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A przypominam Wam bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem,
którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście (…)
że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany,
i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. (1Kor 15:1-4)

D rodzy Bracia i Siostry,

Ewangelia nigdy się nie przedawnia, bo wciąż jest prawdziwa.
Tak się stało raz na zawsze i nic tego nie zmieni: Chrystus zmarł
za grzechy nasze i został wzbudzony z martwych! Jesteśmy wolni
od grzechu i obdarzeni mocą Jego zmartwychwstania! Nasz Pan
zwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci! Nikt i nic tego nie zmieni
– a my możemy doświadczać tych wspaniałych błogosławieństw.
Oto nasza wspaniała, chwalebna, nieprzemijająca nadzieja. Nie pozwólmy
sobie jej odebrać, ani przez troski, ani politykę, ani okoliczności, ani pomniejsze
błogosławieństwa bycia razem, społeczności rodzinnej i kościelnej. Raczej, niech
ta wspaniała wieść, nieustannie podnosząca i dynamicznie prowadząca nas
do Boga, rozświetla wszystko, co będziemy robić w te Święta.
Chrystus Zmartwychwstał! Zwyciężył śmierć! A my należymy
do Niego! Niech Bóg Ojciec będzie uwielbiony w Synu,
przez działającego w naszych sercach Ducha,
przez naszą wdzięczność, pokój i radość!
w imieniu Redakcji
Mateusz Wichary

TEMAT NUMERU | WIELKANOC
na wieczność, borykali się z oczekiwaniami Kościoła, który straszył
piekłem i wymagał wyrzeczeń ponad
siły i doskonałości. Dylematy Marcina Lutra i jego bezsilność wobec słabości moralnej sprawiły, że skierował
oczy na krzyż Jezusa i dostrzegł rozwiązanie swoich dylematów i problemów właśnie w Krzyżu.
Istota reformacji zmieniła punkt
odniesienia w kategorii zbawienia
z Kościoła na Chrystusa To nie Kościół jest szafarzem zbawienia, to nie
on jest surowym sędzią ludzkich dusz,
to nie Kościół ma wszelkie klucze do
nieba, ale to Chrystus ma te prerogatywy. Marcin Luter czytając listy apostoła Pawła odkrył prawdziwy sens
Wielkiego Piątku i Wielkanocy, zmieniając perspektywę i praktykę dużej
części Kościoła na wiele wieków.

Ryszard Tyśnicki

ZWROTNY
PUNKT
W HISTORII
ZBAWIENIA

Od Betlejem do Golgoty

fot. freeimages
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więta Wielkiej Nocy i Wielki Piątek to dwa wydarzenia w kalendarzu liturgicznym, które dzieli zaledwie
trzy dni. Te dwa świąteczne dni łączą
w sobie najistotniejsze przesłanie dla
każdego człowieka. Jesteśmy zbawionymi. Czy jednak uświadamiamy
sobie sens, istotę i Boże oczekiwania
z tym związane?
Gdyśmy dzisiaj zadali ludziom
pytanie, czego potrzebujesz najbardziej w swoim życiu? To słowo
„zbawienie” padłoby bardzo rzadko
i to pewnie rzadko nawet z ust wierzących. Zbawienie to termin, który
dzisiaj słabo przemawia do ludzi. Zapatrzeni w przeżywanie życia w przyjemności, spełnianiu swoich marzeń
i korzystaniu z całej konsumpcyjnej
propozycji świata nie odczuwamy
dyskomfortu nie-zbawienia. Tak,

więc i zbawienia nie oczekujemy. Od
czego bowiem mamy być zbawieni,
skoro wszystko to, co mamy lubimy,
daje to nam satysfakcję i spełnienie?
Być może czasy trudne, pełne
niepokoju, wojny prześladowań i kryzysu o wiele lepiej służą narodzinom
potrzeby „zbawienia”. Wtedy, gdy
żyjemy w dyskomforcie niebezpieczeństwa nasze życie zaczyna szukać
rozwiązań, ucieczki w świat bardziej
bezpieczny. Potrzebujemy wtedy zbawienia i wybawienia, gdyż szukamy
miejsca bezpiecznego dla siebie. Nie
przez przypadek ludowe porzekadło
mówi: „jak trwoga to do Boga”. Przyparci do muru jakże często zaczynamy dostrzegać wartości wieczne,
Boga i oczekujemy jego wsparcia.
Czasy Marcina Lutra były czasami trudnymi. Ludzie stracili nadzieję

Wszystkie ewangelie opisujące życie
Jezusa od pierwszego rozdziału mają
wpisane w treść cierpienie Jezusa.
Autorzy tak je napisali, że opowiedziana historia zmierza od narodzin
w Betlejemie do finału na Golgocie.
Elementy zbliżającego się aktu zbawienia znajdują się na każdym etapie
życia Jezusowego. W dniu, w którym
Jezus po raz pierwszy został zaniesiony do Jerozolimy, jako niemowlę usłyszał od Symeona następujące słowa:
Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu
i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I aby były ujawnione
myśli wielu serc, także twoją własną
duszę przeniknie miecz (Łk 2,34-35).
Sam Jezus kilkakrotnie powtarzał swoim uczniom, że zmierzają do
Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżowany. Ewangeliści zaś podkreślili tę
prawdę pisząc ewangelię, jako drogę,
po której Jezus szedł od Galilei aż
do Jerozolimy, w której dokonał się
akt zbawienia.
Temat zbawienia jest mocno podkreślony w ewangelicznym przekazie,
gdyż prawdę mówiąc jest najważniejszym przekazem w historii świata. Jeśli by nie było ukrzyżowania i zmartwychwstania to Jezus byłby jedynie
kolejnym filozofem, głoszącym ciekawą naukę, która jednak niewiele
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wnosi do życia człowieka. Może byłby nawet czczony, jako jeden z wielkich nauczycieli czy proroków, ale
w sumie wierzenie i stosowanie się do
jego zasad niewiele by zmieniało.
Istotą planu Boga wobec nas jest
zbawienie, jest wyrwanie człowieka
z kręgu grzechu i upadku i skierowanie
naszych oczu w kierunku wieczności
i Boga. Krzyż Chrystusa na tej drodze odgrywa niezmiernie ważną rolę,
gdyż to On otwiera drogę do nieba
zamkniętą przez grzech człowieka.

Wielki Piątek
W tradycji protestanckiej Wielki
Piątek odgrywa ważną rolę w liturgii
i pobożności. To w tym dniu odbywają
się we wszystkich protestanckich kościołach istotne i ważne nabożeństwa
gromadzące większość wiernych. Ten
dzień też jest dniem wolnym od pracy
w krajach o mocnym protestantyzmie.
W przeciwieństwie do tego w kościele katolickim liturgia wielkopiątkowa
nie jest aż tak mocno wyeksponowana, większą wagę przywiązuje się do
drugiego dnia świąt wielkanocnych.
Apostoł Paweł sformułował teologię zbawienia w swoich listach. Tak
między innymi napisał: Bóg zaś daje
dowód swojej miłości ku nam przez to,
że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł. Tym bardziej,
więc teraz, usprawiedliwieni krwią
jego będziemy przez niego zachowani
od grzechu (Rz 5,8-9).
Gdy Chrystus umierał na krzyżu
Golgoty niewielu a może nawet nikt
nie zdawał sobie sprawy z wagi tego
wydarzenia. Większość go się wyparła, apostołowie uciekli lub udali się do
swoich poprzednich zajęć, faryzeusze
triumfowali, gdyż pozbyli się konkurencji. Nawet ci, którzy mieli odwagę
stać pod krzyżem też nie rozumieli tego dnia i jego sensu. Wszystkim
wydawało się, że i ta śmierć kończy
wszystko. Takie jest, bowiem nasze
doświadczenie życiowe, śmierć to
ostateczny finał.
Jednak ta śmierć miała kolosalne
znaczenie, to tu otwierała się droga do
nieba dla wszystkich nawet dla tych,
który tę śmierć zignorowali, lub do
niej się przyczynili. Choć pod krzyżem Golgoty stało niewielu ludzi, to
4
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nie można wejść do nieba, jeśli pod
ten krzyż się nie przyjdzie. W duchowej pielgrzymce każdy zbawiony
staje pod tym krzyżem doświadczają
odkupienia za swoje grzechy.
Przesłanie z Golgoty płynie do
całego świata, daje nam wszystkim
nadzieję, prowadzi do pewności zbawienia i sprawia, że życie nabiera
wiecznego sensu i celu. Autentyczna
wiara to wiara zbudowana na łasce
płynącej z krzyża, na zbawiającej wierze, która rodzi się w sercu człowieka.
To wiara, która kontempluje krzyż,
jako bramę do nieba. Usprawiedliwienie krwią Jezusa zmieniło świat
i zmienia każdego, kto zaufa Jezusowi.
Teologia zbawienia poprzez krzyż
stała się podstawą i centrum nauczania chrześcijańskiego. Choć prawdę
mówiąc współczesny Kościół rzadko,
kiedy mówi o cierpieniu zbawiającym,
raczej o radości nowego życia. To być
może jest błąd, gdyż nowe życie rozpoczyna się pod krzyżem i nigdy nie
powinniśmy o tym zapominać.

Wielkanocny poranek
Trzeciego dnia od śmierci Jezusa wydarzyło się drugie niezmiernie
ważne zdarzenie, zmartwychwstanie. Wielkanocny poranek łączy
się z Wielkim Piątkiem w ściśle
powiązany związek przyczynowo-skutkowy. Apostoł Paweł zauważył:
A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
daremna jest wiara wasza; jesteście
jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci,
którzy zasnęli w Chrystusie poginęli.
(1Kor 15,17-18).
Zmartwychwstanie nadaje sens
wierze. Cóż by dla nas znaczyło gdybyśmy mieli żyć jedynie docześnie?
Czy takie życie w dobru lub złu cokolwiek by zmieniało? Dopiero nauka
o zmartwychwstaniu sprawia różnicę
pomiędzy życiem w grzechu a zbawieniem w Jezusie.
Zmartwychwstanie Jezusa jest
dowodem na skuteczność Golgoty,
potwierdza fakt bezgrzeszności Jezusa i dokonania aktu zbawienia świata.
„Zapłatą za grzech jest śmierć” – zauważył w swoich rozważaniach ap.
Paweł. To właśnie grzech ograniczył
nasze życie do biblijnych maksymalnie 120 lat. Pokonanie grzechu

w przypadku Jezusa musiało skutkować jego zmartwychwstaniem. O tym
pisze Paweł do wątpiących Koryntian.
Nadzieja na życie wieczne, na
nasze zmartwychwstanie do życia
w niebie nie rozpoczyna się w Betlejem, ale w wielkanocny poranek, gdy
grób Jezusa okazał się pusty z powodu zmartwychwstania. Ta prawda jest
trudna do przyjęcia. Sami apostołowie
musieli zobaczyć Jezusa, aby uwierzyć
a Tomasz to nawet chciał się posunąć
jeszcze dalej. Pusty grób to zdarzenie
wymykające się naszemu doświadczeniu. Z każdego pogrzebu wracamy samotni zostawiając kogoś bliskiego na
cmentarzu i wiemy, że będzie tam zawsze. Jednak w przypadku Jezusa ten
grób po trzech dnia okazał się pusty
i nie pomogły straże Rzymskie, pieczęcie na kamieniu, niewiara tłumu.
Jezus zmartwychwstał, gdyż musiał to
zrobić i nic i nikt tego nie zmieni.
Wierzący człowiek to osoba żyjąca w nadziei na życie wieczne. To
właśnie tu rodzi się ta nadzieja, nabiera pewności a nam pozostaje jedynie
cierpliwie czekać. Wielkanocny poranek pokazuje, że cmentarz to jedynie
miejsce przejściowe a tym docelowym
jest obecność przed tronem Boga
w niebie jak pisze Jan w Apokalipsie.
To tam zmierza każdy, kto uwierzył
i zaufał Jezusowi. Każdy, kto na Golgocie, łasce i nadziei płynącej z wiary
buduje swoje życie ma pewność zmartwychwstania i życia wiecznego z Bogiem. Jedynie, bowiem ci, którzy wyprali szaty swoje w krwi Baranka stoją
przed Tronem Boga w niebie. Pozostali
zaś są poza tym miejscem. Co więcej
nic i nikt po naszej śmierci tego już nie
zmieni, więc może dobrze zainwestować w życie wieczne już dzisiaj, już
teraz, gdyż jutro może być za późno.
Święta wielkanocne stawiają
przed każdym pytanie o jego osobiste zbawienie w Jezusie. Świętując
w gronie rodzinnym warto zadać sobie
najważniejsze pytanie: Czy jesteś zbawionym? Czy krzyż Golgoty zmienił
twoje życie? Czy zaufałeś Jezusowi
i na nim budujesz swoje życie i nadzieję? Co wiara zbudowana na zmartwychwstałym Chrystusie zmieniła
w twoim życiu? Warto te pytania zadać sobie od czasu do czasu.
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– największe święto chrześcijańskie

W

ielkanoc
to
wydarzenie
w dwóch aktach: zaczyna się
na krzyżu, a kończy przy pustym
grobie; ciemność, cierpienie i smutek Wielkiego Piątku zamienia się
w radość zwycięstwa w poranek
Wielkanocny. Umarły żyje i śmierć
nie ma nad Nim mocy.

„My głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego…” – 1 Kor. 1,23
Z czasów dzieciństwa do tej pory
pozostało w mojej pamięci bardzo
żywe wspomnienie. Na frontowej
ścianie kaplicy, gdzie spotykał się
miejscowy Zbór, był umieszczony
tekst: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Napis ten widnieje tam
do dziś...
Po wejściu do domu modlitwy
cytat z 1 Kor. 1,23 od razu rzucał się
w oczy, ponieważ był umieszczony
w centralnym miejscu, tuż nad kazalnicą, dokładnie naprzeciw drzwi
wejściowych i nie można było go nie
dostrzec. Wyróżniał się także spośród innych tekstów biblijnych w tej
skromnej kaplicy swoim ozdobnym,
kaligraficznym charakterem pisma.
Ktoś musiał poświęcić sporo czasu
i włożyć serce w wykonanie go.
Przez wiele lat, kiedy jeszcze byłem
chłopcem, nie rozumiałem, dlaczego akurat te słowa wybrano za motto
dla Zboru. Dopiero, kiedy podrosłem
i zacząłem rozumieć kazania wygłaszane pod tym jakże wymownym
w swojej treści napisem, uświadamiałem sobie jak często kaznodzieje
odwoływali się do tych kilku słów.
Trzeba przyznać, że wiele zmieniło się przez te kilkadziesiąt lat, ale
napis pozostał. Jest nieco przyblakły
i widać po nim upływ czasu, ale ciągle przypomina, że pomimo wielu
zmian, są w życiu rzeczy niezmienne. To przesłanie zawarte w kilku

prostych słowach oparło się licznym
i powodującym zawrót głowy zmianom w naszym kraju. Pozostało niezmienne, ponieważ Słowo Boże żyje
i trwa (1 Pt. 1,23).

Krzyż symbolem
Krzyż – skrzyżowane dwie belki,
to najbardziej popularny w naszych

Daniel Trusiewicz

czasach symbol chrześcijaństwa.
W Polsce można zobaczyć go w wielu różnych miejscach. Często stoi
przy drodze, obowiązkowo jest na
budynkach kościelnych i cmentarzach, jest zawieszany na ścianach
domów, noszony przez wielu na szyi
itp. Jest powodem dumy wielu ludzi.
Niewątpliwie jest najbardziej rozpo-

Wielkanoc
to wydarzenie
w dwóch
aktach: zaczyna się na krzyżu,
a kończy przy pustym grobie;
ciemność, cierpienie i smutek
Wielkiego
Piątku
zamienia się
w radość
zwycięstwa
w poranek
Wielkanocny.
Umarły
żyje
i śmierć
nie ma
nad Nim
mocy.
fot. freeimages
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wszechnionym znakiem chrześcijaństwa. Czy jednak ludzie, którzy
tak chętnie posługują się tym symbolem, są świadomi jego znaczenia?
W czasach starożytnych krzyż
wcale nie był powodem do dumy.
Raczej utożsamiany był z hańbą
i zgorszeniem. Grecy i Rzymianie
przejęli od Fenicjan zwyczaj krzyżowania niebezpiecznych przestępców. Była to najbardziej okrutna forma karania najgorszych złoczyńców.
Krzyż w czasach Jezusa kojarzył się
z przekleństwem i pohańbieniem.
A jednak właśnie krzyż stał się Bożym sposobem zbawienia człowieka
z wiecznego potępienia.
Na krzyżu umarł Zbawiciel.
Niewinny i sprawiedliwy Syn Boży.
Ukrzyżowano Go pomiędzy dwoma
złoczyńcami. On nie został ukarany
za swoje winy w przeciwieństwie do
towarzyszących Mu łotrów. A jednak musiał wycierpieć niewypowiedziane męki. On zgodził się przyjąć
na siebie grzechy całej ludzkości.
On umarł jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych, oddał swoje życie
w ofierze za innych.

Grzech i sąd
W Księdze Izajasza (59,2) czytamy,
że człowiek jest oddzielony od Boga
przez grzech. Nie chodzi tutaj o jakiś pojedynczy grzeszny uczynek,
ale raczej Biblia mówi o grzeszności jako przyrodzonym stanie duszy
ludzkiej. Grzech człowieka stanowi
w istocie przepaść nie do przebycia,
która skutecznie odgradza go od
świętego Boga. Mało tego, Biblia
stwierdza, że jest to oddzielenie na
wieki. Człowiek rodzi się na świecie, żyje i w końcu umiera, ale jego
życie nie kończy się z chwilą śmierci fizycznej. Biblia mówi, że „postanowione jest ludziom raz umrzeć,
a potem sąd” (Hebr. 9,27). Każdy
śmiertelnik po zakończeniu swojej
ziemskiej pielgrzymki musi stanąć
przed sądem Bożym.
Jest to sąd sprawiedliwy i bezstronny i nikt nie może go uniknąć.
Biblia mówi, że każdy zda sprawę
za siebie przed Bogiem, który „odda
6
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każdemu według uczynków jego”
(Mt 16,27; Rz 2,6). W innym miejscu
jest powiedziane, że będziemy rozliczeni nawet „z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiadamy”
(Mt 12,36). Nikt nie jest w stanie
Boga okłamać ani oszukać. Bóg nie
będzie pobłażliwy wobec grzeszników na sądzie i nigdzie nie można
będzie się ukryć przed tym świętym
trybunałem. Pismo Święte oznajmia
każdemu: „zapłatą za grzech jest
śmierć” (Rz 6,23). Śmierć to wieczne oddzielenie od Boga, które Chrystus opisał jako męczarnia duszy
w nigdy nie gasnącym płomieniu
piekielnym (Łk 16,24).

Inicjatywa zbawienia
Człowiek nie znający Boga, zapewne nieraz zadaje sobie pytanie:
„jeżeli jest Bóg, to w jaki sposób
mogę Go odnaleźć?”. Wtedy zwykle
zaczyna podejmować jakieś wysiłki
ze swojej strony w tym kierunku.
Prawdopodobnie ktoś taki nabywa
Biblię i parę innych książek o Bogu.
Oprócz tego zapewne zaczyna chodzić do kościoła, gdzie może dowiedzieć się coś o Bogu. W efekcie postanawia poprawić swoje życie, aby
podobało się ono Bogu.
Pomimo tych wszystkich wysiłków Bóg pozostaje jednak odległy i nieosiągalny. Żadne wysiłki
człowieka nie są w stanie pokonać
przepaści między świętym Bogiem,
a grzesznym człowiekiem. Żaden
człowiek nie jest w stanie zbliżyć się
do Boga w oparciu o swoje wysiłki
i starania. Bóg to wie i dlatego też
On sam wychodzi z inicjatywą zbawienia w stronę grzesznego człowieka.
„To nie gwoździe Go przybiły,
lecz mój grzech” – mówią słowa popularnej pieśni o Golgocie. Nie było
innego sposobu zbawienia ludzi
z ich grzechów. Pismo mówi, że
„nie ma odpuszczenia bez rozlania
krwi” (Hebr. 9,22). Dlatego Chrystus przelał swoją świętą i niewinną krew – aby dokonać odkupienia
i oczyszczenia nas, grzeszników
z naszych win i grzechów. Jego ofia-

ra jest doskonała i wystarczająca. Nie
musi być powtarzana, ani nie może
być w żaden sposób poprawiona
i uzupełniona przez człowieka. Dlatego Biblia stwierdza wyraźnie, że
Chrystus został ofiarowany raz na
zawsze (Hebr. 10,10). Jest to dzieło
zbawienia dokonane i doskonałe.
Człowiek nie może do niego nic dodać od siebie. Dlatego też Chrystus
umierając na krzyżu powiedział:
„wykonało się” (J 19,30).
Bóg jest łaskawy i pełen miłości do ludzi. On widzi ludzką niemożność uratowania się o własnych
siłach od wiecznego potępienia. Biblia mówi: „darem łaski Bożej jest
życie wieczne w Jezusie Chrystusie”
(Rz 6,23). Bóg w swojej wspaniałomyślności pragnie obdarować człowieka życiem wiecznym. Wystarczy
uznać swoją bezradność, a z drugiej
strony także wystarczalność ofiary
Chrystusa za nasze grzechy. Wystarczy tylko przyjąć, aby stać się
posiadaczem tego bezcennego daru.

Niezmiennie Krzyż
Cytowany tekst mówi, że krzyż
był w czasach starożytnych skandalem dla Żydów, a głupstwem dla
pogan. W czasach, kiedy apostoł
Paweł pisał te słowa, sam wielokrotnie doświadczał tego, o czym pisał.
Sprzeciwiano mu się i wyśmiewano, prześladowano i stawiano
przed sądem. Dlaczego? Odpowiedź
jest jedna: ponieważ zwiastował
o krzyżu. Mówił jasno i głosił zdecydowanie, był bezkompromisowy i jednoznaczny. Udowadniał
w swoim zwiastowaniu, że jest tylko
jedna, jedyna możliwość zbawienia
dla grzesznego człowieka – Krzyż
Chrystusa. Bez krzyża nie ma przebaczenia grzechów ani odpuszczenia win. Bez krzyża niemożliwy jest
ratunek od wiecznego potępienia
i życie wieczne. Niektórzy pogardzali tym, co słyszeli odrzucając
nie tylko słowa Pawła, ale też ofertę zbawienia. Inni natomiast przyjmowali zwiastowanie o krzyżu
i zaczynali wierzyć, ponieważ zaczynali uświadamiać sobie potrzebę
złożenia swojego zaufania w dziele

krzyża, zamiast czynić to w swoich,
ludzkich staraniach.
„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego”. Niech to niezmienne
w swojej treści motto pozostanie
takie samo pomimo wielu zmian,
których nie można zatrzymać. Trzeba przypominać sobie i innym, że
jest tylko jeden, jedyny sposób zbawienia dla grzeszników XXI wieku
– Krzyż Chrystusa!

Zmartwychwstanie podstawą
wiary – 1 Kor. 15,14
Cielesne zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Bez zmartwychwstania
nasza wiara byłaby daremna. Nie
mamy na to jednak żadnych dowodów materialnych. Nie zachowały
się żadne przedmioty ani tzw. „relikwie”, które mogłyby posłużyć
za dowody namacalne. Dlatego na
przestrzeni czasu mnożyły się ataki mające na celu podważyć prawdę
o zmartwychwstaniu.
Przeciwnicy
chrześcijaństwa
posuwali się do manipulacji, rozpowszechniania wśród ludu kłamliwych plotek i innych działań po to,
aby podważyć wiarę w zmartwychwstanie.

Manipulacja kłamstwem-plotką
Przywódcy żydowscy są w Ewangeliach przedstawiani jako wrogami Chrystusa, gdyż stanowił On dla
nich poważne zagrożenie. Postrzegali Go jako swego konkurenta i wręcz
pałali nienawiścią do Niego z powodu Jego popularności wśród ludu. Po
wzbudzeniu z martwych Łazarza popularność Chrystusa sięgnęła zenitu.
Wtedy przywódcy Żydów mówili
między sobą: „Przegraliśmy. Wszyscy
poszli za Nim” (Jan 12,19 – przekład
„Słowo Życia”). Dlatego też chcieli się Go pozbyć, doprowadzili do
oskarżenia i ukrzyżowania Mistrza
z Nazaretu.
Kiedy w Jerozolimie zaczęła
rozchodzić się wieść o zmartwychwstaniu, natychmiast sformułowali
i rozpuścili wśród ludu kłamliwą plotkę o kradzieży ciała przez

uczniów. To był pierwszy atak Szatana mający na celu podważenie
faktu zmartwychwstania.
Wyobraźmy sobie przez chwilę
przerażonych i załamanych uczniów
Jezusa, którzy stoją naprzeciw
uzbrojonych po zęby rzymskich
żołnierzy, aby podstępnie wykraść
ciało z grobu. Potem dają się prześladować, torturować i zabijać za
kłamstwo? Czy coś takiego w ogóle
miałoby sens? Poza tym, czy kłamstwo mogłoby przemienić zastraszonych uczniów w odważnych głosicieli, których żadna siła ani władza
nie mogła uciszyć?

Teoria jakoby kobiety pomyliły grób
Kobiety przyszły do grobu wczesnym rankiem, o świcie, pierwszego dnia po sabacie. Zastały kamień
odwalony, a w grobie nie było ciała
Jezusa. Spotkały za to anioła, który
oznajmił im o zmartwychwstaniu.
Kobiety uwierzyły aniołowi i zaniosły tę wiadomość innym uczniom.
Z relacji ewangelistów wiemy, że
uczniowie sami poszli to sprawdzić.
Wrogowie Ewangelii, używając
argumentu pustego grobu, uknuli
teorię, że kobiety musiały pomylić
groby… Zaczęli twierdzić, że przez
pomyłkę poszły one do innego grobu, który był pusty; było wcześnie
rano, słaba widoczność, a one były
mocno podekscytowane. Gdyby tak
się stało, to także uczniowie musieliby w ślad za kobietami pomylić
groby. Na pewno jednak nie pomyliły grobów władze żydowskie, które
prosiły Piłata o postawienie straży.
Gdyby rzeczywiście kobiety
i uczniowie pomylili groby, przywódcy żydowscy na pewno nie
zwlekaliby ze wskazaniem właściwego grobu i znajdującego się tam
ciała, aby w ten sposób położyć kres
pogłoskom o zmartwychwstaniu.

Teoria rzekomej halucynacji
Zarówno Ewangelie jak i listy apostolskie zawierają relacje o tym,
jak zmartwychwstały Zbawiciel
wielokrotnie ukazywał się swoim
uczniom: (1) Marii Magdalenie na
cmentarzu, gdy zawołał ją po imie-

niu i zabronił, aby Go dotykała – Jan
20,17; (2) uczniom zebranym wieczorem za zamkniętymi drzwiami z bojaźni przed Żydami, gdy stanął między nimi i rzekł „Pokój wam” – Jan
20,19; (3) Tomaszowi, któremu pozwolił włożyć palce w miejsce swoich ran – Jan 20,27; (4) uczniom łowiącym ryby, których zapytał „macie
co jeść” i kazał zarzucić sieci po drugiej stronie łodzi – Jan 21,5; (5) Piotrowi, gdy zapytał go „Czy miłujesz
mnie więcej od innych” – Jan 21,15;
itd. To są tylko niektóre ewangeliczne relacje świadczące o ukazywaniu
się Chrystusa po zmartwychwstaniu.
Ludzie niewierzący i oponenci
wiary w zmartwychwstanie próbują „wyjaśniać”, jakoby świadkowie
zmartwychwstania doznawali halucynacji, przewidzeń. Wiadomo jednak, że halucynacjom ulegają chorzy
psychicznie lub pijani. Taki zarzut
nie dotyczył jednak Jego uczniów.
Niemożliwe jest także zbiorowe
przywidzenie z udziałem 500 osób
naraz.

Teoria omdlenia
Przeciwnicy zmartwychwstania zaczęli rozpowszechniać pogłoski, że
Jezus nie umarł naprawdę, lecz stracił
przytomność z wyczerpania i upływu krwi. Po pewnym czasie ocknął
się, a jego uczniowie zinterpretowali
to jako zmartwychwstanie.
Wyobraźmy sobie kogoś, kto
walczy ze śmiercią, jest wycieńczony z upływu krwi, okropnie cierpiący od odniesionych ran, wymagający opieki medycznej i pielęgnacji,
jednym słowem na wpół martwy
człowiek. Czy ktoś taki mógłby wywrzeć na swoich naśladowcach wrażenie, że jest zwycięzcą nad śmiercią i dawcą życia?
Gdyby zmartwychwstanie było
mitem, to nasza wiara byłaby daremna i bylibyśmy ze wszystkich
ludzi najbardziej pożałowania godni
– 1 Kor. 15,17-19.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa przekracza ludzkie
możliwości udowodnienia, zrozumienia czy też wyjaśnienia tego
niezwykłego i bezprecedensoweSŁOWO PRAWDY – 4 – kwiecień 2017
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go wydarzenia. Ap. Paweł pisze
o potężnej mocy Bożej, którą okazał
On w Chrystusie, gdy wzbudził Go
z martwych (Ef. 1,20).
Niewielu ludzi może zrozumieć
moc elektryczności, dynamitu lub
energii jądrowej? A przecież człowiek ją odkrył i wykorzystuje dla
swoich celów. O ileż bardziej nie potrafimy zrozumieć mocy Boga, która jest nieporównywalnie większa
i potężniejsza, która jest w stanie
tworzyć wszystko z niczego, uzdrawiać chorych i wzbudzać z martwych. Co więcej, ta moc nie tylko
wzbudziła Chrystusa z martwych,
ale także skutecznie działa w ludziach wierzących. Ta moc zbawia
nas, uwalnia od nałogów, uzdrawia,
daje nowe życie. Możemy tej mocy
doświadczać, ale nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, gdyż działa
ona w nas przez wiarę. Każdy, kto
przeżył nowe narodzenie jest żywym
dowodem mocy zmartwychwstania.
August Comte, francuski filozof
okresu Oświecenia, znany ze swoich
ateistycznych i materialistycznych
poglądów, naśmiewał się ze swojego rówieśnika, wierzącego pisarza.
Pewnego razu stwierdził, że gdyby
tylko chciał, to mógłby zapoczątkować nową religię, która wyparłaby
chrześcijaństwo. Pisarz spokojnie

odparł na to: „Musiałbyś zatem
dać się ukrzyżować, trzeciego dnia
zmartwychwstać i przekonać świat
o tym, że żyjesz. Jeżeli ci się to uda,
to twoja nowa religia będzie miała
szansę zrównać się z chrześcijaństwem”. Tymczasem Comte umarł
i chwasty wyrosły na jego grobie.
Podobnie zresztą jak wielu innych,
podobnych jemu.
Tylko jeden człowiek zwyciężył
śmierć – Syn Boży, Jezus Chrystus.
Nikt inny nigdy tego nie powtórzył.
Jego zmartwychwstanie zmieniło oblicze świata. Rozpoczęła się
era wiary. Bezsprzecznie podstawą
wiary chrześcijańskiej jest cielesne
zmartwychwstanie Chrystusa.
Można wymienić szereg dowodów potwierdzających zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Pierwszym jest pusty grób i słowa anioła:
„Dlaczego szukacie żyjącego między umarłymi?”. Drugim jest wielokrotne ukazywanie się zmartwychwstałego przez 40 dni, co zostało
przekazane nam przez wiarogodne
i niepodważalne zapisy, w pełnym
tego słowa znaczeniu historyczne
dokumenty. Trzecim dowodem są
niezwykłe zmiany w życiu uczniów
Jezusa, którzy uwierzyli w Jego
zmartwychwstanie. Z zastraszonych
i zalęknionych po ukrzyżowaniu

ich Mistrza przeobrazili się w niezłomnych i odważnych apostołów,
głoszących wszystkim i wszędzie
o zmartwychwstałym Chrystusie.
Nawet zakazy największych ówczesnych autorytetów, ani prześladowania, czy też groźba więzienia i utraty
życia nie mogły ich powstrzymać.
„Nie możemy nie mówić o tym, co
widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4,20).
Oni doświadczyli osobistego
spotkania ze Zmartwychwstałym!
Oni przeżyli moc zmartwychwstania! Na koniec warto wspomnieć
tych dwóch uczniów na drodze do
Emaus, którzy spotkali Zmartwychwstałego. Rozmawiali z Nim przez
dłuższy czas idąc drogą. Poznali Go
dopiero po tym, jak łamał chleb. Ale
On nagle zniknął… Wtedy wszystko stało się dla nich jasne. Przypomnieli sobie Jego słowa.
„I rzekli jeden do drugiego: czyż
serca nasze nie pałały w nas, gdy,
mówił do nas po drodze i Pisma
przed nami otwierał?” (Łk 24,32).
Ich serca zaczęły bić mocniej, gdy
uświadomili sobie, że na ich oczach
dzieje się wszystko, co było o Nim
napisane, co sami wcześniej od Niego słyszeli. Wtedy uwierzyli. I zaczęli świadczyć o tym innym. Po
prostu nie mogli zatrzymać tego tylko dla siebie.

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
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życiu przechodzimy wiele
szkoleń, instruktarzy.
Jedne z nich są formalne i kończą
się wydaniem
certyfikatu, czy odbytym egzaminem.
Inne są mniej formalne. Wiedzę zdobytą podczas większości szkoleń wykorzystujemy w pracy,
czy w codziennym życiu. Pozwala ona niekiedy w zawodowym awansie, czy w stawianiu czoła życiowym
problemom. Szkolenia, kursy poprawiają nasze kwalifikacje, uczą nowych umiejętności. Kurs pedagogiczny na
przykład wykorzystujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kurs krawiecki uczy samodzielnego szycia. Wiedzę
zdobytą podczas szkoleń na temat zdrowej kuchni z entuzjazmem wdrażamy w naszych domach. Mam koleżankę, która jest fizjoterapeutką. Uczestniczy w wielu
kursach, które wspomagają jej umiejętności zawodowe.
Obserwuję, jak z wielką pasją wdraża ona nową wiedzę
zdobytą podczas branżowych szkoleń.
Są też takie instruktarze, szkolenia, na które się
sami nie zapisujemy. Są one czasami wymagane z powodu wykonywanej pracy. Przykładowym kursem tego
typu jest kurs BHP. Z jednej strony jest obowiązkowy,
z drugiej – nikt nie ma pragnienia wykorzystania wiedzy zdobytej na tym kursie. Podobnie, jak się mogę domyślać, uczestnik kursu samoobrony nie marzy po jego
ukończeniu o sytuacji, która da możliwość skorzystania
z nabytych umiejętności. Analogicznie, po ukończeniu
kursu pierwszej pomocy, nikt nie życzy bliskim złamania ręki, czy poparzenia, aby móc sprawdzić swoje
umiejętności. Jednak bywa, że ta wiedza ratuje ludzkie
życie.
Podróżując samolotem, każdy lot poprzedzony jest
obowiązkowym krótkim szkoleniem na temat właściwego zachowania się w razie wypadku. Instruktarz ten
dotyczy poprawnego użycia maski z tlenem, czy kamizelki ratunkowej. Przeszkolenia te są w różnej formie

KOBIETA KOBIECIE
ALINA WOŻNIAK

w zależności od linii lotniczych, najczęściej
to pokaz uśmiechniętej stewardesy. Są też formy bardziej nowoczesne. Przykładowo, pasażerowie Katarskich Linii Lotniczych, oglądają
zabawny krótki film z udziałem, sponsorowanych
przez te linie, piłkarzy FC Barcelona. Forma tych instruktarzy zawsze jest przyjazna. Nie ma na celu wystraszyć podróżnych potencjalnym zagrożeniem życia,
ani psuć radosnej atmosfery panującej podczas podróży.
Uśmiechy na twarzy i lekka forma sprawiają, że nie wybiegamy myślami do ewentualnej katastrofy. Widniejący nad głową napis „life jacket under your seat” – kamizelka ratunkowa pod twoim siedzeniem, jest po prostu
napisem, obok prośby o niepalenie podczas lotu. Wiele
razy przeszłam ten instruktarz. Jednak za każdym razem po wylądowaniu, z ulgą odpinam pasy i dziękuję
Bogu za bezpieczną podróż. Niektórzy podróżni nawet
biją brawo pilotowi za bezpieczne lądowanie. Nikt nie
czuje się zawiedziony, że nie miał okazji do sprawdzenia
zdobytej wiedzy.
Nasze życie jest pewnego rodzaju podróżą. Możemy
być pewni, że ten nasz życiowy lot, ta podróż dobiegnie
końca. Warto więc zatroszczyć się o to, gdzie jest ten
mój „life jacket”. Co jest moją kamizelką ratunkową?
Warto innych poinstruować, o tym gdzie jest ratunek.
Kilka lat temu podczas wielkanocnego świątecznego biesiadowania w sporym gronie, przy włączonym
telewizorze padła uwaga jednego z gości: A co to za
program podczas świąt? Taki film? O ukrzyżowaniu?
Nie było już niczego bardziej stosownego na rodzinne
święta? Takie sceny, gdy my tu chcemy spokojnie, radośnie świętować? Byłoby miło, przy wielkanocnej kawie
i tradycyjnym serniku, obejrzeć coś lekkiego, zabawnego.
A tu krzyż i zakrwawiona twarz Chrystusa…
Coraz częściej nasze życie traktujemy jak radosną
podróż, podczas której nie życzymy sobie psucia panującej miłej atmosfery. Podczas tej życiowej podróży, chcemy wszystko kontrolować i zadbać o to, by było przyjemnie. Tak też było za czasów Pana Jezusa. Jego słowa
SŁOWO PRAWDY – 4 – kwiecień 2017
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MŁODZIEŻOWO | Z cyklu: re:FORMACJ@
o konieczności krzyżowej śmierci psuły atmosferę,
psuły ludzką wizję zwycięstwa, psuły ludzką koncepcję
Królestwa Niebieskiego pośród apostołów. Pan Jezus
jednak zdecydowanie i ostro przywołał do porządku
Piotra, który próbował strofować Go mówiąc, Panie nie
przyjdzie to na Ciebie (Mk 8:32).
Żyjemy jak w rozbawionym samolocie. Głoszona
Ewangelia niekiedy brzmi jak łagodnie przeprowadzone szkolenie na okoliczność wypadku. Staramy się, aby
informacja o kamizelce ratunkowej pod siedzeniem nie
psuła nam zbytnio atmosfery życiowego przelotu.
Nasze ziemskie życie jest jednak kruche. Ten lot
się zakończy niespodziewanie. Nikt nie zna dokładnego czasu przylotu na miejsce. Potrzebujemy instrukcji
typu: śmierć i co dalej? Czy w tej instrukcji można
ominąć niewygodny krzyż? Ozdobny, mały krzyżyk,
jako kolczyk czy wisiorek... Owszem, dopuszczalne!
Co jednak z ukrzyżowanym Jezusem, który psuje nam
radosną atmosferę przy świątecznym stole? A przecież
to jest jedyny ratunek.
Nie daj Panie, byśmy próbowali głosić Ewangelię
bez krzyża, by czasami nie ranić czyichś uczuć. By było
miło, przyjemnie i nie psuło atmosfery. Nie daj Panie,
abyśmy próbowali przemilczeć krzyż w obawie o niezręczność.
To dzięki krzyżowi możemy być pojednani z Bogiem. To dzięki krzyżowi został zapłacony obciążający nas dług. Bez śmierci Jezusa na krzyżu, grzesznego
człowieka czeka jedynie sąd. Bez krzyża jest potępienie, bo przecież „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej”, a „zapłatą za grzech jest śmierć”. Przystęp do
Boga, pokój z Bogiem, usprawiedliwienie, tożsamość
dziecka Bożego zyskujemy wyłącznie przez śmierć
Jezusa na krzyżu. Dzięki krzyżowi po prostu żyjemy.
Zatem tak, jak nie można pominąć elementu kamizelki ratunkowej, podczas szkolenia w samolocie, tak też
nie można pominąć krzyża w dobrej nowinie o ratunku
człowieka.
Pamiętajmy, że nie ma Wielkanocy, nie ma zmartwychwstania i zwycięstwa na śmiercią, piekłem i szatanem bez krzyża, bez męczeńskiej śmierci Tego, który
był bez grzechu. Jak napisał Paweł: „My zwiastujemy
Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo” (1 Kor 1:23). Czy rozumiem istotę krzyża? Czym krzyż jest dla mnie? Niewygodną kamizelką ratunkową, która musi być pod
moim siedzeniem podczas życiowego lotu? Czy może
raczej powodem do chluby i dumy? Czy podczas świątecznego biesiadowania będę dumna jedynie z pięknie
udekorowanego domu i suto zastawionego stołu? Czy
szczerze powiem za Pawłem: „uznałem za właściwe nic
innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2:2); „Niech mnie Bóg
uchowa, abym miał się chlubić, z czego innego, jak tylko
z krzyża Pana naszego, przez którego dla mnie świat jest
ukrzyżowany a ja dla świata” (Gal 6:14).
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SŁOWO PRAWDY – 4 – kwiecień 2017

Samuel Skrzypkowski

K

ról Dawid to dla wielu chrześcijan jedna z ulubionych postaci Starego Testamentu. Człowiek oddany Bogu, przechodzący przez radości i trudności, wielki przywódca i pokorny
artysta. Wydaje mi się, że szczególnie cenimy go za Psalmy.
Odzwierciedlają one bowiem stan jego duszy na przestrzeni
lat i pokazują bliską więź, jaką miał z Bogiem. Jednym z moich
ulubionych fragmentów najdłuższej księgi Biblii jest Psalm 8,
mający wyjątkowe znaczenie dla okresu Wielkanocy, w którym
się znajdujemy.
Zachęcam do przeczytania tego rozdziału w całości. Poniżej załączam natomiast pierwszych pięć wersetów.

Psalm 8 1

1. Dla prowadzącego chór.
Na radosną melodię. Psalm Dawida.
2. PANIE, nasz Władco, Jak wspaniałe jest Twe imię
na tej ziemi! Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa.
3. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę,
Na przekór swym nieprzyjaciołom,
Aby zmiażdżyć wroga i mściciela.
4. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieła Twoich rąk,
na księżyc oraz gwiazdy, które tam umieściłeś.
5. To myślę: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim?
Albo syn człowieczy, że pamiętasz o nim?
6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
a uwieńczysz chwałą i godnością.
Mamy zatem piękny, poetycki utwór pochwalny, napisany,
aby oddać chwałę Bogu za stworzenie kosmosu i człowieka,
który choć w porównaniu z wielkością wszechświata jest bardzo mały, to z Bożego nakazu góruje nad całym stworzeniem.
Jest jednak w tym Psalmie pewien werset, który pozornie nie
pasuje do całości. Chodzi mi o wers 3. Skąd tutaj, w psalmie
o kosmosie, wielkości Boga i cudowności stworzenia, wzmianka o dzieciach i miażdżeniu wroga w jednym zdaniu? No
i w końcu, w jaki sposób to nawiązuje do Wielkanocy?
Odpowiedź znajdujemy w Ew. Mateusza 21:14-17. Kontekstem tego fragmentu jest wjazd Jezusa do Jerozolimy na
ośle. Witano go wtedy jako króla wjeżdżającego do stolicy
kraju. Kładziono na ziemi szaty i rozkładano gałązki drzew, aby
Jezus mógł po nich przejechać. Ponadto wołano za Jezusem
„Hosanna, Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana,
Hosanna na wysokościach!” (Mt 21:9). Następnie pojawia się
opis tego, jak Jezus wszedł do świątyni i rozgonił handlarzy oraz
ich klientów „W świątyni zbliżyli się do Niego niewidomi i chromi,
a On ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy Prawa oburzali się
na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni: Hosanna Synowi Dawida! Czy słyszysz, co
1 Wg przekładu pastora Piotra Zaremby i Ewangelicznego Instytutu Biblijnego

Król Dawid, dzieci,

Chrystus i Wielkanoc

fot. freeimages

one mówią? – pytali. Tak – odpowiedział.
– Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę?” Dzieci nie pozostały na zewnątrz,
poszły za Jezusem do świątyni, aby
z nim tam być. Oddawały mu chwałę,
na co oburzyli się arcykapłani i znawcy

prawa – ci sami, którzy chcieli śmierci
Chrystusa i zamknięcia ust wszystkim,
którzy chodzili za Jezusem. Wtedy pada
cytat z Psalmu 8. Ta izraelska elita musiała być wściekła. Jezus broni się przed
ich oskarżeniami cytując Psalm skupiony
w całości na uwielbieniu Boga i czyni

siebie podmiotem tego, co napisał Dawid,
a co wypełniło się przy wjeździe Jezusa do
Jerozolimy.
Chrystus przyjechał tam, aby ostatecznie wypełnić swoją misję. Umrzeć na krzyżu Golgoty i zmartwychwstać, aby tym sposobem pokonać grzech, śmierć oraz Diabła
(Hebr. 2:14-15) i odnieść nad nimi całkowite
zwycięstwo. Dokładnie o tym mówi fragment z Psalmu 8:3:
1. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś
sobie chwałę – wjazd do Jerozolimy,
2. Na przekór swym nieprzyjaciołom
– arcykapłanom i uczonym w Piśmie,
3. Aby zmiażdżyć wroga i mściciela
– to co wydarzyło się na krzyżu.
Dawid napisał Psalm, aby uwielbić nim
Boga i tym samym zapisał proroctwo dotyczące Chrystusa, z czego prawdopodobnie
nawet nie zdawał sobie sprawy. Dla mnie
to bardzo fascynujące. Szczególnie, gdy
połączymy to jeszcze z wersetem 5, gdzie
Dawid pyta „Czym jest człowiek, że tak
o niego dbasz?” No właśnie, czym? Tylko
kruchą mieszaniną białka, tłuszczu i aminokwasów? Nie tylko, bo przecież „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
a uwieńczysz chwałą i godnością” (Ps 8:5).
Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, potrafimy tworzyć, jesteśmy kreatywni, możemy
się rozwijać, zostaliśmy postawieni ponad
wszelkim innym stworzeniem, jesteśmy
obdarowani duszą itd. Człowiek, choć
z biologicznego punktu widzenia może
niewiele się odróżnia od zwierząt, to z biblijnego punktu widzenia jest kimś zupełnie
odmiennym. W Bożych oczach zostaliśmy
na tyle cenni, że Syn Boży, dzięki któremu
wszystko się stało (J 1:3), to znaczy zostało stworzone, wypełnił wolę Ojca, umarł
w nasze miejsce, za nasze grzechy, abyśmy
my – Jego wybrani – mogli żyć na wieki. To
świętujemy, z tego się cieszymy i za to mu
dziękujemy. Wołając wraz z dziećmi Hosanna! Synowi Dawida.” Zachęcam, aby w tym
szczególnym czasie powracać jeszcze do
Psalmu 8 i zobaczyć w nim uwielbionego
Chrystusa.
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Konstanty Wiazowski

Jezus
wyszedł im
naprzeciw

fot.: Fotolia

P

rzy końcu Ewangelii Mateusza czytamy o tym jak
to przestraszone i zdezorientowane kobiety z wielką radością biegły od pustego grobu Jezusa do apostołów, aby powiedzieć im o niezwykłej nowinie. „Nagle
Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie!
One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu
pokłon” (Mt 28,9). To nie one Go spotkały, lecz On
spotkał się z nimi. Zaszedł im drogę, zastąpił im drogę czy wyszedł im na spotkanie. Wyszedł naprzeciw
tym, które niosły Dobrą Nowinę! To one, kobiety, dostąpiły zaszczytu jako pierwsze spotkać Zmartwychwstałego. Zawsze były Mu bliskie, zawsze wspierały
Jego służbę. A teraz On wyszedł im naprzeciw. Podnosił rozbitych i zdezorientowanych, wyciągał rękę
z innego świata i pociągał ich ku sobie. Otwierał ich
oczy na zupełnie inną rzeczywistość. Zbliżał się do
tych, którzy uważali, że doczesny świat jest jedynym

12
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i ostatecznym. To z Jego inicjatywny odbyło się to
spotkanie. Spotkał się z nimi nie jako Pan czy Mesjasz, lecz jako Jezus – ich przyjaciel, z którym przez
wiele lat przebywali. Później jako taki sam Jezus spotkał się z Saulem, który Go prześladował (Dz 9,5).
Ale najpierw spotkał się z Marią Magdaleną (Jan
20,1-16). Biedna Maria. Tak wiele Jemu zawdzięczała. Uważała, że już nigdy go nie zobaczy. Z dala obserwowała Jego śmierć na krzyżu, była przy Jego pogrzebie. Głęboki smutek pogrążył ją na dno boleści.
A Zmartwychwstały Pan stał tuż obok! Wyszedł jej
na spotkanie. Widział szczerość jej żałoby. Ciągle patrzyła w kierunku grobu. Dlatego zapytał ją: Dlaczego
płaczesz? Odwróć się i spójrz za siebie. „Odwróciła
się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus” (Jan 20,14). Nie przyjrzała Mu się
dokładnie. Nie przyszło to jej na myśl, że może to być

Jezus. Przecież była na Jego pogrzebie! A jednak to był
On. Przyszedł do niej w tej najczarniejszej godzinie jej
życia. On zawsze jest tam, gdzie smutek i śmierć, ale
czy zawsze Go tam rozpoznajemy? Czasem trzeba się
tylko odwrócić, aby Go zobaczyć.
Potem spotyka dwóch uczniów, zmierzających
do Emmaus (Łuk. 24,13-35). Też byli rozczarowani
biegiem niedawnych wydarzeń. Na pytanie nieznajomego o powód smutku, odpowiedzieli: „A my spodziewaliśmy się, że On właśnie ma wybawić Izraela”.
I oto ich nadzieje na wybawienie Izraela legły w gruzach! Przez trzy lata obserwowali służbę Jezusa i ciągle rozpatrywali ją na płaszczyźnie politycznej! Tej
ziemskiej, doczesnej, w której sami się poruszali. Byli
tymi, którzy w razie politycznego przewrotu może liczyli na jakieś stanowiska? Niektórzy czasem liczą na
powodzenie w interesach. Wtedy „sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi”. To z Jego inicjatywy nastąpiło to spotkanie. To On się do nich przyłączył. Chciał
otworzyć im oczy na inną rzeczywistość. Zwrócił ich
uwagę na Pisma, które powinni znać. Wtedy ich serca
zaczęły bić mocniej i w końcu otworzyły się ich oczy.
Zobaczyli inną rzeczywistość – zmartwychwstałego
Jezusa! Jakże wielka zmiana! Smutek i beznadziejność zostały zastąpione radością i nadzieją.
Następnie poszedł na spotkanie ze swoimi uczniami (Jan 20,19-20). Też byli przestraszeni ostatnimi
wydarzeniami i może nawet spodziewali się aresztowań i własnej śmierci. Skoro ich nauczyciel został
tak potraktowany, to co będzie z nimi? Dlatego zaryglowali drzwi pomieszczenia, w którym się zebrali
i oczekiwali najgorszego. Ale i do nich „przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam!” Z takim samym słowem pokoju zwraca się On do wszystkich bojaźliwych, obawiających się dnia jutrzejszego.
Jakże wiele razy mówił do swoich uczniów: Nie bójcie
się! Później jeden z Jego uczniów napisze: „W miłości
nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk,
gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest
doskonały w miłości” (1 Jana 4,18). Tak, doskonała
miłość usuwa strach i wszelkie lęki. Jezus przyszedł
do zalęknionych, aby dać im pokój. Jego obecność zawsze obdarza pokojem i nadzieją.
Tydzień później Jezus przyszedł na spotkanie
z Tomaszem (Jan 20,24-29). Był pragmatykiem, nie
mógł uwierzyć tylko dlatego, że ktoś mu coś powiedział. Potrzebował twardych dowodów. „Jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladów gwoździ i nie włożę ręki
w Jego bok, nie uwierzę” – powiedział. Jezus przyszedł też na spotkanie z nim. Pokazał mu swoje ręce

i przebity bok. Wtedy Tomasz zawołał: „Pan mój i Bóg
mój”. Nie tylko uwierzył w Niego jako Jezusa, ale też
jako Boga! Otarł się o wieczność. Bóg nie obraża się
na tych, którzy oczekują od Niego jakichś dowodów.
On je im dostarcza.
I w końcu Jezus wyszedł na spotkanie z Piotrem
(Jan 21,1-17). Biedny Piotr. Tak wiele oczekiwał od
swego Nauczyciela, a potem ze strachu trzykrotnie
się Go publicznie zaparł. A obiecał walczyć o Niego,
a nawet pójść z Nim na śmierć. Ta postawa wojowniczości i wstyd całkowicie go załamały. Wrócił do
swego zawodu, uważał bowiem, że tylko do tego się
nadaje. Teraz na pewno sam nie poszedłby na spotkanie z Nauczycielem. Chciał być jak najdalej od Jerozolimy i tego co tam zaszło. Wstydził się samego siebie.
Ale Jezus nie wypominał mu tego. Gdy razem spożyli
śniadanie, odprowadził go na bok i spokojnie zapytał,
czy Go jeszcze miłuje. A Piotr dwukrotnie odpowiedział, że Go tylko kocha. W końcu Jezus zniżył się do
jego poziomu i zapytał, czy Go kocha. Piotr znowu
odpowiedział, że Go kocha. Niby subtelna różnica, ale
jednak różnica. Dopiero teraz, po całkowitym złamaniu i upokorzeniu, ten popędliwy apostoł nadawał się
na duszpasterza. Jezus podniósł swego ucznia i dał mu
nowe zadanie. Widział jego łzy pokuty i żal do siebie

Wyszedł jej na spotkanie. Widział
szczerość jej żałoby. Dlatego zapytał
ją: Dlaczego płaczesz? Odwróć się
i spójrz za siebie.
samego. Dlatego bardzo łagodnie z nim się obszedł.
Tak samo łagodnie postępuje On z każdym szczerze
pokutującym grzesznikiem.
Jezus wyszedł im wszystkim naprzeciw. Z własnej
inicjatywy wyszedł, aby właśnie z nimi się spotkać.
Nie wypominał, nie robił wyrzutów. Łagodnie rozmawiał z nimi. Kazał Marii odwrócić swój wzrok od
grobowca, myśli uciekających do Emmaus kierował
na prorockie zapowiedzi, zastraszonym uczniom przyniósł pokój, Tomaszowi dał dowody swojej tożsamości,
a Piotra wyprowadził ze stanu odrętwienia i powierzył
ważne zadanie. Spotykał ich w tych sytuacjach, w jakich Go najbardziej potrzebowali. Zmartwychwstały
Pan zawsze jest bliski tym, którzy w swoim przygnębieniu i beznadziei najbardziej Go potrzebują. „Pan jest
bliski tych, których serce jest złamane i wybawia strapionych na duchu” (Ps. 34,19).
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Eli, Eli
lema
sabachthani

fot.: Fotolia

- Zdradzi Cię brat w wierze, jeden z najbliższych, Twój
uczeń, który był świadkiem Twych wszystkich cudów i uczynków. (Mt 26:47-50)
- Za zdradę weźmie pieniądze od wrogów, z rąk grzeszników. (Mk 14:10-11).
- Wszyscy Cię opuszczą, zostaniesz sam wśród grzeszników i pogan, ziejących nienawiścią, wrogowie
będą w komplecie, a Ciebie wyprze się głośno własny
uczeń. (Mk 14:66-72)
- Zostaniesz osądzony przez fałszywych świadków,
w procesie pokazowym i uwłaczającym. (Mk 16:5359)
- Staniesz się pośmiewiskiem pogańskich żołnierzy,
oplują cię. (Mk 16:65)
- Zostaniesz torturowany. (Mk 15:15)
- Sam poniesiesz swój krzyż na miejsce egzekucji.
(J 19:17)
- Zawiśniesz na krzyżu, a wtedy nadejdą wrogowie
w komplecie, by Ci jeszcze urągać. (Mt 27:39-44)
- Zawiśniesz wśród złoczyńców, w ich poczet Cię zaliczą, choć bez winy. (Mt 27:38)
- O Twój nędzny dobytek rzucą losy, nawet i to rozkradną. (J 19:23-24)
- Będzie taki moment, że utracisz ze mną kontakt
i w przerażeniu krzykniesz „Boże mój, czemuś mnie
opuścił?” (Mt 27:46)
- Pocieszy Cię złoczyńca, jako jedyny. (Łk 23:39-43)
- Twoi uczniowie wrócą po Twej śmierci do zajęć
codziennych. (J 21:2-4)
Oto bieg wydarzeń Świąt Wielkiej Nocy i dlatego
czytamy „wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pocieszał go” (Łk 22:43). Zaprawdę, było to konieczne. Ponadto Chrystus to wiedział i można się domyślać, że
w szczegółach znał następstwa wydarzeń. Niejednokrotnie przewidział przyszłość, znał ją, czas nie sta14
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nowił tu żadnej przeszkody, a skoro tak, to jeszcze
trudniej jest się pogodzić z takim biegiem wydarzeń
– „i począł drżeć i odczuwać trwogę.” (Mk 14:33)
W ogrodzie Getsemani nie może się nawet pożegnać,
bo ci najbliżsi śpią. Nie chce i nie wymaga od nich żadnej konwersacji, chce tylko z nimi trochę jeszcze pobyć, bo nie ma z Nim nikogo bliskiego, toż egzekucja
zacznie się już za kilka godzin, za chwilę! Ale ludzie
zawodzą, jak zwykle. Umieranie w samotności jest
straszne, śmierć w osamotnieniu jest szczególnie ciężka. Pragnie zaledwie obecności, tylko towarzystwa,
niczego więcej. Nie czas na doktryny i wywody teologiczne, to się właśnie skończyło, misja ziemska jest
całkowicie zakończona – „to bowiem, co się do Mnie
odnosi, dobiega kresu” (Łk 22:37). Ta misja niesie nam,
jej beneficjentom, gwarancję życia wiecznego, nam,
nawet za dwa tysiące lat! Ta gwarancja jest za darmo!
Z łaski, ale za darmo. Chrzest, chleb, wino, za darmo.
„Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?” (Mk 14:37)
Ofiara jest dobrowolna, bo choć nasz Pan wypowiada
zdanie „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich…Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty”
(Mt 26:42), to jeszcze bardziej podkreśla dobrowolność ofiary wypowiedź o możliwej boskiej interwencji:
„Czyż myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mego,
a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów
aniołów?” (Mt 26:53) Mógłby? Oczywiście, że mógłby,
czego jednak nie uczynił, nie uczynił w obliczu własnej śmierci i tryumfu wrogów, a wielka to była pokusa,
wielka.
„Bracia, czy nie śpimy? Jednej godziny nie możemy
czuwać?”

PRZEŚLADOWANI

Reakcja
na
prześladowania

Włodek Tasak

Nie szukajmy wymówek
Kościół jest silny wtedy, kiedy spełnia kilka warunków. Po pierwsze, jest
poddany Bogu. Po drugie, jest skupiony na modlitwie. Po trzecie, stoi
murem za tymi, którzy cierpią prześladowanie. I na tym ostatnim – choć
pewnie mało kto wymienia to jako
ważny punkt – chcę się zatrzymać.
Nie mam na myśli jedynie fizycznych
prześladowań, ale wszelkie działania
służące ograniczaniu wolności zwiastowania Słowa.

Potęga,
która niewiele znaczy
Kościół chrześcijański to dziś 2,2
mld ludzi. Co trzeci człowiek na ziemi. Nie ma drugiej tak potężnej siły
na świecie. Potężnej nie tylko liczbą,
ale też mocą Tego, kto stoi na jej czele, Głowy Kościoła, Chrystusa. I nie
ma też chyba drugiej podobnej siły
na świecie, która w tak małym stopniu wykorzystywałaby swój potencjał
i realne możliwości, jakimi dysponuje. Oczywiście, zdaję sobie sprawę

fot. freeimages

z tego, że zaraz pojawią się głosy,
że wśród tych ponad dwóch miliardów chrześcijan większość stanowią
„nominalnie wierzący”. Nie będę się
spierał o to, kto jest „prawdziwym”
a kto „nieprawdziwym” wierzącym
– męczennicy, którzy nie zaparli się
Chrystusa w obliczu groźby tortur
i pozbawienia życia wywodzący się
nierzadko z Kościołów przez nas nisko ocenianych pod względem duchowym (koptyjskiego, chaldejskiego czy jakobickiego), każą zachować
umiar w wydawaniu takich łatwych
sądów. Jednak, nawet gdyby pod uwagę wziąć jedynie ewangeliczne skrzydło chrześcijaństwa, da nam to w sumie około 400 mln wierzących ludzi.
To wciąż potężna siła i to nie tylko
w modlitwie – choć ta jest najważniejsza. Także stanowiąc źródło nacisku
politycznego na rządy mogące wpływać na los Kościoła prześladowanego
na świecie.
A jednak ta siła niemal nic nie
znaczy. I w historii, prawdę mówiąc,
nigdy nie znaczyła wiele, jeśli chodzi
o wpływ na losy państw i narodów
adekwatny do posiadanych możliwo-

ści. Z czego to wynika? Powodów
na pewno jest więcej, ja chciałbym
zwrócić uwagę jedynie na kilka.

„Nie jesteśmy z tego
świata”
Chrześcijanie nigdy nie radzili sobie
z określeniem swego stosunku do
świata. Na jednym biegunie znajdowało się bowiem całkowite oddzielenie od niego, ze świadomym
odstąpieniem od brania udziału
w życiu publicznym, na drugim,
wręcz przeciwnie – chęć zbudowania sobie pozycji politycznej do osiągania celów materialnych (nie tylko
w sensie finansowym) metodami
„tego świata”. A pośrodku? No właśnie. Otóż pośrodku – milcząca większość niezajmująca żadnego stanowiska, ale faktycznie stająca po stronie
tych pierwszych.

„Nadstaw drugi policzek”
Drugi powód jest taki, że dla bardzo
wielu chrześcijan jedyną właściwą
postawą reagowania na zło jest... nadSŁOWO PRAWDY – 4 – kwiecień 2017
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w nasze ręce zadanie walki o to, by
ratować ten świat przed panoszącym
się nad nim złem, ratować ginących
– czy nie rozumiemy jednak tego zbyt
wąsko, mając na uwadze ich zbawienie (rzecz najważniejszą, lecz nie jedynie ważną)? „Ratuj wydanych na
śmierć, a tych, których się wiedzie na
stracenie, zatrzymaj” (Przyp 24:11).

A Kościoły?

Zapraszamy na stronę internetową
naszego Kościoła: baptysci.pl
Znajdziesz tam m.in. najnowsze
informacje o konferencjach oraz
ogłoszenia o wakacyjnych obozach
dla dzieci i młodzieży.

NOWOŚCI | KOŚCIÓŁ | SŁOWO PRAWDY | KSIĘGARNIA
stawianie drugiego policzka. To oczywiście nawiązanie do znanych słów
Jezusa. Co z tego, że nasz Pan odnosił
się tam do konkretnej i zupełnie innej sytuacji (zniewagi, a nie agresji),
skoro nasz pęd do tworzenia sobie
uniwersalnych zasad z wyrwanych
z kontekstu wypowiedzi Zbawiciela
jest tak silny, że wręcz nieodparty.
I tak ciągle ustępujemy. Przed mniejszością i przed słabością, co najbardziej widać po rugowaniu praw
chrześcijan dotyczących funkcjonowania w sferze publicznej. Nie mówiąc o milczeniu w sytuacji prześladowania braci i sióstr w wierze na
całym świecie.

„Ale kim ja właściwie
jestem?”
Kolejny powód związany jest z naszym brakiem zrozumienia swojej
roli na ziemi. Wielu chrześcijan uważa, że polega ona na tym, aby dobrze
przeżyć swoje życie, tzn. nie popaść
w grzech, zachować bliższy lub dalszy związek z Bogiem i w najlepszym
razie – angażować się w służbę swego Kościoła. Tymczasem Bóg złożył
16
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Nie lepiej wygląda sprawa na poziomie zborów i Kościołów. Większość
z nich skupia się na tym, co służy
ich rozwojowi, ich misji, ich służbie
– co oczywiście samo w sobie złe nie
jest. Dobrze, kiedy uzupełniającym
elementem ich działania jest wspieranie misji na poziomie krajowym
czy międzynarodowym. Niestety,
bardzo często brakuje – zarówno na
poziomie lokalnym, jak i dotyczącym całego Kościoła – zrozumienia,
a może po prostu determinacji w zaangażowanie się w coś, co nie przekłada się bezpośrednio na realizację
celów „mierzalnych”, „wizji”, które
sobie wyznaczono. W dodatku dzieje
się to wszystko w sytuacji, kiedy potrzeb jest mnóstwo: dzieci, bezdomni
i ubodzy, starsi ludzie, prześladowani, misjonarze... I każda z tych grup
jest w stanie wykazać, że to jej działalność jest priorytetowa lub bardzo
ważna. Co zresztą zwykle jest jak najbardziej prawdziwe! Kończy się więc
to na tym, że zaangażowanie i środki
pójdą tam, gdzie wskażą osoby wpływowe lub po prostu decyzyjne.
Tymczasem problem z reakcją na
prześladowania jest dość odmienny
od tych wymienionych wyżej. Często nie chodzi ani o zaangażowanie finansowe (choć z pewnością są
i takie realne potrzeby), ani nawet
o stworzenie jakiejś stałej służby
(rozpraszającej zasoby ludzkie danej
społeczności). Tu chodzi głównie
o świadomość potrzeby i gotowość
reagowania, często w sposób niewymagający czasochłonnego zaangażowania. Chodzi bowiem głównie
o dwie rzeczy: modlitwę wstawienniczą o prześladowanych i zmianę ich
położenia oraz o wywieranie nacisku
na władze swojego kraju, aby reago-

wały na brutalne postępowanie władz
lub mieszkańców innego kraju wobec
tamtejszych chrześcijan.

Ale jak się modlić?
Tu jednak znowu pojawia się problem. Myślę, że jedną z największych
trudności w modlitwie sprawia nam
wołanie do Boga w sprawach politycznych, dotyczących wpływu na
dane władze, czy to własne czy obce.
Mimo, że Biblia wyraźnie nas wzywa
do takiej modlitwy: „Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić
błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za
królów i za wszystkich przełożonych,
abyśmy ciche i spokojne życie wiedli
we wszelkiej pobożności i uczciwości” (1 Tm 2:1-2). Jednak albo nie
wiemy, o co właściwie się modlić (nie
wystarczy przecież prosić o to, żeby
chrześcijanie na świecie nie cierpieli), albo mamy problem, żeby modlić
się o brutalnych satrapów w rodzaju Kim Dzong Una (Korea Płn) czy
Abu Bakra al-Baghdadiego (ISIS).
I w tym momencie dochodzimy do
trudnego punktu dotyczącego faktu,
że chrześcijanie nie bardzo orientują
się w zasadach dotyczących modlitwy wstawienniczej (już sama nazwa
potrafi wywoływać kontrowersje),
często nie są więc przygotowani do
brania udziału w takiej batalii.
Jeśli nie wiemy, jak się modlić,
to co dopiero mówić o działaniach
mających na celu wywieranie politycznego wpływu na władze swojego czy prześladowczego państwa.
Czyli wychodzić na ulice w pokojowych demonstracjach, pisać listy, podpisywać masowe petycje,
robić wokół tego pozytywne „zamieszanie” w mediach społecznościowych, wywierać nacisk na media, aby interesowały się tematami,
które niechętnie podejmują itd. To
wszystko wymaga pewnej determinacji, zaangażowania, poświęcenia.
A może je wywołać jedynie poczucie
ważności takiego działania. Tymczasem wielu z nas żyje z przekonaniem:
„Niech na całym świecie wojna, byle
polska wieś zaciszna, byle polska
wieś spokojna”.

Czym to grozi?
„Weakness is Provocative” (Słabość
prowokuje), powiedział po atakach
z 11 września 2001 r. ówczesny sekretarz obrony USA, Donald Rumsfeld. To prawda nie nowa. Zawsze,
na przestrzeni dziejów dało się zauważyć, że czyjaś słabość, brak
reakcji na istniejące zagrożenie,
przyciągała agresywnych sąsiadów.
Nawet w piłce nożnej obowiązuje
zasada: „gra się tak, jak przeciwnik pozwala”. Chrześcijanie skupieni na sobie i wąskim pojmowaniu swojej roli na ziemi są może
i potęgą, biorąc pod uwagę potencjał i możliwości, ale jest to potęga
uśpiona, a więc taka, która nie budzi
respektu. A stąd już prosta droga do
działań spychających Kościół Chrystusa na margines, wypychających go
z przestrzeni publicznej, a także prowadzących do nieliczenia się z kimś,
kto jest słaby, ustępliwy i bezwolny.
Zło w rzeczywistości jest słabe,
a więc ustępuje przed siłą, choć niekoniecznie rozumianą w sposób czysto fizyczny. Nie jest jednak tak słabe, aby ustąpić przed jeszcze większą
słabością. Niejednokrotnie wystarczy
determinacja i zdecydowanie grupy
ludzi gotowych nieugięcie walczyć
o swoje, aby pokonać siłę pozornie

wielokrotnie większą. Niech za przykład posłuży nam wydarzenie, które
miało miejsce w samym sercu Trzeciej Rzeszy.

Incydent z Rosenstrasse
W latach 30. XX wieku około 30
tysięcy niemieckich Żydów żyło oficjalnie w mieszanych małżeństwach
z chrześcijankami. Jeszcze długo po
dojściu Hitlera do władzy 90 procent
takich małżeństw trwało niewzruszenie, pomimo nacisków władz na
rozwód. Wreszcie, na początku 1943
r. naziści postanowili w końcu rozwiązać ten problem siłą. Około 2000
żydowskich mężczyzn z mieszanych
małżeństw zostało aresztowanych
i przewiezionych do budynków na
Rosenstrasse, skąd mieli być wysłani
do obozów zagłady. Jednak, począwszy od 27 lutego, przez cały tydzień
ich „aryjskie” żony stały na mrozie,
wołając: „Żądamy powrotu naszych
mężów!”. Dołączali się do nich też
inni Niemcy, tak że protestowało
w sumie około 6 tys. osób. Chociaż
kilkakrotnie przed protestującymi
stawał szereg żołnierzy szykujących
się do otwarcie ognia, nikt po drugiej stronie nie zamierzał ustąpić.
Nikt również nie odważył się wydać
rozkazu strzelania do bezbronnych

kobiet. Po tygodniu na rozkaz gauleitera Berlina, Josepha Goebbelsa
Żydzi zostali uwolnieni. Około 25
z nich zawrócono już z transportów
do Auschwitz lub z samego obozu.
Prawie wszyscy przeżyli wojnę, choć
objęci byli dozorem policji.
Kobiety te nie zastanawiały się,
czy „potrafią” zorganizować skuteczny protest. Po prostu to zrobiły.
Sytuacja ta pokazuje, jak względne
jest słowo „niemożliwe”. W języku
chrześcijanina nie powinno mieć ono
w ogóle miejsca, zastąpione pytaniem: a czego chce Bóg?
Tak naprawdę, nie potrzebujemy
więc umiejętności – te zawsze pojawią się w odpowiedzi na potrzebę.
Istotą sprawy jest świadomość potrzeby i jej ważności. Jeśli ważne
jest jedynie to, co nasze, skupimy się
na tym, ale gdy uznamy, że jest coś
jeszcze – poszerzy to nasze zaangażowanie. Drugą ważną kwestią jest
zrozumienie siły, jaką dysponujemy.
Zło nie dlatego triumfuje, że jest silne; ono zwycięża, ponieważ korzysta
z tego, że jego przeciwnicy są tak
bezwolni i bezradni. Jak słuszne zauważył Edmund Burke, XVIII-wieczny filozof i polityk: „Dla triumfu zła
potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie
nic nie robili”. Nie bądźmy jednymi
z nich.

REKLAMA

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 SŁOWO
82 1050PRAWDY
1054 1000
0023 2670
– 4 – kwiecień
20179819
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Z Życia kościoła

Henryk Podsiadły

List z Fundacji

RADOŚĆ

K

ochani, chciałbym się z Wami
podzielić moją radością z Bożego błogosławieństwa, jakie już
w tym roku okazał nam Pan w czasie
dwóch ostatnich wydarzeń, to jest:
w styczniowym Joy Weekendzie
w Radości oraz zimowisku 13-18 lutego w Kościelisku koło Zakopanego.
Styczniowy Joy Weekend zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi
partnerami misyjnymi z Irlandii Północnej – z Colinem i Joanną Tinsley,
którzy obchodzili mały jubileusz
swojej służby. Colin z Joanną już po
raz czterdziesty przyjechali do Polski
z grupą wolontariuszy, aby pomagać
nam w organizacji obozów dla dzieci
i młodzieży. Przez te ostatnie 10 lat
byli ogromnym błogosławieństwem
dla kilku tysięcy dzieci w Polsce.
Z kolei zimowisko, o które modliło się wiele braci i sióstr w Polsce
i za granicą, było wspaniałym wydarzeniem w życiu 67 dzieci, w tym 31
dzieci z Kicina, gdzie w XIX wieku
powstał pierwszy zbór baptystyczny
na ziemiach polskich.
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Po zawieruchach wojennych
zbór ten przestał istnieć, ale zanim
to się stało, bracia i siostry ze zboru w Kicinie założyli kilka zborów,
między innymi mój zbór – 1 Zbór
KChB w Warszawie.
Dawny budynek zborowy w Kicinie jeszcze stoi. Do niedawna była
tam szkoła, a obecnie jest zamieszkiwany przez rodzinę, z której jedna
dziewczynka była na naszym obozie. Bóg położył mi na serce Kicin
i jego mieszkańców. Chciejmy razem
błogosławić mieszkańcom gminy
Ojrzeń, w której leży Kicin, a która
to gmina jest jedną z najbiedniej-

szych gmin na Mazowszu. Nasz zbór
już drugi raz z rzędu zorganizował
w Kicinie przedświąteczne spotkanie dla dzieci z rozdawaniem paczek
Gwiazdkowej Niespodzianki. Jeśli
Bóg pozwoli, to nadal będziemy tam
jeździć i zapraszać dzieci z tej gminy na nasze obozy dla dzieci i na Joy
Weekendy dla nastolatków w Warszawie i gdziekolwiek indziej.
Kolejny Joy Weekend odbędzie
się w dniach 24-26 marca w Radości i zapisało się już na niego wielu
nastolatków z gminy Ojrzeń. Natomiast w pierwszym tygodniu wakacji
planujemy zorganizować półkolonie

dla dzieci na tamtym terenie. Bardzo
Was proszę o wsparcie modlitewne. „Gdyż bój toczymy nie z krwią
i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami
w okręgach niebieskich” (Ef 6:12).
Rok 2017 jest już piętnastym
rokiem mojej służby, tak w obszarze pomocy żywnościowej naszym
podopiecznym, jak i w organizacji
chrześcijańskich obozów dla dzieci
i młodzieży, którzy są w trudniejszej
sytuacji życiowej. Jestem wdzięczny Bogu za Jego cudowne błogosławieństwa przez te wszystkie lata
i modlę się o kolejne lata służby, abyśmy wspólnie mogli być błogosławieństwem dla wielu potrzebujących
rodzin zarówno w sferze materialnej
jak i duchowej. W tym roku oprócz
wielkanocnego obozu dla nastolatków w Radości (13-18 kwietnia),
oraz półkolonii w Kicinie, planujemy jeszcze 3 inne obozy dla dzieci
i młodzieży, na które zapraszamy
również dzieci, o które Wy się modlicie: 1-6 lipca obóz dla nastolatków
13+ w Radości, 17-22 lipca obóz dla
dzieci w wieku 8-12 lat w Józefowie.
Na obóz dla dzieci w sierpniu jeszcze nie mamy ani konkretnej daty,
ani miejsca. Planujemy też trzy Joy
Weekendy dla nastolatków, na które
zarezerwowaliśmy ośrodek w Radości: 1-3 września, 6-8 października
i 3-5 listopada.

Jesienią ubiegłego roku gościliśmy w naszym zborze 8-osobową
grupę naszych rodaków z Brazylii,
których przodkowie wyemigrowali
tam po upadku Powstania Styczniowego. Ziemia obiecana jaką przed
wyjazdem im proponowano razem
z biletem w jedną stronę, na miejscu
okazała się ugorem w niedostępnych
rejonach górskich. Niestety ta ziemia
ani warunki tam panujące nie dały
im szansy na szybkie polepszenie
ich sytuacji materialnej. Po kilku
pokoleniach Polonia brazylijska jest
nadal bardzo biedna. Wielu naszych
rodaków żyje w skrajnej biedzie,
w slamsach, głównie w miejscowości Cruz Machado w stanie Parana.
Miałem możliwość spędzenia krótkiego czasu z naszymi rodakami i na
YouTube obejrzeć krótki film pod
tytułem „Dzieci Cruz Machado”. Zachęcam do tego samego. Po rozmowach z naszymi braćmi i siostrami
z Brazylii i po obejrzeniu tego filmiku, Bóg dotknął się mojego serca
i wysyła mnie razem z bratem Maćkiem z naszego zboru do Brazylii,
aby tam na miejscu sprawdzić, w jaki sposób, my Polacy, moglibyśmy
pomóc naszym rodakom w Brazylii.
Moją modlitwą i marzeniem jest zorganizowanie dużego obozu dla dzieci
z Cruz Machado oraz ewangelizacji
dla ich rodziców i wszystkich mieszkańców tego rejonu. Chciałbym też z
Bożą pomocą i z Waszym wsparciem

modlitewnym i materialnym pomóc
w konkretny sposób mieszkańcom
Cruz Machado na miejscu.
Wierzę i modlę się o to, żeby
Bóg pozwolił nam spotkać tam właściwych ludzi i otworzył nam odpowiednie drzwi, tak abyśmy mogli
przygotować wyjazd misyjny dla
większej grupy z Polski w ostatnim
tygodniu grudnia 2017 roku. W tym
czasie w Brazylii są letnie wakacje
szkolne. Bardzo Was proszę o modlitwę o ten projekt misyjny. Być może
Bóg wyśle też tam Ciebie? Sprawdź
to w modlitwie.
Proszę też o modlitwę o naszą
służbę i o wsparcie finansowe dla
Chrześcijańskiej Fundacji Radość.
Od roku nasza fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
(OPP) i z tego tytułu może otrzymywać 1% podatku. Bardzo proszę
o przekazywanie nam 1% waszego podatku wpisując nasz numer
KRS: 0000245205 do odpowiedniej
rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.
Darowizny można też przekazywać
bezpośrednio na nasz rachunek
bankowy:
Chrześcijańska Fundacja Radość
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
PL 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
Kod BIC Swift: INGBPLPW
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PROJEKT KOŚCIÓŁ

O „Projekcie Kościół”
z Wojciechem Kowalewskim,
organizatorem, rozmawia
Ksawery Sroka

K

sawery Sroka: Kiedy i dlaczego zacząłeś myśleć nad
ideą Projektu Kościół?
Wojciech Kowalewski: Idea Projektu Kościół rozwijała się w moim
sercu już od jakiegoś czasu. Regularnie prowadzę różnego rodzaju
szkolenia i warsztaty dla liderów,
które zawsze ukierunkowane są
na rozwój. Jako Instytut Rozwoju
„Złote Jabłko”, mamy okazję współpracować zarówno z kościołami,
organizacjami pozarządowymi jak
i firmami, zapewniając profesjonalne usługi w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego.
Jestem także od lat zaangażowany
w służbę pastorską i dostrzegam pewien problem, który często dotyka
ludzi wierzących we współczesnej
kulturze. Mianowicie dotyczy on
rozbieżności pomiędzy tym co się
dzieje w niedzielę w kościele, a wyzwaniami, z którymi mierzymy się
w codziennym życiu. Czasami wygląda to tak jakbyśmy praktykowali
tzw. „niedzielne chrześcijaństwo”,
kiedy modlimy się, śpiewamy pieśni, słuchamy kazania… a potem
wracamy do naszej codzienności
i to, co się działo w niedzielę nie
znajduje przełożenia na to co dzieje się w kolejne dni. Przyczyn tego
stanu może być wiele: zabieganie,
praca, obowiązki, wyzwania przed
którymi stajemy. Czy to wszystko
jednak zwalnia nas od wiernego
naśladowania Chrystusa tam gdzie
jesteśmy? W biblijnym chrześcijaństwie chodzi o to by rozwijać swoją
więź z Chrystusem i by to przekładało się na to w jaki sposób żyjemy.
W tym sensie dobra nowina nie jest
jedynie przekazywaną informacją,
ale wymaga od naśladowcy Chry-
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Gdziekolwiek jesteś,

bądź z pasją

na Bożą chwałę!
stusa „ucieleśnienia” Jego przesłania. Projekt Kościół zrodził się
właśnie z potrzeby i pragnienia aby
inspirować i wyposażać do takiego
stylu życia.
Czym dla Ciebie jest Projekt Kościół? Czy cyklem edukacyjnym
czy narzędziem networkingowym
czy jeszcze czymś innym?
Projekt Kościół to cykl konferencji
skupionych na praktycznym wdrażaniu biblijnych zasad rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego
w codziennym życiu. Bez wątpienia
zawiera w sobie wymiar edukacyjny
w sensie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem podczas sesji wykładowych i warsztatowych. Naszym
założeniem jest to, aby zapraszani
wykładowcy nie byli tylko teoretykami, dzielącymi się książkową
wiedzą, ale osobami, które mają
doświadczenie
uwiarygadniające
poruszane przez nich tematy. Warto
też podkreślić, że każdy blok składa
się z prezentacji biblijnej perspektywy oraz moderowanych dyskusji
w małych grupach, ukierunkowanych na odkrywanie praktycznych
zastosowań. W tym sensie Projekt Kościół skierowany jest do
każdego, kto pragnie rozwoju,
a w szczególności do liderów
zaangażowanych w różnych sferach
życia społecznego pragnących wywierać duchowy wpływ na otaczającą rzeczywistość. Daje to możliwość strategicznego networkingu,
budowania więzi i relacji w oparciu
o wspólne wartości. Ostatecznie
chodzi jednak o coś znacznie więcej. Gdy jesteśmy pełni wiary i pasji, zyskujemy pewność siebie, która
przekłada się na konkretne działa-

nia i rezultaty. Głęboko wierzę, że
będzie to prowadzić do nowej jakości
duchowości w życiu uczestników, co
też będzie się przekładać na ich codzienne życie. Świadome naśladowanie Chrystusa tam gdzie jesteśmy.
Czy spotkałeś się z opinią, że już
sama nazwa pachnie biznesem
i nie pasuje do Kościoła? Co byś
odpowiedział na takie zdanie?
Być może słowo „projekt” kojarzy
się niektórym z wymiarem czysto
biznesowym. Musimy jednak pamiętać, że Ewangelia dotyczy całej osoby. Inaczej mówiąc chodzi o bardziej
holistyczne podejście do naszej misji
w otaczającym świecie. Używam
określenia ‘holistyczne’ (od greckiego słowa holos), które w znaczeniu biblijnym w odniesieniu do Chrystusa oznacza Jego
panowanie nad
każdą
sferą
życia ludzkiego obejmującą
zarówno sferę
materialną jak
i duchową. Czasami w kościele
zmagamy się
z perspektywą dualistyczną,
kiedy
dzielimy otaczającą rzeczywistość na
sacrum i profanum,
czyli to co „święte” oddzielamy
od „świeckiego” tworząc
swoją własną hie-

czątku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu
się przyglądaliśmy i czego dotknęły
nasze ręce, a co odnosi się do Słowa
życia” (1 J 1,1). W uczniostwie nie
chodzi więc jedynie o słowa, ale życie i czyny, które przekładają się na
relacje z innymi, a poprzez to manifestuje się miłość Boża. Dlatego
właśnie postanowiliśmy poświęcić
temu tematowi czerwcową konferencję o tytule „Przemieniające
uczniostwo”. Nie będą to jedynie
wykłady, ale i warsztaty dotyczące
praktyki uczniostwa w codziennym
życiu, zarówno w rodzinie, kościele
jak i świecie wokół nas.
rarchię uświęconych praktyk. Może
to oznaczać, że czas na nabożeństwie
czy grupie biblijnej traktujemy jako
bardziej „uświęcony” od naszego
codziennego zaangażowania czy to
w rodzinie, w miejscu pracy czy
wśród znajomych. Bóg jednak powołuje nas do tego abyśmy we wszystkim co robimy szukali chwały Bożej.
Apostoł Paweł jasno naucza: „A więc
czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (I Kor. 10,31). Dla przykładu wykonywanie pracy w takim
rozumieniu jest związane z oddawaniem chwały Bogu, a nie przykrym
obowiązkiem. Bóg jest żywo zainteresowany twoim życiem zawodowym. Pismo Święte docenia wartość
pracy. W biblijnym ujęciu jest ona
czymś znacznie więcej niż tylko pojęciem w znaczeniu ekonomicznym.
Praca jest Bożym powołaniem. Każda praca jest w istocie współpracą.
Bóg złożył w każdym z nas twórczy
potencjał, dary i talenty, które mają
służyć ku naszemu rozwojowi osobistemu, ale i społeczeństwu wokół
nas. Słowo Boże naucza, że „współpracownikami Bożymi jesteśmy”
(I Kor. 3,9). W tym sensie „praca jest
codzienną inwazją chrześcijańskiego wpływu na świat” – jak to pięknie
ujął Oswald Chambers. Jako Projekt
Kościół chcemy tworzyć platformę
do tego aby promować praktyczne chrześcijaństwo ugruntowane

w Słowie Bożym, które ma wpływ
na każdą sferę naszego życia.

Jakie nadzieje dla Kościoła wiążesz z Projektem Kościół?

Czym dla Ciebie jest uczniostwo i dlaczego jest ono tematem
czerwcowej konferencji?

Moim pragnieniem jest to aby mieć
wpływ na kształtowanie się nowego
pokolenia liderów, którzy z odwagą
i poświęceniem będą z pasją realizować powierzoną im przez Boga
misję. Wierzę, że Projekt Kościół
będzie inspirować, integrować i wyposażać liderów do nowej jakości
służby Kościoła w Polsce i już nie
mogę się doczekać tego co przed
nami.

Uczniostwo jest dla mnie integralną
częścią misji, którą powierzył Kościołowi sam Chrystus. Wszyscy
znamy słowa wielkiego posłannictwa o tym, że mamy iść i czynić
innych uczniami. Z praktyką jest
jednak gorzej. Zbyt wielu chrześcijan nie bierze tej misji na poważnie. Uczniostwo jest związane ze
świadomym naśladowaniem Chrystusa w naszym codziennym życiu
i inwestowaniu w innych. Działa to
w następujący sposób: Bóg wpływa
na nas i poprzez nas na tych, z którymi budujemy relacje uczniowskie.
Chrystus spędzał wiele czasu ze
swoimi uczniami, którzy mogli go
obserwować w różnych sytuacjach
życiowych, zarówno radosnych jak
i smutnych, pełnych chwały jak i poświęcenia, w wyniku czego byli gotowi naśladować Go ponieważ sami
doświadczyli mocy Jego obecności
i działania. Ewangeliści opisują
Jezusa, który właściwie ciągle spotyka się z ludźmi, słucha, naucza,
uzdrawia, a we wszystkim towarzyszą mu Jego uczniowie. Stąd apostoł
Jan we wstępie swego listu podkreśla znaczenie tego doświadczenia:
„Ogłaszamy wam to, co było od po-

Jak zachęciłbyś osoby zainteresowane udziałem w czerwcowej
konferencji do zapisania się na
nią?
Jeśli pragniesz się rozwijać w praktycznym naśladowaniu Chrystusa
w swoim codziennym życiu poprzez wdrażanie Jego strategii misji, to konferencja „Przemieniające
uczniostwo” jest dla ciebie. Będzie
możliwość spotkać się, porozmawiać i wspólnie odkrywać jak poszerzać autentyczny wpływ uczniostwa według modelu Chrystusa
w naszej codzienności. Serdecznie
zapraszam!
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ŚWIADECTWO

O pracy misyjnej
i powstaniu kościoła
w Nidzicy

Artur Kacprzak

PRZYGODA Z JEZUSEM
U

ważam, że podążanie za Jezusem Chrystusem może uczynić
nasze życie absolutnie niesamowitym. Jednak z własnego doświadczenia i obserwacji widzę, że dzieje
się tak tylko wtedy, gdy podążamy
za Bożym, a nie własnym planem
dla naszego życia. Urywkiem takiej
przygody chciałbym podzielić się
z Tobą w niniejszym artykule.

podjęcia tego kroku wiary. Chciałbym tu zaznaczyć, że wiara i niemal
szalony optymizm pastora Marcina
Chrząszcza były czymś, czym Bóg
posłużył się, aby przekonać mnie
do podjęcia się tej misji. Osobiście
nie znam innego człowieka, który
kochałby tak bardzo nasz kraj i posiadał tak wielki zapał do misyjnej
pracy zakładania nowych zborów.

POWOŁANIE

POCZĄTEK MISJI

W 2011 roku Bóg powołał mnie do
pracy misyjnej w mieście Nidzica.
Jest to niewielkie, liczące ok 14.000
tysięcy miasteczko w województwie
warmińsko – mazurskim. Pastor zboru w Olsztynku, Marcin Chrząszcz,
szukał osoby, która mogłaby przeprowadzić się do Nidzicy i we współpracy ze zborem w Olsztynku rozpocząć pracę misyjną mającą na celu
założenie zupełnie nowego zboru
w Nidzicy. Kiedy po raz pierwszy
skontaktowałem się z Marcinem
Chrząszczem, opowiedział mi on
o swoim marzeniu, by móc ujrzeć
w Nidzicy nowo powstały zbór. Marcin zaproponował mi współpracę zachęcając do przeprowadzki i rozpoczęcia pracy misyjnej w Nidzicy.
W tym czasie Bóg potwierdził
moje powołanie dając mi dwa duchowe sny oraz kilka innych znaków
będących dla mnie wielką zachętą do
22
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W tych oto okolicznościach przeprowadziłem się do Nidzicy. Chciałbym
móc powiedzieć, że kierowała mną
wielka wiara i pewność, ale takie
stwierdzenie byłoby po prostu kłamstwem. Od lat interesowałem się misyjnym charakterem pracy w naszym
kraju i wiedziałem, że statystyki
są bardzo zniechęcające. Zakładanie
nowego zboru od tak zwanego „zera”
w małych miasteczkach to nie lada
wyzwanie. Prawdę mówiąc przyjeżdżając do Nidzicy byłem pełen strachu i obaw. W pełni utożsamiałem się
z apostołem Pawłem mówiącym, że
kiedy przybył po raz pierwszy do Koryntu, przybył tam „słaby, niepewny
i bardzo onieśmielony” (1 Kor. 2,1-3).
Z drugiej jednak strony miałem nadzieję, że Bóg pobłogosławi nam
i będziemy oglądać Jego dzieła.
Innym niezwykle pomocnym
i ważnym krokiem była współpra-

Anna i Artur Kacprzak

ca z Ligą Biblijną, która szkoliła nas
i wspierała przez pierwsze 2 lata.
Współpraca z Leszkiem Szubą i jego
zespołem była bezcenną nauką. Dzielili się z nami swoim sercem i bogatym misyjnym doświadczeniem. Taki
był początek naszej przygody.
I znów chciałbym móc powiedzieć, że Bóg działał w niesamowity sposób, a życie na polu misyjnym
było jedną wielką ekscytacją, ale
i to byłoby niczym innym jak tylko
kłamstwem. Praca misyjna polegająca na zakładaniu nowego zboru
to ciężki kawałek chleba. To sytuacja, w której napotkasz wiele zniechęcających momentów i popełnisz
niejeden błąd. Tak też było w moim
przypadku. Niemal po każdej zniechęcającej sytuacji diabeł szeptał mi
do ucha, abym zwijał flagę i wracał
do „normalnego” życia. Bogu tylko
dzięki, że tak się nie stało.

NASZE DZIAŁANIA

Przez pierwszy rok pracy głównie
koncentrowaliśmy się na poznawaniu
i nawiązywaniu nowych kontaktów
z ludźmi. Często polegało to na podchodzeniu do nieznanych osób, przedstawianiu się i opowiadaniu ewangelii oraz nawiązywaniu znajomości
z niektórymi z nich. W taki sposób,
w pierwszym roku pracy mogłem
w bezpośrednim kontakcie spotkać

się z 200 – 400 osobami. W okresie
zimowym próbowałem również chodzić od drzwi do drzwi, jednak odzew
był znikomy. Bardzo sporadycznie organizowaliśmy jakieś akcje typu koncerty ewangelizacyjne itp.

PIERWSZE OWOCE
Pierwsze owoce pojawiły się po
około sześciu miesiącach mojego
pobytu w Nidzicy. Na ulicy spotkałem trzech chłopaków siedzących
na ławce. Dwóch z nich – Daniel
i Piotr – było zainteresowanych Bogiem i Biblią. W tym samym czasie
pojawiła się kolejna osoba – Andrzej,

który wyszedł z zakładu karnego,
w którym oddał swoje życie Jezusowi na jednym z chrześcijańskich
spotkań. Umówiłem nas wszystkich na wspólne poznawanie Bożego Słowa. Na pierwszej grupie były
3 osoby, ja, Daniel i Andrzej. Na kolejnej grupie pojawił się Piotr. Tak
zaczął naradzać się powoli kościół
w Nidzicy. Grupa zaczęła rosnąć
i w pewnym momencie dochodziła
nawet do ok 20 osób gromadzących
się w moim niewielkim pokoju.
W końcu zaczęło dziać się coś konkretnego. Od tego czasu nie tylko
ja głosiłem ewangelię ale również
nowo nawrócone osoby. Zaczął się

KILKA ŚWIADECTW Z OSTATNIEGO ROKU
Mateusz: To kolega Piotra, chłopaka, który był jednym

z dwóch pierwszych nowo nawróconych osób w Nidzicy.
Piotr opowiadał Mateuszowi o Bogu i przyprowadzał go na
nasze małe grupy. Mateusz był otwarty na Boga, ale posiadał w swoim życiu również pewne rzeczy, które hamowały go przed oddaniem
się Jezusowi. Po około 1,5 roku rozmyślań,
Mateusz zadecydował
poświęcić swoje życie
Bogu. Przyjął chrzest
i stał się członkiem
kościoła. Teraz mama
Mateusza jest bardzo zainteresowana życiem z Bogiem
i rozmyśla nad przyjęciem chrztu. Również jego siostra jest
bardzo poruszona ewangelią. Bóg zaczął czynić niesamowite rzeczy w jego rodzinie.

Paweł: Żona Pawła, Iza przyjęła chrzest w 2015 roku.
Od samego początku zaczęła głosić
ewangelię swemu mężowi Pawłowi.
Z racji tego, że jedną z pasji Pawła
jest oglądanie filmów, Iza zaczęła
podrzucać mu chrześcijańskie filmy
fabularne. Podczas oglądania jednego
z nich – „Czy naprawdę wierzysz” –
Paweł został bardzo poruszony przez
Boga i postanowił pójść za Nim.
W 2016 roku przyjął chrzest i stał się
członkiem kościoła.
Gosia:

Gosia jest właścicielką pensjonatu w Nidzicy.
Kilka razy zamawialiśmy u niej pokoje dla odwiedzających
nas gości. W ten sposób mogliśmy ją poznać. Od ok. roku
Gosia pojawia się na naszych nabożeństwach i spotkaniach,
powierzyła swoje życie Jezusowi i pragnie przyjąć chrzest.
Jej mąż również powierzył swe życie Bogu i chce zostać
ochrzczony razem z żoną.

okres, w którym mogliśmy oglądać,
jak coraz to nowi ludzi oddają swoje
życie Chrystusowi.
W tygodniu spotykaliśmy się
u mnie na grupie biblijnej, a w niedzielę dojeżdżaliśmy do Olsztynka na
nabożeństwo. Po pewnym czasie zaczęliśmy organizować nabożeństwa
w Nidzicy. Najpierw raz w miesiącu,
później dwa razy w miesiącu, aż doszliśmy do momentu, w którym organizowaliśmy niedzielne nabożeństwa
każdego tygodnia. Nowo powstały
kościół zaczął się usamodzielniać, aż
po ok 2 latach pracy otrzymaliśmy
statut pełnoprawnego zboru w Nidzicy. Tak powstała Antiochia.

Bóg wciąż działa i zaskakuje nas swoją dobrocią. Osobiście wierzę, że wszystko, co wydarzyło się w Nidzicy, stało się „nie dzięki sile i mocy ludzkiej, lecz przez
Ducha Bożego” (Zach. 4,6). Bogu i tylko Jemu należy
się wszelka chwała.

NASZA WIZJA

Kościół Antiochia to mały zbór o wielkiej wizji. Pragniemy głosić ewangelię i zakładać kolejne zbory.
Obecnie rozpoczęliśmy pracę misyjną w Iławie, głosimy tam ewangelię i mamy nadzieję, że w niedługim
czasie będziemy świadkami powstawania tam kolejnego zboru.
Moim marzeniem jest widzieć, aby kościół Antiochia w Nidzicy podobnie, jak kościół Antiochia
z Dziejów Apostolskich był misyjnym zborem, z którego będą wysyłani misjonarze do innych miejsc
w naszym kraju. Pragnął bym widzieć nasz kościół,
jako pewnego rodzaju centrum misyjne szkolące i inspirujące kolejnych misjonarzy. Wierzę, że to nie tylko
moje marzenie, ale również Boże powołanie. Wierzę,
że Bóg prowadzi nas w kierunku wzbudzania misyjnej
fali, która będzie miała wpływ na nasz kraj.

WYZWANIE

Nasz kraj w rozpaczliwy wręcz sposób potrzebuje ludzi, którzy będą mieli na sercu naszych rodaków i będą
pragnęli głosić im ewangelię. W Polsce istnieje ponad
600 miast, w których nie ma żadnego ewangelicznie
wierzącego zboru. Nie mówiąc już o ponad 43.000 wiosek. Prawda jest taka, że Polska to jedno wielkie pole
misyjne, a robotników jest bardzo mało. Chciałbym
rzucić Ci wyzwanie i prosić, abyś modlił się za naszym
krajem, prosząc Boga, „aby wysyłał robotników na żniwo” (Łk 10,2). Chciałbym również rzucić Ci wyzwanie, abyś sam rozmyślał nad podjęciem misyjnej pracy
w naszym kraju. Jeśli ktokolwiek, z czytelników jest
zainteresowany misją zachęcam do kontaktu z nami.
Kontakt do autora: tel. 516 733 900, e-mail: kacprzakartur@wp.pl
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Z życia kościoła

Jak radzić sobie z uprzedzeniami w relacjach

polsko-ukraińskich?

MATEUSZ WICHARY

Chór Rosyjskojęzycznego Zboru KChB w Warszawie

Wykład wygłoszony na Drugiej Ukraińskiej Konferencji Misyjnej

T

emat, o którym chcę mówić można potraktować na
dwa sposoby. Pierwszy – na lekko, mówiąc powierzchownie o sprawach, które nas dotykają. Drugi to tak głęboki, że możemy dokopać się nawet w miejsca, gdzie może
to być dla nas bolesne. Mam mianowicie mówić o uprzedzeniach i o tym jak sobie z nimi radzić.
Chodzi tu o obustronne uprzedzenia. Dlatego, że jeśli
mamy wspólnie pracować, to musimy wspólnie te uprzedzenia zlikwidować. Oczywiście, można powiedzieć, że
skoro przyjeżdżacie do nas, to wy musicie się do nas dostosować. Z drugiej jednak strony, jeśli chcemy uczciwie,
lojalnie i z błogosławieństwem razem działać, to musimy
mieć wspólne, Boże spojrzenie na siebie.

Czym są uprzedzenia?

Po pierwsze trzeba się w ogóle zastanowić, czym są uprzedzenia. Powiedziałbym, że to są uogólnienia. Możemy się
czasami obrażać, że istnieją, ale one są konieczne. Nie jesteśmy w stanie spotykając się z kimś wyrobić sobie w stu
procentach opinii na temat tego człowieka tylko w oparciu
o te pięć sekund, czy minut, które z nim spędzamy. A wyrabiamy sobie opinię o każdym. Każdy z was wyrobił sobie
już jakąś opinię o mnie. Ja również wyrobiłem sobie jakąś
opinię o każdym z was. Patrzymy na kogoś i sprawdzamy,
czy wzbudza sympatię, zaufanie, czy wprost przeciwnie.
Tak po prostu już jest. Jak wy patrzycie na Polaków, tego
nie wiem. Jednak, gdy Ukrainiec przychodzi do Polaka, to
oczywiście zależy od kontekstu, ale też może pojawić się
pytanie, czego on ode mnie chce. W takim świecie żyjemy.
Po drugie, to są niestety bardzo często krzywdzące
opinie, ale one i tak funkcjonują. Pamiętam, że długo, mam
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nadzieję, że teraz tak nie jest, funkcjonowała opinia Niemców o Polakach, że każdy Polak to złodziej i pijak. Czy nie
ma żadnej prawdy w takim uogólnieniu? Jeśli popatrzymy
na lata osiemdziesiąte, to popularnym sposobem zarabiania
Polaków w Niemczech była kradzież samochodów. Przy
tym nieraz nadużywali alkoholu. Ale czy to jest prawdziwy
obraz Polaka? Nie. Ja na przykład jeszcze nie ukradłem żadnego samochodu i mam nadzieję, że tego nie zrobię. I mam
nadzieję, że wy, mówię teraz do Polaków, też nie ukradliście. A więc mamy do czynienia z pół-prawdą. I to jest cały
problem, bo możemy spojrzeć na tą połowę prawdziwą, albo
na tą nieprawdziwą. I każda z nich ma swoje uzasadnienie.
A jednak, zasadniczo od siebie się różnią i kształtują nasze
postawy zupełnie inaczej – w szacunku lub pogardzie.
Co więc robić z uprzedzeniami? Jak się uporać z tymi
stereotypami, które są tak pełne mocy?

Mówienie prawdy w miłości

Wydaje mi się, że musimy sobie mówić prawdę w miłości
i to jest pierwsza zasada, o której chcę powiedzieć. Jak
będę tylko klepać Maksyma po plecach, to na pewno nie
wyniknie z tego nic głębokiego. Ale jeśli z Maksymem
przerobimy temat naszej historii i zrozumiemy, że nasze
serce jest w tym samym miejscu, to możemy spokojnie pracować razem.
Mam kolegę, który jest pastorem w Bośni. Jest Chorwatem i jego zbór prowadzi partnerską współpracę ze zborami w Serbii. Chorwaci i Serbowie wiele razy ze sobą
walczyli. Poznał kiedyś pastora Serba i kiedy rozmawiali,
zorientowali się, że walczyli przeciwko sobie po dwóch
stronach okopów. Teraz są pastorami i współpracują.

Pamiętam jak mi kiedyś opowiadał, że gdy był w pewnym
mieście w Serbii, wszyscy dowiedzieli się, że do zboru
przyjedzie pastor- Chorwat. Wszyscy chcieli zobaczyć
tego Chorwata. Mój kolega przyszedł wtedy do tego zboru i powiedział: „Przepraszam za to, co zrobiliśmy. Jest
mi przykro, ale nie mogłem inaczej. Jestem Chorwatem.”
Czasami tak jest i nic innego nie da się powiedzieć.
Musimy sobie mówić prawdę w miłości. I List Jana
1:6 mówi: Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.
Nie możemy chodzić w ciemności. Rozumiem przez to
również chodzenie w udawaniu, czyli w czymś, czego nie
ma. Musimy być szczerzy wobec siebie i szczerze ze sobą
rozmawiać. Tak samo, jak w małżeństwie. Jak są trudne
tematy, to trzeba je przerobić, bo jeśli tego nie zrobimy,
to wyjdą one w najgorszym momencie. Szczerość jest warunkiem społeczności. Zobaczmy siódmy werset: Jeśli
zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości,
społeczność mamy z sobą. Ósmy werset mówi, że musimy
umieć przyznać się do grzechu. Może przeszkadza nam
w tym trochę duma narodowa, ale nie powinna, dlatego, że
w rezultacie nasza tożsamość w Chrystusie odgrywa większą rolę niż jakakolwiek duma. Dlatego, tak jak mówi dziewiąty werset, powinniśmy sobie te grzechy wyznawać.
Kiedy patrzymy na nasze relacje, chciałbym odnieść
się do Polaków i Ukraińców, to musimy również spojrzeć
na to, że nasza historia jest trudna. Nie ma co udawać, że
tak nie jest i trzeba to sobie uczciwe powiedzieć. Tak się
składa, że parę miesięcy temu, pewnie o tym słyszeliście,
został wyemitowany w Polsce film pt. „Wołyń”. Tutaj dopowiem dla tych, którzy nie wiedzą, że film opowiada
o tym, jak wiele tysięcy Polaków zostało zabitych przez
Ukraińców na Wołyniu pod koniec drugiej wojny światowej. Kiedyś rozmawiałem z pewnym Ukraińcem na ten
temat. Ten Ukrainiec powiedział, że może to prawda, ale
prawdą jest również to, że przez wiele setek lat polscy panowie uciskali Ukraińców.
Wtedy pomyślałem sobie, że on niestety ma rację.
Pewnie tak było. I co ja dzisiaj mogę z tym zrobić? Nie
jestem w stanie zmienić historii. Mam tylko nadzieję, że
w tej historii było również dużo błogosławieństw, których
Ukraińcy doświadczyli od Polaków. Natomiast wiem jedno i chciałbym, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, potraktowali to poważnie. Chciałbym, żebyśmy wykorzystali tą
szczególną możliwość, jaką mamy jako ludzie wierzący,
żeby się przeprosić i poprosić o wybaczenie. Ja mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro za zło, jakie Polacy
wyrządzili Ukraińcom. Naprawdę wolałbym, żeby było
inaczej. Wolałbym, żeby nasza historia była inna. Chcę
was błogosławić i chcę być dla was błogosławieństwem,
ale wiem, że pochodzę z takiego, a nie innego narodu
i ten naród ma taką, a nie inną historię. Chciałbym Was
bardzo przeprosić za to, co złego zrobiliśmy wobec was.
Tak, taka jest historia. Jedyne co możemy zrobić, żebyśmy
z pełnym błogosławieństwem, wdzięcznością i radością
mogli razem pracować, to właśnie uczciwie przyznać się
do tego, co się wydarzyło i sobie przebaczyć. To jest moje

zdanie. Możemy to zrobić. Mamy podstawy. I to nie takie,
że wy jesteście Ukraińcami, a ja Polakiem, ale dlatego, że
jesteśmy braćmi w Chrystusie. I to jest wspólna tożsamość,
jaką mamy i to ona jest jest silniejsza od tej tożsamości,
którą mamy docześnie.
Nie chcę przez to powiedzieć, że ta doczesna tożsamość nie jest ważna, bo jest. Czytamy w księdze Objawienia, że narody będą wnosić do Królestwa Bożego swoją
chwałę. Oznacza to, że narodowość ma pewien potencjał
od Boga bycia błogosławieństwem. Nie ma jakiegoś narodu gorszego, który przyjdzie do Boga, a On mu powie:
„No, ty nic nie wniesiesz, bo jesteś za słaby”. Wszyscy
mają jakiś potencjał, jakieś szczególne błogosławieństwo
do wniesienia do Królestwa Bożego. Każdy z nas ma coś
cennego. Jednak jednocześnie ta tożsamość narodowa jest
zarzewiem problemów. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy
pamiętali, że prawdziwie jesteśmy braćmi w Chrystusie
i to jest o wiele ważniejsze, niż cała reszta.
To jest chyba najtrudniejszy punkt, który miałem do
powiedzenia. Teraz będzie znacznie prościej.

Pozwolenie na inność

Po drugie, musimy sobie pozwolić sobie na inność. W Liście
do Rzymian 14:2-5 czytamy: Jeden wierzy, że może jeść
wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie
pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza
tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że
osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego
należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go.
Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy
swoim zdaniu.
Zbór w Rzymie miał poważny problem. Ten zbór
się zmienił w czasie, kiedy Żydów wyrzucono z Rzymu.
Wcześniej był całkowicie żydowski, z kilkoma nawróconymi spośród pogan. Potem Rzymianie nie zastanawiali
się nad tym, czy ktoś jest Żydem- chrześcijaninem, czy
Żydem- niechrześcijaninem, tylko wyrzucili wszystkich
Żydów. I po dziesięciu latach, kiedy Żydzi wrócili do swojego miasta i zboru, zauważyli, że ich zbór jest całkowicie
inny. Byli w nim inni ludzie, nie obowiązywały już żadne

Musimy umieć przyznać się do grzechu.
Może przeszkadza nam w tym trochę duma
narodowa, ale nie powinna.
prawa starotestamentowe. Wszyscy zapomnieli o tym, co
dla Żydów było podstawowe i ważne. Było im bardzo trudno odnaleźć się w nim i poczuć, jak u siebie.
I Apostoł Paweł w tej sytuacji do nich pisze: „Błogosławcie się”. To nie oznacza, że prawdy nie ma, bo Paweł
ma swoje zdanie na temat tego, czy można jeść jarzyny,
czy nie wolno, czy można jeść mięso takie czy inne, czy
też nie. On to wszystko wie. Ale Apostoł Paweł też wie,
i my też powinniśmy o tym wiedzieć, że nie wystarczy
prawda, jeśli nie ma dodatkowo miłości. A miłość oznaSŁOWO PRAWDY – 4 – kwiecień 2017
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się nas zrozumieć, to prawdopodobnie przyjdziesz do naszego zboru i stwierdzisz, że to wszystko jest bez sensu.
A nie jest. To tylko Twój brak miłości i twoja narodowa
tradycja tak ci podpowiada. To, co robimy, ma swój sens,
tylko oparty na trochę innym modelu, również szanującym
Boże wartości i zasady. Zresztą, nie o to chodzi. Przede
wszystkim, zrozum. Może się potem zgodzisz z nami,
może nie, ale zrozum. Okaż miłość. Gdy nas zrozumiesz,
jestem przekonany, że twoja tolerancja dla nas będzie
większa. Musimy się starać siebie zrozumieć.

Wyzbyć się pychy

Wykład prezb. Mateusza Wicharego na II Ukraińskiej Konferencji Misyjnej w Radości,
tłumaczy Maksym Sliazin

cza, że jestem w stanie cię przyjąć nawet, jeśli używasz
srebrnego kielicha, a nie złotego tak, jak powinno być. Nawet jeśli zamiast wina pijesz sok i to w dodatku z plastikowych, jednorazowych kubeczków :-).
Myślę, że czujecie o co mi chodzi. Musimy mieć
dla siebie życzliwość, bo inaczej po prostu się rozejdziemy. Mamy w Polsce na przykład Alians Ewangeliczny,
w którym są i zielonoświątkowcy, i baptyści. Oczywiście
na co dzień nie robimy wspólnie bardzo dużo rzeczy, ale
błogosławimy się. Dlatego, że wierzę, że oni są braćmi
w Chrystusie. Niech się rozwijają, niech Bóg im błogosławi. Bóg nam z tego powodu niczego na pewno nie zabierze. Gdzie są twoje granice chrześcijaństwa, czy przy tobie, czy troszeczkę dalej? Oczywiście są pewne określone
miejsca, za które dalej już nie możemy iść. Ale starajmy
się, żeby to było coś szerszego niż tylko to, kim ja jestem,
w co ja wierzę i co ja myślę.

Starajmy się zrozumieć

Trzecia myśl – starajmy się siebie zrozumieć. Rzymian
14:19 mówi: Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku
wzajemnemu zbudowaniu. „Dążenie” to jakiś proces. To jakiś wysiłek, otwarcie na drugą osobę, postawa słuchania,
wysiłek zrozumienia tej drugiej strony. Najgorsze chyba co
się może wydarzyć, to gdy popatrzymy na kogoś kto się od
nas różni i stwierdzimy: „Co za głupek?” A przecież, on
ma jakiś powód. Możemy się nie zgadzać z tym powodem,
może Bóg nas powołuje, żeby mu coś wyjaśnić, ale jeśli nie
zrozumiemy tego powodu, to nie będziemy w stanie mu pomóc. Zwróćcie uwagę, że skwitowanie czegoś bez zrozumienia, że jest bez sensu, że Bogu się to nie podoba, jest
brakiem miłości. To może być prawdą, ale w tym nie ma
miłości, bo nijak temu komuś nie pomożemy.
Dążmy to tego, żeby siebie zrozumieć. Jest dużo takich sytuacji, w których spotykam ludzi wierzących
inaczej niż ja, czasami w bardzo dziwne rzeczy. Zawsze
staram się ich zrozumieć, bo wierzę, że dzięki temu, jestem w stanie im jakoś pomóc. Może Bóg mnie wykorzysta, może nie, ale bez tego dążenia by zrozumieć,
na pewno im nie pomogę.
I tu chciałem zadać znów trudne pytanie. Czy starasz
się zrozumieć Polaków? Jeśli nie, jeśli nie będziesz starać
26
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Czwarta myśl to: musimy się wyzbyć pychy. W Polsce mamy dwa słowa: duma i pycha. Duma to wdzięczność za Boże działanie we mnie. I ona jest dobra. Kiedy
moje dziecko przychodzi do mnie, dumne ze swoje pracy
i pokazuje mi coś, co narysowało, to nie mówię do niego:
„No nie, mógłbyś się bardziej postarać! A w ogóle pamiętaj, że jesteś grzesznikiem”. Przeciwnie: chwalę je. Ono
się starało i dlatego chce mi to coś dać. Myślę, że Bóg na
nas patrzy podobnie. Powinniśmy mieć zdrową dumę, że
coś mi się udało osiągnąć i że mogę Bogu to coś ofiarować.
To nie jest doskonałe, ale moje serce w tym jest i to jest
czymś wartościowym.
I to nie jest pycha. Pycha to pomniejszanie Bożego
dzieła w innych. Pycha to porównywanie się, wywyższanie się kosztem innych: „My Polacy to do Królestwa
Bożego mamy co wnieść, ale na przykład tacy Niemcy?”
Zobaczmy List do Galacjan 6:4: Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby
wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.
Mamy prawo być dumni z różnych rzeczy, ale nie poniżajmy innych. Mam prawo być dumny z tego, że jestem
Polakiem, że mamy swoją kulturę, wartości, dobre cechy narodowe. Ale kiedy poniżam innych, to już jest to
grzech pychy. Myślę, że w zborze z Antiochii, w którym
ludzie z różnych kultur byli razem, potrafili się cieszyć
tym wszelkim dobrem, jakie te narody wnosiły do tego
zboru. Nie chodzi o to, żeby zaprzeczać swojemu dobru.
Chodzi o to, by cieszyć się dobrem brata obok.
Bardzo się cieszę, że coraz więcej Ukraińców przychodzi do polskich zborów. Macie w sobie dużo zdrowej
twardości, kochacie śpiewać. To bardzo dobre wartości. Chwała Bogu! Cieszę się, że wnosicie to do naszych
zborów. Niech tak będzie. Ale zwróćcie uwagę i na to,
czego możecie się od nas uczyć. Porządku, planowania, solidnych kazań. Bądźmy razem i twórzmy ten kościół razem, skoro Bóg sprawia takie zmiany w historii,
które zbliżają nas do siebie.

Działajmy dla błogosławieństwa

Piąta myśl – działajmy dla wspólnego błogosławieństwa.
Czytamy w Gal 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, czyli
mamy sobie pomagać i możemy to robić. Drugi sposób,
by działać dla wspólnego błogosławieństwa, to mieć dobre
myśli o sobie i szacunek do siebie. Gal 6:3 mówi o tym:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten

samego siebie oszukuje. Chciałbym zadać takie pytanie.
Jak myślisz o sobie, a jak o Polakach? To jest tak samo
dla nas, dla Polaków zadanie, żebyśmy nosili w sercu
pragnienie błogosławienia siebie nawzajem. Nic nam
w ten sposób nie ubędzie, a bardzo dużo nam przybędzie.

Postrzegajmy się jako jedno Królestwo

Szósta myśl – postrzegajmy się jako jedno Królestwo.
Ono nie jest tylko z jednym narodem związane. Przeciwnie. Królestwo jest różnorodne. Może nie wszystko
nam się podoba w innych kulturach, ale nie ma takiej
kultury, która by nie miała jakiejś wartości, czegoś czego moglibyśmy się nauczyć. Nie tworzymy sieci małych królestw Bożych, ale jedno, wspólne. Choć różnorodne. Pamiętajmy, że ta jedność jest silniejsza niż
różnorodność, nawet jeśli w pierwszym zetknięciu się
z innym narodem doświadczamy obcości.

Sukces jest wspólny

W końcu ostatnia myśl – siódma. Postrzegajmy sukces jako nasz wspólny interes. Chciałbym nawiązać do
wersetu z Księgi Jeremiasza 29:5-7: „Budujcie domy
i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie
ich owoc! Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki (…)
by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się
o pomyślność miasta, do którego skazałem was na
wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!”
Możemy sobie pomagać. Zachęcam was, abyście
byli błogosławieństwem dla Polski, bo to do was wróci.
Bóg wam odpłaci. Lepiej jest dawać, niż brać. Również
w waszej dzisiejszej perspektywie. Nie żyjcie przeszłością, choć to dobra przeszłość, wartościowa. Patrzcie
w przód. Inwestujcie. O to chodzi w budowaniu domów
i zakładaniu ogrodów – o długą perspektywę, na kilka
pokoleń. Myślcie o Polsce. Tu jest teraz wasze miejsce,
nie siedźcie na walizkach, bo to po prostu nie przyniesie wam błogosławieństwa.
Tak samo z kościołem. Bądźcie błogosławieństwem dla kościoła baptystów w Polsce, inwestujcie tutaj, również dlatego, że to do was po prostu wróci. Ten
kościół, jeśli będzie kościołem waszym, będzie również
kościołem waszych dzieci i wnuków, będzie dla nich
wszystkich źródłem błogosławieństwa. Inwestujcie
w nie już teraz, aby mieli swój dom duchowy tutaj.
Wspólny zespół uwielbienia Gdańsk-Warszawa

spisała Anna Bilińska

Maksym Sliazin

Z życia kościoła

Druga Ukraińska
Konferencja Misyjna
za nami!

S

łużba wśród osób rosyjskojęzycznych w ciągu ostatnich dwóch lat aktywnie się w Polsce rozwija. Doświadczenia zborów z różnych miejsc są odmienne w tej
dziedzinie. Ciągle przybywają też osoby mocno zainteresowane tym, by w nowym kraju i nowych okolicznościach
zajmować się ewoluującą wciąż służbą. Rada Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP z Mateuszem Wicharym na
czele czuwają, by rozwijała się ona we właściwym kierunku i była błogosławieństwem zarówno dla naszych
zborów, jak i dla braci i sióstr przyjeżdżających z Ukrainy
oraz innych krajów byłego Związku Radzieckiego.
Głównymi organizatorami Drugiej Ukraińskiej
Konferencji Misyjnej byli Rada KCHB w RP, Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, Zbór Rosyjskojęzyczny
w Warszawie, oraz wspólnota rosyjskojęzyczna przy
Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Gdańsku. Odbyła się ona w Warszawie-Radości
w dniach 3-4 lutego 2017 roku. Uczestniczyło w niej około
50 osób, w tym goście z Ukrainy: Vladimir Kondor – kierownik misji zewnętrznej Wszech-ukraińskiej Unii Zborów Ewangelicznych Chrześcijan-Baptystów, Vladimir
Pomazkov – rektor Odeskiego Seminarium Teologicznego, pastor zboru w Tarnopolu Nikolaj Semenov, przedstawiciel zboru „Preobrażenie” Jurij Moroz.
Celem organizowania konferencji jest stworzenie
płaszczyzny do dzielenia się sukcesami i porażkami, wymiany doświadczeń i budowania wspólnej strategii służby. Planujemy, aby odbywały się cyklicznie, raz w roku.
W Pierwszej Ukraińskiej Konferencji Misyjnej rok temu
uczestniczyli liderzy dwóch rosyjskojęzycznych społeczności: warszawskiej i gdańskiej. Teraz dołączyły jeszcze wspólnoty z Gdyni i Torunia oraz nowa społeczność
z Warszawy.

Od lewej siedzą: Maksym Sliazin, Oleksii Neroda, Ivan Krasnoshapka
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Podczas konferencji misyjnym świadectwem dzielił
się jeden z gości – Sławomir Bednarski – były opiekun
polskiego kościoła w Londynie. W jego opowieści o Bożym prowadzeniu tej imigranckiej wspólnoty w ciągu
ostatnich siedmiu lat, można było dostrzec wiele podobnych doświadczeń do tych, przez które przechodzą rosyjskojęzyczni wierzący w Polsce.
Wielkim błogosławieństwem dla obecnych był
udział w konferencji Thomasa Klammta – przedstawiciela Związku Baptystów w Niemczech i równocześnie
koordynatora oddziału integracji. Wygłosił on wykład ta
temat „Kościół wspólnotą multikulturową”. Brat Thomas
podzielił się również bogatym doświadczeniem międzynarodowej misji w Niemczech, których w ostatnim czasie
zalewa prawdziwy potok imigrantów.
Maksym Sliazin w swoim wystąpieniu mówił o tym,
jak budować i wzmacniać relacje z Polakami. Szczególnie
podkreślił znaczenie integracji i wynikające z niej błogosławieństwa. „Bóg chce, abyśmy otwierali swoje serca
na siebie i budowali Jego Królestwo na każdym miejscu,
na jakim on nas postawił” – powiedział.
Ostatni mówca – Mateusz Wichary zajął się tematem uprzedzeń w relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślił, że mimo trudnych momentów we wspólnej historii,
powinniśmy pamiętać, że mamy wspólną tożsamość
w Jezusie Chrystusie i to ona powinna być ważniejsza od
tożsamości narodowej. Nawoływał do przebaczenia, zrozumienia, życzliwości oraz otwartości we wzajemnych
stosunkach.

Przedstawienie służby młodzieżowego klubu „Family House”, Warszawa
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Uczestnicy konferencji

Oprócz wykładów ważną częścią konferencji były
sesje dyskusyjne. Pierwsza z nich została zaplanowana po prezentacji Ilji Kozubovskogo z Gdyni i Sergieja
Potapova z Torunia – misjonarzy SCMI, którzy obecnie prowadzą wspólnoty rosyjskojęzyczne przy polskich
zborach. Gdy podzielili się już tym, czego Bóg pozwolił im dokonać w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
w Polsce, trudnościami i błogosławieństwami, jakich
doświadczyli, był czas na pytania dotyczące ich pracy.
Natomiast druga sesja została zorganizowana z udziałem trzech kluczowych postaci służby rosyjskojęzycznej
w Polsce: Maksyma Sliazina, Siergieja Nerody i Iwana
Krasnoszapki. Była ona okazją do rozmowy na temat
planów i perspektyw w tej służbie.
Konferencję uświetnił występ chóru z kościoła rosyjskojęzycznego w Warszawie. Na szczególną uwagę
zasługuje zaśpiewana a capella pieśń „Gdzie mogę skryć
się przed Twoim Duchem, Panie”.
Wspólnym pragnieniem organizatorów Drugiej Ukraińskiej konferencji Misyjnej jest, aby wierzący z Ukrainy,
Białorusi, Rosji, Mołdawii i innych krajów, po przyjeździe
do Polski, mieli wszelkie możliwości ku temu, by stać ramię w ramię ze swoimi braćmi i siostrami z Polski w dziele rozprzestrzeniania się Ewangelii. To nie proste zadanie,
ale Bóg jest z nami. Trudzimy się dla Jego Chwały.
Maksym Sliazin jest koordynatorem ds. misji wśród
osób rosyjskojęzycznych przy Radzie KChB w RP
tłum. Anna Bilińska

Partnerzy i liderzy służby rosyjskojęzycznej KChB

COACHING

Wojciech Kowalewski

Inwestowanie
w rozwój potencjału
innych
fot. freeimages

I

stotną rolą przywódcy chrześcijańskiego jest dostrzeganie
i pomaganie innym w rozwoju złożonego w nich przez Boga potencjału. Wszyscy chcą być rozumiani
i kochani. Nie ma większego daru
w relacjach międzyludzkich niż to,
gdy ktoś dostrzega i docenia prawdziwe ja drugiej osoby. W ostatnich
latach coraz częściej mówi się na
temat coachingu chrześcijańskiego jako praktycznym zastosowaniu
tego modelu przywództwa. Na czym
polega to podejście?
Krótko mówiąc coaching jest
sztuką pomagania ludziom w ich
rozwoju bez mówienia im, co mają
robić. Metoda ta wymusza podejście wobec drugiego człowieka,
w którym lider poprzez zadawanie
pytań zaczyna uważnie wsłuchiwać
się w drugą osobę i dopiero na tej
podstawie oferuje wsparcie ku rozwojowi. Sztuka zadawania pytań
pozwala budować więzi z ludźmi,
ponieważ pytając, okazuje się szacunek i docenia rozmówcę. Poświęcenie czasu na zadanie ważnych
pytań i empatyczne wsłuchanie się
w odpowiedzi przekonuje drugiego człowieka, że naprawdę chcemy

go poznać. Podejście polegające na
zadawaniu pytań jest najszybszym
sposobem zbudowania atmosfery
zaufania i otwartości. Nie chodzi tu
jednak o opanowanie pewnych technik i sztuczek. Odpowiednie umiejętności i kwalifikacje są bardzo
ważne, ale równie ważne jest serce
lidera. Chodzi więc o coś więcej
niż tylko zadawanie pytań w określony sposób. Istotą jest budowanie
relacji w oparciu o zaufanie ukierunkowane na rozwój drugiej osoby, a to wymaga odpowiedzialnej
postawy. Taka postawa prowadzi
do tego, że zaczynamy rozmawiać
o rzeczach, na których naprawdę
zależy naszym rozmówcom, towarzyszymy im w odkrywaniu ich
potencjału i wspieramy w przełomowych dla nich zmianach.
Coaching jest więc ciągłym
szkoleniem się w dziedzinie wiary
w ludzi umożliwiającej im zmiany
w ich życiu, precyzowania celów
i skutecznego dążenia do ich realizacji w oparciu o dostępne możliwości. Apostoł Paweł podkreśla:
„Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni
w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które przygotował Bóg,

abyśmy zgodnie z nimi postępowali” (Ef 2,10). Z tej perspektywy każdy człowiek wierzący jest Bożym
‘dziełem’. Greckie słowo, którego
tutaj używa – poiema – dosłownie
oznacza ‘dzieło sztuki’. To oznacza,
że nikt nie jest działem przypadku,
każdy ma określony cel i znaczenie
w Bożym planie. Aby skutecznie dążyć do osiągania celów potrzebujesz
wiedzieć czym dysponujesz. Może
się okazać, że posiadasz znacznie
więcej niż myślisz. Chrześcijański
filozof Soren Kirkegaard napisał:
„Gdybym miał czegoś pragnąć, nie
pragnąłbym majątku i władzy, ale
pełnego pasji poczucia potencjału,
oka, które widzi potencjał. Przyjemność rozczarowuje; możliwość
nigdy”. Stąd bycie wrażliwym na
wspieranie innych w odkrywaniu
narzędzi i obdarowania, w które zostali wyposażeni stanowi niezwykle
ważny element duchowego rozwoju
i przywództwa. Naprawdę warto!

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

wiadomości ze Świata
opr. Konstanty Wiazowski

Światowy Związek Baptystów - element integrujący

Trans World Radio –
światowa misja

Na całym świecie nadaje ono audycje
w ponad 230 językach. 6.701 grup etnicznych na świecie wciąż pozostaje
poza zasięgiem ewangelii. Obecnie TWR
nadaje audycje dla 50 takich grup, umożliwiając im dostęp do Słowa Bożego.
W wielu krajach Azji Centralnej i Bliskiego
Wschodu jest zakaz wjazdu misjonarzom.
W krajach tych, zarówno w miastach jak
i małych osiedlach, jest dostęp do radioodbiorników, na niektórych terenach
w dużej mierze panuje analfabetyzm, stąd
audycje radiowe są najlepszymi nośnikami ewangelii. Ponadto radio jest bezpiecznym i tanim środkiem ewangelizacji.
Fale radiowe przenikają granice, których
misjonarze nie są w stanie przekroczyć,
a drukowane materiały biblijne są tam
trudne do zdobycia (TWR Live, I/2).

Irak – powroty
mieszkańców

Jak donosi międzynarodowa służba
Open Doors, niektórzy cywile, wypędzeni przez dżihadystów, powoli wracają
do wyzwolonych miast. Ale ulice miasta Telskuf są puste, domy zrujnowane.
90 procent domów tego chrześcijańskiego miasta są w gruzach. Jednak
kilka rodzin, które od 2014 roku musiały
uciekać do Kurdystanu, wróciło na swoje stare miejsce. „Tam mieliśmy wodę
i prąd, ale nie był to nasz dom. Nawet
nie obchodziliśmy tam urodzin. Dlatego
wróciliśmy tutaj. Nie ma tu szkoły, ale
mój szwagier wozi je do innego miasta.
Wracając tutaj, dajemy nadzieję naszym
dzieciom, pokazujemy nowemu pokoleniu, że mamy przyszłość w Iraku. Wierzymy w Chrystusa, a On na pewno pomoże
nam w tych trudnych czasach.” – mówi
Nidal, która wraz z innym rodzinami wróciła do Telskuf. Wiele rodzin z Pogórza
Niniwy wyemigrowało na krajów zachodnich, ale Nidal cieszy się, że wreszcie jest
w domu (worldwatchmonitor).
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Do Światowego Związku Baptystów należy 235 kościołów baptystycznych
w 121 krajach. W Indiach 22 kościoły należą do ŚZB, w USA – 19, w Demokratycznej Republice Kongo – 12. Bardzo wiele niezależnych kościołów baptystycznych nie należy do tej światowej organizacji. W 2006 roku obrońcy praw
człowieka wraz z liderami wietnamskiego kościoła baptystycznego w USA odwiedzili Wietnam. Spotkali się tam z liderami pięciu kościołów baptystycznych,
którzy niczego lub bardzo mało o sobie wiedzieli. To spowodowało, że jedna z grup, Zbory Baptystyczne Wietnamu (40.000 członków w 509 zborach),
obecnie należy do Światowego Związku Baptystów (Baptist World, 1/20017).

Indonezja – wzajemna integracja baptystów

Związek Indonezyjskich Baptystów lub Społeczność Baptystów Indonezji, powstał w marcu 1981 roku, aby „realizować zawarte w Biblii, Wielkie Posłannictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa” i dążyć do jedności wśród baptystów
tego muzułmańskiego kraju. Dotyczy to siedmiu ugrupowań baptystycznych,
z których trzy należą do Światowego Związku Baptystów. W swojej odezwie
Społeczność ta stwierdza: „My, baptyści Indonezji, ludzie Pana Jezusa Chrystusa, zrzeszeni w różnych ugrupowaniach baptystycznych, jesteśmy w pełni świadomi swego posłannictwa w tym świecie, a szczególnie w Indonezji”.
Organizuje ona doroczne konferencje wszystkich ugrupowań, by jako baptyści
świętować swoją jedność w Chrystusie (Baptist World, 1/2017).

Filipiny – działalność baptystów

Na Filipinach działa sześć kościołów baptystycznych należących do Światowego Związku Baptystów. Liczą one prawie 610.000 ochrzczonych członków.
Poza tym jest tam wiele niezależnych wspólnot baptystycznych. Konwencja
Zborów Baptystycznych na Filipinach jest najstarszym kościołem baptystycznym, powstałym w 1935 roku, chociaż misja baptystyczna sięga tam roku
1900. Posiada ona 1000 zborów, liczących ponad 300.000 członków. Amerykańscy misjonarze na Filipinach nie tylko ewangelizowali, lecz zakładali szkoły
i szpitale. Konwencja rozbudowuje te instytucje i służy społeczeństwu. Centralny Uniwersytet Filipin rozpoczął swoją działalność w 1905 roku jako szkoła
wakacyjna dla 20 chłopców, a obecnie jest jednym z wiodących uniwersytetów, na którym studiuje prawie 14.000 studentów. Ponadto Konwencja posiada
Szpital Misyjny, założony w 1901 roku, Szpital Emmanuel, założony w 1903
roku, Chrześcijański Uniwersytet Filamer z roku 1904 oraz Chrześcijański
Koledż, założony w 1954 roku. Pastorów przygotowują cztery szkoły teologiczne. W 2016 roku na stanowisko przewodniczącego Konwencji po raz pierwszy
została wybrana kobieta, Ferez Legita (BWA Connect, 3/2017).

Ukraina – dom rodzinny dla sierot

W dniu 11. września ub. r. w mieście Biłgorod Dniestowskij, na brzegu Morza
Czarnego, otwarto nowy dom rodzinny dla sierot. Jest to już 22. taki dom na
Ukrainie, sponsorowany przez niemiecką fundację „Most życia”. Fundacja ta
stara się przenosić sieroty z domów sierot do rodzinnych domów, znajdujących się pod opieka zborów, wychowujących dzieci w duchu Chrystusowym.
Wojna w tym kraju pomnożyła ilość sierot, pojawiło się wielu bezdomnych.
Dziesiątki tysięcy dzieci żyje tam na ulicy, na dworcach kolejowych, w kanałach
ciepłowniczych. Są one narażone na głód, chłód, choroby i przemoc. Fundacja
pragnie zabrać ich z ulic, włączyć do rodzin i otoczyć chrześcijańską opieką.
Uchwalone niedawno prawo pozwala chrześcijańskim doradcom odwiedzać
te domy, troszczyć się o potrzeby dzieci i uczyć ich prawd biblijnych (Baptist
World, 1/2017).

Stany Zjednoczone – wysłanie 29 misjonarzy

W dniach 28 luty – 1 marzec tego roku w Richmond odbyło się posiedzenie
Wydziału Misji Zagranicznej Południowej Konwencji Baptystów, na którym uroczyście oddelegowano do pracy 29 misjonarzy. Pochodzili oni z 11 stanowych
konwencji. Misjonarze ci będą pracowali w Europie, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, Afryce Subsaharyjskiej, Azji i obu Amerykach. Wysłuchano
też świadectw przyszłych misjonarzy o ich powołaniu do tej pracy. Dziękowano
Bogu za 63 misjonarzy, którzy przeszli na emeryturę lub zmarli w tym sprawozdawczym roku. Wspólnie misjonarze ci poświęcili 1.672 lata swego życia
pracy misyjnej na całym świecie. Ich średni wiek wynosi 83 lata, a każdy z nich
średnio przepracował misyjnie 29 lat. Najstarszą misjonarką była Alma Rohm,
która w 1950 roku udała się statkiem towarowym do Nigerii i pracowała 54 lata.
Zmarła tam w 2016 roku w wieku 90 lat (Baptist Press).

Izrael – zakończenie drugiego kursu

W pierwszym tygodniu września ub. r. Ewangelikalny Koledż w Nazarecie (EKN)
ukończyła druga grupa jego studentów. Jego absolwenci służą we wszystkich
ewangelikalnych zborach Izraela. Posiadanie takiej placówki w Nazarecie było
spełnieniem oczekiwań, ponieważ studiujący poza granicami mieli znajomość
Pisma Świętego, ale posiadali mało informacji o jego kontekście. Koledż ten powstał w 2014 roku wspólnym wysiłkiem Stowarzyszenia Zborów Baptystycznych w Izraelu i Biblijnego Koledżu w Betlejemie. Teraz studia biblijne są tam
prowadzone w kontekście istniejącej sytuacji: ewangelikalni chrześcijanie są
bowiem w tym kraju potrójną mniejszością: jako Arabowie w Izraelu, jako chrześcijanie wśród Arabów i jako ewangelikalni wśród innych chrześcijan. EKN stara
się przygotowywać liderów, zarówno mężczyzn jak i kobiety, do wiernego naśladowania Chrystusa i służby w Kościele w Ziemi Świętej (Baptist World, 1/2017).

Indonezja – pole gotowe do żniwa

„Po ukończeniu szkoły biblijnej Esti poślubiła pewnego pastora. Para została
wysłana do wioski, w której mieszkało tylko pięć chrześcijańskich rodzin. Pozostali byli muzułmanami. Doskonałe pole do zbiorów – pomyślało młode małżeństwo. I rzeczywiście tak było – po początkowym odrzuceniu coraz więcej ich sąsiadów otwierało się na ewangelię.
W wyniku tego powstała wspólnota
chrześcijan nawróconych z islamu.
Liczba członków wzrosła już do
około 100 osób. Dzięki wsparciu
Open Doors Esti naucza i wzmacnia nowych chrześcijan w wierze.
Innym punktem służby jest wzmacnianie i praktyczne wsparanie kobiet” (Open Doors, 3/2017).

Liczebny wzrost ewangelikalnego
chrześcijaństwa

Sekretarz generalny Światowego Aliansu Ewangelicznego, Filipińczyk Efraim
Tendero, na Kongresie Chrześcijańskich Liderów w Norymberdze, powiedział,
że ruch ewangeliczny rośnie na całym świecie. W Ameryce Północnej każdego
roku przybywa ich 1 procent. W Ameryce Łacińskiej jest ok. 100 mln ewangelikalnych chrześcijan. Tam przyrost wynosi 2,6 proc. W Afryce żyje prawie 190
mln ewangelicznie wierzących. W Europie 18 mln, a w Australii 3 mln. W Azji ich
liczba rośnie każdego roku 3 proc. i ma wkrótce osiągnąć 150 mln. Ruch ten ma
zyskiwać na swojej zdecentralizowanej strukturze. Prowadzi setki misji i składa
się z tysięcy kościołów. Światowy Alians Ewangeliczny widzi swoją rolę jako
koordynatora między różnymi grupami i organizacjami (chnnews.pl).

Chińska Republika
Ludowa – ewangelizacja
Willa Grahama

Setki ludzi przyjęło Chrystusa na ewangelizacji Willa Grahama, wnuka Billy Grahama. Na nabożeństwie, gdzie wystąpił
Will Graham, w jednym z kościołów we
wschodnich Chinach, kilkaset osób wyraziło pokutę. Nabożeństwo to odbyło
się w prowincji Jantsu, na wschodzie
Chin. Wzięło w nim udział prawie 1800
osób, które mimo prześladowań przez
władze, wzięły udział w tym nabożeństwie. Pierwszymi, którzy zareagowali
na wezwanie do pokuty, były dzieci.
Wybiegły z dalszych miejsc do przodu.
Za nimi, na znak pojednania z Bogiem,
wyszły osoby starsze. Will Graham,
syn Franklina, powiedział, że wielkim
błogosławieństwem jest dla niego pójście w ślady swego dziadka i dzielenie
się ewangelią w Chinach. Opublikował
on na swojej stronie w Facebooku kilka
fotografii z tego spotkania i podziękował
wszystkim, którzy wspierają go w modlitwie (invictory. com).

Chińska Republika
Ludowa – więzienie za
kolportaż

Pięcioro chrześcijan zostało uwięzionych
za rozpowszechnienie chrześcijańskiej literatury. Jak donowi China Aid, w czerwcu 2016 roku sąd w północno-wschodniej prowincji Laonin skazał cztery
chrześcijanki i pastora na od trzech do
siedmiu lat więzienia. Obciążył ich winą
za sprzedaż oficjalnie zakazanych chrześcijańskich książek. Prawie wszyscy ze
skazanych są etnicznymi Koreańczykami, mieszkającymi w Chinach. Wszyscy
należą do oficjalnie zarejestrowanych
kościołów. Pastor Li Dongze i siostra
Piao Shunnan zostali skazani na siedem
lat więzienia, dwie kobiety na pięć lat
i jedna na trzy lata. W komunistycznych
Chinach zbory domowe, nie zarejestrowane, często są poddawane prześladowaniom. Ale sama rejestracja też nie
gwarantuje wolności. Władze Chin uważają, że chrześcijanie są zagrożeniem dla
nich i całego kraju. Przy pomocy miejscowych władz starają się one kontrolować nawet mniej ważne aspekty życia
chrześcijańskiego (invictory.com).
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W okresie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w 2016 r., Wydawnictwo M
w Krakowie opublikowało w nowej szacie graﬁcznej z fotograﬁami z Ziemi
Świętej II wydanie Nowego Testamentu, Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół.
W 2017 r. ukazało się w Warszawie wydanie III zmienione Nowego Testamentu
(EPP), które ma układ dwuszpaltowy, większą czcionkę i format.
Obydwa wydania są dostępne w warszawskiej księgarni Kościoła Chrześcijan
Baptystów, przy ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, 1zborkchb@gmail.com, tel.
22 620 52 16.
Fundusze uzyskane ze sprzedaży obydwu wydań Nowego Testamentu zostaną
przeznaczone dla Chrześcijańskiej Fundacji Radość będącej Organizacją Pożytku
Publicznego (KRS: 0000245205, biuro@fundacja-radosc.pl), która prowadzi działalność obozową i organizuje pomoc żywnościową dla dzieci potrzebujących.

Cena promocyjna obydwu publikacji – 25 zł/egz.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji pomocy dzieciom.

