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Mateusz Wichary

Wierząc z pokolenia w pokolenie

zęsto podkreślamy, że Bóg ma
tylko dzieci, a nie wnuki. I przez
to chcemy przekazać prawdę
o tym, że rodzice nie mogą się nawrócić
za swoje dzieci. Każdy sam musi poddać
siebie Chrystusowi. Uważam to za oczywiste, a wszelką dyskusję nad tym za absurdalną.
Ale to nie jedyna prawda o wierze.
Apostoł Paweł znając rodzinę Tymoteusza i chcąc go zachęcić pisze tak: „Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę
twoją, która była zadomowiona w babce
twojej Loidzie i w matce twojej Eunice,
a pewien jestem, że i w tobie żyje” (2 Tm
1:5). Zwróćmy uwagę, jak myśli Paweł:
to TA SAMA wiara, która żyje w trzech
pokoleniach. Loida inwestując w własną
więź z Bogiem, zasiała ziarno tej samej
– dojrzałej, ofiarnej, zyskującej szacunek
w oczach Pawła – wiary w kolejne pokolenia. To oznacza bardzo realny wpływ na
przyszłość. I znaczenie tego, co robimy
dla kolejnych pokoleń wierzących w naszych rodzinach i zborach. To oznacza,
że Bożym planem jest, aby trwała z pokolenia w pokolenie. Ona jest przekazywana, lub nie. Dlatego Pismo uczy, że mamy
bardzo realny wpływ na przyszłość.

Wokół tej świętej sztafety – konieczności szacunku do przeszłości, ale również nieustannego wychylania się wprzód
– skupiały się kazania i wykłady ostatniej
Konferencji Kościoła. To, że była ona Konferencją wyborczą również wpisywało się
w tą dynamikę znaczenia trwania, ciągłości, ale również stabilności Kościoła poprzez pokolenia. Bóg jest wierny; Bóg jest
przy nas; ma plan i tego nic nie zmieni – to
wspaniała świadomość, którą Bóg w tym
czasie wśród nas wzmacniał i za co Mu
bardzo dziękujemy!
Zostałem na niej wybrany, wraz
z Braćmi tworzącymi Radę wybranymi
z Okręgów, na kolejną, 4 letnią kadencję
jako Przewodniczący Rady Kościoła. Bardzo za to zaufanie dziękuję i czuję się nim
zaszczycony. Mam również bardzo konkretne cele, które w tym czasie chciałbym
osiągnąć: stworzyć wiele projektów wspierających przywódców, oraz dwa wspierające zbory – ogólnopolską baptystyczną
organizację charytatywną oraz platformę
dla wszystkich zespołów zakładających
zbory. Czuję, że te zadania są znacznie
większe ode mnie. Z drugiej strony, widzę
tak wielu wspaniałych braci i sióstr w naszym Kościele (i kilku poza naszymi grani-

cami, którzy również chcą pomóc) i ufam,
że są to zadania, które z Bożym łaskawym
błogosławieństwem może udać nam się
zrealizować. Dlatego bardzo proszę o nieustanną modlitwę. Bez Jezusa nic uczynić
nie możemy (J 15:6). Ta świadomość jest
konieczna w podejmowaniu każdego wysiłku w Jego Królestwie i chciałbym, aby
była bardzo głęboko wyryta w naszych
sercach – moim i wszystkich członków
Rady Kościoła.
Drogi Panie, który przekazałeś nam
Królestwo, jak Ojciec Tobie przekazał,
dziękujemy za ten wielki zaszczyt! Dziękujemy, że Ono trwa, w Twoim Duchu,
zasilane Twoim Słowem, dzięki Twojej łasce, w miłości Ojca, z pokolenia w pokolenie. Dziękujemy, że możemy być jednym z nich: ani nie najważniejszym, ani
nie najmniej istotnym. Twoim – to najważniejsze i najwspanialsze, za co Ci
bardzo dziękujemy. Przydawaj nam wiary,
odwagi, pokory, stabilności, ale i uporu
i zawziętości, abyśmy wszystkie zadania, jakie przed nami stawiasz, rozpoznali
i spełnili. Prosimy o to, bo służenie Tobie
jest najlepszym, co nas w życiu spotkało. Chcemy być Ci wierni i oddani, we
wszystkim, dla Twojej chwały, Amen.

Konstanty Wiazowski

kazanie

Kościół – wielka Boża rodzina

W przerwie. Krajowa Konferencja Kościoła 2017. Fot. Szymon Chąciak
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różnych ankietach i sondażach przeważa przekonanie, że rodzina jest największą wartością
i wszyscy bardzo ją cenią. Uroczystość wigilijną czy urodzinową pamięta się bardzo długo. To okazja do spotkania się z najbliższymi, zapomnienia o smutkach i trudnościach codziennego życia. A jeszcze cenniejsze są takie
spotkania, gdy przybywają na nie osoby bardzo rzadko widziane. Czasem jednak spotkania rodzinne mają
smutny charakter, gdy są to spotkania z okazji pogrzebu
bliskiej nam osoby.
Ale chodzi tu o szerszy wymiar rodziny, o rodzinę
Bożą. W jednym ze swoich Listów Paweł pisze o Bogu,
„od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze
swoje imię” (Ef 3,15). Inne przekłady mówią o „każdej
ojczyźnie” czy „wszelkim rodzie”, „wszelkiej społeczności” lub „całej rodzinie”. Najbliżsi członkowie rodziny są
też nazywani krewnymi, połączonymi wspólnymi więzami krwi. Bóg Ojciec też posiada rodzinę – swego Syna
i Jego krewnych – odkupionych i połączonych wspólną
grupą krwi. Nie woda chrztu łączy tę rodzinę ze sobą,
lecz krew, która jest gęstsza i wartościowsza od wody.

Czym jest Boża rodzina?
Są to wszyscy chrześcijanie, wszyscy prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym
i przez Niego odrodzeni do nowego życia. Przynależność
do tej rodziny nie zależy od ziemskich powiązań rodzinnych, lecz od nowego narodzenia. Jedynie Duch Święty
może uczynić ludzi członkami tej rodziny. Wchodzi się
do niej w różnym wieku przez pokutę i narodzenie „nie
z krwi ani z woli ciała, ani woli mężczyzny, lecz z Boga”
(Jan 1,13).

Prawdziwi chrześcijanie, to znaczy ci narodzeni
z Boga, są rodziną, ponieważ posiadają jednego Ojca.
Są dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Są zrodzeni przez jednego Ducha. Są synami i córkami Wszechmocnego Pana. Prawdziwi chrześcijanie są
jedną rodziną, ponieważ posiadają jednego, starszego
Brata, Pana Jezusa Chrystusa. Imię Jezusa łączy wszystkich wierzących w jedną wielką rodzinę. Jako ludzie
w Chrystusie cieszą się oni jednym Zbawicielem. W Nim
pokładają całą swoją nadzieję. Ze smutkiem obchodzą
pamiątkę Jego śmierci, ale z radością świętują Jego zmartwychwstanie i z nadzieją oczekują na Jego powrót.
Prawdziwi chrześcijanie są rodziną, ponieważ posiadają wspólnego Ojca. Chociaż fizycznie tak bardzo
różnią się od siebie, to jednak duchowo są tak bardzo
do siebie podobni. Kochają pokój i pojednanie między
pojedynczymi ludźmi i całymi narodami, interesują się
życiem i losem swoich „krewnych” na całym świecie,
niosą im pomoc, modlą się o nich. Cały świat ludzi wierzących modli się o pokój na Ukrainie, o pokój w krajach
afrykańskich, gdzie toczą się wojny domowe, ubolewa
nad prześladowaniami ze strony religijnych ekstremistów czy wrogo usposobionych do chrześcijan władz
państwowych niektórych krajów. Jako jedna rodzina doświadczamy tych samych przeżyć pokuty, wiary
i nadziei, tak samo angażujemy się w działalność dobroczynną. Patrzymy na świat globalnie, z Bożej perspektywy i to upodabnia nas do Niego. W tych przeżyciach
i działaniach odnajdujemy w sobie Jego obraz. To dowód
działania Ducha Świętego w naszym życiu, dowód autentyczności naszego chrześcijaństwa. To przekonujący
dowód naszego zbawienia, naszej jedności z Tym, który
SŁOWO PRAWDY – 7-8 – lipiec-sierpień 2017
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nas odkupił. Tylko ci, którzy z Boga się narodzili, mogą
być pewni nieba i wiecznej społeczności ze swoim Panem Jezusem Chrystusem.

Jaka jest obecna sytuacja Bożej rodziny?
Część tej rodziny jest już w niebie, zaś część jeszcze na
ziemi. Obecnie obydwie części tej rodziny są od siebie
oddzielone, ale kiedyś będą razem. Nie ma trzeciego miejsca dla tej rodziny. Niektórzy liczą jeszcze na czyściec,
ale będą zawiedzeni, ponieważ oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa odbywa się po tej stronie śmierci, w czasie
naszego życia na ziemi. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy,
to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam
grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 Jana
1,9). Po śmierci nie będzie już żadnej możliwości zbawienia. Po drugiej stronie śmieci Łazarz tak powiedział do
bogacza: „Między nami a wami rozpościera się tak wielka
przepaść, że nikt, choćby chciał, nie może wejść stąd do
was ani stamtąd przedostać się do nas” (Łuk. 16, 26).
Niektórzy członkowie Bożej rodziny są już w niebie,
które Pan Jezus nazywa rajem (Łuk. 23,43). Zakończyli oni swój bieg życia, wykonali swoje zadanie, przeżyli
swoje burze i przybili do portu. Już nie są niepokojeni
przez grzech, teraz znajdują się w obecności Chrystusa,
który ich umiłował i ofiarował siebie za nich. Teraz już
niczego się nie boją, są szczęśliwi (Fil. 1,23). Teraz jedynie z niecierpliwością oczekują na powrót Chrystusa
w chwale, na wzbudzenie z martwych swoich ciał i na
zgromadzenie wszystkich wierzących.
Ale część Bożej rodziny jest jeszcze na ziemi. Jest
ona rozsiana po całym grzesznym świecie. Zmaga się
z różnymi trudnościami, niesie swój krzyż, walczy
z grzechem, pokonuje własne słabości i niecierpliwie
oczekuje na przejście do innego, lepszego świata. Ta
część Bożej rodziny tak samo kocha swego Zbawiciela
i tak samo jest święta, ale nadal zmaga się z cielesnością,
światem i diabłem. Ludzie ci są jeszcze w szkole, są Bożymi żołnierzami prowadzącymi działania wojenne na
tyłach wroga.
Jaka jest przyszłość Bożej rodziny?
Jakże mało możemy powiedzieć o przyszłości naszej cielesnej, ziemskiej rodziny! Nie wiemy nawet, co przyniesie nam dzień jutrzejszy. W obecnych czasach o rodzinie
mówi się coraz mniej. Jakże popularne są teraz konkubinaty, rodzenie dzieci od nieznanego ojca, a nawet w ogóle
bez ojca! A co z tymi, którzy opuszczają rodzinę i wypływają na „szerokie wody” tego świata? Pozostają im tylko
wspomnienia wigilijnych lub urodzinowych spotkań!
Natomiast inaczej jest z rodziną Bożą. Ma ona wspaniałą przyszłość. Nadejdzie czas, gdy cała ta rodzina
zgromadzi się w swoim domu. Teraz, na ziemi, żyje ona
w rozproszeniu, zmaga się z zewnętrznymi i wewnętrznymi trudnościami. Ale w niebiańskiej chwale nie zabraknie żadnego z jej członków. Mimo sprzeciwu świata, ciała
i diabła, cała rodzina dotrze do domu. „Jeśli bowiem
4
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będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Jego Syna, o wiele bardziej będąc pojednani,
zostaniemy zbawieni przez Jego życie” (Rzym. 5,10).
Pewnego dnia wszyscy członkowie Bożej rodziny
otrzymają nowe ciała. Gdy powróci Pan Jezus, zmarli
święci powstaną do życia, a żywi zostaną przemienieni.
Wszyscy oni nie będą już mieli śmiertelnych ciał, podatnych na słabości, choroby i ból. Ich ciała będą podobne
do ciała zmartwychwstałego Pana Jezusa. Rodzina ta
zostanie zgromadzona na jednym miejscu. Można wtedy
będzie spotkać patriarchów i proroków, ludzi z odległych
krajów i czasów. Nie będzie to spotkanie tymczasowe,
będzie ono trwało wiecznie. Jak wieża Babel podzieliła
ludzi, tak w Chrystusie Jezusie znowu staną się oni jedną, wielką rodziną.
Będzie to rodzina zjednoczona jedną myślą i jednym
nastawieniem. Tutaj, na ziemi, przeszkadza nam plaga
podziałów, kłótnie i nieporozumienia nawet w Kościele. Tam ukaże się prawdziwy Kościół, zbudowany przez
Jezusa Chrystusa. Wszystkie wyznaniowe różnice, jak
rusztowania od wykończonego domu, zostaną usunięte
i w całej swojej chwale ukaże się prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa.

Czy jesteś członkiem Bożej rodziny?
Drogi przyjacielu, czy należysz do Bożej rodziny? Nie
chodzi o to, czy jesteś katolikiem czy protestantem, czy
chodzisz do jakiegoś kościoła i odmawiasz modlitwy. Zastanów się nad stanem swojej duszy, nad swoim grzechem
i świętością Boga. Spójrz na Jezusa Chrystusa, Pasterza
tej Bożej rodziny, który wyciąga ku tobie swoje ręce, pragnie cię przyjąć i obdarzyć swoim pokojem. On cię tak
bardzo ukochał, że umarł za ciebie, powstał z martwych
i dokonał twego odkupienia. Proś Boga, aby otworzył ci
oczy na te sprawy, abyś mógł w to uwierzyć i w pokucie
przyjąć Pana Jezusa jako swego Zbawiciela.
A jeżeli należysz już do Bożej rodziny, uważaj to za
wielki przywilej i staraj się częściej Mu za to dziękować.
Dziękuj Mu za okazane ci miłosierdzie, którego już nic
i nikt ci nie odbierze. Wszystkie rodzinne spotkania na
tym świecie, choćby były bardzo ważne i cenne, przeminą.
Twoi najbliżsi odejdą od ciebie. Ale dzięki Bogu, że należysz do Bożej rodziny i oczekujesz na wielkie i chwalebne
spotkanie. Częściej o tym rozmyślaj i dziękuj za to Bogu.
A w międzyczasie żyj godnie rodziny, do której należysz. Niech twoje życie nie będzie zgorszeniem dla innych. Pan Jezus powiedział: „Tak niech jaśnieje wasza
światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie” (Mat.
5,16). A Paweł napisał, aby wyznawcy Jezusa „okazywali
doskonałą wierność, żeby we wszystkim stali się ozdobą
nauki naszego Zbawiciela, Boga” (Tyt. 2,10). Masz być
dobrym świadectwem rodziny, do której należysz. Może
inni, patrząc na ciebie, zechcą powiedzieć: ja też chcę należeć do tej rodziny. Niech dobry Bóg uczyni twoje życie
dobrym świadectwem dla innych..

Z życia kościoła | RADOŚĆ

Leszek Wakuła
Fot. do artykułu: Szymon Chąciak
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Zjazd Okręgu Centralnego

niedzielę 4 czerwca br. odbył się
Zjazd Okręgu Centralnego. Licznie przybyłych członków, sympatyków
Kościoła Chrześcijan Baptystów, ich
rodziny i przyjaciół przyjął niezwykle gościnnie Diakonat Powierniczy, gospodarz
Ośrodka w Warszawie-Radości. Uczestnicy zjechali z wielu zborów, placówek
i wspólnot z centralnej Polski: z Warszawy, Łodzi, Zelowa, Zduńskiej Woli i kilku
innych.
Towarzyszyła nam wspaniała, ciepła i słoneczna pogoda, która dodawała
jeszcze całemu wydarzeniu walorów
i ogrzewała i tak już serdeczną atmosferę. Pod osłoną nieba, wśród dającej
odpoczynek zieleni drzew spotkało się
około 500 osób. Dorośli, młodzież i dzieci, dojrzali w wierze i ci dopiero poznający

Boga. Grono liczne, barwne, różnorodne,
wyraźnie szczęśliwe z możliwości wspólnoty. Rozmowy, śmiech, szukanie okazji
do poznania nowych ludzi, wypatrywanie
wokół znajomych od lat, z którymi nie widzieliśmy się krócej lub dłużej.
Oficjalnie nabożeństwo rozpoczynało
się o godz. 11.00, ale już dużo wcześniej
pojawiła się część osób, by jak najwięcej
skorzystać z wszelkich dobrodziejstw
tego wydarzenia. Czekały na nas ustawione w słońcu i cieniu wygodne krzesła,
chętni do swobodnego odpoczynku mogli rozłożyć koce na zielonym, miękkim
trawniku. Dystrybutor z wodą niczym
oaza na pustyni, oferował orzeźwienie
wszystkim spragnionym. Nastrój wyczekiwania, podekscytowania i nie dającego się ukryć zadowolenia unosił się
w powietrzu. Wyraźnie i niemal namacalnie Duch Boży był
z nami. Przyprowadził nas na to miejsce, napełniał radością i otwierał serca
na Jego samego
i spotykanych ludzi.
Na „dzień dobry” próba chórów
łączonych z Warszawy i Łodzi, krótkie

rozśpiewanie i zgrywanie się pod batutą
dyrygentek: Karoliny Trusiewicz i Danuty
Marcyniak. Następnie chór rosyjskojęzyczny. Zespół muzyczny szykował się
do poprowadzenia całego zgromadzenia w śpiewie uwielbienia dla naszego
Boga. Nie jest to wcale łatwe zadanie
na świeżym powietrzu usłyszeć siebie
nawzajem, stworzyć harmonię głosów
i instrumentów, zwłaszcza z tak wielu
osób i niemal spontanicznie.
Wspólne nabożeństwo rozpoczęli od
przywitania zebranych pastorzy Leszek
Wakuła i Piotr Czerwiński. Tryskając dobrym humorem i nastawieni na słuchanie Bożego głosu inspirowali i zachęcali
zgromadzonych. Zaadoptowane na scenę schody Seminarium pozwalały mówcom na ukrycie się w cieniu i umożliwiały
wszystkim dobrą widoczność i słyszalność. Młodzież rozdawała plany zjazdu
i śpiewniki. Popłynęła muzyka i nasze
głosy oraz serca mogły wyrażać wdzięczność i miłość do Stwórcy i Zbawcy.
Przyszła kolej na czytanie Bożego
Słowa. Adam Janista dzielił się Psalmem
19, który idealnie odzwierciedlał obraz
tego pięknego dnia („Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło
rąk jego.” w. 2) i wskazywał na wspaniałość i wielkość Bożych słów i nakazów.
„Rozkazy Pana są słuszne, rozweselaSŁOWO PRAWDY – 7-8 – lipiec-sierpień 2017
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ją serce, przykazanie Pana jest jasne,
oświeca oczy” w. 9. Mariusz Rzeźnik
odczytał fragment z Ewangelii Mateusza
14, 22-33, który był kanwą dla późniejszego kazania.
Wszystko toczyło się wg planu,
a jednak swobodnie i bez sztywnego trzymania się zapisanych punktów programu.
W modlitwie prosiliśmy o błogosławieństwo na ten czas dla każdego z nas.
Połączony chór zaśpiewał znane i pełne
głębi pieśni „Hosanna” i „Chwalmy Go”.
Jeden z braci przetłumaczył tekst pieśni
chóru rosyjskojęzycznego, pomagając
słuchaczom zrozumieć ich treść przed
czystym i pięknym wyśpiewaniem.
Zjazd łączył się ze świętowaniem
dnia Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha
Świętego. Nie mogło zatem zabraknąć świadectw Jego działania w życiu
obecnych chrześcijan, bo nasz Bóg
wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam!
Jak uzdrawiał, uwalniał, przemieniał życia, zbawiał kiedyś, tak samo czyni dziś
dla tych, którzy w Niego i Jemu wierzą.
Br. Przemek z Żyrardowa opowiedział
nam, jak Bóg uzdrowił jego długotrwa-
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łą, poważną i bolesną dolegliwość pleców. Br. Maciek z Radomia podzielił się
w pełnych pasji i entuzjazmu słowach,
jak nasz Pan dotknął serc 12 letniej chorej na boreliozę dziewczynki i jej mamy.
Obie oddały swoje życie w ręce Jezusa
Chrystusa, zostały obdarowane darami
Ducha, nadal modlą się o fizyczne uzdrowienie. „Jesteśmy Kościołem Boga żywego!” – padło podsumowanie z ust rozentuzjazmowanego Bożą mocą i dobrocią
młodego człowieka. Pan żyje, działa i potwierdza swoje Słowo znakami i cudami.
Kolejny raz mogliśmy wyrażać
wdzięczność za Jego miłość i okazywaną wobec nas moc, biorąc udział w Wieczerzy Pańskiej. Będąc na co dzień w raczej małych wspólnotach wierzących,
grono kilkuset osób staje się „tłumem”.
Ten był wyjątkowy, bo skupiony na Kimś
wyjątkowym, Kto uczynił coś wyjątkowego dla każdego człowieka. Jedząc chleb
i pijąc wino świętowaliśmy nasze osobiste
„wyjście z Egiptu” – uwolnienie przez Jezusa z niewoli grzechu, Jego zwycięstwo
na krzyżu nad grzechem i śmiercią objawione w pełnym poświęceniu swego ży-

cia, śmierci i zmartwychwstaniu. Pastor
Marek Głodek inspirował nas, byśmy swą
postawą ogłaszali przyjęcie ofiary Chrystusa za nasze winy, wypatrywali Jego
ponownego przyjścia i rozmarzyli się
w oczekiwaniu wieczności z Nim. Wieczerza to nie czas smutku i „mina nr 6”,
ale czas głębokiego przeżywania radości i wdzięczności za dar życia tu i teraz
i na wieki. To czas wspólnoty Ojca i Jego
dzieci, nie dla obcych, ale domowników.
Znów śpiewem i modlitwą okazywaliśmy, co w naszych sercach i umysłach gra. Następnie połączeni w małe
grupki 8-10 osobowe, dziękowaliśmy
Bogu za siebie wzajemnie, za ten cudowny czas, za to wszystko, czym na
co dzień nas obdarowuje, za dobre
i gorsze chwile, próby, chwilowe trudności i zwycięstwa nad nimi z Jego
pomocą. Nieznajomi często, a jednak
w szczególny sposób bliscy, swoi, a jednak rodzina – bo połączeni Jego Duchem.
Jak powiedział w Jana 17,22: „A ja dałem
im chwałę, którą mi dałeś, aby i oni w nas
jedno byli, jak my jedno jesteśmy.”
Nadszedł czas na kazanie. Pastor
Leszek Wakuła rozwinął przed nami obraz, który Bóg objawił w słowach z ewangelii Marka 14, 22-33. Skłonił do refleksji
nad pytaniem, kiedy najwięcej uczymy
się, czy przy książce – przyswajając wiedzę, teorię, czy też w praktyce, gdy coś
realnie przeżywamy i doświadczamy?
Bóg pragnie i gorąco nas do tego zaprasza, byśmy Go „spróbowali”, a nie tylko
o Nim słuchali. Byśmy z Nim współdziałali „na froncie” Jego dzieł, a nie jedynie
napełniając głowę informacjami i faktami
siedzieli ukryci „na zapleczu”. Psalm 34,9
mówi: „Skosztujcie i zobaczcie, że dobry
jest Pan: błogosławiony człowiek, który
u Niego szuka schronienia!”. Piotr skosztował dobroci i mocy Jezusa. Zachęcony
przez Niego do wyjścia ze swej bezpiecznej łodzi, poszedł za tym głosem. Szedł
po wodzie. Poznał jak to jest działać
tak, jak Jego Mistrz. Jezus zbliżał się
do uczniów, idąc właśnie po tafli jeziora.
Przechodził tak, jak obok Mojżesza i Eliasza, aby objawić swą chwałę. Piotr nie
tylko oglądał to niezwykłe wydarzenie,
ale zasmakował go, stał się jego żywą
częścią. Inni uczniowie zostali w łodzi,
przyglądali się. Co prawda Piotr zaczął
tonąć, kiedy obejrzał się na okoliczności – szalejącą wokół burzę, ale zaraz

Fot. do artykułu: Szymon Chąciak

został uratowany. Zawołał do Jezusa,
a ten podał mu rękę i wyciągnął z niebezpieczeństwa.
Kazanie przypominało, że potrzeba nam odwagi, wiary i posłuszeństwa,
by doświadczyć Boga. Często żyjemy
w świecie samej teorii, bo brak nam tych
cech. Czy pragnę poznać Go, mieć żywą
relację, być z Nim w radościach i wyzwaniach, czy tylko znać ze słyszenia? Czy
oczekuję na spotkanie, wspólne działania? Czy szukam Go w codziennych
sprawach, zadaniach, sytuacjach? Jeśli
tak, to Go spotkam, a jeśli nie… to zostanę w swojej łodzi z innymi, pełnymi
lęku. Choć łódź jest niby bezpieczna,
to jednak pozbawiona najwspanialszej
z przygód – wspólnoty z żywym Bogiem.
Co jest moją „łodzią”, pytał przez usta
Pastora Leszka Bóg? Co trzyma mnie,
czego boję się stracić na rzecz nowego
i świeżego poznania mojego Zbawcy?
Warto znaleźć ten lęk i zmierzyć się
z nim. Możemy z Bożą pomocą go opanować, uciszyć i podejmować ryzyko
chodzenia „po wodzie” i to w czasie
burzy! Jezus właśnie takie okoliczności
wybrał, by uczyć Piotra wiary i posłuszeństwa, a nie słoneczną i spokojną,
sielską pogodę. Zaufajmy Mu, że wie lepiej od nas, jakich użyć środków. To On
jest Panem. Kiedy poddaję się lękowi, to
stawiam siebie, ów lęk i ową łódź wygodną w centrum, a nie Boga.
Po kazaniu nastąpiła wspólna modlitwa „Ojcze Nasz”. Trzymając się za dłonie w gronie 500 Bożych Dzieci i wyznając swoją wiarę zakończyliśmy oficjalną

część zjazdu. Nadszedł czas na wspólne
szykowanie i jedzenie obiadu w postaci
kiełbasek i mięs z grilla, sałatek, ciast
i innych miejscowych i przywiezionych
smakołyków. Dalej dzieliliśmy się radością, świadectwami Bożego działania,
już piknikując w leśnej zieleni Radości.
Towarzyszyły nam zaproszenia na kawę
i ciasto do stolika przyjaciół z pobliskiego

miasta, przeglądanie zasobów i zakupy
przy stoisku księgarskim, zabawy dzieci,
wypoczynek na leżakach, zagadywanie
nieznajomych i znajomych. A to wszystko
okraszone cudowną pogodą, śpiewem
ptaków, kojącą zielenią i lekkim powiewem wiatru i Wiatru Ducha. Był to wspaniały czas i trafiony pomysł. Dziękujemy
jego Dawcy za wszystko gorąco!
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TEMAT NUMERU | Z POKOLENIA W POKOLENIE

MATEUSZ WICHARY

Albowiem dobry jest Pan,
na wieki trwa łaska Jego
A wierność jego z pokolenia
w pokolenie. (Ps 100:5)

G

dzie widzisz Bożą obecność?
Choć to bardzo szerokie pytanie –
co w pierwszej kolejności przyszło Ci
do głowy? Czy piękno stworzenia, czy
nabożeństwo, czy Słowo, czy modlitwa, czy społeczność?
Jest wiele dobrych odpowiedzi na
to pytanie. Jednak werset, który ma
nas prowadzić w tym rozważaniu stawia przed nami wezwanie i wyzwanie,
żeby bardzo szeroko spojrzeć na Bożą
obecność: nie tylko w perspektywie
globalnej – tego, że Królestwo Boże
sięga krańców ziemi – ale również historii. Wzywa nas do tego, abyśmy po-
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strzegali Jego obecność w perspektywie wszystkich następujących po sobie
pokoleń.
Czy potrafimy jeszcze tak myśleć, w taki sposób patrzeć na Bożą
obecność? Chciałbym, aby to kazanie
było zachętą ku temu. Żebyśmy spoglądali szeroko; umieli dostrzec Bożą
obecność nie tylko tu i teraz, ale mieli
świadomość jego wielkości i majestatu. Abyśmy w naszym postrzeganiu
Boga, w zrozumieniu Bożego planu,
w naszym postrzeganiu łaski Bożej,
rozumieli, że trwa on i realizuje się
„z pokolenia w pokolenie”.

Wyzwanie współczesności
Współczesność nas zniechęca do takiego spojrzenia. Dzisiaj kultura masowa,
reklamy, narracja polityczna wskazuje
nam raczej jako warte naszego skupienia wyłącznie tu i teraz; to, co jest natychmiast, dzisiaj. Zniechęca się nas do
tego, żeby spoglądać na nasze korzenie. Zniechęca się nas do patrzenia na
skutki naszych decyzji. Człowiek jest
postrzegany jako konsument. Masz się
najeść, ma ci być dobrze, nie zastanawiaj się nad swoim życiem, odpocznij,
zrelaksuj się. To jest przesłanie, które
ma dla nas świat. Twoje pragnienie jest

zawsze dobre, masz sobie ulżyć, odpocząć, to jest Twoje święte prawo, cokolwiek chcesz zrobić! „Zapieranie się
samego siebie” to najgorsze, co współczesny człowiek miałby usłyszeć. Czekanie jest czymś złym. Kup na kredyt,
pierwsza rata jest zerowa. Oszczędność
jest naiwnością. Wszystko teraz, dziś,
tutaj, już!
Kolejna rzecz, którą wpaja w nas
świat, to ucieczka od odpowiedzialności. Rozwody, życie bez ślubu, lęk
przed zobowiązaniem, to wszystko
jest oznaką ucieczki od brania na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Pochwała egoizmu, egocentryzmu,
pochwała wszelkich skrótów, ułatwień
– to dzisiejsza perspektywa. Wszystko
ma być dla Ciebie, Ty masz być pępkiem świata. Tak się nas dzisiaj przekonuje: mamy prawo tego oczekiwać,
tego żądać. Tak, wszystko powinno
być ustawione na nas.
Pamiętajmy, że Efezjan 2:2 mówi
o „władcy, który działa w synach opornych”. Oto kreator mody współczesności – przynajmniej w dużej mierze.
Stąd powiedzmy to sobie wprost, że
powyższe perspektywy to jest schlebianie naszemu ciału.
Biblia mówi nam o innych zasadach. Przede wszystkim, wskazuje nam
prawo siewu i zbioru: „co zasiejesz, to
i żąć będziesz” (Gal 6:7): i dalej: „nie
dawajcie się omamić”. Nie dawajmy się
omamić, że sianie egoizmu i samolubstwa sprawi, że wzrośnie nam duchowa
dojrzałość. Poważnie raczej myślmy
nad swoim życiem.
Biblia nas zachęca do tej perspektywy właśnie owym wersetem,
wskazując na Jego dzieło „z pokolenia
w pokolenie”. Co robi pierwsze pokolenie, to skutek będzie miało w kolejnym
pokoleniu. Dalsza perspektywa, którą
wyznacza nam Biblia, to perspektywa
wieczności. Ciężko czasem współczesnego człowieka przekonać o tym,
żeby się skupił na wiecznych skutkach
swoich decyzji. On powie: to jest naiwne, głupie, nie opowiadaj mi o tym,
ważne jest co jest tu i teraz, liczy się
chwila, liczy się moje doświadczenie.
Ale Biblia niezmiennie powtarza: „pamiętaj o wieczności”.
To współczesne spojrzenie kultury, której częścią jesteśmy ma wpływ

również na Kościół. Nie będę przeprowadzał teraz głębokiej analizy, ale
czy czasem nie traktujemy Kościoła
jako duchowy hipermarket? To właśnie
wpływ skrajnego indywidualizmu,
w świetle którego kościół to miejsce,
gdzie mam coś dostać. Mamy do kościoła postawę konsumenta, nie postawę członka rodziny. Kościół ma mi coś
dać, a ja ewentualnie wesprę finansowo,
czy raczej zapłacę za usługę duchową.
Stąd przeżycie, to co tu i teraz, staje jest
ważniejsze w kościele niż wieloletnie
pracowanie nad charakterem. Mam dostać. Od razu i full serwis. Nie chcę się
zmieniać, nie chce pracować nad swoim wnętrzem, nad owocem ducha – co
komu do tego? To moja prywatna sprawa i wara wszystkim od takich spraw.
W kościele ma być czad, ma być power,
mam się dobrze poczuć, i to natychmiastowo. Podobnie w poradnictwie i rozwoju duchowym. Preferujemy szybkie
rozwiązania: pięć szybkich kroków
do pełni duchowej, siedem kroków do
dojrzałego chrześcijaństwa, najlepiej
możliwe do realizacji w trzy tygodnie.
Ta narracja też się pojawia w Kościele.
Tu i teraz, najlepiej od razu, mam się
dobrze poczuć, mam być zadowolony
z samego siebie, Bóg ma być zawsze po
mojej stronie i dla mnie i po to jest całe
chrześcijaństwo i o to chodzi w wierze.
Jak ten werset o tym, że Boża wierność trwa z pokolenia w pokolenie,
może nam pomóc w naszym osaczeniu
przez taką perspektywę? Jestem przekonany, że ma moc nas od tego uwolnić, jeśli tylko przyjmiemy w wierze
jego przesłanie! Rozważmy trzy myśli.

To Bóg tworzy pokolenia
To Bóg jest twórcą pokoleń. To On tak
jest zaplanował, że wierność Jego rozciąga się z pokolenia w pokolenie. Czyli: to On sprawił, że pokolenia w historii w ogóle istnieją.
Czym jest pokolenie? Co tworzy
Bóg? Mówiąc najprościej, to określona
grupa ludzi, połączona wspólnym momentem narodzin, np. co 25 lat. W ten
sposób można wyodrębniać pokolenia,
ale jest to nieco sztuczne, bo przecież
co 25 lat nie następuje jakaś radykalna zmiana, a pokolenia jakoś od siebie
trzeba oddzielać. Tu pomocna może
być myśl, że pokolenia są związanie nie

tylko z okresem, kiedy ktoś się urodził,
ale często z określonym wydarzeniem,
które wyryło piętno, wywarło wpływ
na ludzi w danym czasie. Pokolenie
więc jest nie tylko określoną grupą
w danej przestrzeni czasowej, ale również związaną z jakimś ważnym wydarzeniem. W jednym ze swych artykułów na łamach Słowa Prawdy Janusz
Kucharczyk w 2013 roku pisał właśnie
o pokoleniach tak: „wielkie wydarzenia
historyczne, takie jak wojna lub drastyczne zmiany ustroju, albo się osobiście przeżywa, albo nie, albo się pamięta, albo nie.” I to ma na nas wpływ, czy
coś przeżyliśmy, czy pamiętamy.
Moja młodość, to komuna. 10 lat
później komuny nie było. To są doświadczenia, które nas kształtują. Stan
wojenny, który przeżyłem w dużym
mieście, gdzie było widać wojsko i represje. Ktoś inny przeżył wojnę, a nie
stan wojenny i to też wywarło na niego wpływ. Ktoś inny może przeżył
prześladowania Kościoła w latach 50tych czy 60-tych, i to też wywarło na
niego wpływ. Ktoś inny może przeżył
okres prosperity, kiedy wszystkiego jest
w bród, i to również wywiera wpływ na
niego i na całe jego pokolenie. Wspólne doświadczenia przeżywane przez
grupę ludzi w określonym momencie
kształtują ich wspólne zrozumienie
świata, samych siebie, a czasem i Boga.
Dzisiaj często mówi się o pokoleniu X, Y, Z właśnie ze względu na
kształtujące je doświadczenia. Nie
wdając się w analizę, która jest dostępna w różnych źródłach, zwróćmy uwagę, że Bóg to widzi podobnie. Spójrzmy na Sędziów 2:7, 10. Bóg tutaj mówi
o pokoleniach w ten sam sposób. Oto
jak opisuje sytuację po śmierci Jozuego: „Lud służył Panu przez wszystkie
dni życia Jozuego oraz przez wszystkie
dni życia starszych, którzy Jozuego
przeżyli, a którzy oglądali wszystkie
wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla
Izraela”. Pokolenie Jozuego było wierne
Bogu, ze względu na osobiste doświadczenie Bożych cudów. I werset 10:
„A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie,
które nie znało Pana ani tego, co On
uczynił dla Izraela, zaczęli synowie
izraelscy czynić zło.” Brak poznania
wpływa na uwielbienie. Kolejne pokoSŁOWO PRAWDY – 7-8 – lipiec-sierpień 2017
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mieliśmy w Chrystusie. W nim i wy,
którzy usłyszeliście….”. Pojawia się tu
„my” – pierwsze pokolenie chrześcijan,
świadków służby Jezusa i „wy” – kolejne pokolenie, które zna już Chrystusa z samego zwiastowania. Czy to
ma wpływ na te pokolenia? Myślę, że
ma. Czy nie myśleliście nigdy, jakby
to było dobrze być tym pierwszym pokoleniem? Podobnie ma to znaczenie,
czy jestem pierwszym wierzącym pokoleniem, czy drugim bądź kolejnym,
w Kościele, zborze, rodzinie. To MA na
nas wpływ.

Fot. na stronie: Szymon Chąciak

lenie odeszło, bo samo Boga nie doświadczało. Doświadczenie pokoleniowe ma wpływ na to, jak postrzegamy
Boga, z czym się zmagamy, co jest wyzwaniem dla naszej wiary, co jest pokusą, która nas dotyka, co jest cierniem,
co jest pytaniami, z którymi chodzimy.
Podobnie w Nowym Testamencie,
choć nie aż tak bardzo wyraźnie, ponieważ tu widzimy przemianę pokoleń
znacznie krótszą. List do Efezjan 1:1213 stwierdza: „abyśmy – „my” – się
przyczyniali do uwielbienia chwały
Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję

I Jana 2:12-14 mówi o ojcach,
młodzieńcach i dzieciach w Kościele.
W 1 Tym 5:1-2 Apostoł Paweł mówi, że
mamy zwracać uwagę, kogo napominamy, dlatego, że starszego mężczyzny
nie wolno nam strofować, ale mamy go
upominać jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze
jak siostry. Zwróćmy uwagę, że znowu
te pokolenia się pojawiają. To ma znaczenie, że są pokolenia w Kościele. Istnieją, i musimy zwrócić na nie uwagę.
Złem jest traktowanie wszystkich tak
samo, bo przynależność braci i sióstr
do określonych pokoleń ma mieć
wpływ na naszą do nich postawę.
Co więc z tego wynika, że Bóg
tworzy pokolenia? I chronologicznie,
i w perspektywie kształtujących pokolenia wydarzeń, które odciskają piętno
na naszej wierze oraz postrzeganiu
Boga, świata i naszego powołania?
Po pierwsze, przyjmijmy to i szanujmy. Czyli: nie narzekaj na inne pokolenia! Czy starsi mogą narzekać na
młodych? Mogą. „Co ci młodzi wiedzą, wojny nie przeżyli, komuny nie
przeżyli!” Można narzekać, ale czy to
buduje? Nie za bardzo. A czy młodzi
mogą narzekać na starszych? Mogą.
„Starsi nie wiedzą, jak się zakłada
skrzynkę e-mail, nie wiedzą , że dwa
razy się klika, żeby coś otworzyć, przecież to oczywiste!” Można tak na to
spojrzeć?
Szanujmy siebie nawzajem. Szanujmy, bo to Bóg tworzy pokolenia.
Bóg daje różne doświadczenia i Bóg
sprawia, że mamy być w kilka pokoleń
razem. Bądźmy tymi pokoleniami, bo
to jest dobre, że są dzieci, że są młodzieńcy, ojcowie. To jest dobre, to jest
błogosławione, to jest Boży pomysł,
to jest właściwe! Wysłuchujmy się,
niech doświadczenia innych pokoleń
nas wzbogacają, próbujmy się w to
wsłuchać, zrozumieć. To wszystko
nas otworzy, da inną perspektywę na
siebie samych, na naszą wiarę, niezależnie od tego, jakim jesteśmy pokoleniem i jakiego pokolenia słuchamy.
Uczmy się pokory, bo słuchanie innych, z innym doświadczeniem uczy
pokory. Uczy tego, że muszę się otworzyć na kogoś innego, kto ma inne doświadczenie życia niż ja. To jest dobre
i to jest błogosławione.

Jak patrzysz na inne pokolenia?
Czego w nich szukasz? Czy okazji do
marudzenia, narzekania czy okazji,
żeby się czegoś od nich nauczyć, żeby
im pobłogosławić, żeby im usłużyć?
Jaką masz postawę do innych pokoleń,
co mówisz o innych pokoleniach?
Co dajesz innym pokoleniom od
siebie? Wszyscy wiemy, że jest to wielkie błogosławieństwo, kiedy starsi służą młodszym w zborze, i kiedy młodsi z szacunkiem, z radością, z czcią
błogosławią starszym. Zgodzicie się
ze mną? To jest błogosławione. Ktoś
z zewnątrz wchodzi do takiego miejsca
i widzi, że to jest inne miejsce. Czemu
to jest inne miejsce? Bo oni się szanują. A co, jeśli tego nie ma? Jeśli starsi
narzekają na młodszych, a młodzi lekceważą starszych? Nie ma świadectwa
Bożego działania w naszych relacjach
międzypokoleniowych. One właśnie
są przestrzenią, gdzie Boża miłość się
ujawnia. Szanujmy się więc, bo pokolenia są Bożym pomysłem!
Po drugie, twórzmy nowe pokolenia. Jeśli jesteś ojcem czy matką, to
zachęcam Cię, żebyś miał duchowe
dziecko, syna lub córkę. Uczniostwo
jest Bożym planem. Kiedy Jan pisze
o dzieciach, młodzieńcach, ojcach,
wcale nie jest oczywiste, że mówi
o biologicznych ojcach, młodzieńcach
i dzieciach; prawdopodobnie chodziło
mu o duchową rzeczywistość przekazywania wiary młodszym wierzącym.
Kształtowania ich w dojrzałości. Jeżeli jesteśmy duchowymi ojcami, to
powinniśmy mieć duchowe dzieci.
Inwestujmy swoje życie w następne
pokolenia ludzi wierzących, żeby były
dzieci, które jesteśmy w stanie zostawić po sobie. To Bóg tworzy pokolenia – również kolejne pokolenia wiary!
Uczniostwo jest Bożym pomysłem.
Bądź ojcem!
Zakładajmy nowe zbory. To może
szersza perspektywa dalszych pokoleń,
ale wpisuje się doskonale w te prawdę,
że Bóg tworzy pokolenia. May zbory
matki i zbory córki. I to jest wspaniałe! Jak to dobrze dla zboru, że widzi
zbór, który założył. Czy jest to dobrze
widzieć zbór, któremu daliśmy początek? To wspaniałe! Zainwestowaliśmy
i widzimy wspaniały owoc! Podobnie
jest z dziećmi, jak wychodzą z domu

(moje jeszcze nie, ale już to czuję) – jak
to będzie dobrze, jakie będzie błogosławieństwo i radość, jak będę widział,
że sobie dobrze radzą, że warto było
zainwestować!
Tak samo jest ze zborami. Jaka
wielka radość, że możemy stworzyć
kolejne pokolenie, kolejny zbór, do
którego Bóg nas wykorzystał, żeby ten
zbór zaistniał. On żyje swoim życiem,
ale jaka cieszy ta perspektywa, że jest
kolejne pokolenie, kolejny zbór, który
mogliśmy założyć. Twórzmy nowe pokolenia, miejmy dzieci duchowe osobiście i jako zbory!

Bóg łączy pokolenia
Bóg nie tylko tworzy pokolenia, ale
i łączy pokolenia. Kiedy patrzymy na
historię zbawienia w Starym Testamencie, kiedy patrzymy na Psalm 100,
widzimy, że Boża obecność w Izraelu
jest podstawą ciągłości i podstawą tożsamości dla Bożego narodu. On jest
w każdym pokoleniu taki sam. To jest
podstawa tożsamości tego ludu. Pokolenia nie są od siebie oderwane, ale są
spojone bożym planem i tym, że Bóg
działa i je zmienia.
I tak samo jest z Kościołem. Kościół jest jeden, bramy piekielne go nie
przemogą, Hebr. 13:8 stwierdza, że i my
mamy pewny fundament: „Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś i na wieki”.
Możemy się na nim oprzeć. Boża wierność, Boża obecność jest ta sama; jest
spoiwem, które nas złącza wszystkich,
niezależnie od tego, w jakim pokoleniu
jesteśmy. Co z tego wynika?
Po pierwsze, zachowujmy to, co
dostaliśmy. Są rzeczy wskazane w Biblii, które powinniśmy zachowywać.
Jest to Ewangelia. I Kor 11:23, choć to
początek Kościoła, już nam pokazuje
taki moment, kiedy Apostoł Paweł coś
zachował i przekazał następnemu pokoleniu: „Albowiem ja przejąłem to od
Pana to co wam przekazałem”. I mówi
o obrzędzie, praktyce Stołu Pańskiego, Wieczerzy Pańskiej. To jest czymś
właściwym, tak powinno być: powinny być spoiwa Bożego działania, tego,
co Bóg błogosławi swoją obecnością.
Jest to głoszenie Bożego słowa, Wieczerza Pańska, chrzest, społeczność,
nasza służba wzajemna. To jest to, co
powinno być niezmienne.

Czy zachowujemy te święte, dane
nam przez Boga elementy Bożego Królestwa, czy raczej je lekceważymy?
Neiktórzy niestety mają je w pogardzie. Nawet my, chociaż jako baptyści
mamy szacunek do historii, czasami
zachowujemy się jakby Duch Święty
zstąpił na ziemię wraz z nami. Jakby
historia zbawienia zaczęła się od mojego zbawienia. Oczywiście dzieją się
nowe rzeczy i dobrze, że się dzieją. Ale
jak dobrze jest spojrzeć wstecz, choćby
w tym roku 500-lecia Reformacji, spojrzeć na 5 zasad, które zostawiła nam
Reformacja! Czy zgadzacie się, że one
są biblijne? „Tylko Chrystus”: czy coś
się zmieniło? Nie! I znów: ta zasada
nie zstąpiła z nieba, ale Duch Święty
sprawił, że w czasach reformacji nasi
bracia i siostry ją uchwycili i ponownie
przypomnieli i dzięki Bogu do dziś jest
ona szanowana i przestrzegana wśród
biblijnie wierzących chrześcijan. To,
że jest spuścizną po minionych pokoleniach nie przeczy jej biblijności – co
niektórzy niedouczeni bracia niestety
przeoczają, czym dają dowód nie tylko
niewiedzy, ale również zarozumiałego
lekceważenia działania Bożego w poprzednich pokoleniach. „Tylko wiara”
– czy coś się zmieniło? „Tylko Pismo”,
„tylko łaska”, „tylko Bogu chwała”.
Zwróćmy uwagę, jak to jest ważne, że MAMY te zasady. Ktoś je kiedyś ujął, ktoś za nie walczył, ktoś za
nie umarł i my je dostaliśmy. Na tacy.
Szanujmy to, że możemy je przyjąć. Nie
zachowujmy się tak, jakby Duch Święty
zstąpił na ziemię wraz z nami. Tak nie
jest. On jest obecny. Jego wierność z pokolenia w pokolenie. Miejmy tą pokorę
aby rozpoznać te rzeczy, które otrzymaliśmy od naszych braci z poprzednich
pokoleń, którzy za nie walczyli.
Po drugie, szanujmy zwykłe, proste środki łaski, które nas łączą. Czasami kościoły eksperymentują. Można
trochę poeksperymentować, bo świat
się zmienia, ale miejmy szacunek do
tych prostych rzeczy, które Bóg nam
daje. Czytanie Pisma Świętego, czy to
zmienia ludzi? Zmienia. Warto czytać
Pismo w trakcie nabożeństwa? Jak nie
ma czytania Pisma, to może być tak, że
pastor wyjdzie i przeczyta jeden fragment. Może się tak zdarzyć, że tego
Słowa trochę brakuje. Czytanie Pisma
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Świętego zmienia serca. Oczywiście
wykład Pisma daje rozum prostaczkom, jak mówi Psalm 119, ale samo
czytanie Pisma jest pełne mocy, jest
czymś dobrym, właściwym.
Modlitwa jest błogosławiona, Bóg
się związał z modlitwą. Z modlitwą
o siebie nawzajem. Z modlitwą dziękczynną. Niech tego nigdy nie brakuje!
Wieczerza Pańska – nie bądźmy tacy
duchowi, żebyśmy zapominali o Wieczerzy Pańskiej! Chrzest, nie trzeba
was przekonywać do tego, jak wielkim błogosławieństwem dla Kościoła
jest chrzest! Społeczność ze sobą nawzajem. Pomoc sobie nawzajem. To
wszystko są bardzo proste rzeczy, od
dwóch tysięcy lat takie same, ale błogosławione, dobre, nie należy ich w żaden sposób pomijać, czy lekceważyć!
List do Kolosan 1:27 mówi, że
największą tajemnicą Bożą jest Chrystus w nas. To, co najważniejsze, jest
w Kościele najbardziej powszechne!
To paradoks. Nie jakieś szczególne
dary, mądrość, nie to, co nas różni,
ale największą tajemnicą Kościoła jest
to, co powszechne, czyli to, że każdy
człowiek wierzący jest osobą, w której działa w swoim Duchu i w swoim
Słowie Chrystus. I TO jest właśnie
największą chwałą kościoła! Cuda robią wrażenie, ale nie zmieniają życia.
Zmienia życie Chrystus, przez ewangelię i skłaniającego do nich grzesznika Ducha. A tę łaskę posiada każdy
chrześcijanin. Czy to doceniamy? Czy
widzimy, jaki wielki skarb nosimy?
To jest chwała Kościoła, to jest nasza
moc, to jest nasza siła, to jest źródło
tego, co sprawia, że jesteśmy prawdziwie Boży w służbie i świadectwie!
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Co chcesz widzieć? Na co czekasz? Co Ciebie porusza? Czasami
możemy się skupić na rzeczach drugorzędnych – choć dobrych, chwalebnych. Cieszymy się, że mamy piękne kaplice. Od miesiąca staramy się
w Radości, żeby było ładnie na wasz
przyjazd. To jest dobre, cieszymy się
z tego. To jest piękne Boże błogosławieństwo. Ale pamiętajmy, co jest największym skarbem, jaki nosimy jako
Kościół. To jest Chrystus działający
w nas. Jeśli Jego zabraknie, możemy
mieć najwspanialszą salę, możemy
mieć cokolwiek, ale nic tego nie zastąpi, żeby Chrystus działał w swoim duchu i w swoim słowie pośród nas. Na
tym się skupiajmy.

Bóg przekracza pokolenia
Kiedy patrzę na historię Izraela,
myślę, że nie rozumieli wielu wydarzeń. Wielu zapowiedzi, znaków
nadchodzącego Nowego Przymierza,
nadchodzącego Mesjasza. Ale czy to
zmienia jakoś tą prawdę, o której czytaliśmy w Psalmie 100, że Jego wierność jest z pokolenia w pokolenie?
Nie. Fakt, nie rozumieli niewoli
babilońskiej, nie rozumieli zniszczenia świątyni, byli przekonani, że jak
świątynia już stoi, to już musi stać.
Okazało się, że wcale nie musi, że Bóg
nie jest związany ze świątynią, jakby
się im wydawało. Ale czy to oznacza,
że Bóg przestał istnieć, gdy świątynia została zniszczona? Że przestał
być obecny w życiu Izraela? Nie. Jego
wierność trwa z pokolenia w pokolenie. Nawet w tych doświadczeniach,
które przekraczają naszą wyobraźnię.
Tak samo jest z Kościołem. Kościół
posiada wspaniałą obietnicę, że bramy
piekielne go nie przemogą (Mt 16:18).
To jest obietnica, na której możemy
się oprzeć. Jego wierność jest obecna
w najtrudniejszych chwilach, niezależnie od tego, czego Kościół doświadcza
oraz co z tego rozumie – Chrystus i tak
jest obecny! Jego wierność jest z pokolenia w pokolenie. „Albowiem ja jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28:20).
Co z tego wynika? Przede wszystkim: nie traćmy nadziei. Nigdy nie
traćmy nadziei. Wobec niczego nie

traćmy nadziei! Nie mamy podstaw do
tego, żeby tracić nadzieję. Jego wierność z pokolenia w pokolenie. Zawsze
módlmy się o Bożą zmianę, bo mamy
do tego prawo. Mamy prawo modlić
się: bądź wola Twoja jako w niebie tak
i na ziemi. Tylko czasami, czy zawsze?
Zawsze. Jego wierność z pokolenia
w pokolenie! Póki pokoleń, póty wierności! Wierzmy więc w Boże obietnice, nie w to, co widzimy, bo to, co widzimy możemy widzieć nieostro, lub
skupiać się na czymś zupełnie nieistotnym. I Kor. 5:7 mówi, że mamy nie
chodzić w oglądaniu ale w wierze. Co
to oznacza? Mamy widzieć i ufać w to,
co Bóg powiedział, a nie tylko w to
doświadczenie, które go bezpośrednio doświadczam. Mogę być smutny,
mogę nie widzieć Bożego działania,
ale Jego wierność jest ta sama!
Po drugie, uparcie siej. I Kor. 9:10
to wspaniała obietnica, że dążąc do
Bożych celów mamy prawo oczekiwać Jego błogosławieństwa: „oracz
winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył
w plonach.” Mamy orać, siać i młócić
w nadziei przyszłych plonów. Kiedy
przestajemy siać, jaką mamy nadzieję,
na plony? Żadną. Ale z drugiej strony,
skoro siejemy, mamy prawo do nadziei. Bo mamy Boże obietnice, nawet
jeśli od czasu do czasu pojawi się grad,
który zniszczy jakiś zasiew czy zbiór.
Dlatego siejmy. Czasem tworzymy teologie uzasadniające dlaczego
nie warto siać. Nie ma to większego
sensu. To jak gdyby ludzie ze względu
na klęski czy zarazy przestali w czasie plonów zajmować się rolnictwem.
Bóg jest wierny z pokolenia w pokolenie, zawsze siejmy. Bóg nie zawsze da
taki sam plon, ale zawsze warto siać,
zawsze mamy do tego prawo, aby z tą
nadzieją, nadzieję Bożego wzrostu,
robić to, co trzeba, aby Boże błogosławieństwo do nas przyszło!
Podsumowując, nasz Bóg jest Bogiem z pokolenia w pokolenie. I jest
Bogiem naszym, również naszego
pokolenia. Oddajmy Mu za to chwałę,
bądźmy Mu za to wdzięczni! Niech
Bóg tą myśl pośród nas rozwija, abyśmy widzieli Jego dzieło z Jego perspektywy, Amen.

TEMAT NUMERU | Z POKOLENIA W POKOLENIE
Grzegorz Bednarczyk

Z pokolenia w pokolenie

– zachowanie wzoru wiary
i postęp
W

yobraźmy sobie, że tutaj, do naszej kaplicy, wleciał piękny motyl.
Fruwa sobie bezszelestnie między nami,
widzicie go? Jest piękny, prawda? Jak
to motyl. Ale gdyby ktoś stworzył film,
na którym widać tego motyla w coraz
większym powiększeniu, to zobaczylibyśmy poszczególne jego tkanki, komórki.
W końcu widać, że każda komórka ma
jądro, a w nim oddzielona jest pewna bezkształtna masa. To kwas dezoksyrybonukleinowy. Przy dalszym powiększeniu
widać, że jest tam układ chromosomów,
DNA, odpowiedzialny za przekazanie
kodu, by ten piękny motyl i jego prapotomek za wiele lat, wyglądały podobnie,
równie zachwycająco.
Nasz temat dzisiaj to: „Z pokolenia
w pokolenie. Zachowanie wzoru wiary
i postęp”. Inaczej mówiąc, co zrobić, by
w Kościele zachowany został właściwy
wzór wiary na przestrzeni pokoleń?
Prototyp Kościoła, stworzony przez
Ducha Świętego w I wieku, z materiału
przygotowanego przez Syna Bożego,
Jezusa Chrystusa, ten prototyp był jak
piękny motyl, który zachwycał. Jednak
następne pokolenia… Jak udawało się
zachować wzór? Niestety, w dalszych
pokoleniach i jeszcze dalszych bywało,
że z pięknego motyla robiło się coś mniej
pięknego.
Jak my dzisiaj możemy być użyci
przez Chrystusa do odtworzenia piękna? W czym potrzebujemy postępu,

jako cząstka kościoła Jezusa Chrystusa,
Kościół Baptystów w Polsce, byśmy byli
jak piękny motyl, który sobie tutaj fruwa
na chwałę Bogu? I jak to zrobić, byśmy
przekazali DNA w sposób doskonały do
następnych pokoleń, by ten „motyl” był
równie piękny za kilkadziesiąt lat, sto,
czy 300, jeżeli Chrystus wcześniej nie
przyjdzie?
Najpierw powiem o głównej zasadzie,
która musi być zachowana, moim skromnym zdaniem, by zachować wzór wiary
w następnych pokoleniach, a następnie
wskażę kilka szczegółowych zasad, na
które ta główna zasada się przekłada.
Główna zasada: Kościół w zamyśle
Chrystusa, to… uwaga… wielopoziomowe środowisko wzrostu. Kościół został nazwany Ciałem Chrystusa, a więc
czymś niezwykle uporządkowanym, jak
piękny motyl. Ludzie, z których Bóg tworzy kościół, znajdują się każdy w konkretnym miejscu, na konkretnym poziomie
wzrostu i do tego wszystko jest powiązane służeniem jedni drugim.
W Biblii możemy zobaczyć poszczególne wspólnoty, zbory, jako wielopoziomowe środowiska wzrostu, gdzie
chrześcijanie znajdują się na różnych
poziomach. Jedną z takich wspólnot
była wspólnota w Rzymie. W ostatnich
rozdziałach Listu do Rzymian to wielopoziomowe środowisko jest opisywane
w następujący sposób: (1) świat, który
potrzebuje ewangelii, (2) słabi w wie-

rze, (3) mocni wierze, (4) przywództwo
wspólnoty, (5) Paweł. Paweł pomaga
przywództwu wspólnoty, by pomogło
mocnym w wierze w odpowiednim traktowaniu słabych, by razem byli dobrym
świadectwem dla świata. Pięć poziomów. A w służbie Jezusa? (1) świat, (2)
pięciuset, (3) siedemdziesięciu dwóch,
(4) pozostali z 12-tu, (5) trzech: Piotr, Jan,
Jakub, (6) Jezus.
Jak możemy dzisiaj tworzyć wielopoziomowe środowisko wzrostu w lokalnej
wspólnocie, zborze? Powiem o pięciu poziomach i myślę, że w wielu przypadkach
spontanicznie je tworzymy. Tutaj spróbuję to trochę usystematyzować.
Pierwszy poziom to „świat”. Ludzie,
którzy są zupełnie na początku jeśli
chodzi o poznawanie ewangelii. Poznawanie Bożego Słowa to dla nich dziwny,
podejrzany proceder. A jednak gdzieś są
na styku z nami, są między nami relacje,
choćby na ślubie czy pogrzebie.
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W czwartek, w zeszłym tygodniu, koło
południa, stałem na trawniku koło naszego ośrodka kościelnego, z Jarosławem,
z naszej wspólnoty i rozmawialiśmy z Robertem, właścicielem firmy produkującej
aluminiowe okna, z którym zdążyliśmy
się już zaprzyjaźnić. Dwie godziny gorącej dyskusji na temat wiary, Boga i wypraw krzyżowych. Udało się wrzucić kilka
króciutkich cytatów z Bożego Słowa, które miałem przygotowane na taką okazję.
Robert po raz kolejny nie przyjął zaproszenia na studium Biblijne, na które go zapraszałem jeszcze tego dnia. Nie szkodzi.
Jest na takim poziomie, że wysłucha tylko
kilku zdań. Jest na poziomie „świat”.
Drugi poziom to „ewangelia i ugruntowanie”. Ci, którzy są gotowi na coś więcej, gotowi poznać ewangelię. Jeszcze
nie podjęli decyzji nawrócenia, idą przez
jakieś studium Biblijne przybliżające
ewangelię, albo wykłady Bożego Słowa
przybliżające ewangelię, lub niedawno
się nawrócili i teraz otrzymują pomoc
w ugruntowaniu wiary.
Trzy tygodnie temu, późnym wieczorem, dzwoni do mnie Sławomir z mojej
małej grupy, by podzielić się radosną nowiną, że chłopak, który prawie dwa lata
temu pojawił się na pogrzebie, gdzieś
od roku przychodził na studium Biblijne,
właśnie modlił się i zaprosił Chrystusa do
swojego życia. Teraz pójdą razem przez
ugruntowanie. To „ewangelia i ugruntowanie”.
Trzeci poziom możemy nazwać „studium Biblijnym”. Długotrwałe studiowanie
Bożego Słowa. Bóg zmienia przez Słowo
i Ducha, a główna zmiana, na którą czekamy, to zbudowanie wiary, która posiada pewne cechy, właściwe DNA, która,
między innymi, prowadzi do zaangażowania, by służyć innym. Gdy człowiek
przestaje być skoncentrowany na sobie,
by skupić się na drugim człowieku.
Wyobraźmy sobie kościół, w którym
ten poziom jest realizowany. Różne serie
studiów Biblijnych, całych ksiąg, albo tematyczne, lub odpowiednie wykłady, czy
kazania, spełniające tą rolę. Długotrwałe
kształtowanie przez Słowo!
Czwarty poziom to przygotowanie do
służby i doskonalenie służby. Nazwijmy
go „szkoleniem”, żeby było krócej. Gdy
jest już pragnienie oddania siebie, by
służyć Bogu i ludziom – czas na służbę,
praktyczne przygotowanie, podstawowe
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zasady chrześcijańskiej służby. Może to
być realizowane w najróżniejszy sposób.
W naszej wspólnocie w Bielsku-Białej służy temu wiele tematycznych spotkań dla
małych grup, ale mogą to być odpowiednie wykłady, kazania, spotkania. Szkolenie, a potem ciągłe doskonalenie służby.
I taka jest mniej więcej historia człowieka, który trafia do kościoła. Zetknął
się z Bożym Słowem na poziomie pierwszym. Na początku totalna abstrakcja
i dziwny proceder. Po jakimś czasie zrozumiał ewangelię i nawrócił się do Chrystusa. Następnie przez lata jest kształtowany na poziomie absorpcji Słowa.
I wreszcie przychodzi czas na zaangażowanie, na przykład jako lider małej grupy,
albo prowadzący inną służbę.
Kościół jest jak organizm. Ma wiele
poziomów. Jest naskórek, skóra właściwa, mięśnie, krwioobieg i wreszcie
szkielet. W trochę głębszym sensie ten
szkielet to właśnie piąty poziom, który
możemy nazwać „działaniem”. Tutaj jeden aspekt wysuwa się na czoło, mianowicie wysłanie do samodzielnej służby.
Samodzielność! W tym znaczeniu, że
chrześcijanin na tym poziomie jest odpowiedzialny za to, o czym szczególnie
dzisiaj mówimy, za wierne przeniesienie
wzoru do następnych pokoleń. Jak szkielet DNA.
Gdzie to zadanie zostało najlepiej
opisane w Biblii?
Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też
będą zdolni nauczać i innych. (2 Tm 2)
Główne zadanie na tym poziomie, to
znaleźć ludzi, którzy – gdy przekażę im
to, czego sam się nauczyłem – wiernie
przekażą dalej. Jak w komórce motyla,
a dokładniej w jądrze, szkielet DNA odpowiedzialny jest za to, by ta sama jakość i kształt zostały przekazane daleko
do następnych pokoleń. Tak w Kościele
potrzebni są ci, którzy wiernie przekażą wzór wiary i życia. Dlatego to jest
ich główna kwalifikacja na ten poziom:
wierne przejęcie wzoru. Inaczej w następnych pokoleniach wzór się popsuje
i kościół już nie będzie pięknym motylem.
Może stać się nawet poczwarą.
Na niższych poziomach nie jest to
takie ważne. Ktoś może nie mieć przekonania do różnych duchowych zasad,
istotnych w pierwowzorze. Może być bar-

dziej początkujący, w trakcie dorastania.
Nie szkodzi, bo nie jest nigdzie wysyłany
jako samodzielnie działający. Znajduje
się stale pod opieką tych, którzy gwarantują wierne przeniesienie wzoru. Trzyma
się na szkielecie.
To jest tak, jak wśród tytułów i stopni naukowych. Jest tam licencjat, magisterium, doktorat, habilitacja. Wśród
tych stopni czy tytułów tylko habilitacja
upoważnia do bycia samodzielnym pracownikiem nauki. Ja mam tylko doktorat,
więc nie jestem samodzielnym pracownikiem nauki. Nie wolno mi się wypowiadać
na temat przydatności innych w dziedzinie nauki, ale może to zrobić ktoś habilitowany.
To ilustracja. Szkielet, poziom działania, to ci, którzy mają pełne przekonanie
co do wszystkich najważniejszych duchowych zasad decydujących o pięknie
kościoła i można w ich przypadku mieć
przekonanie, że ten wzór wiernie przekażą dalej. Dlatego możemy ich śmiało wysłać. Z innych poziomów nie wolno nam
wysłać do samodzielnej służby, choćby
ktoś bardzo chciał, choćby nas błagał,
przekonywał, przyniósł stertę dyplomów
i zaświadczeń, bo nie przeniesie DNA
i z motyla zrobi się…
Gdy byłem kiedyś jednym z kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Kościoła, pewnego dnia jeden ze starszych kolegów z Rady Kościoła, Krystian
Ber, podszedł do mnie i zaczął zadawać
dziwne pytania, co sądzę o tym, a jak
bym podszedł do tamtego. Nigdy tak ze
mną nie rozmawiał. Pomyślałem sobie”
„O, ktoś tu coś sprawdza.” Teraz bym powiedział, że bada moje DNA, czy można
mnie wysłać do pewnej służby. Tak to
robimy?

Jak przenosić wzór wiary i życia do
następnych pokoleń?
Potrzebne jest wyostrzone spojrzenie
na kościół, jako wielopoziomowe środowisko, zgodnie z Biblijnymi wzorcami.
Potrzebne jest wyczytywanie ich z Biblii.
To pozwoli nam później powoływać odpowiednich ludzi do odpowiednich służb.
Jeżeli myślę w ten sposób i jeżeli mam
w głowie jakiś model poziomów, taki czy
inny, i jeżeli znam ludzi we wspólnocie,
zborze, kościele, to zajmie mi kilka sekund, by określić, na jakim kto jest po-

ziomie, czasami trochę dłużej, i wiem,
do czego ktoś może być powołany, a do
czego jeszcze nie.
Skąd to wszystko wiem, o czym dzisiaj mówię? Gdzie się tego nauczyłem?
Od poprzednich pokoleń, którymi Bóg
posłużył się, by przekazać DNA. Mój
ojciec był pastorem. Razem z mamą nie
mieli ważniejszej sprawy jak budowanie następnych pokoleń. Mój tata szukał kodu. Na jego półkach z książkami
były świadectwa działania Boga w ten
sposób. Najlepiej zapamiętałem serię
książeczek „Ten Basic Steps Toward
Christian Maturity” (Dziesięć kroków do
dojrzałości chrześcijańskiej).
Nie tylko on. Inni przywódcy w kościele w tamtych czasach byli bardzo
przyjaźni wobec tej idei i ludzi, którzy ją
nieśli. Dzięki temu po moim nawróceniu
mogłem trafić na wydarzenia, przez które
Bóg kształtował ideę, jak chociażby obóz
szkoleniowy prowadzony przez Nawigatorów w Malborku, chyba w 1976 roku.
Wreszcie nasza wspaniała rodzima edycja: Zborowa Szkoła Biblijna. Mój ojciec
i kilka innych osób w kościele rzuciło się
gorliwie, by tworzyć Zborowe Szkoły Biblijne, przygotowując własne opracowania studiów Biblijnych, kopiując je przez
kalkę na maszynach do pisania. Kraków,
Wrocław, Gdynia...
Ale najpełniej ta idea wielopoziomowości została odbita w programie
Zborowej Szkoły Biblijnej w Zborze Warszawskim w latach 80-tych. Były osobne
materiały dla różnych poziomów, kopiowane gorliwie przez Adama Wojnarowskiego, na szczęście było już xero.
Zbór w Warszawie zorganizował
konferencję dla prowadzących Zborowe
Szkoły Biblijne. Był to chyba rok 1985-ty.
Byłem wtedy od kilku lat pastorem
w Chrzanowie. Gdy przyjechałem na tą
konferencję, miał na niej wystąpienie
misjonarz prowadzący Zborową Szkołę
Biblijną w warszawskim zborze. Mówił
przez 5 minut, ale już w trzeciej minucie
wiedziałem, że to jest to, czego szukam.
Podszedłem do niego i powiedziałem:
„chciałbym się tego nauczyć”. Potem
konferencja Zborowych Szkół Biblijnych
w Krynicy, byli tam m. in. Andrzej i Ewa
Sewerynowie, byli ludzie z Wrocławia,
Gdyni, Warszawy i wielu innych miejsc.
A później próba zaszczepienia tego
modelu przez zakładanie nowej służby,

od początku, w Bielsku-Białej. Szczególne podziękowania dla Boga za Konstantego Wiazowskiego, który był wtedy
prezesem i niezwykle wspierał. Kibicuje
i wspiera zresztą do dziś.
Z pokolenia w pokolenie. Wielopoziomowe środowisko wzrostu jako sposób na przekazanie wzoru wiary do następnych pokoleń, ze szczególną troską
o tych, którzy przekażą DNA. Teraz parę
szczegółowych zasad dla każdego poziomu, za wyjątkiem pierwszego.

Ducha Świętego, który zapewnia: jesteś dzieckiem Boga. Jeżeli, zwłaszcza
w chwilach zagrożenia życia, tej pewności i spokoju nie ma, coś jest nie tak.
Nazywam to „syndromem przejazdu kolejowego”, bo takie świadectwo słyszałem:
„Zostałem ochrzczony w wielu dorosłym,
ale za każdym razem, gdy jadąc do pracy,
autobus zwalniał na przejeździe kolejowym, doznawałem paniki, co ze mną będzie, gdyby pociąg nadjechał.” Coś było
nie tak! Syndrom przejazdu kolejowego.

Poziom
„ewangelia i ugruntowanie”

Trzeci filar: 1 List Jana 2,6 i 9: Po
tym właśnie poznajemy, że jesteśmy
w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak
On postępował. (…) Kto twierdzi, że żyje
w światłości, a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
Zmienione życie, a przede wszystkim
miłość, którą Bóg wypełnia nasze serca,
miłość do przyjaciół i nieprzyjaciół. Ta
miłość wypływa bez naszego wysiłku, po
prostu ją odkrywamy. Życie przemienione przez Ducha Świętego.

Celem na tym poziomie jest prawdziwe nawrócenie i odrodzenie. Bo jeżeli
nie będzie prawdziwego nawrócenia i odrodzenia serca przez Ducha Świętego,
wszystko, co dalej, nie ma sensu, nawet
chrzest nie pomoże. Dlatego głównym
problemem na tym poziomie są symptomy odrodzenia.
Po czym poznajemy, że ktoś osiągnął
cel tego poziomu – stał się odrodzonym
chrześcijaninem? Bierzemy próbkę DNA,
mówiąc obrazowo, i wkładamy do maszyny, jak w „CSI Kryminalnych Zagadkach Miami”. Po czym poznać właściwe
DNA? Pomocne tu są, nazwijmy to, „filary
pewności odrodzenia”. Każdy człowiek,
który naprawdę doświadczył odrodzenia,
jak zapewnia nas Boże Słowo, doświadczy tych przejawów.
Pierwszy filar: Pierwszy List Jana
4,15: Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest
Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on
w Bogu.
Trzeba wyznać, że Jezus jest Synem
Bożym. Jednak wiadomo, że nie o same
słowa chodzi. To wielka życiowa decyzja, że Jezus jest moim Bogiem i oddaję
Mu całe swoje życie. Filarem jest to, że
coś się zdarzyło. Świadomość, że w mojej biografii było wydarzenie, nie muszę
nawet wiedzieć dokładnie kiedy, co do
godziny, ale że było. Moje wyznanie, że
Jezus Chrystus jest moim Bogiem, któremu zaufałem. Moje nawrócenie i zaproszenie, by Chrystus wszedł w moje życie.
Drugi filar: Rzymian 8,16: Sam Duch
wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Drugi przejaw to wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego w nas. Głos

Trzy filary pewności odrodzenia.
Jak zachować w zborze właściwy wzór
wiary? Może dla niektórych to wyda się
kontrowersyjne, ale w pewnych okolicznościach trzeba powracać do sentencji: „Upewnij się, że jesteś odrodzonym
chrześcijaninem” i nie brać tego za rzecz
oczywistą. Mogła nastąpić dziura w systemie. To, że ktoś został ochrzczony, nie
oznacza automatycznie, że jest odrodzony. Ktoś nie odrodzony mógł zostać
ochrzczony. Sam jestem tego przykładem. Nawrócenie, którego skutkiem było
odrodzenie serca, ze wszystkimi symptomami, przeżyłem 4 lata bez dwóch miesięcy po moim chrzcie.
A więc, upewnij się, że jesteś odrodzonym chrześcijaninem. Nie powinniśmy się na taki pomysł obrażać. Na
przykład w realiach amerykańskich,
w materiałach do studiów Biblijnych dosyć często znajdujemy krok: upewnij się,
że jesteś chrześcijaninem.
To najważniejsza cecha duchowego DNA, której potrzebujemy pilnować.
Istnieje poważnie niebezpieczeństwo,
że ktoś zajdzie formalnie bardzo daleko
w kościele, nie będąc odrodzonym chrześcijaninem. Bez odrodzenia nie będzie
pięknego motyla. Nie będzie też, co gorsza, zbawienia.
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A propos, gdzie jest motyl? Chyba
gdzieś tam usiadł i słucha. Więc idziemy
dalej.

Poziom „studium Biblijne”
Szczegółową zasadę na tym poziomie, którą chciałbym przywołać, można
by nazwać „wiarą wyłącznie na słowo”.
Wkładamy DNA do maszyny. Kluczowy
wers – słowa Jezusa do Tomasza po
zmartwychwstaniu: Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (J 20,29)
Najwyższa próba wiary, jak próba
złota. Jakie są próby złota? Im bliżej liczby 1000, tym lepsza próba. A na czym
polega ta najlepsza próba wiary? „Nie
widzieli, a uwierzyli”. Wiara, która nie
potrzebuje znaków. Wiara na słowo, ponieważ Bóg obiecał, to najdoskonalsza
wiara. To wiara, którą Bóg buduje w człowieku. Gdy nic nie widać, nic nie słychać
i nic nie czuć, a w sercu jest wiara, że będzie dobrze, bo Bóg obiecał.
Taka wiara jest wielkim cudem. Jedni
potrzebują do wiary rytuałów, inni cudownych znaków, a my tylko obietnicy Boga.
Można to przedstawić graficznie.

Wiara, jaką Bóg chce w nas budować, jest właśnie taka. Wierzyć Jego
słowom, gdy nic nie widać, nic nie czuć,
w niczym się nie uczestniczy! Mając taką
wiarę, jesteśmy na szczycie. Więc zero
kompleksów. Wielu chrześcijan mówi:
„Tylko Słowo, Sola Scriputra”, a jednocześnie bez podpórek ani rusz. My mówimy „sola Scriptura” i nie potrzebujemy
nic poza Scriptura. Wiara wyłącznie na
słowo. Nie dlatego, że tak sobie intelektualnie postanowiliśmy, ale dlatego, że taką
wiarę Bóg w nas zaszczepił, która nie
16
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potrzebuje podpórek. Taką wiarę w sobie odkrywamy.
Ale łatwo jest ześliznąć się ze szczytu, gdy nie będziemy pamiętali o zasadzie i dopuścimy, by ktoś nas omamił.
Nurty, które akcentują znaki, są o wiele
liczniejsze, jak i nurty liturgiczne, bo to
jest bliższe naturze człowieka. Utrzymać
się na szczycie, to sztuka. Brak zachowania wzoru wiary w tym aspekcie spowoduje wiele napięć, rozłamów, bo nie
ma trzymania się prostej linii prawdy.
Dlatego duchowe DNA potrzebuje być tu
dobrze zachowane.
Większość ludzi myśli, że gdy zobaczą jakiś znak, to im pomoże w wierze,
albo jak pojadą na jakieś wydarzenie.
A my odkryliśmy, że to, czego potrzebujemy, to usłyszeć słowa, które Chrystus
skieruje do naszych serc: „bądź wierzący”. Potrzebujemy to odpowiednio ocenić
i docenić. Jesteśmy w czołówce. Jesteśmy na szczycie. Pilnujmy naszego DNA.

Poziom „szkolenie” – wyposażanie chrześcijan do służby
Istotną tutaj zasadę nazwałbym „zburzenie oporu wobec Boga warunkiem
służby”. Wkładamy próbkę do maszyny.
Podstawowy tekst: gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga, twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania
i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu
Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi, z gotowością
ukarania każdego nieposłuszeństwa,
kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się
doskonałe (2 Kor 10,4-6).
Burzenie warownych twierdz w umyśle człowieka. Opór, jaki jest stawiany
Bogu przez umysł człowieka. To jest trochę tak, jak z zachowaniem zaleceń lekarza. Lekarz mówi, że tego nam nie wolno
i tamtego, my oczywiście zgadzamy się,
ale gdy przychodzi co do czego, to wiemy
lepiej. Gdy pojawi się pyszna beza, to razem z nią różne uzasadnienia, dlaczego
tym razem powinniśmy po nią sięgnąć.
W podobny sposób, mimo, że ktoś
zaufał Chrystusowi, że jego serce zostało
odrodzone i jest w nim budowana wiara
na słowo, w jego umyśle jest pewien opór,
jak warowne twierdze. Z czego te twierdze są zbudowane? Z dwóch materiałów.
Pierwszy – końcówka wersu 4: „knowa-

nia, czyli podstęp, krętactwo, ale ukryte, nie jawne, subtelne. Człowiek może
sam tego nie widzieć. Z czego jeszcze
zbudowane są te twierdze w człowieku?
Wers 5: „wyniosłość”, postawa wyniosłości. Jest chrześcijanin, Chrystus w nim
mieszka, ale w umyśle ma twierdze, nie
dopuszcza Boga do pewnych sfer. Dlatego w tych dziedzinach pozostaje niezmieniony, nadal podobny do świata. Wciąga
bezy, albo coś gorszego. I jest to bardzo
nieciekawy obraz chrześcijanina. Można
powiedzieć larwa, zanim stanie się motylem. Wyniosłość i krętactwo nadal w pewnych dziedzinach królują. Wyniosłość,
czyli wszystko wiem lepiej. Spróbuj mi coś
powiedzieć. Grzecznie się uśmiechnę,
ale przebija postawa: „niech sobie mówi,
ja i tak wiem swoje, przecież ja wiem, jak
to jest.” Zadowolony z siebie, chociaż nie
ma powodu. Przykry widok. Krętactwo –
wiem, ale nie powiem, to moja prywatna
sprawa, nie wtrącaj się w moje życie. Pal
licho, gdy dotyczy to człowieka, ale ta postawa jest, jak wobec człowieka, to i wobec Boga. Przykry widok.
Te twierdze uniemożliwiają dalszy
rozwój. Jednak mogą zostać zburzone,
potrzebna jest moc z zewnątrz, potrzebna jest duchowa służba, w której Bóg
udzieli mocy, służba nie oparta na ludzkich metodach, płomiennych przemówieniach, tworzeniu podniosłej atmosfery.
Potrzebne jest, aby Bóg przyznał się do
tej służby i coś zmienił w człowieku. Bóg
to czyni przez Słowo i przez Ducha. Z larwy powstaje piękny motyl.
Ale jest pewna kolejność. Człowiek
potrzebuje najpierw zburzenia swoich
warowni, wtedy będzie gotowy pomagać
innym. Bez tego Bóg nie da mocy, nie
użyje kogoś, by pomógł innym. Może być
mistrzem w budowaniu atmosfery, ale życie ludzi się nie zmieni.
Kościół Jezusa Chrystusa to organizm niezwykle uporządkowany, są określone kryteria, kto ma pouczać kogo, kto
ma być liderem, a kto uczniem. Czy według stażu? Ci co 10 lat w kościele mają
prowadzić tych, co dwa? Kryterium stażu
jest bardzo słabe, chociaż czasami jedyne, jakie możemy zapisać w prawie. Na
przykład warunkiem kandydowania do
jakichś ról jest 5 lat w czymś tam. Ale ktoś
i po 15 latach może nie spełniać istoty.
Najsilniejsze kryterium jest podane
w naszym tekście w wersie 6, jeszcze

raz: z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.
Jesteś gotowy pomóc innym w problemach, w burzeniu ich przeszkód,
dopiero, gdy sam tego doświadczyłeś,
gdy pozwoliłeś, by ktoś tobie pomógł,
by warownie, które były w tobie, zostały
zburzone i twoje posłuszeństwo stało się
doskonałe. Zburzenie podstępu i wyniosłości wobec Boga staje się widoczne
w więziach z osobami, które Bóg stawia
na naszej drodze w roli przywódczej. Jak
się odnosimy do przywództwa? Co z nas
wypływa?
Tak samo odnosimy się do Boga,
chociaż może sobie nie uświadamiamy.
Jeżeli ktoś nie doświadczy tego przełomu, takiego zburzenia twierdz, jak pomoże innym? Bez tego twoje prowadzenie
i pouczenie będzie pochodziło z upartego umysłu, więc w nieciekawą stronę
poprowadzisz innych.
A więc zasada: zburzenie oporu
wobec Boga warunkiem służby. Pilnujmy tego DNA, bo kościół, w którym role
prowadzących na różnych szczeblach są
powierzane chrześcijanom, którzy nie
pozwolili zburzyć w sobie twierdz, taki
kościół na pewno nie będzie pięknym
motylem, raczej larwą, z rozbuchanym
egoizmem i samowolą, jako upowszechniającym się wzorcem.
Dlatego potrzebujemy to dobrze rozpoznawać. Ktoś, kogo twierdze nie zostały zburzone, wyniosłość i krętactwo
jest w jego umyśle, nie może być dopuszczony na poziom piąty, jedyny, z którego
powinniśmy powoływać do samodzielnych funkcji, do samodzielnego przywództwa. Niektóre kościoły rozwiązują
to w bardzo oryginalny sposób. Słyszałem, że w niektórych kościołach w Rosji,
jak zostałeś wybrany do jakiejś rady, to
najpierw przez 10 lat nie wolno ci się
słowem odezwać, by twoja wyniosłość
i krętactwo zostały w międzyczasie zburzone. Bardzo oryginalne.

Poziom „działanie”
Tą zasadę oddałbym w jednym zdaniu: Chroń kościół, przyznając funkcje
stosownie do wzrostu. DNA do maszyny,
podstawowy fragment Bożego Słowa,
który ma prześwietlić to: Na nikogo rąk
pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz

udziału w grzechach cudzych? (1 Tym
5,22).
Tu chodzi nie tylko o to, by powoływać na różne funkcje odpowiednich ludzi,
na przykład do funkcji przywódczych tylko tych, którzy wykazali się posłuszeństwem, pokorą i otwartością. Tu chodzi
o naszą mentalność, byśmy wszyscy tak
myśleli, mianowicie, że większy wpływ
dla Boga wywrę nie na wyższym stanowisku, ale na tym, do którego najlepiej
pasuję. Czy tak myślisz? By dokonać
czegoś najlepszego dla sprawy Chrystusa nie potrzebuję wyższego stanowiska,
ale tego, do którego najbardziej pasuję.
Nie tego, które mi się należy z racji ścieżki kariery. To są śmieci, żeby nie powiedzieć dosadniej. Najlepiej Bóg mnie użyje
w miejscu, do którego najbardziej pasuję.
Tu wywrę najlepszy wpływ i otrzymam
najlepszą nagrodę.
Odkąd ta zasada stała się częścią
mojego sposobu myślenia, szukam najlepszego miejsca do służby, a nie najwyższego. Zresztą, zobaczmy, co radzi
Boże Słowo, co mówi Paweł Apostoł na
początku tej części Listu do Rzymian,
w której mówi o kościele w Rzymie jako
o wielopoziomowym środowisku wzrostu:
…Niech nikt nie ma o sobie wyższego
mniemania, niż należy, lecz niech sądzi
o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg
każdemu w wierze wyznaczył (Rz 12,3).
Uciesz się swoim miejscem, które
Bóg tobie wyznaczył, dając ci wyposażenie według Jego miary. Nie czyń
siebie nieszczęśliwym, i innych, przez
egoistyczne ambicje, szukając w kościele pozycji, do których nie pasujesz pod
względem wzrostu wiary, obdarowania,
czy kwalifikacji. Taka droga nie będzie
miała szczęśliwego zakończenia. Myśl
o sobie trzeźwo, nie upajaj się egoistyczną ambicją. Odkrywaj swoje miejsce,
swoją rolę, i wykonuj ją niezależnie od
tego, jak cię ludzie nazwą. Za to będzie
największa nagroda.
A jeżeli już zostaliśmy jakoś nazwani
w ciele Chrystusa, uznani przez innych
w jakiejś przywódczej roli, to pamiętajmy
o naszej odpowiedzialności, by dorastać
do właściwych kwalifikacji, tam, gdzie
ich jeszcze brakuje, by zadbać o dobry
wzór wiary, o właściwe DNA. Jest to
ogromna odpowiedzialność, z której zostaniemy przez Chrystusa surowo rozli-

czeni, otrzymamy, jak mówi Boże słowo,
surowszy wyrok.
I chroń kościół, przyznając funkcje
stosownie do wzrostu, bo jeżeli ktoś jest
dopiero kilka lat po nawróceniu, a ty mu
dasz funkcję przywódczą, bo taki fajny,
to już tylko pozamiatać. Chyba, że powiesz mu: Dobrze, ale odezwiesz się
dopiero za… 10 lat. Zresztą, na ten sam
pomysł wpadł Konstanty Wiazowski, jak
był prezesem. Zaprosił mnie i jeszcze
jednego kolegę, z którym dostaliśmy
za mało głosów i byliśmy zastępcami
członków Rady Kościoła, zaprosił nas,
byśmy uczestniczyli w posiedzeniach
Rady Kościoła. Kto zabroni prezesowi?!
Więc przyjeżdżaliśmy przez cztery lata
na posiedzenia Rady Kościoła, chociaż
bez prawa głosu. I się uczyliśmy – przede
wszystkim pokory.
Główna zasada, która musi być zachowana, by zachować wzór wiary w następnych pokoleniach. Można ją nazywać na różne sposoby, dla mnie bliskie
jest ujęcie, którego się nauczyłem:

Kościół jako wielopoziomowe
środowisko!
Kościół Jezusa Chrystusa, tworzony
przez Ducha Świętego, niezwykle uporządkowany, jak piękny motyl. Dla każdego jest konkretne miejsce, które wyznacza Duch Święty jak chce. Wszystko
doskonale powiązane służeniem jedni
drugim. To nasza odpowiedzialność,
zwłaszcza przywództwa, by ten zamysł
Chrystusa odbierać i realizować, by być
kościołem, w którym… no właśnie… co
będzie największym sprawdzianem, że
dobrze to robimy?
Przy okazji, jaki jest największy
komplement, jaki może usłyszeć sługa
Boży odnośnie środowiska zboru, który
prowadzi? Że Duch Święty się nim posługuje! Przyprowadza tu kolejnych ludzi
by poznali ewangelię, nawracają się do
Chrystusa, wzrastają i są kształtowani,
burzone są w nich duchowe warownie,
podejmują służbę w mocy Ducha, stają
się godnymi zaufania, przenoszącymi
wiernie wzór wiary i życia.
Z pokolenia w pokolenie. Kościół, jak
piękny motyl, który już powoli wylatuje
z naszego audytorium, więc przekazuję
głos prowadzącemu.
(Cytaty z Biblii Tysiąclecia)
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Z pokolenia w pokolenie
Paweł Kugler

W

– Relacja z XXXIX Krajowej Konferencji Kościoła

dniach 15-17 czerwca 2017 roku w Warszawie-Radości odbyła się XXXIX Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP pod hasłem
„Z pokolenia w pokolenie”. W Konferencji wzięło łącznie udział 119 delegatów z 70 Zborów, a wszystkich
uczestników Konferencji było ponad 150. Konferencja
miała charakter wyborczy – delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Kościoła oraz Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-21. Specjalnymi gośćmi tegorocznej konferencji byli pastor Tony Peck – Sekretarz
Generalny Europejskiej Federacji Baptystów oraz Lew
Schultz – przewodniczący służby wśród rosyjskojęzycznych zborów baptystycznych w UE.
Część nauczającą konferencji stanowiły wykłady, których treść koncentrowała się wokół zagadnienia
pokoleniowości w Kościele, zarówno w aspekcie naturalnym (różny wiek członków zborów) jak i duchowym
(zróżnicowany stopień rozwoju duchowego członków
zborów). Kazanie na nabożeństwie inaugurującym i kończącym konferencję wygłosił Mateusz Wichary,

a podczas społeczności porannych i wieczornych Słowem Bożym dzielili się Tony Peck, Randy Hacker oraz
Henryk Skrzypkowski. Okolicznościowe wykłady wygłosili Adam Gutsche, Grzegorz Bednarczyk i Włodzimierz Tasak. Ostatni z wymienionych wykładowców
mówił na temat przyczyn niepowodzenia reformacji
w Polsce (tematycznie nawiązując do okrągłej rocznicy
500-lecia reformacji) oraz na temat bogatego i stosunkowo długiego dziedzictwa polskiego baptyzmu.
Drugim ważnym elementem konferencji były sesje
plenarne. W ich trakcie przyjęto sprawozdania z działalności służb i agend kościelnych. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Krajowa Konferencja Kościoła udzieliła
absolutorium ustępującej Radzie Kościoła. Wszystkie
sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń, chociaż martwiła nieobecność
przedstawicieli niektórych
służb. Dyskusję
wzbudziła

Fot. na stronie 18 i 19: Szymon Chąciak

kwestia przyszłości ośrodka kościelnego w Świętajnie. Pojawiły się głosy, aby lepiej promować ośrodek
w zborach. Pozytywną kwestią odnotowaną w sprawozdaniach była zwiększająca się cały czas ofiarność
zborów na działalność ogólnokościelną, chociaż niestety niektóre Zbory lekceważą obowiązek współodpowiedzialności za Kościół. Delegaci postulowali, aby
mobilizacją do ofiarności zajęli się przewodniczący
okręgów, którzy lepiej znają sytuację poszczególnych
zborów.
W trakcie sesji plenarnych pracowano również nad
trzema projektami uchwał. Pierwszy z trzech projektów
uchwał został wniesiony przez członków ustępującej
Rady Kościoła. Był on kontynuacją uchwały podjętej podczas zeszłorocznej KKK i dotyczył powołania
Komisji Prawnej przy Radzie Kościoła, która miałaby
się w szczególności zająć audytem kościelnych aktów
prawnych pod kątem spójności zawartych w nich zapisów. Zeszłoroczna uchwała nie została wykonana, ponieważ większość okręgów Kościoła nie zgłosiła swoich
przedstawicieli do Komisji. Dlatego tegoroczna uchwała

zakłada, że każdy Okręg będzie mógł – ale nie będzie
musiał dla powstania Komisji – wydelegować po dwóch
przedstawicieli, przy czym muszą oni zostać zgłoszeni w nieprzekraczalnym terminie do 30 października
2017 roku. Ponadto dwóch przedstawicieli do Komisji
Prawnej wybierze ze swojego grona Rada Kościoła. Po
wprowadzeniu drobnych poprawek projekt uchwały został przyjęty przez Konferencję.
Kolejny projekt został zgłoszony już w czasie trwania Konferencji przez grupę delegatów, których reprezentował Krzysztof Osiecki. Dotyczył on skierowania do
Unii Baptystycznej Wielkiej Brytanii pisma w związku
z udzieleniem przez jeden z brytyjskich zborów baptystycznych ślubu parze homoseksualnej. Ostatecznie projekt wycofano, ze względu m.in. na fakt, iż Rada Kościoła podjęła już uchwałę, aby wysłać stosowne pismo.
Ostatni projekt również został zgłoszony podczas
trwania Konferencji przez grupę delegatów, a został
przedstawiony przez Konrada Grondysa – wikariusza Zboru w Sopocie. Dotyczył Stanowiska Kościoła
w sprawie małżeństwa i rodziny przyjętego przez Międzykonferencyjny Zjazd Delegatów w 1997 r.,
a w szczególności kwestii zawierania ponownych

małżeństw. Wnioskodawcy stwierdzili fakt, iż Stanowisko zawiera zapis, odnośnie którego w Kościele istnieje
wyraźna różnica zdań oraz brak spójności w praktyce.
W związku z powyższym uznano, że powinna nad stanowiskiem pochylić się Komisja Etyki i Teologii przy
Radzie Kościoła. Projekt wywołał ożywioną dyskusję,
jednak ze względu na brak czasu dla przeprowadzenia
procedury legislacyjnej wnioskodawcy ostatecznie go
wycofali. Przewodniczący Komisji Etyki i Teologii Daniel Trusiewicz poinformował, że pomimo wycofania
projektu Komisja będzie mogła zająć się tą sprawą na
wniosek Rady Kościoła.

Mateusz Wichary i Adam Gutsche, fot. Szymon Chąciak

Podziękowanie ustępującej Radzie Kościoła, fot. Kamil Sułkowski

Obecną Radę Kościoła tworzą bracia (na zdjęciu stojący od lewej): Franciszek Długosz
(Okręg Śląski), prezbiter Zbigniew Sobczak (Okręg Południowy), pastor Michał Domagała (Okręg Mazurski), prezbiter Henryk Skrzypkowski (Okręg Lubelski), prezbiter Marek Głodek (Okręg Centralny), prezbiter Marcin Górnicki (Okręg Białostocki), prezbiter
Adam Gutsche (Okręg Gdański), pastor Dariusz Cieślak (Okręg Pomorski) oraz (nieobecny na zdj.) pastor Wojciech Kowalewski (Okręg Dolnośląski).. Fot. Michaił Baloga
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Ostatni dzień Konferencji stał pod znakiem wyborów.
Do Komisji Rewizyjnej Kościoła kadencji 2017-21 zostali
wybrani: Adam Cenian (1 Zbór w Gdańsku), Lilia Dmitruk (1 Zbór w Gdańsku), Paweł Kugler (Zbór w Elblągu),
Jerzy Szachiewicz (Zbór w Hajnówce) i Janusz Wronisz
(Zbór w Olsztynie) oraz jako zastępca Michał Prończuk
(Zbór w Toruniu).
Ostatnim punktem programu Konferencji były wybory Przewodniczącego. Na stanowisko Przewodniczącego Rady Kościoła kandydowali Adam Gutsche ze
Zboru w Toruniu oraz Mateusz Wichary – dotychczasowy Przewodniczący Rady Kościoła. Programy obydwu
kandydatów zostały zamieszczone w Materiałach Konferencyjnych, które wszyscy delegaci otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem. Na jednej z sesji poprzedzających wybory delegaci mieli możliwość zadawania
kandydatom pytań. W głosowaniu Mateusz Wichary
otrzymał 89 głosów, a Adam Gutsche 20. Tym samym
prezbiter Mateusz Wichary został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Kościoła kadencji 2017-21,
co z pewnością było wyrazem zaufania i poparcia Kościoła dla jego dotychczasowego przywództwa.
Krajową Konferencję Kościoła zakończyło uroczyste nabożeństwo. W jego trakcie brat Mateusz Wichary
podziękował ustępującej Radzie; w imieniu Rady bratu Wicharemu podziękował Wiceprzewodniczący, brat
Henryk Skrzypkowski. Wręczono również pamiątkowe
tabla. Następnie honorowi zwierzchnicy Kościoła – prezbiterzy Konstanty Wiazowski, Grzegorz Bednarczyk
oraz specjalnie na tę modlitwę przybyły z Białegostoku brat Piotr Dajludzionek – zanieśli modlitwę o brata
Mateusza Wicharego z małżonką Beatą, oraz całą rozpoczynającą służbę Radę Kościoła kadencji 2017-21.
W trakcie nabożeństwa zostali oni również przedstawieni Konferencji. Obecną Radę Kościoła tworzą bracia: pastor Dariusz Cieślak (Okręg Pomorski), Franciszek Długosz (Okręg Śląski), pastor Michał Domagała
(Okręg Mazurski), prezbiter Marek Głodek (Okręg Centralny), prezbiter Marcin Górnicki (Okręg Białostocki),
prezbiter Adam Gutsche (Okręg Gdański), pastor Wojciech Kowalewski (Okręg Dolnośląski), prezbiter Henryk Skrzypkowski (Okręg Lubelski) oraz prezbiter Zbigniew Sobczak (Okręg Południowy).
Podczas wieczornych społeczności usługiwały zespoły Cithara Sanctorum (w czwartek) oraz zespół br.
Kocińskich (w piątek). Dzięki bardzo dobrym wykładom i społecznościom Konferencja była świetną okazją
do duchowego wzmocnienia uczestników. Jak zwykle
w czasie posiłków i wolnego czasu była możliwość rozmowy z przedstawicielami innych zborów, wymiany
doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów oraz
planowania przyszłych działań. Bardzo cieszyła liczna
frekwencja. W opinii wielu uczestników był to wyjątkowy czas poczucia przynależności do Boga i siebie nawzajem, w którym Bóg dawał odczuć swoją obecność
i prowadzenie.

TEMAT NUMERU | Z POKOLENIA W POKOLENIE
ADAM GUTSCHE
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aden człowiek nie jest samoistną
wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu. To fragment wiersza Johna
Donne, wykorzystany przez E. Hemingwaya w jego książce „Komu bije
dzwon”. Inaczej niż ów słynny autor,
wiele osób w naszych zborach myśli, że jednak są taką wyspą, która ni
stąd, ni zowąd wynurzyła się z oceanu
niewiary. Potem ewentualnie spotkała parę innych podobnych wysp i tak
utworzyła niewielki archipelag – czyli
zbór.
Pół biedy, jeśli myśli tak młodzież, czy młodzi członkowie zboru.
Młodym ludziom często się zdaje, że
są pierwszym pokoleniem na ziemi
i będą ostatnim. Że na nich zaczyna
się i kończy historia. Dużo gorzej,
gdy myślą tak pastorzy i starsi zboru.
Gdy ich wizja świata to „ja i mój zbór
i woda dookoła”.
Paradoksalnie, taki indywidualizm jest częścią naszego baptystycznego dziedzictwa, spuścizny naszych
ojców. Jest pożyteczny w tym sensie,
że zachęca nas do myślenia za siebie
i nie ufania autorytetom. Ale może też

Fot. Szymon Chąciak

być trujący i destrukcyjny, gdy ktoś
zaczyna wierzyć we własną wyjątkowość i niszczy więzy z Kościołem
Bożym, Oblubienicą Chrystusa, która
obejmuje nie tylko nasz zbór, nawet nie
tylko naszą denominację, ale wszystkie dzieci Boże na świecie. Więcej
jeszcze – obejmuje również tych, którzy umarli w wierze przed nami, a nawet tych, który dopiero nadejdą i staną
się naszymi braćmi i siostrami!
Czy potrafimy uszanować tych,
którzy byli przed nami, ucząc się od
nich? Oni też mieli Ducha Bożego.
Czy musimy sami wymyślać wszystko na nowo, tym samym popełniając
oczywiste nieraz błędy z przeszłości?
I z drugiej strony – czy żyjąc i robiąc
różne rzeczy myślimy o budowaniu
podwalin dla tych, którzy przyjdą po
nas? Jak często o tym pamiętamy?
Oczywiście, są tacy, którzy myślą, że nie warto inwestować w przyszłość, bo Pan Jezus zaraz przyjdzie.
Ale pamiętajmy, że tak samo myśleli
niektórzy chrześcijanie dwa tysiące
lat temu. Załóżmy raczej, że to „zaraz”
to jeszcze może być wiele pokoleń.

Aby planować przyszłość, dobrze
jest patrzeć wstecz. Czy umiemy patrzeć do tyłu i czerpać doświadczenie
z pokoleń ludzi wierzących, którzy już
odeszli? Co wiemy o powojennej, najbliższej historii baptystów w Polsce?
Czy chcemy o tym słuchać? Czy chcemy słuchać tego, co mówią nasi starsi
bracia i siostry w wierze?
Co wiemy o przedwojennym
przebudzeniu na kresach wschodnich,
w które nasz Kościół był bezpośrednio i mocno zaangażowany? Co wiemy o przebudzeniu w połowie XIX w.
w wyniku którego powstał nasz Kościół? Czy znamy takie nazwiska jak
G.F. Alf? Czy kiedykolwiek słyszeliśmy o J.G. Onckenie? A bez nich nie
byłoby nas dzisiaj tutaj.
Zachowujemy się często, jakby
Biblia i jej zwiastowanie spadły na
nas z nieba, a nasze zbory wyłoniły
się z oceanu – a nie powstały z mozolnej i odważnej pracy tych, którzy byli
przed nami.
Co wiemy o Charlesie Spurgeonie? O XIX-wiecznym przebudzeniu
w Anglii i Ameryce, które ukształSŁOWO PRAWDY – 7-8 – lipiec-sierpień 2017
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towało tożsamość ewangeliczną na
dziesiątki lat, tę tożsamość, którą
przywozili anglosascy misjonarze
i ewangeliści, którzy do nas przyjeżdżali, a przez nich kształtowała
się i nasza? Co wiemy o Wesleyu,
Whitefieldzie – ojcach przebudzenia
w XVIII w.? O polskiej Reformacji,
Lutrze, Zwinglim, Bucerze czy Kalwinie, Piotrze Waldo, Janie Husie,
Wicklefie, Janie Łaskim, polskich
anabaptystach, niemieckich anabaptystach, albo nawet Augustynie z Hippony? Czy wiemy, czym różnili się
purytanie od luteran? A to bezpośrednio dotyczy naszej tożsamości.
A dlaczego akurat Augustyn?
Uważa się go przecież za ojca kościoła rzymskiego. Oto dlaczego: formuła,
którą znam z dzieciństwa, która była
i jest naszym baptystycznym mottem: „W rzeczach ważnych – jedność;
w drugorzędnych – wolność; a we
wszystkim – miłość”, to cytat właśnie
z Augustyna.
Te dwie rzeczy: nieświadomość
własnych korzeni i brak poczucia
wspólnoty powodują kryzys tożsamości naszego kościoła. Ten kryzys trwa
od kiedy pamiętam. Żeby go opisać
i zanalizować proponuję wam wspólną wyprawę do księgi Nehemiasza.

Nehemiasz, Bóg i mury
Księgi Ezdrasza i Nehemiasza stanowią całość, opis powrotu z niewoli
Babilońskiej. Ich chronologia nie jest
tak prosta, jak by się mogło wydawać
na pierwszy rzut oka, ale nie będziemy
się nią teraz zajmować. Kiedy zaczyna
się opowieść Nehemiasza, część Żydów wróciła już do Jerozolimy i odbudowała świątynię. Przywrócono
sprawowanie kultu, więc wydaje się,
że wszystko jest w porządku. A jednak czytamy: Neh 1,3-4 „A oni rzekli
do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli
niewolę, znajdują się w tamtejszym
okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem.
A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem
i zacząłem płakać, i smuciłem się
przez szereg dni, poszcząc i modląc
się przed Bogiem niebios” – w oczach
Nehemiasza naród jest w pohańbieniu
i wywołuje płacz.
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Co ciekawe: pohańbienie widzą
wszyscy, ale tylko Nehemiasz płacze
i tylko Nehemiasz bierze się za zrobienie czegoś w tej sprawie.
Na czym polegało to pohańbienie? Przecież mogli śmiało czcić
Boga. Czego im jeszcze brakowało?
Przecież mury Jeruzalemu nie były im
do niczego potrzebne: byli pod okupacją, ale też tym samym i opieką imperium Perskiego.
A jednak, miasto bez murów było
w tamtych czasach miastem bezbronnym. Każdy okoliczny watażka mógł
na nie napaść: „Wrogowie nasi zaś
myśleli: Nie powinni się dowiedzieć
i spostrzec się, aż wpadniemy między
nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli
się, że ich zamysł jest nam znany i że
Bóg go udaremnił, odstąpili od niego,
a my mogliśmy powrócić wszyscy do
muru, każdy do swojej roboty. Lecz
od tego dnia tylko połowa moich ludzi
wykonywała pracę, druga ich połowa
trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze, naczelnicy zaś stali za całym
domem judzkim” (Neh 4,11.15-16).
Zburzone mury oznaczały słabość i bezbronność. Mury wzniesione dawały bezpieczeństwo, nie
tylko poczucie bezpieczeństwa, ale
realne bezpieczeństwo.
Ale było coś jeszcze, może nawet
ważniejszego: mury wprowadzały
granice i pozwalały zaprowadzić
porządek: jak czytamy w Neh 7,1-3
– porządek społeczny: „Gdy więc mur
został odbudowany, kazałem wstawić
wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i Lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata
Chananiego oraz Chananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto; I dałem
im taki rozkaz: Bram jeruzalemskich
nie będzie się otwierać wcześniej, niż
słońce zacznie przypiekać, wrota zaś
będzie się zamykać i zaryglowywać,
póki jeszcze będzie na niebie; należy
z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać
straże, jedne na wyznaczone placówki,
drugie przy własnych domach”.
W Nehemiasza 12,44-45 widzimy, że mury są też konieczne, aby zaprowadzić porządek w zarządzaniu
świątynią: „W tym dniu ustanowiono

też mężów dla dozorowania składnic
z zapasami pochodzącymi z darów,
pierwocin, dziesięcin, aby w nich
gromadzono z miejskich posiadłości
udziały prawem ustalone dla kapłanów
i dla Lewitów; Judejczycy bowiem byli
radzi kapłanom i Lewitom pełniącym
służbę. Oni pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy
i odźwierni zgodnie z zarządzeniem
Dawida i jego syna Salomona”.
W Nehemiasza 13,17-19 widzmy
również, że mury są konieczne, aby
móc pilnować przestrzegania przykazań: „Zgromiłem tedy możnych
Judei i powiedziałem do nich: Co to
za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu?
Czy nie tak postępowali wasi ojcowie,
za co wszak nasz Bóg sprowadził na
nas całe to nieszczęście, a również na
to miasto! Wy zaś ściągacie jeszcze
większy gniew na Izraela, znieważając sabat? Wydałem więc zarządzenie,
że gdy w przeddzień sabatu będzie
się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota.
Dalej, bez murów nie istnieje
żadna dyscyplina. O tym uczy nas
Nehemiasza 13,20-21: „Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze, poza Jeruzalemem. Zgromiłem
ich więc, mówiąc do nich: Dlaczego
nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się
to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do
was. Od tego czasu nie przychodzili
już w sabat”.

Wnioski na dziś

Naszą świątynią jest ewangelia. Ale
ewangelia to nie są proste „cztery
prawa duchowego życia”; to szersze
i głębsze rozumienie ewangelii. To
przynajmniej pięć zasad Reformacji:
• tylko Biblia jest Słowem Bożym;
bezwzględną zasadą, która nas obowiązuje. Bez tego nie mamy nic i jesteśmy nikim. Bez wierności Słowu
nie jesteśmy potrzebni do niczego,
jak zwietrzała sól. Stosowanie się
do tego Bożego drogowskazu jest
wiernością Bogu.
• tylko Chrystus – żadnych pośredników, żadnego bałwochwalstwa;
• tylko łaska – zasada, która jest coraz mniej rozumiana i praktykowa-

na. Żyjemy w czasach działania, pomagania Bogu – nikt nie ma czasu
czekać na Boże działanie. Czy można się dziwić, że dawno nie oglądaliśmy prawdziwego przebudzenia?
• tylko wiara – to łączy się z całym
zagadnieniem odkupienia, usprawiedliwienia i uświęcenia, które
głosimy, albo powinniśmy głosić.
Dziś mało kto chce chodzić w wierze, większość chce chodzić w widzeniu, oczekując już teraz tego, co
mamy obiecane dopiero w wieczności;
• tylko Bogu chwała; nie nam – postulat Reformacji, który dziś wydaje
się martwy zupełnie.
Ale gdy mówimy o „pięciu solach”, to na czym polega nasza, baptystyczna odrębność? Dwa dodatkowe
postulaty anabaptystów to:
• nowe narodzenie jako warunek wejścia do kościoła, również widzialnego;
• dyscyplina zborowa.
Ten drugi element nie jest zresztą tylko baptystyczny – odróżnia on
skrzydło reformowane od luterańskiego – jest to poczucie, że za prawdziwą
wiarą musi iść zmiana życia, a Kościół musi pilnować swojej czystości,
że nie może pozwalać, by panoszył się
w nim grzech i rozwiązłość.
Takie zajęcie stanowiska jest
w praktyce trudne, wymaga odwagi.
Za taką postawę Ch. Spurgeon musiał
opuścić Brytyjską Unię Baptystyczną
– tzn. nie za grzech, tylko za pisanie
o grzechu konkretnych ludzi. A teraz
w tej samej Unii zaczyna się akceptować udzielanie ślubu homoseksualistom. Pilnowanie granic zawsze wymaga wysiłku, ale ich nie pilnowanie
prowadzi zawsze do ruiny.
Zastanówmy się, gdzie są nasze
mury? Kto je buduje, a kto je rozwala?
Nie będę ukrywał, że mam jasne
zdanie w tym względzie. Rozwalają
je ludzie, którzy mówią, że nie całe
Pismo jest Słowem Bożym. Że zakaz
prowadzenia zborów i mówienia kazań przez kobiety był jedynie kwestią
kulturową. Że zakaz powtórnych małżeństw rozwodników trzeba złagodzić. W końcu – istotny wkład w erozję murów mają ludzie, którzy gotowi
są zmieniać Boże zasady, bo boją się,

że a nuż kogoś zranią. Dalej: ludzie,
dla których Kościół jest nie tyle Bożą
Oblubienicą, ale własnym klanem,
którzy są gotowi bronić „swoich”
kosztem łamania Bożych zasad. No
i w końcu ci, którzy może nawet dobrze myślą, ale po prostu wolą siedzieć cicho.
W czasach Nehemiasza też większość uważała, że nic się nie da zrobić
i siedziała cicho. Myślicie, że zakazanie handlu w sabat nie wymagało odwagi?

A co z polskimi baptystami?
Kiedyś rozmawiałem z ludźmi z innego kościoła ewangelicznego w Polsce,
którzy przyznali mi się, jak w ich środowisku postrzega się baptystów: „Są
wykształceni, bogaci i zarozumiali”.
To oczywiście jest stereotyp, często
zupełnie nieprawdziwy. Ale może coś
w nim jednak jest – na poziomie ogólnym? Czy to są złe cechy? Wszystko
zależy, jak będą wykorzystane.
Wykształcenie może oznaczać
wysyp mędrków, przemądrzalców
podważających Słowo Boże. Ale
może też oznaczać bojowników o dobre zrozumienie i czystość zwiastowanego Słowa.
Zamożność może oznaczać samolubstwo i zbytek. Ale nie musi
– może być fantastyczną okazją do
wspierania Bożego dzieła, budowania Bożego Kościoła. Tak przy okazji, uważam też, że wszyscy, którzy
podważają dziesięcinę jako podstawę
chrześcijańskiego dawania – czy robią
to słownie, czy praktycznie, po prostu
nie dając – też biorą udział w burzeniu
murów Kościoła.
W końcu – zarozumiałość jest
czymś negatywnym, najbliższym jej
synonimem jest arogancja. Ale jeśli
odrzucimy arogancję, to dostaniemy
pewność siebie, odwagę, gotowość
obrony dzieła Bożego. Czy Nehemiasz nie wygląda nam na aroganckiego? Ale to jest tylko pozór. On jest
pełen zapału i pewności co do tego, co
Bóg mu powierzył do zrobienia. Przypomnijmy sobie Jezusa oczyszczającego świątynię, jego zapalczywość
i zazdrość o Dom Boży – a dostaniemy inny obraz. Zbyt często mylimy
bojaźliwość i niepewność z pokorą.

Wojna i pokój

Wiele też zależy od tego, jak widzimy
swoją sytuację: czy uważamy, że żyjemy w czasach pokoju, czy czasach
wojny. Mam wrażenie, ze zbyt wielu
ewangelicznych chrześcijan zaczęło
myśleć, że weszliśmy już do Ziemi
Obiecanej, gdzie teraz możemy sobie
odpocząć i spokojnie zająć się sobą.
Nie będę was przekonywał, że
tak nie jest. Niech was przekonuje
Pismo. Jezus mówił: „posyłam was
jak owce między wilki” (Mt 10:16);
Paweł pisał „gdyż bój toczymy nie
z krwią i z ciałem” (Ef 6:12), „cierp
wespół ze mną jako dobry żołnierz
Jezusa Chrystusa. Żaden żołnierz nie
daje się wplątać w sprawy tego świata” (2Tm 4:5). W końcu mamy księgę
Apokalipsy, która jest opisem historii
świata – opisem wojny totalnej pomiędzy dobrem a złem.

Nasi ojcowie rozumieli,
że są na wojnie i dlatego
osiągnęli to, co osiągnęli.
Czym różni się żołnierz na
wojnie od cywila w czasie pokoju?
W zasadzie wszystkim, choć mogą
wyglądać podobnie. Cywile lubią
czasami ubierać się w mundury.
Przypatrzmy się jednak zachowaniu,
a nie ubiorowi:
• Cywil zajmuje się sobą i swoją rodziną. Żołnierz myśli o celu operacji, którą mu powierzono.
• Cywil zastanawia się, czy dobrze,
modnie wygląda. Żołnierz sprawdza, czy ma właściwy sprzęt i czy
ten sprzęt na pewno działa tak, jak
powinien.
• Cywil zastanawia się, czy jego
przyjaciele go lubią. Żołnierz myśli, czy na kolegach można polegać
w sytuacji bojowej.
• Cywil zastanawia się, jak go odbiera otoczenie. Żołnierz modli się, by
mu się cywile nie pałętali po linii
strzału.
• Cywil myśli o tym, by było wygodnie. Żołnierz zastanawia się, czy
jest bezpiecznie.
• Cywil myśli o tym, gdzie spędzi
urlop, żołnierz myśli, jak przeżyć.
SŁOWO PRAWDY – 7-8 – lipiec-sierpień 2017
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Jeżeli spojrzymy na świat, który
nas otacza jak na pole bitwy, to perspektywa zmieni się nam sama. Pewne rzeczy ułożą się same. Wiele spraw
okaże się mało ważnych i przestanie
nas interesować. Jak nas widzą inni,
czy nas lubią – jako jednostki czy Kościół – a jakie to ma za znaczenie? Znaczenie ma tylko to, czy ja i moja jednostka robimy to, co zlecił nam nasz
Dowódca. Czy wiernie wykonujemy
rozkazy? Czy dobrze zabezpieczamy

się przed wrogiem? Czy bronimy tych,
których powierzono naszej opiece.
Pseudo-charyzmatycy uważają,
że nie mamy Ducha? A co nas to obchodzi! My mamy swój odcinek frontu do zabezpieczenia. Liberałowie
uważają nas za twardogłowych fanatyków? Wolne żarty. Jak nie chcą brać
udziału w walce, to niech się lepiej nie
plączą po linii frontu, bo tu można
oberwać. Oni nawet nie rozumieją, że
walczymy również za nich.

My wiemy, że pewnego dnia, tak
jak nasi ojcowie, zostaniemy odwołani. Naszym pragnieniem powinno
być, byśmy wiernie zachowali depozyt wiary, przekazany nam przez poprzedników i zostawili po sobie następne pokolenie wojowników, którzy
będą głosili ewangelię, strzegli wiary
i nie bali się stawić czoła przeciwnikowi, choćby cały świat był przeciwko nim. Oby tak właśnie się stało,
Amen.

TEMAT NUMERU | Z POKOLENIA W POKOLENIE

ochodzę ze straconego pokolenia w Stanach Zjednoczonych. Pokolenie przed moim było jednym z najbardziej
egoistycznych w historii świata, zabiło 50 milionów z mojego pokolenia – zanim jeszcze się urodzili. Teraz tamto pokolenie przechodzi na emeryturę i oczekuje, że moje zapłaci
ich emeryturę. Czasami po prostu nie chcę myśleć o tym, co
robili i odciąć się zupełnie – ale myśląc po chrześcijańsku,
oczywiście będę im pomagał.
Tu w Polsce mieliście do czynienia z zupełnie innym
doświadczeniem. Ogromne zmiany, szybkie, wszystko
w ciągu jednego, dwóch pokoleń. Jak pisał jeden z polskich
blogerów, wszystko tak się zmieniło:
„Starzy się mnie czepiają i podcinają mi skrzydła!” –
żali się student swojemu koledze. „Młodym brakuje pokory
i myślą, że wszystkie rozumy zjedli!” – myśli szef firmy po
kolejnej nieudanej rozmowie kwalifikacyjnej. „Wy wszyscy
w ogóle nie rozumiecie, co jest w życiu ważne!” – mówi do
swych dorosłych dzieci i wnucząt emerytka podczas niedzielnego rodzinnego obiadu.
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Kiedyś jedna epoka trwała nawet kilkaset lat, a pojawienie
się nowej następowało w ciągu co najmniej kilku pokoleń. Dziś ten proces zachodzi kilkakrotnie w ciągu życia
jednego człowieka, którego mentalność nie jest w stanie nadążyć za tak rewolucyjnymi zmianami.
Na polskich ulicach można jeszcze spotkać kogoś, kto:
• walczył przeciwko najeźdźcom w czasie II wojny światowej i widział śmierć swoich najbliższych, biorąc trudne
lekcje tego, co jest w życiu ważne;
• przeżył okres komunizmu, podczas którego władza wkładała mu do głowy nieufność do innych, a sytuacja zmuszała do kombinatorstwa (ukrytej przedsiębiorczości);
• widział upadek jednego systemu politycznego i z dnia na
dzień zmiany rynkowe, które wprowadził rewolucyjny
kapitalizm;
fot. Michaił Baloga

P

Pokolenia…

• zaczął odwiedzać inne kraje, choć wcześniej nie mógł,
a mnogość kolorów skóry, religii, kuchni, języków
i produktów w sklepach stała się większa, niż był
w stanie świadomie to ogarnąć;
• dziwił się, dlaczego jego dzieci wybierają siedzenie
przed telewizorem i gry komputerowe zamiast gry
w piłkę na dworze;
• jeszcze bardziej był w szoku, że jego wnuczęta wolą
siedzieć w internecie, niż rozmawiać na żywo ze swymi kolegami.
Ci ludzie, gdyby chcieli w pełni dostosować się do
istniejących warunków, musieliby dokonać kompleksowej restrukturyzacji osobowości, a i tak zmiana ta
niekoniecznie zostałaby zaakceptowana przez młodsze
pokolenia. Dziadek, który narcystycznie opowiada o sobie, zostanie skarcony przez babcię, a wnuczęta będą się
śmiały z jego „rzekomych” osiągnięć (typu „złapałem
ogromnego szczupaka”). Student opowiadający o komunistycznej mentalności nie będzie godny zaufania, a jego
optymistyczna wiara we własne możliwości rodzicom
wyda się egoistyczna i zadufana.
W naszym kraju, nigdy w historii w jednym miejscu
nie ścierały się tak różne światopoglądy, historie osobiste i globalne, różnice w myśleniu, podejściu, celach
i wartościach. Na tej arenie, na której, chcąc nie chcąc,
wszyscy się spotykają, powstaje masa konfliktów wynikających z absolutnego braku zrozumienia zmian zachodzących między pokoleniami.1
I podobnie jest w kościele. Ponieważ jestem cudzoziemcem – i misjonarzem – zwracam uwagę na takie różnice. W naszym kościele, starsze pokolenie mówi
do mnie „Brat”, albo „Pastor”, prawie nigdy po imieniu.
Moje pokolenie mówi „Pastor”, albo po imieniu, rzadko
„Brat.” Młodsi mówią zwykle do mnie po imieniu, czasami „Pastor”, prawie nigdy „Bracie.”
Widzę też jak trudno w Polsce jest być przywódcą,
gdy ktoś nie ma jeszcze 35 lat, widzę jak wartości się
zmieniają z pokolenia na pokolenie, i widzę jak często
starsze pokolenie jest przesuwane na bok. Sam stoję nad
przepaścią. Mam 47 lat, i muszę pracować do 70-ego roku
życia, więc jestem w połowie „kariery”. Już nie młody,
jeszcze nie stary.
Jak zobaczymy w historii o Jakubie i jego synach,
konflikt pokoleń nie jest nowy. Wydaje się, że każde pokolenie lamentuje nad utratą tradycji. Starsi członkowie
społeczeństwa boją się śmierci wszystkiego, co jest ważne, jako że lekkomyślna młodzież promuje swoje nowe
i nieprzemyślane pomysły.
Zwrócę uwagę na dwie zasady w tej części opowieści o Józefie:
• Pokora starszych będzie zachęcaniem młodych do
osiągnięcia wspaniałych rzeczy.
• Szacunek od młodych będzie tym honorem, który należy się seniorom.
1 Mateusz Grzesiak, http://mateuszgrzesiak.natemat.pl/122459,21roznic-pokoleniowych-miedzy-baby-boomers-x-i-y.

Ślady konfliktu pokoleń w historii o Józefie
Cztery wydarzenia w historii Józefa wskazują na pokoleniowy konflikt między Jakubem a jego synami.
Po pierwsze, w 1 Mojż. 42: 1-2, odkrywamy, że Jakub jest
sfrustrowanym starcem.
Nowa pokusa stojąca przed nami, gdy stajemy się starymi to
frustracja. Nie możemy robić rzeczy, które chcemy robić. Nasze
zdrowie pogarsza się i zdajemy sobie sprawę, że wiele naszych
celów pozostaje niezrealizowanych. W Księdze Kaznodziei Salomona 12:1-5 czytamy: „Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie
swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których
powiesz: Nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powróPokora starszych będzie
cą obłoki po deszzachęcaniem młodych do
czu, A są to dni, gdy
będą drżeć stróże
osiągania wspaniałych rzeczy
domowi i uginać się
silni mężowie, gdy
ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone, Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz,
gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt,
i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho, Gdy nawet pagórka bać
się będą i strachy czyhać będą na drodze; gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar
wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego
domu, a płaczący snują się po ulicy”.
Opis u Koheleta jest nieco przygnębiający, ponieważ koncentruje się na fizycznej rzeczywistości zmniejszania siły.
Chwal Boga, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizyczną istotą! Mamy nadzieję, że jest coś więcej niż nasze śmiertelne ciało!
Drugi dowód na istnienie konfliktu pokoleń w tej części
historii znajduje się w 1 Mojż. 42:22-24, gdzie odkrywamy niecierpliwego młodego człowieka o imieniu Ruben: „Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc: Czy nie mówiłem do was tymi słowy:
Nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście; otóż
teraz żąda się obrachunku za jego krew” (w. 22).
Niecierpliwość i frustracja Rubena względem jego młodszych braci ujawnia się, gdy potępia ich za nieprzestrzeganie
jego rady danej ponad dwadzieścia lat wcześniej, gdy bracia
sprzedawali Józefa do niewoli. Ruben ma własne frustracje,
wynikają one z braku odpowiedniego prowadzenia swoich braci
i chronienia młodego Józefa. Kurt Alland pisze: „Znakiem rozpoznawczym utraty wpływów jest nieudany protest lidera, tak
ci powiedziałem!”2
Trzeci ślad konfliktu pokoleń jest postrzegany w taki
sposób, w jaki Juda delikatnie stawiał czoła ojcu Jakubowi
w 1 Mojż. 43: 1-10. Tutaj widzimy zdolnego syna.
Jakub ewidentnie tutaj się pomylił. Zagrażał przetrwaniu całej rodziny, aby powstrzymać braci przed powrotem do
Egiptu z Beniaminem, czego Józef zdecydowanie zażądał. Bez
wątpienia obawy Jakuba były uzasadnione. Znał zazdrość braci
wobec Józefa, a teraz wobec Beniamina. Jakub nadal trzymał
Beniamina zbyt blisko. W rezultacie jego rozum był przytępiony.
2 K. A. Mathews, vol. 1B, 1 Ks. Mojż. 11: 27-50: 26, New American Commentary
(Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2005), 786.
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W reakcji na swoje kłopoty Jakub potrafił tylko powiedzieć: „Biada mi!”:
„Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich: Osierociliście
mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina. Wszystko to zwaliło się na mnie!” (1 Mojż. 42:36).
„Ale on rzekł: Nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat
jego umarł, a on jeden tylko pozostał; jeśliby go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie,
osiwiałego ze zmartwienia, do grobu” (1 Mojż. 42:38).
„Wtedy rzekł Izrael: Czemu wyrządziliście mi taką
przykrość, oznajmiając mężowi temu, że macie jeszcze brata?” (1 Mojż. 43: 6).
Najstarszy Ruben już próbował rozmawiać, czytaliśmy
o tym pod koniec 42 rozdziału. Zaś Juda, czwarty syn, chociaż jest młodszym człowiekiem, to mówi z mądrością do
ojca. Traktuje Jakuba z szacunkiem, ale wie lepiej niż jego
ojciec, że trzeba działać, albo rodzina umrze. Juda jest głosem mądrości wobec jego ojca, patriarchy Izraela.
Podobnie Kaznodzieja mówi o konieczności, aby ludzie
chodzący w autorytecie rozpoznali, kiedy młodsza osoba
mówi mądrze: „Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy
niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia”
(4:13).
Czwarty dowód na konflikt pokoleń znajduje się w mądrym ojcu. Błąd Jakuba był zdemaskowany przez syna, ale
nadal przyczyniał się do sukcesu misji zakupu żywności
w Egipcie. Doświadczenie Jakuba uczyło go jak negocjować
w takiej sytuacji – Przynieś prezenty!: „Wtedy rzekł do nich
Izrael, ojciec ich: Jeżeli tak musi być, to uczyńcie tak; nabierzcie do swych worów najlepszych płodów ziemi i zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu i trochę miodu,
korzeni i mirry, orzechów i migdałów” (1 Mojż. 43:11).
Chociaż Jakub nienawidził tego, że Beniamin odejdzie,
wiedział, że to jest najlepsze i zrobił co mógł, aby zapewnić
sukces misji.

Czego możemy się nauczyć z tej historii?
Aby zrozumieć i mądrze radzić sobie z konfliktem pokoleń,
musimy zapytać: CZEGO SZUKAMY? Czego szuka każde
pokolenie?
W naszej młodości szukamy respektu, szacunku, własnej drogi... Chcemy przyczynić się do dobrych zmian.
Chcemy wiedzieć, gdzie mamy się znajdować. Będziemy
walczyć, aby bronić naszego honoru.

W przerwie. Krajowa Konferencja Kościoła 2017. Fot. Szymon Chąciak
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W naszych późniejszych latach szukamy wielu rzeczy...
naszych okularów, kluczy, portfela... Ale poważnie, myślę,
że późniejsze lata sprowadzają się do tego, że szukamy sensu w tych rzeczach, które osiągnęliśmy i chcemy zostawić
spuściznę. Chcemy zostawić coś po sobie. Dla niektórych
jest to dziedzictwo materialne, dla innych jest to firma. Dla
tych, którzy mają dzieci lub wnuki, ważne jest, że idą za
Bogiem i będą bezpieczni. Wszyscy chcemy wiedzieć, że
mamy znaczenie; że to, co zrobiliśmy, było ważne, a nasze
życie wyróżniło się.
Rozumiejąc te dwa priorytety, w jaki sposób pokolenia
mogą błogosławić sobie nawzajem? Jak możemy pomagać
sobie nawzajem w realizacji naszych celów i budować silniejsze rodziny, kościoły i wspólnoty?
Możemy to zrobić przez PREZENTY DAWANE SOBIE NAWZAJEM. Chodzi mi o dary, które będą właściwą
odpowiedzią na potrzeby innego pokolenia. To nie zadziała,
jeśli tylko starsze pokolenie będzie wymagało podarunków
od młodszego – albo odwrotnie. Ale powinniśmy te podarunki dawać sobie nawzajem hojnie.
Dla starszego pokolenia prezentem, który mogą ofiarować młodszemu pokoleniu, jest POKORA. Wyrażamy ją
ufając młodym, że wykorzystają swoje talenty i dając im
władzę. W ten sposób pomożemy młodym ludziom osiągnąć
wspaniałe rzeczy.
Jakub pozwolił swoim synom skupić się na tym, na
czym on sam nie mógł. Mądrość Judy ocaliła rodzinę!
Stuart Briscoe pisze o tym fragmencie: „Nadchodzi czas,
aby starsi mężczyźni mogli pozwolić młodemu pokoleniu na
przewodzenie. Jeśli oddają władzę z radością, mogą oglądać
z zachwytem, gdy młodzi mężczyźni się sprawdzą. Jeśli nie,
zwiększają dystans między pokoleniami do ogromnej przepaści, która staje się grobem dla obiecujących przedsięwzięć”.3
Podaruj pokorę w kontaktach z młodymi ludźmi, w rodzinie i w kościele. Daj im szansę na lepsze! Unikaj pokusy,
aby zrobić coś dlatego, bo zrobisz to lepiej, lub dlatego, że nie
chcesz zrezygnować z autorytetu. Młodzi mogą próbować
i zawodzić, ale będą się uczyć, dzięki temu będą mieli więcej
szacunku dla ciebie, jeśli będziesz im na tyle ufać, aby mogli
spróbować.
Dla młodego pokolenia: Szacunek od młodych
przyniesie honor należyty seniorom. Żyjemy w czasie,
w którym nasza kultura straciła szacunek. Widzimy to każdego dnia, ale ten brak jest niszczący. Pismo Święte nakazuje
nam szanować naszych starszych!
Pozwolę sobie przedstawić kilka praktycznych rad:
• naucz dzieci używać tytułów szacunku dla starszych,
• traktuj starsze osoby z szacunkiem,
• posłuchaj ich rad,
• nie oddzielaj/odsuwaj tych, którzy są starsi.
„U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa
się roztropności” (Job 12:12).
„Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na
drodze sprawiedliwości” (Ks. Przysłów 16:31).
Wiele możemy się nauczyć od Jakuba i jego synów.
Zróbmy to w praktyce!
3 Stuart Briscoe, „One Year Devotions for Men” (May 6).

KOBIETA KOBIECIE

Rodzina, ach rodzina…

ALINA WOŻNIAK

fot.: Fotolia

W

iosna i lato są okazją do świętowania w naszych rodzinach. W maju, na ulicach można
było spotkać dzieci z wiązankami
kwiatów dla swoich mam z okazji
ich święta, na początku czerwca na
najmłodszych czekały liczne atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Jeszcze
w czerwcu mieli okazję do świętowania ojcowie w naszych rodzinach. Podczas letnich weekendów
w wielu miastach są organizowane
liczne rodzinne festyny. Widać całe
rodziny spędzające czas ze swoimi
dziećmi. Słychać radosny gwar,
śmiech dzieci, rodziców i dziadków
podczas wspólnych zabaw.
Dobrze jest mieć rodzinę i być
częścią czegoś większego. „Rodzina, ach rodzina… Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej
nima samotnyś jak pies”, śpiewali
przed laty Starsi Panowie.

Mojej córce, w pierwszych tygodniach szkoły, wszyscy zazdrościli.
Bo oto pani w świetlicy była ciocią,
w szkolnej stołówce były ciocie, i nawet wychowawczyni była ciocią. Jak
dobrze mieć tyle „cioć” w szkole.
Zwłaszcza w pierwszej klasie, kiedy
wszystko jest takie nowe. A tu taka
rodzina… Okazało się jednak, że to
nie jest rodzina. Moja mała córka,
dorastała wśród wielu „cioć” i „wujków” w kościele. Przybywało ich
w miarę rozwoju naszej wspólnoty, czy podczas licznych wyjazdów
wakacyjnych. Siedmioletnia dziewczynka, swoje postrzeganie świata przeniosła naturalnie na nowe
miejsce, jakim była szkoła. Gdy odkryłam te rodzinne zażyłości mojej
córki z personelem w szkole, wyjaśniłam jej, że nie każdy dorosły to
ciocia, czy wujek. Wyjaśniłam też
nauczycielom w szkole przyczynę

tej poufałości mojej córki. Okazało się, że to włączenie ich do grona
wujków i cioć, to rodzinne traktowanie, było dla nich bardzo miłe.
Dorastanie w kościele w atmosferze rodzinnych więzi i poczucie
wielkiej rodziny w umyśle mojego
dziecka uczyło ją zaufania i życzliwości, oraz otwartości w relacjach.
Przez lata postrzeganie kościoła,
jako rodziny ulegało wielu przemianom i dorastało do Bożego zamysłu
dla kościoła. Dzisiaj jest ona już
dorosłą osobą, młodą żoną i mamą.
Jej podejście do budowania swojego
domu, do budowania relacji z ludźmi, jest między innymi efektem
tych dziecięcych doświadczeń.
Dobrze jest, będąc w innym mieście na nabożeństwie być powitanym po bratersku, czuć się jak w rodzinie, z powodu tego samego Ojca
w niebie. Odwiedzając moje dorosłe
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już dzieci słyszę często powitania
młodych, dzisiaj dorosłych już ludzi, witaj ciociu. Jestem kościelną
ciocią, siostrą dla wielu. Mam świadomość, że niekiedy jednak jedynie
z nazwy, jak owe szkolne ciocie mojej córki.
Rodzina, ach rodzina… Jak traktuję mój kościół? Czy jest on rodziną
dla mnie i moich dzieci? Czy inwestuję swój czas, swoje obdarowania
w budowanie duchowego domu?
Czy buduję zaufanie? Czy też nie
praktykuję tej naiwnej, dziecięcej
otwartości, i żyję raczej na dystans.
Może stosuję zasadę, że z rodziną
najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciu? A najlepiej stanąć z boku, żeby
w razie konfliktu, czy niewygodnej
sytuacji, zawsze można było się
odciąć? Ktoś mówi, że z kościołem
ślubu się nie bierze, więc jak coś nie
pasuje, można odejść, poszukać innego…
Czy jednak na pewno nie bierze się ślubu z Kościołem? Czyż
zawierając przymierze z Jezusem
nie stajemy się częścią Bożej rodziny, zarówno z korzyściami jak
i odpowiedzialnością? Czyż nie
śpiewamy o Jezusie, Oblubieńcu
i Jego oblubienicy – kościele, obmytej świętą krwią, którą On umiłował? Inny mówi, mam problem
z bratem w kościele. Modliłem się
o to i przestanę chodzić do zboru…
Czy to jest na pewno Boży zamysł?
Czytamy w Słowie, „Trzymajmy się
niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy… baczmy jedni na drugich w celu
pobudzenia się do miłości i dobrych
uczynków. Nie opuszczając wspólnych
zebrań waszych” (Hebr. 10:23-25).
Paweł w swoich listach, zachęca do
wzajemnego zasilania się członków,
porównując wspólnotę do żywego
organizmu, sugeruje w relacjach bliskość. A ta czasami boli. Jak pisał
Salomon: „Żelazo ostrzy się żelazem,
a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek” (Przyp 27:17).
Ufam, że budowanie rodzinnych więzi w kościele jest realizacją
obietnicy, jaką dał Pan Jezus, mówiąc do swoich uczniów, „nie ma
takiego, kto by opuścił dom, albo
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braci, albo siostry, albo matkę, albo
ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie
i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz w doczesnym
życiu domów i braci i sióstr i matek,
i dzieci…” (Mar 10:29-30).
Wchodzimy do Bożej rodziny
z różnych miejsc, ze swoimi nawykami, ze swoimi oczekiwaniami.
Niestety bywamy w kościele też
rozczarowani, że nie jest tak, jak się
spodziewaliśmy, jak sobie wymarzyliśmy. Nikt nie jest dostatecznie
wrażliwy na moje potrzeby. Czy
tak ma być we wspólnocie? Warto
zauważyć jednak, że Słowa Pana
Jezusa o obietnicy zyskania rodziny duchowej, poprzedzają słowa
o konieczności porzucenia. Pan Jezus powiedział porzuć swoją matkę,
swojego brata, siostrę, swoją rodzinę
dla mnie, a zyskasz.
Osoby dorastające w rodzinach
niewierzących, wybierając Jezusa,
często doświadczają dosłownego
porzucenia swojej rodziny. Fizyczne opuszczenie, brak zrozumienia
i odrzucenie mają nadzieję zrekompensować w relacjach w duchowej
rodzinie, jaką staje się wspólnota. Pragną, by ich potrzeby, tęsknoty,
marzenia o rodzinie zostały zrealizowane właśnie w kościele. Często
się rozczarowują …
A co z tymi, którzy dorastali
w chrześcijańskich domach? Czy słowa Jezusa nie dotyczą tej grupy? Nie
porzucają bowiem oni swoich domów
i wierzących rodzin. Często wchodzą do wspólnoty z oczekiwaniem,
że zasady i nawyki, które wynieśli
z chrześcijańskiego domu będą również zasadami i nawykami innych.
I tu pojawia się rozczarowanie…
Czym jest to porzucenie, do którego wzywa Pan Jezus? Dietrich
Bonhoeffer w książce „Życie wspólne” pisze trudne słowa: Każdy ludzki „obraz życzeniowy”, przyniesiony
do chrześcijańskiej wspólnoty jest
przeszkodą dla prawdziwej wspólnoty i musi być „zburzony”, aby mogła
żyć prawdziwa wspólnota. Kto kocha
bardziej swoje marzenia o chrześcijańskiej wspólnocie, niż samą chrześcijańską wspólnotę, ten stanie się

niszczycielem każdej chrześcijańskiej
wspólnoty… Czyż nawet brat, który
popełnia grzech nie jest wciąż bratem, z którym wspólnie stoję wobec
słowa Chrystusa, i czyż jego grzech
nie jest wciąż nowym powodem, aby
dziękować za to, że obaj możemy
żyć nad panowaniem przebaczającej
miłości Boga w Jezusie Chrystusie?
Czyż właśnie czas wielkiego rozczarowania bratem nie stanie się dla
mnie niesłychanie pożytecznym, bo
pouczy mnie dogłębnie, iż obaj nie
żyjemy nigdy z własnych słów i czynów, lecz tylko dzięki temu jednemu
Słowu i jednemu czynowi, który nas
łączy w prawdzie, mianowicie dzięki odpuszczeniu grzechów w Jezusie
Chrystusie?
Jezus mówi do wszystkich porzuć
swoje marzenia o kościele, porzuć
swoją rodzinę, na rzecz Mojego planu
dla kościoła, na rzecz ludzi, których
chcę postawić na twojej drodze.
Czy porzucę moje tęsknoty za
rodzinnym gniazdem i zaufam
obietnicy danej przez Jezusa? Czy
porzucę moje marzenia o wyidealizowanym pobożnym towarzystwie?
Czy wiem, co to znaczy być ciocią
i siostrą z prawdziwego zdarzenia,
a nie tylko z nazwy? Z cierpliwością, bez pogardy wobec tych, których Jezus wykupił? Gdzie uczyć
się tej braterskiej miłości? Okazuje
się, że sam Bóg nas poucza na ten
temat. Jak pisze Paweł, „o miłości
braterskiej nie potrzebuję wam pisać,
bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować”
(1 Tes 4:9).
Bóg okazując nam miłosierdzie
w Jezusie, uczy nas miłosierdzia.
Otrzymując od Niego przebaczenie,
mamy być gotowi do odpuszczania bliźnim. Potrzeba rozstać się
z moimi bezpiecznymi relacjami,
moimi wypróbowanymi zasadami,
nawykami na rzecz miłości, która
wszystko zakrywa, która wszystko
znosi, która nie szuka swego (1 Kor
13:4-8). Sam Jezus woła: „Pójdźcie
do mnie…uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”
(Mt 11:29).

COACHING

A

by być skutecznym w tym co robisz,
potrzebujesz mieć wizję tego co chcesz
osiągnąć. Znany pastor i inicjator Global
Leadership Summitt, Bill Hybels napisał tak:
„Wizja jest obrazem przyszłości, który rozbudza
pasję. Co daje wizji tak wielką moc? Tu nie chodzi
tylko o obraz przyszłości, lecz o energię i pasję,
którą wzbudza ona głęboko w sercu człowieka”.
Aby wizja była skuteczna potrzeba pasji,
która motywuje do działania.

fot.: Fotolia

Co jest twoją wizją?
Czym jest pasja? Słowo to oznacza „wielkie zamiłowanie do czegoś”, a w wymiarze duchowym jest
to związane z poświęceniem, zaangażowaniem i odpowiedzią na Boże
powołanie. Loui Giglio, założyciel
ruchu pasji wśród studentów w USA
zauważa: „Pasja wyraża się w poziomie trudności jaki jesteśmy w stanie
znieść aby osiągnąć wyznaczony cel”.
Pasja i trudności w jednym zdaniu?
To jest definicja pasji, która odzwierciedla biblijny model poświęcenia
Chrystusa. Cierpienie niewinnego
Syna Bożego, który wziął na siebie
zapłatę, by pojednać człowieka z Bogiem. To jest wizja w działaniu. To
jest pasja. To jest oddanie. Tak więc,
jeśli ktoś pragnie autentycznej wizji
w swojej służbie, najpierw potrzebuje
zrozumieć i przyjąć Bożą pasję. Jak
można to zrobić?
Prorok Jeremiasz daje dobrą
wskazówkę: „Znajdziecie mnie – mówi Bóg – albowiem będziecie mnie
szukać z całego serca” (Jer 29,13).
Aby poznać swoje powołanie i wizję, trzeba wpierw szukać Boga z całego serca. Wymaga to też tego, by
badać i rozumieć najgłębsze pasje
własnego serca w połączeniu z Bożymi priorytetami. Rozpoznanie Bo-

ż ej
pasji
stanowi fundament odkrywania wizji.
Chrześcijańska służba nigdy nie jest
aktem solo, ale ma znaczenie i sens
tylko wtedy, gdy ma miejsce w dynamicznym partnerstwie między
człowiekiem a Bogiem. Taka więź
nieodzownie inspiruje do osobistego,
pełnego entuzjazmu zaangażowania,
które wypływa z głębi serca.
W budowaniu intymnej więzi ze
Stwórcą nie chodzi więc o to, co można dla Niego zrobić, ale o skruszone,
złamane serce, które szuka bliskiej
więzi z Nim. Boża perspektywa różni się od ludzkiej: „Człowiek widzi
to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi
serce” (I Sam 16,7). Stąd Pan Jezus
podkreśla wagę tego na czym skupia
się twoje serce: „Bo gdzie skarb wasz,
tam będzie i serce wasze” (Łk 13,34).
Kiedy twoje serce jest poruszone tym, co porusza serce Boga,
ma to również wpływ na twoje najgłębsze pragnienia i przekłada się
na wizję, którą realizujesz. Psalmista napisał: „Rozkoszuj się Panem,
a spełni pragnienia serca twego” (Ps
37,4). To oznacza poddanie swojego

Wojciech Kowalewski
serca,
wszelkich dążeń, ambicji i planów
pod Boże panowanie. Warto więc
w zabieganej codzienności znaleźć
chwilę by się zatrzymać i odpowiedzieć na pytania: Czym żyje moje
serce? Jaki obraz przyszłości rozbudza moją pasję? Kiedy już tego
się uchwycimy kolejnym krokiem
jest weryfikacja tego jak te pragnienia przekładają się na moją obecną
rzeczywistość i zastanowienie się
nad tym jaki może być następny
praktyczny krok w realizacji wizji
w moim codziennym życiu i zaangażowaniu. Wymaga to pewnej dyscypliny i szczerości wobec samego
siebie i innych, ale jeśli będziesz
gotowy to zastosować w swoim życiu z całą pewnością doświadczysz
większej efektywności w realizacji
wyznaczonych celów.

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

MĘCZENNICY

W KRAJU RAD
Część I.
Czasy rewolucji i rządów Lenina

S

ugestywne obrazy przeszłych wydarzeń, jakie mamy przed oczami,
często wywołane przez dzieła kultury:
filmy, opisy literackie czy dzieła malarskie powodują, że za ich sprawą kształtuje się nam obraz danej rzeczywistości, który tak silnie do nas przemawia,
że w rezultacie tworzy naszą opinię
na temat danego zjawiska. Tak jest też
z prześladowaniem chrześcijan w przeszłości. Naszą wyobraźnią zawładnęły
opisy kaźni starożytnych chrześcijan
rozrywanych na arenach przez dzikie zwierzęta bądź krzyżowanych (tu
do wyobraźni szczególnie przemawia
apostoł Piotr przybity do krzyża głową w dół). I gdyby zapytać o przykład
martyrologii naśladowców Chrystusa
w historii, zdecydowana większość
odwołałaby się właśnie do pierwszych
wieków. Jednak – jak wiadomo – nie
był to jedyny okres w dziejach, kiedy
chrześcijanie cierpieli z rąk swoich
prześladowców. Spróbuję przybliżyć
kilka innych takich momentów w dziejach Kościoła, kiedy jego cierpienie
nie było wcale mniejsze niż w czasach
starożytnych. Jako że chronologia nie
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jest tu najważniejsza, chciałbym zacząć
od czasów względnie nieodległych, to
znaczy rządów komunistów w Związku
Sowieckim.

Przeszkoda czy konkurencja?
Prześladowania chrześcijan w różnych epokach wybuchały zasadniczo z dwóch powodów: byli oni albo
przeszkodą w zaprowadzaniu nowego
porządku (także religijnego), albo konkurencją dla religii, która wchodziła na
ich teren, bądź postanowiła usunąć ich
z własnego terytorium. W przypadku,
któremu chcemy się przyjrzeć, mam
do czynienia z kombinacją obu tych
przyczyn. Raczej rzadko na komunizm
patrzymy jak na zjawisko o charakterze religijnym, sytuując je – zgodnie
z prawdą – w kategoriach ideowych
i politycznych. Jednak rosyjski bolszewizm i jego późniejsze mutacje chętnie
funkcjonował w otoczce religijnej. Jak
pisze brytyjski historyk Michael Burleigh – nie traktując tego bynajmniej
jako jedynie płytkiej metafory: „Bolszewicy byli gotowi poświęcić całe
swoje życie dla socjalistycznej eschato-

logii, utożsamiali się z jej dogmatami
i ich przestrzegali, podporządkowując się amoralnym wartościom i normom dyscypliny partyjnej (…) Partia
była niczym woda święcona, w której
chrzczono wykorzenionych intelektualistów i sporadycznie robotników, by
stali się awangardą proletariatu, mającą
przekształcić ludzkość i społeczeństwo
poprzez apokaliptyczną rewolucyjną
przemoc...”.
W ten sposób w 1917 r. doszło
do nieuchronnego zderzenia dwóch
eschatologii, dwóch systemów dogmatycznych, dwóch metod odkupienia
i dwóch sposobów na stworzenie nowego człowieka. Początkowo wydawało
się, że walka jest dalece nierówna. Po
jednej stronie prawosławie: prawie 100
milionów wiernych, prawie 150 tysięcy
popów, mnichów i mniszek, 54 tysiące
świątyń. A za nimi prawie 1000 lat historii i tradycji. W tym czasie bolszewicy mogli im przeciwstawić 250 tysięcy
członków swojej organizacji: Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji,
frakcji bolszewików. Istniejącej raptem
14 lat. Wyglądało na starcie Dawida

z Goliatem. I znów miał wygrać Dawid.
Tym razem nie z procą, ale z czerwonym sztandarem w jednym ręku i rewolwerem Nagant w drugiej.

Walka o nowego człowieka
Sam Goliat zaś okazał się kolosem na
glinianych nogach. Było to wynikiem
ponad dwustuletniego ścisłego podporządkowania władzy carów, których
rosyjski Kościół prawosławny był filarem, a właściwie sługą. Od 1905 r.,
korzystając z postępującej liberalizacji
polityki w Rosji, przygotowywano się
do niezbędnych reform tej skostniałej
instytucji. Po rewolucji lutowej w 1917
r. zaczęto je powoli wprowadzać w życie, w sierpniu rozpoczął się sobór
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
– po raz pierwszy od XVII wieku. Jak
pisze Andrzej Grajewski: „Mówiono na
nim nie tylko o sprawach Cerkwi. Mówiono o ginącym społeczeństwie, szukając ratunku w modlitwie i mistycznych koncepcjach odrodzenia przez
czas wielkiej pokuty za grzechy własne
i przodków”. Rosja bowiem chwiała
się pod naporem armii państw centralnych i wewnętrznego chaosu zręcznie
i bezwzględnie podsycanego przez bolszewików. W trakcie trwania soboru
partia Lenina dokonała udanego przewrotu przejmując władzę z rąk obalonego przez siebie Rządu Tymczasowego.
Trzy dni później na wspomnianym soborze wybrano – po raz pierwszy, tym
razem od 1722 r. – nowego patriarchę
moskiewskiego i całej Rusi – Tichona.
Przyszło mu działać w skrajnie trudnych warunkach.
Bolszewicy bowiem od samego
początku nie ukrywali swojej wrogości
wobec religii.
„Konflikt między Cerkwią a państwem sowieckim był nieuchronny,
gdyż partia komunistyczna po dojściu
do władzy stawiała sobie za zadanie nie tylko gospodarcze, polityczne
i społeczne przekształcenie kraju. Jej
celem było stworzenie nowego człowieka, rząd dusz” (M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego). Nie była to jednak
tylko biurokratyczna kalkulacja, ale
także otwarta wrogość, o czym świadczy język jakim w odniesieniu do tej
kwestii posługiwał się Lenin: „każda

idea religijna (...) jest niewysłowioną
ohydą”, jest „duchową gorzałką”, „tumanieniem mas”, „tępotą”.
Cele tej polityki z miejsca zaczęto wprowadzać w życie. Bolszewicy
zaczęli od tego, że 23 stycznia 1918 r.
wydali dekret o oddzieleniu Kościoła
od państwa i szkoły od Kościoła. Cerkiew została pozbawiona osobowości
prawnej i prawa zbierania ofiar na swoją działalność. Cały majątek kościelny
został teraz upaństwowiony, a cerkwie
mogły być odtąd jedynie dzierżawione od państwa przez zorganizowane
grupy wiernych. Dekret zakazywał
też nauczania dzieci religii i poddawał
kontroli państwa całe życie parafialne.
Towarzyszyła temu atmosfera terroru:
powszechnie dochodziło do grabieży
kościelnego mienia i napaści na duchownych. Kiedy, jak w przypadku
monastyru Aleksandra Swirskiego
w Ołoniecku, stawili oni opór, zostali
uwięzieni, a następnie wymordowani przez lokalny oddział czekistów.
W istocie Cerkiew została wyjęta spod
prawa. W tej sytuacji Patriarcha Tichon
odpowiedział nałożeniem ekskomuniki
na wszystkich wrogów Cerkwi i wezwaniem wiernych do obrony Kościoła. I choć słowo „bolszewicy” tam nie
padło, było jasne, kogo ma na myśli.
Jedynie na krótko, pomiędzy grudniem
1918 a marcem 1919 r., kiedy bolszewicy znaleźli się w tarapatach, złagodzili
swoją politykę wobec Kościoła, zalecając nawet lokalnym sowietom (radom),
aby nie obrażać uczuć religijnych ludzi
wierzących. Kiedy jednak kryzys przezwyciężono, natychmiast sytuacja powróciła do poprzedniego stanu.

Z bronią w ręku w obronie cerkwi
Tymczasem Tichon, wciąż mając nadzieję, że w ten sposób pomoże Cerkwi
uniknąć dalszych prześladowań, nie
zdecydował się na poparcie walczących z komunistami białogwardzistów
gen. Dienikina czy adm. Kołczaka.
Pomimo licznych sugestii ze strony
środowisk antybolszewickich, odmówił im udzielenia błogosławieństwa,
a w encyklice z 25 września 1919 r.
zakazał duchownym mieszania się do
polityki.
Tylko w ciągu 1918 r. zamordowano 10 prawosławnych biskupów i setki

księży oraz zakonników. W tym samym
roku zakazano noszenia szat duchownych, a trzy lata później wprowadzono
zakaz bicia w dzwony, ponieważ ich
dźwięk „przeszkadzał ludziom pracy”
(zniesiono go dopiero w 1989 r.). Nie
zapominano też o instytucjonalnych
działaniach na rzecz rugowania religii
z życia społecznego. Wszystkimi działaniami w tej dziedzinie kierował organ władzy pod niewinną nazwą: Komisja ds. realizacji rozdziału Cerkwi
od państwa przy RKP (b), zastąpiony
od 1928 r. przez Komisję Antyreligijną przy KC WKP (b). Jeszcze później
ich kompetencje przejęły bezpośrednio
specjalne wydziały złowrogich sowieckich organów bezpieczeństwa.
Zdaniem Aleksandra Sołżenicyna tylko w 1918 r. chłopi rosyjscy
wzniecili kilkaset powstań w obronie
Cerkwi. Jak pisze Andrzej Grajewski:
„Opór mas chłopskich w Rosji podobny
był do rojalistycznego ruchu w Wandei
w 1793 r. W obu przypadkach oddziały
uzbrojonych chłopów stawały w obronie swych świątyń pod sztandarami
kościelnymi, wierząc w powrót starego monarchy, który uratuje ich i cały
kraj od biedy i nieszczęść wywołanych
przez rewolucję”.

Dać im nauczkę
Następny etap prześladowań związany
był z klęską głodu w Rosji wywołaną
przez wojnę domową i nieudolne rządy
bolszewików prowadzone w ramach
tzw. komunizmu wojennego. W sierpniu patriarcha Tichon zwrócił się do
zwierzchników Kościołów chrześcijańskich poza Rosją z wezwaniem
o pomoc dla głodujących. W celu
koordynowania pomocy powstał Cerkiewny Komitet Pomocy Głodującym,
a w świątyniach organizowano szeroką akcję zbierania ofiar na ten cel. Nie
trwało to długo bowiem bolszewicy
dość szybko komitet ten rozwiązali.
Rosyjska ekonomistka, Jekatierina
Kuskowa wspominała „wielką energię” patriarchy, „który poderwał na
ratunek całą wierzącą Rosję i zagranicę”, wyrażając przekonanie, że energia ta przestraszyła bolszewików, dla
których „przejawy jego i naszej energii były oczywistym organizowaniem
kontrrewolucji”.
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Niezrażony tym Tichon 19 lutego 1922 roku zasugerował radom
diecezjalnym, by przekazały na fundusz pomocy głodującym cerkiewne
kosztowności, jednak z wyłączeniem
przedmiotów liturgicznych. Ale Leninowi było tego mało i zażądał oddania
na ten cel również naczyń liturgicznych. Kiedy Tichon odmówił, wpadł
w zastawioną na Kościół pułapkę. 26
lutego ukazał się rządowy dekret nakazujący konfiskatę wszystkich kosztowności kościelnych, nie wyłączając
przedmiotów kultu. W tym samym
czasie w instrukcji dla W. Mołotowa Lenin pisał: „Im większą liczbę
członków reakcyjnej burżuazji i reakcyjnego kleru uda nam się rozstrzelać
pod tym pretekstem, tym lepiej”.
Kiedy bolszewicy w celu konfiskaty kościelnych kosztowności wysyłali
wojsko i czekistów wierni stawali do
obrony swoich cerkwi. Tylko w ciągu
pierwszych miesięcy obowiązywania
wspomnianego dekretu doszło do 1414
takich starć, które pociągnęły za sobą
ofiary w ludziach. Do najsłynniejszego z nich doszło w podmoskiewskiej
wsi Szuja, gdzie po obu stronach zginęły 4 osoby, a 10 zostało rannych.
W odpowiedzi na to 10 marca 1922 r.
Lenin w poufnej notatce dla członków
Biura Politycznego WKP(b) nakazywał rozpoczęcie prześladowań duchowieństwa. Wódz rewolucji domagał
się, aby na początek aresztować i rozstrzelać ,,bardzo liczną grupę” spośród
mieszkańców Szui. Jak zaznaczył:
,,Trzeba teraz dać im taką nauczkę, aby
przez dziesiątki lat nie chcieli oni nawet pomyśleć o jakimkolwiek sprzeciwie”. Tak też się stało.

Cerkwie rozłamowe:
Czerwony Chrystus
Bolszewicy postanowili przy tej okazji rozprawić się z patriarchą Tichonem, którego aresztowali 16 maja 1922
r. wraz z metropolitą jarosławskim
Aganfagiełem. W siedzibie patriarchy
osadzili oni biskupa Antonina Granowskiego, który razem z biskupem Leonidasem Skobijewem utworzył Cerkiew
prorządową. Równolegle powstał proreżimowy ruch pod nazwą Cerkwi żywej.
Jej twórcami byli protejereje Aleksander Wwiedenskij i Krasnickij, którzy
oprócz nacjonalizmu wprowadzili do
cerkwi nowe zasady: zniesienie celibatu biskupów oraz wybór duchownych
przez lud. Gdy biskupi próbowali się
temu przeciwstawić, osiemdziesięciu
z nich uwięziono lub wygnano. Na ich
miejsce wyświęcono sześćdziesięciu
nowych. Zaczęły się też dalsze podziały w łonie Kościoła prawosławnego:
powstały Cerkiew Odrodzona, Cerkiew
Staroapostolska i Cerkiew Robotnicza
(ta ostatnia zbudowana na zasadach materializmu marksistowskiego). W 1923
r. odbył się wspólny sobór tych wszystkich odłamów, na którym głosząc tożsamość „Prawdy Rewolucji” z „Prawdą
Chrystusa”, a komunizmu z Ewangelią,
wyklęto Tichona, a najwyższą władzą
ogłoszono synod, zwany Zwierzchnim
Cerkiewnym Sowietem, na czele którego stanął Wwiedenskij.
W tej sytuacji patriarcha Tichon,
dla ratowania jedności kościelnej,
zgodził na rozmowy z bolszewikami,
w których uznał rząd sowiecki i zobowiązał się do lojalności wobec niedawno ogłoszonej konstytucji. Pozwolono mu więc wrócić na urząd i podjąć

walkę ze schizmą, która okazała się
skuteczna. „Bolszewickie” Cerkwie
nie wytrzymały próby czasu. Wcześniejsze przeżycia nie pozostały jednak
obojętne dla zdrowia Tichona i półtora
roku później w kwietniu 1925 r. patriarcha zmarł (choć okoliczności jego
śmierci nie do końca były jasne). To
pogłębiło tylko zamęt w Cerkwi, nie
można było zwołać synodu, dla ogłoszenia jego następcy.
Przez cały ten czas władze bolszewickie czuwały też, by nie doszło do
zbliżenia między prawosławnymi a katolikami, zwłaszcza że wśród pewnej
grupy tych pierwszych jeszcze w 1922
r. istniała chęć zawarcia unii.
W potocznej opinii to Stalina często uważa się za „potwora”, Leninowi
przypisując postawę umiarkowaną,
tymczasem to w ciągu rządów tego
drugiego (do 1924 r.) zamordowano
21 biskupów, dalszych 59 zmarło na
skutek brutalnych przejść, a 66 trafiło
do łagrów. W tym samym okresie zamordowanych duchownych i zakonników liczono już w tysiącach (ok. 2700
księży oraz 5400 mnichów i mniszek).
Do tego dochodziły mnożące się napady na cerkwie i plądrowanie ich, również w czasie nabożeństw, wyśmiewanie religii, zmuszanie duchownych do
poniżających prac jako „pasożytów”
i maltretowanie, a także mordowanie
wiernych broniących swoich cerkwi.
Tylko w ciągu pierwszych trzech lat
wojny domowej (1917-1920) straciło
życie 12 tysięcy wiernych, którzy stanęli w obronie wiary. Śmierć Lenina
w 1924 r. zamknęła pierwszy etap walki bolszewików z religią. Na razie nikt
jeszcze nie wiedział, jak będzie wyglądała druga faza tej batalii.

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
Rosja – konferencja kobiet w Kuzbasie

Zbór baptystyczny w Leninsk Kuźniecki zorganizował konferencję kobiet pod hasłem: Wybrana, kochana, poświęcona. Wzięły w niej udział siostry zborów całego
kuzbaskiego okręgu oraz osoby zainteresowane. Była to duchowa uczta wszystkich zebranych. Słowem Bożym służyli bracia, którzy wyjaśniali głębokie znaczenie
wiodącego tematu. Swoje wykłady miały również siostry. Głównym tekstem były
słowa: „Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę” (2 Kor.
11,2). „Całe nasze życie to wyjście na spotkanie naszemu Oblubieńcowi, by razem
z Nim udać się na wesele”- mówiły siostry. W końcu pojawiła się kobieta ubrana
w strój panny młodej i przeczytała przysięgę wierności swemu Oblubieńcowi. Tekst
tej przysięgi otrzymała w prezencie każda uczestniczka tej konferencji, by pamiętać
o gotowości na spotkanie ze swoim Niebiańskim Oblubieńcem (baptist.ru).

Niemcy – zbory uchodźców

Już w latach 1990. w kraju tym pojawiło się wielu uchodźców z Wietnamu, Konga, Ghany i Sri Lanki. Powstały międzynarodowe zbory, z których 15 włączyło
się do Kościoła Baptystów, a inne działają samodzielnie. W 2016 roku doroczna
konferencja Kościoła odbywała się pod hasłem: „Kolorowy Kościół – świętowanie
różnorodności”. Do Rady Kościoła powołano wtedy urodzonego w Ghanie Alfreda
Aidoo, pastora zboru „Nowe Życie” w Düseldorfie. Kościół przygotował specjalny
trzyletni program kształcenia pastorów dla tych zborów. Pierwszy kurs ukończyło
25 międzynarodowych liderów, 17 z nich już pełni funkcje pastorów. We wrześniu
2016 roku rozpoczął się drugi kurs z 16 studentami, w których 7 pochodzi z Iranu
i Afganistanu. Przynajmniej 100 zborów baptystycznych chrzciło ludzi pochodzących z obu tych krajów, a przynajmniej 10 zborów przyjęło po ponad 20 nowych
członków tych narodowości. Wiele zborów baptystycznych angażuje się w pomaganie uchodźcom w dostosowaniu się do nowej sytuacji i wspomaga ich misyjne
wysiłki wśród swoich rodaków (Baptist World, 2/2017).

Norwegia – kraj otwarty dla uchodźców

Baptyści tego kraju od kilku dekad serdecznie witają wszystkich uchodźców –
szczególnie z Wietnamu, Sri Lanki, Etiopii i innych krajów afrykańskich. Najwięcej
uchodźców przybyło tam z Birmy. Pierwszy złożony z emigrantów zbór przyłączył
się do Kościoła już w 2001 roku. Ostatnio pojawili się uchodźcy z Iranu, Iraku i Syrii.
Przynajmniej 30 procent Kościoła Baptystów w tym kraju składa się z emigrantów – to najszybciej rozwijająca się część tego Kościoła. Obecność uchodźców
wnosi wyraźne duchowe ożywienie. 10 lat wcześniej Kościół Baptystów w Norwegii
posiadał 63 zbory, obecnie jest ich prawie 100. W zborach trwała modlitwa o przebudzenie, obecnie już ono do nich dotarło. W jednym ze zborów 25% jego członków
stanowią uchodźcy. Kościół pomaga im zachować tożsamość narodową i pomaga
w legalizacji pobytu. Dzięki postawie Kościoła, również społeczeństwo norweskie
coraz bardziej otwiera się na uchodźców (Baptist World, 2/2017).

Rosja – zakaz działalności Świadków Jehowy

Sąd Najwyższy Rosji uznał, że działalność Ośrodka Kierującego Świadków Jehowy
na terenie Rosji ma charakter ekstremistyczny i nakazał jego likwidację. Mienie tej
organizacji ulegnie konfiskacie. Przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w Rosji,
Aleksiej Smirnow, w otwartym liście do prezydenta Putina, napisał, że takie postanowienie jest ograniczeniem wolności sumienia setek tysięcy obywateli Rosji. „Pomijając nasze różnice w dziedzinie teologii i niektórych praktyk, wyrażamy głębokie
zaniepokojenie sytuacją Kierującego Ośrodka Świadków Jehowy w Rosji w zakresie
realizacji swoich konstytucyjnych praw odnośnie wolności sumienia i wyznawania
wiary” – napisał Smirnow. Zdaniem ministerstwa sprawiedliwości organizacja ta
rozpowszechnia literaturę o charakterze ekstremistycznym. Świadkowie Jehowy odwołali się od tej decyzji, ale Sąd Najwyższy nie przyjął ich odwołania (invictory.com).

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Wenezuela – pozwolenie
na rejestracje zborów

Prezydent Wenezueli, Nikolas Maduro,
w niedzielę 9. kwietnia br. na mityngu
w mieście Barkisimento, ogłosił, że podpisał ustawę, pozwalającą na rejestrowanie ewangelikanych zborów jako jednostek kościelnych, które dotąd były tylko
obywatelskimi stowarzyszeniami. Powiedział też, że „pasożyci narodu” – katoliccy księża – gdy przestali otrzymywać
państwowe wsparcie materialne, okazali
się nikomu niepotrzebni. Dodał przy tym,
że „ta Wielkanoc będzie bardziej duchowa
i szczęśliwa dla narodu Wenezueli”. Państwo to stara się budować socjalizm, ale
ostatnio przeżywa najgłębszy w swojej
historii ekonomiczny i polityczny kryzys.
Jest piątym co do wielkości eksporterem
ropy naftowej na świecie, ale jego mieszkańcy są pogrążeni w biedzie i przymierają głodem. Brakuje żywności, wody,
towarów pierwszej potrzeby, w szpitalach brakuje lekarstw. Żywność zawsze
jest transportowana pod ochroną dobrze
uzbrojonych żołnierzy. W kraju panuje
stan wyjątkowy (invictory.com).

USA – chińskie zbory
baptystyczne

W 2010 roku Konwencja Chińskich Baptystów postanowiła do roku 2020 założyć
na terenie USA i Kanady 600 nowych zborów. Chińska Społeczność Baptystyczna
miała swoje spotkanie w czasie dorocznej konferencji Południowej Konwencji
Baptystów. Obecnie na terenie USA i Kanady działa ponad 300 chińskich zborów
baptystycznych. Chan, pastor Mandaryńskiego Zboru Baptystów w Los Angeles,
powiedział, że choć 600 nowych zborów
to zadanie na trzy lata dosyć trudne, ale
w ostatnich latach powstało 100 nowych
zborów. Na czele Konwencji Chińskich
Zborów Baptystycznych są: przewodniczący Benny Wong, pastor Pierwszego
Chińskiego Zboru Baptystycznego w Los
Angeles, wiceprzewodniczący Andrew
Tong, pastor Chińskiego Zboru Baptystycznego w Honolulu na Hawajach,
skarbnik Howard Li, pastor chińskiego
zboru „Zaufaj Bogu” w Nowym Jorku.
Społeczność chińska co dwa lata odbywa swoje konferencje. Kolejna z nich
odbędzie się w 2018 roku w Los Angeles. Będzie wtedy świętowana 40. rocznica powstania tej społeczności (Baptist
Press).
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Kuba – wzrost

ewangelikalizmu
„Katolicyzm na Kubie jest religią dominującą. Ochrzczeni katolicy stanowią 60 proc. populacji. Jednak według
agencji Associated Press, na wyspie
ma miejsce prawdziwy boom ewangelikalizmu. Z 11 mln Kubańczyków
40 tys. to metodyści, 100 tys. baptyści,
a 120 tys. członkowie denominacji Assemblies of God (Zgromadzenia Boże),
która, jak się zauważa, na początku
lat 90. liczyła tam 10 tys. wiernych.
Szacuje się, że w całym kraju jest ok.
25 tys. domów modlitwy i spotkań
protestantów i ewangelikalnych chrześcijan. W sumie protestantów na Kubie
jest już 10 proc. Ma tu miejsce przebudzenie duchowe Kościoła z najróżniejszych denominacji i wszystkie rosną
nie tylko pod względem liczebnym,
ale również jeśli chodzi o zdolność
przywództwa i działalność społeczną – mówi prezbiteriański pastor Joel
Ortega Dopica, przewodniczący Rady
Kościołów na Kubie, zrzeszającej 32
protestanckie denominacje” (chnews).

Izrael – wzrost zaludnienia

Jak podaje biuro statystyczne, przed
69. rocznicą niepodległości, Izrael
posiada 8,680 mln mieszkańców –
10 razy więcej niż na początku tego
państwa. Z tego 6,484 mln (74,7%) to
Żydzi, 1,808 mln (20,8%) to arabscy
muzułmanie i chrześcijanie oraz 388
tysięcy to chrześcijanie nie arabskiej
narodowości. Przedstawiciele innych
religii i bezwyznaniowi stanowią 4,5%
ludności. W kraju tym zamieszkuje 183
tysiące cudzoziemców. W ubiegłym
roku ilość mieszkańców wzrosła o 159
tysięcy (1,9%) - urodziło się 174 tysiące
dzieci, przybyło 30.000 repatriantów
i zmarło 44.000 osób. 75% mieszkańców Izraela urodziło się w już w tym
kraju, połowa z nich to dzieci drugiego i dalszego pokolenia urodzonych
w Izraelu. 44% mieszkańców Izraela to
ludzie świeccy, 11% - religijni i 9% to
ortodoksi, reszta trzyma się tradycji.
89% mieszkańców powyżej 20. roku
życia jest zadowolonych z życia w Izraelu (Christian.by).
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Jemen – wojna i chrzty

Już dwa lata trwa tam wojna. Choć jest to społeczeństwo bardzo islamskie, pastorzy
regularnie chrzczą nowych wierzących. Jamil, pastor i były muzułmanin, mówi, że
chrześcijanie tego kraju bardzo tęsknią za powrotem Jezusa. Stracili w życiu tak
wiele, uchwycili się wiecznego pokoju i z nadzieją na niego oczekują. Gdy rozpoczęła
się wojna, wielu chrześcijan obcokrajowców musiało opuścić Jemen. Zbory domowe
były od nich zależne, ale teraz tubylcy przejmują przewodnictwo. Być chrześcijaninem jest tam bardzo niebezpiecznie. Teraz presja ze strony władz zelżała, ale grupy
Al Kaidy i państwa islamskiego sieją terror. Kościół w Jemenie jest młody, to chrześcijanie w pierwszym pokoleniu. Jamil marzy o tym, by chrześcijanie w tym kraju
mogli swobodnie wielbić Boga (baptist times).

Ukraina – pomoc pastorom ze wschodniej Ukrainy

„Tę unikalną możliwość sprawili nam bracia z Rumunii, którzy zebrali nas razem.
Mieliśmy wspaniałą możliwość odpoczynku i wzajemnego zbudowania” - powiedział
pastor z rejonu Ługańska. W dniach od 14 do 19 lutego br. na zachodzie Ukrainy
spotkało się siedemnaście pastorskich małżeństw z terenów wschodniej części kraju
– 9 z okręgów wschodniej Ukrainy, 8 z terenów okupowanych i 3 z przesiedleńców
ze wschodu. Pierwsza połowa dnia była poświęcona takim tematom jak misja, rodzina chrześcijańska, które omawiali bracia z Rumunii i USA. Po południu bracia ze
wschodu opowiadali o swojej niełatwej pracy. Były też wycieczki, wieczorne spotkania. Szczególnie cieszyły się żony pastorów, które nie musiały troszczyć się o posiłki. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem organizacji i atmosfery tego spotkania.
W niedzielę pastorzy odwiedzili z usługą sąsiednie zbory, których członkowie mówili:
nareszcie zobaczyliśmy tych, którym od lat pomagamy. Bracia i siostry ze wschodu
Ukrainy wyrazili swoją wdzięczność braciom rumuńskim za tak wspaniały dla nich
prezent – mogli choć na kilka dni oderwać się od swojej trudnej sytuacji (ecbua.info).

USA – stan chrześcijaństwa

W 1990 roku 86% Amerykanów uważało się za chrześcijan. Ale w 2014 było to już
tylko 70,6%. Ilość uczęszczających na nabożeństwa spadła o 20%. Obojętni religijnie
wzrośli z 16% w 2007 roku 23% w roku 2014, w ciągu ostatnich 10 lat liczba członków denominacji protestanckich spadła o 9,5%, podczas gdy zaludnienie zwiększyło
się o 11,4%. Wzrost chrześcijaństwa nie nadąża za wzrostem zaludnienia. Patrząc
jednak od strony kościołów ewangelikalnych, sytuacja nie jest tak smutna. W ostatnich siedmiu latach ewangelikalni stracili jeden procent członków (z 26,3% w 2007
roku do 25,4% w 2014 roku), są oni największą grupą religijną. Obecnie stanowią
oni 55% wszystkich protestantów. Każdego roku zamyka się od 3.500 do 4.000
kościołów, ale w roku 2014 powstało ponad 4.000 nowych zborów. Tradycyjne denominacje tracą kontakt z młodzieżą, ale ilość zborów ewangelikalnych w 2014 roku
była większa niż rok wcześniej. Ponadto miliony Amerykanów zakładają małe zbory
– w swoich domach czy biurach. Od 2009 roku powstało ich ponad 30.000 – gromadzą one od 6 do 12 milionów ludzi. Teraz ilość takich zborów może sięgać dwa razy
więcej. Choć nominalne chrześcijaństwo podupada, a ilość obojętnych zwiększa się,
to jednak ilość oddanych chrześcijan wzrasta! (Mission Frontiers, 5-6/2017).

Ukraina – praca misyjna wśród młodzieży

Grupa młodzieży z sześciu zborów baptystycznych Charkowa, w dniach od 27 do
31 marca br. wystąpiła w szeregu ośrodków kształcenia z programem „Odrodzenie do żywej nadziei”. Młodzież przedstawiła w postaci teatralnej prawdziwe życie
chłopca Pawła i dziewczyny Adriany. Jako nastolatkowie z ciekawości sięgnęli po
papierosa, potem narkotyki. Zamieszkali razem, ale wszystko sprzedali na używki. Oboje zachorowali na AIDS. Na zaproszenie misji „Słowo Życia” znaleźli się
w ośrodku rehabilitacyjnym, usłyszeli tam o Bogu, przeszli kurs biblijny. Paweł zmarł
pierwszy, Adriana nieco później. Przedstawieniu towarzyszyła odpowiednia muzyka,
światło, świadectwo byłych narkomanów. Rusłan Biełoziorow, który grał rolę Pawła,
powiedział: „Cieszę się, że mogłem opowiedzieć o Bożej miłości. W tym tygodniu
ponad tysiąc osób usłyszało ewangelię. Naszym głównym zadaniem jest modlitwa
o młodzież Ukrainy, aby nie wpadła ona w sieci uzależnienia” (ecbua.info).

Ogólnopolska Konferencja Kobiet 2017 r.
Kanada – Fastiwal Nadziei

W Vancouver, mieście o liberalnej kulturze,
w dniach 3-5 marca br. odbył się Festiwal Nadziei
Franklina Grahama. Prawie 48% mieszkańców
tego miasta nie wierzy w Boga czy jakąś wyższą
moc. Dlatego wszystkie instytucje miasta i wiele kościołów sprzeciwiały się temu wydarzeniu,
a to dlatego, że Franklin w kampanii prezydenta
Trampa dosyć radykalnie wypowiadał się przeciw wyznawcom islamu i homoseksualistom. Nie
przeszkodziło to jednak, by 34.000 osób wzięło
udział w trzech nabożeństwach, a prawie 2000
z nich mogło powierzyć swoje życie Chrystusowi. Ponad 400 ewangelicznych zborów przygotowywało tę ewangelizację, połączyły one siły, by
przybliżyć ewangelię temu najbardziej świeckiemu miastu (Decision, 5/2017).

Irak – szpital na przedmieściach
Mosulu

W październiku 2016 roku rozpoczęło się wyzwalanie drugiego co wielkości miasta Iraku, które
w czerwcu 2014 roku zostało opanowane przez
Państwo Islamskie. Zdesperowani islamiści zajadle się bronią. Ale pojawiła się nadzieja – Samarytańska Sakiewka, charytatywna organizacja
Franklina Grahama, na początku tego roku, na
przedmieściach tego miasta zorganizowała szpital. Jego personel składa się z 80 osób, pochodzących z różnych krajów. W dniu otwarcia tej
instytucji Franklin powiedział: „Zorganizowaliście
ten szpital w rekordowym czasie. Dziękuję wam
za ratowanie ludzkiego życia. Wasi ludzie modlą
się za pacjentów, trzymają ich za ręce i rozmawiają. Dla większości z nich jest to jedyna możliwość
poznania miłości Chrystusa”. Do 17. marca tego
roku szpital przyjął 1000 pacjentów. W chaosie
wojny, kalectwa i śmierci okazywana jest miłość
Chrystusa (Decision, 5/2017).

Francja – doroczna konferencja
baptystów

Prawie 500 baptystów zgromadziło się w dniach
25-27 maja br. w Mulhouse, wschodnia Francja,
na swoją doroczną konferencję. Głównymi mówcami byli: autor i teolog, mennonita Claude Baecher i Nabil Costa z Libanu. Tematem konferencji była służba pojednania (2 Kor. 5,18). Mówiąc
o uchodźcach Nabil powiedział, że nie życzyłby
sobie, aby uchodźcy z Palestyny, Syrii i Iraku stanowili 50% mieszkańców Libanu, ale chrześcijanie
w tym kraju są teraz świadkami cudu: kościoły są
przepełnione, muzułmanie nawracają się do Chrystusa! To, co się dzieje, przewyższa nasze oczekiwania, ponieważ jest to dzieło Boże. Do Francuskiej Federacji Baptystów należy 120 zborów.
W ostatnich 60 latach liczba ewangelikalnych
chrześcijan wzrosła w tym kraju dziewięciokrotnie, zaś baptystów – sześciokrotnie (ebf.org).

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
Wykłady, warsztaty, seminaria, koncert muzyki hebrajskiej,
rozmowy przy kawie i herbacie oraz domowym cieście
– to wszystko przygotowane dla Ciebie.
Zaproś swoją przyjaciółkę i przyjedź:)
na Ogólnopolską Konferencję Kobiet,
która odbędzie się w Warszawie-Radości w dniach

29 września - 1 października 2017 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres : sluzbakobiet@wp.pl
z określeniem w jakim pokoju chcesz być i wskazaniem kosztu
Koszty konferencji: w zależności od wielkości pokoju:
180 zł za pokoje wieloosobowe – od 4 miejsc i powyżej (łazienka
wspólna w korytarzu)
200 zł za 3 osobowe (łazienka wspólna w korytarzu)
kend,
220 zł za 2 i 3 osobowe z łazienkami
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Szczegóły na stronie www.baptysci.pl
orazPRAWDY
na Facebook’u
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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.

