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Mateusz Wichary

Bóg sprawiedliwy i usprawiedliwiający grzeszników
Jak Bóg może być sprawiedliwy i nie karać
grzeszników?
W dzisiejszym świecie wydaje się to
pytanie mało istotne. Większość osób zakłada bowiem, że racja jest po naszej stronie,
a nie Boga. I to Bóg powinien wytłumaczyć
się z istnienia huraganów, pożarów, głodu,
niepowodzeń w pracy i złamanego paznokcia. To On, zdaniem wielu, musi wykazać się
sensownym wyjaśnieniem, nie ludzie.
Co ciekawe, takie myślenie przeważa
przede wszystkim wśród ludzi żyjących wygodnie i komfortowo. Ludzie biedni, stawiający czoła wielu wyzwaniom, są zazwyczaj
wdzięczni za to niewiele, co mają. I szukają
Bożej pomocy i liczą na nią, niezależnie
od trudności i smutków.
Ta tendencja, by rozliczać Boga i czuć
się sprawiedliwymi – ze względu na Jego
łaskawe, doczesne błogosławieństwo – jest
oznaką grzesznego serca. Jest powodem
Bożego ostrzeżenia w Pwt 8:11-14: „Bacz,
abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego... aby
gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie
piękne domy... serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga
twego”. A pytanie postawione na początku
wciąż jest tak samo trudne do odpowiedzi.
Jak SPRAWIEDLIWY Bóg może nie
karać grzeszników? Wskazanie na miłość
Bożą nie jest odpowiedzią, bo przecież nie
chcemy powiedzieć, że Bóg miłości przestaje

być sprawiedliwy. Gdyby tak było, odpowiedź
brzmiałaby: nie ma Boga sprawiedliwego, jest
tylko Bóg miłości. Ale Bóg pozostaje sprawiedliwy. Jak więc się to dzieje, że nie karze
grzeszników?
Odpowiedź rzymskokatolicka brzmi:
Bóg kocha ich, bo staną się sprawiedliwymi.
Kocha ich „na kredyt” ich przyszłych zasług.
Grzesznik musi stać się sprawiedliwym, aby
sprawiedliwy Bóg go nie karał. Odpowiedź
Lutra, którą wyczytał w Biblii, wskazała mu
zasługi Chrystusa. To On; Jego sprawiedliwość, w którą Bóg go ubiera sprawia, że Bóg
„sam [jest] sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa” (Rz 3:26).
Oto różnica. Wciąż aktualna. Wspólna
deklaracja o usprawiedliwieniu z 1999 roku
tak naprawdę przedstawia dwa stanowiska,
a zawarta w niej wspólna wizja usprawiedliwienia wyraża stanowisko, pod którym obie
strony mogą się podpisać, ale rozumiejąc je
inaczej. Pytanie o to, czy nadzieją grzesznika
jest otrzymywane za darmo i natychmiastowo – przez samą wiarę – usprawiedliwienie,
czyli przypisanie Mu zasług i sprawiedliwości
Chrystusa, czy też współdziałanie z łaską
w dziele przemiany życia (przy czym obie strony zgadzają się, że jest to konieczna praktyka
uświęcenia), wciąż odróżnia protestantów od
katolików. Wciąż Boża odwaga w nazywaniu sprawiedliwymi wierzących Chrystusowi
grzeszników, niektórym wydaje się nieodpo-

wiednia, zbyt ryzykowna i ostatecznie nieprawdziwa. Dla innych jest sednem; jest praktycznym dowodem na to, że zbawienie daje
Bóg i nie jest ono naszym własnym dziełem.
Bóg sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Czasem, jako ewangeliczni protestanci,
zamieniamy Go na Boga miłości tylko. Nie
róbmy tego. To przeczy konieczności krzyża.
Bóg miłości, który nie jest sprawiedliwy nie
musi ze swego Syna czynić zastępcy grzesznika. Może po prostu wszystkich zaprosić do
nieba, bo grzech Mu nie przeszkadza. To nie
jest nasz Bóg. Nasz Bóg jest święty i grzechem się brzydzi.
Drogi Panie, który przyszedłeś na ten
świat, aby zniszczyć grzech przez swoją
śmierć; który dobrowolnie stałeś się naszym
zastępstwem, doskonałą ofiarą i doskonałym arcykapłanem; który dajesz nam łaskawie dar przebaczenia wszystkich grzechów
i ubierasz nas w swoją sprawiedliwość, abyśmy mogli przebywać w Obecności Twojej,
Ojca i Ducha; dziękujemy Ci za ten szczególny, rozstrzygający naszą wieczność dar.
Dziękujemy, że możemy polegać na Tobie;
że w Tobie mamy swoją sprawiedliwość; że
to Twoja doskonałość, a nie nasza, chroni
nas przed karą na wieki. Dziękujemy, że możemy patrzeć na Ciebie i odnajdywać spokój
i odpocznienie. Daj proszę, aby wielkość tej
łaski ożywiała nasze serca i zmieniała nas
dla Ciebie, Amen.

kazanie

Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem
ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze,
wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie
Jezusa Chrystusa, pana mego, dla którego poniosłem wszelkie
szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa
i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości,
opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga,
na podstawie wiary... (Flp 3:9)

MATEUSZ WICHARY

W Nim
Sprawiedliwość
Chrystusa
i nasz grzech

fot. freeimages

S

imul iustus et pecctator – jednocześnie i sprawiedliwy,
i grzesznik. Ten opis kondycji doczesnej chrześcijanina budzi wiele sprzeciwów. Katolicy zazwyczaj dowodzą, że to absurd. Nie da się jednocześnie być sprawiedliwym i niegodziwym. Sprawiedliwy jest sprawiedliwy,
a grzesznik grzeszny. Inaczej te słowa tracą sens. Sprawiedliwy grzesznik albo grzeszny sprawiedliwy – to
czcza, jeśli nie szkodliwa zabawa słowami.
Czy więc warto iść za Lutrem w tej sprawie?
W końcu, nie jest i nigdy nie był natchniony, a jako baptyści w wielu sprawach się z nim nie zgadzamy – choćby
względem chrztu niemowląt, czy zrozumieniu Wieczerzy
Pańskiej.
W tym artykule postaram się pokazać, że Luter tutaj
ma rację, bo sam apostoł Paweł – a przez niego i sam Bóg
– spogląda na nasz stan właśnie w ten sposób. Ze względu
na to, że możemy być „w Nim” – czyli w Chrystusie.

Pielgrzymka wiary
Zanim to jednak nastąpi, zacznę od prostej obserwacji:
jeszcze nie doszliśmy. Mamy już swój nowy dom, czy
nowe obywatelstwo, mamy już swój nowy paszport,

ale jeszcze jesteśmy w rzeczywistości poddanej skażeniu – staremu systemowi. „Nasza ojczyzna jest w niebie” – pisze Paweł – „skąd też Zbawiciela oczekujemy”
(Flp 3:20) – który też „przemieni znikome ciało nasze
w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą,
którą też wszystko poddać sobie może” (w. 21). Mamy
obywatelstwo niebieskie, ale ciała znikome. Ciała należą do starego porządku. Czekają na przetłumaczenie na
język naszej Ojczyzny. Przemiana dopiero nastąpi, jest
przed nami. W wersetach 3:11-14 apostoł na dwa różne
sposoby opisuje ten przejściowy stan. Jeszcze nie zmartwychwstałem – mówi w 12 wersecie. Ciało mam jeszcze znikome. „Nie jakobym już to osiągnął albo już był
doskonały” – zastrzega. „Bracia, ja o sobie samym nie
myślę, że pochwyciłem” (w. 13) – wyjaśnia jeszcze raz.
Raczej – pisze – „dążę do tego, aby pochwycić” (w. 12);
czy też „zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego,
co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze,
do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie
Jezusie” (w. 13-14).
Życie chrześcijanina to wychylanie się do wieczności. Sięganie ku niej. Próby pochwycenia, złapania tego,
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co przed nami. Jak zawodnik w biegu: chce być tam, gdzie
go nie ma, przed sobą, zawsze o tych kilka centymetrów dalej. I tak biegnie do mety, nawet wtedy, gdy meta
jeszcze jest daleko.
Skąd jednak to się bierze? Dlaczego w ogóle biegniemy? Dlaczego chce nam się – o ile nam się chce,
oczywiście – podejmować ten wysiłek? Czemu w nim
startujemy? Dlatego, że coś ważnego już się rozpoczęło:
„Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa” (w. 12) – mówi Paweł.
On – Chrystus – już mnie ma. On do mnie nie dąży. Ja się
Mu nie wymykam – mówi Paweł. Ja już należę do Niego.
On mnie pochwycił, zdobył. I posiada.
A to zmieniło moje życie. Tak, jeszcze nie jestem jak
On – nie zmartwychwstałem. Ale mam już tak wiele, że
biegnę i wypatruje wieczności. Staram się być tam, gdzie
jeszcze mnie nie ma, ale już jakoś tam jestem – wraz
z Tym, który tam już jest.
Już wybiegłem. Już należę do miejsca, do którego biegnę. Zmiana nie dokonała się całkowicie, ale to
nie oznacza, że już się nie dokonało nic. Przeciwnie,
choć jeszcze nie ma mnie tam, gdzie będę, już nie ma
mnie tam, gdzie byłem. Już należę do sprawiedliwości
i świętości; ale jeszcze tkwię w niegodziwości i słabości.
Sprawiedliwy i grzesznik; święty i niegodziwy.
Jak to możliwe? Kim właściwie jestem? Czego mam
się trzymać? Na jakiej podstawie? O tym mówi fragment,
od którego rozpocząłem.

Nowa sprawiedliwość
Mówi on o nowej, innej sprawiedliwości. Apostoł Paweł
wszystko uznaje za śmiecie (bądź gnój, jak mówi inne
tłumaczenie), „żeby znaleźć się w nim [Chrystusie] nie
mając własnej sprawiedliwości” (w. 9).
To bardzo ważne słowa. Dawny faryzeusz, człowiek
ściśle przestrzegający wyśrubowanych norm i zasad nie
chce takiej sprawiedliwości. Czego więc nie chce? Nie
chce sprawiedliwości pozyskiwanych poprzez przestrzeganie norm i zasad. Wydawałoby się: nie chce jedynej
możliwej sprawiedliwości, no bo jaka inna sprawiedliwość w ogóle jest dla nas dostępna? To czego chce?
I dlaczego nie chce tej, którą pozyskał? W czym ta sprawiedliwość była niedoskonała?
Paweł stwierdza wcześniej: w perspektywie społeczności Starego przymierza – w niczym. „Ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, ze może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja” (w. 4). W ciele,
czyli: własnych osiągnięciach, statusie; w tym, kim jest.
I dalej wymienia: swoje wspaniałe pochodzenie – dobrą
krew, z właściwego, szlachetnego żydowskiego rodowodu („z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków” – w. 5) – spełnienie wszystkich wymaganych
przez Boga obrzędów („obrzezany dnia ośmego” – jego
rodzice nie zawiedli) – oraz radykalne podejście do spraw
Bożych: przestrzeganie najsurowszych norm („co do zakonu faryzeusz”) i oddanie – szczere i całkowite – spra4
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wie Bożego Przymierza (w starej wersji): „Co do żarliwości prześladowca Kościoła”. Podsumowuje samego siebie
słowami: „Co do sprawiedliwości opartej na zakonie,
człowiek bez nagany” (w. 6).
Czy apostoł Paweł mówi tu, że jest bezgrzeszny?
W pewnym sensie tak. Nie w tym sensie, oczywiście,
że nigdy nie zgrzeszył: ale w tym sensie, że był bez zarzutu, że spełniał plan Boży Starego Przymierza; że nie
lekceważył go, ale przeciwnie: szczerze, całym sobą był
zgodnie z tymi zasadami oddany Bogu – w tym zapewne
i w sposobie wymaganych ofiar za grzechy.
Był sprawiedliwy, jak to tylko było możliwe. A jednak, w następnym wersecie wyznaje: „Ale wszystko to,
co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa
za szkodę” (bądź stratę – w. 7). W tej sprawiedliwości
jest jakaś niedoskonałość; jakiś brak, który Paweł odczuwał. W kolejnym wersecie z ową nową sprawiedliwością
kontrastuje „wszystko”: „więcej jeszcze, wszystko uznaję
za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa
Chrystusa, Pana mego” (w. 8). Stratą jest więc nie tylko
owa sprawiedliwość, jaką osiągnął, ale w ogóle wszystko to, co uważał w swym życiu za korzyść, radość, zysk.
Wszelkie dobro, jakiego doświadczał „w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się
nie liczy” – jak tłumaczy EIB.
W poznaniu Chrystusa leży więc większe dobro,
zdaniem Pawła, niż w sumie wszelkich dóbr, jakich
doświadczał zanim mógł wybrać między Chrystusem,
a tym wszystkim. Dzięki poznaniu Chrystusa ma dostęp do jakiejś innej sprawiedliwości: innej niż własna
pobożność, własne oddanie Bogu, własna żarliwość;
innej niż własne radości, niż doświadczenie wywyższenia, innej niż dotychczasowa tożsamość członka wybranego narodu, duma z jego historii – Bożej przecież;
innej niż wszystko to, co sam, jako człowiek, może
stworzyć, przeżyć. To poznanie Chrystusa wiąże się
z inną sprawiedliwością: „tą, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie
wiary, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania
jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do Niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania” (w. 9-11).
Co to za sprawiedliwość? O czym apostoł mówi?

To nie jest usprawiedliwienie
Choć usprawiedliwienie jest chwalebne i dobre i mówi
o nim List do Rzymian i Galacjan (przede wszystkim),
apostoł Paweł mówi tu o czymś innym. Tak jak usprawiedliwienie łączy się z wiarą i bez wiary nijak się tego
otrzymać nie da. Ale jest to „sprawiedliwość z Boga”
która sprawia doznanie „mocy zmartwychwstania jego”
(w.10), która w jakiś doświadczalny sposób sprawia, że
uczestniczymy w jego cierpieniach, upodobniamy się
do Niego w jego śmierci, co prowadzi nas do kolejnego
podobieństwa względem Niego – w zmartwychwstaniu.
To coś aktywnego, nie biernego; stworzonego, nie ogło-

szonego; istniejącego, nie wypowiedzianego. To jakaś
faktycznie istniejąca sprawiedliwość.

wany pałac; dana nam nowa rzeczywistość „w Nim.”
Skąd ta rzeczywistość się wzięła? I czym jest?

To bycie w Chrystusie, nie nowa, chrześcijańska pobożność

To sprawiedliwość Jezusa Chrystusa

Dalej jednak, to nie jest również po prostu życie w Duchu/
życie w wierze w Jezusa Chrystusa. Chrześcijańska duchowość, czy pobożność. Oczywiście, ona jest wspaniała
i dobra i chwalebna. Ale nie o niej tu mówi. Zwróćmy uwagę, jak apostoł wprowadza swą myśl w w. 9: chce zyskać
Chrystusa „i znaleźć się w Nim” (w. 9). Paweł nie chce się
jakoś szczególnie zachowywać: on chce w szczególnym
miejscu być. On nie chce nowej, żywszej pobożności; on
chce nowej przestrzeni, nowego obszaru, nowego miejsca, nowej przynależności: bycia w Chrystusie. Nie poza
Chrystusem, ale w Nim właśnie – i to mu wystarczy.
To rzeczywistość niewidzialna; obszar wpływu
łaski. Niedostrzegalny dla zmysłów, ale dostrzegalny
i zmieniający wszystko – dla Boga. Obszar zdobyty, wypełniony Chrystusem: niewidzialne, ale realne królestwo
Boże. Paweł w ten sposób mówi o nowej, Chrystusowej
rzeczywistości wiele razy. Efezjan 1:3-14 to modlitwa
uwielbienia Ojca za to, jak kompletne jest Jego błogosławieństwo „W Chrystusie” (w. 3): „w Nim” nas wybrał
(w. 4), „w Nim” mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów, „w nim” łączy w jedną całość wszystko, co jest na
niebiosach i na ziemi (w. 10), w Nim przypadło i apostołowi i jego współpracownikom w udziale „stać się – uwaga!
– jego cząstką” (w. 11), i to „w Chrystusie” właśnie jest
nadzieja. Rzymian uczy, że nie ma żadnego potępienia dla
tych, „którzy są w Chrystusie” (Rz 8:1); 1Koryntian 1:30
mówi, że dzięki Bogu „jesteśmy w Chrystusie Jezusie”;
2Koryntian 5:17 uczy, że jeśli „ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem”; Galacjan 3:28 uczy, że wszyscy
chrześcijanie są jedno „w Jezusie Chrystusie”, a Kolosan 3:3, że nasze życie „jest ukryte wraz z Chrystusem”
w Bogu (Kol 3:3). Zanim będziemy na zawsze z Panem,
gdy powróci, jako pierwsi powstaną z martwych ci, którzy „umarli w Chrystusie” (1Tes 4;16), prawdziwa wiara
jest „w Chrystusie Jezusie” (1Tm 3:13).
Dodatkowo właśnie „w Chrystusie” jest nasza wolność (Gal 2:4), miłość Boża, od której nikt nad odłączyć
nie może (Rz 8:39), w Nim „ukryte są wszelkie skarby
mądrości i poznania” (Kol 2:3), wszystkie obietnice Boże
znalazły swoje „Tak” (2Kor 1:20), warto wzmacniać się
w łasce, która jest „w Chrystusie Jezusie” (2Tm 2:1).
Nowa rzeczywistość wieczności, zmartwychwstania
do chwały, przebaczenia, planu zbawienia, błogosławienia grzesznika – jest więc w Chrystusie Jezusie i nigdzie
indziej. Trzeba być w Nim aby to wszystko otrzymać; aby
tego wszystkiego doświadczać. I można być w Nim – już
tu i teraz, przez wiarę w Niego: to nowa rzeczywistość.
W tej nowej rzeczywistości trzeba się znaleźć. Ona jest
pozyskana i wypełniona błogosławieństwem przez Chrystusa: to coś, czego doświadczamy i w czym uczestniczymy, ale coś, czego żeśmy nie zdobyli, nie wypracowali,
nie osiągnęli. To zastawiony przed nami stół; przygoto-

To Jego sprawiedliwość. Jego doskonałe posłuszeństwo
Ojcu. Jego bezgrzeszne życie. Jego, Jego, Jego. „Sprawiedliwość z Boga”: nie ze mnie; z Boga, „której źródłem jest
Bóg” jak tłumaczy EIB. Tak, „na podstawie wiary,” – ale
o co w niej chodzi? – „żeby poznać go [Chrystusa] i doznać mocy zmartwychwstania jego [Chrystusa], i uczestniczyć w cierpieniach jego [Chrystusa], stając się podobnym do Niego [Chrystusa] w jego [Chrystusa] śmierci,
aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania [możemy
również spokojnie dodać: Chrystusa]” (Flp 3:10).
W tajemniczy sposób to wszystko, ta cała doskonałość Chrystusa, jego aktywne posłuszeństwo, jego sprawiedliwość, jego świętość, ale i aktywna nagroda Ojca
jaką Chrystus za owo posłuszeństwo otrzymuje, zostaje
przypisane mi. I każdemu wierzącemu w Niego! Staje
się moja przez wiarę: dana mi – jako największy prezent – jako osobie zjednoczonej z Chrystusem. Oto wraz
z Nim umarłem i zmartwychwstałem. A nawet – w Ef 2:6
Paweł idzie dalej – wraz z Nim króluję.
Jestem z Nim i w Nim. Z Nim i w Nim mam to, kim
On jest. Mam wszystko. „Umarliśmy” – mówi w Kolosan
Paweł – „a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem
w Bogu”. Jego doskonałość nie przemija, Nie jest jakąś
historią jedynie. Sympatyczną opowieścią o tym, co
Bóg kiedyś zrobił. Jest rzeczywistością – teraz właśnie,
gdy ja piszę, a Ty, czytelniku czytasz ten artykuł – i na
wieki: „Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych;
rzeczywistością natomiast jest Chrystus” (Kol 2:17).
Co to znaczy? To znaczy, że skoro w tajemniczy sposób przez wiarę w Chrystusa jestem w Nim, ta sprawiedliwość Chrystusa staje się moja. Bóg nie widzi moich
grzechów, ale Jego sprawiedliwość. To znaczy również,
że skoro w tajemniczy sposób przez wiarę w Chrystusa
jestem w Nim, to moje grzechy stają się Nim. A konkretnie, stały się, gdy umierał na krzyżu – i w ten sposób już
ich nie ma, choć były, są i będą. Mówiąc jeszcze inaczej:
dla Boga ich nie ma, bo jestem w Nim.
Zbawia nas sprawiedliwość Chrystusa i Jego śmierć.
Zbawia nas Jego zmartwychwstanie. W tym wszystkim
mamy udział – w Nim. A nie ma nic lepszego, co może
spotkać człowieka jak to, co spotkało Chrystusa. Choć
musiał cierpieć – i my też musimy – mamy „uczestniczyć
w Jego cierpieniach” (Flp 3:10) – i być może jak apostołowie będziemy musieli oddać swoje życie za wiarę – czego apostoł Paweł był świadomy i o czym tutaj wspomina – „stając się podobnym do niego w jego śmierci” – to
jest to najwspanialsze wywyższenie, jakie może spotkać
człowieka. Nic lepszego nas nie może spotkać, niż to, co
nas może spotkać „w Nim.” Żadna moralność – tylko to,
co przez wiarę jest „w Nim”. Żadne zasługi – tylko Jego
sprawiedliwość „w Nim.” Żadne świeckie wywyższenia
i chwała – ale zmartwychwstanie „w Nim”. Wszystko
SŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017
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inne trzeba odrzucić. Wszystko inne to śmiecie, jeśli
nie gnój. Nie dlatego, że nie są ciekawe, czy dlatego,
że chcemy je poniżyć. Ale dlatego, że w porównaniu do tego, co jest „w Nim” – Jego sprawiedliwości
i wszystkiego, co ona daje – po prostu nierozsądne
i absurdalne jest wybranie czegokolwiek innego.
Więc podążajmy. W Nim. To możliwe, dostępne. Przez wiarę. Oto łaska! I nie chodzi o naszą sprawiedliwość. Nie chodzi też o to, że to już wszystko
pochwyciliśmy – bo ani Paweł tego nie zrobił, ani
my nie zrobimy. Ale nie o to chodzi. Jeśli jesteś
„w Nim” jesteś w miejscu, w którym spełniają się
wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios (Ef
1:3). I tak, dalej grzeszysz i upadasz. Ale – choć to
prawdziwe i przykre i smutne i koniecznie należy,
będąc ożywionym Duchem, który jest w Nim, podejmować wysiłki, aby to zmienić – musi to wszystko
ustąpić w blasku chwały poznania Jezusa Chrystusa,
bycia w Nim.

Wnioski
Jak to wszystko nazwać? Jak określić? Jak podkreślić
tę chwałę, wielkość, doniosłość, piękno rzeczywistości bycia w Chrystusie – nie lekceważąc jednocześnie
doświadczenia grzechu? Jak skupić się na Nim – bo
to On jest najważniejszy, a nie nasze niedostatki –
na tym, co pozyskała i cały czas pozyskuje dla nas
Jego świętość, Jego zmartwychwstanie, Jego życie
w chwale?
Myślę, że formuła „simul isutus et pecctator”
pokazuje odpowiednio tę rzeczywistość. Jestem całkowicie sprawiedliwy w Nim. Już teraz. Choć również teraz jestem niegodziwy i zepsuty, bo jeszcze
nie dobiegłem. To może trudne. Ale prawdziwe, bo
Chrystus jest prawdziwy. Prawdziwszy niż ja, który mijam, a tylko w Nim trwam na wieki. Skoro On
jest prawdziwy, a ja jestem w Nim, to to, co mam
w Nim, jest prawdziwe. Prawdziwsze nawet niż to,
czego doświadczam.
Oto chwała chrześcijaństwa. Nie nasze dobre
uczynki – choć istnieją, oczywiście. Nie jakieś cuda-wianki, jakie dokonujemy przez wiarę, albo jakich
Duch przez nas dokonuje – choć chwała za nie Bogu!
Nasza chwała to Chrystus. A nasze wywyższenie
i nadzieja i radość i zbawienie i pokój i wszystko, co
ma sens i co daje cel i wdzięczność i znaczenie – to
łaska możliwości bycia w Nim. Poznania Go, jako
dostępnego, doskonałego, żyjącego i udzielającego
siebie Pana.
Nie zagubmy tej wielkości i wartości w introwertycznym skupieniu na sobie. Chrześcijaństwo
nie polega na skupieniu na sobie – choćby dla najlepszych, cnotliwych celów. W chrześcijaństwie chodzi o Chrystusa, który wszystko zmienia. Już bardzo
wiele. I wszystko wkrótce, gdy wróci. Maranatha.
6
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Wiosenna
ewangelizacja
– Występ Balletu

Magnificat

Z życia kościoła | chełm

Henryk Skrzypkowski

Wiosenna ewangelizacja – Występ Balletu Magnificat

W

okolicach Pamiątki Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego – zbory baptystyczne, zielonoświątkowe oraz ewangelicznych
chrześcijan naszego regionu organizują wspólne wydarzenie ewangelizacyjne. W tym roku zaprosiliśmy
Ballet Magnificat ze spektaklem pt.:
„Powrót syna Marnotrawnego”.
Ballet Magnificat – to założona w 1986 r. amerykańska grupa
baletowa z Jackson nad Missisipi, wystawiająca swoje spektakle
na całym świecie. Łączy ze sobą
balet tradycyjny z nowoczesnym,
tworząc niezwykłe spektakle teatralno-muzyczne. Ta specyficzna
mieszanka wielu odmian tańca – od
klasycznego przez jive, aż po motywy celtyckie i żydowskie – połączona z głębokim, poruszającym
przesłaniem spektakli, stanowi
o wyjątkowości zespołu.
Sztuka „Powrót syna Marnotrawnego” jest parafrazą biblijnej
przypowieści o synu marnotrawnym i składa się z dwóch aktów.
Pierwsza część opowiada o szczęśliwej rodzinie. Jednak pewnego
dnia mąż ulega pokusom i porzuca
żonę i córkę. Bawi się, prowadzi
rozwiązłe życie i wkrótce traci majątek. Ta część kończy się moralnym
i duchowym upadkiem bohatera.
Druga odsłona ukazuje męża, który
podejmuje ciężkie, fizyczne prace,
aby się utrzymać. Opuścili go przyjaciele zabaw. Mężczyzna uświadamia sobie, jak wiele stracił. Jednocześnie odkrywa, że jedyne, co mu
pozostało, to mała książka – Biblia
jego żony. Lektura Bożego Słowa
staje się dla niego źródłem siły i odwagi do naprawienia błędów. Finał
przedstawia pokutę, powrót i pojednanie bohatera z rodziną.
Przedstawienie zostało oprawione piękną, różnorodną muzyką instrumentalną z elementami
wokalnymi. Na uwagę zasługują
kostiumy, nietypowe dla baletu,

zbliżone do ubrań tradycyjnych.
Nawet stroje prostytutek nie były
wyzywające. Szybko zmieniające
się układy taneczne przykuwały
uwagę wszystkich widzów i pomagały utrzymać napięcie do końca
spektaklu. Często rozlegające się
gromkie brawa świadczyły o bardzo pozytywnym odbiorze baletu.
Szczęśliwe zakończenie całej
historii było dobrą lekcją i zachętą
do refleksji nad własnym życiem.
Ponadto po zakończeniu sztuki tancerz, odgrywający główną rolę, po-

również przez różne środowiska naszego miasta – muzyczne, teatralne,
religijne i samorządowe. Uczestnicy bez trudu zrozumieli przesłanie,
w którym Bóg przebacza ludzkie
grzechy i daje nadzieję nowego życia przez posłuszeństwo Bożemu
Słowu.
To wydarzenie było dla nas
ciekawym i pouczającym doświadczeniem .Po pierwsze okazało się,
że połączenie wysiłku kilku zborów
nie tylko nas zbliża, ale i pozwala uzyskać wyższe fundusze, któ-

dzielił się własnym świadectwem
o źródle radości i pokoju, jakie odnajduje w osobie Jezusa Chrystusa.
Następnie wszyscy artyści wyszli
na hol, gdzie czekali na widzów.
Każdy mógł z nimi porozmawiać
i nawiązać relacje.
Na spektakl w Chełmie przyszło prawie 500 osób. Zdecydowana większość po raz pierwszy
w życiu oglądała balet na żywo.
Inni obawiali się, że będzie to
nudne i trudne do przyswojenia
przedstawienie. Jednak informacje
zwrotne po spektaklu są bardzo
pozytywne. Przedstawienie zostało
ciepło przyjęte i wysoko ocenione

re umożliwiają realizację bardziej
złożonych projektów. Po drugie
stosowanie różnorodnych narzędzi
do dzielenia się Bożym Słowem
pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców. Poza tym wysoki
poziom kulturalny tego wydarzenia
podnosi naszą – protestantów – rangę w lokalnej społeczności. Wreszcie kreatywne podejście do głoszenia ewangelii również poszerza
horyzonty ludzi wierzących.
Mamy nadzieję, że ten Boży
zasiew wyda owoc w życiu mieszkańców naszego regionu poprzez
zrozumienie, wiarę i posłuszeństwo Chrystusowi na co dzień.
SŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017
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Z Życia kościoła | BARTOSZYCE
Marek Orlicki
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października 2016 r.
w Bartoszycach odbyła się uroczystość 120-lecia
utworzenia samodzielnego Zboru
KCHB w tym mieście. Stało się to
19 kwietnia 1896 roku, po ponad
40 latach od pojawienia się pierwszych baptystów na tych terenach.
W związku z tą rocznicą w Bartoszyckim Domu Kultury odbyła się
uroczystość zorganizowana przez
miejscowy zbór. Warto zaznaczyć,
iż na miejsce przeprowadzenia
tego wzniosłego wydarzenia, wybrano budynek, który do 1952 roku
stanowił dom modlitwy i od 1878
roku służył kilku pokoleniom baptystów.
Uroczystość 120-lecia zboru
KCHB w Bartoszycach powiązano
ze Świętem Reformacji. Z tej okazji goszczono wielu znamienitych
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gości m.in.:
Przewodniczącego Rady Kościoła, prezbiterów i pastorów ze zborów wchodzących w skład okręgu
mazurskiego oraz prezbitera Marcina Górnickiego z Białegostoku
jak i delegatów z zaprzyjaźnionych zborów, Starostę Powiatu
bartoszyckiego, delegata z Urzędu

Miasta Bartoszyce, księży z parafii
rzymsko-katolickiej, greko-katolickiej i ewangelicko-augsburskiej.
Pojawiło się również wiele osób
zaprzyjaźnionych ze zborem oraz
wielu mieszkańców miasta.
Podczas blisko 3 godzinnej
uroczystości zebrani goście mogli wysłuchać wielu wykładów.

Pierwszy z nich dotyczył historii
i istoty reformacji, wygłoszony
przez ks. Pawła Hause z parafii
ewangelicko-augsburskiej z Kętrzyna. Baptyzm w kontekście
reformacji przybliżył prezbitera
dr Mateusz Wichary, a historię
Zboru KCHB w Bartoszycach
przedstawił pastor Marek Orlicki
z Bartoszyc. Oprawę muzyczno-uwielbieniową przygotował zespół ze Zboru KCHB w Olsztynie
oraz chór z Białegostoku. Bardzo
ważnym elementem uroczystości
był obszerny blok życzeń, podczas

którego prezbiterzy, pastorzy, delegaci oraz zaproszone osoby ze
Zborów naszego Kościoła składały
życzenia oraz wyrażały słowa zachęty, dziękczynienia i błogosławieństwa Zborowi na przyszłość.
Warto zaznaczyć, iż przy okazji organizowania uroczystości
rocznicowych, po raz pierwszy
Zbór w Bartoszycach zorganizował wystawę Biblii przygotowaną
przez fundację Aeropag. Podczas
czterodniowej wystawy, ponad
400 osób z miasta, w tym wielu
uczniów z miejscowych szkół, mo-

MATEUSZ WICHARY

gło zapoznać się z historią Biblii
i poznać ją bliżej.
Po części oficjalnej uroczystości, zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez Zbór w Bartoszycach,
którego centralną częścią był wypiek świeżego chleba.
Jubileusz 120-lecia Zboru
KCHB w Bartoszycach był dobrą
okazją do dziękowania Bogu za
jego wierność, obietnice i troskę,
jakie okazuje tym, którzy Go miłują.

Z Życia kościoła | WSPÓŁPRACA

Podpisanie Umowy o Współpracy
z Węgierskim Kościołem Baptystycznym
O

statnie posiedzenie Rady Kościoła, w dniach
22-23 marca br. było wyjątkowe. Już sam termin – środa i czwartek zamiast tradycyjnych niedzieli
i poniedziałku – wskazywał, że będzie się działo coś
szczególnego.
I faktycznie. 23 marca, w dzień przyjaźni polsko-węgierskiej podpisaliśmy Umowę o Współpracy
z Węgierskim Kościołem Baptystycznym.
Poszerzona delegacja Rady Kościoła Baptystycznego na Węgrzech przyleciała do Warszawy już
22 marca po południu. Zjedliśmy razem obiad, a następnie przez kilka godzin rozmawialiśmy o sytuacji
w naszych Kościołach i krajach. Był to bardzo zachęcający czas. Mówiliśmy szczerze i otwarcie, zarówno
sprawach zachęcających jak wyzwaniach. W trakcie
rozmowy poczuliśmy wzajemną bliskość i chęć błogosławienia sobie.
23 marca, po śniadaniu, w Sali Profesorskiej odczytaliśmy i podpisaliśmy wcześniej przygotowaną
wspólnie Umowę o Współpracy – w trzech językach:
węgierskim, angielskim i polskim. Umowa ta stwierdza między innymi: „przepełnieni ufnością do Boga,
zapałem dla głoszenia Ewangelii i misji oraz motywowani wzajemnym szacunkiem, chcemy być dla siebie
błogosławieństwem i pomocą, licząc na wsparcie naSŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017
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ZAPR ASZAMY

Wizyta delegacji Rady Kościoła Baptystycznego na Węgrzech, 22-23 marca 2017 r.

Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę [...]
i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło,
którego wody nie wysychają. (Iz 58:11)

Źródło mego życia
Już dziś zapraszamy Ciebie i przyjaciółki na Ogólnopolską Konferencję
Kobiet, która odbędzie się w Warszawie-Radości w dniach

29 września - 1 października 2017 r.

W programie m.in. wykłady, seminaria i warsztaty. A także trochę
ruchu w tańcu, niespodzianki oraz inspirujący wieczór świadectw.
Przywieź ze sobą domowe ciasto i wygraj nagrodę!

Szczegóły już wkrótce na stronie www.baptysci.pl
oraz na Facebook’u i w sierpniowym wydaniu Słowa Prawdy.

Warto zaplanować ten weekend, bo to wyjątkowy czas
dla kobiet w każdym wieku! Czekamy na Ciebie!

CHWILA POEZJI
szego wszechmocnego i łaskawego Boga, tylko dla
Jego chwały, w wierności Bożemu Słowu i wspólnie wyznawanej, biblijnej wierze”. Dalej Umowa
określa główne obszary współpracy i pomocy:
troska o wzajemne więzi, edukacja, inicjatywy
kulturalne, służba charytatywna, organizowanie
konferencji i zakładanie instytucji dla realizacji
celów oraz wspólne wspieranie innych kościołów.
Po modlitwie oraz wręczeniu sobie pamiątek
zabrał głos uczestniczący w uroczystości przedstawiciel ambasady węgierskiej. Zapewnił o poparciu rządu węgierskiego dla wspierania naszej
współpracy.
Resztę dnia spędziliśmy najpierw na zwiedzaniu starówki warszawskiej (przedpołudnie),
a następnie na rozmowach o perspektywach
współpracy w różnych wymiarach służby. Wspólne posiedzenie Rad Kościołów zakończyło się
wspólną modlitwą wieczorem 23 marca.
Podpisanie tej Umowy wieńczy etap zacieśniania relacji z Węgierskimi przywódcami baptystycznymi. Ten proces rozpoczął się od luźnych
rozmów przy kawie na spotkaniu Europejskiej
Federacji Baptystycznej w Bukareszcie w 2014 r.
Zostałem wtedy zaproszony na wyjątkowy koncert organizowany przez Kościół baptystyczny
w Budapeszcie w grudniu 2014. Wizyta ta zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie (opisałem
ją zresztą w artykule „Można!” w SP 01/2015).
Widywaliśmy się później często z braćmi z Węgier na spotkaniach EBF-u. Następnie 24-29 lutego 2016 dużą delegacją pojechaliśmy na Węgry na
konferencję misyjną, odwiedzając również kilka
węgierskich zborów. Wróciliśmy bardzo zbudowani. Kolejny raz odwiedziłem węgierskich braci
w 8 grudnia 2016, gdy zaczęliśmy planować podpisanie wspólnej Umowy.
Wynika ona przede wszystkim z – pozwolę
to sobie tak nazwać – pokrewieństwa duchowego. Węgierscy baptyści, pomimo języka, którego
trudno nam zrozumieć, są do nas bardzo podobni.
Nie są tak tradycyjni jak baptyści na wschodzie
Europy, ale nie poddają się również tendencjom
liberalnym, jak ma to miejsce (przynajmniej mocniej) na Zachodzie. Są więc współcześni i konserwatywni. Dodatkowo bardzo zaangażowani
w działalność charytatywną i edukacyjną, czego możemy się od nich uczyć – i mam nadzieję,
będziemy.
Niechby dał Bóg, aby ten moment stał się początkiem żywych i dynamicznych więzi przyjaźni
i wsparcia dla obu naszych Kościołów, Amen.

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Baśń czy bajka...

w Poczekalni
Wszystkie baśnie do kupy wzięte:
książęta na białych rumakach,
księżniczki na ziarnku i bez,
dziarscy rycerze czy ubodzy
lecz o szlachetnym sercu młodzieńcy,
nawet kot w butach i smok wawelski
przegrali w szermierce
z wirtualnym światem
zamkniętym w szklanej szybce...
I my pokonani.
Rzeczywistość miesza nam szyki.
Nic nie jest jak w bajce
przegrywają słabsi i wrażliwsi
zwyciężają bezwzględni
A nam się marzy dziecięctwo
szlachetność, prawość
i świat bez zła, śmierci i chorób.
Wkrótce, za niedługo
cofniemy zegar do krainy naiwności
zapomnimy o wszystkich troskach,
zranieniach i trudach.
Przejdziemy kruchy próg starości,
zamglonymi oczyma zajrzymy
w przeszłość, która stanie się przyszłością.
Bo dobrze wierzyć, tęsknić i czekać
z dziecięcym zachwytem i radością
na prawdziwego Króla
i nastanie Jego Królestwa na wieki,
do którego zostaliśmy zaproszeni
wprost z tej Poczekalni.
Amen.
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Dylematy
wiary:
świętość
i grzech
Ryszard Tyśnicki
fot. freeimages

W

akcie nawrócenia oddajemy
swoje życie Jezusowi i pragniemy żyć w zgodzie z Jego standardami. Jednak szybko się dowiadujemy, że nie jest to ani proste ani
łatwe. Marzenia o służbie, zaangażowaniu, świętości dość szybko są
weryfikowane i to w kierunku przez
nas niepożądanym. Czy w związku
z tym nasze nawrócenie było nieszczere? Czy może zawiedliśmy
Boga w naszych decyzjach?
W filmie o Marcinie Lutrze,
który pewnie większość z nas oglądała, jest scena zmagania bohatera
z grzechem i pokusą w jego klasztornej celi. Chciał być doskonały, chciał
idealnie służyć Bogu a jednocześnie
im bardziej chciał, tym częściej upadał. Dostrzegał w sobie to, czego tam
już nie powinno być. Ta scena filmowa pokazuje proces, który zachodzi
też i w nas. Kto z nas po swoim nawróceniu nie znalazł się w punkcie
załamania, uświadomienia sobie, że
grzech ma moc przebić nasze od-
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danie Jezusowi. Wtedy przychodzi
czas pokuty i czas refleksji. Jedni
ulegając grzechowi odchodzą, inni
podejmują walkę i tak jak Marcin Luter znajdują w Nowym Testamencie
rozwiązanie tego dylematu wiary.

Dylemat Pawła
Zbawienie z łaski przez wiarę, stawia każdego z nas przed pytaniem,
jakie postawił w liście do Rzymian
apostoł narodów: Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza
była? Przenigdy! Jakże my, którzy
grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim
żyć mamy? (Rz 6,1-2).
Zbawienie z wiary a nie uczynków jest skuteczne poza naszymi czynami, jednak czyny nie są obojętne
dla naszego życia wiary. Zbawienie
z łaski to nie jest przyzwolenie na dowolne grzeszenie, ale jest to gwarancja naszego zbawienia nawet wtedy,
gdy grzech się wkradnie do życia.
Wierzący człowiek umiera dla
grzechu a żyje dla Boga. Jednak jak

pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan możemy przynosić owoc Ducha jak i realizować uczynki ciała.
Dramatem jest, gdy uczynki ciała
stają się ponownie programem życia
i postępowania, zaś owoce Ducha
znikają. Apostoł wprost stwierdza,
że akt nawrócenia stwarza nas na
nowo do dobrych uczynków, czy jak
pisze w Rz 6 w akcie wiary umieramy dla grzechu i rodzimy się do życia
w świętości. Niestety nasze złe wybory mogą doprowadzić naszą wiarę
do śmierci (Jk 2,26). Martwa wiara,
to wiara, która nie może zbawić, gdyż
umarła, gdyż jest jedynie pozorną
wiarą, udawaną, przecież sam diabeł wierzy, że Bóg jest i jednocześnie nie wierzy Bogu, walczy z nim.
Czy można z żywej wiary przejść do
martwej, co za tym idzie, czy można
utracić zbawienie? Odpowiedź na to
pytanie nie jest jednoznaczna a dysputa teologiczna na ten temat trwa
od samego początku reformacji. Niewątpliwie zbawienie z wiary gwaran-

tuje nam niebo bez względu na nasze
uczynki zakonu, jednak czy każda
wiara to ta zbawiająca?
Apostoł Paweł ostro wypowiada się na temat wiary i zbawienia,
dostrzega też ograniczenia cielesne
dla życia człowieka wierzącego,
w liście do Rzymian napisał między
innymi: Wiemy bowiem, że zakon
jest duchowy, ja zaś jestem cielesny,
zaprzedany grzechowi. Albowiem nie
rozeznaję się w tym co czynię, gdyż
nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę to czynię (Rz 7,14-15).
To doświadczenie dotyka każdego. Z jednej strony chcemy być
doskonali, święci, żyjący jedynie
dla Boga i w Bogu a z drugiej od
czasu do czasu nasze życie jest zaprzeczeniem tej idei. Jakże trudno
jest spełniać zawsze i wszędzie ten
ideał płynący z naszych marzeń.
Być może niektórzy z nas zazdroszczą Pawłowi jego zaangażowania
i sukcesów w wierze, być może niektórzy stawiają sobie za wzór apostoła Piotra, czy Jakuba lub innych
uczniów Jezusa, być może niektórzy
czytając życiorysy wielkich ludzi
Kościoła zazdroszczą im ich duchowych uniesień, jednak musimy sobie zdawać sprawę z ograniczeń ich
życia. Piotr zaparł się Jezusa, Paweł
napisał słowa przed chwilą cytowane. Gdy dokładniej wczytamy się
w życiorysy wielkich ludzi chrześcijaństwa, to wcale oni nie byli wolni
od nie-świętości i walki o zwycięstwo wiary nad ciałem.
Doświadczenie grzechu po nawróceniu jest powszechne i dotyka
każdego z nas. Przecież nasze słabości, zapomnienia, efekty chwili wyzwalają w nas tę czarniejszą
stronę charakteru. Czy znaczy to,
że utraciłem zbawienie? Czy znaczy
to, że moja wiara jest słaba? W żadnym wypadku! Znaczy to tylko tyle,
że jesteśmy jeszcze niemowlętami
w Chrystusie a może już brykającymi nastolatkami w wierze, co prawda już jesteśmy po stronie Boga, ale
jeszcze daleko nam do pełnej dojrzałości. Ojcowie reformacji stworzyli
doktrynę wyrażoną słowami „sinul

iustes et pecator” czyli inaczej „już
i jeszcze nie” już doskonali, gdyż
wiara przenosi nas do pozycji rezydentów nieba i jeszcze nie doskonali gdyż nadal pozostajemy w ciele
i musimy wzrastać w wierze i Bogu.
Jezus nie odrzucił Piotra, który
się go zaparł, ale gdy Piotr uświadomił sobie swoją grzeszność i słabość, Jezus powierzył mu obowiązki
i zadania, gdyż dopiero wtedy gdy
znamy swoje możliwości możemy sprostać wyzwaniom jakie Bóg
przed nami stawia. Apostoł Paweł
pomimo świadomości swoich słabości dokonał wielkich dzieł Bożych,
może dlatego, że jego słabości prowadziły go do Boga i oparcia swoich
wysiłków na mocy Ducha a nie swojej wizji służby. Istota doskonałości
nie wypływa z postawy faryzeusza,
ale celnika jak czytamy w modlitwie opisanej w Łk 18,9-14 Jezus
pochwala postawę celnika, który
widzi siebie w świetle obiektywnej prawdy a krytykuje zadufanego
w sobie faryzeusza, któremu wydaje
się, że jest tak doskonały, że w zasadzie Bóg mu już nie jest potrzebny
do niczego.
Wiara wyzwala w nas moc do
pokuty, do obiektywnego spojrzenia
na siebie, do położenia wszystkiego
w ręce Boga, to dopiero prowadzi
w kierunku świętości i doskonałości.
Nie możemy jednak przyjąć postawy
akceptacji dla grzechu, postawy rezygnacji z doskonałości, gdyż wtedy blisko już jest do martwej wiary,
o której pisze Jakub. Ignorowanie
grzechu może zabić w nas zbawiającą wiarę, jak to Jezus opisał w przypowieści o ziarnie i czworakiej roli.
Apostoł Paweł ma świadomość tego
zagrożenia dlatego zapisał słowa:
Albowiem grzech nad wami panować
nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską (Rz 6,14).
Tu jest klucz do naszego duchowego życia. Z jednej strony dążymy
do świętości, do doskonałego życia
w wierze, z drugiej grzech czasami
nas upokarza i sprowadza do „parteru” nigdy jednak nie możemy sobie pozwolić, aby grzech ponownie

stał się kierownikiem naszego życia, gdyż wiara i miłość dominując
w nas sprawia, że choć grzech się
zdarza, to jednak nie odwraca naszego życia od wiary i Boga. Czy ktoś
kto z wyboru tkwi w grzechu, żyje
np. w grzesznym związku ignorując swoją żonę czy męża jest jeszcze
wierzącym człowiekiem? Czy ktoś
kto współżyje ze swoim chłopakiem
zamiast zawrzeć związek małżeński jest jeszcze wierzącym człowiekiem? Czy ktoś kto trwa w nałogu
takim czy innym i nie chce z niego
zrezygnować jest jeszcze wierzącym
człowiekiem? Czy przypadkiem te
zdarzenia i permanentne trwanie
w grzechu nie są świadectwem ich
niewiary lub wiary jedynie deklaratywnej, za którą nie idzie owoc
Ducha? Jezus kiedyś powiedział, że
po owocach poznaje się drzewo, czy
więc drzewo wydające jedynie zły
owoc jest dobrym drzewem?

Sprzeczność w liście Jana
Apostoł Jan w swoim liście napisał mocne słowa: Jeśli mówimy, że
z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie
trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest
w światłości, społeczność mamy
z sobą i krew Jezusa Chrystusa Syna
jego, oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu (J 1,6-7).
Zbawiająca wiara prowadzi
nas do życia w światłości, do życia
w Chrystusie i z Chrystusem. Gdy
żyjemy w grzechu, z którego nie
chcemy zrezygnować, jak pisze Jan,
żyjemy w kłamstwie i jedynie wydaje nam się, że jesteśmy zbawionymi. Oczywiście Jan dostrzega tutaj
moment upadku, ale to jest raczej
incydent a nie program życia.
Celem wiary jest budowanie
naszej doskonałości, podążanie za
Chrystusem, ale jak to bywa małe
dziecko, które podąża za rodzicami
czasami się potknie i nabije guza,
ale podnosi się i nadal stawia kolejne kroki za rodzicami. Podobnie
ma być z nami, grzech nie eliminuje nas ze zbawienia, ale jest takim
SŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017
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potknięciem, które nas musi czegoś nauczyć. Nasze słabości mamy
umartwiać a nie rozwijać, mamy ich
się wyzbywać a nie próbować usprawiedliwić swoje postępowanie typu:
„Bóg musi zaakceptować moje wybory” – nie musi.
Zbawiająca wiara to wiara, która
jest drogą w górę, wspinania się na
szczyt świętości a na tej drodze czasami zdarza się upadek, potknięcie.
Jak pisze Jan w swoim liście mamy
w Jezusie orędownika: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości (1J 1,9).

Efekt budowniczego 1Kor.
Apostoł narodów zauważył w 1Kor
3,10-15 niezmiernie ważny fakt. Nasze zbawienie zależy od fundamentu
jakim jest Jezus Chrystus i jego dzieło zbawienia, nasza wiara zabezpiecza nas przed potępieniem i przenosi
z piekła do nieba. Jednak to my budujemy swoje życia wiary tu i teraz,

od naszego zaangażowania zależy,
co na tym fundamencie powstanie.
Jedni jak pisze Paweł budują ze słomy, inni ze złota. Jedni wejdą do nieba z pustymi rękoma drudzy z wypróbowanym owocem Ducha.
W tym tkwi sedno zbawienia
z łaski przez wiarę. Nie jesteśmy
zbawionymi dlatego, że osiągnęliśmy doskonałość, ale dlatego, że
Jezus nas zbawił swoją łaską. Nasze
czyny stanowią nadbudowę tegoż
zbawienia, możemy osiągnąć wyżyny lub pozostać „niemowlętami
w Chrystusie” do końca swoich dni.
Możemy wnieść do Królestwa Bożego nic lub wiele. Możemy uzyskać
pochwałę lub wejść jedynie na mocy
łaski.
Jaka jest nasza odpowiedź na
zbawienie w Jezusie? Myślę, że niewdzięcznością jest zaniedbywanie
swojego duchowego rozwoju, brakiem rozsądku jest nie inwestowanie w duchowy rozwój i przejawem
egoizmu jest postawa nie oddania
Jezusowi chwały w formie naszego

ZAPRASZAMY

duchowego rozwoju za jego dzieło
dla nas.
Nasze życie wiary, budowane na
łasce zbawienia powinno prowadzić
do aktywności dla Stwórcy. Powinno mobilizować do dzielenia się tą
wielką i wspaniałą ewangelią z innymi. Dramatem jest zatrzymanie tego
daru jedynie dla siebie, dramatem
jest brak świadectwa wiary, które pociągnie innych do Boga i zbawienia.
W tym tkwi istota Kościoła jako
wspólnoty ludzi, którzy otrzymawszy darmowe zbawienie chcą je głosić swoim życiem, tak aby inni też
dostrzegli ten dar i stanęli po stronie
Jezusa. To właśnie jest ta budowa
na fundamencie Chrystusa o jakiej
wspomina apostoł Paweł w liście do
Koryntian.
Zastanów się drogi czytelniku
nad swoim życiem wiary, nad swoim miejscem w świadectwie? Czy
rozwijasz się duchowo? Czy wiernie
stoisz po stronie Boga? Czy twoje
życie jest słomą duchową, czy drogim kamieniem? (1Kor 3,12).
REKLAMA

Zaangażuj się w zakładanie
nowych Zborów w Polsce!
Jeśli nie jesteś posłany – zostań posyłającym!

Serdecznie zapraszamy

Możesz wesprzeć Fundusz Misyjny naszego Kościoła, dzięki
któremu już dziś wspieramy trzech misjonarzy zaangażowanych
w tworzenie nowych zborów. Może ich być więcej – dzięki Tobie.

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.
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Konstanty Wiazowski

Usprawiedliwienie

z łaski

fot. Fotolia

przez wiarę
W

Liści do Rzymian czytamy: „Usprawiedliwieni zatem z wiary, mamy pokój z Bogiem
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (5,1). Pokój z Bogiem to
największe pragnienie człowieka,
to cel jego odwiecznych poszukiwań. Najwięksi greccy i rzymscy
filozofowie nie byli w stanie wypowiedzieć takich słów. Żaden z nich
nie mógł powiedzieć: mam pokój
z Bogiem. Natomiast apostoł Paweł
wypowiedział je nie tylko w odniesieniu do siebie, lecz do wszystkich
chrześcijan. Chociaż wielu z nich
zmagało się w doczesnym życiu
z wieloma przeciwnościami, to jednak posiadali oni pokój z Bogiem
– żyli w przyjaźni z Panem nieba
i ziemi. Między nimi a ich Stworzycielem nie było żadnej przeszkody.
Jakże wielu ludzi tęskni za takim pokojem! Stale odczuwają oni
pustkę w swoim życiu. Niedawno
mówiono w telewizji o pewnym ko-

miku amerykańskim, bardzo popularnym i znanym na całym świecie,
który nagle popełnił samobójstwo.
Innych rozśmieszał i bawił, a sam
popadł w depresję. Wszystkie przyjemności, różne ceremonie czy sakramenty nie zagwarantują takiego
pokoju. Jeżeli ktoś posiada pokój
z Bogiem, to jest naprawdę bogaty.
Posiada coś, co trwa wiecznie. Ale
jeżeli nie posiada pokoju z Bogiem,
to jest naprawdę biedny, ponieważ
nie posiada tego, co trwa wiecznie.
Nagi przyszedł na ten świat i nagi
z niego odejdzie. Na jego pogrzebie
może odbyć się dostojna ceremonia
i postawiony cenny nagrobek, ale
jeżeli nie będzie miał pokoju z Bogiem, będzie to pogrzeb biedaka.

Skąd pochodzi pokój z Bogiem?
Prawdziwy chrześcijanin nie dostępuje usprawiedliwienia w oparciu
o swoją własną dobroć. Jego pokój

nie wynika z jakiegokolwiek jego
działania. Nie jest on skutkiem jego
modlitw czy dobrego zachowania
się. Wszystko to nie jest w stanie
dać mu usprawiedliwienia. Przekonanie, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem przez
swoje własne uczynki czy zasługi,
jest zwodnicze i nieprawdziwe.
W oczach Bożych zawsze będzie on
niedoskonały i grzeszny.
Prawdziwy chrześcijanin jest
uważany za sprawiedliwego ze
względu na Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. To Chrystus stanął na miejscu grzesznika, „cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić nas do
Boga” (1P 3,18). To na Niego spadł
gniew Boży, który należał się dla
nas. Swoją krwią zapłacił On za
nasz grzech, swoją sprawiedliwością jak szatą przykrył grzesznika,
który w ten sposób został przed Bogiem usprawiedliwiony. Bóg tego,
SŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017
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„który nie znał grzechu, uczynił
grzechem, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor.
5,21). Dlatego Paweł mógł powiedzieć: „Już nie żyję ja, lecz żyje
we mnie Chrystus... który mnie
umiłował i wydał za mnie samego
siebie” (Gal. 2,20). Jedyną sprawiedliwością, z jaką możemy stanąć
przed Bogiem, jest sprawiedliwość
naszego Pana Jezusa Chrystusa. To
jedynie Jego dzieło pozwala nam na
wejście do nieba.
Poza Jezusem Chrystusem nie
ma innego pośrednika między człowiekiem a Bogiem, nie ma innego
środka oczyszczającego poza krwią
Chrystusa, nie ma innej ofiary za
grzech poza tą złożoną na krzyżu
Golgoty, nie ma zbawczych uczynków poza dziełem Chrystusa. Nie
ma innego sposobu otrzymania pokoju z Bogiem poza Jezusem Chrystusem. On jest jedyną drogą do
Boga i naszym pokojem.

Jak dokonuje się
usprawiedliwienie grzesznika?
Nasz tekst mówi: „Usprawiedliwieni zatem z wiary, mamy pokój z Bogiem”. To sposób otrzymania Bożego usprawiedliwienia i Jego pokoju.
I tu rozchodzą się drogi rozumienia
Bożego usprawiedliwienia. Małe
słówko „zatem” lub „tedy” wskazuje na tekst poprzedzający te słowa.
Nawiązuje ono do słów zawartych
w poprzednim rozdziale, gdzie czytamy: „Abraham wbrew nadziei,
żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać
się ojcem wielu narodów zgodnie
z tym, co powiedziano: Takie będzie

„Kto uwierzy i zostanie ochrzczony,
będzie zbawiony, a kto nie uwierzy,
zostanie potępiony” (Mk 16,16).
potomstwo twoje. I nie zachwiał się
w wierze, choć widział obumarłe
ciało swoje, mając około stu lat, oraz
obumarłe łono Sary; i nie zwątpił
16
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z niedowiarstwa w obietnicę Bożą,
lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność,
że cokolwiek On obiecał, ma moc
i uczynić. I dlatego poczytane mu
to zostało za sprawiedliwość” (4,1822). Wiara Abrahama została uznana za sprawiedliwość! Nie był on
jeszcze protoplastą narodu wybranego, stało się to bowiem przed jego
obrzezaniem, był zatem zwykłym
poganinem „i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary” (4,11). I przez to stał się
ojcem wiary nie tylko Żydów, ale
również i pogan, „którzy wierzymy
w tego, który wzbudził Jezusa, Pana
naszego, z martwych” (w. 24).
Ze zwykłej ciekawości zajrzałem do Katechizmu Kościoła
Katolickiego, aby dowiedzieć się,
jak tam przedstawia się sprawa
usprawiedliwienia – czy rzeczywiście z łaski przez wiarę? Katechizm ten zdecydowanie oświadcza, że „usprawiedliwienie zostaje
udzielone przez chrzest, sakrament
wiary” (1992), gdyż „dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są
oczyszczenie z grzechów i nowe
narodzenie w Duchu Świętym”
(1262). „Chrzest jest konieczny do
zbawienia... Kościół nie zna oprócz
chrztu innego środka, by zapewnić
wejście do szczęścia wiecznego”
(1257). Dlatego „w razie konieczności może chrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona” (1256). Muszę
przyznać, że trudno byłoby na podstawie Pisma Świętego uzasadnić to
przekonanie. Bo czy rzeczywiście
chrzest załatwia wszystko? Nie ma
tam bowiem wzmianki o łasce Bożej i wierze osoby chrzczonej, a nawet wierze samego
chrzciciela. Wszystko załatwia jedynie wypowiedziana formuła chrztu. A przecież pierwszym poselstwem
Jezusa było: „Nawróćcie się
i wierzcie ewangelii” (Mk 1,15).
A przy końcu swojej służby powiedział: „Kto uwierzy i zostanie
ochrzczony, będzie zbawiony, a kto

nie uwierzy, zostanie potępiony”
(Mk 16,16). A zatem głównym
czynnikiem zbawienia jest wiara.
Nasze usprawiedliwienie nie
pochodzi z nas samych, pochodzi
ono z zewnątrz, to sprawiedliwość
Chrystusa, która na podstawie naszej wiary zostaje nam przypisana. O Abrahamie Pismo Święte
mówi: „Uwierzył Abraham Bogu
i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość” (1 Mojż. 15,6; Gal. 3,6;
Rz 4,3). Sama wiara jest podstawą
naszego usprawiedliwienia. Kiedyś
ludzie zapytali Jezusa: „Co mamy
czynić, abyśmy wykonali dzieła Boga? Jezus im oznajmił: To jest dzieło
Boga: abyście wierzyli w tego, którego On posłał” (Jan 6,28).
To prawda, nadal jesteśmy
grzesznikami, ale grzesznikami
usprawiedliwionymi. Abraham nie
był bez grzechu, ale jego wiara została przez Boga uznana za sprawiedliwość. Jest to cudowna prawda, że wiara może być uznana za
sprawiedliwość. Jest to nasza jedyna nadzieja, ponieważ wraz z psalmistą moglibyśmy powiedzieć: „Jeżeli będziesz pamiętał winy, Panie,
Panie, kto ocaleje” (Ps 130,3). Bez
szaty sprawiedliwości Chrystusa
jesteśmy nadzy i bezradni. Zanim
Bóg nie obdarzy nas sprawiedliwością Chrystusa, jesteśmy potępieni
w Jego oczach.
Nasz test mówi: „Usprawiedliwieni zatem z wiary, mamy pokój
z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Apostołowie powiedzieli do stróża więzienia w Filippi:
„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz
zbawiony” (Dz 16,31). Chyba wszyscy na pamięć znamy inny tekst biblijny: „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (Jan 3,6). Ktoś może być
porządnym człowiekiem, ale bez
wiary w Chrystusa nie posiada on
Bożego usprawiedliwienia, nie ma
prawa być w niebie, ponieważ „kto
nie wierzy, już został osądzony,

gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” oraz „Kto
nie uwierzy, zostanie potępiony”
(Jan 3,18; Mar. 16,16). Te i wiele
innych tekstów biblijnych jednoznacznie twierdzą, że usprawiedliwienie dokonuje się przez wiarę,
a nie przez chrzest czy wiarę plus
uczynki. A oto jeszcze kilka tekstów. „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez
wiarę, niezależnie od uczynków
wynikających z Prawa” oraz „Gdy
zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale
wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się a sprawiedliwość”
(Rz 3,8 i 4,5).

Przez usprawiedliwienie
do uświęcenia
Jak to się stało, że usprawiedliwienie niektórzy łączą z koniecznością
wykonywania dobrych uczynków,
uzależniają usprawiedliwienie od
współpracy z łaską Bożą? Chyba
dochodzą oni do wniosku, że usprawiedliwienie jedynie z wiary byłoby zbyt łatwe, bo przecież – jak
twierdzą – trzeba się dobrze „napracować”, aby się Bogu podobać. Oddzielają oni status człowieka usprawiedliwionego od jego wewnętrznej
odnowy, Bożą akceptację od jej
etycznych konsekwencji. Uważają,
że można być usprawiedliwionym
przez Boga i nadal swawolnie grzeszyć. Podobne uważali przeciwnicy Pawła, który jednoznacznie
stwierdził: „My, którzy umarliśmy
dla grzechu, jak możemy jeszcze
w nim żyć”? (Rz 6,2). Usprawiedliwienie to śmierć dla grzechu i początek nowego życia w Chrystusie.
Ludzie nie znający tej prawdy
uzależniają usprawiedliwienie od
uświęcenia, twierdząc, że im więcej
uświęcenia, tym pewniejsze usprawiedliwienie, przy tym pozostawiając uświęcenie dobrym uczynkom
człowieka. Usprawiedliwienie to
przestąpienie progu, pierwszy krok
pokutującego grzesznika ku Bogu,

a uświęcenie to jego dalsza dro- zawsze prowadzi do dobrych uczynga przez życie. Trzeba wyraźnie ków, a dobre uczynki są dowodem
powiedzieć, że usprawiedliwienie zbawczej wiary. W akcie usprawiejest jednorazowym wydarzeniem, dliwienia grzesznik otrzymuje łazaś uświęcenie następuje zaraz po skę, która umożliwia mu wyrażanie
usprawiedliwieniu, jest ono proce- tej nowej sytuacji w postaci dobrych
sem trwającym przez całe życie. uczynków. Łaska ta, to ręka Pana
Usprawiedliwienie dokonuje się Jezusa, która wyciągnęła z wody
wtedy, gdy grzesznik w pokucie tonącego Piotra, potem towarzyi wierze przyjmuje Jezusa Chrystusa szyła Pawłowi w jego trudnej pracy
do swego serca i życia. Gdy
jak syn marnotrawny wraca
Usprawiedliwienie to pierwszy krok
do swego ojca i mówi: „Ojpokutującego grzesznika, a uświęcenie
cze, zgrzeszyłem przeciw
niebu i względem ciebie”
to jego dalsza droga przez życie.
(Łk 15,22). I wtedy Bóg,
jak ten ojciec, ze względu
na ofiarę Jezusa Chrystusa, przyj- misyjnej. Dlatego odpierając oskarmuje pokutującego grzesznika. Jest żenia swoich przeciwników, mógł
to Boże usprawiedliwienie tylko na powiedzieć: „Dzięki jednak łasce
podstawie wiary. Sądząc po ludzku, Boga jestem tym, kim jestem, a Jego
żebraka w łachmanach trzeba było- łaska względem mnie nie okazała
by umyć i ubrać, a następnie zapro- się daremna. Pracowałem bowiem
sić do swego domu, ale Bóg tak nie więcej od nich wszystkich, nie tylpostępuje. Gdyby było to konieczne, ko ja, ile łaska Boga, która jest ze
syn marnotrawny nigdy by do swe- mną” (1 Kor. 15,10). Powierzających
go ojca nie wrócił. Ale poszedł do swoje życie Jezusowi Bóg obdarza
niego w takim w stanie, w jakim swoim Duchem Świętym, który
był i wystarczyło, że powiedział: wspiera, posila i prowadzi człowie„Ojcze, zgrzeszyłem...” I dostąpił ka usprawiedliwionego nową drogą
chrześcijańskiego życia.
usprawiedliwienia.
Syn marnotrawny został naUwierzyć to przyjść do Boga
w pokucie, wyznać Mu swoje grze- tychmiast przyjęty przez swego
chy i przyjąć Pana Jezusa do swego ojca, został usprawiedliwiony, ale
serca i życia. Nieodłącznym skład- proces jego dalszego, codziennego
nikiem zbawienia jest pokuta, uko- posłuszeństwa swojemu ojcu – jego
rzenie się przed Bogiem, wyznanie uświęcenie – trwał przez całe żyMu swoich słabości, swego grzechu cie. Było to możliwe, ponieważ już
dumy i zarozumiałości, grzechu był w domu. Teraz nie było to już
pożądania i chciwości, która jest takie trudne, ponieważ wspierała go
bałwochwalstwem (Kol. 3,5). Bóg ojcowska miłość, wyrozumiałość
proponuje swoją łaskę przebaczenia i pomoc w każdej potrzebie. Niewszystkim, ale przyjmuje i odna- którzy wahają się z powierzeniem
wia życie tylko tych, którzy wyzna- swego życia Jezusowi, ponieważ
ją Mu swoje grzechy. A zatem łaska nie są pewni czy wytrwają w wieBoża działa w życiu tylko tych, rze. Jeżeli będą liczyć wyłącznie
którzy z wiarą w Jezusa Chrystusa na swoje własne siły, to na pewno
korzą się przed Bogiem i wyznają nie wytrwają. Muszą jednak brać
pod uwagę łaskę Bożą, Jego troszMu swoje grzechy.
Autentyczne usprawiedliwie- czącą się ojcowską rękę, Jego zanie zawsze prowadzi do święcenia. pewnienie: Nie bój się, tylko wierz.
Dobre uczynki są naturalnym skut- Tym, którzy powierzyli swoje życie
kiem usprawiedliwienia i jego nie- Chrystusowi, Bóg zapewnia pomoc
zbędnym dowodem. Zbawcza wiara i wsparcie.
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Zasada simul iustus et peccator
czyli protestancka dialektyka kondycji ludzkiej
Hasło „zarazem sprawiedliwy
i grzesznik” jako przykład myślenia
dialektycznego
Twórca tego określenia, Marcin
Luter nieraz podkreślał w swoim
rozumowaniu sprzeczności i napięcia obecne w biblijnym nauczaniu.
Łączyło się to u niego z pewną niechęcią do logiki Arystotelesa, jedną
z zasad której było prawo sprzeczności mówiące, że dwa sprzeczne
zdania biblijnym nie mogą być naraz i w tym samym znaczeniu prawdziwe. Reformator z Wittenbergi
wolał zaś podkreślać sytuacje, kiedy
tezy sprzeczne naraz, mówią jakąś
prawdę. Oczywiście tak naprawdę
nie przeczył tej regule, bo sprzecz18
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ne prawdy naraz są prawdziwe
w nieco innym znaczeniu, ale właśnie to chciał podkreślić. W Biblii,
zwłaszcza w Starym Testamencie
i całej myśli hebrajskiej i żydowskiej
znajdujemy nieraz przykłady występowania obok siebie dwóch sprzecznych tez, częste jest to w psalmach i innych księgach mądrościowych, a czasem też w księgach historycznych, z kontekstu widać, że
zawsze chodzi o nieco inny sens
obu wypowiedzi. Hasło „simul iustus et peccator” też prawdziwe jest
w takich nieco odmiennych sensach
i to nawet na kilka różnych sposobów. Taką postawę potem nazwano
dialektyczną. Widoczna jest ona
np. w myśli szwajcarskiego teologa
protestanckiego, Karola Bartha.

Janusz Kucharczyk

Dialektyka przypisania sprawiedliwości
Chrystusa grzesznikowi
Podstawowa treść tej zasady wynika z nauki o zbawieniu z łaski przez
wiarę. Człowiek zostaje usprawiedliwiony na podstawie wiary w to,
co zrobił Chrystus. On żył życiem
sprawiedliwym i ofiarował siebie za
grzechy świata. Człowiek wierzący
w to dostępuje usprawiedliwienia
i w tym sensie jest sprawiedliwy.
Jednakże z perspektywy swoich
własnych uczynków jest grzesznikiem. To więc pierwsze znaczenie
tego paradoksu: dwa sposoby patrzenia na człowieka wierzącego:
przez pryzmat tego, kim jest sam
w sobie i przez Chrystusa, w któ-
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rego wierzy. Ale nie jedyne przecież. Chrześcijanin nie tylko zostaje
usprawiedliwiony, ale i odradza się.
I to następny aspekt tej zasady.

Dialektyka dwóch natur
w człowieku odrodzonym
Odrodzony człowiek posiada nową
naturę stając się nowym stworzeniem, ale czy to znaczy, że jego stara
natura znika na zawsze? Niektórzy
tak to rozumieją. Ale nic nie wskazuje na to by tak było. Nie znikamy
przecież, nasze stare przyzwyczajenia, nawyki, ulubione idee są dalej w nas obecne. Biblia porównuje
człowieka odrodzonego do nowego
życia, do kiełkującego ziarna czy
zarodka, na początku jest ono małe,
otoczone przez kamienie, osty, pozbawioną żyzności glebę, skałę. To
właśnie środowisko, w którym rozwija się nowe życie, Biblia nazywa
ciałem. Ono musi ostatecznie zemrzeć, ale nie dzieje się tak od razu.
Wzmacnia go to, co Pismo Święte
określa mianem świata i sił nieczystych, chodzi o struktury skażonego złem wszechświata. Pokarmem
nowego życia są zaś: Słowo Boże,
inni ludzie wierzący, czyli Kościół
oraz Duch Święty. I to jest drugie
znaczenie tej zasady. Sprawiedliwa
jest nasza nowa, wzrastająca natura,
grzeszne są stawiające jej opór dawne nawyki, destrukcyjne znajomości, poglądy, uzależnienia, zachowania. A co oznacza to w praktyce,
to kolejny jej aspekt.

Dialektyka uczynków ciała
i uczynków ducha
Czy odrodzony człowiek może
grzeszyć? Paweł pisze o uczynkach ciała i Ducha. Czy chrześcijanie mogą popełniać te pierwsze?
O nich wszak apostoł narodów
mówi, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedzi-

czą. Problem w tym, co widać z kontekstu, że popełniali je adresaci jego
listów, a i teraz, każdy kto szczerze
i sumiennie oceni siebie, musi przyznać, że z kilkoma co najmniej (jeśli
nie z wszystkimi) ma sam mniejszy
lub większy problem. Szczególnie
dramatycznie sytuację tę ilustruje Jan w swoim pierwszym liście,
z jednej strony pisząc, że każdy kto
mówi, że jest bez grzechu, kłamie,
by za chwilę stwierdzić, że każdy
kto grzeszy, jest dzieckiem diabła,
bo człowiek odrodzony nie grzeszy,
a jeżeli grzeszy, ma to wyznać. Na
końcu rozróżnia między „grzechem
na śmierć”, a tym „nie na śmierć”.
Katolicyzm uczynił z tego podstawę klasyfikacji grzechów na śmiertelne i powszednie. Chodzi tu raczej
jednak nie o podział grzechów,
ale dynamikę chrześcijańskiego
wzrostu.

Dialektyka uświęcenia, czyli dynamika
wzrostu chrześcijanina
Jan wszak posłużył się tu analogią
choroby. Nie każda choroba jest
śmiertelna, niektóre jednak do niej
prowadzą. Nie jest to jednakże sprawa rodzajów chorób. Czasem banalny katar czy niewielka gorączka
mogą dać początek chorobie, która
ostatecznie doprowadzi do śmierci.
Kiedy indziej nawet poważna choroba w stanie terminalnym może
jednak zakończyć się powrotem
do zdrowia. Chodzi tu o cel, ku
któremu zmierza. Proces od stanu
grzechu do stanu życia w świętości nazywamy uświęceniem. Każdy
proces jest pewną formą przemiany,
zmiany. Najprostszą i najoczywistszą z nich to ruch. Powiedzieć, że
coś jest w ruchu, to jednak coś więcej niż stwierdzić, że coś jest między
czymś a czymś. Rzeczy pozostające
w bezruchu też są między czymś
a czymś. Tylko niektóre formy ruchu są wszak dostępne w bezpośrednim, zmysłowym odbiorze. Na

ogół odróżnimy wprawiony w ruch
kamień od nieruchomego. Ale już
jedno spojrzenie na zegar nie wystarczy by stwierdzić, czy chodzi,
czy stoi. Podobnie z daleka nie zawsze odróżnimy szybko, czy to poruszający się wolno korek komunikacyjny czy zaparkowane rzędem
samochody, nie widzimy też od razu
wzrostu drzew czy ruchu planet.
Podobnie jest z ludzkim życiem.
Każdy człowiek robi tak dobre, jak
i złe rzeczy, jednak niektórzy zmieniają się powoli ku lepszemu, inni
się zaś się staczają, a brak zmian
ostatecznie też jest zmianą na gorsze, utrwalaniem złych nawyków
i samousprawiedliwiania.
Biblia przestrzega nas przed
własnymi próbami przesądzania,
kto podlega procesowi uświęcenia,
a kto nie. Taki podział jednak jest
realny i w pełni jasny dla Boga.
Przekonamy się o tym patrząc na
ostateczne skutki zachowań, coraz lepiej widoczne, jednoznacznie
u kresu życia. Ale wymaga to cierpliwości. Każdy jednak musi sam
siebie badać, w którą stronę zmierza: ku śmierci czy życiu.

Zakończenie
Obserwacja wszechświata potwierdza dialektyczną myśl wyrażoną w Biblii. Życie i śmierć, dobro
i zło, noc i dzień na każdym kroku uświadamiają nam rozdarcie
w jakim znajduje się stworzenie.
Zbawcze dzieło Jezusa napawa nadzieją, że nie musi nam towarzyszyć przekleństwo dualizmu. Most
przerzucony nad przepaścią między
świętym Stwórcą a upadłym stworzeniem, otwarty jest dla każdego
kto chce przejść na drugą stronę.
Musi jednak pamiętać, że w doczesności ciągnąć się za nim będą
konsekwencje przeszłości, więc
zawsze powinien patrzeć na tego,
który przyszłość otwiera, Jezusa
Chrystusa.
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Simul Iustus et Peccator
– czyli wyczekiwanie

P

rzewodnim tematem tego numeru Słowa Prawdy jest
jedno z najważniejszych haseł, jakie kiedykolwiek
wygłosił Marcin Luter, czyli Simul Iustus et Peccator
(Jednocześnie usprawiedliwiony i grzeszny). Choć nie
jest ono bezpośrednim cytatem z Pisma Świętego, to widać jak przewija się ono przez całe nauczanie Nowego
Testamentu. Dla mnie wiąże się ono przede wszystkim
z oczekiwaniem na stan, gdy będę Iustus et non Peccator,
czyli „usprawiedliwiony i nie grzeszny”.
Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że jestem
peccator, to znaczy grzeszny. Codziennie upadam i zawodzę mojego Pana. Nie znoszę tego. Naprawdę męczy
mnie grzech i, chociaż chciałbym by już mnie zostawił
w spokoju, to jednak cały czas jest we mnie, a ja mu się
poddaję. Wiem, jakie rzeczy zrobiłem w swoim niedługim życiu i za wiele z nich jest mi wstyd po dziś dzień.
A ile tego życia jeszcze przede mną i jak głupich rzeczy
jeszcze się dopuszczę? Mam jedynie nadzieję, że to, co
najgorsze już za mną. Gdyby nie było Chrystusa, to na
pewno jedyny słuszny wyrok, jaki mógłbym usłyszeć od
Boga po śmierci, to potępienie.
Jednak dobra wiadomość polega na tym, że jestem
również iustus (usprawiedliwiony). W Liście do Rzymian 5:1-2 czytamy, że „Usprawiedliwieni zatem na
podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem”. Stało się to
dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. „Przez
Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski,
w której chlubimy się nadzieją chwały Boga.”
Gdy miałem 16 lat prawdziwie uwierzyłem Bogu.
To znaczy, że zrozumiałem kim On tak naprawdę jest,
zrozumiałem czym jest ewangelia i czego oczekuje ode
mnie Bóg. Dlatego poddałem mu całe swoje życie i chcę
je prowadzić dla Jego chwały. Moje grzechy zostały wymazane. Karę za moje grzechy poniósł na krzyżu Chrystus. Jestem człowiekiem wolnym od wiecznej kary za
grzech. Stało się to tylko dzięki łasce Jezusa. Wybawiło
mnie całkowicie Jego działanie. Nie dołożyłem nic do
mojego zbawienia. On mnie uwolnił. Jestem zatem jednocześnie grzeszny, ale i usprawiedliwiony.
Wynikają dla mnie z tego trzy sprawy:
1. Czekam na Iustus et non Peccator, czyli „Usprawiedliwiony i nie grzeszny.” Czekam na wieczność.
W 2 Liście Piotra 3:13 czytamy, że „oczekujemy – zgodnie z obietnicą – nowego nieba i nowej ziemi, w których
na stałe zamieszka sprawiedliwość.” Natomiast Jan pisze
w Obj. 21:3, że Bóg będzie mieszkał w jednym miejscu
ze swoim ludem. Jeśli jestem częścią tego ludu, to będę
przebywał realnie tam, gdzie Bóg. Moja grzeszna, od-
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dzielająca mnie od Boga natura zniknie. Będziemy bez
grzechu! Wszystkie złe skłonności, niedoskonałości, złe
nawyki i to, co nas ciągnie do grzechu zniknie. Będziemy sprawiedliwi! Czy to nie wspaniała wiadomość? Już
nigdy nie będziemy odczuwać wstydu za grzech, nie
doświadczymy „moralnego doła” z powodu zaliczonego upadku. Już nigdy nikogo nie skrzywdzimy. Bóg już
nigdy nie będzie zasmucony moim postępowaniem. Niesamowite! Czekam na to z utęsknieniem.
2. Piotr we fragmencie przytoczonym powyżej pisze
również, że w oczekiwaniu na wieczność „[…] postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych” (2 Ptr. 3:12). W oczekiwaniu
na wieczność bez grzechu pragnę walczyć z grzechem
w moim codziennym życiu. Świadomość grzeszności
i słabości motywuje mnie do tego, by z nią walczyć.
Chcę zapierać się samego siebie i żyć tak, by Chrystus
był uwielbiony we wszystkim co robię. Chcę żyć tak, jak
żyłbym już w wieczności.
3. Skoro tutaj jestem pod wpływem grzechu, to muszę być gotowy na jego konsekwencje. Prorok Micheasz,
człowiek wyjątkowo święty na tle swojego pokolenia,
powiedział: „Będę znosił gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem
przeciwko Niemu, aż ujmie się w mej sprawie, aż wymierzy mi słuszny wyrok, wyprowadzi mnie na światło
i wejrzę w Jego sprawiedliwość.” (Mi. 7:9) Micheasz był
świadomy swojej grzeszności, był gotowy ponieść konsekwencje swojego grzechu, wiedział jednak, że ostatecznie czeka go światło i sprawiedliwość. Choć ostatecznie jestem usprawiedliwiony, to tutaj muszę ponosić
konsekwencje mojego grzechu. Chcę być na nie gotowy
i nie patrzeć na nie jako przekleństwo, ale raczej wychowywanie, za którym stoi Bóg. Nie mam za złe moim rodzicom kar, które mi wymierzali, gdy byłem dzieckiem.
Nie odrzucili mnie z powodu moich win, które popełniałem. Nie przestawali mnie kochać, ani nie wydziedziczyli (mam nadzieję), ale mimo to karali, przez co wychowywali. Miejmy świadomość tego, że Bóg również
to robi. Z pewnością nie jest to karanie, którego źródłem
jest zawiść, a miłość. Konsekwencją natomiast będzie
coś dobrego (Rz. 8:28).
Te trzy proste wnioski są dla mnie praktycznym
zastosowaniem tego, że jestem jednocześnie grzeszny
i usprawiedliwiony. Z mej grzeszności chcę sobie zdawać sprawę i być gotowym na poniesienie konsekwencji.
Czekam jednak z utęsknieniem na czas, gdy w wieczności będę już na zawsze bez grzechu. Tego życzę również
Tobie, drogi czytelniku.

KOBIETA KOBIECIE

ALINA WOŻNIAK

Jaki święty?
D

awno temu krążył żart o świecie
zwierząt. Król Lew zarządził
inwentaryzację. Każde ze zwierząt
musiało stawić się na zliczaniu gatunków. Zwierzęta stanęły również
przed ogromnym dylematem. Bowiem Król Lew wydał nakaz podporządkowania się komendzie: zwierzęta mądre – na prawo, zwierzęta
piękne – na lewo. Wśród zwierząt zapanowała niezręczna cisza. Posłusznie, w milczeniu, zaczęły ustawiać
się po lewicy, lub po prawicy Króla.
Jedynie żaba, stanęła pośrodku i bardzo głośno krzyknęła na cały las: no
przecież się nie rozerwę!
Na pierwszy rzut oka widzimy
żabę z wysoką samooceną. Zazdrościmy jej tej odwagi przyznania, że
jest piękna, ale też i mądra. Warto
jednak dostrzec w tej postawie coś
jeszcze. Żaba okazuje się być bardzo
przytomna. Widzi bowiem, że wybór, którego ma dokonać, nie dotyczy
tej samej sfery. Rozumie, że to różne
kategorie, których nie należy łączyć.
Owa przytomność żaby jest bardzo
na miejscu. Nikt przecież nie powinien piękna kojarzyć, czy oddzielać
od mądrości. Uroda, bądź jej brak
nie ma związku z mądrością, czy
głupotą. Są to zupełnie inne kategorie. Stąd ten głośny żabi protest. Niestety w naszym ludzkim świecie ludzie próbują mieszać właśnie urodę,

fot. Fotolia

majątek, władzę z innymi wartościami człowieka. Często bowiem celebryci, piosenkarze czy inne osoby
publiczne traktowane są automatycznie jako autorytety w sprawach życia. Warto być równie przytomnym
jak żaba i nie brać udziału w konkursach typu piękna, czy mądra?
W życiu raczej towarzyszą nam
inne dylematy. Piękna, czy brzydka?
Mądra, czy głupia? Być tutaj, czy
w innym miejscu? Mieć ciastko, czy
zjeść ciastko? Święta, czy grzeszna?
Żyjemy w świecie, który oddziela pięknych od brzydkich, zdrowych
od chorych, mądrych od głupich,
świętych od grzesznych. Tworzymy
przeróżne kryteria, by zdefiniować
pojęcie piękna. Zbyt wydatny nos,
czy nie dość wąska talia, odrzucają
kobiety ubiegające się o miano najpiękniejszych. Sporo uwagi, środków i energii wkładamy, aby skorygować to, co pięknym nazywane
dzisiaj nie jest. Nie można bowiem
być jednocześnie i pięknym, i brzydkim. Tak też kończą się konkursy
piękności decydujące, by te piękne
poszły na prawo, a reszta na lewo…
Są też inne konkursy. Zbliżamy
się do końca kolejnego roku szkolnego. Nasze dzieci mają za sobą testy
gimnazjalne, których wyniki wpłyną na dalsza edukację. Ci starsi czekają na wyniki egzaminów matural-

nych, aby móc kontynuować naukę
na wybranych kierunkach studiów.
Nikt nie powie, że skoro tak dobrze
wyglądam, to i wynik egzaminów
maturalnych będzie zadowalający.
Przedmiotowe konkursy, testy inteligencji, egzaminy oddzielą bowiem
mądrych od tych, którym zgodnie
z określonymi normami, tej mądrości brak. Rozumiemy polecenie, mądrzy na prawo, reszta na lewo…
A co ze świętością? Czy możemy tak łatwo oddzielić świętych
od tych, co świętymi nie są? Tutaj
również ludzie podejmują próby
i ustalają kryteria, których spełnienie
daje możliwość nazwania człowieka
świętym. Długie żmudne badania
świętości kandydatów, heroiczność
ich cnót, męczeństwo lub cud, ważniejsze zeznania świadków i inne
dokumenty naświetlające jego życie,
składają się na proces doprowadzający do nazwania człowieka świętym.
Dobrze jest wiedzieć, że kryteria wyboru najpiękniejszej kobiety zmieniały się na przestrzeni lat.
Każda epoka miała bowiem inne
wzorce piękna. Ideałem piękna
w średniowieczu były szczupłe blondynki. Nie mają one wiele wspólnego
z barokowymi pięknościami o rubensowskich kształtach. Wiemy
też, że żyjąc w tej samej epoce,
o kanonach piękna decydują również
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czynniki kulturowe. Współczesne
europejskie i amerykańskie dziewczyny wzorują się na stylu dyktowanym przez Hollywood. Zgodnie
z tymi kanonami młode dziewczyny stylizują się na bardziej dojrzałe
kobiety, dobrze ubrane, zadbane,
z perfekcyjnym makijażem. Ale już
w Japonii ideałem piękna jest kobieta o wyglądzie uczennicy ze szkoły
podstawowej, w podkolanówkach,
w szkolnym mundurku i włosami
spiętymi kokardkami. Jednak w tej
różnorodności kanonów piękna rozumiemy, że nie można być jednocześnie w danym czasie i w danej
kulturze, i pięknym i brzydkim.
Podobnie wygląda dynamika
procesu ustalania kryteriów świętości. Ten również ulegał zmianom na przestrzeni wieków. Jednak
w danej epoce ktoś dostąpił zaszczytu bycia uznanym za świętego. Inni
zaś nie spełniając tych kryteriów,
świętymi nie zostali…
Czy nie jest konieczne jednak
w tym temacie sięgać do źródeł?
Czytając listy Pawła widzimy, że
kieruje je do świętych w kościele
w Efezie, Filipii, w Tesalonikach,
czy w Koryncie. Okazuje się jednak,
że treść listów zawiera często uwagi
karcące liczne grzechy owych świętych adresatów. Z niedowierzaniem
czytamy o podziałach, o wzajemnej
rywalizacji, o nieczystości, o niemoralności pośród świętych. Te opisy
zupełnie nie wpisują się w ustalone
przez wieki kryteria świętości. Czyżby Paweł pomylił się nazywając adresatów świętymi? Czy można bowiem
być jednocześnie świętym i zmagać
się z tak wieloma grzechami?
Kto i na podstawie jakich kryteriów dokona podziału: święci na prawo, a ci, co świętymi nie są na lewo?
Jakie są kanony świętości? Czy zależą one od epoki czy kultury? Czy
człowiek może je ustalać? Pan Bóg
nie ogłasza naboru spośród ludzi do
komisji osądzającej czyjąś świętość,
bądź jej brak. Jak czytamy, On tego
wręcz zabrania! Żaden z ludzi nie
wejdzie w skład jury wydającego
werdykt o świętości bądź jej braku.
To Sam Bóg dokona sądu. Jak pi22
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sze Jakub: „Jeden jest i sędzia Ten,
który może zbawić i zatracić. Ty zaś
kim jesteś, że osądzasz bliźniego?”
(Jak 4:12).
Wczytując się uważnie w Pawłowe listy widzimy, że świętość ludzi
w Efezie wynika z tego, że wierzą
w Chrystusa (Ef 1:1). O Koryntianach Paweł pisze, że są oni poświęceni w Chrystusie (1 Kor 1:2). Filipianie również są święci w Chrystusie
(Fil 1:1). Pismo Święte uczy nas, że
możemy być świętymi, jedynie dzięki świętości Jezusa. Paweł wyraźnie
pisze, że „Bóg w Chrystusie świat ze
sobą pojednał, nie zaliczając im ich
upadków… On Tego, który nie znał
grzechu, za nas grzechem uczynił,
abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5:19-21).
Zatem to nie fakt, że nie ma upadków, czyni nas świętymi. Upadki są,
a Bóg tym, którzy ufają Jezusowi,
nie zalicza ich upadków.
Oby codzienna modlitwa na
wzór tej, której nauczył nas Jezus
przypominała nam tę prawdę. Każdego dnia wołajmy, odpuść nam
nasze winy… Albowiem ufamy,
że „jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy
i odpuści nam grzechy i oczyści od
wszelkiej nieprawości” (1 Jan 1:9).
Naszego zbawienia, naszej świętości nie możemy budować siłą naszej
dobrej woli, czy osobistą pracą nad
sobą. Nie są nam przecież obce doświadczenia Pawła, że „nie czynię
dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię” (Rz 7:19).
Zbawienie i świętość domaga się
ratunku, który jest w Jezusie. „Bogu
niech będą dzięki, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są
w Chrystusie Jezusie” (Rz 8:1).
Czy zgodzę się ze słowami,
które śpiewały przed laty dzieci
w zespole Arka Noego, że „taki duży,
taki mały, może świętym być... Taki
gruby, taki chudy, może świętym
być... Taki ja i taki ty może świętym
być”? Zadajemy zatem pytanie:
„Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?” Słyszymy odpowiedź, „są
między nami w szkole i w pracy!”

Kasia Kiklewicz to młoda
wokalistka, autorka muzyki
i tekstów, a także dyrygentka
i pianistka. Pochodzi z Mińska,
a w 2002 r. przeprowadziła się
z rodzicami do Olsztyna. W jej
twórczości słychać inspiracje
poezją śpiewaną, muzyką
gospel, jazzem i folkiem.
Jeszcze wyraźniej rozbrzmiewa
miłość do słowa i otwartego,
a jednocześnie niebanalnego
przekazu, inspirowanego
Pismem Świętym. Na co dzień
kompozytorka, dyrygentka,
liderka chóru gospel UnderGrace
przy Uniwersytecie Medycznym
w Warszawie. Czynnie uczestniczy
w życiu Kościoła Ewangelicznych
Chrześcijan przy ul. Zagórnej 10.

WYWIAD Z ARTYSTĄ

Kasia Kiklewicz o debiutanckiej płycie
Jak narodził się projekt “Poza Tobą”?
Projekt „Poza Tobą” zaczął się rodzić już
jakieś siedem lat temu, kiedy powstawały pierwsze piosenki zainspirowane
fragmentami Biblii, którą wtedy chłonęłam jak gąbka. Wszystkie treści były dla
mnie zupełnie nowe. Zachwycały mnie
i pobudzały do pisania. Później na mojej
drodze pojawiła się Sylwia Sałacińska
– pianistka i aranżerka. Wzięła moje piosenki na warsztat i zaczęłyśmy razem
grać. Piosenek przybywało, brzmiały
coraz lepiej, ludzie pytali, gdzie mogą
ich posłuchać. Dość naturalnie przyszła
mi do głowy myśl, że może warto byłoby
nagrać płytę. Było to we wrześniu 2015
roku. Wtedy zaczęłam konkretne planowanie pracy nad projektem.

że przez ostatnie kilka lat mojego życia
z Bogiem.

Co oznacza tytuł Twojej debiutanckiej
płyty?
„Poza Tobą” – ten rzeczywiście dość
enigmatyczny tytuł odnosi się do fragmentu z Psalmu 16: „Rzekłem do Pana:
Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra Poza Tobą” (Ps 16,2). Nazywa się
tak jeden z utworów, znajdujących się
na płycie. Powstał w momencie, kiedy wszystko wewnątrz mnie pragnęło
czegoś zupełnie innego, niż Chrystus.
Usiadłam wtedy nad kartką, napisałam
na środku werset z Psalmu 16 i zaczęłam notować inne fragmenty, które mi się
z nim kojarzyły. Słowa Biblii przeszywały mnie na wylot, przypominały, że
jedynie Bóg jest źródłem mojego szczęścia. Że jeśli będę szukać radości, wartości i spełnienia poza Nim – zginę, bo
„ci, którzy oddalają się od Niego, giną”,
jak mówi dalej Psalm 16. Zdecydowałam się nadać tytuł „Poza Tobą” całej
płycie, ponieważ ta myśl przewija się
przez niemal wszystkie utwory, a tak-

Płyta nie ukazałaby się, gdyby nie
pomoc i zaangażowanie wielu ludzi.
Jak przebiegały prace nad krążkiem?
Kluczowym elementem oczywiście były
finanse, które trzeba było skądś zdobyć.
Wpadłam na pomysł finansowania społecznościowego – tak zwanego crowdfundingu. Polega to na tym, że ludzie
wspierają twój projekt, a w zamian otrzymują nagrody, kiedy zostanie on zrealizowany. Okazało się, że dookoła mnie jest
wielu hojnych ludzi, ponieważ w półtora
miesiąca udało mi się zebrać ponad 21
tysięcy złotych! Było to w maju 2016.
W tym czasie dopinane były również
aranżacje oraz skład muzyków. W lipcu
rozpoczęliśmy nagrania, a skończyliśmy
je w styczniu 2017. Zimą materiał był
miksowany, powstawała również grafika
okładki oraz teledysk promujący album.

Jaką muzykę usłyszymy na krążku?
Co Cię inspiruje?
Jednym słowem – akustyczną. Wszystkie instrumenty są żywe, a jest ich całe
mnóstwo: fortepian, perkusja, gitary, instrumenty smyczkowe, dęte, wibrafon,
no i wokal. Utwory są zróżnicowane stylistycznie – jedne brzmią pop-jazzowo,
inne bardziej folkowo, są też bardziej
rockowe momenty. Jednak to, co mnie
najbardziej inspiruje, to relacja muzyki z tekstem. Współpraca rytmu zdań
z melodią, przekazu z klimatem utworu… W moim przypadku stylistyka jest
skutkiem ubocznym tych elementów.

Dla kogo powstała płyta „Poza Tobą”
– kto może albo powinien po nią sięgnąć?

Płyta jest dla wszystkich, którzy nie boją
się wyzwań, jakie stawia tekst. Jest to
album skłaniający do rozważania, modlitwy – przynajmniej taką mam nadzieję.
Od lat jesteś związana z muzyką gospel, obecnie nadal prowadzisz chór
gospel. Czy jest jakaś więź między
tym gatunkiem muzycznym i jego
przesłaniem oraz Twoimi autorskimi
kompozycjami?
Chór gospel UnderGrace to drugi projekt, w który obecnie jestem zaangażowana. Treściowo obydwa projekty są ze
sobą mocno związane, jednak w pracy
z chórem korzystam przede wszystkim z cudzych kompozycji. Natomiast
„Poza Tobą” to wyłącznie utwory autorskie. Brzmienie UnderGrace jest typowo
gospelowe – czyli rozmach i energiczność. „Poza Tobą” to intymność i spokój.
Czy masz już pomysł na kolejny materiał? Czego możemy Ci życzyć
i o czym marzysz na najbliższy rok?
Mam dylemat, bo ciągnie mnie jednocześnie w dwie strony. Chciałabym
wciąż tworzyć piosenki „do słuchania”.
Z poetyckim tekstem i ciekawym
brzmieniem. Ale bardzo boli mnie jakość pieśni śpiewanych w polskich kościołach. Chciałabym, jeśli Bóg pozwoli, tworzyć utwory, które będą służyć
uwielbianiu Boga i zakorzenianiu się
w prawdach ewangelii w trakcie spotkań
Kościoła. Chciałabym także pomagać
innym w tworzeniu takich utworów.
To pierwsze marzenie. Drugie jest takie, by mieć możliwość grania materiału
z płyty „Poza Tobą” na koncertach. Trochę propozycji już napływa. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.

SŁOWO PRAWDY – 6 – czerwiec 2017

23

COACHING
Wojciech
Kowalewski

El Shaddai

JAKI OBRAZ BOGA NOSISZ W SWOIM SERCU?
Kim jest Bóg? Jakiego Boga znasz
w swoim życiu? Czy doświadczasz
Jego działania? To jak postrzegasz
Boga w swoim życiu ma wielki
wpływ na to kim się stajesz.
Widzimy to wyraźnie na przykładzie życia Abrahama. W I Moj.
17:1-8 znajdujemy opis tego jak Bóg
objawia się Abrahamowi jako El
Shaddai – Bóg wszechmogący. Jeśli
ktokolwiek potrzebował znać Boga
jako El Shaddai, to na pewno był
Abraham. Miał 99 lat, a Sara jego
żona 89 i wciąż byli bezdzietni. Bóg
obiecał im dziecko. I jak czytamy
w Liście do Rzymian 4:19 Abraham „…nie zachwiał się w wierze,
choć widział obumarłe ciało swoje,
mając około stu lat, oraz obumarłe
łono Sary.”
Jak Abraham mógł oddawać
Bogu chwałę w tak krańcowo beznadziejnej sytuacji? Mógł ponieważ
znał Boga El Shaddai. Słowo „El”
to jedno z najstarszych określeń dotyczących Boga. „El” dzisiaj często
jest tłumaczone jako „wszechmoc”
lub „moc”. Słowo „Szaddaj” nie jest
tak klarowne w swym znaczeniu.
Wielu tłumaczy je w odniesieniu do
Boga jako „Jedyny Wszechmogący
Bóg.”
Na tej podstawie jedno z tłumaczeń imienia El Shaddaj określa
Boga jako „Przelewającego” lub
„Promieniującego”. Imię to zostało objawione w rozmowie Abrama z Bogiem. Na tym etapie życia
już długo znał on obietnice Boże.
W pewnym momencie zwątpił i po24
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stanowił pomóc w wypełnieniu tej
obietnicy i miał syna z niewolnicą
swojej żony. Wtedy właśnie Abramowi objawia się Bóg El Shaddai.
„Jestem Bogiem Wszechmocnym.”
Kiedy Abram zaczyna to rozumieć
– pada na oblicze swoje przed Bogiem co stanowi wyraz szacunku
i poddania.
Oto objawienie źródła dzięki,
któremu Abram może wszystko
otrzymać. Wtedy właśnie Bóg dodaje coś do imienia Abrama – zmienia jego imię na Abraham. Dodaje
literę „h” do imienia Abrama – końcową literę imienia JHWH (yod,
heh, vav, heh) – głoskę istniejącą,
lecz często niewypowiadaną.
Przez to przekazuje Abrahamowi coś ze swej Boskiej natury,
ukazuje samego siebie, swego Ducha, kształtuje swoje stworzenie dla
swej radości tak, by Abraham mógł
się stać kanałem, przez który popłyną Boże błogosławieństwa dla
innych. Mimo, że Abraham miał
jeszcze napotkać wiele prób i przeszkód w swoim życiu – miał jedynie
pamiętać, że El-Shaddai będzie się
o niego troszczył.
Kiedy stajesz w obliczu problemów i sytuacji, które cię przytłaczają pamiętaj, że El-Shaddai jest
potężniejszy niż wszelkie trudności
jakie mogą cię spotkać.
• Czy jest problem, który przerastałby możliwości El-Shaddai?
• Czy jest sytuacja bez wyjścia,
z którą El-Shaddai nie byłby
w stanie się zmierzyć?

• Czy znasz i doświadczasz rzeczywistości Boga El-Shaddai
w swoim życiu?
To była lekcja, którą Abraham
otrzymał przez objawienie El-Shaddai.
Jest to lekcja, której potrzebujesz jeśli chcesz poznać Boga jako
„Wszechmocnego Boga”, który ma
moc wykonać swój cel poprzez twoje życie. Widząc Boga jako twojego
El-Shaddai, możesz docenić wagę
słów apostoła Pawła:
„Dosyć masz, gdy masz
łaskę moją, albowiem pełnia
mej mocy okazuje się w słabości.
Najchętniej więc chlubić się będę
słabościami, aby zamieszkała we
mnie moc Chrystusowa. Dlatego
mam upodobanie w słabościach,
w zniewagach, w potrzebach,
w prześladowaniach, w uciskach dla
Chrystusa; Albowiem kiedy jestem
słaby, wtedy jestem mocny”
(II Kor. 12:9-10).
Przez Ciebie i przeze mnie Bóg chce
ukazać się światu jako Wszechmocny Bóg El Shaddai.
Tak jak Bóg zwrócił się do
Abrahama tysiące lat temu, tak
samo zwraca się do ciebie dzisiaj:
„Jam jest Bóg Wszechmogący
[El-Shaddai], trwaj w społeczności
ze mną i bądź doskonały”.

„Słowo wypowiedziane we właściwym
czasie jest jak złote jabłko na srebrnych
czaszach” Ks. Przysłów 25:11
www.zlotejablko.pl
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odczas naszej wizyty na festiwalu Przystanek Woodstock w 2016
r. zobaczyliśmy na własne oczy
tysiące polskich i niemieckich zagubionych nastolatków. Nasze serca zostały
poruszone i czujemy silne pragnienie
rozpowszechniania Bożego Słowa na
terenie tego festiwalu.
New Age i inne religie zajmują duży
obszar woodstockowego pola. Przypuszczalnie to jeden z największych
festiwali w Europie, gdzie funkcjonują
oni z namiotem do medytacji, jogi i podobnych praktyk duchowych.
Kiedy szliśmy wzdłuż kempingów
na festiwalu, zobaczyliśmy uczestników zażywających narkotyki i widzieliśmy chaotyczne warunki bytowania.
Setki tysięcy młodych ludzi szuka duchowości, ekscytujących doznań, doświadczeń i sensu życia. Tak opisuje
nam Biblia w Ew. Mateusza 9:36 reakcję Pana Jezusa na podobną sytuację:
„Kiedy zobaczył tłumy, miał dla
nich współczucie, ponieważ byli nękani
i bezradni, jak owce bez pasterza.”

Podczas Przystanku Woodstock 2016
zrobiliśmy mały test. Rozdając Biblię
Metalowca w języku polskim spotkaliśmy się z pozytywną reakcją. W ciągu
25 minut rozdaliśmy 250 egzemplarzy!!!
W tym roku zaplanowaliśmy wydanie 50 000 Biblii Festiwalowych dla
uczestników Woodstocku. Tylko Słowo
Boże jest CHLEBEM, które może zaspokoić głód duszy.
Od 2002 roku regularnie odwiedzamy festiwale muzyczne, aby przybliżać
ewangelię ludziom. Festiwal Woodstock
jest największym tego rodzaju i stanowi
dla nas prawdziwe wyzwanie. Ale wy-

ruszamy. Razem ze studentami szkoły biblijnej w Niemczech, niektórymi
chrześcijanami ze Szwecji i innych krajów, zaniesiemy Słowo Boże do młodego pokolenia z Polski, Niemiec i innych
krajów europejskich na Przystanku Woodstock.

Prosimy o pomoc i modlitwę o:

• dobrych wolontariuszy do tej służby
• 	ﬁnanse (ok. 75 000 euro) na druk
50 000 Biblii Festiwalowych
• logistykę i obóz nocny
• Bożą ochronę dla wszystkich wolontariuszy
Cała akcja zaplanowana jest w oparciu o współpracę z kościołami lokalnymi, Teen Challenge Polska, Boanarges,
Kościołem Ulicznym, Biker Church
Europe i Biblia Dla Narodów e.V.
Jeśli chcesz wspierać projekt rozdawania Biblii Festiwalowej na Woodstocku, możesz przekazać swoje datki na
konto
Chrześcijański Klub Motocyklowy
BOANERGES
ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk
Konto: BZWBK o/Słupsk
50 1090 2763 0000 0001 3444 8413
tytułem „Biblia Festiwalowa”.
Gdy jeździmy na festiwale pracujemy
w prosty, ale skuteczny sposób, co możecie zobaczyć na fotografii. Pracujemy
w 5-osobowych zespołach, chodząc razem z wózkiem pełnym Nowych Testamentów (Biblia Festiwalowa, Biblia Metalowca, Biblia Uliczna...). Rozmawiamy
z ludźmi, modlimy się i pytamy, czy
chcieliby otrzymać Nowy Testament.
Większość osób chętnie go przyjmuje.
Niektórzy nawet nie chcą rozmawiać

z nami, ale po prostu biorą egzemplarz
Biblii. Nie rzadko pytają nas, czy to naprawdę jest za darmo?! Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaoferować im Słowo
Boże w prezencie.
Zakwaterowanie mamy w miejscowej szkole w pobliżu festiwalu. Tam
będziemy mieli noclegi i posiłki. Na
festiwalu jesteśmy od rana do wieczora, pracując w małych zespołach. Może
chciałbyś dołączyć do nas z kilkoma
osobami z Twojego kościoła, grupy domowej, itp.?

Poniżej koszt tej akcji:

• koszt noclegu w szkole = 25 zł
za osobę na dobę
• we własnym namiocie = 15 zł
za osobę na dobę
• śniadanie, obiad, kolacja = 45 zł
na dobę
Jeżeli chciałbyś być częścią tej akcji,
prosimy o kontakt z nami.
Birgit Åkesson
birgit@streetchurch.se

Bible for the Nations e.V.

Aulkestraße 28, D – 48734 Reken
Telefon: 02864 882907 Fax: 02864 882909
Telefon (in SE): +46 (0)40 672 6544
E-mail: info@bible-for-the-nations.
comwww.bible-for-the-nations.com
Bankverbindung:
Postbank Dortmund
IBAN: DE57 4401 0046 0412 6204 62
SWIFT-BIC PBNKDEFF

PRZEŚLADOWANI

Turcja

– kraj, który zwraca się

ku swej przeszłości

G

eorge Friedman, amerykański
politolog w napisanej w 2009
roku książce Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek rozważa m.in.
scenariusz, wedle którego Turcja
w następnych dekadach staje się
„wielką regionalną potęgą”, wracającą na szlak swojej osmańskiej
wojowniczej przeszłości. A jest to
kraj, za sprawą którego chrześcijaństwo w przeszłości wiele wycierpiało. Po kilkudziesięciu latach utrzymywania religijnej neutralności
w ostatnich latach powraca na ścieżkę islamskiego zaangażowania, zarówno na poziomie państwowym,
jak i społecznym. Warto więc przyjrzeć się bliżej zarówno jego przeszłości, jak i teraźniejszości, tym
bardziej, że jego rola w naszych czasach rzeczywiście zdaje się rosnąć.

Ziemie rodzinne apostoła Pawła
Turcja to kraj wyjątkowy w kontekście dziejów chrześcijaństwa. Na
jej terenie leżą takie miejsca znane
z Nowego Testamentu jak Efez, Laodyceja czy Tars. Mieszkańcom dzisiejszej Turcji apostoł Paweł poświęcił swoje kluczowe listy: do Efezjan
i do Galacjan, a siedem małoazjatyckich zborów opisanych zostało
w Objawieniu Jana. W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa Kościół
na terenie rzymskiej prowincji Azji,
obejmującej ziemie dzisiejszej Turcji, należał do najszybciej rozwijających się w całym ówczesnym
świecie. Właśnie tam chrześcijan
było tak dużo, że już na początku
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II wieku Pliniusz Młodszy, namiestnik prowincji Bitynii, pisał do cesarza Trajana słynny list, w którym
pytał go jak postępować z chrześcijanami ponieważ, „zaraza tego zabobonu ogarnęła nie tylko miasta,
ale nawet wioski i osiedla; zdaje się
jednak, że można by mu zapobiec
i zaradzić”. W początkach IV w.
chrześcijanie stanowią większość
wśród mieszkańców małoazjatyckiej Kapadocji oraz Pontu. Do końca
VI w. na całym tym terenie chrześcijaństwo staje się religią dominującą, a jej mieszkańcy po rozdziale
imperium rzymskiego na dwie części wchodzą w skład cesarstwa bizantyńskiego. W tym czasie w państwie tym (którego najważniejszą
część poza Grecją stanowi obszar
dzisiejszej Turcji) rozwija się niezwykle bogata kultura i duchowość
Kościoła Wschodniego. Stolicą Bizancjum był Konstantynopol, gdzie
cesarz Justynian I Wielki w latach
532-537 zbudował (a właściwie odbudował i rozbudował) monumentalną bazylikę zwaną Hagia Sofia
(Kościół Mądrości Bożej) uważaną
za jedną z najwspanialszych budowli pierwszego tysiąclecia ery
chrześcijańskiej. Nie brakowało też
kryzysów, takich jak kończące się
krwawą rozprawą z przeciwnikami
spory chrystologiczne pomiędzy
V a VII w. (które przyczyniły się
do upadku cesarstwa wschodniego)
czy konflikty wokół kultu obrazów
w VIII i IX w.
Pierwsze ostrzeżenie przyszło
w wieku XI. W 1071 r., po bitwie

Włodek Tasak

pod Manzikert w Armenii, Turcy
seldżuccy, od niedawna wyznający
islam, pokonali wojska cesarza bizantyńskiego Romana Diogenesa,
a jego samego wzięli do niewoli.
W wyniku tej klęski Bizantyńczycy
stracili wschodnią Anatolię, czyli między innymi starożytny Pont
i Kapadocję. Zadecydowała o tym
nie tyle przegrana na polu bitwy,
ile niezdolność Bizantyńczyków do
wzniesienia się ponad wewnętrzne podziały w obliczu zagrożenia
zewnętrznego. Na terenach Azji
Mniejszej wybuchały bowiem zamieszki wywoływane przez zwalczające się stronnictwa polityczne,
na czym korzystali Turcy, zajmując
tamtejsze prowincje jedna po drugiej i z miejsca przeprowadzając tam
przerażające rzezie ludności chrześcijańskiej. Na ich miejsce osiedlali
się zdobywcy tych ziem, koczownicy z Azji Środkowej. Miejscowi
chrześcijanie w dużej mierze ulegali
sturczeniu i islamizacji.

Kościoły zamienione na meczety
Następne dwa stulecia to walki
związane z wyprawami krzyżowymi, po których ofensywa Turków
(zwanych teraz osmańskimi, od nazwy jednego z plemion, które zdominowało Seldżuków) stopniowa
wypierała Bizantyńczyków z pozostałej części Anatolii, coraz bliżej
podchodząc pod sam Konstantynopol. Los miasta (a co za tym idzie –
całego państwa) dokonał się w roku
1453, kiedy sułtan Mehmed II pod-

Bazylika zwana Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej), zamieniona na meczet, w XX w. na muzeum. Na stronie także mozaiki z bazyliki.

szedł pod jego mury. Inne państwa
chrześcijańskie nie przysłały żadnej
pomocy (wyjątkiem było kilkuset
Genueńczyków i Wenecjan, zresztą
wzajemnie się zwalczających, oraz
niewielki oddział Katalończyków).
Po oblężeniu trwającym niecałe dwa
miesiące Turcy wdarli się do miasta,
a następnie dokonali okrutnej rzezi
mieszkańców tej chrześcijańskiej
metropolii, dodatkowo 30 tys. z nich
zamieniając w niewolników lub deportując.
Wszystkie najokazalsze kościoły Konstantynopola (którego nazwę zamieniono zaraz na Stambuł),
z Hagią Sofią na czele, zostały zamienione na meczety, a liczne inne
zburzone. Chrześcijan postawiono
przed wyborem: albo zachowają
swoje majątki, czego ceną będzie
przejście na islam, albo zachowają
swoją wiarę kosztem stanu posiadania. Skutkiem tego magnaci bizantyńscy zachowali i bogactwa,
i wpływy – wyrzekając się Chrystusa – a wierni mu pozostali ci, którzy
i tak nie mieli nic do stracenia – ubodzy chłopi, drobni kupcy i biedota
miejska. Trwając wiernie przy Kościele greckoprawosławnym, zachowali nie tylko wierność Bogu, ale też
odrębność narodową. Odstępcy bowiem szybko ulegali turkizacji. Sytuacja uległa pogorszeniu za panowania sułtana Selima I (1512-1520),
który chciał doprowadzić do zakazu praktykowania chrześcijaństwa,
a wszystkich chrześcijan, którzy odmówiliby przejścia na islam, karać
śmiercią. Patriarsze Konstantynopola Jeremiaszowi I udało się jednak

zażegnać niebezpieczeństwo. Sułtan
napierał też na to, aby wszystkie pozostałe jeszcze w rękach chrześcijan
kościoły zostały im zabrane i zamienione na meczety, nowe zaś aby
mogli budować jedynie z drewna
(czyli niewielkich rozmiarów). Płacąc olbrzymie sumy pieniędzy władzom chrześcijanie zachowali kilka
kościołów w Stambule. Ich życie na
terenie państwa Osmanów i później
nie było łatwe. Jak pisze historyk
C. A. Bouman, „islamskie enklawy
na nowożytnych mapach są wynikiem brutalnych akcji, w czasie
których dokonywano brutalnych pogromów i masowego rabunku dzieci, zmuszając w ten sposób chrześcijan do przejścia na islam; dotyczy to
połowy Albanii, części Macedonii,
Bułgarii i Krety, a zwłaszcza wewnętrznych obszarów Azji Mniej-

szej, gdzie wzdłuż zachodniego
wybrzeża aż do okresu po pierwszej
wojnie światowej zachowały się
skupiska prawosławnych chrześcijan, a na wschodzie zdziesiątkowane już z 1895/1896 biskupstwa Ormian”. Szczególnie tragiczny epizod
związany jest z losami chrześcijańskiej mniejszości ormiańskiej, która
została poddana brutalnej eksterminacji w latach 1915-1917, kiedy wymordowano około 1,5 miliona ludzi.
Temat ten zasługuje jednak na osobne, szersze potraktowanie.

Koniec dziewiętnastowiecznej
obecności chrześcijan
Przynajmniej dwukrotnie Turcy
zorganizowali olbrzymie wyprawy wojenne do serca Europy, dwa-
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kroć oblegając przy okazji Wiedeń
(w 1529 i 1683 roku), na szczęście
nieskutecznie. Muzułmańskie imperium osmańskie upadło w wyniku
klęski poniesionej podczas I wojny
światowej. Na mocy traktatu pokojowego w Sèvres podpisanego w 1920
r. miał się dokonać realny rozbiór
Turcji osmańskiej. Między innymi
miała ona utracić na rzecz Grecji
(okupowanej przez Turków od poł.
XV w. do 1830 r.) Trację Wschodnią
z Adrianopolem (tur. Edirne), a kraj
ten miał też administrować rejonem
Smyrny (tur. Izmir), gdzie po pewnym czasie ludność miała się wypowiedzieć na temat dalszych losów
tego terenu. Były to ziemie od czasów starożytnych zamieszkiwane
w dużej mierze przez ludność grecką. Grecy już wcześniej, bo w 1919
r., wykorzystując słabość Turcji,
wkroczyli na jej terytorium, chcąc
opanować jak największe tereny, na
których mieszkali ich rodacy.
Od 1922 r. Turcy, dowodzeni
przez Mustafę Kemala, zwanego
Kemalem Paszą lub Atatürkiem,
przeszli do zwycięskiej kontrofensywy (m.in. dzięki dostawom broni
z Rosji Sowieckiej), wypierając Greków ze swojego terytorium. Najtragiczniejszy epizodem tej wojny była
masakra greckich i ormiańskich
– chrześcijańskich mieszkańców
Smyrny (Izmiru), dokonana na rozkaz tureckiego dowódcy Nureddina
Paszy, która według różnych źródeł pochłonęła od 30 do 125 tys.
ofiar. Jedną z nich był brutalnie
okaleczony i zamordowany przez
miejscowych Turków prawosławny
biskup Smyrny, Chryzostom. Dopełnieniem grozy był wielki pożar
miasta, który całkowicie zniszczył
chrześcijańskie dzielnice miasta
(grecką, francuską i ormiańską), nie
obejmując kwartałów żydowskiego
i tureckiego.
W rezultacie wojny zakończonej traktatem w Lozannie w 1923
r. Grecy utracili wszystkie nadania
na mocy pokoju w Sèvres, ponadto
1,1-1,5 mln Greków musiało opuścić Turcję (szczególnie Pont i rejon
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Izmiru), zastąpionych przez 400 tys.
Turków wysiedlonych z kolei z Bałkanów. W taki sposób zakończyła
się trwająca od czasów rzymskich
obecność chrześcijan na terenach
odwiedzanych jeszcze przez apostoła Pawła.

Od islamu do świeckości
i z powrotem
Turcy po tej wojnie weszły w okres
sekularyzacji państwa, którego autorem był wspomniany Mustafa
Kemal – Atatürk, czyli „Ojciec Turków”, od 1920 r. premier Republiki Tureckiej, a od 1923 aż do swojej śmierci w 1938 r. jej prezydent.
Człowiek, który dokonał przekształcenia Turcji z sułtanatu, islamskiej
monarchii, w państwo świeckie,
gdzie religia muzułmańska utraciła swoją wiodącą pozycję. Już
w 1924 r. zamknięto szkoły religijne i zawieszono sądy szariatu. Nieco wcześniej zlikwidowano bractwa
religijne, muzułmańskie klasztory
– tekke, zniesiono obowiązek noszenia przez kobiety zasłon na twarzy
(w 1934 r. zastąpiony zakazem ich
noszenia). A nawet wprowadzono
niedzielę jako dzień wypoczynku w miejsce tradycyjnego w islamie piątku. Symbolem tej laicyzacji
państwa było zamienienie w 1934 r.
meczetu rezydującego od 1453 r.
w bazylice Hagia Sofia na muzeum.
Po śmierci Atatürka armia turecka
przez całe dekady stała na straży laickości państwa.
Jednak przynajmniej od początku XXI w. sytuacja w Turcji
zaczęła się zmieniać. Zarówno pod
względem politycznym, jak i religijnym. Symbolem tych zmian jest
obecny (od 2014 r.) prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, wcześniej, od 2003 r. , przez jedenaście
lat pełniący funkcję premiera tego
kraju. To postać niezwykle barwna.
W roku 1973 ukończył szkołę religijną İmam Hatip Lisesi w Stambule. W 1997 r., pełniąc funkcję burmistrza Stambułu, wygłosił mowę,

w której cytował poetę Ziyę Gökalpa, ideologa ruchu turkistycznego
z początków XX wieku: „Meczety
są naszymi koszarami. Minarety
są naszymi bagnetami. Kopuły są
naszymi hełmami. Wierni są naszymi żołnierzami. (…) Nikt nie
zdoła uciszyć wołania na modlitwę.
Położymy kres rasizmowi w Turcji.
Nigdy nas nie zdławią. Nawet gdy
otworzą się niebiosa i ziemia, nawet
gdy zaleją nas wody i wulkany, nigdy nie zawrócimy z naszej drogi.
Moim oparciem jest islam. Gdybym
nie mógł o nim mówić, po cóż miałbym żyć?”. Wówczas za to przemówienie – w myśl zasad Atatürka
– trafił na kilka miesięcy do więzienia. Jednak już dwa lata po jego
opuszczeniu był premierem Turcji.
Na kilkanaście lat odstąpił od wojowniczej retoryki religijnej, zdając
się ewoluować w stronę polityka
umiarkowanego i prozachodniego,
starając się o przyjęcie Turcji do
Unii Europejskiej. Jednak zwłaszcza po objęciu trzy lata temu urzędu
prezydenta jego postawa zaczęła się
zmieniać.
W lipcu 2016 r. doszło do podejrzanie wyglądającej próby zamachu
stanu, zastanawiająco nieudolnej,
zdaniem wielu dyplomatów i komentatorów pucz ten „był prowokacją prezydenta Erdoğana przygotowaną w celu uzyskania pretekstu do
przeprowadzenia czystek w armii,
sądownictwie, mediach i parlamencie”. W jego efekcie zatrzymano 40
tys. ludzi, a niemal 100 tys. pozbawiono pracy. Niecały rok później,
w kwietniu 2017 r. w wyniku referendum Erdoğan nie tylko poważnie wzmocnił rolę prezydenta tego
kraju, do tej pory niezbyt eksponowaną, ale stał się wręcz dysponentem całości władzy w kraju (będąc jednocześnie szefem państwa
i rządu, mając prawo do sprawowania władzę za pomocą dekretów,
a także rozwiązywania parlamentu, a także dysponując wpływem
na wymiar sprawiedliwości). Na
arenie międzynarodowej doszło
w tym czasie do zaskakującego zbli-

żenia pomiędzy Turcją a Rosją, które do tej pory dzieliło sporo kwestii
politycznych.

Coraz trudniej być
chrześcijaninem w Turcji
A jak to wszystko wygląda pod
względem zmian w położeniu
chrześcijan? Po I wojnie światowej,
w wyniku zmian granic, masowej
eksterminacji Ormian oraz przymusowej ewakuacji ponad miliona prawosławnych Greków Turcja
stała się krajem niemal jednolicie
muzułmańskim (w 96,64 proc.; 3,1
proc. stanowią obojętni religijnie),
w którym chrześcijanie stanowią
zaledwie 0,21 proc. populacji (163
tys.). W dodatku, inaczej niż w wielu krajach muzułmańskich, Kościoły chrześcijańskie notują stały spadek liczby wiernych w wysokości
1,4 proc. rocznie. Największą liczebnością cieszy się kościół prawosławny (94 tys.), a po nim katolicki
(46 tys.). Na trzecim miejscu znajdują się Kościoły protestanckie i niezależne (w sumie 17 tys.) i tylko one
notują niewielki wzrost na poziomie
1 proc. rocznie.
Sytuacja chrześcijan w Turcji
systematycznie się pogarsza. Już
dziesięć lat temu, a więc w czasie,
kiedy władzom tego kraju zależało jeszcze na dobrych opiniach za
granicą, doszło do kilku brutalnych
aktów przemocy (morderstwo ks.
Santoro w Trabzonie w 2006 r., brutalny mord na trzech protestantach

w kwietniu 2007 r. w Malatya., do
tego zabójstwo biskupa Padovese
w 2010 r.). Jak podaje raport Open
Doors na temat Turcji: „Niezaprzeczalnym faktem jest to, że w przeciągu ostatniej dekady doszło do odrodzenia konserwatywnego islamu
w tym kraju. Społeczeństwo jako
całość stało się bardziej muzułmańskie. Nienawiść wobec chrześcijan
wzrosła wraz z rosnącą popularnością islamu (…) Równolegle do tych
głównych trendów społecznych,
rządząca partia AKP także stopniowo przybliża się do propagowania
islamu, co kieruje ją na teren islamu
politycznego”. Dobrą ilustracją tej
sytuacji jest fakt, że „dziś w Turcji
jest już ponad 85 tys. meczetów,
z czego 10 tys. zbudowano od 2002
r., gdy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zdobyła władzę” (Rzeczpospolita z 17 grudnia 2013 r.). Jeszcze
w 2013 r. Turcja znikła ze Światowego Indeksu Prześladowań, jednak
stało się to nie tyle z powodu polepszenia się sytuacji w tym kraju,
a znacznego pogorszenia się położenia chrześcijan w innych częściach
świata. Jednak już w 2016 r. była
w tym zestawieniu na miejscu 45,
a na najnowszej liście znajduje się
już na miejscu 37. W omówieniu
tegorocznego Światowego Indeksu Prześladowań czytamy na temat
Turcji: „Presja odczuwana jest najsilniej w obszarach życia prywatnego i życia w państwie, a następnie
w obszarach życia w społeczeństwie
i życia w rodzinie. Jest to sytuacja
nietypowa, będąca efektem dzia-

łania islamskiego ekstremizmu,
przy jednoczesnej silnej obecności
elementów nacjonalistycznych (…)
Liczba aktów przemocy odnotowanych w okresie WWL 2017 wzrosła, co z kolei spowodowało wzrost
wskaźnika obrazującego przemoc
fizyczną z wysokiego do bardzo wysokiego”.
I znowu symbolem przemian,
ale idących w odwrotną stronę w stosunku do tych dokonywanych przez
Mustafę Kemala, jest przymierzanie
się prezydenta Erdogana do ponownej zamiany budowli Hagia Sofia
na meczet. Wprawdzie tureckie
media napisały, że „tysiące muzułmanów żądało w sobotę ponownego
przekształcenia bazyliki Hagia Sofia
w Stambule w meczet” (www.tvn24.pl
z 28 maja 2016 r.), ale to tylko nowa
wersji starego „Vox populi, vox dei”
(„głos ludu głosem Boga”). Już cztery dni późnej muezzin po raz pierwszy od 85 lat wezwał wiernych do
modlitwy we wnętrzu danej chrześcijańskiej bazyliki.
Dziś Turcja coraz wyraźniej
odwraca się od przemian wprowadzanych przez ruch młodoturecki
po zakończeniu I wojny światowej, zdążając w stronę powrotu do
osmańskich korzeni tego kraju, do
czasów, kiedy Turcja była głównym
światowym protektorem islamu.
Z wielkimi ambicjami dotyczącymi
ogrywanej roli na arenie międzynarodowej. Jeśli przewidywania
George’a Friedmana się sprawdzą,
może czekać nas seria zaskakujących powrotów do przeszłości.

Ponad 200 milionów ludzi doświadcza dziś dyskryminacji i prześladowań z powodu swojej chrześcijańskiej wiary. Wielu z nich nie może spotykać się na wspólnej modlitwie, są aresztowani, poddawani torturom, a często nawet zabijani.
Dzisiaj Kościół przechodzący przez cierpienie, zmagający się z opresją potrzebuje wsparcia w duchowej
walce. Już dzisiaj dołącz do grona tych, którzy modlą się za prześladowanych ze względu na imię Jezus i zamów bezpłatny kalendarz modlitw wraz z magazynem. Kalendarz możesz zamówić na stronie
www.opendoors.pl/zamowmagazyn lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70.
Podejmij to wyzwanie i bądź częścią duchowej wojny.
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wiadomości ze Świata

opr. Konstanty Wiazowski

wiadomości ze Świata
USA – wzrasta wiek amerykańskich pastorów

Watykan – papież

o zbawieniu w Chrystusie
„Zwierzchnik Kościoła katolickiego przypomniał w swojej homilii w Domu św. Marty historię Izraelitów, których kąsały węże
na pustyni, gdy buntowali się przeciwko
Bogu. Od śmierci ratowało ich spojrzenie
na pal z wizerunkiem miedzianego węża”.
Dalej papież powiedział: „Nie ma zbawienia
w ideach, nie ma go w dobrej woli, w pragnieniu, by być dobrym. Nie. Jedyne zbawienie jest w Chrystusie ukrzyżowanym,
ponieważ tylko On był zdolny – podobnie
jak oznaczał ten miedziany wąż – wziąć na
siebie cały jad grzechu i uzdrowił nas. Bóg
mówił do Mojżesza: każdy, kto spojrzy na
węża, zostanie przy życiu… Kto nie patrzy
na krzyż w ten sposób, z wiarą, umrze
w swoich grzechach, nie będzie zbawiony”
stwierdził papież (chnnews).

Węgry – misja wśród
Mongołów

Węgry posiadają prawie 10 mln mieszkańców, wśród których są Niemcy, Żydzi,
Mongołowie, Romowie, Rumuni, Słowacy.
Obecnie jest tam 368 zborów baptystycznych, liczących 11.854 ochrzczonych
członków, ale praca misyjna trwa nadal.
I tak Zoltan organizuje zbór w Totokbalint,
Atilla w Tatabanya, Tsevel pracuje wśród
mongolskich imigrantów. Mongolski zbór
powstał w Budapeszcie w 2006 roku.
W Zachodniej Europie przebywa prawie
20.000 Mongołów. Działa tu 24 zbory
mongolskie, w większości baptystyczne.
Działalność chrześcijańska w Mongolii mogła się rozwijać po 1991 roku, gdy
uwolniła się ona od komunistów. Obecnie
jest tam prawie 600 zborów liczących
około 50.000 członków. Pastor Tsevel
nawrócił się z buddyzmu, w 2001 roku po
raz pierwszy – na zaproszenie koleżanki
swojej córki – odwiedził kościół, potem
wrócił do Mongolii, gdzie przeżył duchowe
narodzenie. Po powrocie do Budapesztu
zorganizował biblijną grupę domową, zaprosił pastora z Mongolii, który głosił swoim rodakom ewangelię. „Moim celem jest
dotarcie do wielu Mongołów w Europie
i założenie więcej zborów z tych, którzy
jako imigranci często czują się samotni
i zagubieni” – mówi Tsevel (MP/ebf).
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Z badań Grupy Barny wynika, że w porównaniu z latami 1980. i 1990. ilość pastorów
w wieku poniżej 40 lat wyraźnie zmniejszyła się. Widać z tego, że zajęcie pastora przestało być dla Amerykanów atrakcyjne. Badania dowodzą, że obecnie średni
wiek pastorów to 55 lat, natomiast w 1992 roku było to 44 lata. W 1992 roku 33%
pastorów miało poniżej 40 lat, a obecnie tylko 15% pastorów należy do tej wiekowej
grupy. A grupa pastorów w wieku od 56 do 64 lat w tym czasie wzrosła z 18 do
33%, zaś w wieku ponad 65 lat wzrosła z 6 do 17%. W porównaniu z rokiem 1968,
gdy 55% pastorów było poniżej 45 lat, obecnie liczba starszych pastorów znacznie
wzrosła, natomiast młodszych – drastycznie spadła. Świadczy to o zmniejszającej
się ilości chrześcijan i braku powołań do służby w Kościele (worldreligionnews).

Węgry – ewangelizacja wśród głuchych

Węgierski baptystyczny zbór głuchych rozszerzył swoją działalność na całą Europę.
Jego zadaniem jest budzenie wrażliwości na specjalne potrzeby i służbę głuchym
i niedosłyszącym. Dlatego zbór ten, we wrześniu 2016 roku, zorganizował w Budapeszcie międzynarodową konferencję, poświęconą służbie pastorskiej wśród
głuchych i niedosłyszących. Dwaj pastorzy tego zboru w lutym br. wzięli udział
w konferencji w Niemczech, zorganizowanej przez Europejski Związek Głuchych
Chrześcijan. Węgierski Kościół Baptystów stara się rozszerzyć działalność Zboru
Głuchych na całą Europę. Głuchy absolwent Seminarium Baptystycznego na Węgrzech, we współpracy z dwoma zborami baptystycznymi (Praga i Hradec Kralowe),
rozpoczął pracę wśród głuchych w Republice Czeskiej (ebf.org).

Korea Północna – pół miliona chrześcijan
Obecnie potajemna działalność chrześcijańska ogranicza się tam do spotkań dwóch
lub trzech osób, które wspólnie czytają Biblię, modlą się i śpiewają chrześcijańskie
pieśni. Jak podaje Voice of Martyrs, ilość chrześcijan sięga tam przynajmniej
500.000 osób. Działalność chrześcijańska w tym kraju jest zakazana i często jest
karana śmiercią. Pastor Jeong, obrońca praw człowieka, pomaga uciekinierom
z Korei Północnej. Według jego relacji w 2010 roku w prowincji Pchjonando
publicznie skazano na śmierć 40 chrześcijan, zaś w 2011 – 43. Kto rozmawia
z większą grupą ludzi, zostaje odesłany do politycznych obozów, podobnych do
obozów nazistowskich. Pastor ten publikuje świadectwa uciekinierów w broszurze,
mając nadzieję, że dane te posłużą do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności
przed międzynarodowym trybunałem (invictory.com).

Myanmar – nagroda Dentona i Janice Lotzów

W tym roku otrzyma ją Cyntia Maung, lekarka, która 30 lat swego życia poświęciła uciekinierom birmańskim, koczującym na granicy tego kraju z Tajlandią. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które poświęciły się ochronie i ratowaniu ludzkiego życia. Będzie ona wręczona w lipcu br. na Dorocznym Zgromadzeniu ŚZB, które w lipcu tego roku odbędzie się w Bangkoku. Od 1949 roku
kareni, etniczna grupa mniejszościowa w tym kraju, walczy o niepodległość. Wielu
z nich zginęło w tym konflikcie, a wielu uciekło nad granicę z Tajlandią. W lutym 1989 roku Maung zorganizowała wśród uciekinierów klinikę medyczną. Od
2003 roku klinika przyjmuje ponad 42.000 pacjentów rocznie, zatrudnia 6 lekarzy,
86 pracowników medycznych, 150 innych pracowników i od 20 do 40 międzynarodowych wolontariuszy. Obecnie codziennie przyjmuje się tam
od 300 do 400 pacjentów. Pracę tę wspiera ponad
50 pozarządowych organizacji. Maung jako czwarte z ośmiorga dzieci urodziła się w baptystycznej
rodzinie karenów w 1959 roku, jest członkiem zboru baptystycznego. Od organizacji medycznych
otrzymała wiele nagród i wyróżnień (baptisttimes).

Indie – baptyści stanu Tripura

Tripura to mały stan w północno-wschodnich Indiach, graniczący z Bangladeszem, zamieszkany przez prawie cztery miliony osób. Chrześcijanie stanowią
5 procent mieszkańców. Baptyści są tam największą grupą chrześcijan, liczą
prawie 100.000 osób w 850 zborach. Ewangelia dotarła do tego miejsca w 1911
roku przez misjonarzy z Nowej Zelandii, ale Kościół Baptystów Tripury powstał
w 1938 roku. Obecnie przewodzi mu C. K. Debbarma, który w mieście Agartala,
stolicy stanu, pełni funkcję sekretarza. Kościół składa się z 17 okręgów. Posiada
szkołę biblijną. Szkoła Św. Pawła, położona na terenie ośrodka Kościoła, jest
jedną z najlepszych, uczęszcza do niej prawie 2000 uczniów. Bycie mniejszością
jest nie lada wyzwaniem. Przykładem tego jest zbór baptystyczny w mieście
Agartala, który po 20 latach starań, w 2013 roku wybudował własny Dom Modlitwy. Jednak jest też pasja dzielenia się ewangelią Bożej miłości, co uwidocznia
się w postaci wzrostu ilości zborów (BWA Connect, 4/2017).

Filipiny – nawrócenia i masowe chrzty

Grupa dziewięciu wolontariuszy Baptystycznej Konwencji Tennessee w USA
ostatnio wróciła z dwutygodniowego wyjazdu do Filipin, gdzie współpracowała misyjnie z 40 zborami baptystycznymi trzech tamtejszych Kościołów.
Filipiny to państwo położone na 7.100 wyspach, o zaludnieniu ponad 105
milionów mieszkańców, którzy w większości są katolikami. W czasie ponad
100 wydarzeń ewangelizacyjnych zanotowano 8.663 decyzje wyznania wiary
w Chrystusa i ponad 400 innych decyzji. Wolontariusze sami pokryli koszta
podróży i pobytu, za swoje środki nabyli i rozpowszechnili ponad 10.000 Biblii
i 13.000 traktatów. Wraz z miejscowymi baptystami dzieli się wiarą w szkołach, na placach miejskich, w więzieniach i ochrzcili setki kandydatów do
chrztu w dwóch miejscowościach. Wolontariusze asystowali filipińskim pastorom w czasie masowego chrztu w oceanie, a potem, przed powrotem do domu, w Morzu Południowochińskim (Baptist Press).

Bangladesz – nawrócenia mahometan

Chrześcijańscy pracownicy w muzułmańskim Bangladeszu twierdzą, że już w tym
pokoleniu kraj ten będzie chrześcijański. Niedawno James Jacobson, przewodniczący Christian Freedom International, spotykał się z wieloma pastorami tego
kraju. Wszyscy oni mówili o wielkim zainteresowaniu ewangelią. Chrześcijanie
stanowią tam tylko 1% mieszkańców, ale nie są uwzględnione nawrócenia na
chrześcijaństwo. Tamtejsi pastorzy twierdzą, że obecnie chrześcijanie stanowią
przynajmniej 10% mieszkańców. Tylko w ostatnim roku 20.000 osób przeszło
z islamu na chrześcijaństwo i dlatego muzułmanie bardzo się tym niepokoją.
Choć nasilają się prześladowania chrześcijan, Kościół wzrasta, pojawia się coraz
więcej zborów. Należałoby jeszcze dodać, że działają tam trzy kościoły baptystyczne: Wspólnota Zborów Baptystycznych (45.000 członków w 502 zborach),
Kościół Baptystów Sangha (23.092 członków w 373 zborach) i Baptystyczna
Konwencja Garo (12.340 członków w 154 zborach). (invictory.com).

Rosja – zjazd kobiet okręgu jamalskiego

W dniach 7-8 marca br. w miasteczku Urengoj odbyła się VI Konferencja Kobiet zborów okręgu jamalskiego. Wzięło w niej udział prawie 50 sióstr z dziewięciu zborów Jamało-Nienieckiego Autonomicznego Okręgu. Jej tematem
była „Wonność Chrystusowa” (2 Kor. 2,15). Konferencję otworzył Aleksandr
Podkołzin, prezbiter miejscowego zboru. Mówił o modlitwie sprawiedliwego jako o przyjemnej Bogu wonności. Następnie siostra Weronika Aksiutin
z Krasnodaru dokładnie rozwinęła ten temat. Siostry opowiadały o służbie w swoich zborach, o usługiwaniu swoim córkom. Delegatki poszczególnych zborów przedstawiły swój program. Br. Taras Tkaczenko, prezb. zboru w mieście Nowyj Urengoj, pozdrowił siostry z ich świętem 8. marca
i powiedział o wielkiej służbie kobiet i matek. Były też robótki ręczne. Każda
z uczestniczek otrzymała na pamiątkę świecę zapachową, która ma przypominać
im o niesieniu światła i dobrego zapachu w swoim otoczeniu (baptist.ru).

Nepal – odbudowa
po trzęsieniu ziemi

W kwietniu i maju 2015 roku kraj ten nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Zginęło ponad
8.000 osób, a ponad 100.000 zostało rannych. Chrześcijanie pospieszyli z pomocą
temu krajowi. Baptystyczne Towarzystwo
Misyjne (BTM) w Anglii ofiarowało ponad
700.000 funtów na jego odbudowę. Ostatnio
BTM, w ramach pomocy humanitarnej, zebrało na ten cel dodatkowo ponad 40.000 funtów.
Zostaną one przeznaczone na pomoc mieszkającym w trudno dostępnych rejonach kraju.
Zostanie też wsparty partner tego Towarzystwa – Międzynarodowa Społeczność Nepalu
i jej szczególny projekt ŁASKA, którego celem
jest służba i obrona praw ludzi obciążonych
niepełnosprawnością (baptisttimes)

Polska – Kościół Baptystów

Według danych z grudnia ub. r. do Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Polsce należą 93
zbory i 25 placówek. Są to zbory stosunkowo
małe liczebnie. Tylko 5 z nich posiada ponad
200 członków, 8 – ponad 100 członków, a 26 –
ponad 50 członków. W ubiegłym roku chrzest
przyjęło 229 osób. Łączna liczba ochrzczonych
członków (16 zborów nie nadesłały swoich
sprawozdań) wynosi 5386 (o 137 więcej niż
w roku poprzednim). Do Kościoła należą też
zbory obcojęzyczne: rosyjskojęzyczny, chiński
i wietnamski. Zbory Kościoła odwiedza 1654
sympatyków, 988 dzieci są objęte katechezą.
W zborach służy 63 pastorów, 70 misjonarzy
i 63 diakonów (statystyka za rok 2016).

Sudan – prześladowania
chrześcijan

Younan Abdullah, starszy ewangelicznego
zboru w Chartumie, stolicy kraju, zmarł na
skutek ataku muzułmanów na chrześcijańską
szkołę. Od 2013 roku stosuje się tam praktykę
nielegalnej sprzedaży gruntu, na którym znajduje się kościół, a następnie nowy właściciel
burzy kościół. Na pogrzebie Younana 4. kwietnia br. byli obecni ambasador USA i sekretarz
Brytyjskiej Ambasady. Wcześniej, 27. marca,
policja aresztowała 12 pracowników tej szkoły, zajęcia są tam stale przerywane. Zarząd
szkoły jest pod ścisłą kontrolą władz. Pod
rządami prezydenta Omara Al-Bashira, szczególnie po odłączeniu się Sudanu Południowego w lipcu 2011 roku, wprowadzono bardziej
restrykcyjne przepisy prawa szariackiego,
uznające jedynie islamską kulturę i arabski
język. Od tego czasu nie wydaje się pozwoleń na budowę kościołów. Sudan znalazł się
na piątym miejscu listy krajów prześladujących chrześcijan (evangelicalfocus).
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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.

