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Z wiary w wiarę

Mateusz Wichary
aweł nie wstydzi się Ewangelii Chrystusa, jest bowiem mocą
Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem
Greka. Wyjaśnia dalej: usprawiedliwienie Boże bowiem w niej jest
objawione, z wiary w wiarę, zgodnie ze słowami proroka Habakuka:
„A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1:16-17).
Te słowa przedstawiają temat największego chyba traktatu
teologicznego w Nowym Testamencie, wyjaśniającego znaczenie
wiary i Nowego Przymierza. Mamy Ewangelię – wiadomość o tym,
że nowy, wskazany przez Boga Król, Jezus Chrystus, który jest
Bożym Synem i człowiekiem wstąpił na tron, przez swoje zwycięstwo nad śmiercią. Ta wiadomość ratuje człowieka od grzechu i upadku. Dlaczego? Bowiem ów Król jest wyzwolicielem od
grzechów i upadków. Poddanie się Jego władzy niesie przebaczenie
grzechów i obdarowuje Duchem. Jest to wiadomość, którą mogą
przyjąć – i nią żyć – wszyscy ludzie. Najpierw Żydzi, dla których
jest to wiadomość wynikająca z ich historii, związanej już z Bogiem
w szczególny sposób. Ale następnie i dla Greków – posługujących
się tym wspólnym językiem wszystkich narodów.
Jak to się dzieje? Jak przyjmuje się tę wieść? Jak poddaje się
władzy Bożego Namaszczonego? „Z wiary w wiarę.” Oto sposób.
I nie ma innego. Tylko wiara, i nic innego jak wiara sprawia, że człowiek wkracza w obszar wpływu panowania Chrystusa: Jego łaski,
mocy, pokoju, sprawiedliwości. Wszelkich duchowych błogosławieństw, jakimi chce błogosławić ludzkość Jego Ojciec (Ef 1:3).
Co to znaczy „z wiary w wiarę”? Z pewnością, to opis procesu,
rozwoju. Czegoś, co trwa i rośnie, co nie przemija, ale przeciwnie,
co staje się mocniejsze, dojrzalsze, stabilniejsze. Może odnosić
się zarówno do historii zbawienia, jak i życia wiarą każdego z nas.
Model bowiem jest ten sam. Bóg wymaga wiary od samego początku, zarówno od całego swojego ludu, jak i każdej jednostki.
Wzywa do niej ojca naszej wiary, Abrahama, i to nie jeden raz,
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ale w zasadzie poprzez całe jego życie, od wyjścia ze swojej ziemi, poprzez wszelkie próby związane z odwlekaniem się obietnicy potomka z Sary, aż do ofiarowania Izaaka, gdy musi zaufać,
że Bóg „ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu”
(Rz 4:17). Następnie Bóg daje prawo na Synaju – poszerza zasób
praw i zasad, którymi mają kierować się ludzie, którzy Mu ufają.
Posyła proroków, którzy zapowiadają nowe przymierze. W końcu
– realizuje je w Chrystusie Jezusie, stwierdzając przez Pawła, że
prawo było „naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary
zostali usprawiedliwieni” (Gal 3:24).
Wiara jest więc sednem chrześcijaństwa. „Bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hbr 11:6). „Kto ma uszy niechaj słucha,
co Duch mówi do zborów” – mówi Jezus. Mamy słuchać, wierzyć,
przyjmować i poddawać się temu, co Bóg ma dla nas. Wiara jest
Bożym darem (Ef 2:8) – gdyż bez Bożego zaangażowania w tę
więź, ona by nie przetrwała. Ale jest również nieustannym zadaniem. Gdyż Bóg, wzbudzając ją w naszych sercach, oczekuje, że
będziemy przez nią przemieniać swoje życie. Tylko wiara sprawi,
że przejdziemy swoje życie w Boży sposób. I tak stając się, podejmując nowe wyzwania, staczając swój bój wiary, w którym ostatnim
przeciwnikiem będzie śmierć, przechodzimy z wiary w wiarę.
Drogi Panie, który nas stworzyłeś i ożywiłeś, prosimy o wiarę.
Dawaj ją nam na każdy dzień. Dawaj nam i naszym bliskim, dawaj tym, którzy Ciebie jeszcze nie znają i tym, którzy Ciebie znali
i zagubili się po drodze. Dawaj nam, którzy idziemy, bądź przy nas,
bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Dziękujemy Ci za ten dar, za
to, że dzięki wierze w Ciebie nasze życie ma sens, zarówno chwile
piękne i dobre, jak trudne i smutne. Uwielbij się, prosimy, w naszym
życiu wiary i teraz, i w ostatniej próbie, gdyż u Ciebie szukamy pomocy, w miłości Ojca i pobudzeniu posłanego nam łaskawie przez
Ciebie Ducha, Amen.
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Konstanty Wiazowski

Niewiara
jako największy grzech człowieka
fot.: Fotolia

C

zęsto ludzie wierzący nie przydają swojej wierze większego
znaczenia. Nieraz mówią o swoim
sąsiedzie, że jest dobry, pomaga
innym, organizuje akcje charytatywne, ale jest niewierzący. I jest
to dla nich dylematem: ze zdziwieniem zapytują, czy rzeczywiście
człowiek ten będzie przez Boga
potępiony? Przecież robi tak wiele
dobrego. A nominalni chrześcijanie wprost twierdzą: najważniejszą
rzeczą w życiu jest, aby nikomu nie
szkodzić, pomagać cierpiącym i być
dobrym przykładem dla innych.
I tak w wywiadzie Kazimierz
Kutz, znany reżyser, powiada:
„Tak, jestem chrześcijaninem...
Żeby wiedzieć, co jest dobre, a co
złe, nie trzeba mi Kościoła. Wystarczy, że matka nauczyła człowieka,
że np. nie wolno kłamać, że trzeba
się pilnować, żeby nie zranić drugiego człowieka... Pyta pani, gdzie
trafię po śmierci. Oczywiście nie
do nieba ani do piekła, bo czegoś
takiego nie ma” (GW z 16-17.02.
2013). A Dorota Wellman, dziennikarka, wyznaje: „Sama stanę przed
Bogiem z moim sumieniem. Kiedy

spyta mnie, jak żyłam, odpowiem:
nikogo nie zabiłam, nie kradłam,
żyłam przyzwoicie, nie przynosząc
wstydu moim rodzicom, mam kilka
dobrych przyjaciół, dobrze wychowałam dzieci” (WO, 1. 08. 2015).
A co z wiarą?
Większość ludzi uważa, że
brak wiary nie jest znowu tak wielkim grzechem. Kiedyś ludzie pytali
Jezusa: „Co mamy czynić, abyśmy
wykonywali dzieła Boga? Jezus im
oznajmił: To jest dzieło Boga: abyście wierzyli w Tego, którego On
posłał” (Jan 6,28). Wiara w Jezusa
Chrystusa jest pierwszym zadaniem
tych, którzy chcą się Bogu podobać! Pan Jezus powiedział, że gdy
Duch Święty przyjdzie, „przekona
świat... o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie” (Jan 16,8-9). Brak
wiary w Jezusa Chrystusa i Jego
odkupieńcze dzieło jest grzechem!
Niewiara jest posądzaniem Boga
o kłamstwo. W Pierwszym Liście
Jana czytamy: „Kto nie wierzy
Bogu, czyni Go kłamcą, bo nie
uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał
o swoim Synu” (5,10). Bóg posłał
swego Syna, aby stał się zadość-

uczynieniem za nasze grzechy i dlatego zachęca nas do wiary w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Ale człowiek może temu nie
wierzyć i odrzucić tę ofertę. Wtedy
powinien powiedzieć: Wiem co
robię, nie wierząc w Jezusa odrzucam ofiarę Jezusa i otwarcie stwierdzam, że Bóg jest kłamcą.

Czym usprawiedliwiamy niewiarę
w Jezusa?
Ktoś może powiedzieć: Nie mogę
w Niego uwierzyć. Wtedy należałoby takiego człowiek zapytać: Czy
możesz stanąć przed Wszechmocnym Bogiem i oświadczyć, że nie
możesz w Niego uwierzyć, ponieważ jest On kłamcą? Przecież twoja
niewiara o tym świadczy. Przecież
nie wierząc Bogu przez całe życie
twierdzisz, że On kłamie. Nie warto
takiego człowieka pocieszać tym,
że jest dobry i nikogo nie krzywdzi.
Nie ma żadnej pociechy dla tych,
którzy nie wierzą Bogu. Wiara jest
podstawowym warunkiem podobania się Bogu. „Bez wiary nie można
podobać się Bogu” – mówi Pismo
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Święte (Hebr. 11,6). Oto niektóre
tego dowody.
a) Bez wiary nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Bogiem. Bóg
jest osobą duchową i niewidzialną,
dlatego bez wiary nie możemy Go
rozpoznać. Wiara jest okiem, bez
którego jesteśmy ślepi i nie możemy mieć społeczności z Bogiem
i rozpoznania wartości, które tylko
wiarą możemy pojmować. Wiara
jest ręką, bez której nie możemy
sięgnąć po rzeczy wieczne. To dzięki wierze rozpoznajemy Boga, zbliżamy się do Niego, rozmawiamy
z Nim, słyszymy Go, czujemy Jego
obecność i cieszymy się Nim. Kto
nie ma wiary, jest dla Boga martwy, a przecież Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych.
b) Bez wiary nie można podobać się
Bogu, lub jak mówi inny przekład:
„Nigdy nie spodobasz się Bogu, jeśli nie uwierzysz i nie będziesz na
Nim polegał”. Najpierw sam człowiek musi być przez Boga zaakceptowany, a potem będzie akceptowane wszystko, co człowiek ten
robi. Prorok Malachiasz tak mówi
o Bogu: „Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto
i srebro. Potem będą mogli składać
Panu ofiary w sprawiedliwości”
(3,3). Gdybyś nie miał do kogoś
zaufania, to czy chętnie przyjmowałbyś od niego prezenty? Gdyby
uważał on ciebie za kłamcę, to jego
pochwały nie miałyby dla ciebie
znaczenia. Jego słowa wcale by cię
nie cieszyły. A zatem najpierw trzeba pojednać się z Bogiem, a potem
nasze postępowanie będzie Mu się
podobało.
c) Niewiara usuwa wspólną płaszczyznę spotkania Boga z człowiekiem. Skoro wielkim pragnieniem
Boga jest uwielbienie jego Syna, to
jak możemy się Jemu podobać, jeżeli nie darzymy Jego Syna szacunkiem? Jeżeli wierzymy w Boży plan
zbawienia przez Jezusa Chrystusa,
wtedy posiadamy wspólną płaszczyznę porozumienia z Bogiem.
4
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I odwrotnie, jeżeli lekceważymy,
odrzucamy i poniżamy Jezusa, wtedy nie podobamy się Bogu. Niewiara nie pozwala nam na wspólną
płaszczyznę porozumienia Boga
z człowiekiem, którą jest Jezus
Chrystus, jedyny pośrednik między
Bogiem a człowiekiem.
d) Brak wiary uniemożliwia wzajemną miłość. Jeżeli komuś nie wierzę, to nie mogę go kochać. Jeżeli
nie mogę zaufać Bogu, to nie mogę
Go kochać. Jeżeli nie wierzę, że On
mnie kocha, to nie czuję żadnego
związku z Nim. Jeżeli w ofierze
Jego Syna, Jezusa Chrystusa, nie
widzę Jego największej miłości, to
nie mogę Go kochać. Miłujemy Go,
ponieważ On pierwszy nas umiłował. Ale jeżeli nie wierzymy w Jego
miłość, wtedy znika motyw do miłowania Go. Czyż Pan nie oczekuje
tego, abyśmy miłowali Go z całego
serca, z całej duszy i z całej naszej
siły? Ale bez wiary taka miłość jest
niemożliwa.

Nie możesz uwierzyć?
Czasem ktoś mówi, że nie może
uwierzyć. I to nieco uspokaja jego
sumienie. A potem już zdecydowane twierdzi, że nie może uwierzyć
w Jezusa Chrystusa i spokojnie
kładzie się spać. A dalej, usprawiedliwiając się, przytacza słowa Pana
Jezusa, który powiedział: „Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec, który Mnie posłał” (Jan 6,44). Ale na innym miejscu Pan Jezus mówi: „Nie chcecie
przyjść do Mnie, aby mieć życie”
(Jan 5,40). A zatem cała trudność
tkwi w woli. Niewierzący człowiek
broni się i mówi, że nie może uwierzyć, a właściwie to nie chce uwierzyć. Nie chodzi o to, że nie może,
ale że nie chce. Cała wina tkwi
w nim i to jest źródło jego choroby
i przestępstwa.
Jest wiele rzeczy, które człowiek powinien zrobić, ale tego
nie robi, dlatego utracił moralne
i duchowe siły. Miał on być czysty

moralnie, ale skoro tak długo prowadził niemoralne życie, teraz już
nie jest w stanie opanować swoich pasji, nie może przypomnieć
swoich obowiązków. Miał spłacać
swoje długi, ale jego rozwiązłe życie doprowadziło go do skrajnego
ubóstwa. Każdy człowiek powinien
wierzyć temu, co jest prawdziwe,
ale jego umysł został tak zdeprawowany, że zaczął kochać kłamstwo
i unikać prawdy. Dlatego Bóg nakazuje wszystkim, aby pokutowali
i podporządkowali się Jego wymaganiom. Obowiązkiem człowieka
jest czynienie tego, czego Bóg od
niego oczekuje.

Powody niewiary
Wielu przede wszystkim nie interesuje się tym tematem. Nie wierzą
oni w Jezusa Chrystusa, ponieważ
nie interesuje ich zbawienie. Zajmują się wyłącznie swoimi ziemskimi sprawami, przyjemnościami, sprawy niebiańskie są dla nich
drugorzędne. Dopiero na czyimś
pogrzebie twierdzą, że zmarły patrzy na nich z góry. Utwierdzają
się w przekonaniu, że niebo jest dla
wszystkich. W prasie i w radio pojawiają się twierdzenia, wypowiadane nawet przez duchownych, że
ostatecznie Bóg zbawi wszystkich,
ponieważ jest On miłością. Wielu
z nich nawet wierzy, że Biblia jest
Słowem Bożym. A dlaczego nie
wierzą w Jezusa i Jego słowa? Bo
uważają, że nie jest to takie ważne.
W ten sposób dowodzą, że Bóg jest
kłamcą.
Wyobraźmy sobie, że umierasz.
Lekarz podaje ci lekarstwo, które
może przywrócić ci życie. Ale ty
nie przyjmujesz tego lekarstwa, ponieważ uważasz, że z tobą nie jest
tak źle. Nie mówisz, że nie wierzysz
lekarzowi, ale skoro nie idziesz
za jego radą, czynisz go kłamcą.
Dlatego sam jesteś winien swojej
śmierci. Przez lekceważenie ewangelii i swego wielkiego zbawienia
i odrzucanie miłości Jezusa i nadziei na życie wieczne z Nim jako

swoim Panem, uważasz Boga za
kłamcę.
Ktoś inny mówi, że jego serce
jest twarde i nie może uwierzyć, że
Bóg może zamienić go w nowego
człowieka, że dla niego nie ma już
nadziei. Jednak Bóg mówi: „Ja dam
im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce
mięsiste” (Ezech. 11,19). Tak mówi
Bóg! Jeżeli temu zaprzeczasz, to
czynisz Go kłamcą. Oto co jeszcze
mówi Bóg: „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do
wód, a którzy nie macie pieniędzy,
pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez
płacenia wino i mleko!” (Izaj. 55,1).
A Pan Jezus zaprasza: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie”
(Mat. 11,28). A potem jeszcze dodał: „Kto pragnie, niech przyjdzie
do Mnie i niech pije” (Jan 7,37).
Może powiesz, że nie jesteś zmęczony, nie pragniesz i nie chcesz
zostać pojednany z Bogiem, nie
chcesz Jego zbawienia. W takim
razie to zupełnie inna sprawa: nie
chodzi o to, że nie możesz uwierzyć, ale po prostu nie chcesz uwierzyć. Pan Jezus dodał jeszcze: „Jeśli
ktoś chce pełnić Jego (Bożą) wolę,
pozna, czy ta nauka jest od Boga,
czy też Ja mówię sam od siebie”
(Jan 7,17). Znowu: jeżeli kto chce,
ten pozna!
Jeszcze inni nie wierzą Bogu,
bo mają wiele wątpliwości na Jego
temat. Są to ludzie, którzy ciągle
usprawiedliwiają swoje postępowanie, a wątpliwości służą im jako
argumenty uciszające odzywający
się chwilami głos ich sumienia.
Wątpliwości te są dla nich wręcz
niezbędne, dlatego bronią je i umacniają odpowiednią lekturą. Wykorzystują każdą okazję do dyskusji
na tematy religijne, by ciągle umacniać swoje wątpliwości i cieszą się
z tego. Wątpliwości tych nie uda
się usunąć argumentami biblijnymi. Wątpiącym można pomóc tylko

wtedy, gdy ich wątpliwości zaczną
ich niepokoić, dręczyć i wzbudzać
tęsknotę za spokojem i pewnością.

Niewiara źródłem wszelkich grzechów
Szatan szepnął do ucha Ewy: Czy
naprawdę Bóg tak powiedział? Najpierw zasiał wątpliwości, a potem
mógł zdecydowanie powiedzieć:
„Na pewno nie umrzecie” i przez
to doprowadził naszych prarodziców do upadku w grzech. Niewiara
w Boga wypędziła ich z raju, czego konsekwencje spadły też na nas.
O wstrętna niewiaro, powinnaś
zawisnąć na wysokiej szubienicy
Hamana! Doprowadziłaś do ruiny
cały rodzaj ludzki!
Ilu Izraelitów doszło z Egiptu
do Ziemi Obiecanej? Choć wyszły
setki tysięcy, tylko dwóch dotarło do celu. Dlaczego tak się stało?
Co za epidemia ich wyniszczyła?
Natchniony tekst Pisma Świętego
mówi: „Nie mogli wejść z powodu
NIEWIARY” (Hebr. 3,19). Gdzie
są dzisiaj pałace Dawida i Salomona? Gdzie wspaniałe budowle
jerozolimskie? Zostały zniszczone,
ponieważ ich mieszkańcy odrzucili swego Mesjasza, nie uwierzyli
świadectwu żywego Boga. Uczynili Boga kłamcą. Nic tak nie poniża człowieka jak niewiara w Boże
świadectwo.
Ktoś może powiedzieć, że od
lat stara się uwierzyć w Boga. Czy
to samo powiedziałbyś swemu
przyjacielowi? Co by to oznaczało?
Staram się wierzyć ci, ale nie mogę?
Jest to jednoznaczne z niewiarą.
Prawda jest taka, że ludzie nie chcą
wierzyć w Boga, dlatego zasłaniają
się różnymi wymówkami, oczekują na poryw uczuć lub cudownych
znaków. Jeżeli Jezus jest Zbawicielem, to dlaczego nie możemy Mu
uwierzyć? Nie ma w Biblii tekstu,
który mówiłby: staraj się uwierzyć.
Wiele tekstów mówi raczej: Uwierz
w Pana Jezusa. Jest On Synem Bożym. Udowodnił to swoimi cudami,
umarł, by zbawić grzeszników.

Los tych, którzy nie wierzą
Co się stanie z tymi, którzy nie wierzą? Co będzie z tymi, którzy Boga
uważają za kłamcę? Święci, gdy
w niebie zobaczą chwałę Bożą, padną przed Nim i będą Go adorować.
A ci, którzy przez całe ziemskie życie uważali Go za kłamcę, zostaną
potępieni, jak napisano: „A kto nie
uwierzy, będzie potępiony” (Mar.
16,16). Jedynymi drzwiami zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie wejdziesz przez te
drzwi, On nie otworzy ci innych.
Swoim błogosławieństwem obdarzył On swego Syna i powiedział:
„Ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie i bierze wodę życia za darmo”.
Ale jeżeli odrzucasz Jezusa i Boże
świadectwo o Nim, nie oczekuj na
miłosierdzie. On nie zmieni całego planu zbawienia i przymierza
łaski, aby zaspokoić twoje samolubne pragnienia. On powiedział:
„Kto wierzy w Niego (Jezusa), nie
jest sądzony, a kto nie wierzy, już
został osądzony, gdyż nie uwierzył
w Jednorodzonego Syna Bożego”
(Jan 3,18).
Ludzie nie dzielą się na dobrych i złych, na grzesznych i świętych, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, lecz na wierzących
i niewierzących. Nie ma bowiem dobrych, sprawiedliwych i świętych,
ponieważ wszyscy są grzesznikami. Pismo Święte mówi: „Wszyscy
zgrzeszyli i są pozbawieni chwały
Boga” oraz „Nie ma sprawiedliwego ani jednego” (Rzym. 3,10.23).
Ale wierzący grzesznicy, choć czasem potykają się i upadają, to jednak
wstają i zmierzają we właściwym
kierunku, mają zagwarantowane
Boże wsparcie, na końcu ciemnego
tunelu swego życia widzą światło,
prowadzące ich do wolności i pełni życia. Natomiast niewierzący
błąkają się w ciemności, nie widzą
celu i sensu swego życia. A światło
w ciemnym tunelu ich życia może
być jedynie zbliżającym się pociągiem i tragicznym zakończeniem
ich doczesnego bytowania.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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Z Życia kościoła | RELACJA Z KONFERENCJI
Ksawery
Sroka

Leonardo de Chirico

W

połowie kwietnia w sklepie
„Słowa Prawdy” pojawiła
się bardzo ciekawa i wyposażająca
płyta z zapisem audio konferencji
„Czy to już koniec Reformacji?”,
która odbyła się w Radości pod koniec lutego. Konferencja, na której
głównym mówcą był włoski pastor
Leonardo de Chirico, zgromadziła
łącznie 113 osób.
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Płyta zawiera zapis 8 sesji, podczas których mówcy – oprócz pastora de Chirico wykłady zaprezentowali Mateusz Wichary i Robert
Merecz – przedstawili dwa, diametralnie różne spojrzenia na chrześcijaństwo czyli podejście katolickie
i podejście ewangeliczne. Z powodów praktycznych treści skupiały
się na specyfice Kościoła Rzymskokatolickiego, gdyż cała konferencja pomyślana była jako narzędzie
do wyposażenia ewangelicznych
chrześcijan do głoszenia Ewangelii
w otoczeniu katolików, szczególnie
nominalnych, chociaż nie tylko.
Warto zatrzymać się na chwilę przy osobie głównego mówcy.
Pastor doktor de Chirico jest wierzącym w drugim pokoleniu – jego

rodzice nawrócili się w latach 70.,
kiedy usłyszeli Ewangelię od zagranicznych misjonarzy. Usłyszawszy ich pierwszy raz zwrócili się
z pytaniami do swojego księdza,
lecz nie uzyskawszy zadowalających odpowiedzi rozpoczęli z tymi
misjonarzami studium domowe,
na którym się nawrócili. Sam Leonardo był wtedy dzieckiem, a jego
nawrócenie przypadło na okres
młodzieńczy. Żyjąc w tak katolickim kraju jak Włochy, gdzie – jak
twierdzi „nawet ateiści są katoliccy” – rozpoczął studia nad Kościołem Katolickim, w wyniku czego
zainicjował służbę pod nazwą „Reformanda Initiative”, której zadaniem jest wyposażanie ewangelicznych chrześcijan do właściwego,

całościowego rozumienia Kościoła
Rzymskiego i do pracy w katolickim otoczeniu.
Konferencja nie była zaplanowana jako wydarzenie ściśle teologiczne, lecz bardzo praktyczne,
które wychodzi naprzeciw sytuacji,
w której część środowisk katolickich i część środowisk protestanckich wysuwa tezę, że różnice, które legły u podstaw Reformacji 500
lat temu są już dzisiaj nieaktualne
i mają znaczenie wyłącznie historyczne. Za taką tezą iść może niewłaściwie rozumiana współpraca na
polach, na których te różnice wcale
nie przeszły do historii. Znajomość
szerszego kontekstu katolickiego
może wzmocnić odpowiednie podejście do katolików tj. podejście nacechowane miłością i zrozumieniem,
w żadnym razie nie wyższością, ale
jednocześnie wyraźnie wskazujące na podstawowe i wciąż aktualne
różnice w traktowaniu autorytetu
Biblii, natury zbawienia wyłącznie
z łaski czy świętości Boga.
Pierwsze pięć sesji poprowadził Leonardo de Chirico. Pierwsza
z nich zatytułowana „Katolicyzm
jako całościowy system wiary i życia” podkreślała konieczność spojrzenia na Kościół Katolicki jako na
system łączący historię, doktryny,
politykę i państwowość. Pastor de
Chirico zachęca do odrzucenia – na
potrzeby analizy czym jest Kościół
Katolicki – podejścia, które nazywa „atomistycznym” tj. opartym
o osobiste doświadczenia Kościoła
i katolików, czy to poprzez własne
doświadczenia sprzed nawrócenia,
czy to doświadczenia ze znajomymi katolikami lub konkretnymi
wspólnotami katolickimi. Mówca
nie przekreślał znaczenia osobistych
doświadczeń, wręcz przeciwnie –
kilkakrotnie zachęcał do budowania
relacji z katolikami, bo przecież żyjemy – tak on jako Włoch, jak i my
w Polsce – w kraju o bardzo katolickim charakterze. Podkreślał jednak,
że dla właściwego zrozumienia fenomenu jakim jest Kościół Katolicki należy spojrzeć nań systemowo,
a więc jako całość, na którą składają

się instytucje, doktryny, historia, polityka i ludzie, a w którym teologia
często schodzi na dalsze plany.
W kolejnych dwóch sesjach nasz
gość skupiał się na poszczególnych
elementach opisujących katolicyzm
od strony doktrynalnej i praktycznej, a sesje te zatytułowane były
„Natura i łaska w katolicyzmie”
oraz „Sakramenty i Kościół”. Sesje
te mogą być szczególnie użyteczne w pracy ewangelizacyjnej, a dla
osób wychowanych w rodzinach
ewangelicznych mogą nieść dodatkowo spory aspekt poznawczy.
„Znaczenie mariologii w katolicyzmie” to sesja, która – zgodnie
z tytułem – skupiła się na centralnej

WBST czyli doktor Mateusz Wichary i doktor Robert Merecz. Ich sesje
zatytułowane były „Ewangeliczne
chrześcijaństwo jako całościowy
system wiary i życia” oraz „Czy
Biblia uczy zasady sola scriptura?”
i były skoncentrowane na pewną
konfrontację z doktryną i praktyką
katolicką omawianą wcześniej przez
głównego mówcę.
Ostatnia sesja merytoryczna pt.
„Zbawienie, Kościół i ustanowienie
Pańskie” ponownie poprowadzona
przez naszego gościa zamykała sesje tematyczne konferencji. Całość
wystąpień okazała się być bardzo
praktycznym narzędziem dla ewangelizacji, ale także dla wzmacniania

roli Marii, matki Jezusa dla katolików oraz mariologii dla doktryny
katolickiej. Szeroko omówiona problematyka mariologiczna, choć z powodów czasowych raczej wypunktowana i obszernie skomentowana niż
mająca charakter wyczerpującej monografii daje się podsumować zdaniem, że „mariologia nie jest dodatkiem do chrześcijańskiej doktryny
katolickiej, lecz jest jej centralnym
punktem i jednym z najważniejszych
wyróżników doktryny katolickiej”.
Jej znaczenie w Kościele Rzymskim
wciąż rośnie, a jako całkowicie pozbawione solidnych podstaw biblijnych coraz bardziej oddala doktrynę
i praktykę katolicką od rdzenia, którym jest Chrystus.
Dwie kolejne sesje poprowadzili polscy mówcy, wykładowcy na

tożsamości ewangelicznych chrześcijan.
Lutowa konferencja została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników, a od początku roku (czyli jeszcze zanim się odbyła) organizatorzy
otrzymywali pytania czy konferencja będzie rejestrowana i czy będzie
można zakupić płyty z takim zapisem. Mając świadomość wyjątkowości tej konferencji, jej tematu i osoby
głównego mówcy, Wydawnictwo
„Słowo Prawdy” przygotowało płytę mp3 z zapisem sesji konferencji. Od połowy kwietnia płyta jest
dostępna w sklepie internetowym
pod adresem www.slowoprawdy.pl
Gorąco zapraszamy do zapoznania
się z tymi materiałami zarówno
indywidualnie, jak i np. w ramach
grup domowych.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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Z Życia kościoła | V ZJAZD CEL

Ksawery Sroka

P

iąta edycja Centrum Edukacji Liderów została zainaugurowana na przełomie marca i kwietnia br. Zjazdem
w Radości. Od czwartku do niedzieli grupa ponad 40 uczestników, podopiecznych i ich opiekunów z kilkunastu
zborów KChB poznawała się bliżej przez wspólną naukę i wymianę spostrzeżeń. Ideą CEL-u nieodmiennie pozostaje
lepsze przygotowanie kolejnych pokoleń przywódców dla różnych inicjatyw w ramach Kościoła Baptystów, a program
skierowany jest do osób już zaangażowanych w służbę w Kościele, aby ciągle mogli podnosić swoje kwalifikacje.

CEL-em jest rozwój
Czwartkowy wieczór zgromadził
uczestników CEL, z których większość
wcześniej nie znała się bliżej, więc zaraz
po oficjalnym powitaniu prezbiter Daniel
Trusiewicz, który jest koordynatorem programu, poprosił obecnych, aby opowiedzieli o sobie i o swoich oczekiwaniach
względem właśnie rozpoczynającego się
CEL-u. Rozmowy i dyskusje, które miały
wtedy miejsce, pokazały różnorodność
środowisk i potrzeb, z którymi uczestnicy
CEL-u przystępują do tej edycji.
Piątkowy dzień uczestnicy rozpoczęli
od wspólnej modlitwy porannej, na której
akcent położony został na jej konkretność. I choć Wszechwiedzący Bóg nie
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potrzebuje od nas specjalnego zaproszenia do zajęcia się
konkretnymi sprawami w życiu swoich
ludzi, to jednak konkretne modlitwy mogą
służyć zbudowaniu wierzących, którzy
najpierw nazwą – przede wszystkim dla
siebie – swoje problemy do rozwiązania,
a potem będą mogli z perspektywy czasu dziękować Bogu za Jego rozwiązania.
Bardzo budująca była także wspólna modlitwa o siebie nawzajem.
Pierwsza sesja poświęcona rozwijaniu osobistych zdolności przywódczych
poprowadzona była przez prezbitera
dr Mateusza Wicharego, który oparł ją
na narzędziach zaproponowanych przez

dr Bobba Biehl’a, bardzo znanego
w Stanach Zjednoczonych „guru
mentoringu”. B.Biehl przez ok.
40 lat pracy w Kościele i biznesie
kształcił i wspierał licznych przywódców różnych denominacji i organizacji chrześcijańskich. Jest on twórcą
metody mentoringu i autorem licznych
publikacji, które opisują zasady rozwoju
przywódców chrześcijańskich. Szczególnie cenne było oparcie tych materiałów
na fundamencie konkretnych fragmentów
Bożego Słowa i ich praktyczny charakter.
Każdy z uczestników otrzymał bardzo
użyteczne narzędzia, które zdecydowanie
mogą ułatwić im codzienną służbę.
Pastor dr Richard Blake z Teksasu
w USA, który od lat jest przyjacielem
CEL-u i wspiera uczestników swoją
wiedzą i doświadczeniem zaprosił do
zagłębienia się w homiletykę czyli sztukę przygotowania kazań. Ponad 30 lat
doświadczenia umożliwia mu zdystansowane i mądre spojrzenie na praktykę

kaznodziejską. Uderzająca była w nim
pasja, z jaką mówił o służebnej, a jednocześnie bardzo ważnej i odpowiedzialnej
roli kaznodziei. Podkreślił, że głoszący
Boże Słowo powołani są nie do tego, by
ogłaszać swoje własne opinie, a by głosić
Boże Słowo, a to, co kaznodzieja głosi ma
reprezentować Boga, w sposób biblijny
i z autorytetem. Pastor Richard podkreślił
wielokrotnie, że kazania nie mają tylko
nauczać historii biblijnych, ale że tematem
każdego kazania (także takiego ze Starego Testamentu) powinien być Chrystus
i Jego dzieło. Kazania nie mają na celu budowania tylko wiedzy biblijnej, ale przede
wszystkim mają kierować ludzi do Chrystusa w oczekiwaniu zmiany, jakiej może On
dokonać w życiu odbiorców kazania.
Wizja rozwoju Kościoła, w tym odpowiedzi na pytania czy Bożą wolą jest
rozwój kościoła, to temat kolejnej sesji
prowadzonej przez Daniela Trusiewicza. Rozmowa, którą wywołał wzbudziła sporo emocji i głębokich przemyśleń.
Zajęcia zabrały każdego z uczestników
w osobistą podróż przez plany i związane
z nimi trudności. Kilka biblijnych przykładów zainspirowało uczestników do bardzo osobistych, związanych z lokalnymi
wspólnotami i projektami, planów, które
– zgodnie z sugestią prowadzącego – należało usystematyzować w czasie na krótko-, średnio- i długoterminowe. Notesy
uczestników szybko zapełniały się przemyśleniami, które zapewne będą zapisem
kolejnych kroków w służbie wielu z nich.
Ostatnią sesją merytoryczną w piątek były zajęcia, w których bardzo ciekawe narzędzie zaprezentował pastor dr
Wojciech Kowalewski. Narzędzie nazwane „Kołem życia”, a jego celem była ocena
swojej własnej kondycji duchowej, osobistej, społecznej i finansowej oraz wzajemnego wpływu tych sfer na życie lidera.
Sobota rozpoczęła się także od modlitwy, po której uczestnicy Zjazdu kontynuowali zajęcia skupione na kształtowaniu przywódców w oparciu o narzędzia
opracowane przez Bobba Biehla a przedstawiane przez prezbitera dr Mateusza
Wicharego. Jako ciekawostkę można
podać fakt, że B.Biehl wielokrotnie brał
udział w Europejskim Forum Przywództwa, które jest ważnym wydarzeniem
dla liderów Kościołów ewangelicznych
w Europie, a które od kilku lat odbywa się
w Wiśle. W ramach sobotnich zajęć prowadzący je pastor Mateusz przedstawił

cały zestaw użytecznych narzędzi, które
mogą być przez lata używane zarówno
do rozwoju służby rozumianej jako organizacja, jak i do rozwoju pastorów czy
liderów oraz innych członków Kościoła.
Każde z tych narzędzi służy do mierzenia się z konkretnymi problemami natury
decyzyjnej począwszy od planów rozwoju zborów poprzez wychowanie dzieci,
a skończywszy na decyzjach osobistych,
jak zmiana pracy czy przeprowadzka.
Kolejna sesja pastora Blake’a była
ekscytującą podróżą przez teksty biblijne
od Księgi Rodzaju do Objawienia. Prowadzący podkreślił wagę właściwej interpretacji nie tylko treści, ale i formy literackiej
tekstu biblijnego. Powiedział m. in. że
„głoszenie jest jak echo głosu Boga. To
próba usłyszenia głosu Bożego w tekście
i aby dobrze usłyszeć muszę uświadomić
sobie, że ów Głos przemawia nie tylko
przez treść, ale także przez formę czyli
rodzaj literacki, w której został objawio-

ny”. Wielokrotnie pastor Richard podkreślał wagę interpretacji poprzez kontekst,
w jakim umieszczony jest dany fragment
i przypominał, że treścią całego biblijnego przekazu jest Chrystus. Na koniec
zaprezentował Chrystusa, którego widać
wyraźnie we wszystkich bez wyjątku księgach Starego i Nowego Testamentu. To
była bardzo dobra lekcja szukania Jezusa
w każdej księdze Biblii. Podsumowaniem
były zdania, że „skoro doskonały Bóg
wybrał różne formy literackie do przedstawienia swojego głosu, to kaznodzieja
powinien tę różnorodność odzwierciedlić”
oraz że „Chrystus jest w każdej księdze
Biblii; jeżeli nie dostrzegam go w jakiejś
księdze, to moja praca kaznodziei nie jest
zakończona”.
Temat właściwej tj. osadzonej
w kontekście interpretacji Biblii był kontynuowany przez pastora Roberta Miksę
na kolejnych zajęciach, które ukazały
wagę poprawnego interpretowania tek-

Fragmenty wywiadów z wybranymi uczestnikami Zjazdu:
Pytanie I: Co wydaje się Tobie być najbardziej użyteczne w CEL-u?
• „(…) najbardziej użyteczne dla mnie to jest po prostu poznawanie ludzi z całej Polski,
jak oni sobie radzą z problemami, czy sytuacjami, jakie mają u siebie w społecznościach (…) jestem tu po to, żeby się uczyć. I to najbardziej cenię w CEL-u”
• „[dla mnie] użyteczny jest kontakt z mentorem. Najbardziej użyteczny”
• „(…) panel, gdzie miałem możliwość pozyskania informacji odnośnie samej służby
i dzielenie się doświadczeniem pastorów, zarówno w kwestii tych sytuacji, które były
niefajne i te sytuacje, które były budujące”
Pytanie II: Dlaczego jesteś uczestnikiem CEL-u?
• „Jestem tu po to, żeby przede wszystkim się rozwijać i później to, czego się nauczę,
móc przekazać innym. Sam jestem liderem i czuję odpowiedzialność za ludzi. Po
prostu chciałbym być lepszym liderem dla nich. Głównie dlatego tu jestem”
• „Moje oczekiwania to poszerzenie wiedzy i spotkanie konkretnych ludzi z konkretnymi odpowiedziami”
• „Główne moje oczekiwania wobec CEL-u są takie, żeby cała idea uczniostwa
i mentoringu była jeszcze szerzej rozpowszechniona w Kościele (…) żeby to było
pierwszym, naturalnym wyborem we wszystkich naszych zborach i jeszcze naturalnym wyborem mężczyzn, którzy są w tych zborach. Nie tylko liderów, pastorów, ale
zwyczajnie każdego mężczyzny”
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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stów biblijnych definiując hermeneutykę
jako naukę i sztukę poprawnej interpretacji Biblii. Jej naukowość wynika z istnienia
zasad, które rządzą poprawną interpretacją tekstów literackich w ogóle, a tekstów
biblijnych w szczególności. Aspekt sztuki
wynika z konieczności wypracowania
warsztatu, który w drodze systematycznego stosowania tych zasad stać się
powinien naturalnym nawykiem każdego chrześcijanina, a lidera w Kościele
w szczególności.
Sesje merytoryczne w sobotę zakończyły zajęcia prowadzone przez pastora
Wojciecha Kowalewskiego, a które przybrały formę panelu praktyków. Wybrani
mentorzy CEL zasiedli w fotelach panelistów, a prowadzący i uczestnicy zadawali pytania dotyczące często bardzo
praktycznych i uczciwie przedstawianych
aspektów życia i pracy liderów w Kościele.
Jeden z pastorów powiedział „Kochaj bardziej Jezusa niż służbę i niech ciebie definiuje Chrystus, a nie służba”. W świetle

różnych trudnych sytuacji, którymi dzielili
się mentorzy to zdanie brzmiało jak drogowskaz.
Pierwszą niedzielną sesję, a zarazem ostatnią merytoryczną prowadził ponownie Daniel Trusiewicz, który kontynuował wątek rozwoju Kościoła przywołując
zarówno ilustracje z życia Kościołów na
świecie i porównując je z polskimi przykładami. Opierając się na doświadczeniach dr Donalda McGavrana, jednego
z najbardziej znanych na świecie misjologów, pastor Daniel przedstawił cechy,
którymi charakteryzują się rozwijające się
Kościoły. Specjaliści wyróżnili cechy, które mają wpływ na rozwój Kościoła uznając między innymi wykorzystanie domów
chrześcijan na miejsca zgromadzeń lub
zaangażowanie nieetatowych przywódców za jedne z najważniejszych. Wywiązała się dyskusja, którą podsumowują
słowa samego McGavrana, który stwierdził, że „(...) misje czynią wiele dobrego
jako dodatek do ewangelizacji. Te dobre
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dzieła muszą oczywiście być wykonywane i chrześcijanie je wykonają. Ja sam robiłem wiele z nich. Ale nie mogą one nigdy
zastąpić najważniejszego zadania misji,
jakim jest czynienie uczniami” oraz że
jeśli wszyscy członkowie Kościoła „będą
wierni tym zasadom, to rozwoju Kościoła
nie będzie można powstrzymać”.
W niedzielne przedpołudnie pozostali
w Radości uczestnicy Zjazdu CEL wzięli
udział w nabożeństwie miejscowego Zboru baptystycznego.
Wierzymy, że rozpoczęta piąta edycja programu CEL przeniesie korzyść nie
tylko jej uczestnikom, ale także całemu
Kościołowi poprzez rozwój osób zaangażowanych w ten program. A przez nich
także przyczyni się do rozwoju innych
członków Kościoła zgodnie ze słowami
Pawła, będącymi mottem CEL-u: „To, co
usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania,
którzy będą zdolni nauczać również innych” (2 Tm 2,2).
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.

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

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

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.

Ludmiła Kalisz

Ludmiła Kalisz

U

Tadeusz Kalisz

ŚWIADECTWO

Moja wędrówka
z Jezusem

rodziłam się 6. października 1942 roku w rodzinie baptystycznej we wsi Mikłaszewo, niedaleko
Narewki. Od najmłodszych lat wraz z rodzicami brałam udział w nabożeństwach i zajęciach Szkoły Niedzielnej. Tam poznawałam Słowo Boże i uczyłam się
życia chrześcijańskiego. Gdy podrosłam, spotykałam
się z młodzieżą. Starsza młodzież troszczyła się wtedy
o młodzież młodszą. Odwiedzaliśmy okoliczne zbory
– w Narwi, Hajnówce, Białowieży, Białymstoku. Do
zboru w Narewce na ewangelizacje przyjeżdżali tacy
bracia jak Jan Mackiewicz, Piotr Dajludzionek, Michał Januszkiewicz, Stefan Andres, Mikołaj Łuksza.
Ewangelizacje odbywały się przeważnie wieczorami
w prywatnych domach, do których na słuchanie zwiastowanego Słowa zapraszano sąsiadów. Nie brakowało
uroczystości w sąsiednich zborach, częste były wzajemne odwiedziny.
Gdy miałam 15 lat, postanowiłam oddać swoje
życie Jezusowi. Wraz z grupą młodzieży 24. sierpnia
1958 roku w Białymstoku przyjęłam chrzest. Udzielił
mi go prezb. Jan Mackiewicz. Jestem wdzięczna Bogu,
że mogę być Jego dzieckiem i wraz z Nim przechodzić
przez życie w różnych trudnych sytuacjach.
Pragnę też wspomnieć mego męża Tadeusza, który
urodził się w rodzinie baptystycznej 1. listopada 1934
roku we wsi Siedliszcze, niedaleko Rudki. Od najmłodszych lat uczęszczał z rodzicami do zboru oraz do Szkoły Niedzielnej. Mając 19 lat przeżył duchowe narodzenie
i na wyznanie swojej wiary 10. października 1953 roku
przyjął chrzest. Udzielił mu go prezb. Stefan Andres.
Poznaliśmy się w Szczytnie na obozie młodzieżowym. Związek małżeński zawarliśmy 2. kwietnia
1961 roku. Będąc na jesieni 1961 roku na ewangelizacji
w Rudce, prezb. Aleksander Kircun sen. powiedział,
że Kościół planuje otworzyć w Warszawie Seminarium Teologiczne. Mąż ucieszył się, że może spełnić
się jego marzenie, ponieważ cały czas myślał o pracy
w Kościele. Została mu jeszcze rozmowa ze mną. Gdy
zapytał, czy się zgadzam na pójście do Seminarium,
odpowiedziałam: jeżeli taka jest wola Boża, to idź, a ja
zostanę z rodzicami.
Po ukończeniu studiów teologicznych w Seminarium, już z dwójką dzieci, wyjechaliśmy do pracy
w zborze w Narewce. Po trzech latach pracy w tam-

tejszym zborze, na kilka lat przyjechaliśmy do Rudki,
jego rodzinnej miejscowości. Mój mąż, Tadeusz, pomagał w pracy swojemu ojcu, który wtedy pełnił funkcję
przewodniczącego zboru.
Następnie, na zaproszenie zboru w Gorzowie Wielkopolskim, wyjechaliśmy tam 13. września 1970 roku.
W zborze tym przeżywaliśmy błogosławione chwile.
Spotkaliśmy się z przyjaznym nastawieniem zborowników. Pan Bóg okazywał łaskę w pracy na Jego niwie.
Dzięki staraniom męża i Rady Zboru, odzyskano i wyremontowano kaplicę baptystyczną, którą po wojnie
władze odebrały Kościołowi i zamieniły na magazyn.
W dniu 15. września 1974 roku mąż został ordynowany na urząd prezbitera zboru. W ordynacji wzięli
udział prezbiterzy: Michał Stankiewicz, prezes Naczelnej Rady Kościoła, Michał Popko z Wrocławia, Adam
Piasecki z Gdańska i Stefan Rogaczewski z Poznania.
W latach 1980-1981 mąż pełnił funkcję przewodniczącego Okręgu Zachodnio-Pomorskiego. W maju 1980
roku, na XXIV Soborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, został wybrany na członka Naczelnej Rady Kościoła.
Po jedenastu latach służby w Gorzowie Wielkopolskim, na zaproszenie zboru w Chełmie, przenieśliśmy się z czwórką dzieci do Chełma. Od 1. listopada
1981 roku mąż rozpoczął pracę pastorską w tym zborze. W tym też czasie rozpoczęła się tu budowa nowego
domu zborowego przy ulicy Ogrodowej 56. Mąż, wraz
z komitetem budowlanym i zborownikami, aktywnie
uczestniczył w tej budowie. Otwarcie i poświęcenie
Domu Modlitwy wraz z domem zborowym odbyło się
29. października 1983 roku.
W latach 1981-1994 mąż był prezbiterem okręgu
lubelskiego. W 1994 roku, ze względu na pogarszający
się stan zdrowia, złożył rezygnację z pracy w zborze
i okręgu lubelskim. W 1999 roku przeszedł na rentę, choć, jako honorowy radny i starszy zboru, nadal
wspierał zbór w pracy duszpasterskiej. Zmarł 6. sierpnia
2011 roku w wieku 77 lat.
Po śmierci męża zostałam sama. Pan Bóg daje
mi przyjaciół, którzy się o mnie modlą i wspierają
w potrzebie. Dziękuję Mu za łaskę i błogosławieństwo,
którym mnie otacza w każdym dniu mojego życia. Jemu
za wszystko niech będzie oddana chwała.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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SENIORZY

Seniorzy w Kościele
Konstanty Wiazowski

Z

arówno w społeczeństwie jak i w Kościele przybywa
ludzi w starszym wieku. Dlatego trwa dyskusja na temat „zagospodarowania” tej grupy ludzi, a jednocześnie
ulżenie jej w różnych niedomaganiach. Powstały uniwersytety trzeciego wieku, została powołana Komisja Polityki Senioralnej, raz w roku w gmachu Sejmu obraduje
Ogólnopolski Parlament Seniorów (ostatnio nowe władze
zawiesiły jego działalność). Również w Kościele działają
różnego rodzaju spotkania ludzi w starszym wieku.

Troska o biednych i starych w Kościele
Od samego początku Kościół troszczył się o potrzebujących. W Liście Jakuba czytamy: „Czystą i nieskalaną
pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc
sierotom i wdowom w ich niedoli” (1,27). Dlatego powołano diakonów, którzy troszczyli się o tę słabszą część
Kościoła (Dz. 6,1-8). Świat pogański, dumny ze swojej
filozofii i prawa, które do dzisiaj są nauczane w instytucjach edukacyjnych na całym świecie, sankcjonował
niewolnictwo i nie dbał o tę słabszą część swego społeczeństwa – sieroty, wdowy i ludzi w starszym wieku.
Szpitale, zakłady opieki, sierocińce, ośrodki dla seniorów
i nieuleczalnie chorych, to „wynalazek” Kościoła, naśladowców Jezusa Chrystusa, który każdemu człowiekowi
przywrócił jego godność.
Ludzi w starszym wieku należy poważać i szanować. Mówi o tym wiele tekstów biblijnych. „Szanuj swego ojca i swoją matkę, aby długie było na ziemi twoje życie, które Pan, twój Bóg, da tobie” (2 Mojż. 20,12). „Przed
człowiekiem o siwych włosach wstaniesz i uszanujesz
starca, tak okażesz swoją bojaźń Bożą” (3 Mojż. 19,32).
A więc szacunek wobec starszego człowieka to przejaw
12
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pobożności, ponieważ siwe włosy są „ozdobą starców”
(Przyp. 20,29). Ludzie starzy też mają być użyteczni,
ponieważ „zasadzeni w domu Pana… jeszcze na starość
wydadzą owoc, będą żywotni i pełni sił” (Ps. 92,14-15).
Starszy wiek nie jest końcem, lecz innym etapem życia.

Jak dobrze się starzeć
Co Biblia mówi o dobrym starzeniu się? Pierwszą zasadą
jest tu bojaźń Pańska. „Bojaźń Pana wydłuża dni życia”
(Przyp. 10,27). „Bojaźń Pana jest początkiem mądrości”
(Ps. 111,10). Po drugie, należy brać pod uwagę całość życia: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały. Czy nie ma za
co dziękować Bogu? O ojcu wiary, Abrahamie, czytamy,
że „zmarł w pogodnej starości, sędziwy i syty swoich
dni i został przyłączony do swoich przodków” (1 Mojż.
25,8). Zmarł w „pogodnej starości”, a inne przekłady mówią, że stało się to w jego dobrej, pięknej czy szczęśliwej
starości. A więc starość może być pogodna, dobra, piękna i szczęśliwa. Abraham też miał życiowe kłopoty, ale
patrząc na swoje długie życie, na Boże kierownictwo
i Jego opiekę, miał za co Mu dziękować i dlatego był
zadowolony i szczęśliwy.
Następnym krokiem w dobrym starzeniu się jest akceptowanie swego wieku. Oto Jozue, wielki mąż Boży,
publicznie oświadczył, że „się postarzał i posunął w latach” (Joz. 23,2). Zamiast przepraszać za swoją starość,
trzeba się do niej przyznawać. Nie można wstydzić się
swego wieku, jest to bowiem naturalny proces. Trzeba też
brać pod uwagę, że wraz z wiekiem ubywa nam sił. Nie
musisz udawać, że mimo zaawansowanego wieku wciąż
czujesz się młodzieńcem. Można nim się czuć, ale tak
naprawdę nim się nie jest. Dlatego trzeba dobierać sobie

zadania według własnego wieku, a nie ponad swoje siły.
Aby dobrze się starzeć, należy brać pod uwagę to,
że wypełnienie życiowych celów następuje w końcowych latach życia. Obawiamy się śmierci, ponieważ
przerywa ona życie, a my podświadomie odczuwamy, że
niektórych zadań jeszcze nie wykonaliśmy. To prawda,
nie wszystkie cele są realizowane. Ale skoro nasze życie
jest przedłużane, to Bóg daje nam możliwość realizacji
tych celów. Dlatego mimo przybywania lat, mamy trwać
w służbie. Pismo Święte mówi, że „zostaliśmy stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg
wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali” (Ef.
2,10). Kiedyś dodawaliśmy lat do swego życia, a teraz
mamy dodawać życia do swoich lat.
Jeżeli mamy dobrze się starzeć, powinniśmy być
dobrym przykładem dla młodszego pokolenia. Paweł pisze do Tytusa, aby nauczał zgodnie „ze zdrową nauką.
Starszym mężczyznom, aby byli trzeźwi, stateczni, roztropni, aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starszym kobietom, żeby zachowywały się pobożnie, nie obmawiały, nie uzależniały się od
wina, żeby uczyły tego, co dobre. Niech uczą młodsze
kobiety jak mają kochać mężów i dzieci, jak mają być
rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim
mężom” (Tyt. 2,1-5).
Mimo swego wieku powinniśmy się rozwijać. Pismo Święte nakazuje: „Wzrastajcie też w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Ptr.
5,18). Wzrastanie to nie ma górnej granicy. Czasem mogą
nawiedzać nas wątpliwości i obawy, i wraz z psalmistą
możemy wołać: „Nie odtrącaj mnie w czasie starości,
nie opuszczaj, gdy ustanie moja siła” (Ps. 71,9). Ale stale
powinniśmy polegać na Bożej obietnicy: „Pozostanę ten
sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was
nosił i Ja będę dźwigał i ratował” (Izaj. 46,4).

Seniorzy w zborach
Obecność seniorów w zborze daje obopólne korzyści.
W pewnej mierze wyrażają to słowa Jezusa, który powiedział: „Ja przyszedłem, aby miały życie i to w obfitości” (Jan 10,10). Starsi ludzie poszukują tego obfitego życia, a zbory pomagają im je odnaleźć. To obfite
życie zaczyna się od właściwej relacji z Bogiem przez
Chrystusa i rozwija się przez wzrastające zrozumienie
siebie samego, relacje społeczne i konkretne zaangażowanie w jakąś służbę.
Zbory i ich seniorzy potrzebują lepszego zrozumienia procesu starzenia się i życia ludzi w starszym wieku.
Istnieje wiele mitów, nieporozumień i fałszywych pojęć
odnośnie starości. Zbory posiadają wyjątkową możliwość korygowania obrazu starzejącego się człowieka,
a seniorzy w społeczności zborowej mają możliwość lepszego rozumienia samych siebie. Pismo Święte zawiera

bowiem pouczenia dla ludzi w starszym wieku oraz zalecenia odnośnie właściwego ich traktowania. Są też w nim
przykłady ludzi w zaawansowanym wieku i ich wysoka
ocena. Starszy wiek chyba najlepiej sprzyja duchowemu
rozwojowi. Mniejsza jest wtedy presja pośpiechu, mniejszy zakres odpowiedzialności. Wartości życiowe ulegają zmianie. Rzeczy materialne stają się mniej ważne.
Zaczynamy częściej zastanawiać się nad sensem życia,
bliższe stają się wartości duchowe.
Lata doświadczeń pomagają seniorom lepiej rozumieć i stosować naukę Pisma Świętego. Wracając myślami wstecz, lepiej rozumieją życie. Wspominając wiele
wydarzeń, wyraźniej widzą, że „Bóg jest naszą ucieczką
i mocą, niezawodną pomocą w utrapieniach” (Ps. 46,2),
co jeszcze bardziej wzmacnia ich wiarę i ufność. Zbliżając się do końca swojej ziemskiej wędrówki, seniorzy
doświadczają pogłębienia swego życia duchowego. Chodzi oczywiście o tych seniorów, którzy wierzą w wieczne
życie z Bogiem.

Pomoc ze strony zboru
Zbór jest najlepszym wsparciem w duchowym wzroście
seniorów. To zbór ma zwiastować wszystko, co Jezus nakazał (Mat. 28,19-20). Dlatego jest on najlepszym środowiskiem duchowego rozwoju. W jaki sposób zbór może
wspierać swoich seniorów?
Ludzi w starszym wieku nieraz nawiedzają wątpliwości odnośnie pewności swego zbawienia i Bożej miłości. Przeżywają frustracje, ponieważ nie są już tak sprawni jak kiedyś, dlatego czują się bezużyteczni, nikomu
niepotrzebni. Ponadto odczuwają braki finansowe, coraz
bardziej pogarsza się ich zdrowie, nieraz tracą poczucie
własnej godności. Dlatego zastanawiają się nad tym, czy
łaska Boża nadal jest dla nich aktualna. Zbór jest w stanie
dopomóc takim ludziom lepiej zrozumieć siebie. Biblia
stale zapewnia o Bożej wierności, wciąż aktualnej Jego
miłości i pewności zbawienia.
Seniorzy potrzebują uwolnienia się od negatywnych
emocji. Takich jak obawy, strach, poczucie winy czy rozczarowanie. Często seniorów nawiedza poczucie winy.
Może rozczarowali się swoim życiem, nie pokierowali
nim tak, jak należało. Inni cierpią z tego powodu, że nie
są już tak produktywni jak kiedyś. Jednak Bóg zapewnia,
że są oni nadal cenni w Jego oczach, że ich grzechy zostały przebaczone i zapomniane. Naturalne jest dla nich
poczucie niepewności, ale Bóg stale zapewnia ich o swojej miłości i pomocy. „Nie dał nam bowiem Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku” (2 Tym. 1,7).
Przejmują się oni swoim stanem zdrowia, a samotni
– brakiem tych, którzy mogliby się o nich zatroszczyć
i w razie potrzeby im pomóc. Tracą swoich przyjaciół
i najbliższych członków rodziny. Coraz więcej ich znajomych znajduje się już na cmentarzu. Wszystko to
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sprawia, że czują się coraz bardziej osamotnieni. Wtedy
najlepszym ich ośrodkiem terapeutycznym jest dobrze
funkcjonujący zbór, społeczność wspierająca i dodająca
im odwagi. Spotkanie ze znajomymi, bliskimi, i to nie
tylko na nabożeństwie, ale przy herbatce na miłej rozmowie. Jest to również gwarancja poprawy ich zdrowia,
ponieważ „radosne serce jest najlepszym lekarstwem”
(Przyp. 17,22). Dlatego młodsi wiekiem członkowie
zboru powinni zapraszać seniorów do swoich domów
na poczęstunek i rozmowę. Jakże wiele to dla nich znaczy! Mogą podzielić się wtedy doświadczeniami swego
życia, poczuć się ważni i potrzebni. Taka przyjaźń budzi w nich zaufanie do innych ludzi, uspokaja zatroskane
serce i umacnia wiarę. Pan Jezus powiedział: „Niech się
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie
wierzcie” (Jan 14,1). Pomóżmy im w tej wierze.
Seniorzy nie powinni tracić swojej życiowej perspektywy, która sięga poza doczesność. Życie ziemskie
bez wiecznego życia z Chrystusem nie ma większego
sensu. Skoro przyszłość na ziemi ludzi w starszym wieku staje się coraz krótsza, powinni oni coraz bardziej
koncentrować się na życiu sięgającym poza grób. Muszą
nauczyć się na pamięć Psalmu 23 i stale powtarzać jego
słowa: „Lecz choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Bóg towarzyszy im i w tym okresie życia. Seniorzy potrzebują nowych doświadczeń. Spotkań ze znajomymi, wyjazdów
na wycieczki, poznawania nowych rzeczy, czytania nie
tylko Biblii, ale też interesujących ich lektur, rozmów na
ciekawe dla nich tematy.

Wzajemne wzrastanie w łasce
Wielka szkoda, że bogate doświadczenia seniorów nie
są właściwie lub w ogóle nie są wykorzystywane. Życie
dowodzi, że babcie i dziadkowie mają większy wpływ
na wnuczęta niż rodzice na swoje dzieci. Postawa i dobre
świadectwo dziadków nieraz decydowały o przyszłości
ich wnucząt. I to jest jednym z ważnych zadań seniorów.
To obopólna korzyść i radość. Jakże dużo straciły rodziny, które dosyć wcześnie odseparowały się od swego
starszego pokolenia.
Zbór troszczący się o swoich seniorów też lepiej rozwija się duchowo, ludzie młodzi uczą się od starszych
wiekiem, którzy są dla nich przykładem wytrwałości
w wierze mimo turbulencji życiowych. Wzajemne wspieranie się w wierze ludzi w różnym wieku umacnia poleganie na Bogu. Psalmista napisał: „Ufaj Panu i czyń dobrze,
mieszkaj w swej ziemi i bądź wierny. Raduj się w Panu,
On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją
drogę, zaufaj Mu, a On będzie działał” (37,3-5). Jakże
miło jest widzieć młodych ludzi, rozmawiających z ludźmi starszymi wiekiem, pytających ich o czasy minione,
o trudnych doświadczeniach ich wiary! A jakże bardzo
14

SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017

budującym i radosnym doświadczeniem dla seniorów jest
możliwość opowiedzenia o tym, co w swoim życiu przeżyli!
Wszyscy odczuwają potrzebę miłości. Seniorzy kochają swoje zbory. To oni są regularnymi uczestnikami
wszystkich nabożeństw i to oni zwykle ofiarują swoje
środki na rzecz zboru. Oni kochają swój zbór i wraz z psalmistą mogą powiedzieć: „Panie, miłuję dom, w którym
mieszkasz, i miejsce, w którym przebywa Twoja chwała” (26,8). Zbór powinien okazywać miłość Bożą, Jego
łaskę i troskę wobec seniorów i tworzyć środowisko wzajemnego rozwoju. Studium Biblii i modlitwa, zarówno
indywidualnie jak i zbiorowo, to niezbędne składniki duchowego rozwoju. „Słowo Twoje jest pochodnią dla stóp
moich, światłem na mojej ścieżce” (Ps. 119,105).
Seniorzy mogą być niewykorzystanym kapitałem
w zborach. Zbory troszczące się o swoich seniorów są
bardziej duchowo ubogacane. Dlatego usługujący w zborach powinni brać to pod uwagę – dobierać odpowiednie
pieśni, w nauczaniu podkreślać wartość życia w każdym
wieku, organizować specjalne spotkania seniorów, zapewnić im transport do zboru. Należałoby uczulić pastorów i diakonów do zajęcia się seniorami nie tylko w zborze, ale i w swoim sąsiedztwie. Działa bowiem w zborach
służba dzieciom, młodzieży, kobietom, dlaczego więc
w niektórych zborach nie ma służby ludziom w starszym
wieku? Otaczanie seniorów opieką to gwarancja tego,
że w przyszłości ktoś zatroszczy się o nas, ponieważ
wszyscy kiedyś będziemy starzy.
Dlaczego od czasu do czasu nie zorganizować specjalnego nabożeństwa z akcentem na seniorów? Uszanować i posłuchać tych, którzy byli wierzącymi przed nami?
Bez wątpienia największymi obawami ludzi starzejących
się jest samotność, bo niektórych z nich od miesięcy nikt
nie odwiedził. Kiedyś pewien pastor powiedział swemu
zborowi: Czy wiecie, że w naszym mieście jest 23.000
osób powyżej 85. roku życia? Tematem tego nabożeństwa były wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Mówił o potrzebie słuchania i szacunku wobec starzejącego
się społeczeństwa i tym, co o tym mówi Biblia. Ile czasu
poświęcacie ludziom starszym? – zapytywał. W czasie
tego nabożeństwa były wywiady z najstarszymi członkami zboru, były modlitwy o nich, było wiele radości
i wzajemnego zbudowania. Szacunek wobec seniorów
to wyraz szacunku wobec Boga. „Przed człowiekiem
o siwych włosach wstaniesz i uszanujesz starca, tak okażesz swoją bojaźń wobec swojego Boga” (3 Mojż. 19,32).
A seniorzy też powinni pamiętać o swoim obowiązku modlitwy słowami Psalmisty: „Boże, uczyłeś mnie od mojej
młodości i dotąd głoszę Twoje cudowne czyny. Dlatego
także w starości i w sędziwym wieku nie opuszczaj mnie,
Boże, bym mógł opowiedzieć wszystkim potomnym
o mocy Twego ramienia, o Twojej potędze” (71,17-18).

Sola Fide
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warunkiem zbawienia
* Kazanie wygłoszone 19-03-2017 roku
w Ostrowie Wielkopolskim – placówce
I Zboru Wrocławskiego.
fot.: Fotolia

A

lbowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie
z was: Boży to dar; Nie z uczynków,
aby się kto nie chlubił. Jego bowiem
dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków,
do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili Ef. 2:8-10.
Czy jesteś zbawiony? Jest to
istotne pytanie, jakie stawia przed
nami ten tekst. Od samego początku
historii teologii prowadzony jest spór
o istotę zbawienia. Ten spór podzielił nie tylko teologów, ale i kościoły. W dzisiejszym chrześcijaństwie
można spotkać wierzących w zbawienie jedynie z uczynków, z uczynków i wiary, wierzących w zbawienie
jedynie z wiary w wersji łagodniejszej (pewność zbawienia) i wersji radykalniejszej (pewność i nieutracalność zbawienia). Trudno byłoby nam
rozstrzygnąć ten spór, lecz poszukajmy odpowiedzi na pytanie o źródło
i podstawy naszego zbawienia.
Podstawowe pytanie, jakie zadają ludzie, którzy uświadomili

Ryszard Tyśnicki
sobie, że życie ma ciąg dalszy
w wieczności, jest pytaniem o komfort życia po życiu. Odpowiedź, jakiej udziela ap. Paweł w tym fragmencie jest być może dla wielu
zaskakująca: Jeśli wierzysz Jezusowi to w niebie. Istotna jest tutaj definicja zbawiającej wiary i warunków
otrzymania łaski zbawienia.
W polskim prawie konstytucyjnym jest kontrowersyjny przywilej
prezydenta. Ma on prawo do zastosowania łaski wobec skazanych na
więzienie. Prezydent nie stwierdza
faktu winy, gdyż jest ona bezsporna, ale swoim przywilejem może
on winnego wypuścić z więzienia
tak jakby był niewinny. Od czasu do
czasu decyzja prezydenta wywołuje
dyskusję w mediach, a nawet rodzi
wątpliwości, co do słuszności takiej
decyzji. Prezydent stwierdza: pomimo twojej winy znalazłem coś, co
daje ci wolność moją decyzją.
Po upadku poprzedniego ustroju państwa nasz kraj miał ogromne
długi hamujące jego rozwój, ale pań-

stwa-wierzyciele zredukowały ten
dług i otworzyły drogę do rozwoju. Zastosowały prawo łaski wobec
Polski i to otworzyło nam drogę do
reform, ale też paradoksalnie przyniosło korzyści tym, którzy tego
umorzenia dokonali.
Gdy mówimy o zbawieniu to
właściwie mówimy o łasce, jakiej
Bóg nam udziela. Pytanie jest jedno:
co stanowi gwarancję naszej nadziei
na wieczne zbawienie? Każdy wierzący ma świadomość ogromnego
długu, jaki posiadamy wobec Boga,
zasługujemy na potępienie i karę,
gdyż „wszyscy zgrzeszyli” i pomimo tego możemy mieć nadzieję,
gdyż wypływa ona z wiary.

Łaska kontra uczynki
– czy aby na pewno?
W swoich listach ap. Paweł dostrzega alternatywę: uczynki lub
wiara. Droga uczynków jest drogą
prowadzącą do nieba poprzez moje
bezgrzeszne życie. Jest to droga
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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samozbawienia. Zaś alternatywnym
rozwiązaniem jest droga wiary, która
jest darem Boga dla każdego grzesznika otrzymującego zbawienie.
Droga uczynków, choć jest dużą
pokusą dla wielu, jest ślepą ulicą,
gdyż grzech stanowi barierę nie do
pokonania. W Gal. 3,11-12 czytamy:
„A że przez zakon nikt nie zostaje
usprawiedliwiony przed Bogiem, to
rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy
z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie
jest z wiary, ale: Kto go wypełni,
przezeń żyć będzie.”
Oczywiście prawdą jest, że możemy osiągnąć niebo poprzez doskonałe życie, ale prawdą jest też fakt
grzechu przekreślający cały nasz
wysiłek. Nikt z nas ludzi nie potrafi, od dnia narodzin do dnia śmierci
uniknąć grzechu. Droga uczynków
zamyka się przed każdym, kto popełnił, choć jeden grzech w swoim
życiu. Zasada sądu, bowiem polega nie na ocenie dobrych czynów
w naszym życiu, ale wymierzeniu
zapłaty za złe. Sąd w swojej ocenienie nie stawia naszych czynów na
wadze, kładąc dobre czyny na jednej szali, a złe na drugiej. Dla sądu
ważne są jedynie złe czyny, a te prowadzą do wymierzenia kary. Tu ap.
Paweł pokazując drogę zbawienia
z uczynków stwierdza: kto wypełni
Zakon będzie żył, tylko nikt z nas
tego nie dokona. Każdy z nas jest
winny przed Bogiem, zasługuje na
wieczne potępienie.
W liście do Rzymian (Rz.
3,20.23-24) Paweł jednoznacznie
określa naszą przegraną w kategorii
dobrych uczynków i przestrzegania
zakonu. Świadomość grzechu nie
niweluje jego skutków, co najwyżej
otwiera nas na poszukiwanie rozwiązania problemu. Uświadomienie
sobie naszej grzeszności jest jedynie pierwszym krokiem w kierunku
zbawienia. Może, dlatego ci, którzy
byli na dnie moralnym, gdy się nawrócą cenią sobie fakt zbawienia
bardziej od tych „prawie dobrych”.
Uczynki składają niejako świadectwo o naszej bezsilności wobec
zła i potrzebie szukania nadziei
gdzie indziej.
16
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Usprawiedliwienie ma swoje
źródło poza nami, poza naszymi
czynami i wyborami moralnymi.
Skoro „wszyscy zgrzeszyliśmy” to
też wszyscy jesteśmy poza Bogiem
i życiem wiecznym. Brak Bożej
chwały w naszym życiu stawia nas
poza zbawieniem z nas samych. Bóg
wygonił Adama i Ewę z raju, gdyż
nie mogli być blisko Boga. My też
nie możemy, gdyż jako grzesznicy
pozostajemy poza bramami raju.
Usprawiedliwienie i nasze zbawienie ma swoje źródło poza nami,
Bóg znalazł rozwiązanie naszej niemocy. Już Stary Testament ukazuje
przebaczenie, jako efekt złożenia
ofiary zastępczej. Każdy wierzący
Żyd prowadził do świątyni baranka,
wkładał na niego ręce i wyznawał
swoje grzechy. Następnie kapłan zabijał zwierzę i spalał na ołtarzu, ukazując istotę grzechu, który zabija na
zawsze. W sposób obrazowy grzech
przechodził z winnego na ofiarowane zwierzę, a grzesznik wychodził
ze świątyni wolnym.
Takie rozwiązanie pokazywało Żydom, że grzech jest chorobą
śmiertelną i tylko nadzwyczajne zewnętrze rozwiązanie pozwala nam
uniknąć jego konsekwencji. System
ofiarniczy w judaizmie wskazywał
na potrzebę złożenia doskonałej
ofiary za grzech. Dokonał tego Jezus. Usprawiedliwienie dokonuje
się poza nami, w ofierze złożonej na
krzyżu Golgoty. To tam rozpoczyna
się proces rozwiązywania problemu
naszego grzechu. Apokalipsa mówiąc o Jezusie, określa go terminem
Baranek jakby zabity, oddając w ten
sposób istotę zbawienia i nadziei
chrześcijanina.
Zbawienie w Jezusie pokazuje inną drogę do wieczności, nie
drogę uczynków, gdyż jest to ślepa
ulica, niedająca rozwiązania problemu, wprost przeciwnie – ukazująca
grozę nie-zbawienia. Droga łaski to
zbawienie wbrew sprawiedliwości
wynikające z łaski i miłosierdzia
Bożego. Skoro nasze wysiłki nie
mogą nas zaprowadzić do nieba, musimy oprzeć się na Bogu i jego łasce.
W tym procesie niesamowitą rolę

pełni Duch Święty (1 Kor. 12,3), to
jego prowadzenie skutkuje narodzinami zbawiającej wiary.

Zbawienie jest darem
Ap. Paweł w cytowanym na początku fragmencie stwierdza, że zbawienie jest darem. Dar to coś, co
przychodzi do nas z zewnątrz i coś,
co wymaga od nas aktywności, reakcji. Gdy po śmierci mojej mamy
udaliśmy się do notariusza przejąć
po niej spadek, pierwsze pytanie,
jakie nam zadano: czy spadek przyjmujemy. To stwierdzenie otwierało drogę do przejęcia majątku, jaki
rodzice zostawili po sobie. Tak jest
z darem, jest on tak długo własnością
ofiarującego jak długo obdarowany
go nie przyjmie. Skoro zbawienie
jest darem, musi być akt przyjęcia.
Choć potencjalnie wszyscy zostali zbawieni, to realnie jedynie ci,
którzy ten wielki Boży dar przyjęli.
W tym momencie zbawienie wymusza na każdym działanie w kierunku jego przyjęcia. Ap. Paweł mocno
podkreślił rolę wiary w tym procesie,
w zasadzie stwierdził, że wiara jest
jedynym warunkiem tego zbawienia. Tu stajemy przed protestanckim
Sola Fide – tylko wiara. Nie ważne,
kim jesteś, nie ważne, co zrobiłeś
lub czego nie zrobiłeś, tak długo jesteś potępionym jak długo wiarą nie
przyjmiesz daru zbawienia.
Skoro wiara jest gwarantem
zbawienia i bramą, przez którą tego
zbawienia dostępujemy, to niezmiernie istotna jest definicja tej wiary.
Jakby się nie patrzeć diabeł na swój
sposób wierzy i ta wiara nic mu nie
daje. Wielu ludzi na świecie wierzy
w Boga, ale nie są zbawionymi, dlatego że ich wiara nie jest tą, o jaką
chodzi Jezusowi. W liście do Hebrajczyków znajdujemy definicję
zbawiającej wiary: „A wiara jest
pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym,
czego nie widzimy” Hbr. 11,1.
Wiara to pewność oczekiwania,
to zaufanie i powierzenie siebie pod
skrzydła Boga, to wreszcie poznanie
treści, które na tę pewność się składają. To budowanie swojej nadziei

nie na zasadzie wiary – „Bóg jest i co
mnie to obchodzi”, ale na zasadzie
zawierzenia, uwierzenia, zaufania,
kroczenia drogą. To postawa aktywności, w której to postawie jak pisze
Paweł „żyję już nie ja, ale żyje we
mnie Chrystus” (Gal. 2,20). W ewangelii Jana Jezus mówiąc o wierze
stwierdza, „kto słucha słowa mojego
i wierzy temu, który mnie posłał …”.
(Jan 5,23-24) widzimy wiarę zbudowaną na zaufaniu i kroczeniu, wiarę aktywną żywą, zaangażowaną.
Zbawiająca wiara to nie wiara w coś
tam, ale konkretna, ukierunkowana
na samego Jezusa i jego Słowo. Tu
Sola Fide łączy się z Sola Scripture,
gdyż zbawiająca wiara łączy w sobie
oba zagadnienia w jedno.
Wiara, o której mówimy to wiara nie w coś, ale w kogoś. Tu nie chodzi o wiarę typu „Bóg jest i ja jestem
i sobie w drogę nie wchodzimy”. Ta
wiara, która zbawia, to wiara płynąca z zaufania Bogu, polegania
na Nim i budowania swojego życia
w oparciu o Boże prowadzenie. Jest
to też wiara aktywna, zaangażowana w życie i przemieniająca je całe
w rytm woli Bożej. Musimy pamiętać też o ostrzeżeniu Jakuba, który
pisze o martwej wierze, a więc wierze, która już nic nikomu nie daje
(Jak. 2,26).

Wiara gwarantem zbawienia
jednostki
Gwarantem zbawienia nie są uczynki zakonu, ale wiara Jezusowi. Mówiąc dosłownie, nie zostaniemy
potępieni, dlatego że grzeszymy, ale
jesteśmy zbawionymi, gdyż wierzymy. Jezus umarł na za nasze grzechy
i te z przeszłości i te z przyszłości,
jesteśmy w Jezusie usprawiedliwieni i zbawieni, nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki zasługom Jezusa.
Nie istotne jak jesteś winny,
istotne, że wiara ciebie zbawia. Jak
długo wierzysz Jezusowi, kroczysz
za Nim w wierze i zaufaniu, tak
długo jesteś zbawionym. Stąd płynie pewność zbawienia, gdyż jest
ono naszym udziałem, nie dzięki
naszym zasługom, ale dzięki łasce
Boga. Pewność zbawienia to naj-

ważniejszy element naszego życia
wiary, gdyż pozwala nam kroczyć
z ufnością za Bogiem, a nie w strachu, że Bóg tylko czyha na nasze
potknięcia. Pewność zbawienia płynąca z wiary daje nam nowe spojrzenie na życie i nową energię do działania. Wiemy, że pomimo naszych
potknięć i upadków możemy zawsze
się podnieść i zawsze kroczyć wąską
drogą zbawienia.
Zbawienie z wiary rodzi uzasadnione pytanie o trwałość wiary. Czy
można utracić wiarę? Tu występuje
znacząca różnica poglądów pomiędzy zwolennikami kalwinizmu i nie
kalwinizmu w teologii. Ci pierwsi ubezwłasnowolniają człowieka
twierdząc, że wiara raz otrzymana nie może ulec erozji. Osobiście
trudno mi przyjąć taką interpretację.
Skoro można przyjąć dar wiary, to
i można go odrzucić. Czyż grzech
przeciwko Duchowi Świętemu, to
nie grzech odrzucenia wiary?
Moje doświadczenie też pokazuje wiele przykładów osób, które zaufały Jezusowi, wzbudziły w sobie
zbawczą wiarę, ale ignorując jej rozwój, nie inwestując w Boga, pozwoliły, aby chwasty tego świata (Mat.
13,1-8) zagłuszyły wiarę. W zborze
prowadzę księgę członkowską i ze
smutkiem widzę tam wiele zapisów
ukazujących niegdysiejszych członków zboru, którzy dzisiaj prowadzą
życie dalekie od Boga i wiary.
Warto postawić sobie pytanie:
Czy jesteś zbawionym? Jest to pytanie o twoją wiarę. Jeśli uwierzyłeś,
że Jezus ciebie zbawił, jeśli twoja
wiara jest ukierunkowana na wydawanie owocu wiary, jeśli szukasz
woli Jezusa dla siebie i żyjesz według Jego słowa to jesteś zbawionym. Możesz już dzisiaj kroczyć
przez życie z podniesioną głową,
gdyż twoja przyszłość jest wspaniała.

Stworzeni na nowo do dobrych
uczynków
W naszym przewodnim tekście biblijnym jest niezmiernie ciekawy
werset 10. Poprzez akt wiary jesteśmy nowym stworzeniem, Bóg daje

nam nie tylko wiarę, ale i szansę na
nowe życie, przemieniając nas od
środka.
Wierzący człowiek, choć nie
jest zbawiony z uczynków, to jednak uczynki są świadectwem jego
wiary. W Gal. 2,20 Paweł dostrzega
niezmiernie ważny element życia
wiary, jest to element zastępowania
nas i naszych pomysłów Jezusem
i jego wolą. Wiara to oddanie steru swojego życia w ręce Jezusa,
a to musi przynieść wspaniały owoc,
o jakim pisze Paweł w tym samym
liście (Gal. 5,22-25).
Jakość owocu to nie zasługa
owocu, ale drzewa, na jakim rośnie.
Nasze dobre uczynki to nie nasza
zasługa, ale efekt wiary i działającego w nas Jezusa. Skoro Bóg poprzez
akt wiary stworzył nas do dobrych
uczynków, to są one zasługą Jezusa
a nie nas, są jedynie świadectwem
przemiany, jakiej Bóg dokonał
w sercu wierzącego.
Naszym zadaniem jest chodzenie w dobrych uczynkach a jeśli na
tej drodze się potkniemy to zawsze
mamy wskazówkę listu Jana (1 Jan
1,9) której zastosowanie pozwoli
wrócić do pionu i dalej kroczyć w radości zbawienia. Wyznawanie grzechów nie jest elementem wejścia do
zbawienia ponownie, ale jest elementem weryfikującym i poprawiającym
naszą wiarę. Jest cenną lekcją uczącą nas na błędach. Poprzez grzech
nie tracimy zbawienia, a poprzez
wyznawanie grzechu nie stawiamy
ponownie siebie na drodze zbawienia, ale poprzez 1 Jana 1,9 możemy
doświadczać miłosierdzia Bożego
i uświadamiać sobie jak ważnym
elementem w naszym procesie zbawienia jest zbawiająca wiara.
Sola Fide jest kluczowym hasłem naszego zbawienia, jest najgłębszą regułą wprowadzającą
nas do grona Królestwa Bożego
i pozwala nam wkroczyć w świat
zbawionych. Wiara jest kluczem
w zbawieniu jednostki, warto o tym
pamiętać i warto ją pielęgnować,
aby rosła z małego ziarenka do
ogromnego drzewa dającego schronienie innym.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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Między wiarą
a pewnością
K

Na czym polega wiara
chrześcijańska?

iedyś
zadawałem
pytanie
przechodniom na ulicy: czy
są chrześcijanami? Zdecydowana większość udzieliła twierdzącej odpowiedzi. Statystyki mówią
jednak, że około 30% społeczeństwa polskiego, to ludzie faktycznie
praktykujący swoją wiarę chrześcijańską. Co ludzie mają na myśli mówiąc, że są wierzący? Jeśli
przyjrzymy się bliżej, to okaże się że
w naszym społeczeństwie funkcjonuje szereg mitów na temat wiary.
Wielu Polaków uważa się
za chrześcijan, ponieważ zostali
ochrzczeni w takim czy innym kościele. Ale czy sam fakt ochrzczenia może kogoś uczynić chrześcijaninem? Niektórzy uważają się za
wierzących, ponieważ chodzą do
kościoła. Czy samo chodzenie do kościoła może kogoś uczynić chrześcijaninem? Jeszcze inni twierdzą, że
są wierzący, gdyż prowadzą moralne
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życie i spełniają dobre uczynki. Jednak jest wielu ludzi niewierzących,
którzy prowadzą moralne życie i są
zaangażowani w akcje charytatywne
lub tym podobne działania obfitujące
w dobre uczynki.
Na czym zatem polega wiara? Co
sprawia, że ktoś może o sobie powiedzieć: jestem chrześcijaninem? Co
odróżnia wierzącego od niewierzącego? Odpowiedzi na to pytanie należy
szukać w Biblii, która jest najwyższym autorytetem chrześcijan. Jak
Biblia definiuje wiarę?
Według Biblii wiara to przekonanie o tym czego nie widzimy –
Hebr. 11,1. Boga nie widzimy gdyż
jest Duchem, ale możemy zobaczyć
liczne skutki Jego działania. Słowo
oryginalne użyte w Piśmie Świętym
na określenie wiary oznacza zaufanie. Jest to zaufanie do samego Boga
i Jego Słowa. Wynikiem tego zaufania jest posłuszeństwo Jego Słowu.
Weźmy za przykład Abrahama,
którego Biblia nazywa ojcem wiary. Czym się on wyróżniał spośród

Daniel Trusiewicz
innych? Abraham nie tylko wierzył
ale także zawierzył Bogu, czyli po
prostu zaufał. Okazał posłuszeństwo
gdy usłyszał głos wzywający go do
opuszczenia swojej rodzinnej ziemi.
Miał udać się do innej ziemi, którą
Bóg mu wskaże. Nie wiedział dokąd
miał wędrować wraz z całym swoim
rodem ale zaufał i okazał się posłuszny Bogu. Jego wiara charakteryzowała się bezgranicznym zaufaniem
do Boga. Biblijna wiara, to ufność
wynikająca z więzi, społeczności
człowieka z Bogiem.
Dobrze ilustruje tę prawdę historia, którą kiedyś słyszałem z ust znanego na całym świecie kaznodziei
dr Billy Grahama. Pewien odważny
człowiek postanowił przejść po linie
rozciągniętej nad wodospadem Niagara. Na wieść o tym niezwykłym
widowisku zgromadził się tłum gapiów.
Po udanym przejściu z jednej
strony na drugą, nad wzburzoną
wodą, linoskoczek zwraca się do tłumu: „czy wierzycie, że tym razem

przejdę na drugą stronę popychając
przed sobą taczkę?” Tłum odpowiada: „tak”, po czym śmiałek bierze
taczkę i popycha po linie na drugą
stronę rzeki. Następnie pyta: „czy
wierzycie, że następnym razem mogę
przewieźć w taczce człowieka?”. Zebrani odpowiadają: „tak”. Wtedy
zwraca się do podziwiających go ludzi: „kto chce być przewieziony?”
Cisza. Nikt się nie zgłasza.
Śmiałek ponawia swoją propozycję.
Nadal nie ma chętnych. Niezdecydowanie i niepewność można dostrzec
w oczach wielu zebranych tam ludzi.
Jak to? Przecież wszyscy wierzyli,
ale jednak nikt nie chce mu zaufać
(?!). Linoskoczek ponawia swą niecodzienną propozycję po raz ostatni. Tym razem zgłasza się nastoletni chłopiec. Jedyny z całego tłumu!
Chłopiec wskakuje odważnie do
taczki i zostaje bezpiecznie przewieziony na drugą stronę rzeki.
Chłopiec staje się bohaterem
dnia. Wszyscy biją mu brawo. Z tłumu wychodzi reporter i pyta chłopca: „powiedz, dlaczego zgodziłeś się
zaryzykować?”. Nastolatek odpowiada: „dlatego, że zaufałem”. Reporter
drąży: „a dlaczego zaufałeś?”, „bo on
nigdy mnie nie zawiódł” – pada odpowiedź. Znowu pyta: „ty go znasz?”
„tak, to jest mój ojciec”, chłopiec odpowiada.
Relacja, więź, społeczność rodzi
zaufanie. Wiara jest przede wszystkim zaufaniem. Jeżeli nawet czegoś
nie do końca rozumiem, albo coś
wydaje mi się ryzykowne, ale Boże
Słowo wypowiada się na ten temat
jednoznacznie, to decyduję się na
posłuszeństwo Bogu. Ponieważ On
nigdy mnie nie zawiódł i nigdy nie
zawiedzie. Zaufanie do Boga i Jego
Słowa prowadzące do praktycznego
posłuszeństwa jest testem, sprawdzianem mojej i twojej wiary.

Biblijna wiara prowadzi do
pewności
Człowiek wierzący nie musi być
chwiejny w swojej wierze i ma pełne prawo, aby być pewnym tego,
w co wierzy. Jeśli tylko jego wiara
jest oparta na Bożym Słowie.

Podam prosty przykład. Jeżeli pytają mnie „jak się nazywam?”,
to nie odpowiadam „być może” ani
„to się okaże”. Odpowiadam z całą
pewnością, ponieważ znam swoją
tożsamość. Pytanie na ile my, ludzie
wierzący znamy swoją duchową tożsamość? Duchowa tożsamość chrześcijanina jest rezultatem jego wiary,
społeczności z Bogiem, zaufania do
Bożego Słowa. Czego zatem człowiek wierzący może być pewny?
Szukajmy odpowiedzi w Biblii.
Pewność wynikająca z wiary to
przekonanie oparte na obietnicach
Boga. Biblia jest testamentem Boga
dla wierzących, z którymi On zawarł
przymierze. Bóg nigdy nie złamał
danego przez siebie Słowa. Dzięki
setkom obietnic Boga, które znajdują
się w Biblii możemy mieć pewność
tego w co wierzymy. Przypomnę
choćby kilka z nich.
Jest to przede wszystkim pewność zbawienia z łaski Boga okazanej grzesznikom – Ef. 2,8, 1 Jan
5,11-12. Pismo jasno mówi, że ci którzy zawierzyli swoje życie Chrystusowi oraz uznali Go za swego Zbawiciela i Pana mogą mieć pewność
życia wiecznego. Ta pewność jest
oparta tylko i wyłącznie na obietnicy Boga, a nie dobrych uczynkach
ani jakichkolwiek innych zasługach
człowieka.
Ludzie często płacą wielkie
pieniądze aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Są także firmy ubezpieczeniowe, które oferują swoje
polisy w celu poprawienia poczucia
bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie
one jednak, nawet te najlepsze mogą
mieć swoje zastosowanie jedynie
w tym życiu, ale żadna firma ubezpieczeniowa nie może zapewnić nikomu wiecznego bezpieczeństwa.
Na podstawie przytoczonego
fragmentu chrześcijanin może być
całkowicie pewny swego wiecznego
przeznaczenia. Do Chrystusa i Jego
Słowa można mieć bezgraniczne
zaufanie w tej kwestii gdyż jedynie On umarł i zmartwychwstał,
nikt inny poza tego Nim nie dokonał. Chrystus oddał swoje życie aby
w ten sposób złożyć doskonałą ofiarę
i dzięki temu wykupić ludzi z wiecz-

nego potępienia, na które słusznie
zasłużyli.
Jeśli uwierzyłem, to mam całkowitą pewność, że ta ofiara została
złożona za mnie. Nie mówię w tym
przypadku: „przypuszczam, że...”
albo „wydaje mi się...”, ale wypowiadam się z całą pewnością. Dlaczego? Ponieważ tak mówi Biblia. Tak
mówi sam Bóg.
Owocem wiary jest także pewność przebaczenia grzechów
– 1 Jan 1,9. Chrześcijanin podlega
pokusom i także może upaść. Jeżeli zgrzeszy, to czy wszystko jest
stracone? Trzymając się przywołanej obietnicy może upamiętać się,
żałować swego upadku, wyznać go,
powstać i iść dalej. Bóg przebacza,
gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy
zwracamy się do Niego żałując za
nasze występki. Jest jednak różnica między wyżej opisanym przypadkiem, a świadomym trwaniem
w grzechu, gdy nie ma upamiętania,
żalu ani wyznania.
Kolejna obietnica dotyczy pewności wysłuchania modlitw – Jan
16,24. Wiem, że kiedy modlę się,
mój Ojciec w niebie słucha mnie.
Moje modlitwy docierają do Niego. Jedynym pośrednikiem między
grzesznym człowiekiem a świętym Bogiem jest Chrystus. Dlatego
chrześcijanie powinni modlić się
w Jego imieniu, to znaczy poznawać
Jego wolę i prosić o różne sprawy
zgodnie z Jego wolą. Jeśli On popiera nasze prośby, to wtedy zanosi je
w naszym imieniu przed tron Boga
Ojca. Ale z drugiej strony nie znaczy
to, że spełni On nasze kaprysy lub
zachcianki – Jak. 4,3. Albo nawet
będzie zmuszony odmówić, gdybyśmy prosili Go o coś niezgodnego
z Jego wolą: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu swoim, Pan nie
byłby mnie wysłuchał” (Ps. 66,18).
Można być pewnym Jego
przewodnictwa w naszym życiu
– Przyp. 3,5-6. Bóg ma wspaniały
plan dla każdego chrześcijanina. Czy
chcemy poznać i realizować ten plan
w naszym życiu? On chce prostować
kręte ścieżki każdego wierzącego aby
przeprowadzić zwycięsko przez różne
bezdroża życia. Nie znaczy to, że Jego
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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wyznawców nie spotka żadna przykrość, smutek czy nawet ból. Jednak
możemy być pewni że On przeprowadzi nas bezpiecznie. Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie też
je pełnić aż do końca – Fil. 1,6.
Nie jest to jakieś mgliste przypuszczenie, ale niezachwiane przekonanie i pewność. Bóg jest inicjatorem nowego życia w człowieku. On
jest sprawcą dzieła zbawienia, odkupienia, nowego narodzenia, przebaczenia itd. Dlatego człowiek potrzebuje pomocy od Boga. Bóg będzie
pełnić swoje dzieło w wierzących aż
do dnia Jezusa Chrystusa. Nie tylko
do dnia jakiejś szczególnej rocznicy
wiary, kiedy może się komuś wydawać, że jest już duchowym gigantem.
Dzień Jezusa Chrystusa to albo dzień
naszego odejścia z tej ziemi lub Jego

chwalebnego przyjścia. Nie wiemy,
kiedy to nastąpi, ale wiemy na pewno, że jeszcze jest przed nami.
Słyszałem o pewnym niezwykłym maratończyku. Nazywał się
John Stephen Akwari i pochodził
z Tanzanii. Był jednym z faworytów
Igrzysk Olimpijskich w Mexico City
w 1968. Biegacz ten nie był przyzwyczajony do takich warunków (ok. 3
tys. metrów n.p.m.). W połowie dystansu zderzył się z innym zawodnikiem i upadł raniąc się w kilku miejscach. Mimo to kontynuował i dobiegł
do mety jako jeden z ostatnich, tracąc
do zwycięzcy ok. 1 godzinę. Mimo to
dostał owację i stał się swego rodzaju
bohaterem. Dziennikarze czekali do
końca, aby zapytać dlaczego tak utytułowany zawodnik przybył do mety
tak późno. John Stephen opowiedział

im o swoim upadku, po czym dodał:
„Zostałem wysłany przez mój biedny
kraj siedem tysięcy km od domu nie
po to, by zacząć, ale by dokończyć
tego biegu”.

Słowo Boże stawia nas
przed wyzwaniem
Jeżeli nazywamy się ludźmi wierzącymi w Boga, to powinniśmy
ciągle ufać Bogu i polegać na Jego
Słowie. Nawet wtedy, gdy tego nie
rozumiemy albo gdy wydaje się to
ryzykowne. Bóg zawsze wynagradza tych, którzy okazują Mu posłuszeństwo. Warto Jemu ufać i opierać
swoje przekonania na Jego niezmiennym Słowie raczej niż na zmiennych
uczuciach, doznaniach lub przeżyciach. Bo tylko taka wiara prowadzi
do niezachwianej pewności.

KOBIETA KOBIECIE
ALINA WOŻNIAK

W

iosna już w pełni, a to właśnie wiosna wymaga pracy
w ogrodach. Wiosną zakładamy warzywniaki, czy
kwiatowe rabaty, by latem i jesienią cieszyć się własnymi
plonami i pięknem kwiatów.
Pracując w ogrodzie, biorę do ręki nasiona. Małe
i twarde jak drobinki piasku. Jednak z wiarą i ufnością
wrzucam je do ziemi. Ufam, że
wykiełkują, że wydadzą plon.
Trzymając w dłoni okrągłe nasiona rzodkiewki, myślę o podobnych w rozmiarze i kształcie
nasionach gorczycy. Niewielkie,
niepozorne. A jednak to właśnie
nasiona gorczycy posłużyły Jezusowi do zobrazowania wiary.
Pan Jezus mówił do swoich
uczniów, „gdybyście mieli wiarę
jak ziarno gorczycy”… (Mt 17:20;
Łk 17:6). Cóż takiego jest w małym ziarenku? Co ono ma
wspólnego z wiarą? Czy wiara ma być tak mała, by łatwo ją
można było ukryć? Czy raczej wystarczy, że będzie właśnie
tak mała? Myślę, że odpowiedzi nie należy szukać jedynie
w rozmiarach ziarna gorczycy. Do opisu małej wiary mogło
bowiem posłużyć Jezusowi ziarno piasku. Jednak to po raz
kolejny ziarno gorczycy jest bohaterem w innym nauczaniu
Jezusa. Tym razem jest to przypowieść o Królestwie Bożym. Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że to małe, wydawałoby
się niepozorne ziarenko, należy wrzucić w ziemię i oczekiwać. A ono, mimo, że takie małe na początku, wykiełkuje
i urośnie do rozmiaru krzewu. Każde ziarno, póki leży
w naszych dłoniach, póki spoczywa w torebkach pośród

innych ziaren w suchym, ciepłym miejscu, jest jakby martwe, jak ziarna piasku. Można je pomylić. Jednak jeśli
zostanie rzucone w wilgotną ziemię, to
ożywa. Ziarno zasiane w odpowiednim
czasie i pielęgnowane, wykiełkuje, aby ostatecznie wydać
plon. Właśnie tym się ono różni od ziarna piasku.
Zatem uwaga Jezusa, by nasza wiara była jak ziarno gorczycy, nie odnosi
się jedynie do jego rozmiarów. Tak jak
przeznaczeniem ziarna nie jest leżakowanie, spoczywanie w dłoni rolnika,
tak wiara nie może być jedynie niezmiennym, stabilnym stanem. Tak jak
przeznaczeniem ziarna jest być rzuconym w ziemię i wydać plon, tak nasza wiara ma być
wypróbowana, żywa, dynamiczna i wydawać plon.
Czytamy, że „bez wiary nie można podobać się Bogu”
(Hebr 11:6). Jezus powiedział: wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie! (Jn 14:1). Jaka ma być ta wiara, by podobała się
Bogu? W opisach ewangelicznych czytamy, że Jezus niekiedy karcił swoich uczniów, za jakość ich wiary. O rodzie
bez wiary, mówił do uczniów, bezradnych wobec problemu
opętanego chłopaka (Mat 17:17). Gdzież jest wiara wasza?
Jezus pytał przerażonych uczniów podczas burzy na Jeziorze Galilejskim. Tuż przed ukrzyżowaniem, w rozmowie
z Piotrem, Jezus wypowiada słowa, „Ja zaś prosiłem za
tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Łuk 22:32). Można być
blisko Jezusa i być bez wiary? Czy wiara może ustać?

JA K A
WI A R A
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W innych z kolei sytuacjach Jezus doceniał wiarę. Do
kobiety kananejskiej, niemal targującej się o uzdrowienie
córki, powiedział: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz” (Mat 15:28). Postawę setnika,
pokornie proszącego o ratunek dla swojego sługi, Jezus skomentował słowami, „Zaprawdę powiadam wam, u nikogo
w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.” (Mt 8:10)
Te moje rozmyślania nad wiarą próbuję połączyć z pracą w ogrodzie. Myślę, że już sporo zaufania i wiary wykazałam kupując nasiona, cebulki i sadzonki roślin zapakowane szczelnie w kolorowych torebkach i kartonikach.
Wierzę, że z zakupionych nasion mogą wyrosnąć takie
piękne kwiaty, czy warzywa, jak na zdjęciach opakowań.
Ufam, że informacje o terminach wysiewu
i warunkach wzrostu tych roślin są prawdziwe. Mam już sporą wiedzę na temat
wysiewu roślin w ogrodzie.
Jakub w swoim liście nawołuje
swoich czytelników, pokaż mi swoją
wiarę! Nie woła, opowiedz mi o swojej wierze, ale pokaż ją. Pisze on, że
wiara bez uczynków jest martwa.
Przywołuje, miedzy innymi, postawę nierządnicy Rachab z Jerycha.
Ona usłyszała o żywym Bogu Izraela. Ona uwierzyła w te wieści. I na
dowód tej wiary postąpiła tak, a nie
inaczej. Jak czytamy, „przez wiarę
nie zginęła nierządnica Rachab wraz z
nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie
wywiadowców (Hebr 11:31).
Te wiosenne prace w ogródku niestety ujawniają też moje wcześniejsze zaniedbania. Bo oto znajduję cebulki tulipanów,
niewsadzone do ziemi w odpowiednim czasie. Może mi się
uda je uratować wsadzając je teraz, wiosną, Jednak tej wiosny one już nie zakwitną. Znajduję też ubiegłoroczne, nieposiane nasiona warzyw. Postaram się nadrobić zaległości
w tym sezonie i wysieję je na czas.
Tak jak z posiadanymi, jednak niewysianymi nasionami w torebkach, może być z wiarą. Pozostając jedynie
w głowie, jako nawet głębokie przekonanie i starannie
uporządkowany pogląd, pozostaje martwa. Jakub pisze,
wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą (Jak 2:19). Czytamy, że wiara, jeżeli nie
ma uczynków, martwa jest sama w sobie (Jak 2:17). Myśląc
o wierze i ogrodzie wiem, że gdybym posiadała nasiona cudownych roślin i trzymała je w najpiękniejszych ozdobnych
pudełkach, w ciepłym, suchym miejscu, to niestety pozostałyby one martwe. Mój ogród byłby pozbawiony piękna
różnych form, kolorów, zapachów, smaków. Tak naprawdę,
to wcale nie byłoby ogrodu… Zatem moja wiara w to, że
z nasion może powstać piękna rabata, jest do pokazania dopiero wtedy, gdy bierze się do dzieła. Podobnie wiara, która jest rozmiaru ziarenka ożywa i rośnie, jeśli bierze się do
dzieła. Jak powiedziałby teolog, sama wiara usprawiedliwia, ale nie taka wiara, która jest sama.

Wiara jest darem, łaską, ale równocześnie zadaniem.
Nie jest wartością, którą zachowuje się do końca niezmiennie. Przeciwnie, wiara zakłada rozwój. Wiara, nawet tak
mała jak ziarno gorczycy może rozwijać się w kierunku
wiary dojrzałej, świadomej, głębokiej. Wiara głęboka, zaangażowana, świadoma wymaga czystego serca, hojności, cierpliwości i wielkiego zaufania Bogu. Taka wiara
oczyszcza się i umacnia poprzez doświadczenia i próby
życiowe, nieraz bardzo bolesne. W Liście Jakuba czytamy:
„Z prawdziwą radością przyjmujcie różne próby i doświadczenia, jakim jesteście poddani, pewni tego, że sprawdzona
w ten sposób wasza wiara musi zrodzić wytrwałość” (Jak
1:2-3). Paweł docenia wiarę Tesaloniczan pisząc. „Od was

fot.: Bilionphotos

bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii
i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na
każdym miejscu” (1 Tes 1:8).
Zatem podczas wiosennego podziwiania wzrostu
tego, co zasiane, dbajmy o to, by nasza wiara, nawet tak
mała, jak ziarno gorczycy, nieustannie rosła. Niech będzie ona żywa i czynna w miłości (Gal 6:6). Wczytajmy się
uważnie w słowa Pisma, „Łaską zbawieni jesteście przez
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się
kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których
przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2:6-10).
Warto pamiętać, że to wydawanie plonu, owocowanie jest
możliwe dzięki prawdziwemu przylgnięciu do Jezusa. On
sam powiedział, „Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc… trwajcie we mnie,
a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać
owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we
mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy
jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten
wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (Jan 15:2-5).
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TEMAT NUMERU | SOLA FIDE

Zasada sola fide

czyli ludzka odpowiedź na łaskę

fo

t.:

Fo

to

lia

Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz

T

rzeba zacząć od tego, że hasło sola
fide tak naprawdę nie jest osobną
zasadą, ale stanowi jedną, nierozerwalną całość z omówioną już sola
gratia, składając się na jedną tezę
mówiącą o zbawieniu z łaski przez
wiarę. Błędnym więc jest odrębne
traktowanie tych dwóch haseł. To
bowiem jedynie niezbędne dopełnienie twierdzenia, że człowiek bywa
zbawiony z łaski. Nie wiemy wszak
dalej, jak tej łaski doświadcza, jak ją
przyjmuje. Na to właśnie pytanie odpowiada idea sola fide, mówiąca, że
tylko przez wiarę.

Zasada sola fide jako odrzucenie gnozy
Znaczenie wiary Kościół poznał już
w starożytności, spierając się z gnostykami twierdzącymi, że człowieka
zbawia gnoza, czyli poznanie albo
wiedza (bliższa wszak bardziej tej
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tajemnej niż naukowej). To znaczy
zbawieni zostają ci, którzy posiedli
bardzo skomplikowaną wiedzę o pochodzeniu ludzkich dusz z nadprzyrodzonego świata Pleromy, z którego w wyniku rozmaitych perypetii
jakichś boskich bytów powstał najniższy z wszystkich, plugawy, świat
fizyczny. Kto się o tym „dowiedział”,
dostępował zbawienia niezależnie od
uczynków. Kościół odrzucił tę ideę,
stawiając na wiarę, nie wiedzę. Zbawienie nie jest sprawą do wyuczenia, ani egzaminem z teologii, czy
przyswajaniem tej czy innej doktryny. Owszem jest poznaniem Jezusa
i tego, który go posłał, czyli Ojca, ale
nie w kontekście tej czy innej doktryny, lecz w swoim życiu poprzez
lekturę Biblii i podejmowanie decyzji opartych na zaufaniu Bogu. Do
tej pory jednak taka pokusa gdzie-

niegdzie wśród głosicieli różnych
ostatecznych prawd, dających życie
wieczne, „zdrowych nauk”, prawdziwego światła, nowych proroków, czy
apostołów i ich objawień, pozostaje
niestety żywa. Na ogół bywa to zarazem negacja zasady sola scriptura, bo
łączy się z głoszeniem pozabiblijnych
autorytetów, jak i sola fide, bo prosty akt zawierzenia Bogu zastąpiony
zostaje przyswojeniem sobie jakiejś,
skomplikowanej na ogół, doktryny,
co staje się warunkiem zbawienia.

Zasada sola fide jako odrzucenie
koncepcji łaski warunkowej
Sam Marcin Luter zdecydowanie
wystąpił, ale nie, jak się powszechnie sądzi, przeciw poglądom całego średniowiecza, ale raczej ideom,
które rozwinęły się w pełni dopiero
pod jego koniec i to w tym najbliż-

szym wirtemberskiemu reformatorowi nurcie. W epoce tej głoszono, że
człowiek musi się starać, by ciągle
doświadczać Bożej łaski. Angielski filozof i teolog franciszkański
Wilhelm Ockham (1285-1348) zaczął jednak podkreślać, że Bóg już
w punkcie wyjścia nie każdemu ją
daje, ale tylko temu, kto także przed
jej przyjęciem, czyni dobrze, niejako
w nagrodę. Koncepcję tę zradykalizował niemiecki teolog Gabriel Biel
(1415-1495), nauczyciel nauczycieli
samego Lutra, głosząc, że Bóg nas
obdarza łaską, bo w ogóle nie musiał
nas zbawiać, ale na nią trzeba sobie
zapracować, zasłużyć odpowiednio
dobrymi uczynkami. Luter bardzo
się tym przejął, co było początkiem
jego refleksji, która ostatecznie doprowadziła go do zerwania z kościołem katolickim. Boża łaska nie
stawia żadnych warunków wstępnych, wymaga jedynie wiary, choćby
nawet rozum mówił, że człowiek ze
względu na swe grzechy zbawiony
być nie może.

Zasada sola fide jako odrzucenie
niezbędności sakramentów dla zbawienia
Głoszenie tego hasła doprowadziło
zatem Lutra do stworzenia nowego
wyznania (luteranizmu), w którym
na pewno zmniejszyła się rola sakramentów, ale jednak nie poszedł
tu do końca. Jego rozumienie Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii) jako
realnej obecności ciała i krwi Jezusa
w chlebie i winie oraz chrztu jako
aktu ponownego narodzenia lokuje
go przecież niezbyt daleko od przekonań katolickich. To nurt reformowany protestantyzmu, najpierw
Ulryk Zwingli, przyjmuje tylko sym-

sola fide. Tę tradycję kontynuuje baptyzm, dla nas to nie są sakramenty,
a jedynie pewne symboliczne znaki
wyrazu naszej wiary.

Zasada sola fide jako odrzucenie
niezbędności Kościoła dla zbawienia
Dla nas Kościół jest wtórny wobec
naszej wiary. Zbawia nas łaska poprzez wiarę, a Kościół to po prostu
zgromadzenie ludzi, którzy tego doświadczyli, lud zbawiony przez Boga.
To stawia na głowie wyobrażenie Kościoła obecne w tradycji katolickiej
i w jakiejś mierze też luterańskiej,
a nawet prezbiteriańskiej, gdzie przynależność do Kościoła opiera się nie
na osobistej wierze, ale przymierzu
całego ludu z Bogiem, co jest niepotrzebnym przenoszeniem wzorców
Starego Testamentu do warunków
nowego przymierza. Człowiek stoi
przed Bogiem w oparciu o swoją wiarę i nie potrzebuje do tego ani wiedzy
teologicznej, ani dobrych uczynków,
ani sakramentów, ani Kościoła. Oczywiście te rzeczy są dobre, ważne, a nawet niezbędne, ale wtórne wobec wiary, do samego aktu przyjęcia Bożego
zbawienia z łaski nic nie dodają.

Czym jest wiara?

Wiara to trwanie w tym czego nie
widać, postawa oparta na trwaniu
w tym, co się jeszcze nie spełniło,
czego jeszcze nie widać, poleganie
na tym, co dopiero ma się wydarzyć,
dlatego że się ufa komuś, kto to zapowiedział. Żeby można było mówić
o wierze potrzebne są trzy elementy.
Po pierwsze – ktoś, kto wierzy. Wiara nie ma sensu poza jednostką. To jej
osobowy komponent. Nie może wierzyć naród, państwo czy wyznanie.
Wierzy zawsze konkretny
pojedynczy człowiek. WieWierzy zawsze konkretny pojedynczy
dza jest wiedzą, nawet gdy
leży zamknięta w książkach
człowiek. Wiedza jest wiedzą, nawet gdy leży
w bibliotece, a wiara musi
zamknięta w książkach, a wiara musi być żywa.
być żywa. Często wiarami
nazywa się poszczególne
boliczne znaczenie Komunii, a potem religie czy wyznania, ale to inne znaanabaptyści, którzy uznali chrzest za czenie tego słowa. Wielu katolików
wyraz ponownego narodzenia, a nie tak rozumie wiarę, ale to wypaczenie
jego przyczynę pozwolili i w tym za- jej biblijnego sensu. Po drugie – coś
kresie zwiększyć znaczenie zasady w co, się wierzy. To zbliża wiarę do

wiedzy, bo to jest składowa intelektualna, ale jest skromna, wystarczy
proste uznanie czegoś za prawdę.
W kontekście chrześcijańskim to
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
jako odkupienie naszych grzechów
i zapowiedź nadejścia królestwa Bożego. Chrześcijanie często wyolbrzymiali ten aspekt, tocząc zaciekłe spory o ten czy inny jej artykuł. Dzisiaj
bywa on jednak zbytnio ograniczany,
wiara to coś więcej niż nasze emocje
i doznania! Po trzecie – ktoś, komu
się wierzy, to jej składowa relacyjna
czyli wyraz zaufania. Wiara nie może
wisieć w powietrzu. Nie ma jej bez
ufności wobec kogoś. Bez tego nie
ma żadnej społeczności, ani jakiejkolwiek bliższej więzi. Tylko przez nią
może się człowiek otworzyć na Boga.
Ale ufności tej nie można odrywać od
tych obietnic i prawd, o których mówi
Biblia, sama ufność Bogu nie jest
jeszcze wiarą.

Jak wiara zbawia?
Przez wiarę Bóg może przyjść do
jednostki, która ufając Mu przyjmuje
prawdy objawione w Biblii, otwierając się tak na działanie Ducha Świętego. Wiara oznacza proces zmiany
życia człowieka, który może się zacząć w dowolnym momencie i owocuje określonym działaniem, które
w Nowym Testamencie Jezus łączy
z naśladowaniem Jego samego. Nie
jest ono warunkiem zbawienia ani
nic do niego nie dodaje, ale to poprzez
nie wyraża się wiara. Człowiek, który
wierzy Jezusowi, a za Nim nie idzie,
w istocie się wiary zapiera. Zbawienie dokonuje się w punkcie wyjścia,
ale tylko, o ile wiara jest prawdziwą
wiarą, jeśli jest, to zmieni ona życie,
jeśli nie zmienia, nie była autentyczna, czyli zbawienia nie dokonuje.

Konkluzje
Wiara jest zatem reakcją na Boże
działanie prowadzącą do dziękczynienia i posłuszeństwa Bogu. Usprawiedliwia grzesznika i bez niej Bogu
podobać się nie można. Nie ma więc
bez niej życia chrześcijańskiego,
gdyż ona wiąże w intymnej relacji
stworzenie ze swym Panem.
SŁOWO PRAWDY – 5 – maj 2017
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MŁODZIEŻOWO | Z cyklu: re:FORMACJ@

Samuel
Skrzypkowski

Sola fide –

T

rzy „sole” za nami, a przed nami jeszcze dwie. Zauważyłeś, że nie da się ich uszeregować, tak, by
wskazać tę, która jest najważniejsza, oraz tę, która jest
najmniej ważna? Każde „tylko” wynika ze wszystkich pozostałych i nie za bardzo może bez nich istnieć.
O tym jednak więcej na zakończenie naszej serii. Dzisiaj chciałbym się bliżej przyjrzeć temu, co sprawia, że
słudzy Boga robią czasami rzeczy, które są niedorzeczne
i zupełnie niezrozumiałe dla wielu, którzy ich obserwują
– mowa o wierze.
Sola fide (Tylko wiara) – doktryna mówiąca, że
„sama wiara w Chrystusa jest wystarczającym i skutecznym sposobem przyjęcia zbawienia od Boga. […] Owa
wiara to nie tylko sama świadomość istnienia Chrystusa, ale również zdanie się na Niego. To ufna i posłuszna
uległość oraz uznanie własnej niemocy i pełne nadziei
zwrócenie się o pomoc.”1 W niniejszym tekście chciałbym się skupić na praktycznym znaczeniu wiary i problemie jej zrozumienia wśród młodych, urodzonych
w rodzinach chrześcijańskich.
Jeden z moich ulubionych rozdziałów w Biblii to
Hebrajczyków 11. Jeden z najbardziej uderzających fragmentów Pisma, który pokazuje, o co tak naprawdę chodzi
w chrześcijaństwie. Mało tego, nie jest to po prostu opis
tego, czym jest wiara, ale znajduje się tam całe mnóstwo
przykładów tego, jak wiara działa w praktyce. To jest
chyba jedna z trudniejszych rzeczy do zrozumienia dla
młodych ludzi wychowujących się w chrześcijańskich
rodzinach, dlatego, że większość z nas ma ogromny problem w przeskoczeniu od wiedzy do wiary.
Od najwcześniejszych lat znamy mnóstwo historii biblijnych, słyszymy Ewangelię, wiemy kim jest i co
zrobił Jezus, rozumiemy to, że jesteśmy grzeszni. I co?
I nic, dopóki to jest tylko wiedza. Zmagamy się przez lata
z tym, aby wiedza przekuta została w wiarę. Jeździmy na
konferencje i obozy, odwiedzamy różne zbory, gdzie co
jakiś czas ponownie pojawiają się te same historie, które
słyszeliśmy już lata temu. I co? I nic, dopóki to jest jedynie nasze działanie. Czasami można podczas tych kazań
usłyszeć jakieś wezwanie, aby wyjść do przodu, podnieść
rękę, pomodlić się jakąś modlitwą itp. Robisz to, co powiedział kaznodzieja, coś tam wzruszającego dzieje się
w środku ciebie, ale wracasz do domu i cały „czar pryska”. I co? No właśnie, I nic. Gdzie tu jest problem? Czemu
„nie mogę się nawrócić?” Pisałem już o tym kilkakrotnie,
ale spróbuję się rozprawić jeszcze raz z tym dylematem.
Szczególnie, że tematem numeru jest właśnie wiara.
Od roku jestem tatą. Moja córka Basia właśnie uczy
się chodzić. Nie ma problemu jeśli chodzi o poruszanie
się przy meblach. Maszeruje dziarsko i pewnie, jeśli się

1 M. Wichary, Najczęstsze pytania o protestantyzm, wydanie II, Warszawa 2013, s. 31
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czegoś lub kogoś trzyma. Kłopoty się pojawiają, gdy trzeba puścić to, co daje oparcie. Czasami ją podpuszczam
i kiedy stoi przy stole, ja siadam dwa kroki od niej i wołam
ją do siebie lub pokazuję jakąś ulubioną zabawkę. Basia
patrzy wtedy na mnie, uśmiecha się, wyciąga rękę, ale nie
puszcza stołu. Kiedy jest zdeterminowana, aby do mnie
podejść, to siada na pupie, przesuwa się, po czym wstaje
z powrotem na nogi trzymając się mnie. No niestety, nie
na tym polega chodzenie. Brakuje jej wiary, pewności
w to, że kiedy się puści tego, co daje jej bezpieczeństwo,
to nie przewróci się, ale będzie mogła dojść do celu.
A nawet jeśli się przewróci, to tak naprawdę nic strasznego. Wstanie i pójdzie dalej. Przecież żeby umieć chodzić,
trzeba najpierw kilka razy upaść.
Podobnie jest z wiarą. „Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne” (Hebr. 11:1).
Wiara jest związana z nadzieją i jest przekonaniem o tym,
co nie jest oczywiste – empiryczne, możliwe do doświadczania. Tak jak trzymanie się stołu nie jest chodzeniem,
tak znajomość historii biblijnych nie jest wiarą, a jedynie
wiedzą. Nawet „wyjście do przodu” na konferencji wcale
nie musi być związane z wiarą, bo w swojej głowie wciąż
możesz „trzymać się stołu”. Moja córka nie będzie chodzić, dopóki z wiarą nie puści się oparcia i nie stwierdzi
„niech się dzieje co chce, ja już dłużej nie mogę się bronić,
idę, choćbym miała się po drodze przewrócić, idę i dojdę
po zabawkę. Widziałam jak to się robi, ale sama nigdy nie
podjęłam tego kroku, teraz moja kolej.” No dobra, tak rozbudowana pewnie ta myśl nie będzie, ale chyba wiesz o co
chodzi. J Wiara jest związana nie tylko z puszczeniem
się stołu, ale jest przede wszystkim związana ze zrobieniem kroku. Cały 11 rozdział po ładnej definicji z pierwszego wersetu podaje nam przykłady bohaterów wiary.
Ci wszyscy ludzie zostali tam opisani, bo „zrobili krok.”
Abel nie tylko wierzył, że Bóg istnieje, ale złożył mu
w związku z tym ofiarę (11:4). Noe nie tylko wierzył, że
będzie potop, ale zabrał się za budowę arki (11:7). Abraham nie tylko wierzył, że Bóg może go gdzieś poprowadzić, ale zostawił swój dom, zabrał co mógł i ruszył
w drogę (11:8-10). Później nie tylko wierzył, że Bóg może
wzbudzić jego syna z martwych, ale naprawdę był gotów
go zabić i już zamachnął się nożem (11:17-19). Mojżesz
nie tylko wiedział skąd się wywodzi i kto jest prawdziwym Bogiem, ale co znacznie ważniejsze, w związku
z tym nie chciał być kojarzony z faraonem i jego rodziną (11:24-26). Na tym polega wiara. Nie jest ona jedynie
wewnętrznym przekonaniem o czymś, ale jest przede
wszystkim związana z działaniem, które jest konsekwencją przekonania. Jest puszczeniem się stołu i zrobieniem
kroku, a nie jedynie wiedzą o tym jak to zrobić.

Trzymam się stołu czy idę?

fot.: Depositphotos

Zatem należy zauważyć dwa kluczowe czynniki. Po
pierwsze to, że Chrystus jest tym, „który wzbudza i doskonali wiarę” (Hebr. 12:2). Jeśli On przez ewangelię
i Ducha nie zacznie cię przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to ciężko mówić nawet o starcie. Jeśli
nie masz tego przekonania, i to, co mówi Biblia jest dla
ciebie niczym więcej jak tylko zadrukowanymi kartkami,
a wiesz, że tak być nie powinno, to zacznij od modlitwy,
aby Chrystus wzbudził w tobie wiarę, dał zrozumienie
Słowa, przekonywał cię przez swojego Ducha. Módl się
wytrwale i poproś o to inne osoby. Przecież po to jest Kościół. Nie mam żadnych wątpliwości, że Bóg może wysłuchać twojej modlitwy. Jeśli masz już takie przekonanie, widzisz prawdę w Piśmie Świętym, a w Chrystusie
jedyny ratunek dla siebie, to „puść się stołu”. Wiara nie

objawia się w uczuciach (chociaż te są istotne), ale
w działaniach. Jednym z moich ulubionych cytatów
o sednie chrześcijaństwa jest to zdanie: „miarą życia duchowego nie są jego ekstazy, ale jego posłuszeństwa.”2 Przecież to po przestrzeganiu przykazań Jezusa poznajemy, że go kochamy (Jan 14:21).
Wiara realizuje się w posłuszeństwie Bogu. Zabierz
się zatem do pracy i bądź gotowy na wyrzeczenia,
postaw Jezusa na pierwszym miejscu i sprawdzaj codziennie czy tak faktycznie jest. Poproś innych, aby
ci w tym pomogli i bądź z nimi szczery. Przestań
ściągać na sprawdzianach, bo Bogu nie podoba się
oszustwo. Wierzysz w to? To zacznij tym żyć. Przestań oglądać pornografię i fantazjować o tych, którzy
„wpadli ci w oko”. Chrystus mówi, że to jest grzech
cudzołóstwa (Mat. 5:27-28). Wierzysz w to? To zacznij tym żyć. Nie potrafisz? To poproś innych by się
o ciebie modlili i cię strzegli. Nie chowaj swoich
grzechów, miej ludzi, z którymi będziesz mógł się
podzielić tym, co cię trapi. Przestań próbować przypodobać się swoim znajomym. Jeśli nie chcesz czegoś robić, bo wiesz, że to nie podoba się Bogu, to
tego nie rób. Jeśli twoi znajomi tego nie rozumieją,
no to może czas na to żeby znaleźć sobie prawdziwych przyjaciół, a nie takich, którzy chcą z Tobą być
tylko wtedy, gdy grasz pod ich dyktando. Wierzysz
w to, że Bóg chce, abyś to Jemu się podobał? To zacznij tym żyć. Oto prawdziwa wiara. Oto prawdziwe
chrześcijaństwo. Oto „puszczenie się stołu”.
Wierzysz w zbawienie tylko z wiary? No to do
roboty, bo wiara objawia się w działaniu, którego jest
przyczyną. Nie wiem jak skończy się nasze życie,
Hebrajczyków 11 opowiada o wspaniałych historiach, ale czytamy też, że bohaterowie wiary „Byli
kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem,
błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni
wszystkiego, uciskani, poniewierani” (Hebr. 11:37).
Cokolwiek by się działo, żyjmy i działajmy dla Chrystusa.
Zakończę myślą, którą również zakończył autor Listu do
Hebrajczyków swoją wypowiedź o bohaterach wiary.
„Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas
grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza
i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o Tym, który
ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości,
abyście, zniechęceni, nie upadli na duszy.” (Hebr. 12:1-3).
2 Słowa przypisywane Oswaldowi Chambersowi, nie mogę jednak dotrzeć do źródła,
które by to potwierdziło.
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Wojciech
Kowalewski

Krytyczny punkt wiary

zaproszeniem do doświadczania
Bożego działania?

Z

czym kojarzy ci się słowo ‘kryzys’? Słowo to tak jak jest zwykle używane w języku potocznym
jest pełne pesymizmu i niemal
natychmiast wzbudza negatywne
skojarzenia dotyczące jakichś dramatów i zakrętów w naszym życiu.
Nierzadko sama myśl o kryzysie
rodzi w człowieku pokusę panicznej ucieczki. Kryzys jest jednak
doświadczeniem, które w różnych
okresach naszego życia dotyka
każdego z nas, często w najmniej
spodziewanych chwilach. Świat
ludzkich kryzysów nie jest jednak
jednoznaczny. Kryzys bowiem może
być doświadczeniem pozytywnym,
a nie negatywnym, otwierającym
przed człowiekiem nowe horyzonty,
nowe perspektywy, do których by
nie mógł inaczej dojść.
W języku Biblii rzeczywistość
kryzysu jest jakąś próbą, a każda
próba jest jakimś doświadczeniem.
W związku z tym te trzy terminy
możemy traktować jako terminy bliskie sobie znaczeniem: kryzys, próba, doświadczenie. Wielu z nas przechodzi różnorodne próby. Być może
zadajesz sobie pytanie: Gdzie jest
Bóg w tej całej sytuacji? Dlaczego
Bóg do tego dopuszcza? Czy ta próba, to doświadczenie, ten kryzys jest
naprawdę potrzebny? Całe szczęście
Słowo Boże nie pozostawia nas bez
odpowiedzi. Często próby prowadzą
do pogłębienia wiary w naszym życiu. Tak było z pewnością w życiu
biblijnego bohatera – Abrahama.
W wieku 99 lat, po 24 latach od
obietnicy, Abraham w końcu otrzymuje syna. To musiało być dla niego wielkie przeżycie. Więc jest na-
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dzieja, że Boża obietnica znajdzie
swe spełnienie, a on będzie ojcem
narodów. Pewnego dnia słyszy jednak od Boga słowa, których nigdy
nie spodziewał się, że usłyszy: „Weź
twojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria
i tam złóż go w ofierze, na jednym
z pagórków który ci wskażę” (I Moj.
22:2). Ten Boży nakaz jest przerażający. Stajemy tu przed czymś co jest
wręcz niewyobrażalne. Bóg temu
staremu, ponad 100-letniemu człowiekowi, którego jedyną nadzieją
w tym świecie jest jedyny, oczekiwany przez dziesięciolecia syn, nakazuje tegoż syna zabić własnymi
rękami. Bóg jawi się tutaj jako Bóg
absolutnie nielogiczny, bo przeczący samemu sobie. Przecież ten Bóg
obiecał jak wcześniej czytaliśmy:
„z ciebie wyrośnie wielki naród”,
a teraz jedynego syna, z którego ten
naród może wyrosnąć, każe własnoręcznie uśmiercić.
A jednak Abraham pomimo
to nie przestaje wierzyć i jedynym
światełkiem jego wiary jest przekonanie, że musi to mieć jakiś sens,
że Bóg nie jest, nie może być kimś
złym, nawet jeśli nie jestem w stanie tego udowodnić, wyjaśnić ani
sobie ani innym. Kiedyś to może
zrozumiem. Tego domaga się wiara pośród największych ciemności,
wiara która potrafi pokonać pokusę
zwątpienia czy rozpaczy. Krytyczny punkt wiary jest dla nas zaproszeniem do doświadczania Bożego
działania.
Podążanie wśród prób wiary
Abrahama staje się również symbolem naszych podążań. Te nasze po-

fot.: Fotolia

dążania w kontekście różnych prób
i doświadczeń możemy odczytać
jako skierowane do nas zaproszenie
do tego, by próbować poznać Boga
na nowo i zrewidować sposoby naszej służby Jemu. Potrzebujemy
pojąć, że On jest ciągle większy od
naszych schematów patrzenia na
Niego, od naszych przekonań na temat tego, w jaki sposób może On objawiać się człowiekowi, od naszych
wyobrażeń na temat tego, w jaki
sposób Bóg ma okazać nam swoją
dobroć, swoją obecność w naszym
życiu. I właśnie dlatego, właśnie tam
i właśnie wówczas, gdy wydaje się,
że Bóg zdaje się zawodzić, zapominać, gdy pojawia się ta przysłowiowa ciemna dolina, to doświadczenie
można przyjąć za zaproszenie do
wzrastania w wierze. W przypadku Abrahama Bóg posłał w ostatniej chwili barana na ofiarę. Ocalił
życie syna swego sługi Abrahama.
Następnym razem kiedy pojawi się
wątpliwość czy oskarżenie wobec
Boga w twoim życiu przypomnij sobie o tym, że choć w sytuacji Abrahama ocalił życie jego syna, to sam
nie zawahał się oddać swojego Syna
w ofierze za nas, za ciebie i za mnie.
Bóg jest potężniejszy od śmierci,
On pokonuje śmierć również w tym
celu, byśmy my, otwierając się na
życie, nie przestawali wierzyć pośród prób naszej wiary, że Bóg już
posłał swego Syna, który w ofierze
rozjaśnia mroki naszej wiary i tej
wierze nadaje znaczenie.

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

opr. Konstanty Wiazowski

wiadomości ze Świata

wiadomości ze Świata
Portugalia – maleje ilość
ewangelikalnych zborów

Obecnie w kraju tym jest 46.900 ewangelikalnych chrześcijan, w tym 4.168 baptystów w 72 zborach. W 2000 roku było tam
1.630 zborów, obecnie – 964. Jednym
z powodów tego spadku były powroty
emigrantów do swoich rodzimych krajów,
znikło wiele etnicznych zborów. Ponadto
silne zeświecczenie też robi swoje. Prawie
siedmiu na dziesięciu ewangelikalnych
chrześcijan mieszka w trzech miastach:
Lizbonie (15.300), Porto (6.400) i Setùbal
(4.200). Średnio na jeden zbór przypada
49 osób, a na terenach wiejskich – 20.
Od 2000 roku powstało 322 ewangelikalne zbory – 21 każdego roku. W każdym zborze rocznie chrzest przyjmuje
średnio 5 osób, 39% chrztów odbywa się
w zborach założonych po 2000 roku. 66%
pastorów urodziło się w Portugalii, 24%
z nich są w wieku powyżej 60 lat, a 18%
mniej niż 40 lat. Ewangelikalne kościoły
wysyłają swoich misjonarzy do Hiszpanii,
Maroka i na Wschodni Timor, ale brakuje
im międzykulturowej misji, pracy wśród
muzułmanów (evangelicalfocus).

Izrael – spotkanie
samotnych matek

Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych
Izraela zorganizowało w ośrodku Nes
Amin w Galilei spotkanie samotnych matek z dziećmi. Przebywanie w chrześcijańskiej atmosferze było dla nich szczególnym przeżyciem. 12 matek i 17 ich dzieci
w wieku od 7 do 20 lat przez dwa dni mogło zapoznać się ze sobą i dzielić się swoimi przeżyciami. Był tam czas na muzykę,
gry i zabawy, którym towarzyszyło wiele
radości. Konferencja była sponsorowana
przez Stowarzyszenie i Towarzystwo Biblijne. Na wspólnych sesjach mówiono
o przezwyciężaniu codziennych kłopotów i zaufaniu Panu. Celem zajęć siostry
Daad Odeh było zachęcanie kobiet do
nabywania umiejętności przewodzenia
i komunikowania się. Wiele zborów prowadzi kursy praktycznego radzenia sobie
w życiu małżeńskim i rodzinnym. Każdego roku ponad 100 matek bierze udział
w takich programach w wielu zborach
(Baptist World, 1/2017).

Kamerun – współpraca wśród baptystów

W 2006 roku Baptystyczna Konwencja Kamerunu (117.801 członków w 1519
zborach), Narodowy Kościół Baptystów (15.300 członków w 132 zborach) oraz
Unia Zborów Baptystycznych Kamerunu (80.000 członków 525 zborach), utworzyły Związek Baptystów Kamerunu. „Doszliśmy do wniosku, że jako baptyści
musimy wspólnie ewangelizować Kamerun, nieść edukacyjną i medyczną pomoc naszym ludziom” – powiedział Charles Tangwa, sekretarz generalny nowego Związku. W jego statucie stwierdza się, że celem Związku jest „budowanie
wspólnoty zborów baptystycznych oraz wspieranie świadectwa i służby” (Baptist World, 1/2017).

Film „Jezus” w 1500 językach

Ostatnim z nich był język ludu dasaanach, zamieszkującym Etiopię, Kenię i Sudan. Powstało już wiele filmów o Jezusie, ale żaden z nich nie miał tyle widzów
jak ten film. Plemię daasanach wyróżnia się wyjątkową kulturą i z trudnością akceptuje nowe trendy. Większość z nich zajmuje się hodowlą bydła, które określa
ich status i jest źródłem utrzymania. Nowy Testament został już przetłumaczony
na ten język, ale tylko dwa procent ludności potrafi czytać, dlatego film ten jest
wyjątkowym przekazem ewangelii dla tej grupy ludzi. W 2010 roku pozostawało
jeszcze 865 języków, a każdym z nich posługiwało się przynajmniej 50.000
osób, ale nie miało jeszcze tłumaczenia tego filmu. „Dlatego wspólnie postanowiliśmy dotrzeć do wszystkich tych grup z ewangelią, nazywając tę inicjatywę
Misja 865” – mówią autorzy projektu. Film „Jezus” po raz pierwszy został pokazany w 1979 roku w 250 kinach w Stanach Zjednoczonych (evangelicalfocus).

Filipiny – Tydzień Pisma Świętego

Każdego roku Narodowy Tydzień Biblii jest poprzedzony prezydenckim obwieszczeniem, które mówi o tym, że Biblia jest dobrym przewodnikiem do uczciwego
życia i stanowi podstawę narodowego dobrobytu. W tym roku również, 5. stycznia, prezydent Rodrigo Duterte oficjalnie ogłosił miesiąc styczeń Narodowym
Miesiącem Biblii, którego świętowanie przypadło na 23-29 stycznia. Te całotygodniowe obchody przebiegały pod hasłem: „Biblia – naszą nadzieją na rozwój
społeczny”, wybranym przez Filipińskie Towarzystwo Biblijne. Uroczystości odbywały się w całym kraju. We wspólnym czytaniu Biblii wzięło udział ponad 600
osób. Nowy Testament i Psalmy czytało prawie 100 stołecznych policjantów.
Nora Lucero, sekretarz Towarzystwa Biblijnego, powiedziała: „Dziękujemy Bogu
za udział tak wielu kościołów, pracowników urzędów państwowych, przedstawicieli mediów, za udział w tych uroczystościach. Mówiliśmy o tym w radio
i telewizji”. Odbywały się też marsze dzieci i młodzieży. Był to dobry sposób na
popularyzowanie i budowanie szacunku do Biblii (unitedbible society).

Rosja – kara za domowe spotkania biblijne

Baptyści w mieście Orioł zostali ukarani za naruszenie „pakietu Jarowoj”,
odnoszącego się do działalności misyjnej i religijnych zgromadzeń. Jak
donosi 13. marca br. Lenta.ru, w rejonie Orła trzej baptyści zostali ukarani za
rozpowszechnianie religijnej literatury oraz organizowanie spotkań domowych
bez powiadomienia odpowiednich władz. Zostali oni skazani na karę pięciu tysięcy
rubli. Na tej samej podstawie w październiku 2016 roku w Orle na karę 40.000
rubli został skazany baptystyczny pastor z USA, Donald Ossewarde. Prowadził
on biblijne spotkania domowe z małą grupą mężczyzn. „Antyterrorystyczny
pakiet Jarowoj”, którego autorami byli Irina Jarowoj i senator Wiktor Ozierow,
został zatwierdzony przez parlament rosyjski latem 2016 roku. Według tego
dokumentu działalność misyjna może być prowadzona tylko w budynkach
kościelnych i na przylegających do nich terenach, w miejscach pielgrzymek, na
cmentarzach i w krematoriach (credo.ru).
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Hiszpania – 12 nowych zborów w ciągu miesiąca

W Hiszpanii ewangelikalne nabożeństwa odbywają się w prawie 4000 miejscach.
W ostatnim dorocznym rządowym raporcie z grudnia 2016 roku mówi się, że ewangelikalni są najszybciej rozwijającą się grupą chrześcijańską. Działa tam 3.910
zborów. W ostatnim roku doszło 141 nowych zborów, czyli prawie 12 co miesiąc.
Ewangelikalne kościoły posiadają 57% miejsc kultu mniejszości religijnych. Muzułmanie posiadają 1.508 takich miejsc, Świadkowie Jehowy 650, prawosławni 197,
buddyści 155, mormoni 119, żydzi i bahaiści 36. „Mimo to trzeba mieć więcej zborów, choć od początków tego stulecia notujemy ich wyraźny wzrost– powiedział
misjolog Maximo Alvarez – ponieważ w 587 miastach powyżej 5000 mieszkańców nadal nie ma żadnego zboru ewangelikalnego”. 69% Hiszpanów utożsamia się
z katolicyzmem (spadek z 77% w 2006). Wielu z nich nie uczęszcza do kościoła regularnie. W 1992 roku 79% małżeństw zawierano w kościele, zaś w 2016 roku 3 na
4 małżeństwa były „bezwyznaniowe”. W ostatnich 10 latach liczba ateistów wzrosła
z 6% do 9%. Prawie połowa mieszkańców w wieku między 18 a 34 lat uważa się za
niewierzących (evangelicalfocus).

Maroko – tolerancja chrześcijan

Król Maroka, Mohamed VI powiedział, że jest królem wszystkich Marokańczyków:
chrześcijan, żydów i muzułmanów. W marcu tego roku Mustafa, jeden z chrześcijańskich liderów w tym kraju, publicznie głosił ewangelię w Maroku. Powiada on:
„Mówi się, że w Maroku jest 150.000 chrześcijan, ale może ich być nawet milion.
Nie ma takiego miejsca w tym kraju, gdzie nie byłoby choć jednego chrześcijanina,
jest ich wiele, ale oni nic o sobie nie wiedzą”. Ten 46-letni Marokańczyk uwierzył
w Chrystusa w 1994 roku. Należy do wysoko postawionej rodziny w swoim mieście. Najpierw był członkiem grupy fanatyków islamskich na południu kraju. Przez
6 lat studiował Koran i Biblię. W 2000 roku udał się do Rabatu, gdzie trafił do zboru,
a w 2016 roku wraz z innym postanowił się ujawnić jako chrześcijanin, występował też w telewizji. W styczniu 20017 roku sąd najwyższy Maroka ogłosił, że każdy obywatel tego kraju może opuścić islam. Gazety zaczęły szeroko o tym pisać.
W Maroku nastały nowe czasy. Chrześcijanie w końcu zaczęli wychodzić z ukrycia
(evangelicalfocus).

Indie – ewangelizowanie ludzi wysokich kast

Teraz chrześcijanie w tym kraju pochodzą z kast niskich. W 1986 roku postanowiono dotrzeć z ewangelią do Hindusów z wysokich kast. Jedenaście agencji misyjnych
podjęło to zadanie. Okręg Karnataka zamieszkuje prawie 10 mln osób, wśród których było tylko ponad 100 chrześcijan. Dotychczasowe materiały nie nadawały się
do tego celu. Trzeba było napisać nowe, w języku zrozumiałym dla tych kast, w ich
kulturowym kontekście. Rezultaty okazały się zaskakujące. Obecnie w tym okręgu
jest ponad 7000 chrześcijan. W tym roku, we współpracy z miejscowymi zborami, postanowiono przygotować 30 nowych wierzących w różnych miejscach tego
okręgu, aby mogli oni pozyskiwać do wiary w Chrystusa dalsze osoby. Zaangażowano nawróconych z wysokich kast. Chrześcijaństwo jest tam uważane za religię
niskich kast, jest ono bojkotowane, a nowi wierzący są prześladowani (Mission
Frontiers, 3-4/2017).

Jemen – coraz więcej chrześcijan

Jemen znajduje się na 11. miejscu krajów prześladujących chrześcijan. Od dwóch
lat trwa tam wojna domowa. Choć dominuje tam surowy islam, pastorzy chrzczą
coraz więcej wierzących w Jezusa. Tamtejsi muzułmanie są wychowywani w przekonaniu, że nawrócenie na chrześcijaństwo to wykluczenie z rodziny, plemienia.
Jamil, były muzułmanin, powiada: „Jako chrześcijanie czujemy się obcymi w tym
kraju. Wojna pokazała nam, co się naprawdę liczy. Biblia mówi, czego mamy się
spodziewać. Cierpienie jest częścią chrześcijańskiego życia. Kościół w Jemenie jest
młody, składający się z byłych muzułmanów”. Dlatego wierzący oczekują na powrót
Jezusa. Z powodu wojny wielu opuściło swoje strony, ale teraz chrześcijanie są
wszędzie. Budynki kościelne są dostępne tylko obcokrajowcom, ale w większości
są one zamknięte (thegospelcoalition).
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Tajlandia – Doroczne

Zgromadzenie Światowego
Związku Baptystów

Odbędzie się ono w dniach 2-7 lipca
br. w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Spotkają się tam liderzy, teolodzy, nauczyciele, pastorzy i reprezentanci różnych
kościołów baptystycznych z całego
świata. Jednym z uczestników będzie
Anthony Cross, wykładowca teologii
na Uniwersytecie w Oksfordzie w Anglii. Jest on autorem dwóch ważnych
książek: Chrzest i baptyści: teologia
i praktyka w dwudziestowiecznej Anglii (2000) oraz Przywracanie ewangelicznego sakramentu: chrzest stale
reformujący się (2012). Przedstawia
w nich baptystyczne przekonanie
odnośnie chrztu we współczesnym
kontekście. Cross będzie miał na tym
Zgromadzeniu dwa wykłady: Chrzest
– co na to inni? Chrzest i baptyści
w obecnych czasach oraz Zbawieni
przez chrzest: sakramentalny pogląd
baptystów. Przedstawi w nich rozwój
rozumienia chrztu i jego praktykowanie na tle biblijnej nauki (bwa.org).

Islandia – pierwszy
baptystyczny zbór

Islandia to dziwny kraj, to duża skała na Atlantyku, na której znajduje
się 300.000 mieszkańców. To trzeci
najbardziej szczęśliwy kraj na świecie, a mimo to jest on liderem ilości
nabywanych antydepresantów na
osobę! 85% mieszkańców uważa się
za ewangelików, ale jest to szósty kraj
pod względem procentowej ilości ateistów. Zajmuje on pierwsze miejsce
w ilości dzieci urodzonych poza małżeństwem. Często misjonarze omijają
Islandię. Ale oto baptystyczne małżeństwo, Gunnar Gunnarson z małżonką, rozpoczęło tam pracę misyjną.
Na pierwsze spotkanie przyszło dwie
osoby. Obecnie zbór ten – «Loftstofan Baptistakirkja» co znaczy pełen
radości kościół baptystyczny – składa się z 20 członków i gromadzi się
w kościele, położonym w centrum
Rejkjawiku, stolicy kraju. Na nabożeństwa uczęszcza do 35 osób. Misjonarz ten założył Guðfræðiskóli Íslands
– Islandzką Szkołę Teologiczną, by
przygotowywać przyszłych pastorów. Dzieło to wymaga wiele modlitw
i pracy (Christian.by).

wiadomości KChB /I-III 2017
Opr. Danuta Marcyniak

Wiadomości

Z KANCELARII KOŚCIOŁA

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP na swoim XXV posiedzeniu kadencji 2013-2017, które odbyło się
w dniach 15-16 stycznia 2017 r., podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała o zmianie uchwały o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XXXIX
Krajowej Konferencji Kościoła,
2. Uchwała o ustaleniu kwoty darowizny
Diakonatu na rok 2017,
3. Uchwała w sprawie zakupienia prenumeraty Miesięcznika Słowo Prawdy
na rok 2017,
4. Uchwała o dofinansowaniu misjonarzy z Funduszu Misyjnego w roku
2017,
5. Uchwała o dofinansowaniu Wyższego
Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie w roku 2017,
6. Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej
Polskiej jako całości na rok 2017,
7. Uchwała o sprzedaży kaplicy w Trelkowie,
8. Uchwała o zatwierdzeniu Statutu Słowiańskiego Centrum Misji i Integracji,
9. Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Słowiańskiego Centrum Misji
i Integracji,
10. Uchwała w sprawie egzaminu kościelnego Samuela Skrzypkowskiego
i Waldemara Bronowickiego,
11. Uchwała w sprawie Komisji Prawnej,
12. Uchwała o wpisaniu Tomasza Terefenko do Rejestru Pastorów Kościoła,
13. Uchwała o powołaniu na misjonarza
Oleksandra Nakonechnyi,
14. Uchwała o powołaniu na misjonarza
Beatę Wichary.
W dniu 16 stycznia 2017 r. brat Andrzej
Dobosz pozytywnie zaliczył egzamin kościelny.
W dniu 20 stycznia 2017 r. bracia: Samuel
Skrzypkowski i Waldemar Bronowicki pozytywnie zaliczyli egzamin kościelny.

Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP na swoim XXVI posiedzeniu kadencji 2013-2017, które odbyło się
w dniach 22 marca 2017 r., podjęła
następujące uchwały:
1. Uchwała o ustanowieniu Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu „Kościół na Skale”
2. Uchwała o przynależności Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu „Kościół na Skale” do Okręgu
Pomorskiego.
3. Uchwała o wykreśleniu Sergiusza Boreckiego z Rejestru Pastorów Kościoła.
4. Uchwała w sprawie aktualizacji wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 20132017.
5. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zboru w Koszalinie.
W styczniu, lutym i marcu 2017 r. Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter
Mateusz Wichary reprezentował Kościół bądź uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:
• 1 stycznia – udział w nabożeństwie noworocznym w zborze w Wiśle,
• 6 stycznia – udział w spotkaniu Rady
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
oraz zaprezentowanie prac Aliansu
Ewangelicznego w RP,
• 8 stycznia – udział w nabożeństwie
Zboru KChB w Otwocku i w placówce
w Górze Kalwarii,
• 13 i 14 stycznia – prowadzenie wykładów na WBST
• 15-16 stycznia – posiedzenie Rady
Kościoła
• 16 stycznia – udział w noworocznym
spotkaniu w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
• 18 stycznia – udział w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej
• 18 stycznia – wygłoszenie kazania
w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie na nabożeństwie

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, transmitowanego przez
TVP2,
19, 22 i 24 stycznia – udział w nabożeństwach w warszawskich kościołach
wyznań zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej, w dniach 20 i 23 stycznia, nasz Kościół reprezentował prezb.
Marek Budziński, a 26 stycznia – pastor
Piotr Czerwiński,
20-21 stycznia – prowadzenie wraz
z pastorem Wojciechem Kowalewskim
konferencji „Królestwo Boże w wielkim
mieście” w Warszawie-Radości,
23-24 stycznia – udział w posiedzeniu Zarządu Aliansu Ewangelicznego
w RP, podczas którego odbyły się wybory Przewodniczącego Aliansu na następne dwa lata, został nim ponownie
prezb. Mateusz Wichary,
25 stycznia – prowadzenie nabożeństwa z okazji Tygodnia Modlitwy
o Jedność Chrześcijan w Zborze KChB
„Wspólnota Radość”,
29 stycznia – udział w nabożeństwie
oraz w konferencji Zboru w Rabce
Zdroju.
31 stycznia – spotkanie w Towarzystwie
Biblijnym,
4 lutego – udział w 2 Ukraińskiej Konferencji Misyjnej w Polsce,
6 lutego – prowadzenie 1 spotkania Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej,
7 lutego – prowadzenie spotkania podsumowującego oktawę Ekumeniczną
w Warszawie,
10-11 lutego – wykłady na WBST,
11-12 lutego – wizyta w zborze w Giżycku,
17-18 lutego – udział w konferencji M4
dla zakładających nowe zbory Vranov
k/Brna, Czechy,
19 lutego – wizyta w zborze w Kaliszu,
21-24 lutego – udział w Europejskiej
Misyjnej Konferencji wśród osób rosyjskojęzycznych w Warszawie Radości,
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• 23 lutego – udział w posiedzeniu Polskiej Rady
Ekumenicznej w Warszawie,
• 24-25 lutego – współprowadzenie konferencji
„Czy to już koniec Reformacji”,
• 4 marca – prowadzenie ordynacji pastorskiej
Waldemara Bronowickiego w Wiśle,
• 7 marca – udział w konferencji oddziałów PRE,
• 10-11 marca – wykłady w WBST,
• 12 marca – wizyta w zborze w Malborku oraz
w Olsztynie, rozmowa z braćmi zakładającymi
nowe zbory,
• 14 marca – w ramach Aliansu Ewangelicznego
rozmowa z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w sprawie współpracy obchodów 500-lecia
Reformacji
• 18-19 marca – wizyta w zborze w Bielsku Podlaskim,
• 21 marca – udział w Komisji Wspólnej Polskiego Rządu RP i PRE w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
• 22-24 marca – posiedzenie Rady Kościoła
wraz z Radą Kościoła Chrześcijan Baptystów na Węgrzech oraz podpisanie umowy partnerskiej między naszymi kościołami
(23 marca),
• 25-26 marca – wizyta w zborze w Szczecinku,
• 30 marca – 1 kwietnia – współprowadzenie
pierwszego zjazdu 5 edycji Centrum Edukacji
Liderów (CEL) .
Wspaniale jest odwrócić wzrok od siebie samych i skupić go na
Bogu. Dzięki temu dwoje ludzi ma jeden cel, wspólny motyw i tę
samą pasję. Zaczynają razem przynosić Panu większą chwałę, niż
kiedykolwiek mogliby zrobić to osobno
– Tim Savage

IX Konferencja RDE

Małżeństwo

Zgłoszenia i zaliczki
do 15 czerwca 2017r.
Informacje: Kierownik: Magdalena Kostrz-Jaje – magdalena.jaje@gmail.com, tel. 503 690 025
Zgłoszenia do pobrania: www.swietajno.org.pl • Organizator: Służba Katechetyczna KChB w RP

Chrześcijański obóz dla dzieci w wieku 7-13 lat
W programie:

• różnorodne zajęcia
warsztatowe
• dużo śpiewu, gier,
radosnych zabaw
i konkursów
• szukanie odpowiedzi na
pytanie: Kim jest Bóg?
• wyprawy nad jezioro i
wycieczki autokarowe

Kiedy: 16-29 lipca 2017r.

Kim
On
Jest?

Gdzie: Ośrodek
Katechetyczny Kościoła
Chrześcijan Paptystów
ul. Kościelna 20
12-140
Świętajno
Koszt: 950 zł

el Filmar

t
Toruń, ho

a 2017
c
p
li
5
1
14
-sobota)
(piątek

informacje: razemdlaewangelii.pl
Kontakt: tel. 695 995 059,
e-mail: info@razemdlaewangelii.pl

Tim Savage
Zgłoszenia i zaliczki
do 15 czerwca 2017r.
Informacje: Kierownik obozu: Magdalena Kuźnik – anna.kuznik@wp.pl, tel. 608 311 836
Zgłoszenia do pobrania: www.swietajno.org.pl • Organizator: Służba Katechetyczna KChB w RP
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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.

