coraz szersze kręgi.
Boże dzieło rozpoczyna się od
jednej osoby – takiej jak Lidia. Całe
życie poszukiwała Boga, a teraz
pilnie przysłuchiwała się temu, co
mówili misjonarze. Jej nawrócenie
było dziełem Bożym. On otworzył
jej serce. Takiego wydarzenia powinien oczekiwać każdy ewangelista
i misjonarz. Bóg otworzył jej serce,
a ona otworzyła dla Boga swój dom
– zaprosiła do siebie przybyłych misjonarzy i była dobrym świadectwem
dla swoich domowników. A nieco
później wraz z nimi przyjęła chrzest
– na wierność nowemu Panu została
zanurzona w wodzie chyba tej samej
rzeki, na której brzegu po raz pierwszy usłyszała poselstwo ewangelii.
Inne nawrócone osoby w tym
mieście nie były już skutkiem głoszenia ewangelii, która jak śnieżna
lawina zagarniała coraz szersze
kręgi ludzi. Nawet przebywające
w niewolnicy demony wołały za
misjonarzami: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego! Oni wam
głoszą drogę zbawienia” (w. 17).
Świat demonów został zaniepokojony obecnością ewangelii, pojawili
się jej przeciwnicy, którzy oskarżyli misjonarzy o „sianie niepokoju
w ich mieście” (w. 20). Nadeszło
pierwsze doświadczenie, ale ono
jedynie umocniło nowo nawróconych w wierze, a dla misjonarza
Pawła stało się wielkim świadectwem mocy Bożej. Odtąd gromadka pierwszych chrześcijan w Filippi
stała się jego umiłowanym zborem,
któremu zwierzał się ze swoich radości i smutków.

Jak zakładać nowy zbór? Oczekiwać na Boże przewodnictwo. Na
zaproszenie modlących się ludzi.
Znawcy strategii misyjnej powiadają, że tam, gdzie ludzie chętnie
przyjmują ewangelię, należy skierować wszystkie środki. Nie marnować tych środków na terenach, które
nie rokują rozwoju. Bo pole misyjne jest podobne do pola uprawnego
– różne zboża dojrzewają o różnej
porze. Dlatego należy zbierać plony

tam, gdzie są one gotowe do żniwa.
Później, gdy zboża na innych polach zaczną dojrzewać, tam należy
przerzucać wszystkie siły ludzkie
i środki finansowe. Taka strategia
jest najbliższa woli Bożej i najbardziej roztropna.
Nie należy przy tym kierować
się kosztami, ponieważ sam Bóg jest
za to przedsięwzięcie odpowiedzialny. On jedynie szuka tych, którzy są
gotowi natychmiast udać się choćby

WALDEMAR BRONOWICKI

na zupełnie nieznane sobie miejsce
i tam odważnie dzielić się ewangelią, którzy potrafią oczekiwać na
Boże działanie w ludzkich sercach.
Zawsze trzeba mieć przekonanie
o tym, że jest to Jego dzieło. On jest
głównym misjonarzem, On troszczy
się o zbawienie ludzkich dusz. O ile
będzie to Jego dzieło, to „Ten, który
rozpoczął to dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa” (w. 6).

Świadectwo WIARY

świadectwo nowo ordynowanego pastora
(04.03.2017 Wisła)

N

azywam się Waldemar Bronowicki, urodziłem się
10.12.1964 roku w Białogardzie, w rodzinie pół na
pół protestanckiej i katolickiej, tzn. moi dziadkowie z obu
stron byli wierzący z Kościoła Chrystusowego (ZKE)
a moi rodzice i reszta rodziny była katolikami. Jako
małe dziecko zawsze chodziłem z dziadkami do Zboru
na szkółkę i na nabożeństwa razem z moją o rok młodszą siostrą. Pamiętam, że były to bardzo ciekawe czasy,
słuchanie opowieści o tym, kim jest Jezus dla człowieka.
Jednak kiedy miałem 11 lat moi rodzice wyprowadzili się
z domu dziadków do własnego domu w centrum miasta,
i od tego czasu kazali nam chodzić z siostrą na religię
katolicką, również w wieku 11 lat miałem chrzest i komunię w Kościele katolickim. Religie jednak nie były
tym samym co szkółki w zborze dziadków, ale cóż, rodzice tak chcieli. Kiedy kończyłem szkołę podstawową
moja babcia namówiła nas z siostrą na wyjazd na obóz
młodzieżowy do Ostródy. Na tym obozie podczas wieczornych społeczności razem z moją siostrą postanowiliśmy oddać swoje życie Bogu, zrozumieliśmy, że bez Boga
nic nie znaczymy i że Bóg w swojej miłości dał za mnie
swoje życie. Od tego wieczoru podczas całego obozu
w każdej naszej wolnej chwili modliliśmy się aby dobry
Bóg dotknął się serc naszych rodziców. Jak wielka była

radość z naszego powrotu do domu, kiedy stanęliśmy
w drzwiach naszego domu i wykrzyknęliśmy: JEZUS
JEST MOIM ZBAWICIELEM! A nasza babcia powiedziała, że to cudowna wiadomość bo akurat za dwa tygodnie jest Chrzest Wiary i że możemy to wyznać poprzez
Chrzest wobec świata . Ale czekała też mnie jeszcze jedna niespodzianka. Kiedy byliśmy na obozie, w naszym
zborze była ewangelizacja, na której moi rodzice wraz
z moimi dwoma wujkami i ich żonami oddali swoje życie
Bogu, Alleluja, Bóg jest niesamowity!
Tak więc 25 lipca 1982 roku przyjąłem Chrzest na
wyznanie wiary. Od tego dnia zawsze mogłem doświadczać Bożej łaski i poznania. W naszym zborze byłem
liderem młodzieżowym oraz prowadziłem uwielbienie.
Po szkole średniej i maturze poszedłem na Chrześcijańską Akademie Teologiczną do Warszawy, niestety po trzech zdanych latach musiałem przerwać naukę.
W 1988 r., szóstego sierpnia miałem ślub z Basią, nastał inny czas i obowiązki, pojawiły się dzieci Agnieszka i Bartłomiej. Po przeprowadzeniu się z rodziną na
południe Polski trafiłem do Zboru Baptystów w Wiśle,
z którego pochodziła moja żonka. Od 1995 roku po wyborze przez Zebranie Ogólne Zboru w Wiśle zostałem
powołany na Przewodniczącego Zboru i do dnia dzisiejszego pełnię tę funkcję. W 2006 roku urodził nam się
drugi syn Beniamin. W 2011 roku dostałem się na WBST
w Radości, które zakończyłem w 2015 roku. Poza pracą,
jaką miałem zajmowałem się życiem zboru, gdzie usługiwałem Słowem, prowadziłem spotkania Studium Słowa, pomagałem przy Day Camp-ach zimowym i letnim.
Jesienią 2016 roku Bóg powołał mnie do służby pastorskiej Wiślańskiego Zboru, w grudniu Konferencja Zboru
wybrała mnie na pastora, a 20 stycznia mogłem zdać Kościelny Egzamin. Wdzięczny Bogu za Jego prowadzenie
i łaskę chcę służyć Mu jak najlepiej, aby Jego Królestwo
zawsze było widoczne w nas i było rozgłaszane przez nas,
nasze rodziny, domy i Zbory.
SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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KOBIETA KOBIECIE

ALINA WOŻNIAK
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akiś czas temu, robiąc porządki natknęłam się na swój notatnik sprzed lat.
Odkryłam w nim wiele kontaktów. Część
adresów, telefonów z powodu braku relacji, braku spotkań, jest już dzisiaj nieaktualna. Inne po prostu nie są już mi dzisiaj
potrzebne. Nie potrzebuję już na przykład
telefonu do pediatry, do szkół, nauczycieli,
bo dzieci są już dorosłe.
Jednak część z tych kontaktów mam
uaktualnione w swoim telefonie komórkowym. Jest to bardzo cenna lista telefonów.
Z biegiem lat ta lista zmienia się i poszerza o numery telefonów ludzi nowo poznanych. Pojawiają się numery do lekarzy,
do kolejnych specjalistów coraz częściej
potrzebnych. Inna jest lista moich kontaktów, a inna lista mojego męża. U mnie
jest kosmetyczka, czy ginekolog a maż ma
namiary na najlepszych mechaników samochodowych,
kontakty biznesowe. Każda z tych naszych list jest cenna. Zgubienie telefonu jest poważną stratą właśnie ze
względu na te kontakty.
W związku z ogromną ilością znajomości, jakie
wszyscy mamy istnieje szereg porad, jak o nie dbać.
Specjaliści od relacji zalecają dbałości o kontakty nie
tylko w wymiarze ochrony numerów telefonów. Doradzają oni, aby swoje kontakty posegregować, podzielić
na różne grupy. Radzą, by spośród nich wyłonić tak
zwaną grupę osób wpływowych. Należy te kontakty nie
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tylko mieć w swoim telefonie. Trzeba o nie realnie dbać,
odświeżać je. Szczególnie z osobami, na których nam
zależy, jak czytamy w poradnikach.
Ostatnio pewna znajoma opowiadała mi o bardzo
poważnej chorobie, z którą walczy od kilku miesięcy.
Szybka diagnoza, szybkie podjęcie leczenia i walka
z chorobą mogły być możliwe właśnie dzięki znajomościom wśród lekarzy. Te dobre znajomości ułatwiły
szybkie działanie. Dzięki nim trafiła do dobrego szpitala i zajęli się nią najlepsi specjaliści. Obecnie, po kilku
miesiącach trudnego leczenia czeka na wyniki. Dzisiaj
bardzo docenia te wcześniej nawiązane i utrzymywane

kontakty z lekarzami, które umożliwiły jej tak szybkie
podjęcie walki z chorobą.
Dobrze jest znać ludzi, którzy mogą pomóc w kłopotach, którzy pokierują, doradzą. Doceniamy telefon
w naszej sprawie do miejsca, gdzie powinniśmy się znaleźć. Doceniamy życzliwe traktowanie nas, postawienie
przed specjalistą, który może uratować. Wiele spraw
załatwiamy dzięki znajomościom. W życiu zabiegamy
o te znajomości. Dzisiaj dobrze jest być w towarzystwie
prawników, lekarzy, dyrektorów. Dzięki koneksjom
można zdobyć pracę, można uzyskać poradę prawną.
Można załatwić miejsce w szkole swojemu dziecku,
znaleźć dobrego nauczyciela. Nasze relacje międzyludzkie tak się układają, że jedni drugim pomagamy, jedni
drugich prosimy o pomoc. Nikt nie jest samotną wyspą
i często w naturalny sposób wspieramy innych i szukamy wsparcia w potrzebie.
Dobrze jest wiedzieć, gdzie zadzwonić w razie wypadku, w razie trudnych okoliczności. Szkolenia pierwszej pomocy prowadzone w szkołach, wśród dzieci mają
między innymi na celu przygotowanie młodych do wykonania właściwego telefonu. Niejednokrotnie bowiem
to wykręcenie właściwego numeru uruchomiło pomoc
ludziom w wypadkach, uratowało ludzkie życie.
Moja przyjaciółka na swojej lodówce ma naklejkę
z najbardziej potrzebnymi kontaktami. Jeden numer jest
pod hasłem – policja. Kolejny ze strażą pożarną, następny z pogotowiem ratunkowym.
Jednak nie zawsze te nasze podręczne numery telefonów są wystarczające. Nie zawsze te nawet najlepsze
znajomości są skuteczne. W sytuacji nieplanowanych
tragedii, nieuleczalnych chorób nasze znajomości okazują się bez znaczenia. Na nic zdaje się moja zapełniona
skrzynka z numerami telefonów, czy długa lista znajomych na facebooku.
Ta naklejka na lodówce mojej koleżanki zawierała
jeszcze jedną pozycję. W kolejnej linijce widnieje imię
JEZUS, a wskazanym numerem kontaktowym jest:
J 11:25.
Dzisiaj każde dziecko jest w stanie zadzwonić pod
wskazany numer i poprawnie skorzystać z telefonu. Bawią się one od dzieciństwa telefonami i innym urządzeniami umożliwiającymi komunikację. Facebook umożliwia pokonywanie wszelkich granic w komunikacji.
Natomiast kod, zapisany na lodówce pod hasłem Jezus, trzeba umieć odczytać. Nie jest on taki oczywisty
dla każdego dziecka. Na piątkowe zajęcia młodzieży
przy naszym kościele trafiają od czasu do czasu młodzi
ludzie spoza kościoła. Prowadząc zajęcia muszę niekiedy nauczyć się odkodować skróty, czytelne już tylko dla
naszej młodzieży. Potrzebne jest przeszkolenie, by dotrzeć pod wskazany adres. Pod tym adresem z lodówki
mamy słowa Jezusa: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
Jeden ze złoczyńców, skazany na karę śmierci przed

ukrzyżowaniem zwrócił się do Jezusa słowami „wspomnij na mnie”. Ta krótkotrwała, przelotna, jakby się mogło wydawać znajomość zakończyła się obietnicą ratunku z ust Jezusa. „Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju”
(Łuk 23:42-43), usłyszał ów złoczyńca. Pozazdrościć
takich znajomości!
O jakie znajomości zabiegam? Jakie znajomości
pielęgnuję zgodnie z powyższymi poradami? Tak wiele
kontaktów napawa nas dumą. Chlubimy się z powodu
pewnych znajomości, dbamy o nie z pieczołowitością.
Czy Jezus jest w grupie tych, o których zabiegam? Czy
Jezus trafia do grupy moich kontaktów wpływowych?
Żyjemy w świecie, którym rządzą określone zasady.
Dzisiaj, chcąc się dostać do prezydenta, nie mam szans
na bezpośrednie wykonanie telefonu do niego. Szukamy
kontaktu z prezydentem poprzez ludzi z jego otoczenia.
Przez tych, którzy są bliżej, tych, którzy go znają. Takie
są reguły w tym świecie.
Dobrze jest wiedzieć, że Bóg, aby spotkać się
z człowiekiem i uratować go, zszedł na ziemię i stał się
człowiekiem. Znamy słowa Jezusa: „pójdźcie do mnie
wszyscy…” (Mat 11:28). Wiedząc to, szukanie protekcji u innych pośredników, aby dotrzeć do Niego, nie ma
sensu.
Paweł zrozumiał, jaką rangę ma poznanie Jezusa.
Czytamy: „bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego
więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.”
(1 Kor 2:2 Biblia Tysiąclecia). Paweł pisze o Chrystusie,
że On „stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Kor 1:30-31)
Jezus opowiadał swoim uczniom o Królestwie Niebieskim w przypowieściach. Miały one przybliżyć nam
obraz innego świata, gdzie smutku łez nie będzie już…
Gdzie panują inne zasady. Aby tam się znaleźć, należy znać samego Króla. Nie wystarczą żadne ziemskie
znajomości, nawet te najbardziej cenne. Należy znać
samego króla, nie tylko znajomością encyklopedyczną,
wiedzą konkursową. Ta znajomość ma być odwzajemniona, tak by Król nie powiedział, „nie znam cię…”. Czy
znam wielkiego Króla, jak śpiewamy w jednej z pieśni:
To cudny kraj, w którym będę żył, mój wielki Król tam
jest... Czy powiem za Pawłem: Ale wszystko to, co mi
było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec
doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana
mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się
w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa,
sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać
go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć
w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego
śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
(Fil 3:7-11)
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PRZEŚLADOWANI

Włodek Tasak

Dlatego postaram się rzucić nieco światła na nasz temat na podstawie
losów chrześcijan prześladowanych
w starożytnym Cesarstwie Rzymskim.
To jasne, że realia świata sprzed dobrze
ponad półtora tysiąca lat były inne niż
dzisiejsze, o czym nie możemy zapominać, tym niemniej bez trudu da się
dostrzec w tamtych odległych wydarzeniach pewne prawidłowości, które
mogą być pouczające także dla nas.

Zasada 1
Supersticio, czyli to, co jasne
dla nas, wcale takim nie jest
dla wrogów

Prześladowania
starożytnych
chrześcijan
N

atura naszego życia jest taka, że łatwiej uczymy się na podstawie tego, co już się wydarzyło niż tego, co aktualnie przeżywamy. Zasada ta pasuje również do tego, co dziś dzieje się w obszarze prześladowań chrześcijan na świecie. Ewidentnie nie radzimy
sobie z tym problemem, nie wiemy, co o nim myśleć zadowoleni,
że ma to miejsce z dala od nas, a więc nie dotyczy ani nas samych,
ani naszych bliskich, jak również naszych Kościołów. Oczywiście
powinniśmy być mądrzejsi o doświadczenia naszych poprzedników w wierze, a jednak nie zadajemy sobie trudu, aby po nie sięgać.
A przecież warto...
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Pierwsi prześladowani chrześcijanie
musieli być bardzo zaskoczeni tym,
że spadają na nich represje. Wszak nie
byli winni nikomu nic, prócz miłości
wzajemnej (Rz 13:8), chcąc wieść „ciche i spokojne życie (...) we wszelkiej
pobożności i uczciwości” (1 Tm 2:2).
Tymczasem z punktu widzenia swoich
przeciwników byli najgorszym rodzajem ludzkości. Kiedy w 64 r. zapłonął
Rzym a uporczywa plotka o podpalenie oskarżała samego cesarza Nerona,
potrzebny stał się ktoś, na kim można
byłoby skupić gniew ludności. Chrześcijanie nadawali się do tego znakomicie. Rzymski historyk Tacyt pisał; „...
postawił Neron winowajców i dotknął
najbardziej wyszukanymi kaźniami
tych, których znienawidzono dla ich
sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał
Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez
prokuratora Poncjusza Pilatusa, a przytłumiony na razie zgubny zabobon
znowu wybuchnął, nie tylko w Judei,
gdzie się to zło wylęgło, lecz także
w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników.
Schwytano więc naprzód tych, którzy
tę wiarę publicznie wyznawali, potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych, i udowodniono
im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile
nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu.
A śmierci ich przydano to urągowisko,
że okryci skórami dzikich zwierząt
ginęli rozszarpywani przez psy albo

przybici do krzyżów, (albo przeznaczeni na pastwę płomieni) i gdy zabrakło
dnia, palili się służąc za pochodnie”
(Roczniki XV, 45). Co ciekawe, choć
autor tej relacji wie, że winy im nie
udowodniono, sam nie ma wątpliwości,
że kara ta była słuszna, a to ze względu
na „zgubny zabobon” (exitabilis superstitio), który wyznawali, jak również
z racji okazywanej przez nich „nienawiści do rodzaju ludzkiego” i nieważne, że sam Tacyt nie uznaje za stosowne wyjaśnić, co tak naprawdę im
się zarzuca. Podobnie zresztą to samo
wydarzenie tłumaczył inny z ówczesnych historyków Swetoniusz, który
pisał, iż „ukarano torturami chrześcijan, wyznawców nowego i zbrodniczego zabobonu” (Nero XVI). Niespełna
pół wieku później Pliniusz Młodszy,
namiestnik prowincji Bitynii (leżącej
w dzisiejszej Turcji), pisząc do cesarza
Trajana o chrześcijanach żyjących na
tamtym terenie powtarza te same zarzuty: „Nie znalazłem nic innego, jak
tylko niegodziwy i nieumiarkowany
przesąd”.
Określeniem tym opisywano
wówczas zbrodnie godne największego potępienia, co charakterystyczne –
łączone z obcymi wierzeniami religijnymi (nie tylko z chrześcijaństwem).
Uważano, że ludzie tacy są zagrożeniem dla całego państwa przez to, że
odetną Rzym i jego mieszkańców od
przychylności miejscowych bogów.
Ale skąd się to w ogóle brało?
W dużej mierze, poza oczywistym
uprzedzeniem, dla którego fakty są
bez znaczenia, było to efektem ignorancji, niezrozumienia pewnych pojęć i obyczajów chrześcijan. W ciągu
pierwszych dwóch wieków oskarżano
ich o rytualne mordowanie dzieci, picie ich krwi, praktyki kanibalistyczne, kazirodztwo, zatruwanie studzien,
oddawanie czci głowie osła, ogólnie
o nienawiść do rodzaju ludzkiego
i istniejącego porządku. Wynikało to
z tajemniczości spotkań chrześcijan,
co rodziło zgoła fantastyczne domysły. Jako, że w uroczystości Wieczerzy
Pańskiej poganie nie tylko nie mogli
uczestniczyć, ale nawet być jej świadkami, wyobrażali sobie, że dokonuje
się tam rzeczywiste spożywania cia-

ła i picia krwi Jezusa; że uczty agape
(uczty miłości) są w istocie rodzajem
bachanaliów, orgii seksualnych; określanie siebie mianem „braci” i „sióstr”
świadczyć miało o kazirodczych zapędach chrześcijan. Co z tego, że poważni rzymscy pisarze (Tacyt, Swetoniusz,
Pliniusz Młodszy) nie dawali wiary
takim plotkom, skoro ulica wiedziała
swoje.

Zasada 2
Kiedy motłoch rządzi,
czyli bać się należy nie tylko
wrogiej władzy, ale także
zwyczajnych sąsiadów
W Cesarstwie Rzymskim chrześcijanie musieli uważać nie tylko na poczynania władz. Te bowiem jedynie od
czasu do czasu występowały przeciwko uczniom Chrystusa. Na 64 cesarzy
panujących do czasów Konstantyna
Wielkiego, jedynie kilkunastu było
prześladowcami Kościoła. Nie znaczy
to, że poza ich panowaniem chrześcijanie cieszyli się spokojem. Często
bowiem prześladowania wybuchały lokalnie i spontanicznie za sprawą działań wzburzonego tłumu (o niektórych
tego powodach piszę poniżej). Niekiedy przykładali do tego rękę lokalni
urzędnicy, chcąc w ten sposób rozładować napięcia społeczne. Bywało
jednak również i tak, że to za ich sprawą przychodziła odsiecz rzymskich
żołnierzy, kiedy zamieszki groziły
wymknięciem się spod kontroli, albo
zwyczajnie cesarski namiestnik stał na
straży spokoju publicznego (wszak na
tym polegała jego rola).
Jedno z najbrutalniejszych tego rodzaju wydarzeń miało miejsce w 177
r. w galijskim Lugdunum (dzisiejszy
Lyon). Opiszemy je dokładniej, bowiem zawiera charakterystyczne elementy podobnych wydarzeń, obecne
również w naszych czasach.
Od jakiegoś czasu narastała tam
niechęć do chrześcijan tym bardziej,
że wywozili się oni głównie z ludności
napływowej i nie posiadali rzymskiego obywatelstwa, byli więc łatwym
łupem dla swych przeciwników. Pretekstem do krwawych wydarzeń było
doroczne zgromadzenie letnie, mające

na celu opłacenie podatków plemiennych. Zaczęło się od tego, że chrześcijanom zakazano wstępu do obiektów
publicznych. Rozpuszczono pogłoski,
jakoby chrześcijanie oddawali się kanibalizmowi i kazirodztwu. Zarzuty te
zostały potwierdzone za pomocą tortur
przez część ich niewolników, służby
domowej. To wywołało niekontrolowany wzrost napięcia doprowadzając
do tego, że rozjuszony tłum porwał
niektórych chrześcijan, by na miejskim
rynku poddać ich brutalnemu przesłuchaniu. Ci, którzy wyznali wiarę
w Chrystusa, zostali uwięzieni. Kilka
dni później do miasta przybył rzymski
prefekt Rustyka, który zatwierdził postępowanie tłumu, co więcej, nakazał
dalsze poszukiwanie chrześcijan. Wielu z nich padło ofiarami torturowania
już we własnych domach, inni zostali
zamęczeni w więzieniu. Tłumaczenia
chrześcijan, że nie uczynili nic złego
nie trafiały ani do oprawców z ludu ani
do rzymskiego urzędnika. Ten stosował prostą metodę: stawiał oskarżonemu pytanie, czy jest chrześcijaninem,
a kiedy słyszał odpowiedź twierdzącą
– skazywał go na śmierć. Los skazańców dopełnił się w sierpniu, podczas
tamtejszych pogańskich uroczystości
religijnych. Wyprowadzono wszystkich do miejscowego amfiteatru. Ci,
którzy byli posiadaczami rzymskiego
obywatelstwa byli uprzywilejowani,
bowiem od razu ścięto im głowy. Pozostałych poddano okrutnym torturom,
na koniec rzucając dzikim zwierzętom
na pożarcie. Jedną z nich była młoda
niewolnica o imieniu Blandyna, w której było tyle mocy, że – jak relacjonuje
Euzebiusz z Cezarei w swojej „Historii
Kościelnej”– „oprawcom siły ustawały i wyczerpanie ogarniało tych, co ją
po kolei katowali od rana do wieczora,
tak że sami się uznawali za pokonanych (…) i dziwili się, że życie z niej
nie uleciało” (V, 1, 18). Nie dali jednak
za wygraną. Następnie była chłostana,
przypiekana „przez kratę rozpaloną”
i wreszcie umieszczona w sieci, rzucona na zatratowanie przez byka, „wreszcie ją zarżnięto, a sami poganie przyznawali, że żadna z ich niewiast nigdy
tak strasznych nie wycierpiała męczarni” (V, 1, 36). Zginął wtedy też dzieSŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017
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więćdziesięcioletni biskup Potyn, który wcześniej na pytanie namiestnika
o to, kto jest Bogiem chrześcijan odpowiedział: „Jeśli będziesz godzien, poznasz Go”. Poobrywane od ciał głowy
i niepożarte do końca ciała wystawiono pod strażą przez sześć dni na widok
publiczny, po czym wrzucono do Renu.
W sumie ofiarą tego okrutnego tumultu
padło około 50 chrześcijan.

Zasada 3
Kozioł ofiarny to pretekst
dobry na wszystko
Trzecia prawidłowość jest taka, że
prześladowania nie wybuchają w danym czasie bez powodu. Często są
one pokłosiem kataklizmów, klęsk
wojennych, trudności wewnętrznych
itp. zdarzeń. Dzieje się tak do dziś,
a co dopiero przed wiekami, kiedy
ludzie obserwację otaczającego ich
świata łączyli z zabobonem (tym faktycznym) i wiarą, że bóstwa, w które
wierzą reagują tak a nie inaczej np.
z powodu tego, że obrażają je wyznawcy innych religii.
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji wspomnianego już
pożaru Rzymu za czasów Nerona, kiedy chodziło o wskazanie oficjalnych
sprawców tej tragedii, co uspokoiłoby
wzburzonych mieszkańców „wiecznego miasta”, z których wielu straciło
cały swój dobytek, a nierzadko także
swoich bliskich, którzy zginęli w płomieniach. Takie ukaranie winnych,
wszystko jedno prawdziwych czy fałszywych, zaspokaja bowiem żądzę odpłaty i zemsty, nastroje opadają, sytuacja wraca do normy.
Innym razem ten sam motyw działania wystąpił za panowania cesarza
Marka Aureliusza [161-180]. Były to
czasy bardzo niespokojne. Zaczęło
się od przywleczonej ze Wschodu zarazy, która dziesiątkowała zwłaszcza
mieszkańców dużych miast, posiadających niezwykle gęstą zabudowę. Do
tego doszły nieznane od wielu pokoleń
niszczycielskie najazdy germańskich
barbarzyńców, którzy dotarli aż do
północnej Italii, wszędzie po drodze
paląc, grabiąc i mordując. Grozę sytuacji podkreślały towarzyszące temu
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klęski głodu i trzęsienia ziemi, a w sa- Jednak w sytuacji, gdy zaczynało ich
mym Rzymie na domiar złego doszło być na danym terenie znacząco więdo niszczycielskiego wylewu Tybru. cej, stawali się solą w oku miejscowej
I znowu, wygodnym kozłem ofiar- ludności, a także miejscowych władz.
nym stali się chrześcijanie, znacznie Przykładem takiej sytuacji jest Bitynia
już liczniejsi niż w czasach Nerona, i Pont (obecnie północna Turcja), gdzie
a przez to bardziej widoczni... i winni. chrześcijaństwo najszybciej w całym
Choć zabrzmi to absurdalnie, oskarża- Cesarstwie Rzymskim objęło znacząno ich o ateizm, jako że odrzucali wia- cy procent miejscowej ludności. To
rę w całe mrowie ówczesnych bogów pociągnęło za sobą wzmożone skargi
trzymając się tylko tego Jednego, nie- i donosy do władz rzymskich, na któznającego pozostałych. To musiało od- re w latach 111-112 prześladowaniem
wrócić od Rzymu jego bóstwa opiekuń- chrześcijan odpowiedział namiestnik
cze, obrażone tym jaskrawym brakiem tych prowincji Pliniusz Młodszy. Zaczci i... ofiar, w rezultacie tego pozba- stosował on w tej kwestii prostą procewiając i miasto, i całe państwo swojej durę: pytał podejrzanych, czy faktyczdotychczasowej opieki. W ten sposób to nie są wyznawcami Chrystusa. Jeśli
chrześcijanie byli więc winni wszyst- uzyskiwał odpowiedź twierdzącą –
kich nieszczęść. Srogie ich ukaranie, skazywał ich na śmierć, jeśli przeczącą
a nawet częściowe wytrzebienie dałoby – uwalniał ich. Byli bowiem i tacy (zanadzieję na odzyskanie przychylności wsze, w czasie każdych prześladowań
starych bogów. Tu należy wspomnieć, obecni), którzy woleli ratować życie,
że sami Rzymianie-poganie w tam- nawet za cenę odstępstwa.
Jednak znacznie wyraźniejszym
tym czasie bardzo często porzucali
tradycyjne bóstwa rzymskie na rzecz potwierdzeniem wspomnianej wyżej
nowych – egipskich czy perskich – co, tezy jest sytuacja, która miała miejsce
w myśl ich własnych wierzeń powinno dużo później, w czasach Dioklecjana.
skutkować dokładnie tym samym, co Panował on od roku 284. Działo się to
wiara chrześcijan. Jednak
logika szukania kozła ofiarPrześladowania nie wybuchają
nego nie pozwala znajdować
w danym czasie bez powodu. Często
winy w sobie, ale właśnie w
kimś innym. Dlatego, jak pisą one pokłosiem kataklizmów, klęsk
sał pół wieku później Tertuwojennych, trudności wewnętrznych
lian: „Jeśli Tyber zaleje mury
miejskie, jeśli Nil nie wyleitp. innych zdarzeń.
wa na pola, jeśli niebo stanie
i nie daje deszczu, jeśli ziemia się trzęsie, jeśli głód, jeśli zaraza, w okresie znanym jako „Mały pokój
zaraz słychać okrzyki: Chrześcijanie Kościoła’ (260-306), prawie pół wieku
lwom!” (Apologetyk, XL,1). I okrzyki względnej wolności i tolerancji religijnej, które poskutkowały znacznym
takie pojawiały się dalej.
rozwojem liczebnym zborów chrześcijańskich w całym Cesarstwie RzymZasada 4
skim.
Im nas więcej,
Cesarz Dioklecjan był wielkim
tym dla nas gorzej
reformatorem imperium rzymskiego,
Prześladowania chrześcijan miały z re- które od dawna trwało w kryzysie.
guły dwie przyczyny. O pierwszej już Poza wizją ustrojową i organizacyjbyła mowa („kozioł ofiarny”). Druga ną władca ten miał też swoją koncepprzyczyna wynikała z ich liczebno- cję religijną państwa, która zresztą
ści. Dopóki byli grupą mało widoczną nie była niczym nowym i polegała
i nieliczną – nie przyciągali zbyt moc- na jedności społeczeństwa wokół trano uwagi. Tym bardziej, że w pierw- dycyjnej religii przodków (chociaż
szym okresie z założenia unikali ak- nie pomijano przy tym orientalnych
tywnego udziału w życiu publicznym. bóstw, szczególnie Mitry). Cesarz był

ukształtowany w starorzymskim przekonaniu, że pobożność (rozumiana na
sposób tradycyjny, politeistyczny) jest
gwarancją pomyślności państwa. Już
wcześniej tego rodzaju myślenie niejednokrotnie sprowadzało zagrożenie
na chrześcijan. Nie inaczej miało być
tym razem.
Do pierwszego konfliktu z chrześcijanami doszło w roku 297 lub 299.
Stało się to po tym, jak pogańskie ofia-

Nigdy nie możemy być
pewni tego, co może stać się
zarzutem, albo pretekstem do
prześladowania.
ry (będące rodzajem wróżb) składane
w obecności cesarza po zakończeniu
wojny z Persją wypadły źle. Zdaniem
kapłanów winni temu byli żołnierze chrześcijanie – całkiem liczni już
w armii rzymskiej – którzy są obrazą
dla bogów. Rozgniewany tym (a jednocześnie zabobonny) cesarz rozkazał
całemu swojemu dworowi oraz wojsku
złożenie ofiar. Kto tego nie zrobił, miał
natychmiast zostać wydalony z miejsca swojej służby. Choć nakaz ten nie
był bezpośrednio skierowany przeciwko chrześcijanom, ale był oczywistą
pułapką zastawioną właśnie na nich
przez pogan z otoczenia cesarza, coraz bardziej nieswojo czujących się
w obliczu stale rosnącej liczby uczniów
Chrystusa, nawet w bezpośrednim
otoczeniu cesarza. A potem krok za
krokiem, począwszy od roku 303 rozpętało się największe prześladowanie
Kościoła czasów starożytnych. Burzono kościelne budynki (pojawiły
się takie w okresie półwiecza spokoju), niszczono Księgi Pisma Świętego,
chrześcijanom zakazywano wszelkich
zgromadzeń, tracili oni swoje urzędy
bez względu na to, jak wysoko stały
w hierarchii Cesarstwa, inni stawali
się niewolnikami, biskupi i inni duchowni nierzadko ginęli. W sumie zginęło kilkuset chrześcijan (jedynie na
Wschodzie, na Zachodzie prześladowania miały względnie łagodny przebieg). Ofiar byłoby zapewne więcej,

gdyby nie to, że wielu wybierało odstępstwo. A to gwarantowało wolność.

Czego uczy nas historia?
Tyle historia. Czasy dawno minione.
Dla niektórych w związku z tym – bez
znaczenia. Ja wolę jednak opinię Cycerona, który rzekł przed wiekami, że
historia jest nauczycielką życia. Czego
może więc nauczyć ta historia, którą
pokrótce przybliżyłem?
Po pierwsze, nie myślmy,
że nikomu przecież nie wadzimy, nie chodzi nam o władzę, jesteśmy gotowi kochać
nawet naszych nieprzyjaciół.
Nigdy nie możemy być pewni
tego, co może stać się zarzutem, albo pretekstem do prześladowania. Kiedy cesarz Domicjan
przybrał tytuł dominus et deus, „pan
i bóg”, wiązało się to z wymogiem
składania ofiar ku jego czci w pogańskiej świątyni, co dla chrześcijan było
nie do przyjęcia i stało się przyczyna
represji. Sami sobie odpowiedzmy, co
dziś, w krajach demokracji Zachodu
może się stać odpowiednikiem tamtej
sytuacji.
Po drugie, prześladowania mogą
mieć swoje źródło we wrogości zwykłych ludzi, tzw. ulicy. W Syrii i Iraku
chrześcijanie żyli od dwóch tysięcy
lat. I pomimo różnych zawieruch dziejowych – trwali w miejscu, które było
ich krajem ojczystym. Aż do niedawna
wydawało się, że będą tam trwali do
przyjścia Chrystusa. I choć ostatnio
sytuacja się poprawiła, nie wiemy, co
stanie się w bliższej lub dalszej przyszłości.
Po trzecie, zasada kozła ofiarnego
raczej nigdy nie przestanie obowiązywać. Bez względu na czasy i położenie
geograficzne. Kiedy w 1881 r. w Rosji
rozpoczęła się długa fala antyżydowskich pogromów, była ona pokłosiem
zamachu na cara Aleksandra II. Co
z tego, że wśród zamachowców była
tylko jedna Żydówka (Hesia Helfman),
a wszyscy oni byli ateistami, skoro
część prasy i opinii publicznej to Żydów uczyniła winnymi zamachu. Takich przykładów, także z czasów bliższych nam nie brakuje.

Po czwarte, chrześcijaństwo jest
najbardziej groźne, kiedy jest żywe
i obecne w swojej rzeczywistości
społecznej. I właśnie to ściąga gniew
prześladowców: fakt, że uczniowie
Chrystusa łamią monopol takiej czy
innej religii bądź ideologii. Dlaczego
chrześcijaństwo, choć w świecie islamu nigdy nie miało łatwego życia,
właśnie dziś cierpi najbardziej? Odpowiedź jest dość prosta: właśnie dziś,
podobnie jak w czasach pierwszego
Kościoła świadectwo o Chrystusie
rozbrzmiewa najmocniej, wzbudzając
rzesze nowych wierzących pośród wyznawców religii Mahometa.
Jaki z tego płynie wniosek dla
nas? Prześladowanie Kościoła to nie
jest coś, co owszem, jest realne, ale
w „dalekich krajach”, a w związku
z tym nas nie dotyczy. Kościół starożytny nie pojmował tego w taki
sposób. Dla ówczesnych chrześcijan
cierpienia ich braci i sióstr były ich
własnymi, czemu dawali wyraz na
różne sposoby. Troskę tę spotykamy
już w Nowym Testamencie. Męczennicy byli bohaterami całego Kościoła. Pamiętano o nich, wspominano,
a ich przykład zachęcał innych. Jest
to zresztą temat warty szerszego potraktowania. Dziś staliśmy się inni.
Patrzymy na wszystko bardziej lokalnie niż globalnie. To, co dzieje się
z innymi wierzącymi gdzieś w dalekiej Korei Północnej, w Sudanie czy
Iraku, staje się dla nas rodzajem bolesnej nowiny, jednak takiej, którą zaraz
wyprą inne, bliższe naszej wrażliwości. Zaryzykuję stwierdzenie, że Kościół starożytny mógłby nie przetrwać
długich prześladowań, gdyby był Kościołem egoistycznym, skupionym na
swoich partykularnych potrzebach
i problemach. Pamiętajmy, nic co dotyczy Ciała Chrystusa nie jest obce temu
ciału, bez względu na to, jak odległe
są jedne członki od drugich, bo przecież „jeśli jeden członek cierpi, cierpią
z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się
z nim wszystkie członki” (1 Kor
12;26).
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wiadomości ze Świata

wiadomości ze Świata
opr. Konstanty Wiazowski

Brazylia – odpływ katolików

Ukraina – 20-lecie Rady
Kościołów

29. listopada ub. r. Rada Kościołów i organizacji religijnych na Ukrainie, świętowała
20-lecie swojej działalności. Jej celem jest
duchowe odrodzenie kraju, koordynowanie
międzykościelnego dialogu i udział w formułowaniu ustaw, odnoszących się do społecznego życia. Walerij Antoniuk, przewodniczący Kościoła Baptystów, oświadczył, że Rada
funkcjonuje na zasadzie równouprawnienia
i poszanowania wszystkich organizacji religijnych, nie jest ona zależna od jakiejkolwiek
partii politycznej i zawsze działa dla dobra
wspólnego. Ze słowami podziękowania pod
adresem Rady zwrócił się poseł Paweł Ungurian, przewodniczący międzypartyjnego
stowarzyszenia poselskiego „Za duchowy
rozwój, moralność i zdrowie Ukrainy”. Zwrócił uwagę na wkład Rady w życie kościołów
i całego społeczeństwa. Obecnie trwają
prace nad statusem kapelanów, pastorskiej
opiece nad medycznymi i wychowawczymi
instytucjami. Rada powstała w grudniu 1996
roku jako organ konsultatywny, złożony
z ponad 18 wyznań religijnych (Baznica.Info).

Anglia – zamykanie
kościołów

Ponad 20 kościołów rzymskokatolickich
w aglomeracji Manchesteru zostanie zamkniętych z powodu malejącej liczby wiernych. Diecezja Salford opublikowała na
swoich stronach listę parafii do zamknięcia.
W konsultacjach wzięło udział 2 tys. wiernych. Jeszcze w lipcu 2016 roku lokalna prasa informowała, że zagrożonych jest ponad
40 kościołów rzymskokatolickich, a łączenie
parafii miało objąć 150 parafii. Obecna propozycja dotyczy zamknięcia 22 kościołów,
w tym trzech od dawna nie działających,
i połączenia 100 parafii. Zmiany najbardziej
odczuje południowy Manchester, gdzie
znajduje się obecnie 26 kościołów, a do zamknięcia wytypowano aż 12. Ordynariusz
diecezji bp John Arnold nie wyklucza jednak,
że w przyszłości może dojść do kolejnych
fuzji. Diecezja Salford należy do metropolii
Liverpool i jest to jeden z najbardziej katolickich regionów Anglii. Diecezja posiada
obecnie 195 parafii z ok. 280 tys. wiernymi
(ekumenizm.pl).

30

SŁOWO PRAWDY – 3 – marzec 2017

Od października 2014 do grudnia 2016 liczba katolików w tym najbardziej katolickim kraju zmniejszyła się o 9 mln – odnosi się to do mieszkańców po 16. roku
życia. Dwa lata temu 60% Brazylijczyków uważało się za katolików, zaś przy końcu
2016 – tylko 50%. Ale liczba katolików mogła spaść od 9 do 20 mln. Badania dowodzą, że trzecia część Brazylijczyków po 16. roku życia to ewangelikalni protestanci
– 22% to zielonoświątkowcy, 7% to baptyści, metodyści i inni. Co ciekawe, 48%
ewangelikalnych chrześcijan wcześniej było bezwyznaniowymi, a 55% przyszło
z katolicyzmu. 14% Brazylijczyków nie wyznaje żadnej wiary. W latach 1994-2016
liczba chrześcijan ewangelikalnych zwiększyła się trzykrotnie. Badania zostały
przeprowadzone na 2828 Brazylijczykach w wieku ponad 16 lat. Według Wikipedii
w 2012 roku Brazylia posiadała ponad 186 mln mieszkańców, wtedy katolicy stanowili 73,6%. Na następnych miejscach pod względem ilości katolików są: Meksyk
(101 mln), Filipiny (76 mln), USA (68 mln) i Włochy (53 mln) (Baznica.Info).

Rosja – chrzest w moskiewskim zborze

19. stycznia br. zgodnie z tradycją, w dniu pamiątki chrztu Jezusa, w centralnym
zborze baptystów odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z chrztem. Kandydaci do chrztu pochodzili z różnych moskiewskich zborów baptystycznych. To
przykazanie Jezusa wypełniło 42 osoby. Chrztu udzielił Michaił Czekalin, przewodniczący moskiewskiego stowarzyszenia zborów baptystycznych. Na początku
uroczystości ze słowem zachęty zwrócił się do chrzczonych Nikołaj Maslakow, zastępca przewodniczącego Rady Kościoła. Zwrócił uwagę na to, że zaraz po chrzcie
w Jordanie Jezus był kuszony na pustyni. Na zakończenie nabożeństwa krótkie
kazanie wygłosił Nikołaj Suczkow, starszy wiekiem pastor centralnego zboru baptystycznego w Moskwie, który przypomniał wszystkim, że chrzest jest symbolem
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa (baptist.ru).

Birma – pierwsza ewangelizacja Franklina Grahama
W listopadzie ub. r. Franklin Graham prowadził w stolicy tego kraju, Rangunie,
swoją pierwszą ewangelizację – Festiwal Miłości i Pokoju. Obecnie państwo to
nazywa się Myanmar, chrześcijanie są tam mniejszością. Przez 50 lat było ono
rządzone przez wojsko, pięć lat temu odbyły się demokratyczne wybory, sytuacja
powoli się normalizuje, stąd mogła odbyć się tam ewangelizacja, w której udział
wzięły wszystkie denominacje chrześcijańskie. Festiwal zgromadził ogromne
tłumy zainteresowanych. W trzech nabożeństwach wzięło udział ponad 170.000
osób, z których 7.600 wyraziło chęć przyjęcia Jezusa Chrystusa do swego życia.
„To więcej niż spodziewaliśmy się. Duch Święty naprawdę działał i wykorzystał
Franklina. To niezwykła łaska Boża, okazana naszemu narodowi” – powiedział dr
Saw Mar Gay Gyi, który był głównym organizatorem Festiwalu (Decision, 1/2017).

Indie – prześladowania i rozwój
W dniach 10-13 maja br. w Waszyngtonie D. C. odbędzie się międzynarodowa
konferencja, poświęcona obronie prześladowanych chrześcijan. Weźmie
w niej udział pastor Bachitter Singh z Indii, który tak mówi o sobie: „Moja rodzina
należy do wysokiej kasty sikhów, która bardzo gorliwie wyznaje swoją religię.
W chrześcijańskiej szkole miałem pewne problemy, ale nauczyciel wskazał mi na
Jezusa. Gdy w Niego uwierzyłem, doznałem wielkiej radości. Ale rodzina wypędziła
mnie z domu i wydziedziczyła, nawet po 16 latach ojciec zawsze mówi: Mieliśmy
trzech synów, ale jeden umarł. Obecnie jestem pastorem zboru baptystycznego,
który należy do Północnozachodniego Stowarzyszenia Baptystycznego Indii. Nasz
zbór założył 20 innych zborów. W pierwszych 10 miesiącach 2016 roku ochrzciliśmy
70 osób. Wszyscy członkowie naszego zboru są chrześcijanami w pierwszym
pokoleniu, ale wszyscy oni są prześladowani przez swoich najbliższych” (Decision,
1/2017).

Światowy Związek Baptystów – rezolucja na temat

Pismo Święte – postępy

Związek ten kolejny raz wyraża biblijną postawę wobec uchodźców, ludzi zranionych, a często i gnębionych z powodu swojej wiary. Dlatego Doroczne Zgromadzenie tego Związku w Kanadzie, w lipcu 2016 roku, wzywa swoje kościoły, stowarzyszone zbory i indywidualnych wierzących, do aktywnego zaangażowania się
w chrześcijańską służbę i świadectwo, wyrażające biblijne nauczanie o miłości wobec przychodnia (5 Mojż. 10,19) i nauczanie Jezusa o kochaniu swego bliźniego jak
siebie samego (Mat. 22,37-40), by przez to być solą i światłem naszego Pana w tym
świecie. Rezolucja zachęca wierzących do „osobistego zaangażowania się w niesienie pomocy wszystkim uchodźcom i osobom wypędzonym ze swoich domów, by
przez to okazać im Bożą miłość i troskę wyrażoną w Chrystusie Jezusie”. Światowy
Związek Baptystów wyraża uznanie baptystom takich krajów jak Turcja, Jordania,
Liban, Niemcy, Szwecja, Chorwacja i Serbia, którzy odważnie stanęli po stronie
pokrzywdzonych i okazali im chrześcijańską gościnność (bwa.org).

Szczególnie widoczne jest to na przykładzie ostatniego dziesięciolecia (20062016). Ilość języków, na które została
przetłumaczona cała Biblia, wzrosła z 429
do 636 czyli o 207 więcej. W tym samym
czasie ilość dodatkowych języków, na
które został przetłumaczony Nowy Testament, wzrosła z 1144 do 1442 czyli
o 298 więcej. Języki, które nie mają całej
Biblii ani Nowych Testamentów, najpierw
otrzymują fragmenty tekstów biblijnych
w postaci pojedynczych Ewangelii. Ilość takich dodatkowych języków w tym dziesięcioleciu wzrosła z 853 do 1145 czyli o 292
więcej. Zatem obecnie Słowo Boże (Biblie,
Nowe Testamenty, pojedyncze Ewangelie)
jest dostępne w 3.223 językach. Pozostaje
jeszcze ponad 1670 języków do przetłumaczenia Pisma Świętego, w tym 67 w obu
Amerykach, 42 w Europie, 642 w Afryce,
584 w Azji Południowej oraz 346 w Australii i na Pacyfiku (Idźcie, 1/2017).

uchodźców

Rosja – 150 lat ruchu baptystycznego

W związku z tym Kościół Baptystów ogłosił rok 2017 rokiem braterstwa. Na prośbę cara Aleksandra I w 1820 roku pojawił się w języku rosyjskim Nowy Testament.
Słowo Boże znalazło się w rękach prostych ludzi. Przy końcu XVIII wieku caryca Katarzyna II zaprasza do Rosji niemieckich kolonistów, którzy czytali w swoich domach
Biblię. W połowie 40. lat XIX wieku zaczyna się duchowe przebudzenie. Odbywają się
chrzty wierzących. Za nawrócenie prawosławnych groziło więzienie, ale po zniesieniu
pańszczyzny chłopi mogli brać udział w tych nabożeństwach. I oto w 1867 roku,
kupiec Nikita Woronin, czytając Pismo Święte, doszedł do przekonania o potrzebie
przyjęcia chrztu wiary. 20 sierpnia1867 roku w rzece Kura w mieście Tyflis (od roku
1936 Tbilisi) przyjmuje chrzest. W 1869 roku przebudzenie szerzy się na Ukrainie,
a w roku 1874 – wśród petersburskiej arystokracji. W ciągu 150 lat baptyści rzadko
korzystali z wolności religijnej w tym kraju. Ale represje i prześladowania wzmocniły
ich wiarę, którą zachowali i przekazali następnemu pokoleniu (baptist.ru).

w tłumaczeniach

Liban – zwiastowane ewangelii
muzułmańskiemu światu

Bezpośredni przekaz telewizyjny z baptystycznego zboru w Bejrucie dociera do ponad 21 mln telewidzów. Zbór ten jest usytuowany w pobliżu osiedli Syryjczyków
i Irakijczyków, którzy musieli opuścić swoje kraje. Pięć nabożeństw tygodniowo
w języku arabskim dociera do wielu odbiorców. Pastor Hikmat Kashouh zawsze
umiejętnie buduje mosty między tekstem biblijnym a obecną sytuacją. Sam nawrócił się w czasie wojny domowej w Libanie, a teraz jego zbór jest wyciągniętą ręką
do uciekinierów z sąsiednich krajów. „Troszczymy się o ich duchowe, emocjonalne
i fizyczne potrzeby. Angażujemy ich do wielu działań, których celem jest służba
i miłość. Kto z nich chce dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, mamy chętnych,
którzy są gotowi czytać im Słowo Boże i modlić się z nimi” – mówi Hikmat. Praca
z ludźmi o tak wielu poglądach wzbogaciła zbór, teraz patrzy on szerzej, zwiastuje
miłość Bożą dla całego arabskiego regionu (baptisttimes).

Południowy Sudan – Ewangeliczny Kościół Baptystów
Stara się on „stawać się społecznością wierzących, którzy z pasją świadczą o Chrystusie i zmieniają świat dla Boga”. Kościół ten powstał w 2007 roku i obecnie liczy
7.622 członków w 106 zborach. Opracował on plan na lata 2017-2021, koncentrując się na edukacji, służbie zdrowia, zaopatrzeniu w żywność i wodę, pojednanie
i utrwalanie pokoju. Południowy Sudan uzyskał niepodległość w 2011 roku. Wielu
jego mieszkańców to uciekinierzy, którzy w czasie wojny o niepodległość opuścili
swoje siedziby. Z tego powodu brakuje tam nauczycieli, edukacyjnej infrastruktury,
materiałów szkoleniowych. Wiele do życzenia jest też w zakresie ochrony zdrowia,
szerzy się AIDS i malaria. Brakuje personelu i środków medycznych. Dyrektor misji
i edukacji wyznaczył odpowiedzialnych za służbę społeczną, rolnictwo i zdrowie
oraz umacnianie pokoju i pojednania (BWA Connect, 2/2017).

Ameryka Północna – nowy
sekretarz generalny

Elijah Brown został wybrany na sekretarza generalnego Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Baptystycznego
– jednego z sześciu regionalnych stowarzyszeń Światowego Związku Baptystów.
Stowarzyszenie to zrzesza 30 kościołów
baptystycznych tego kontynentu, które
łącznie liczą prawie 15 mln członków. Na
stanowisko to Brown został powołany
1. października ub. r. Jest on również zastępcą przewodniczącego XXI Inicjatywy
Wilberforce’a, organizacji broniącej praw
człowieka i wolności religijnej. Wcześniej
wykładał na Baptystycznym Uniwersytecie
w Teksasie, gdzie założył Ośrodek Wolności. Swoje studia uzupełniał na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Na stanowisko
sekretarza generalnego Ameryki Północnej został zatwierdzony na Dorocznym
Zgromadzeniu w lipcu ub. r. w Kanadzie
(Baptist World, 4/2016).
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Zaangażuj się w zakładanie
nowych Zborów w Polsce!
Jeśli nie jesteś posłany
– zostań posyłającym!
Możesz wesprzeć Fundusz Misyjny naszego Kościoła,
dzięki któremu już dziś wspieramy trzech misjonarzy
zaangażowanych w tworzenie nowych zborów.
Może ich być więcej – dzięki Tobie.

Nie zniechęcaj się, jeśli nie możesz dać wiele. Nawet
kilkudziesięciozłotowa comiesięczna wpłata jest dla nas bardzo
cenna – wraz z innymi tworzy budżet, który pozwala nam
odpowiedzialnie planować wsparcie dla nowych misjonarzy.

Konto Funduszu Misyjnego:
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
ING 82 1050 1054 1000 0023 2670 9819

