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Mateusz Wichary
aska Boża dla grzesznika – to najdziwniejsza biblijna doktryna. Jeśli NAPRAWDĘ
choć trochę potrafimy sobie wyobrazić wielkość
Boga, to nasuwa nam się oczywistość pytania
psalmisty: „Czymże jest człowiek, że o nim
pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?” (Ps 8:5). Czemu Boże dbasz o mnie?
O nas? Mając tak wielki kosmos, tak wiele
stwórczych możliwości, tak wiele wspaniałych,
chwalebnych istot, o których my nawet nie wiemy? Mogąc stworzyć nieskończoną ilość światów – czemu związałeś się z naszym, a w nim –
z nami, z upadłym rodzajem ludzkim? I czy nie
jest szaleństwem z naszej strony twierdzić, że
nasz Kościół, nasze zbory faktycznie są wybrane, powołane i otaczane opieką Najwyższego?
Z drugiej strony, właśnie do łaski – i to samej łaski – jedynie możemy się odwołać. Jeśli
jej nie ma, to po prostu słusznie otrzymamy to,
na co zasługujemy i nie jest to nic chlubnego
ani wspaniałego. Ale jeśli jest łaska – to jest to
największa, najwspanialsza wiadomość, jaka
mogła nas spotkać! Rewolucja na wieki wieków!
Ta łaska, to niczym nie uzasadnione pochylanie się Boga nad upadłym człowiekiem
w historii najpełniej ujawnia się w przyjściu
Boga na ten świat. W Jego dziele zbawienia;
w śmierci w nasze miejsce, ale i zmartwychwstaniu jako źródle mocy dla wszystkich, którzy
w Nim szukają zmiany życia. Śmierć i zmar-
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Życiodajna łaska
twychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa łączy się znów z dwoma najważniejszymi
prezentami, jakimi obdarowuje nawracającego
się grzesznika. Pierwszym jest przebaczenie
wszystkich grzechów i powrót do wspólnoty
z Bogiem – i Jego ludem, Kościołem. Drugim
jest obecność Ducha Bożego, który wprowadza
dynamiczne zmiany w nas i pośród nas. Innymi
słowy, to usprawiedliwienie i uświęcenie.
W tym numerze skupiamy się na tym drugim, dynamicznym działaniu łaski Bożej w naszym życiu. Ze względu na fakt, iż angażuje on
nasze życie i wywołuje dobre uczynki, błędnie
był w historii pojmowany jako konieczny warunek – zapłata, zasługa – Bożej łaski. Powiedzmy sobie wprost: jeśli faktycznie te zmiany mają
być proporcjonalne do Bożych darów dla nas,
to jest to obraźliwe i bałwochwalcze względem
ofiary Chrystusa i zyskanych przez nią dla
nas błogosławieństw. Pomniejsza jej wielkość
i wspaniałość. Czyni nasze wysiłki zbyt chlubnymi i ważnymi. Wywyższa marnego człowieka
i pomniejsza łaskawego Boga.
Z drugiej strony, lekceważenie owego łaskawego działania Ducha Bożego, zyskanego
przez Syna dla Jego braci i sióstr, jest równie
wielką herezją i błędem. Zaprzeczanie realności
uświęcenia jest zaprzeczeniem przesłaniu Jezusa Chrystusa, który jasno nauczał, na czym
polega stanie się Jego uczniem: na naśladowa-

O por anku
usłyszałem

niu Go – nie samym przyjęciu zbawienia z łaski Bożej. Bogu chodzi o zmianę człowieka, nie
tylko o to, by nie poszedł do piekła. Bóg chce
nas na wzór swego Syna – nie nas, zbawionych,
bez wzoru Swego Syna. I dlatego owo naśladowanie, przemienianie się, rozpoczyna się od
samego momentu nawrócenia: „oglądając jak
w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak
to sprawia Pan, który jest Duchem” (2Kor 3:18).
Łaska daje życie. W całej pełni. I będzie
się tak dziać na wieki, bo rzeka wody żywota
wypływa z tronu Boga i Baranka na wieki (Obj
22:1-2), dając siłę drzewu żywota, które będzie
wzmocnieniem dla całej odkupionej ludzkości.
Nowy świat to świat nowy przez Chrystusa
i dla Chrystusa. Odkupiony krwią krzyża i odnowiony mocą zmartwychwstania. Które działają
w nas już tu i teraz.
Drogi Panie, Bracie i nasz Boże, który zechciałeś dla nas przyjść na ten świat i dokonać
dzieła zbawienia, który dajesz nam życie w miłości Ojca i działaniu Ducha w nas – bądź uwielbiony za tak wspaniałe zbawienie! Bądź wywyższony w nas i przez nas, w naszej wdzięczności
za przebaczenie grzechów, ale również wysiłkach współdziałania z Twoim Duchem dla głębszego, doskonalszego, potężniejszego poddania Tobie i przemiany nas samych i przez nas
tego świata, dla Twojej chwały, Amen.

Tłumaczył: Filip Kegel

fot.: Fotolia
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ozwólcie, że opowiem wam
o czymś absolutnie cudownym,
czego doświadczyłem wczesnego
poniedziałkowego poranka, 19 marca 2007 roku, parę minut po szóstej.
Przemówił do mnie Bóg. Nie ma
żadnych wątpliwości, że to był On.
Usłyszałem w swojej głowie głos
tak wyraźnie, jak wtedy, gdy przez
naszą świadomość przepływa wspomnienie jakiejś rozmowy. Słowa
były w języku angielskim, lecz miały w sobie coś, co w sposób absolutny poświadczało, że są prawdziwe.
Nie mam nawet cienia wątpliwości,
że dzisiaj Bóg wciąż przemawia.
Z jakiegoś powodu nie mogłem
spać. Byłem w Shalom House w północnej Minnesocie na rekolekcjach
dla pracowników [naszego Kościoła] i ich małżonków. Było około
wpół do szóstej rano. Leżałem więc,
zastanawiając się, czy powinienem
wstać, czy raczej czekać, aż znowu
zrobię się śpiący. Bóg w swojej łasce
wyciągnął mnie z łóżka. Było ciemno, ale udało mi się znaleźć ubrania,
włożyć je na siebie, zabrać swoją
teczkę i wymknąć się z pokoju, nie

budząc Noël. W dużym pokoju piętro niżej było całkiem cicho. Zdawało się, że nikogo poza mną tam
nie ma. Usiadłem więc na kanapie
w rogu, żeby się modlić.

„Podejdź i podziwiaj”
Podczas gdy modliłem się i rozmyślałem, to nagle się wydarzyło.
Bóg powiedział: „Podejdź i podziwiaj dzieła Moje”. Nie miałem nawet cienia wątpliwości, żeby były to
słowa samego Boga. W tej właśnie
chwili. W tym właśnie miejscu,
w XXI wieku, w 2007 roku, Bóg
przemawiał do mnie z najwyższym
autorytetem i prawdą, która potwierdzała się sama przez siebie. Zatrzymałem się, aby to do mnie dotarło.
Była w tym jakaś słodycz. Zdawało
się, że czas nie ma większego znaczenia. Bóg był blisko. Zwracał na
mnie swoją uwagę. Miał mi coś to
powiedzenia. Kiedy Bóg nadchodzi,
pośpiech znika. Czas spowalnia.
Zastanowiłem się, co miał na
myśli przez „podejdź i podziwiaj”.
Czy miał mnie dokądś zabrać, jak
wtedy, gdy zabrał Pawła do Nieba,

by zobaczył to, czego nie da się wyrazić słowami (2 Koryntian 12:3-4)?
Czy „podziwiaj” znaczyło, że miałem otrzymać wizję jakiegoś wielkiego dzieła Boga, którego nikt jeszcze nie widział? Nie jestem pewien,
ile czasu minęło między pierwszymi
słowami Boga „Podejdź i podziwiaj
dzieła Moje”, a Jego następnymi słowami. To nie ma znaczenia. Otaczała mnie miłość bezpośredniej komunikacji z Nim. Przemawiał do mnie
Bóg wszechświata.
I wtedy powiedział – tak samo
wyraźnie jak za każdym razem, gdy
jakiekolwiek słowa trafiały do mojego umysłu – „Mój czyn jest zadziwiający pośród synów ludzkich”.
Moje serce poderwało się: „Tak,
Panie! Jesteś zadziwiający w swoich
czynach. Tak, pośród wszystkich ludzi, czy zdają sobie z tego sprawę,
czy nie. Tak! A teraz – co mi pokażesz?”
Słowa przyszły po raz kolejny.
Tak samo wyraźne jak przedtem,
ale coraz bardziej konkretne: „Przemieniłem morze w suchy ląd, przez
rzekę przeszli suchą stopą – tam raSŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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dowali się Mną. Panuję dzięki Mej
mocy na wieki.” Nagle zdałem sobie
sprawę, że Bóg zabierał mnie kilka tysięcy lat wstecz do czasu, gdy
osuszył Morze Czerwone i rzekę
Jordan. Jego słowa przenosiły mnie
w historii do tych wielkich dzieł. To
właśnie miał na myśli przez „podejdź i zobacz”. Przez swoje słowa przenosił mnie wstecz do tych
dwóch wielkich dzieł dokonanych
pośród synów ludzkich. To były te
„zadziwiające czyny”, do których
się odnosił. Sam Bóg opowiadał
o swoich wielkich dziełach. Robił to
dla mnie. I robił to za pomocą słów,
które rozbrzmiewały w moim własnym umyśle.

Święta chwila
Ogarnęła mnie niezwykła bojaźń. Odczułem spływający na
mnie pokój. To była święta chwila,
i święty był ten zakątek świata w północnej Minnesocie. Bóg
Wszechmogący zstąpił i dawał mi
pokój, otwartość i chęć, by słuchać
Jego głosu. Podczas gdy zachwycałem się Jego mocą, którą osuszył
morze i rzekę, przemówił ponownie:
„Moje oczy śledzą narody, by udaremnić plany buntowników.”
To odebrało mi oddech. Było
bardzo poważne. Była to niemal
nagana. A przynajmniej ostrzeżenie. Mógłby równie dobrze chwycić mnie za kołnierz koszuli, unieść
nad ziemię jedną ręką i powiedzieć
– z nieporównywalną do niczego
mieszanką gwałtowności i miłości
– „Nigdy, nigdy, nigdy nie planuj niczego wbrew Mnie. Nigdy nie buntuj się przeciwko Mnie.”
Siedziałem, wpatrując się w przestrzeń. Mój umysł wypełniała
wszechobejmująca chwała Boga.
„Moje oczy śledzą narody.” Powiedział to do mnie. I nie chodziło tylko
o to, że On je wypowiedział. Tak, to
wspaniałe. Ale On wypowiedział je
do mnie. W mojej głowie słyszałem
słowa samego Boga. Były w mojej
głowie tak samo, jak słowa, które
teraz piszę, są w mojej głowie. Były
4
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tam tak wyraźne, jakbym w tamtej
chwili przywoływał z pamięci słowa mojej żony: „Zejdź na kolację,
kiedy będziesz gotowy.” Wiem, że
tamte słowa były słowami mojej
żony. I wiedziałem, że te słowa były
słowami Boga.

On wciąż przemawia
Pomyśl o tym. Zachwyć się tym.
Niech to wywoła w tobie trwogę.
Bóg, którego oczy śledzą narody –
tak jak oczy niektórych ludzi strzegą bydła, giełd albo placów budowy
– ten Bóg wciąż przemawia w XXI
wieku. Słyszałem Jego słowa. Mówił bezpośrednio do mnie.
Jak to na mnie wpłynęło? Dało
mi to świeże poczucie rzeczywistości Boga. Przekonało mnie to jeszcze mocniej o tym, że On działa
w historii oraz w naszych czasach.
Wzmocniło to moją wiarę w to, że
On jest po mojej stronie, że zależy Mu na mnie i że będzie używał
swojej wszechogarniającej mocy, by
mnie strzec. W jakim innym celu
miałby przyjść i powiedzieć mi to,
co powiedział?
Zwiększyło to moją miłość do
Biblii jako Słowa samego Boga,
ponieważ to właśnie poprzez Biblię
usłyszałem te boskie słowa i poprzez Biblię doświadczam rzeczy
takich jak ta niemal każdego dnia.
Sam Bóg wszechświata na każdej
stronie przemawia do mojego umysłu – i twojego również. Słyszymy
Jego słowa. On sam dokonał wielkich dzieł, w Jego cudach i planach
wobec nas nikt Mu nie dorówna!
Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, byłyby na to zbyt
liczne (Psalm 40:5).
A co najlepsze, są one dostępne
nam wszystkim. Gdybyś chciał usłyszeć te same słowa, które usłyszałem ja na kanapie w północnej Minnesocie, przeczytaj Psalm 66:5–7. To
właśnie tu je usłyszałem. Och, jak
drogocenna jest Biblia. Jest Słowem
samego Boga. W niej Bóg przemawia w XXI wieku. Jest ona głosem
samego Boga. Używając tego głosu

On przemawia z absolutną prawdą
i ze swą własną mocą. Używając
tego głosu objawia On swe piękno,
które przewyższa wszystko. Używając tego głosu ujawnia najgłębsze
sekrety naszych serc. Żaden głos,
nigdzie i nigdy, nie jest w stanie dotrzeć tak głęboko, unieść tak wysoko lub ponieść tak daleko, jak głos
Boga, który słyszymy w Biblii.
Jest to naprawdę cudowne, że
dzisiaj Bóg wciąż przemawia przez
Biblię z większą siłą, większą chwałą, większą pewnością, większą słodyczą, większą nadzieją, większym
prowadzeniem, większą przemieniającą mocą i większą wywyższającą
Chrystusa prawdą niż jakikolwiek
głos, który w duszy jakiegokolwiek
człowieka na ziemi mógłby być
usłyszany spoza Biblii.

Zachwyt źle
ukierunkowany
Właśnie dlatego bardzo zasmucił mnie artykuł „Moja rozmowa z Bogiem”, na który natrafiłem
w Christianity Today. Napisany
przez anonimowego profesora na
„pewnym sławnym uniwersytecie
chrześcijańskim” artykuł opowiada
o jego doświadczeniu słyszenia głosu Boga. Bóg powiedział mu, że ma
oddać całe wynagrodzenie za swoją
nową książkę na czesne dla pewnego potrzebującego studenta.
Ten artykuł zasmuca mnie nie
dlatego, że to nie była prawda albo
w ogóle nie miało to miejsca. Zasmuca mnie fakt, że sprawia on
wrażenie, iż pozabiblijna komunikacja z Bogiem jest nieporównanie
bardziej cudowna i pogłębiająca
wiarę. Jednocześnie przewyższająca
wszystko swą chwałą komunikacja
z żywym Bogiem, która bezpośrednio, w potężny i przemieniający
sposób codziennie manifestuje się
w otwartym sercu poprzez Biblię,
jest pomijana milczeniem.
Jestem pewien, że ten profesor
teologii nie chciał wyrazić czegoś
takiego, ale faktycznie powiedział

to: „Przez całe lata uczyłem, że Bóg
wciąż przemawia, ale nie mogłem
osobiście o tym zaświadczyć. Teraz
mogę to zrobić tylko anonimowo,
z powodów, które, mam nadzieję,
będą jasne.” Z pewnością nie ma on
na myśli tego, co zdaje się sugerować: że dopiero wtedy, gdy usłyszy
się pozabiblijny głos mówiący na
przykład „Te pieniądze nie należą do
ciebie”, można osobiście zaświadczyć, że Bóg wciąż przemawia.
Z pewnością nie ma on zamiaru pomniejszyć znaczenia Bożego głosu w Biblii, który również dzisiaj
przemawia z mocą, prawdą, mądrością, chwałą, radością, nadzieją,
cudownością i przydatnością dziesięć tysięcy razy bardziej zdecydowanie niż cokolwiek, co możemy
usłyszeć poza Biblią.
Boleję na tym, co jest tu komunikowane. Wielką potrzebą
naszych czasów jest, by ludzie doświadczyli żywej rzeczywistości
Boga przez bezpośrednie i przemieniające słuchanie Jego Słowa w Piśmie Świętym. Dzieje się naprawdę źle, gdy słowa, które słyszymy
poza Pismem, są dla nas silniejsze
i bardziej poruszające niż natchnione Słowo Boga.
Wołajmy razem z psalmistą:
„Skłoń moje serce do Twoich postanowień” (Psalm 119:36). “Otwórz
moje oczy, abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa” (Psalm
119:18). Daj, by oczy naszych serc
były oświecone, byśmy poznali
naszą nadzieję, nasze dziedzictwo
i wykraczającą poza zrozumienie
miłość Chrystusa, i byśmy zostali
wypełnieni całą pełnią Boga (Efezjan 1:18; 3:19).
O Boże, nie pozwól, byśmy
byli tak głusi na Twoje Słowo
i tak nieczuli na jego niewymowną, jasno widoczną doskonałość,
że będziemy radować się pomniejszymi rzeczami jako bardziej ekscytującymi, a nawet uznamy ten źle
ukierunkowany zachwyt za godny
umieszczenia w ogólnokrajowym
magazynie.

Zbigniew L. Gadkowski

Żyjemy na miarę
możliwości i potrzeb

Z

bór w Ostródzie w tym roku obchodzi 119 rocznicę swego powstania. W swojej historii przechodził chwile wzniosłe ale zdarzały
się i przykre. Dzięki Bogu, że aktualnie życie społeczności wybranych
przez Boga jest stabilne. Zachowujemy wiarę i nie pozwalamy, żeby
żadne „nowinki” niebiblijne wkradały się do życia wspólnoty.
Zbór prowadzi aktywne życie
duchowe, jest zauważany w życiu
społecznym miasta Ostródy. Obok
niedzielnych nabożeństw, mamy
także piątkowe, a we wtorki spotkania domowe przy rozważaniu
Biblii. Młodzież ma swoje spotkania, dzieci w trzech grupach Szkółkę Niedzielną. Każdego miesiąca
mamy jakieś dodatkowe wykłady
związane z rozwijaniem naszej wiedzy. Mieliśmy zajęcia w Ośrodku
Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich, teraz trwają w Ośrodku Studiów Biblii, a przecież dochodzą
koncerty muzyczne i inne.
Posiadamy zabytkową kaplicę,
którą pięknie odremontowaliśmy,
na wielu przybyłych robi duże wrażenie. Kaplica spełnia wymogi do
odbywania nabożeństw i innych
spotkań, koncertów. Nie posiadamy jednak odpowiedniego zaplecza
administracyjno-gospodarczego.
Nawet tak prozaiczna sprawa, jak
toalety, mamy usytuowane w piwnicy, co nie jest wygodne do użytkowania. Stąd powstał projekt budowy,
który roboczo nazwaliśmy „Salą

Spotkań”. Od projektu do realizacji
„tylko jeden krok” i budowa nabrała realnych kształtów. Obiekt, który
aktualnie jest w stanie surowym,
otwartym, posiada ponad 330 m2.
Zostanie połączony holem z kaplicą,
w samym obiekcie przewidujemy
umiejscowić całe zaplecze zborowe.
I tak chcemy w „dobudówce” uruchomić kawiarenkę zborową, księgarnię i czytelnie, mają być podjęte
całodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży (nie tylko ze zboru), powstanie „Klub Seniora”, spotkania przy
kominku. Budowany obiekt przy
kaplicy w założeniach ma tętnić
życiem przez cały tydzień. Mamy
w zborze odpowiednie kadry do
podjęcia się pracy przy założonych
projektach.
Dziękujemy Bogu, że z ofiarności członków Zboru wykonaliśmy
wszystkie dotychczasowe prace budowlane, ale nie starczy nam środków finansowych na wszystkie założone prace wykończeniowe. Stąd
nasza gorąca prośba do wszystkich
czytających niniejszą informację,
jeśli możecie wesprzeć nas finansowo, to uprzejmie prosimy. Będziemy
wdzięczni za każdą przysłowiową
złotówkę.
Ewentualnych darczyńców prosimy o dokonanie wpłat na konto Zboru KChB w Ostródzie:
25 1020 3613 0000 6302 0035 3433
Wszystkich wspierających nas
finansowo i modlitwą z serca dziękujemy!
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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Światowy Zjazd Baptystyczny
w Bangkoku
MATEUSZ WICHARY

Modlitwa nad nowym Sekretarzem generalnym

W

dniach 3-8 lipca w Bangkoku odbył się Zjazd Światowego Związku Baptystycznego. Jest to
coroczne wydarzenie, na które zjeżdżają się reprezentanci wszystkich
kościołów baptystycznych zrzeszonych w tej organizacji (Baptist World
Alliance), na którym miałem zaszczyt reprezentować nasz Kościół.
Tak jak każdy zbór jest częścią
nie tylko Kościoła Baptystów w Polsce, ale również Okręgu, tak każdy
Kościół Baptystyczny zrzeszony
w Światowym Związku Baptystycznym należy również do jednego
z ciał „lokalnych”. Są to:
• Wszechafrykańska Społeczność
Baptystyczna (All Africa Baptist
Fellowship). Zrzesza 68 Kościołów
w 29 krajach, łącznie 42 533 zbory
i 16.625.608 ochrzczonych członków
(wszystkie statystyki za rok 2015).
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Z bratem z Ugandy i Sudany Południowego

Najwięcej baptystów mieszka w tym
rejonie w Nigerii.
• Azjatycko-Pacyficzna Federacja
Baptystyczna (Asia Pacific Baptist
Federation). Zrzesza 58 Kościołów
w 21 krajach, łącznie 38 014 zborów
i 5.563.252 członków. W tym rejonie
najwięcej baptystów mieszka w Indiach i Indonezji.
• Karaibska Społeczność Baptystyczna (Caribbean Baptist Fellowship). Zrzesza 27 Kościołów w 21 krajach, łącznie 6 129 zborów i 631.497
członków. W tym rejonie najwięcej
baptystów mieszka w Meksyku i na
Haiti.
• Europejska Federacja Baptystyczna (European Baptist Federation). Zrzesza 47 Kościołów w 40
krajach, w tym 5 Kościołów w 5 krajach na Bliskim Wschodzie, łącznie
14 736 zborów i 762.685 ochrzczo-

nych członków, w tym ponad 100
zborów i ok. 6 tys. członków na Bliskim Wschodzie. Najwięcej Baptystów mieszka na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rumunii.
• Unia Baptystyczna Ameryki
Łacińskiej (Union of Baptists in Latin America). Zrzesza 15 Kościołów
w 10 krajach, łącznie 14 599 zborów
i 2.405.918 członków. Najwięcej baptystów (2 mln) mieszka w tym rejonie w Brazylii.
• Północnoamerykańska Społecznośc Baptystyczna (North American
Baptist Fellowship). Zrzesza 21 Kościołów w 2 krajach, łącznie 54 356
zborów i 19.490.122 członków. Najwięcej baptystów mieszka oczywiście w USA.
Podsumowując statystykę Światowego Związku Baptystycznego,
zrzesza on ponad 162 tysiące zborów

i ponad 45 milionów ochrzczonych
chrześcijan. Warto dodać, że w ciągu jednego roku – od grudnia 2014
do grudnia 2015 – liczba ta powiększyła się o 6 milionów. W końcu, należy dla porządku dodać, że istnieją
kościoły baptystyczne nie zrzeszone
w światowym Związku Baptystycznym i to całkiem sporo. Największym
z nich jest największe na świecie wyznanie baptystyczne – Południowa
Unia Baptystyczna w USA (Southern
Baptist Union), z ok. 16 milionami
ochrzczonych członków. Sporo niezależnych kościołów baptystycznych jest również w Ameryce Południowej, czy Europie – szczególnie
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i na
Ukrainie. Powyższych statystyk nie
należy więc mylić ze statystykami
baptystycznymi jako takimi. Biorąc jeszcze pod uwagę liczbę dzieci
i sympatyków, można spokojnie szacować, że na nabożeństwach baptystycznych na świecie co niedziela
spotyka się około 100 milionów osób.
Zjazdy odbywają się w różnych
częściach świata, aby umożliwić
mniej majętnym reprezentantom
każdego z kontynentów przynajmniej raz na jakiś czas uczestniczenie w nich, bądź też uczestniczenie
w nich większej liczbie uczestników. I tak dwa lata temu w Durbanie
w RPA widziałem największą liczbę
baptystów nigeryjskich – ponad setkę.
Podobnie w Bangkoku: choć Baptystów w Tajlandii jest stosunkowo niewielu (około 70 tysięcy), to zjazd ten
odwiedziła kilkudziesięcioosobowa
reprezentacja z pobliskich Indii.
Zjazdy te dzielą się – podobnie
jak nasze Konferencje Kościoła – na
część formalną i duchowo-budującą.
Ta ostatnia to spotkania poszczególnych komisji, które zajmują się pogłębianiem refleksji bądź aktywowaniem
baptystów w różnych dziedzinach.
Są to: Komisja doktryny i jedności
chrześcijańskiej, Komisja nabożeństwa i duchowości, Komisja misyjna,
Komisja czynienia pokoju i pojednania, Komisja sprawiedliwości rasowej
i płciowej, Komisja sprawiedliwości
społecznej i ekonomicznej, Komisja
dziedzictwa i tożsamości baptystycznej, Komisja wolności religijnej.

W trakcie Zjazdu dołączyłem Ich wyzwania to budowanie uniwerdo prac komisji doktryny i jednoś- sytetu i szukanie sposobu, aby wiara
ci chrześcijańskiej. Rozmawialiś- chrześcijańska – i baptystyczne warmy o właśnie rozpoczynającym się tości – znajdowały wyraz w rzeczytrzecim cyklu rozmów o tożsamoś- wistości społecznej.
ci między Światowym Związkiem
Jeśli chodzi o kwestie formalne,
Baptystycznym a Kościołem Rzym- pożegnaliśmy po 10 latach Sekreskokatolickim. Wielu z reprezentan- tarza Generalnego Nevilla Callama
tów ŚZB w nadchodzących rozmo- z Jamajki. Jego miejsce zajmie młowach było obecnych. Miałem okazję dy, bo 36 letni Elijah Brown. Jest to
z nimi porozmawiać o misji wśród człowiek zaangażowany w misję, zakatolików, podkreślając fakt, iż więk- równo akademicko jak i praktycznie.
szość nie jest nawrócona. Zwracałem Miałem okazję z nim chwilę osobirównież uwagę, że będą reprezen- ście porozmawiać. Robi bardzo dobre
tować baptystów w krajach mocno wrażenie, jest pełen nadziei. Ma rówkatolickich, takich jak Polska. Mam nież wsparcie wielu starszych braci,
nadzieję, że moja perspektywa wpły- którzy widzą w nim osobę dynamicznie na prowadzenie owych rozmów. ną, odpowiednią na nadchodzące
Mam również nadzieję,
że będę mógł się zaangażować głębiej w prace tej
komisji. To ważne, bowiem ona właśnie kształtuje poglądy i stanowiska
przyjmowane później poprzez cały ŚZB.
Nieocenione są rozmowy z braćmi i siostrami z różnych krajów. Najcenniejsze jest
doświadczenie jedności
w różnorodności. Z jednej
strony rzeczywistość ich
służby jest inna. Z drugiej Z Elijahem Brownem
– możemy się rozpoznać
jako jedno w Chrystusie. Ta nama- wyzwania. Życzyłem mu w naszym
calność prawdy, którą wyznajemy imieniu – polskich baptystów – obfi– jedności Kościoła Jezusa Chrystu- tości Bożego błogosławieństwa.
sa na obliczu całej ziemi – jest wyPodsumowując, jak i poprzednie,
jątkowym zaszczytem, ale również uważam ten wyjazd za cenny. Zawiąwzmocnieniem wiary. Sprawia rów- zane relacje mogą okazać się w przynież, że wierzy się w sens takich spo- szłości owocne. Wpływ, jaki mogłem
tkań jak i w ogóle, takich organizacji wywrzeć również uważam za ważny.
jak Światowy Związek Baptystów. W końcu, mogłem zarówno zostać
W tym roku udało mi się porozma- zbudowany jak i być zbudowaniem,
wiać dłużej z bratem z Sudanu Połu- o czym pisał Rzymianom apostoł
dniowego – kraju, którego faktycznie Paweł: „Pragnę bowiem ujrzeć was,
nie ma (realnie państwo nie działa). abym mógł wam udzielić nieco z duOpowiadał mi o czystkach etnicz- chowego daru łaski dla umocnienia
nych, na które narażona jest tam- was, to znaczy, aby doznać wśród was
tejsza ludność ze względu na walki pociechy przez obopólną wiarę, waróżnych frakcji i partyzantek. Mimo szą i moją” (Rz 1:11-12). Dzięki Bogu,
tego, działa tam kościół i prowadzo- że ta rzeczywistość wzmocnienia
na jest misja. Poznałem również bra- i pocieszenia jest cały czas prawdzici z Nagalandu – małego narodu we wa wszędzie tam, gdzie spotykają się
wschodnich Indiach, który w zasa- chrześcijanie z różnych stron świata;
dzie cały jest obecnie baptystyczny. Jemu niech będzie za to chwała!
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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Samuel Skrzypkowski

Lato w Świętajnie

Ś

więtajno to miejscowość znana zapewne w każdym
zborze baptystycznym w Polsce – malowniczo położona pomiędzy mazurskimi pastwiskami, lasami i jeziorami.
Na końcu wsi, która przed II wojną światową była prawie
w całości protestancka, znajduje się stara, skromna, ceglana kaplica baptystyczna. Obok niej mieści się również
boisko do piłki nożnej, a za nią wielka, wiekowa lipa,
a następnie 8 pomieszczeń ułożonych w charakterystyczną „elkę”. Niegdyś znajdowały się tam stajnie dla
koni zborowników, którzy bryczkami przyjeżdżali na
niedzielne nabożeństwa oraz wspólne obiady z promienia wielu kilometrów. Po ich przebudowie i remoncie
kilkadziesiąt lat temu przygotowano tam sypialnie dla
obozowiczów.
Z jednej strony zabudowań stoi drewniany domek
piętrowy zwany powszechnie „Teksas” (od nazwy stanu,
z które przyjechali budowniczowie, którzy postawili budowlę 20 lat temu), z drugiej strony – znacznie nowszy ceglany budynek z łazienkami i pokojami na piętrze. Niby
nic wielkiego, a już od prawie 50. lat kolejne pokolenia
dzieci i młodzieży jeżdżą tam na wakacyjne obozy. Nie ma

się jednak co oszukiwać, cały teren ośrodka wraz z jego
budynkami jest w coraz gorszym stanie. Choć braterstwo
Jan i Eugenia Mroczkowie, którzy sprawują pieczę nad
ośrodkiem, robią co mogą, aby zapewnić obozowiczom
godziwe warunki do rozwoju, zabawy i wypoczynku
– z braku środków nie da się przeprowadzać wymaganych
remontów, nie mówiąc nawet o inwestowaniu w nową infrastrukturę i atrakcje dla obozowiczów.
To wielki przywilej móc być częścią dziedzictwa wielkiej wiary, które mamy w Świętajnie. W pierwszym tygodniu tegorocznych wakacji rozpoczęliśmy wraz z 70-osobową grupą kolejny sezon obozowy. Uczestnicy w wieku
gimnazjalno-licealnym zjechali z całej Polski, aby razem
poznawać Boga i wypocząć, ale też dobrze się bawić. Tematem przewodnim obozu była ewangelia i to co pisze
o niej apostoł Paweł w 1 Kor 1:18-31. Mówiliśmy zatem
o tym, że ewangelia jest mocą dla wierzących, dla niewierzących natomiast jest skandalem i głupstwem. Podkreślaliśmy, że życie ewangelią nie jest łatwe i wymaga poświęcenia wszystkiego. Wskazywaliśmy, że ewangelia to nie
znaki i cuda, ale że jej sednem jest życie w posłuszeństwie

Słowu Bożemu i Jezusowi. Jak to bywa na obozach, był
również czas na dzielenie swoimi przemyśleniami z cichego czasu w grupie z liderem. Mieliśmy też czas na uczenie się praktycznych umiejętności podczas warsztatów,
a w czasie wolnym okazję do integracji. Ponadto, zorganizowaliśmy również wypady na spływ kajakowy i do parku
linowego, niestety pogoda nie pozwalała nam na wyjście
nad jezioro, ale mimo to nie narzekaliśmy
Razem z kadrą obozową, której przewodziła Małgorzata Poterewicz ze zboru w Chełmie, postanowiliśmy
podjąć krok wiary i śpiewać na obozie wyłącznie a’capella
i to pieśni ze śpiewnika „Wędrowiec” – wydanego w latach osiemdziesiątych i dla wielu młodych już przestarzałego, nieodpowiadającego trendom muzyki współczesnej.
W ten sposób chcieliśmy nauczyć młode pokolenia pieśni,
które niosą ze sobą wartościowe przesłanie, a są już przez
wielu zapomniane. Jednak co ważniejsze, chcieliśmy usłyszeć własne głosy we wspólnym śpiewie. W naszych zborach często tzw. „uwielbienie” jest prowadzone w bardzo
głośny sposób, gdzie słychać jedynie zespół prowadzący,
a nie Kościół. Chcieliśmy pokazać jak piękny jest wspól-

ny głośny śpiew społeczności i zdecydowanie udało się
nam to. O ile pierwszy dzień śpiewu był dość trudny, o tyle
w przeddzień wyjazdu witraże świętajniańskiej kaplicy
aż drżały od harmonii głosów obozowiczów. W ankiecie
podsumowującej prosty śpiew bez muzyki zebrał same pochlebne opinie.
Cieszę się również z kadry jaką mieliśmy na obozie.
Wszyscy byli młodymi ludźmi w wieku 20-30 lat i włożyli
dużo serca w swoją służbę w tym tygodniu. Byli niezwykle przyjacielscy wobec uczestników i w zasadzie nie musieli używać wobec nich swojego liderskiego autorytetu,
a to dzięki dobrym wzajemnym relacjom. Zawsze mogłem
na nich liczyć, byli dobrze przygotowani do podzielenia
się swoim świadectwem, poprowadzenia grupy biblijnej
i duszpasterskich rozmów z nastolatkami. Niektórzy z liderów kiedyś przyjeżdżali na nasze obozy jako uczestnicy,
a dziś są tymi, którzy prowadzą innych w uczniostwie – to
bardzo budujące, motywujące do dalszej pracy z młodzieżą. Chciałbym wymienić te osoby z imienia i nazwiska,
niech i to będzie docenieniem ich służby: Zuzanna Banicka (Gniezno/Poznań), Miriam Ciesielska (Toruń/Poznań),
Przemysław Ciemniejewski (Poznań), Wiktoria Eisfeld
(Warszawa), Kasia i Konrad Grondysowie (Sopot), Piotr
Gruchała (Gdańsk), Małgorzata Kisza (Warszawa), Piotr
Poterewicz (Chełm), Szymon Szymczak (Warszawa), Jonasz Skrzypkowski (Warszawa).
Można sobie pomyśleć: „ot obóz, jak obóz, nic nowego
pod słońcem.” Być może to prawda, jednak każdy z tych
obozów to niezwykłe wydarzenie, którego bardzo często
Bóg wykorzystuje do zmiany serca młodych ludzi. Jako
grono liderów i organizatorów, dziękujemy Bogu za to, że
chce nas używać w tej wielkiej misji i pragniemy ją dalej
kontynuować. Modlimy się już o kolejne wakacje, ale zachęcamy zbory, aby przyłączały się do tej modlitwy – nie
tylko o wakacje, ale o duchowy rozwój młodzieży podczas
roku szkolnego.
Jednak jeśli ośrodek w Świętajnie ma dalej funkcjonować i służyć Bogu przez kolejne pokolenia naszej
młodzieży, to potrzebne jest również znaczące finansowe
i prędkie remonty domków i kaplicy. Zachęcam do kontaktu ze Służbą Katechetyczną i rozważenie możliwości takiej pomocy w swoich zborach (adres strony internetowej:
www.sk.baptysci.pl)

Fotografie do artykułu:
S. Skrzypkowski
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Z Życia kościoła | SENIORZY
Konstanty Wiazowski

Kolejne Wczasy w Radości
J

ak co roku i tym razem seniorzy
spotkali się w Radości na swoich Wczasach Seniora. Odbyły się
one w dniach 16-25 lipca. Przewodniczyli im: Piotr Czerwiński –
kierownik Ośrodka i pastor tamtejszego zboru oraz Mateusz Wichary
– przewodniczący Rady Kościoła.
Choć nasza grupa liczyła tylko 17
osób, to 5 z nich było po raz pierwszy na takim spotkaniu.
Tematem rozważań biblijnych byli bohaterowie wiary. I tak
na samym początku Br. Mateusz
Wichary omawiał osobę Abrahama i trudności jego wiary. Mimo
wszystko trzymał się on Bożych
obietnic, które były tak pewne jak
gwiazdy na niebie. Drugim bohaterem wiary była Sara, żona Abrahama. Jej szczególną cechą było
posłuszeństwo (1 Ptr. 3,6). Potem
był Izaak – bohater cichej wiary,
cierpliwie oczekujący na wypełnienie Bożych obietnic. Był człowiekiem wrażliwym, pogodnym
i zadowolonym z życia. Ale i jemu
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Bóg objawiał się bezpośrednio
(1 Mojż. 26,2-5).
Natomiast Br. Marek Głodek
mówił o ap. Pawle i o tym, jak Bóg
przygotowywał go do wielkiego
zadania misyjnego. Br. Marek użyczył nam swego meleksa, którym
każdy z nas mógł odbyć krótką wycieczkę po okolicy. Br. Piotr Czerwiński opowiedział swoją drogę
do wiary, a następnie omawiał życie innego bohatera wiary – Gedeona. Choć na początku brakowało
mu odwagi, to jednak zgodził się
on na Boże warunki i pokonał nieprzyjaciół. Stąd wniosek, że tylko
pokorni są Bożymi wojownikami.
Br. Piotr zapoznał nas też z funkcjonowaniem Ośrodka w Radości,
mówił o różnych trudnościach, jakie stale musi pokonywać. Prowadził z nami zajęcia gimnastyczne,
a wieczorami prezentował nam
różne filmy chrześcijańskie: historia Estery, Hudson Taylor – misjonarz Chin, Odważni, Ostatnia
piosenka, Na ostrzu włóczni. A br.

Iwan Krasnoszapka poinformował
nas o nowych zborach, składających się z przybyszów ze wschodnich krajów.
Br. Leszek Wakuła w swoich
dwóch wystąpieniach mówił nam
o wierze, zaufaniu Bogu. Należy
zrzucać na Niego wszystkie swoje troski (1 Ptr. 5,7), a On je sam
poniesie. Przykładem tego rodzaju ludzi był Noe czy Piotr, apostoł Jezusa. Natomiast Br. Michał
Szlachetka opowiedział o swojej
trudnej drodze do wiary i zwrócił
uwagę na Mojżesza, który rozbijał
namiot z dala od obozu, by tam
spotykać się z Bogiem (2 Mojż.
33,7-11). Każdy z nas powinien
mieć swój prywatny „namiot”, takie odosobnione miejsce spotykania się z Bogiem. Należy też brać
ze sobą kogoś młodszego, by w ten
sposób przygotowywać swego następcę, jak czynił to Mojżesz wobec Jozuego.
I tym razem był z nami dr Józef Prokopczuk, który radził jak
w starszym wieku należy dbać
o swoje zdrowie. Najważniejszą
sprawą – mówił nam – jest badanie
ciśnienia, bo gdy jest za wysokie,
osłabia pracę serca, niszczy wątrobę i wpływa na mózg. Zaparcia sprzyjają rozwojowi raka jelita
grubego, dlatego trzeba korzystać
z ruchu i picia dwóch litrów wody
dziennie, ćwiczyć mięśnie brzucha, dokonywać badań. Najczęstszą przyczyną śmierci jest zawał
mięśnia sercowego, na drugim
miejscu są choroby nowotworowe. Należy zwalczać miażdżycę –
więcej spożywać takich jarzyn jak
brokuły, buraki czerwone, marchew, kapusta kiszona i surowa.
Natomiast Danuta Longić,
psycholog onkologii, mówiła nam
o różnych twarzach starości. Starzenie się może być bierne i aktywne. Starzejemy się wtedy, gdy miejsce marzeń zajmują wspomnienia.
Starzejący się ludzie boją się zmian,

stają się bardziej drażliwi, zamykają
się w sobie, są otwarci tylko na swoje bolączki. Ale starość ma też zalety. Można wtedy wykonywać swoje
ulubione zajęcie, robić coś, co sprawia nam przyjemność i przekazywać depozyt swojej wiary następnym
pokoleniom. Starość może być złotą
jesienią życia. Wszystkim ludziom
w starszym wieku należałoby powiedzieć: Nie przestawaj się uśmiechać,
bo się jeszcze bardziej zestarzejesz.
Wzięliśmy udział w niedzielnym nabożeństwie tamtejszego zboru. Słowem Bożym na temat pewności zbawienia (Jan 10,27-30) usłużył
Ted Holmes. W dzisiejszym świecie
trudno jest być pewnym czegokolwiek. Ale ci, którzy słuchają Pana
Jezusa i idą za Nim, nie zginą na
wieki. Świętujący swoje urodziny
w danym tygodniu zwykle czytają
w tym zborze wybrany psalm. Tak
było i tym razem. Br. Zygmunt Pyrzanowski, jeden z uczestników naszych Wczasów, opowiedział o swojej drodze do osobistej wiary w Pana
Jezusa. Uczestnicy Wczasów wzięli
udział w złożeniu specjalnej ofiary
na Ośrodek w Radości.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za
jeszcze jeden darowany nam rok,
wspólne posilanie się Jego Słowem
i wzajemną społecznością. Oddychaliśmy świeżym powietrzem, spacerowaliśmy po leśnych dróżkach
i jakże wiele ze sobą rozmawialiśmy!
Był to czas duchowego zbudowania
i radosnego odpoczynku. Jesteśmy
wdzięczni organizatorom tego spotkania, obsłudze kuchni i wszystkim,
którzy nam służyli. Szkoda tylko, że
tak mało odważyło się skorzystać
z tego spotkania. Widać pastorzy
zborów i rodziny nie byli w stanie
zachęcić swoich seniorów do skorzystania z tak bogatej oferty. Jako
seniorzy możemy tylko powiedzieć,
że „nie upadamy na duchu, ale jeśli
nawet nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu, to jednak ten, który
jest wewnątrz, odnawia się z dnia na
dzień” (2 Kor. 4,16).

Ryszard Tyśnicki

Konsekwencje

zbawienia z łaski
W

teologii zbawienia z wiary
i tylko wiary istotne jest zdefiniowanie tejże wiary. W dzisiejszym świecie wiarę rozumie się,
jako autonomiczny stan umysłu.
Czy jednak o taką wiarę chodzi
Bogu?
Weźmy przykład ze świata miłości, wyznanie „kocham dziewczynę” cóż oznacza w praktyce?
Czy jest ono szczere gdy podoba mi
się, ale interesuje się również innymi, podziwiam ją, ale jednocześnie
żyję z kilkoma innymi? Czy to jest
miłość? Podobnie jest z wiarą. Jeśli mówię, że wierzę w Boga, to
czy mogę jednocześnie żyć w innym świecie wartości niż dekalog?
Czy wyznając Jezusa, jako swojego
Pana, mogę jednocześnie służyć
grzechowi? Czyż nie jest to hipokryzja? Niestety we współczesnym
świecie istnieje wielu, którzy właśnie tak rozumieją wiarę.

Zbawiająca wiara
Zbawienie z wiary i łaski jest
faktem w życiu człowieka, nie
można temu zaprzeczyć ani dodać
do tego uczynków, jako warunku
zbawienia. Jednak wiara rozumiana na wzór nowotestamentowy
pociąga za sobą odpowiedni zbiór
zachowań. Dopiero takie zrozumienie Sola Fide i Sola Gratia staje się
momentem kluczowym dla wiary.
Czym jest zbawiająca wiara? To
postawa, wybór, decyzja człowieka,
który gdy stanie po stronie Boga
doświadcza przemiany w swoim
życiu. Już nie grzech dominuje,

ale Bóg i jego wola. Konsekwencje
tej decyzji rozciągają się na każdą
sferę życia. Zadajmy parę pytań:
Czy wierzący człowiek może żyć
w nieformalnym związku z kobietą? Czy wierzący człowiek może
się rozwodzić? Czy wierzący człowiek może oszukiwać i kraść? Czy
wierzący człowiek może ignorować
zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym? Na każde z tych pytań
jest jedna odpowiedź – nie może.
A gdy to robi, to czy faktycznie jego
wiara jest prawdziwa jest zbawiająca? Warto zadać sobie to pytanie,
tak na poważnie i serio. Niestety
w dzisiejszym Kościele wielu pokłada nadzieję w „wierze wirtualnej”, do której nie jest nic przypisane poza uznaniem, że Bóg jest.
Niestety diabeł też ma taką wiarę
i nie jest zbawionym. Czym więc
jest zbawiająca wiara?
Z drugiej strony Kościół to nie
zbiór doskonałych i idealnych ludzi, ale społeczność nawróconych
grzeszników, którzy tym się różnią
od ludzi w świecie, że mają świadomość swoich grzechów i wiedzą skąd brać nadzieję na życie
wieczne. Jeśli ktoś szuka idealnego
i świętego zboru to go nie znajdzie,
gdyż nie ma tu na ziemi takiego. Nie
możemy utworzyć idealnego zboru,
bo sami nie jesteśmy ideałami, ale
dopiero zmierzamy do ideału, a to
jest zasadnicza różnica. Z tego powodu w Kościele są ludzie grzeszący, a jednocześnie dążący do życia
doskonałego w Bogu. Wydaje się to
sprzecznością, ale tylko pozornie.
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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Dobrze tę regułę życia wiary oddaje protestanckie stwierdzenie „Sola
Fide numquam sola”, czyli w tłumaczeniu „usprawiedliwiająca wiara nigdy nie pozostaje sama”. Zbawienie
z wiary pociąga za sobą wielką wewnętrzną przemianę serca człowieka.
W ujęciu Bożym wiara to stan totalny
ludzkiego serca, to moment, w którym Bóg zajmuje to serce w 100% i je
przemienia w rytm swojej łaski. Jak
mówi Jezus, droga do nieba jest wąska a do potępienia szeroka, gdy się
już znajdzie tę wąską drogę, to czeka
nas trud wiary, wymagający od nas
ogromnej przemiany życia i kierująca
nas do nieba w naszej codzienności.
Jezus powiedział: A ciasna jest brama
i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest takich, którzy ją
znajdują (Mat. 7,14).
Wiara w tym ujęciu stanowi wyzwanie dla każdego, kto znajdzie tę
wąską drogę. Wędrowanie po wąskiej drodze jest mniej komfortowe
niż w tłumie ludzi, ale w tym ujęciu
prowadzi do ciasnej bramy nieba. Ponownie obraz ciasnej bramy pokazuje
nam na dość radykalny proces redukcji naszego życia do wzorca Bożego,
gdyż inaczej nie zmieścimy się w tej
ciasnej bramie. Pamiętam inscenizację zrobioną dla dzieci na obozie
wakacyjnym w Bielicach. Turysta
z dużym pełnym plecakiem różnych
„drobiazgów” próbuje przejść przez
ciasną bramę do nieba. Nie udaje mu
się to tak długo, jak długo nie opróżni swojego plecaka z niepotrzebnych
i szkodliwych rzeczy. To jest właśnie
obraz zbawiającej wiary, to postawa,
w której łaska zbawienia otwiera nasz
pełen plecak, aby z niego wyrzuć to,
co nie Boże i włożyć to, co Boże.
Opróżnianie plecaka nas nie zbawia
ale zbawienie w Jezusie ten plecak
otwiera na nowe wartości.

Zbawienie wiary a proces
duchowego rozwoju
Apostoł Paweł, który jak pamiętamy był radykalnym zwolennikiem
zbawienia z łaski i wary niezależnej
od uczynków zakonu, jednocześnie
wiele uwagi poświęcał jakości życia
12
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wierzących ludzi. W każdym liście
wzywa wyznawców do świętego życia, ukazując im konsekwencje zbawienia z wiary i łaski. W liście do
Efezjan pisze: Jego bowiem dziełem
jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy
w nich chodzili (Ef. 2,10).
Zbawieni z wiary nie jesteśmy pozostawieni sobie samym, ale ten jednorazowy akt zbawienia przekształca
się w ciągły akt uświęcania naszego
życia, poprzez przemianę, stworzenie
nas na nowo do dobrych uczynków.
Przeznaczeniem zbawionego człowieka jest życie w zgodzie z prawem
Bożym. Choć zakon Boży nie zbawia,
uczynki nie są warunkiem dotarcia
do nieba, to jednak są one skutkiem
wiary, skutkiem działającej w nas łaski Bożej i dziełem Ducha Świętego
w nas. W tym ujęciu Jezus staje się
„drogą i prawdą” dla naszego życia,
prowadząc nas jedynie w dobrym kierunku.
W liście do Rz. 6, 1-2 czytamy:
Cóż, więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza
była? Przenigdy! Jakże my, którzy
grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim
żyć mamy?
Zbawiająca wiara, to wiara przeobrażająca życie człowieka z życia
w grzechu – w życie w świętości.
Łaska nie prowadzi do życia byle jakiego, ale prowadzi do życia wypełnionego wiarą. Oczywiście w tym
życiu wiary zdarzają nam się upadki,
potknięcia, ale nie są one regułą, co
raczej bolesnym wyjątkiem.
Apostoł porównuje życie wiary do
życia człowieka od niemowlęctwa do
dorosłości, zarzucając Koryntianom,
że wg kalendarza powinni być już dorosłymi w wierze a oni nadal są niemowlętami (1 Kor. 3,1-9). Wiara powinna przyczyniać się do duchowego
wzrostu i rozwoju, niestety wielokrotnie tkwimy w stagnacji, powtarzając
w koło te same błędy i grzechy, te
same upadki i stawiając Bogu te same
pytania. Jest to niepokojące zjawisko
w Kościele, że tak wielu zatrzymuje się w swoim duchowym rozwo-

ju gdzieś na początku „duchowego
przedszkola” i nigdy nie osiąga wieku maturalnego. Nominalne postawy
w Kościele to nie przywilej kościołów
tradycyjnych, ale wszystkich, u nas
w zborach baptystycznych też można spotkać niedzielnych chrześcijan,
którzy swoją wiarę ograniczają jedynie do nabożeństwa, a resztę tygodnia
wolą przemilczeć, gdyż w tym życiu
nie ma ani Boga ani wiary. Czy są oni
zbawionymi? To pytanie nie dla nas,
ale Boża odpowiedź może zaskoczyć,
gdy ją ostatecznie poznamy.
W zborach są ludzie uzależnieni
od używek i nic nie robią ze swoimi
nałogami, są rozwiedzieni i ich to nie
przeraża, a nawet spotkałem takich,
którzy z tego powodu odczuwali satysfakcję, są ludzie żyjący w nieformalnych związkach, są ludzie, którzy
mieli sprawy karne za kryminalne
przestępstwa i wcale nie uważali tego
za zło, trwając latami w tego typu
grzechach. Jednocześnie uważają siebie za zbawionych w Chrystusie. Zawsze zadaję sobie wtedy pytanie, czy
aby na pewno są zbawionymi? Czy
aby na pewno ich serce uległo przemianie w rytm Bożej wiary i łaski,
a może ich wiara to tylko iluzja, może
gdzież w swoim życiu zaniedbali duchowy rozwój, zaniedbali swoje życie?
W liście do Gal. 5,1-26 Paweł
ukazuje wiarę, jako wyzwolenie
w Chrystusie i powołanie do wolności dzieci Bożych, ale jakże często
my tę wolność źle wykorzystujemy,
gdy „pod pozorem tej wolności pobłażamy ciału”. Apostoł ukazuje dwa
zestawy czynów w życiu wierzącego człowieka uczynki ciała i owoce
Ducha. Pierwsze są naganne, drugie
chwalebne, jedne są z naszej starej
natury, gdy nie pozwalamy Duchowi prowadzić nas w życiu. Drugie są
efektem działającego Ducha Świętego przeobrażającego nasze serce tak
jak drożdże ciasto.

śnie. W momencie nawrócenia Bóg
stwarza nas do dobrych uczynków,
ale to życie w Duchu pozwala zastępować te cielesne uczynki owocem
Ducha. Kluczem do przełączenia
naszego życia z jednego do drugiego stanu jest zbawiająca wiara, która przechodzi z wirtualnej wiary do
realnego codziennego życia w Bogu
i z Bogiem. Gdzieś s w naszym wnętrzu toczy się walka i bój tych dwóch
rzeczywistości duchowych. Walczą
one w nas z różnym skutkiem, raz
jesteśmy zwycięzcami, innym razem
przegranymi, ale tak długo jak długo
wierzymy na nowotestamentowy sposób jesteśmy pewni zbawienia i ciągle wspinamy się na kolejny szczebel
doskonałości przy wydatnej pomocy
Ducha Świętego – Pocieszyciela.
Dlatego też potrzebujemy pełnej
zbroi, o jakiej Paweł napisał w liście
do Ef. 6,10-20. Zbroja ta to „przepis”
na duchowe zwycięstwo w swoim ży-

ciu. Jest tutaj miecz Ducha, którym
jest Słowo, pancerz sprawiedliwości, tarcza wiary itd. Mówiąc mniej
obrazowo jest tutaj nasz czas na duchowy wzrost, nasze poświęcenie na
poznawanie Boga w Biblii, nie tylko z okazji niedzieli, ale codziennie
w naszym cichym czasie. Jest tutaj
miejsce na sprawiedliwe życie, czyli
stosowanie się w codzienności do Bożych standardów. Jest tutaj miejsce na
ciągłe poddawanie swojego życia pod
Boże prowadzenie i osąd.
Nie możemy jednocześnie zapominać, że: Nie błądźcie, Bóg się nie da
z siebie naśmiewać; albowiem, co człowiek sieje, to i żąc będzie (Gal. 6,7).
Te słowa niech będą przestrogą dla każdego z nas, a szczególnie
dla zwolenników teorii, że gdy raz
oddałem swoje życie Bogu, to mogę
żyć byle jak, gdyż skoro Bóg mnie
zbawił to jego a nie moje zmartwienie. Te słowa powinny nas ostrzec,

opr. Konstanty Wiazowski

Gruzja – konferencja misyjna

W maju tego roku, w Tbilisi, stolicy Gruzji, odbyło się spotkanie 25 misjonarzy, zakładających nowe zbory w Armenii,
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Łotwie, Polsce i Ukrainie. Zebranych przywitał Merab Gaprindaszwili, przewodniczący gruzińskich baptystów. W Armenii, gdy w 1991 roku odzyskała
ona niepodległość, był jeden zbór baptystyczny, obecnie jest
ich ponad 100. Daniel Trusiewicz, koordynator partnerstwa
misyjnego Europejskiej Federacji Baptystów, opowiedział
o pracy tego partnerstwa, które powstało w 2002 roku

prowadzić do realnej pokuty i do realnego naprostowania swojego życia.
Prawdą jest, że jesteśmy zbawionymi
z wiary przez łaskę, ale nieprawdą
jest twierdzenie, że już możemy spocząć na laurach naszego życia.
Jezus Chrystus poniósł ogromną cenę za nasze zbawienie, mamy
je za darmo, możemy przyjąć je bez
wysiłku, wystarczy nasze TAK, ale
jednocześnie wiara to zadanie, to
wąska droga prowadząca do życia
wiecznego, to ciągłe zmaganie z cielesną i duchową rzeczywistością. Na
tej drodze konieczne jest nasze pozytywne zaangażowanie, nasze kroczenie za Bogiem po jego ścieżkach a to
wymaga wysiłku, a czasami nawet
życia pod prąd ogólnych tendencji
w świecie. Siła chrześcijaństwa nie
płynie ze statystki, ale z życia członków Bożego Kościoła według standardów, jakie nam wyznacza Bóg.

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA
i wspierało powstanie ponad 200 nowych zborów. Przypomniał o głównych zasadach organizowania nowych zborów:
powołanie przez Boga, odpowiednie nastawienie, wizja służby, budowanie zespołu, organizowanie wsparcia. Następnie
każdy z uczestników konferencji opowiadał o swoich działaniach misyjnych. Spotkanie to pozwoliło jego uczestnikom
lepiej poznać siebie i nauczyć się nowych rzeczy, nowego
podejścia do ludzi w różnych sytuacjach. Są oni naprawdę
oddani Bogu i pracy misyjnej, dlatego potrzebują naszego
modlitewnego wsparcia (ebf.org).
Uczestnicy konferencji misyjnej w Tbilisi. Pierwszy z lewej prezb. Daniel Trusiewicz

Istota wzrostu duchowego.
Istotą duchowego rozwoju jest zastępowanie uczynków ciała owocem
Ducha. Jest to proces i akt jednoczeSŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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TEMAT NUMERU | Sola fides nunquam sola
ciem odpowiedzialności za dokończenie dzieła, jakie otrzymał. Przeciwnie:
w następnym wersecie, jako zgodę na to
wyznaje: „Ojcze, uwielbij imię swoje!”
I słyszy odpowiedź z góry: „I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię”.

to
Fo

MATEUSZ WICHARY

fo

t.:

Branie
odpowiedzialności

lia

Bóg i odpowiedzialność

C

zęsto słyszę w różnych miejscach
o tym, że o czymś należy myśleć
w sposób „bardziej duchowy”. Nie
chodzi mi tu o interpretację Biblii,
gdzie sens „duchowy” oznacza zazwyczaj po prostu metaforę, czy symbolizm. Chodzi mi o zachowanie, czy
postawę „duchową”.
Brzmi to dobrze, bo oczywiste dla
każdego czytelnika Biblii jest, że nasze życie musimy poddawać Duchowi
Świętemu. Zazwyczaj, niestety, taki
zwrot to wezwanie, aby być mniej wymiernym. Mniej konkretnym. Mniej
zdecydowanym, mniej wyraźnie stawiającym sprawę – określonych wymagań, odpowiedzialności, zadań dla
chrześcijanina. Mniej zdyscyplinowanym, poukładanym, uporządkowanym.
A jednocześnie: bardziej mglistym,
niejasnym, operującym na większym
poziomie ogólności, gdzie każdy czuje się dobrze, nikt nie jest urażony.
Ale i nikt nie jest pobudzony do niczego. A Bogu z niczego nie wznosi się
chwała.
Otóż z taką „duchowością” chciałbym, abyśmy mieli jak najmniej wspólnego. To duchowość pustych słów,
frazesów i obłudy. Czczych deklaracji
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i braku wykonania. Pobożnych obietnic
i braku prawdziwych zmian. Napuszoności, która w sobie sama jest pusta jak
mydlana bańka.
Chciałbym raczej zachęcić nas
wszystkich do brania odpowiedzialności. Najpierw za siebie, następnie za innych w naszej okolicy: rodzinę, otoczenie i zbór. A docelowo nawet za misję
na całym świecie i Królestwo Boże.

Branie odpowiedzialności
Czym więc jest branie odpowiedzialności? I kim jest człowiek odpowiedzialny? Po czym można go poznać?
„Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej” (Ps 15:4). To
osoba, która dotrzymuje słowa. Ktoś,
kto przyjmuje na siebie ciężar ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Również wtedy, gdy sytuacja przybiera niepokojący obrót, wymaga ryzyka bądź
sprawia, że koszta rosną tak mocno, że
przerastają wszelkie możliwe korzyści.
Ktoś, kto w trudnych sytuacjach nie
szuka wymówek, ale sposobu rozwiązań. Nie przerzuca odpowiedzialności
na innych, nie wykręca się od niej, ale
godzi się na nią i ją znosi.

Jezus i odpowiedzialność
Kimś takim właśnie jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Spełnianie woli Ojca
– czyli branie odpowiedzialności za
to, co Mu powierzył – przyrównał do
sycącego posiłku: „Ja mam pokarm
do jedzenia, o którym wy nie wiecie
(…) Moim pokarmem jest pełnić wolę
tego, który mnie posłał, i dokonać jego
dzieła” (J 4:32, 34). Branie odpowiedzialności za dzieło Ojca daje Mu spełnienie. Właśnie wtedy, gdy jest trudne
i wymagające, a nie tylko wtedy, gdy
jest lekkie, łatwe i przyjemne. Widać
to w innym wyznaniu naszego Pana
w tej Ewangelii: „Teraz dusza moja jest
zatrwożona i cóż powiem?” No właśnie, cóż Jezus powie? Nie muszę? Nie
mam takiego obowiązku? „Ojcze, wybaw mnie od tej godziny?” I odpowiada: „Przecież dlatego przyszedłem na
tę godzinę” (J 12:27). Nie powie więc
tak; nie uchyli się od odpowiedzialności; nie wybierze drogi łatwiejszej.
Bo przyszedł po to, aby wziąć odpowiedzialność i spełnić wolę Ojca. Jezus jest konsekwentny. Realizuje ją do
końca, również poprzez przeciwności.
Lęk nie zahamował Jezusa przed wzię-

Dlaczego Jezus bierze odpowiedzialność? Bo i Bóg Ojciec to czyni.
W księdze Rodzaju 15:17 czytamy
o dość dziwnym zachowaniu Bożym.
W wersecie 9 Bóg każe Abramowi
sprowadzić zwierzęta i rozciąć je na
pół. W wersetach 13-16 obiecuje Abramowi w określony sposób prowadzić
historię jego rodziny: najpierw pójdą
do Egiptu, będą tam niewolnikami, ale
następnie wrócą do Ziemi, którą Abramowi obiecał, gdy dopełni się wina
dotychczasowych jej mieszkańców.
I wtedy czytamy, że „gdy słońce zaszło
i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które
przesuwały się pomiędzy owymi połówkami”.
Co robi Bóg? W widzialny sposób – jako dymiący piec i płonąca pochodnia – przechodzi pomiędzy rozdwojonymi zwierzętami. Po co? Otóż
w tamtych czasach przechodzenie
przez rozpołowione zwierzęta było zakończeniem składania obietnicy. Osoba
przez nie przechodząca mówiła: niech
ze mną stanie się jak z tymi zwierzętami, jeśli nie dopełnię słowa. Była to
dobrowolna zgoda na ściągnięcie na
siebie przekleństwa za nie dochowanie
warunków przymierza.
W tym fragmencie sam Bóg, dobrowolnie, bierze odpowiedzialność za
swoją przysięgę, potwierdzając to w zaskakujący sposób: godzi się na wzięcie
udziału w tym obrzędzie, jednocześnie
godząc się na przekleństwo nad samym
sobą, gdyby okazał się niesłowny! Bóg
dotrzymuje słowa i nie boi się tego
potwierdzić!
Fragmentów, które o tym mówią,
jest wiele. Na przykład, przez Izajasza
Bóg mówi: „Jak pomyślałem, tak się
dzieje i jak postanowiłem, tak się staje” (14:24). Bóg nie ma wewnętrznych
rozterek. Realizuje swój plan i jest
konsekwentny. Jeremiasza zapewnia:
„czuwam nad swoim słowem, aby je
wypełnić” (1:12). Bóg bierze odpowie-

dzialność za swoje Słowo. Nie rzuca go
na wiatr. Pilnuje tego, aby się spełniło.
Podobnie mówi u tego samego proroka
w 4:27-28: „Cały kraj stanie się pustynią, jednakże całkiem go nie zniszczę.
(…) powiedziałem, co postanowiłem,
nie żałuję i nie cofnę się przed tym”.
Bóg wie, co robi. Nie boi się skutków
swoich decyzji, nawet jeśli inni mają
o Nim nieprzychylne zdanie. Nie żałuje
swoich decyzji. Ma sprawy przemyślane, i kiedy podejmuje decyzje, to jest
konsekwentny i je do końca realizuje.
Dlatego właśnie możemy patrzeć
z nadzieją, choć i wielkim respektem,
w przyszłość. Bóg bierze odpowiedzialność za ten świat. Podjął już decyzję. To, co rozpoczął, to również skończy: „I widziałem wielki, biały tron
i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo,
i miejsca dla nich nie było. I widziałem
umarłych, wielkich i małych, stojących
przed tronem; i księgi zostały otwarte;
również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich
uczynkami było zapisane w księgach.
(…) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora
ognistego” (Obj 20:11-12, 15). Będzie
sprawiedliwość nad każdym czynem.
Nic nie zostanie nie rozliczone. Choć to
może wydawać nam się nawet okrutne,
każde zło będzie ukarane. I poza tymi,
którzy zapisani są w księdze życia, za
których rozliczył się z Bogiem Jezus,
cała reszta zapłaci za swoje czyny.
Bóg bierze odpowiedzialność.
Wielu osobom wydaje się, że tak nie
czyni, bowiem często zło nie spotyka
się z karą. W Księdze Sofoniasza mamy
bardzo wymowny obraz osób, które
tak właśnie myślą: „siedzą zdrętwieli
nad mętnymi resztkami wina i mówią
w swoim sercu: Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego” (Sof 1:12). To
„mądrość” bardzo wielu osób i dziś.
Patrzą na niesprawiedliwość, zaryzykowali sami i zrobili kilka razy coś
wbrew sumieniu i zasadom Bożym,
o których się uczyli, nic się nie stało
– i oto wniosek gotowy: Boga nie ma.
A jeśli jest, to nie jest zainteresowany
tym, co się na ziemi dzieje. Nic Go to
nie obchodzi, że siedzę nad mętnymi
resztkami wina, zamiast spać, czy pracować. Nie ma znaczenia, czy żyje się

dla Niego, czy dla siebie. Ani nikogo
nie błogosławi, ani nikogo nie ukarze.
Tymczasem, zawsze to jest wyłącznie kwestia czasu. W Rzymian 2:34 czytamy DLACZEGO tak się dzieje,
że Bóg nie karze ludzi od razu: „Czy
mniemasz, człowiecze, który osądzasz
tych, co takie rzeczy czynią, a sam
je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
Albo może lekceważysz bogactwo jego
dobroci i cierpliwości i pobłażliwości,
nie zważając na to, że dobroć Boża do
upamiętania cię prowadzi?” Tak, ten
werset mówi, że Bóg okazuje dobroć,
cierpliwość i pobłażliwość. Faktycznie
tak jest i nie w tym tkwi błąd rozumowania. Innymi słowy: nie spotyka nas
od razu kara (zazwyczaj przynajmniej)
za popełniane grzechy.
Ale dlaczego? Otóż NIE dlatego,
że Bóg jest na nie obojętny, albo, że jakoś Mu umykają. Dlatego raczej, że Bóg
daje czas na nawrócenie. Na powrót. To
czas łaski; czas na upamiętanie, czas na
odwrócenie się od grzechów; na przeprosiny; na wyznanie Bogu swej niegodziwości; to czas na kredyt – czas,
który ma nas prowadzić do upamiętania, a nie lekceważenia Bożych zasad!
Niestety, nasze zepsute serca wyciągają
z tego doświadczenia łaski inne wnioski niż święty Bóg.
A jak to jest z Twoim sercem? Jak
wykorzystujesz Bożą cierpliwość, i dobroć, i pobłażliwość? Do czego Ciebie
prowadzi? Czy do wniosku, że można
grzeszyć? Czy do wdzięczności za łaskę i powrotu do Zbawiciela?

Łaska i odpowiedzialność
Sedno relacji łaski i odpowiedzialności streszcza wspaniale prorok Nahum:
„Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na
pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie” (Nah 1:3). Bóg nie jest bardziej
łaskawy niż sprawiedliwy: jest równie
silnie sobą w obu tych swoich cechach.
Dlatego okazując łaskę nie przestaje brać odpowiedzialności za świat.
Okazując łaskę w Jezusie Chrystusie
nie zrezygnował z Sądu Ostatecznego.
Łaska nie niszczy sprawiedliwości, ani
sprawiedliwość łaski. To dwa równoległe porządki.
Ale również porządki, które się
przeplatają. Boża łaska działająca
w nas, znosząc niektóre złe skutki
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naszych grzechów – w tym przede
wszystkim wieczne potępienie – nie
niszczy naszej odpowiedzialności.
Przeciwnie! Łaska raczej uwalnia nas
do sprawiedliwości odnowionej. „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to
nie z was: Boży to dar” – pisze Paweł
(Ef 2:8). Ale do czego? Jak mają żyć
ułaskawieni grzesznicy? „Jego bowiem
dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków”
(2:10). Łaska uzdalnia nas do nowej
sprawiedliwości. Do życia w wymiernym, widzialnym, doświadczalnym,
przemienionym stanie. I to na tyle widzialnym, że powinien przyciągać do
Chrystusa innych ludzi: „prowadźcie
wśród pogan życie nienaganne, aby
ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga
w dzień nawiedzenia” (1 P 2:12).
Bardzo wymowny jest również
moment, gdy Pan rozmawia z Piotrem
przed ostatnim dniem Jezusa. Piotr wyznaje: „Panie, z tobą gotów jestem iść
i do więzienia i na śmierć” (Łk 22:33).
Jezus wie, że tak nie będzie. Wie, że
w najtrudniejszej chwili będzie sam,
a Piotr trzy razy zaprzeczy, że ma cos
z Jezusem wspólnego. Co więc robi,
wiedząc o słabości Piotra? „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Łk 22:32). Jezus modli się o swojego przyjaciela, aby poczucie wstydu,
własnej grzeszności, nie odepchnęło go
od Jezusa i nie zniszczyło jego wiary.
Oto łaska! Jeśli czujesz się okropnie, bo
zawiodłeś, bo zniszczyłeś, bo wyparłeś
się Jezusa, bo wyparłeś się Jego imienia – Jezus modli się za tobą, aby Twoja
wiara nie ustała. Dzięki za to Bogu!
Ale to nie koniec modlitwy Jezusa. Dalej czytamy: „gdy się kiedyś
nawrócisz, utwierdzaj braci twoich”
(Łk 22:32). Piotr ma nie tylko nie stracić wiary, ale pozostać błogosławień-

Bierzmy odpowiedzialność,
bo to bardzo dogłębne
naśladowanie Jezusa Chrystusa.
stwem dla braci: dalej skutecznym
przywódcą. Jezus z niego nie rezygnuje. Przeciwnie: modli się o to, aby był
tym bardziej skuteczny.
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Jezus nie chce więc tylko, aby nasza wiara nie ustała. Jezus chce również, aby była wymierna, przynosząca
owoc, błogosławieństwo innym. Aby
doświadczenie łaski sprawiało, że będziemy dalej odpowiedzialni – nie tylko za siebie, ale i za innych.
Bardzo często mówiąc o naśladowaniu Jezusa mówimy o mglistych,
mętnych ogólnikach typu: bliska społeczność, znajomość Słowa, obcowanie z Panem, poddanie prowadzeniu
Bożemu. Oczywiście, one są biblijne i opisują faktyczne doświadczenie
człowieka podobnego do Jezusa. Ale
są trudno uchwytne. I łatwo o nich
mówić, niekoniecznie mając w nich
faktyczny udział. A to nie jest nic
chlubnego ani przekonującego. Podobnie było z faryzeuszami, gdy Jezus
odpuścił grzechy sparaliżowanemu:
„A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej
rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje,
czy rzec: Wstań i chodź? Lecz abyście
wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc
na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł
do sparaliżowanego: Powiadam ci,
Wstań” (Łk 5:22-24). I on wstał i zaczął chodzić.
Choć więc przebaczenie grzechów
było większym dziełem niż uzdrowienie, Jezus uzdrowił sparaliżowanego,
aby pokazać, że nie mówi tylko pustych słów. Bierzmy z Niego przykład.
Do tego zresztą wzywa również Jakub:
„Czy jest między wami ktoś mądry
i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi,
nacechowanymi łagodnością i mądrością” (3:13).

Bierzmy odpowiedzialność!
Bądźmy więc konkretni. Bierzmy
odpowiedzialność. Nie zadowalajmy
się słowami. Puste deklaracje,
wzniosłe hasła tym mniej mają
wspólnego z rzeczywistością,
im mniej w niej jest wymiernej Bożej zmiany w naszym
charakterze i postępowaniu.
Bierzmy odpowiedzialność, bo
to bardzo dogłębne naśladowanie Jezusa Chrystusa. Kosztowne i robiące
wrażenie. Wyraźne i jasne. Trudne do
ominięcia i zaprzeczenia.

Za samego siebie
Bierz więc odpowiedzialność przede
wszystkim za samego siebie. Żyj na
własny koszt – nie koszt rodziców. Nie
bądź leniwy, bo Bogu leniwi się nie
podobają i ich nie błogosławi. Pracuj.
Ciężko i solidnie. Daj się poznać jako
osoba zdyscyplinowana, podejmująca
wysiłek, nie wykręcająca się od trudnych zadań, ale raczej na odwrót – pomimo kosztu, pomimo naturalnego
i oczywistego braku euforii w braniu
na siebie trudnych zadań, potrafiąca je prowadzić. Daj się poznać jako
osoba ofiarna, życzliwa, koleżeńska.
Rozumiejąca potrzeby innych i – przy
zachowaniu troski o własną rodzinę –
potrafiąca poświęcić się i pomóc swoim
kolegom i koleżankom.
Daj się poznać również jako osoba szanująca przełożonych. Nie czołobitnie i lizusowato, ale w szacunku do
tych relacji, przyjmując je z ręki Bożej
i starając się w nich jak najlepiej odnaleźć. Bądź błogosławieństwem. Nie
narzekaj, nie spiskuj, nie plotkuj. „Kto
gromadzi skarby językiem kłamliwym,
ugania się za marnością i wpada w sidła
śmierci” (Przyp 21:6). Nie kop dołów
pod innymi, bo sam w nie wpadniesz,
i bardzo dobrze (Przyp 26:27). Nie wygryzaj nikogo, bądź transparentny. Jeśli
coś do kogoś masz to idź sam na sam
i powiedz, w czym rzecz. Gdy widzisz
oszustwo, kłamstwo czy kradzież, wezwij do poprawy, wezwij do ujawnienia
sprawy przed zwierzchnikami, a jeśli
ktoś tego nie posłucha – dopiero wtedy zrób to samemu. Nie bój się. Przypomnij sobie Józefa, Nehemiasza, czy
Daniela. Bóg jest przy tobie i błogosławi rzetelność i uczciwość.
Pilnuj swego serca. Nie bądź chciwy i zawistny. Pamiętaj o Bożych przestrogach: „kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary” (Przyp 28:20).
Oraz: „Ci, którzy chcą być bogaci,
wpadają w pokuszenie i sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę
i zatracenie” (1 Tm 6:9). Jeśli Bóg dał
Ci zdolność robienia pieniędzy, to je
rób, i błogosław Boże dzieło hojnymi
datkami. Pamiętaj, że to On Ciebie tak
pobłogosławił i oczekuje od Ciebie
wierności w łożeniu na Jego dzieło.
Choć te pieniądze nie należą do nikogo

innego na ziemi i masz prawo z nimi
robić, co zechcesz (Dz 5:4), to Bóg
ma prawo powiedzieć ci, co On chce
względem tego, co masz z nimi robić.
I Jemu nie masz żadnego prawa się
sprzeciwić.
Pilnuj również swego pożądania.
To trudne w epoce wszędobylskiego
cyberseksu, ale ta dostępność w niczym nie zmienia Bożych norm i zasad.
Walcz i ciesz się z każdego zwycięstwa. Pilnuj swoich nawyków, zmieniaj
je, gdy trzeba, aby zło nie miało większego przystępu, niż jest to konieczne.
W końcu, we wszystkim wyznawaj
grzechy, przyznawaj Bogu rację co do
zasad i przepisów Jego prawa, i pamiętaj, że Jezus Chrystus jest przebłaganiem Bożym za wszelkie zło, jakie
popełniłeś, popełniasz i jeszcze popełnisz. Bóg wiedział o tym wszystkim,
gdy Chrystus umierał w Twoje miejsce
– i przyjął Jego ofiarę jako odpowiednią, dość wartościową, aby zaspokoić Jego święte wymagania i uwolnić
Ciebie od kary.

Za swoją rodzinę
Bierz również odpowiedzialność za
swoją rodzinę. Inwestuj czas w więź
z żoną lub mężem. Czas jest niezbędny,
aby siebie zrozumieć i docenić, polubić,
być wdzięcznym i znosić to, czego polubić się nie da. Módlcie się razem, rozmawiajcie o sprawach rodziny, dzieci,
służby, pracy. Żyjcie razem, nie obok
siebie. Gódźcie się i nie pozwalajcie sobie na dystans, ani przyzwyczajenie do
tego, że jesteście od siebie daleko. To po
prostu nie jest „bycie jednym ciałem”,
o którym mówi Bóg.
Inwestuj czas w swoje dzieci, dopóki są w domu. Potem ich nie będzie
i będzie za późno. Jeśli nie zbudujesz
relacji z nimi w domu, to jej później nie
będzie. Troszcz się, pytaj, rozmawiaj.
Towarzysz w życiu. Pomagaj, choć nie
nachalnie. Błogosław, radź, buduj tożsamość i zachęcaj do samodzielności.
Wprowadzaj mądre, Boże wzorce.
Nie zadłużaj się, a jeśli już podejmiesz taką decyzję, to nie zadłużaj
się więcej, niż możesz spłacić. Staraj
się mieć oszczędności. Nie żyj ponad
stan, czyli proporcjonalnie do swoich
zarobków. Nie wahaj się inwestować
w piękne i ważne chwile, ale ćwicz hamowanie się w wydawaniu pieniędzy.

Nie pozwalaj sobie nigdy na wyda- co jest twoim priorytetem. Priorytet to
wanie więcej, niż zarabiasz – to droga coś, na co idzie wiele pieniędzy. Jeśli na
to katastrofy, niezależnie od tego, jak zbór idzie mało pieniędzy, to zbór nie
wiele posiadasz. Pamiętaj słowa Pawła jest twoim priorytetem. Sprawdź, co
i przyjmij, że dzieło łaski w tobie jest takie samo: „Nauczyłem
Można być i 50 lat w zborze i nigdy
się przestawać na tym, co mam.
nie wziąć za nic odpowiedzialności, być
Umiem się ograniczyć, umiem
też żyć w obfitości; wszędzie
wyłącznie konsumentem i krytykiem.
i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak
i głód cierpieć, obfitować i znosić nie- nim jest. Czy jest to duchowe? Czy jesteś
dostatek. Wszystko mogę w tym, który z tego zadowolony?)
mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Flp •
O co modlisz się w zborze? (jeśli
4:11-13).
o nic, to oznacza, że nie modlisz się
o zbór i o nikogo w zborze).
Za swój zbór
Chciałbym, abyś faktycznie odBierz odpowiedzialność za zbór. To powiedział(a) sobie na te pytania. One
Boża rodzina. Twoja. Miejsce Two- naprawdę wyraźnie wskażą Ci gdzie
jego błogosławieństwa, za które Bóg jesteś. Czy bierzesz odpowiedzialność
uczynił Cię odpowiedzialnym. Twój za swój Zbór? I proszę, nie wykręcaj
duchowy dobrobyt jest uzależniony się bliżej niesprecyzowaną „duchowow bardzo dużym stopniu od tego, jak ścią”, czytaniem Biblii, czy tym, że jeBóg błogosławi i prowadzi twój zbór. steś w zborze już od 30 lat. To NIE MA
Jesteś częścią ciała i jako część ciała znaczenia. Można być i 50 lat w zborze
odbierasz Boże prowadzenie i błogo- i nigdy nie wziąć za nic odpowiedzialsławieństwo. Duchowa niezależność, ności, być wyłącznie konsumentem
lekceważenie wspólnoty zborowej to i krytykiem. Kim więc jesteś? Za co
choroba, pycha, błędne przekonanie bierzesz odpowiedzialność?
o własnej wyjątkowości, pogarda dla
Za otoczenie
Bożego najwspanialszego narzędzia
dojrzewania, którego kresem musi być Jakim jesteś sąsiadem? Z czego znają
katastrofa.
Cię ci, którzy mieszkają obok? Z móInwestuj w swój zbór. Czas, zdol- wienia, czy robienia? Życzliwości, czy
ności i fundusze. Nie bądź w 80% zgryźliwości? Pomocy, czy krytyki?
członków, którzy robią 20% tego, co Inicjatywy, czy bierności?
trzeba zrobić (tak mówią badania), ale
Pytania te można również odraczej w 20% członków, którzy robią nieść do zboru. Z czego znany jest zbór
80% tego, co jest do zrobienia (bo tak w dzielnicy, czy nawet mieście? Co
właśnie jest). Test na to, w której z tych robi dla innych? Czy w jakikolwiek
dwóch grup jesteś, jest bardzo prosty. sposób pomaga? Czy ma inicjatywę?
I zachęcam, abyś go zrobił(a), bo być Czy zaprasza przedstawicieli różnych
może żyjesz w błogiej nieświadomości miejskich podmiotów powołanych do
co do tego, kim jesteś w swoim zborze:
dobrych zmian, czy jest otwarty na
•
Czy chodzisz co niedziela do zbo- współpracę? Czy raczej nie robi nic,
ru? Jeśli nie, to jak często? (Im mniej a jego zamknięcia nikt nawet by nie zachodzisz do zboru, tym mniej w nim uważył?
możesz robić. Jak nie chodzisz, to nic
Pamiętajmy, że nie istniejemy dla
w nim nie robisz).
siebie. Mamy być znani. Mamy podej•
Co robisz poza niedzielą w zborze? mować inicjatywy, wysiłki dla przemiany naszych sąsiedztw. Mamy być
(jak nic nie robisz, to nic nie robisz).
•
Za co odpowiadasz w zborze? Jaki żywym kościołem, nie tylko w pieciężar niesiesz? Dlaczego? (jeśli za nic śniach, ale i w rzeczywistości.
Czy przejmujemy się misją? Misja
nie jesteś odpowiedzialny, to za nic nie
rozumianą szeroko – jako życie Bożyodpowiadasz).
•
Ile funduszy inwestujesz w zbór mi wartościami, które jest najlepszym
w skali miesiąca? (porównaj to do swo- świadectwem o naszym Ojcu? Które
ich pozostałych wydatków i sprawdź, potwierdza nasze zwiastowanie, skłaSŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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nia do niego, zachęca, motywuje, aby
słuchać i to słychać uważnie – skoro
zmiany widoczne w nas potwierdzają,
że to Słowo faktycznie ma moc, a więc
faktycznie jest w nim coś wyjątkowego? Bez wzięcia odpowiedzialności za
otoczenie zwiastowanie nie zyskuje
tego wymiaru wiarygodności.
I chciałbym te słowa przede
wszystkim skierować do braci radnych
w naszych zborach. Pastorzy zazwyczaj mają dość obowiązków, zajmując
się kazaniami, pozostałym nauczaniem
i duszpasterstwem. Oni raczej nie wezmą się za misję w sensie tworzenia
projektów pomocy dla otoczenia (chyba, że mają takie dary, ale zazwyczaj
dary nauczania i niesienia tego rodzaju pomocy są od siebie różne), bo po
prostu odpowiadają i są obdarowani
w innym wymiarze. Branie odpowiedzialności za otoczenie jest wspaniałym obszarem misji i wpływu dla braci
mniej obdarzonych w sferze nauczania,
ale za to przygotowanych do tworzenia
różnych projektów bardziej praktycznych: pomocy sąsiedzkiej, zorganizowania pikniku, grilla, jakiejś inicjatywy sprzątania, itp. Nie czekajmy na
pastora i nie zwalajmy tego na niego.
On ma dość innych odpowiedzialności. Nie wykręcajmy się brakiem czasu.
Szukajmy raczej współpracowników
i weźmy się do pracy!

Za Kościół
Zbór nie istnieje w próżni. Nie jest samotną wyspą. I chwała Bogu! Dlatego
nasze dzieci mogą spotkać kogoś interesującego i rozpocząć nowe życie
z wierzącym małżonkiem z miasta
obok. Dlatego, gdy wyjeżdżają na studia, ktoś się nimi opiekuje. Dlatego,
gdy szukamy pracy, nie tracimy kontaktu z wierzącymi. Dlatego, gdy dzieje

Koryntian, którzy lekceważyli ów wymiar bycia Kościołem Paweł napomina: „A jeśli się komuś wydaje, że może
się upierać przy swoim, niech to robi,
ale my takiego zwyczaju nie mamy ani
tez zbory Boże” (1 Kor 11:16).
Za ten Kościół również trzeba
wziąć odpowiedzialność. Za służby
ogólnokościelne, służące wszystkim.
Za Radę Kościoła, która reprezentuje Kościół jako całość we wszystkich
sprawach formalnych, ale i nawiązuje partnerstwa i współpracę z innymi
kościołami na szczeblu ogólnokrajowym. Która również organizuje konferencje, szkolenia, zjazdy ogólnokościelne i czuwa nad ogólnopolskimi
agendami i instytucjami, takimi jak
Seminarium, Wydawnictwo, Ośrodek
w Radości, i wiele innych służb.
Nasz Kościół powinien mieć kilka nowych wyspecjalizowanych agend
ogólnokościelnych. Obecnie pracujemy
nad strategią rozwoju „Nowi pastorzy, nowe zbory”, która byłaby planem
działania na najbliższe 4 lata. Potrzebujemy inwestowania w nowe kadry,
bo bez nich nie będzie silnych zborów,
ani nie powstaną nowe. Potrzebujemy
również silnej organizacji charytatywnej, aby wspierała zbory w odważnym
i fachowym odpowiadaniu na potrzeby
ich sąsiedztwa.
W to wszystko można się zaangażować. Przede wszystkim modlitewnie, ale również poprzez swoje fachowe
kompetencje i oczywiście finanse. Ten
wymiar Kościoła wydaje się daleki, ale
ma wpływ na błogosławieństwo każdego zboru.

Za naród

Wiem, że w obecnych czasach to bardzo ryzykowny punkt. Trudno. Kto
ma wziąć odpowiedzialność za naród,
jak nie ludzie wierzący? Kto
ma się za niego modlić, jak nie
Nie odpuszczajmy sobie.
chrześcijanie? Kto ma zmieniać
jego los, jak nie ludzie pouczeni
I siejmy błogosławieństwo naszym
przez Boga? Kto ma być naprawdę dobrą zmianą, jak nie ludzie
przykładem i wpływem.
pouczeni przez króla Królów
i Pana panów?
się coś złego w zborze – zarówno w sfeJestem
przekonany, że potrzebujerze materialnej, jak duchowej – mamy
my
dogłębnego
namysłu nad Bożą wolą
się kogo poradzić i na kim wesprzeć.
dla
narodu.
Nad
wartościami, które
Społeczność między zborami jest błoBogu
się
w
nim
podobają
– biblijnymi
gosławieństwem, powinna być żywą
postawami,
którymi
powinni
cechowspółzależnością, i współdziałaniem.
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wać się rządzący i obywatele. A kiedy
już się namyślimy, kiedy je zrozumiemy, kiedy poznamy, kiedy zaczniemy
w końcu je stosować – nie bójmy się
wziąć odpowiedzialności za nasz kraj.
Módlmy się o Boże błogosławieństwo, szczególnie o jedność,
o wyrozumiałość, o mądrość, pokorę
i uczciwość dla wszystkich rządzących. Nie odpuszczajmy sobie. I siejmy
błogosławieństwo naszym przykładem
i wpływem.

Słowo dla bezradnych
Na koniec, słowo dla bezradnych. Być
może ktoś chciałby to wszystko rozpocząć, chciałby wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie, ale nie
potrafi. Czuje się źle, ale nie wie, jak
wprowadzić Boże zmiany?
Przede wszystkim, nie zmienisz
wszystkiego od razu. Dlatego zacznij od
małego. „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny,
a to w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy”
(Łk 16:10). Wprowadź Bożą zmianę
w jednym, ważnym aspekcie swojego życia. Przestań przeklinać, Zrób
z czymś porządek. Przestań plotkować. Przestań kraść. Zacznij wstawać
o tej samej porze. Przestań okłamywać.
Przeproś żonę lub męża, Wyznaj swój
ważny grzech, który Cię blokuje – pomyśl nad czymś istotnym, od czego
mógłbyś rozpocząć i trzymaj się tego.
Jestem przekonany, że ta zmiana będzie
się poszerzać. Że zdobyta Boża jakość
zmiany w tym ważnym czymś zacznie
wpływać i na pozostałe dziedziny twojego życia.
Pamiętaj również, że jeśli faktycznie szczerze i w otwarciu przed Bogiem
chcesz wziąć – z Jego pomocą – odpowiedzialność za to, kim jesteś, On jest
po twojej stronie. On tego właśnie chce!
Na tym Mu zależy. Nie będzie Cię więc
punktował, jeśli upadniesz, lub coś Ci
nie wyjdzie. Raczej, jak Piotra, będzie
podnosił i otaczał swoim wstawiennictwem. Łaska uwalnia do odpowiedzialności. Jej moc najpełniej wyraża
się właśnie w odnowionej dojrzałości,
czyli braniu odpowiedzialności.
Niech łaskawy i sprawiedliwy
i wierny Swemu Słowu Bóg nas w tym
wspaniałym dziele błogosławi, Amen.

Janusz Kucharczyk, Tomasz Kalisz

Sola fides
nunquam sola

czyli nie ma wiary bez uświęcenia
fot. Billionphotos

J

edną z zasad protestantyzmu
wcześniej już omówionych jest
Sola fide, mówiąca, że zbawienia dostępujemy tylko przez wiarę.
Z czasem jednak sformułowano nieco paradoksalnie brzmiące jej dopełnienie, mówiące, że sama wiara nigdy nie jest sama, to znaczy,
że zawsze powinny jej towarzyszyć
uczynki, nie wszak jako sposób
osiągnięcia zbawienia, ale raczej
jako jego efekt, skutek uświęcenia,
koniecznego następstwa pojednania
z Bogiem. To, że zbawienie z łaski
przez wiarę nie tylko nie wyklucza
uczynków, ale i je zakłada, stanowi
jeden z fundamentów protestantyzmu. Ma to przy tym mocne biblijne
uzasadnienie, wyraźne w twórczości
trzech ważnych autorów Nowego Testamentu, mianowicie Jakuba, Jana
i Pawła. Zwracają oni jednak uwagę
na nieco inne aspekty tego zjawiska,
inaczej stawiając akcenty.

Jakub czyli pochwała żywej wiary
Najbardziej bezpośrednio hasłu sola
fide zdawałby się przeczyć brat Pański (co zresztą sprawiło, że Marcin

Luter miał wątpliwości co do kanoniczności tej księgi). Czyni to,
niemal wprost mówiąc że człowiek
bywa zbawiony nie tylko z wiary, ale
i przez uczynki. Odwołuje się przy
tym też do wzmiankowanego przez
Pawła Abrahama. Apostoł narodów
podawał go za przykład zbawienia
z wiary, a nie z uczynków. Jakub podkreśla zaś, że Abraham został usprawiedliwiony z powodu swoich uczynków. Czy mamy tu sprzeczność? Na
pozór jedynie, ponieważ Paweł pisze
o tym, że Abrahamowi poczytano za
sprawiedliwość to, że uwierzył Bogu,
a nie to, iż wypełniał uczynki prawa
mojżeszowego, którego przecież jeszcze nie było. Jakub zaś mówi to tylko,
że gdyby Abraham jedynie uwierzył,
tak jak wierzą demony, nic by z tego
nie wynikało. Wiara, w sensie przyjmowania pewnych zdań za prawdziwe na drodze zaufania, to za mało na
zbawienie. Taka wiara jest martwa
i nic w istocie nie znaczy. Jeśli głodni i spragnieni uwierzyliśmy komuś,
że w okolicy znajduje się tylko jeden sklep, to tam właśnie pójdziemy
zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli nie

postępujemy według tego, w co wierzymy, to tak naprawdę nie wierzymy, albo nam na danej sprawie nie
zależy. Wszakże zbawia nas wiara
w doskonałego Boga, który jako Syn
Boży przybrał ludzką postać i umarł
za nas z miłości na krzyżu, po czym
zmartwychwstał. Jeśli ktoś wierzy, że
taki Bóg jest jego Panem, nie będzie
przecież żyć bez miłości do bliźnich
i zachowywania wzniosłych zasad
moralnych. Nie można wszak kochać
doskonałego Boga i pragnąć złych
rzeczy. W tym sensie więc zarówno
prawdą jest to, że zbawienia dostępujemy samą wiarą, jak i to, że nie sama
wiara nas zbawia, ale i uczynki. Po
prostu ta sama wiara, która nas zbawia rodzi w nas dobre uczynki. Jedno
i drugie zachodzi naraz, to awers i rewers jednej monety.

Jan, czyli Bóg jako Prawda,
światło i miłość
Umiłowany uczeń Pana zarówno
w swojej ewangelii, jak i trzech
listach, mówi o Bogu będącym światłością, a zatem przeświecającym
SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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przez tych, którzy są z Boga. Ci, którzy
wierzą, z Boga się narodzili i postępują
w Prawdzie, to znaczy ich życie nie jest
ciemnością, odsłania naturę ludzką z jej
słabością, ale i naturę Boga, który jest
miłością. Chodzenie w prawdzie to pełna
świadomość swojego grzechu jak i tego, że
Bóg jest miłością, a miłość oznacza spełnianie dobrych uczynków. Jeśli ktoś jest
w Bogu, który jest miłością, sam będzie
kochał innych ludzi i swoim życiem wskazywał na to, jaki jest sam Bóg. Siłą rzeczy
więc wiara, dzięki której przyjął dającą
mu życie wieczne prawdę o Jezusie, będzie
w nim sprawiała dobro, bo kto czyni dobro.
jest z Boga.

Przez wiarę
do uświęcenia
życia

Paweł czyli owoc Ducha Świętego
Jak Jakub odwołuje się do natury samej
wiary, Jan Boga, tak apostoł narodów do natury dojrzewania. Owoc jest tym, co wydaje roślina na końcu, co jest jej przeznaczeniem. Ta metafora stosowana jest też często
w ewangelii. Paweł mówi zaś o owocu
Ducha, czyli cnotach, które rodzi obecny
w człowieku Duch Święty. Miłość, dobroć,
cierpliwość prowadzą zaś do czynienia
dobrych uczynków. Człowiek, w którym
żyje Duch Święty ostatecznie będzie ten
owoc wydawać i spełniać dobre uczynki.
Nie nastąpi to od razu, ale jeśli ostatecznie
osiągnie dojrzałość duchową, owoc wyda,
tak jak jabłoń zrodzi jabłka, a dąb żołędzie, w zgodzie z tym, co zostało zasiane.
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Czym jest uświęcenie

Podsumowanie
Te wszystkie metafory opisujące naturę
wiary, Boga i dojrzewania obrazują w istocie jedno zjawisko. Mianowicie próbują
oddać działanie zbawczej wiary w sercu
nawróconego człowieka. Jeżeli bowiem
człowiek przez wiarę zakorzeniony zostaje
w Chrystusie Jezusie i przyjmuje jego Ducha, nie może trwać w niczym, co prowadzi
do rozkładu, śmierci, zniszczenia, pogardy wobec drugiego człowieka. Gdy istotnie żyje wiarą w dzieło swego Zbawiciela,
będzie żył czyniąc to co dobre, a unikając
tego, co złe. Skoro posiada wiarę i tylko
wiarę, to jednak zawsze ma coś więcej: dobre życie pełne dobrych uczynków. Sama
wiara bowiem nigdy nie jest sama. W tej
dynamice przez uczynki się potwierdza,
zmieniając życie we wszystkich jego przejawach, gdyż chrześcijanin wezwany jest
do stałej przemiany – semper reformanda.

W usprawiedliwieniu nasze uczynki nie mają żadnego znaczenia, decyduje o nim jedynie nasza wiara
w Chrystusa, jedyny ważny element tego wydarzenia.
Natomiast w procesie uświęcenia nasze dobre uczynki są
bardzo ważne, gdyż Bóg zachęca nas i nakazuje nam zmagać się, czuwać, modlić się, cierpieć i pracować. Usprawiedliwienie jest wydarzeniem dokonanym i pełnym,
w chwili uwierzenia grzesznik jest całkowicie usprawiedliwiony. Gdyby w tej chwili zmarł, jak przestępca na
krzyżu, byłby zbawiony. Natomiast uświęcenie nigdy nie
jest pełne ani doskonałe.
Usprawiedliwienie nie wzrasta i nie rozwija się.
Jesteśmy tak samo usprawiedliwieni w chwili przyjścia
w wierze do Jezusa Chrystusa jak i pod koniec naszego
doczesnego życia. Natomiast uświęcenie ma charakter
rozwojowy, aż do końca naszego życia musi ono wzrastać i rozwijać się. Usprawiedliwienie ma do czynienia
z naszą postawą, pozycją względem Boga, pozbyciem się
poczucia winy względem Niego. Natomiast uświęcenie
ma szczególne odniesienie do naszej natury i moralnej odnowy naszych serc. W końcu usprawiedliwienie jest dziełem Bożym w odniesieniu do naszej osoby, co nie zawsze
jest zauważane przez innych. Natomiast uświęcenie jest
dziełem Bożym w nas, którego manifestacji przed innymi
ludźmi nie da się ukryć. Usprawiedliwienie to spotkanie
powracającego syna marnotrawnego ze swoim ojcem, zaś
uświęcenie to jego dalsze życie w ojcowskim domu.

U

sprawiedliwienie i uświęcenie są aktem łaski Bożej i następują jednocześnie. Ludzie usprawiedliwieni zawsze są uświęcani.
Obydwie czynności są niezbędne do zbawienia. Usprawiedliwienie to
akt przyjęcia, po którym następuje uświęcenie życia. Można byłoby go
zilustrować za pomocą punku. Natomiast linia rozpoczynającą się od
tego punktu, to uświęcenie. Punkt już jest częścią tej linii, a więc już
w czasie usprawiedliwienia dokonuje się też uświęcenie, które odtąd
trwa przez całe życie. Ale usprawiedliwienie różni się od uświęcenia.
Usprawiedliwienie jest uznaniem grzesznika za sprawiedliwego
przez wzgląd na kogoś innego, a mianowicie ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Uświęcenie natomiast jest procesem, stawaniem się tego
grzesznika wewnętrznie w jakimś stopniu sprawiedliwym. Sprawiedliwość w czasie naszego usprawiedliwienia nie jest naszą sprawiedliwością, lecz sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. W akcie usprawiedliwienia zostaje ona nam przypisana na podstawie wiary. Natomiast
sprawiedliwość wypracowywana przez nas w procesie uświęcenia,
jest naszą słabą, niedoskonałą sprawiedliwością, którą kształtuje
w nas Duch Święty.

Uświęcenie to stałe działanie Ducha Świętego, przez
które święte skłonności, otrzymane w czasie usprawiedliwienia, są zachowywane i posilane. Zasadniczo
jest to dzieło Boże, chociaż korzysta On ze środków,
z którymi człowiek może i powinien współpracować. Pismo Święte określa uświęcenie jako dzieło Boże („Sam
Bóg pokoju niech was w pełni uświęci” – 1 Tes. 5,23;
„A Bóg pokoju... niech wam udzieli wszelkiego dobra,
abyście pełnili Jego wolę” – Hbr. 13,20-21), jako skutek
jedności z Chrystusem („Trwajcie we Mnie, a Ja będę
trwał w was... bo beze Mnie nic nie możecie uczynić”Jan 15,4-5), jako wewnętrzne dzieło Ducha Świętego
w człowieku („aby przez Jego Ducha został umocniony
wewnętrzny człowiek” – Ef. 3,16; „Owocem zaś Ducha
jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”- Gal. 5,22).
A zatem nie jest to naturalny proces w duchowym rozwoju człowieka czy ludzkie osiągnięcie.
Dzieło Chrystusa ma dwojaki charakter: To Jego dzieło dla nas i Jego dzieło w nas. To przywrócenie poprawnej postawy człowieka wobec Boga (usprawiedliwienie),
a następnie długi proces przywracania podobieństwa Bożego w tym człowieku (uświęcenie). Uświęcenie to rozwój boskiego życia w nas, życia, które pokonuje grzech.
To obcinanie suchych lub szkodliwych gałęzi na drzewie

naszego nowego życia. Choć stary człowiek przez wiarę został ukrzyżowany wraz Chrystusem, to jednak stale
daje on nam o sobie znać. „Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, duch natomiast przeciwko ciału. A tak są
sobie przeciwne, że czynicie to, czego nie chcecie” (Gal.
5,17). „Odrzućcie starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami” (Ef. 4,22). Uświęcenie polega na umartwianiu starego człowieka i posilaniu nowego.
A więc uświęcenie to dzieło Pana Jezusa w wewnętrznym człowieku, w czasie którego nie tylko oczyszcza go
od grzechu, ale też oddziela jego naturalne skłonności od
grzechu i świata, a do serca wkłada nową zasadę umożliwiającą mu prowadzenie świętego życia. Instrumentem,
którego w tym celu Duch Święty wtedy wykorzystuje,
jest Słowo Boże, czasem cierpienie czy przykład innych
osób. Jezus Chrystus staje się wtedy „dla nas mądrością
od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor. 1,30). Uświęcenie jest więc skutkiem jedności z Chrystusem, dowodem prawdziwego usprawiedliwienia. Gdzie nie ma uświęcenia, tam nie ma odrodzenia,
prawdziwej przemiany ludzkiej natury, bo gdzie nie ma
świętego życia, tam nie ma nowego narodzenia.
Uświęcenie jest jedynym dowodem zamieszkania
w sercu człowieka Ducha Świętego, ponieważ „jeśli ktoś
nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy” (Rzym.
8,9). Obecność Ducha Świętego zawsze uwidocznia się
w postaci Jego owocu – miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu. Każdy wierzący człowiek jest odpowiedzialny
przed Bogiem za rozwój swego uświęcenia. On obdarzył
go swoją łaską, nowym sercem i nową naturą i przez to
pozbawił go jakiejkolwiek wymówki czy usprawiedliwienia swego niewłaściwego zachowania. Słowo Boże
zawsze traktuje ludzi wierzących jako odpowiedzialnych,
którzy swoim postępowaniem nie zasmucają zamieszkującego w nich Ducha Świętego.

Widoczne przejawy uświęcenia
Uświęcenie nie polega na rozmowach na tematy religijne,
nie jest to bowiem sprawa języka, lecz miłowania „czynem i prawdą” (1 Jana 3,18). Nie chodzi przy tym tylko
o uczucia, które z zasady są płytkie i zmienne. Mówiąc
o uświęceniu należy unikać formalizmu, zewnętrznej
religijności, ponieważ ma ono związek z życiem duchowym, wewnętrznym. Życie w klasztorze nie gwarantuje uświęcenia, ponieważ wielkie bramy i zasuwy nie są
w stanie odgrodzić człowieka od zła, ponadto świętość
nie może być podobna do rośliny wyhodowanej w cieplarni. Uświęcenie nie polega również na dokonywaniu
od czasu do czasu jakichś dobrych uczynków.
Prawdziwe uświęcenie to stałe staranie się o czynienie woli Chrystusa i życie zgodne z jej zaleceniami.
Znajdują się one w Ewangeliach, a szczególnie w Kazaniu
na Górze. Są to zasady promujące świętość codziennego
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życia. Zawierają one praktyczne wskazówki do postępowania. Człowiek uświęcający się nie może zapomnieć
o słowach swego Pana, który powiedział: ”Wy jesteście
Moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co Ja wam przykazuję” (Jan 14,15).
Prawdziwe uświęcenie to stałe pragnienie życia
zgodnie z zaleceniami Pawła, które kierował w swoich
Listach do zborów. Znajdują się one w ostatnich rozdziałach prawie wszystkich jego Listów. Niektórzy uważają,
że Listy te poruszają jedynie doktrynalne czy kontrowersyjne zagadnienia, ale tak nie jest – są tam praktyczne
wskazówki odnośnie obowiązków chrześcijanina wobec
swego bliźniego, jego zachowania się w codziennym życiu
czy kształtowania swego charakteru. Zalecenia te zostały
dane z natchnienia Bożego i mają być wskazówkami do
codziennego życia wszystkich chrześcijan. Kto je lekceważy, może uchodzić za chrześcijanina, ale w biblijnym
pojęciu nie jest to człowiek uświęcający się.
Prawdziwe uświęcenie wyraża się w stałym trwaniu w łasce Bożej, w szczególny sposób wyrażającej się
w łasce miłości. Pan Jezus powiedział: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak Ja
was umiłowałem tak i wy miłujcie jedni drugich. Po tym
wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (Jan 13,34-35). Uświęcający się człowiek stara się czynić dobrze wszystkim
ludziom, stara się pomniejszać ich smutek i cierpienie
i zwiększać ich radość i szczęście. Dąży do tego, aby
być jak jego Mistrz – pełen miłości i uprzejmości wobec
każdego człowieka. I to nie w słowach, lecz w czynach,
w codziennym postępowaniu. Zbawcza wiara zawsze
czyni nas bardziej podobnymi do Jezusa.
I w końcu prawdziwe uświęcenie przejawia się
w stałym uleganiu woli Bożej i cierpliwości wobec siebie
nawzajem. Jakże wiele mówi się o tym w Nowym Testamencie! Za przykład stawia nam Piotr Chrystusa, „który – jak mówi – cierpiał za was i pozostawił wam wzór,
abyście poszli w Jego ślady... On, gdy Mu złorzeczono,
nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał
Temu, który sądzi sprawiedliwie” (1 Ptr. 2,21.23). Obecność Ducha Świętego rodzi w chrześcijaninie owoc w postaci takich cech charakteru jak cierpliwość, uprzejmość,
łagodność i opanowanie (Gal. 5,22-23). Nie wiedzą czym
jest prawdziwe uświęcenie ci, którzy nie potrafią opanować swoich emocji ani języka, stale się z czymś nie zgadzają, są podstępni i złośliwi.

Błędne pojmowanie uświęcenia
Istnieje wiele błędnych poglądów na temat uświęcenia.
Jednym z nich jest antynomizm, który głosi, że wierzącego nie obowiązują już zasady Bożego Prawa. Bo skoro nie jest on już „pod panowaniem Prawa, lecz łaski”
(Rzym. 6,14), to nie podlega żadnemu sądowi. Ponieważ
ta łaska ma załatwiać wszystko, wielu wierzących po22

SŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017

zwala sobie na pewne „wyskoki”. Drugim, przeciwnym
temu poglądem, jest perfekcjonizm – twierdzenie o możliwości już w tym życiu dojścia do doskonałości, do życia bez grzechu. To prawda, Pan Jezus mówi: „Bądźcie
więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie”
(Mat. 5,48), ale nawet Paweł nie uważał się za doskonałego (Fil. 3,12). Świętość nie oznacza stanu bezgrzeszności. Paweł pisał swój List do wierzących w Koryncie jako
do „uświęconych przez Jezusa Chrystusa” (1 Kor. 1,2),
a przecież wiadomo jacy oni byli. Nikt z ludzi nie jest bez
grzechu, bo „jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami
siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma” (1 Jana 1,8).
Święci stale wyznają swoje grzechy.
Innym błędnym przekonanie jest uświęcanie się
przez dobre uczynki. Dobre uczynki są skutkiem zbawienia, owocem odrodzonego serca, wyrazem posłuszeństwa objawionej woli Bożej, miłości ku Bogu. Ich
celem jest uwielbienie Boga (Kor. 10,31; Rzym. 12,1;
Kol. 3,17). Dobre uczynki nie mogą być uważane za środek zbawienia czy zachowanie zbawienia lub drogę, po
której idzie się do wiecznej chwały. A jednocześnie dobre uczynki są niezbędnym skutkiem jedności człowieka
wierzącego z Chrystusem. Bóg oczekuje na nie (Rzym.
7,4; Gal. 6,2; Jak. 2,14).

Samuel
Skrzypkowski

Z

Zachęta do uświęcenia
Trzeba dbać, troszczyć się, zabiegać o swoje uświęcenie.
Czy proces ten już trwa? Na jakim jego poziomie jesteśmy? Owszem, bywają czasy smutku i załamania, chwile
trudne, pełne wątpliwości. Gdy jesteśmy pełni euforii radości i pewności zbawienia, możemy te chwile porównać
do letniego szumu bogatego w liście drzewa. Ale w czasie
zimy to samo drzewo nie ma już liści, nie szumi tak jak
latem. Czy jest martwe? Ależ nie, jest żywe i zdrowe, ponieważ jest dobrze zakorzenione w glebie. O ile jesteśmy
zakorzenieni w Chrystusie (Ef. 3,17), żadne niesprzyjające okoliczności nie zdołają odłączyć nas od pokładanej
w Bogu nadziei. Zawsze powinniśmy na nowo powierzać
swoje życie w ręce dobrego lekarza i prosić Go o miłosierdzie i łaskę.
Jeżeli chcemy wzrastać w świętości, zawsze musimy
wracać do początków swego życia w wierze i na nowo
powierzać się łasce Chrystusa. On jest Głową, która daje
wzrost wszystkim częściom ciała (Ef. 4,15-16). Nie należy zaniedbywać społeczności z Jezusem. Dzięki Niemu
mamy więcej światła, lepiej widzimy swoją niedoskonałość. Grzesznikami byliśmy, jesteśmy i będziemy, ale
grzesznikami usprawiedliwionymi, przebaczonymi i odnowionymi, zmierzającymi ku sprawiedliwości Chrystusa. Do swego Pana będziemy podobni dopiero wtedy, gdy
„ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 Jana 3,2). Nie wstydźmy
się swego uświęcenia, mocno trzymajmy się objawionej
w Chrystusie prawdy, bo świętość to szczęście, a ludzie
uświęcający się są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.

WIAR A
SKACZE
fot.: Fotolia

apewne każdy z nas brał
udział albo widział test zaufania do innych ludzi, polegający na tym, że kilka osób ustawia
się przy krześle w dwóch rzędach,
a jeden z uczestników staje na
tym krześle tyłem do pozostałych
i ma się rzucić do tyłu wierząc,
że zostanie złapany przez grupę.
Niektórym przychodzi to bardzo
łatwo, innym znacznie trudniej
i kilka razy muszą podchodzić
do tego doświadczenia, aż zobaczą, jak inni zostają złapani.
Wyobrażam sobie, że podobnie
jest ze skokiem na bungee1. Windą zawozi się śmiałka na szczyt
wysokiego dźwigu, po czym za
kostki przywiązuje się go ciasno do specjalnej gumowej liny
i czeka, aż wykona on skok w dół
licząc na to, że lina go utrzyma
i jest na tyle krótka, że nie uderzy o ziemię, oraz na tyle długa,
że po rozciągnięciu i skurczeniu
nie uderzy w platformę, z której skoczył. Trzeba za to jeszcze
zapłacić, a jeśli ktoś zrezygnuje
przed skokiem i chciałby zje-

1 Bungee jumping (skok na bungee) to
skakanie z dużej wysokości na długiej
elastycznej linie wykonanej zwykle
z około tysiąca gumowych włókien.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Bungee [dostęp na 21.08.2017]

na bungee!
chać bezpiecznie na dół, to pieniądze
nie zostają mu zwracane. Podobnie
rzecz ma się z wiarą w Boga. Można mówić, że się wierzy, a mimo to
wcale tak naprawdę nie wierzyć. Bo
czym właściwie jest wiara?
Jeden z największych autorytetów duchowych po czasach apostolskich, Augustyn z Hippony, podzielił wiarę na trzy kategorie:

• credere Deum – wierzyć, że Bóg
istnieje – czyli przyjmować to
do wiadomości i zdawać sobie
z tego sprawę
• credere Deo – wierzyć Bogu –
być przeświadczonym o tym, że
to, co Bóg mówi jest prawdziwe.
• credere in Deum – Wierzyć w Boga – ufać zaufaniu Bogu i postępować wedle tego zaufania.

Przyrównując powyższe trzy kategorie wiary do skoku na bungee
pierwsza z nich byłaby świadomością tego, że bungee istnieje. Drugą
byłoby to, że z bungee można skoczyć i przeżyć. Trzecią byłaby świadomość, że bungee jest bezpieczne,
więc człowiek wjeżdża na górę,
montuje linę do swoich nóg i skacze
w dół.
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KOBIETA KOBIECIE
Tak samo jest ze zbawieniem
i byciem chrześcijaninem. Większość Polaków powie z przekonaniem
w głosie, że jest wierząca. Niestety
zazwyczaj jest to po porostu wiara w to, że Bóg istnieje i nic z tego
nie wynika. Nasze więzienia przecież pełne są takich właśnie wierzących ludzi. W mniejszej części
społeczeństwa są ludzie, którzy,
wierzą w Boga i będzie to oznaczało, że zdają sobie sprawę z tego, że
warto byłoby choć trochę się tym
Bogiem zainteresować, pójść do Kościoła, pomodlić się, powiesić krzyż
w domu itd. Trzecia kategoria to
zaufanie Bogu i pełne oddanie się
Jemu. To odpowiedź wiary na Boże
wezwanie, objawiająca się w posłuszeństwie. Znamy doskonale teksty
z Listu Jakuba, które o tym mówią:
„20 Chcesz się przekonać, bezmyślny
człowieku, że wiara bez uczynków
jest pusta? 21 Przyjrzyj się naszemu
ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował
na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy
nie dzięki uczynkom? 22 Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. 23 W ten sposób wypełniły
się słowa Pisma: Abraham uwierzył
Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyja-

cielem Boga” (Jak. 2:20-23). Prawdziwa wiara to wiara objawiająca
się w czynie. Kiedy Bóg wezwał Noego do budowy Arki, to ten zabrał
się do budowy chociaż nigdzie nie
było żadnej wielkiej wody. Kiedy
Bóg wezwał Abrahama do opuszczenia swego domu, to ten się spakował i wyruszył, choć nawet nie
wiedział dokąd idzie. Kiedy Bóg
wezwał Mojżesza do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, to ten, choć się
początkowo opierał, wstał i poszedł
rozmówić się z faraonem.
Kiedy Jezus wezwał Piotra, aby
ten wyszedł z łodzi na środku jeziora, to Piotr właśnie tak uczynił
i jako jedyny z ludzi, o którym wiemy, chodził po wodzie. Na tym polega prawdziwa wiara. Każda osoba z przytoczonych przeze mnie
przykładów mogła mieć po prostu
wiarę w to, że Bóg istnieje. Każda
z nich nawet mogła być przekonana,
że to, co Bóg nakazuje zrobić jest dobre i warto na tym się oprzeć, jednak
dopóki tego się nie zrobi, to na nic się
nie zda taka wiara. To jak stanąć na
krześle tyłem do ludzi, wierzyć że
oni mnie złapią, a mimo to nie rzucić się do tyłu. To jak wjechać na sam
szczyt dźwigu, zawiązać linę wokół
nóg i tylko popatrzeć się w dół. Samo
to nie jest jeszcze skokiem. Tak też
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wiara bez posłuszeństwa nie jest tak
naprawdę wiarą. Jak jest z nami?
W którą kategorię się wpasowujemy?
Zachęcam siebie i ciebie do zastanowienia się nad tym i przeanalizowania tego, gdzie ewentualnie nasza
wiara ma braki, gdzie w pełni nie odpowiada na Boże wezwanie.
Ponadto warto zauważyć, że jest
wiele osób, które godzą się na skok
na bungee, kiedy zobaczą, że ktoś
inny już skacze. Najdoskonalszym
przykładem posłuszeństwa jest dla
nas nasz Pan – Jezus Chrystus. On
sam był przecież posłuszny Bogu
Ojcu do śmierci i to śmierci krzyżowej. On, jako zmartwychwstały
Król wzywa nas przecież do naśladowania Go. Apostoł Paweł wiele
razy wskazuje również siebie i innych jako przykłady wiary do naśladowania. Do pogrążonego w smutku
i stagnacji duchowej Tymoteusza
pisze, „5 Wciąż pamiętam twą nieobłudną wiarę. Zadomowiła się ona
najpierw w twojej babce Lois oraz
w twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w tobie.” (2 Tym.
1:5) Ile „wiar” widzimy w tym wersecie w aż trzech pokoleniach? Jedną wiarę. Zadomowiła się w babce,
później była w matce, a następnie
w Tymoteuszu. Paweł pokazuje na
Eunikę i Lois jako przykłady wiary
dla Tymoteusza. Myślę, że warto
w ten sposób patrzeć również na siebie. Żyć w taki sposób by odzwierciedlać posłuszeństwo Chrystusa
i zarazem móc być przykładem wiary dla innych osób. Może kiedy ktoś
zobaczy jak skaczemy na bungee, to
również zdecyduje się na ten skok.
Może kiedy ktoś zobaczy jak ufamy
Jezusowi, również będzie chciał iść
za Nim w ten sam sposób.
Zbawieni jesteśmy z łaski Bożej. Tylko i wyłącznie dzięki Jego
działaniu. Odpowiedzią na tę łaskę
jest wiara i tylko wiara. Skąd wiedzieć, że jest to prawdziwa wiara?
Poznajemy to po uczynkach wynikających z posłuszeństwa Bogu.
Takiej wiary skaczącej na bungee
życzę sobie, tobie i wszystkim innym, którzy mówią o sobie: „Jestem
wierzący”.

ALINA WOŹNIAK

C iągle

świeża i nowa…

fot.: Fotolia

J

akiś czas temu dostałam wiadomość ze słowami zachwytu na temat naszego ogrodu. Z niedowierzaniem czytałam tego SMS-a. Czy to nie pomyłka? Czy
ta wiadomość jest na pewno do mnie, czy chodzi o mój
ogród? Sprawdzałam nadawcę. Przypomniałam sobie,
że rzeczywiście, jakiś czas wcześniej gościliśmy w naszym domu tę osobę. Był obiad, wspólne popołudniowe
rozmowy na tarasie. Była to słoneczna niedziela. Jednak
dla mnie mój ogród nie był wyjątkowy. Przywykłam do
niego. Widziałam w nim sporo niedoskonałości, wiele
niedociągnięć. Po późniejszej rozmowie z autorką tego
komplementu zaczęłam inaczej patrzeć na nasz ogród.
Starałam się spojrzeć ze świeżością na to wszystko, co
w nim jest.
Ostatnio, w czasie wakacji, gościłam moje wnuki
z młodymi mamami w domu. Niespełna półtora roczna
wnuczka, podczas tego kilkudniowego pobytu, miała
szereg swoich pierwszych życiowych doświadczeń, właśnie w naszym ogrodzie. Biegała boso po trawie. Zjadała
porzeczki prosto z krzaka, nie zauważając mrówek na
swoich paluszkach Z entuzjazmem ganiała koty i motyle. Szczebiocząc biegała w ciepłym letnim deszczu.
Jej entuzjazm sprawił, że ponownie inaczej zaczęłam
patrzeć na nasz ogród. Faktycznie jest piękny. Dostarcza tak wielu miłych przeżyć. Miała rację moja znajoma,
pisząc mi o jego pięknie. Dobrze było dostrzec znowu to
piękno na skrawku ziemi.

Myślę, że podobnie jest w naszym duchowym życiu.
Niekiedy zapominamy o pięknie i świeżości Bożej miłości, o Jego miłosierdziu. Łaska nam niekiedy powszednieje. Tak bardzo, że zapominamy o wdzięczności i nie
ma nas tego dziecięcego entuzjazmu. W tak wielu sprawach sobie przypisujemy autorstwo wszelkich działań
i siebie czynimy odpowiedzialnymi za to, co dzieje się
wokół nas. Zapominamy wtedy o łasce, o niczym niezasłużonej przychylności Boga, która wciąż nas dotyka. To
pozbawia nas radości, popycha nas do nadmiernej kontroli i nadmiernej odpowiedzialności za wszystko, co się
dzieje.
W piosence zatytułowanej „Entuzjazm” refren wybrzmiewa zapytaniem „pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm?”. W odpowiedzi śpiewamy, wykrzykując: „Jezus! Jezus mi daje nowe życie, On mi swą radość, miłość,
pokój…dał obficie, To On mi daje ten entuzjazm…” Ale,
czy ja mam ten entuzjazm? Czy raczej bez entuzjazmu
czytam o Bożej łasce. Tak, jak bez entuzjazmu przebywałam w swoim ogrodzie, dostrzegając jedynie wiele
niedociągnięć, wiele prac do wykonania. Niewłaściwie
rozumiana skromność podpowiada, żeby raczej zaprzeczać temu pięknu i nie cieszyć się nim. Przecież nie wypada twierdząco odpowiedzieć na słowa, jaki piękny
masz ogród. Niewłaściwie rozumiana moja rola i odpowiedzialność za ogród zmienia moje postrzeganie piękna. Bo przecież tak wiele jest jeszcze do poprawienia
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w tym moim ogrodzie. Piękno ogrodu chciałabym błędnie utożsamiać wyłącznie z moim wkładem w efekt
końcowy. Słowa zachwytu pod adresem Stwórcy, chciałabym niesłusznie przekierować na swoją osobę. A przecież to nie ja jestem sprawcą tego piękna. Nie moją zasługą jest wyjątkowość i piękno różnych roślin rosnących
w moim ogrodzie. Nie moją zasługą jest cała gama kolorów kwitnących hortensji, dalii, czy ostróżek. Nie ja
jestem sprawcą bogactwa kształtów, bogactwa barw, zapachu lawendy, czy maciejki.
Podobnie bywa w życiu. Niewłaściwie rozumiana
moja rola i odpowiedzialność za mój życiowy ogród
również zmieniają moje postrzeganie piękna.
Tak wiele spraw staje się obiektem ludzkiej dumy,
chluby. Człowiek chlubi się osiągnięciami, swoimi pasjami, sukcesami w pracy. Jednak Słowo Boże niejednokrotnie zachęca do zrewidowania obiektów naszej
dumy, pasji. Czytamy „Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą,
niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto
się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo
i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie –mówi Pan.” (Jer 9:22-23). Mędrzec jest mędrcem,
bogacz jest bogaczem, mocarz jest mocarzem. Jednak
właściwym powodem chluby ma być Boża łaska, okazywana człowiekowi.
Czy chlubię się miłosierdziem Boga? Czy cieszę się,
że okazano mi łaskę, że Jezus zbawił mnie? Czy uwierzę, że w Nim wszystko staje się nowe? Czy raczej zaprzeczę temu i skupię swój wzrok na niewyplewionych
rabatach tak w moim, jak i w cudzym ogrodzie. Skupię
się na niedoskonałości w relacjach. Skupię się na problemach, których jest tak wiele…
Śpiewamy pieśń inspirowaną słowami Jeremiasza
„Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wielka jest
miłość Twa. Ciągłe świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka
jest Panie wierność Twa.” Zanim jednak padają te słowa, prorok Jeremiasz opisuje w Trenach swoje cierpienia
i ból, jakich doświadcza z powodu oblężenia Jerozolimy, z powodu rozproszenia swojego narodu. W swoich
lękach, gdy wali się jego świat, podczas życiowej burzy woła on: „wspominanie własnej niedoli i udręki to
piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina
i trapi się we mnie. Pomimo tej życiowej nawałnicy pisze
on dalej: To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są łaski Pana, miłosierdzie jego nie
ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka
jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza
moja, dlatego w nim mam nadzieję.” (Tr 3:19-24)
Czy moją chlubą jest okazana mi łaska? Czy mam
świadomość rozmiarów łaski, danej mi w Jezusie? Czy
pamiętam, że Boże miłosierdzie i łaska jest ciągle świeża i nowa? Czy raczej u mnie jest stara i przeterminowana?
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Otwórz me oczy, o Panie... Nie chcę zapominać
o pięknie ogrodów. Nie chcę być ślepa na cudowność
Bożego stworzenia wokół mnie. Nie chcę też zapominać
o Jego miłości, miłosierdziu i łasce. Tak często myślimy o łasce okazanej człowiekowi jedynie w samym akcie, czy procesie nawrócenia. Zbawienie z łaski nie jest
jednak jednorazowym aktem. Łaska jest świeża i nowa
każdego dnia. Zbawienia i Bożego ratunku potrzebujemy codziennie.
Pragnę świadomie z dziecięcą świeżością cieszyć się
pięknem ogrodu o każdej porze roku. Pragnę w życiowym ogrodzie nie skupiać się jedynie na moim własnym
udziale i zasługach w dbałości o ten ogród. Nie chcę też
dopuścić do tego, by to piękno spowszedniało, by było
czymś oczywistym. Tak łatwo jest zgubić tę dziecięcą
świeżość w naszych relacjach, w małżeństwie, w naszych przyjaźniach. Potrzeba nam codziennej świeżej
łaski, by nasze przyjaźnie, nasze więzi nie spowszedniały nam, by się nam nie znudziły. Dobrze jest patrzeć oczami dziecka na swój życiowy ogród. Dobrze
jest chlubić się z powodu łaski, bez zaprzeczania, bez
fałszywie pojmowanej skromności. Dobrze jest radować
się ze świeżości łaski, bez życiowej rutyny, która psuje
właściwe widzenie, pamiętając, że jest ona ciągle świeża
i nowa. Pamiętając, że łaska jest dla każdego. „Nie ma
bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez
odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił, jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną
przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez
to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do
przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy
w Jezusa. (Rzym 3:22-26)
Pan Jezus pewnego razu udał się do domu faryzeusza
Szymona. W tym domu pojawiła się też kobieta, znana
w mieście grzesznica. Jezus w rozmowie z gospodarzem,
oburzonym na pełne wylewności zachowanie kobiety,
zwrócił uwagę, że jej postawa miłości i wdzięczności
ma swoje źródło we właściwym widzeniu siebie i swojego stanu przed Bogiem. Komu zaś mało się odpuszcza,
mało miłuje, mówi Jezus. Do kobiety zaś mówi: „Odpuszczone są grzechy twoje”. (Łuk 7:47-49). Czy widzę,
ile mi odpuszczono?
Paweł pisze do Tymoteusza, nie zaniedbuj daru łaski… (1 Tym 4:14), a w innym miejscu Paweł pisze
o łasce Bożej, która niczym żywy ogród wydaje owoc
i dojrzewa (Kol 1:6).
Daj nam Panie widzieć piękno ogrodów wokół nas.
Daj nam Panie widzieć piękno ogrodów w nas samych
i w innych wokół nas, dzięki Twojej łasce. Tak, by każdego dnia móc z wiarą i wdzięcznością wołać, „już teraz
we mnie kwitną twe ogrody, już teraz we mnie Twe Królestwo jest…”.

N owe miejsce

Anna Bilińska

Z rodziną.

Z

nalazłam się w moim życiu
w zupełnie nie przewidzianym
przeze mnie miejscu Nie mogę
wyjść ze zdziwienia z powodu niestandardowego Bożego działania
i nigdy wcześniej bym nie przypuszczała, że będę się zajmowała tym,
czym się teraz zajmuję. Od półtora
roku pomagam Maksymowi Sliazinowi prowadzić Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, które jest
obecnie agendą KChB w RP. Przygotowujemy do służby w Polsce
ukraińskich misjonarzy i próbujemy
zarażać ideą integracji polskie zbory baptystyczne. Zajmuję się pracą
biurową w SCMI. Uczę misjonarzy języka polskiego, a w czerwcu

W służbie.

skończyłam studia podyplomowe
o kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego. To dość dziwne
zajęcia dla nauczyciela matematyki,
którym byłam ponad dwadzieścia
lat. Bóg jednak długo przygotowywał mnie do takich zmian w moim
życiu..
Skutecznym narzędziem w jego
ręku okazała się choroba, z którą walczę od 7 lat. Kiedy cierpisz
i znikąd nie ma pomocy, kiedy wydaje ci się, że za chwilę postradasz zmysły, uświadamiasz sobie, że zupełnie
straciłeś kontrolę nad swoim życiem,
emocjami, rozumem i zależysz tylko od Bożej łaski. To dobry punkt
wyjścia do zmian.

Z powodu choroby jestem zmuszona żyć w ciągłym bólu. W swoich
zmaganiach przechodziłam przez
różne stany. Najtrudniejszy był pierwszy rok choroby. Lekarze nie potrafili
mi pomóc. Wpadłam w depresję, nie
jadłam, nie spałam i modliłam się
o śmierć. Po roku ból zelżał, więc
próbowałam normalnie żyć. Starałam
się, chociaż nie zawsze wychodziło.
Miałam nadzieję, że powoli moje
neurologiczne problemy będą się wyciszać. Jakże się myliłam! Dwa lata
temu mój stan zdrowia gwałtownie
się pogorszył. Doszły nowe dolegliwości. Nie byłam w stanie po wakacjach wrócić do pracy. Nie mogłam
normalnie funkcjonować, nie mogłam
wypełniać swoich obowiązków wynikających z roli matki, żony, czy pracownika. Czułam się zupełnie bezużyteczna. Każdego dnia zwijałam się
z bólu z powodu cierpienia fizycznego
i psychicznego. Miałam wtedy wiele
pretensji do Boga, wiele wątpliwości.
Zadawałam mu pytania: jaka jest Jego
wola dla mnie?, o co chodzi w moim
życiu?, jaki jest jego sens?
W odpowiedzi Bóg z jednej
strony kierował do mnie konkretne
słowa, z drugiej zaczął robić rzeczy, których wtedy nie rozumiałam,
a dzisiaj wiem, że wyposażał mnie do
służby, którą przede mną postawił.
Bóg przemówił do mnie słowami
Psalmu 103 podczas pewnego nabożeństwa. Wtedy w niedzielę poczuSŁOWO PRAWDY – 9 – wrzesień 2017
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łam się obnażona, jakby moje wątpliwości zostały wyciągnięte na światło
dzienne i stały się dla wszystkich
jawne. Bóg zaczął mi pokazywać jak
bardzo Jego obraz utworzony w mojej
głowie różni się od tego, jaki jest naprawdę. Uświadomił mi, że patrzę na
niego jak na człowieka, który się na
mnie obraził, prowadzi ze mną swój
rozrachunek i oczekuje obietnicy poprawy.
Zrozumiałam, że moja choroba
nie jest rozliczaniem się, bo On nie
prawuje się ustawicznie, nie gniewa
się na wieki, nie postępuje ze mną według moich grzechów, ani nie odpłaca
mi według win moich. Zrozumiałam
też, że Bóg nie oczekuje ode mnie
obietnic bezgrzesznego życia. On najlepiej wie, że nie jestem w stanie ich
dotrzymać, bo wie jakim nietrwałym
„tworem” jestem.
Szczególnie jednak dotknął mnie
werset ósmy:
Miłosierny i łaskawy jest Pan,
Cierpliwy i pełen dobroci.
Te słowa stały się dla mnie
twierdzą, do której się chowałam,
gdy nie mogłam wytrzymać z bólu.
Powtarzałam je po kilkadziesiąt razy
dziennie, jak mantrę. Powodowały,
że w moim sercu pojawiał się promień światła, którego rozpaczliwie
się łapałam.
Były jednak w tym psalmie również wersety, których nie rozumiałam – czwarty i piąty.
On ratuje od zguby życie twoje;
On wieńczy cię łaską i litością.
On nasyca dobrem życie twoje,
Tak iż odnawia się jak u orła
młodość twoja.
Myślałam: jaka łaska?, jakie dobro?, jaka młodość? skoro każda moja
minuta jest cierpieniem. Wiedziałam,
że jakaś prawda dla mojego życia jest
ukryta w tych słowach. Modliłam się,
żeby Bóg mi ją pokazał.
Po paru miesiącach poczułam się
lepiej i zaczęłam chodzić na nabożeństwa ukraińskie, które odbywały
się w naszym zborze (I Zbór KChB
w Gdańsku). Zaczęłam bliżej poznawać Ukraińców, których do tej pory
znałam tylko z widzenia. I zauważyłam, że mam dla nich jakąś specjalną
tolerancję. Zachowania, które nor-

malnie trudno byłoby mi zaakceptować, nie stanowiły dla mnie większego problemu w tym „ukraińskim
wydaniu”.
Druga rzecz, która mnie zdziwiła, to towarzyszące mi odczucie,
że moje umiejętności matematyczne
się skończyły. Jakby się coś wypaliło. Miałam wrażenie, że nie potrafię
rozwiązać żadnego matematycznego
zadania i matematyka to już rozdział
zamknięty. Bardzo się tego wystraszyłam. Odkąd pamiętam marzyłam
o tym, by zostać nauczycielką matematyki, a teraz miałam wrażenie, że
nie jestem już dłużej w stanie pracować w swoim ukochanym zawodzie.
Ponadto zastanowiło mnie dziwne pragnienie, które się nagle u mnie
pojawiło. Zapragnęłam uczyć się języka rosyjskiego. Bardzo trudno to
mi szło, ponieważ nie mam zdolności językowych. Często zniechęcałam się i mówiłam: to na nic, nie dam
rady. Jednak jednego dnia się zniechęcałam, a następnego znowu kilka
godzin poświęcałam nauce. Widziałam, że samo pragnienie uczenia się
rosyjskiego i wytrwałość w tym nie
pochodzą ode mnie. Nie jestem człowiekiem, który uczyłby się obcego
języka, żeby się po prostu rozwijać.
Ja raczej myślałam, że czas już zwijać się z tego świata. Dlatego oczywistym dla mnie było, że Bóg tu „macza palce”. Zaczęłam więc modlić się
i pytać: o co chodzi z tym rosyjskim?
W tym samym czasie Maksym
organizował SCMI. Widziałam, że
potrzebuje praktycznego wsparcia.
Zaproponowałam, że mogę pomóc
w szukaniu mieszkania dla misjonarzy, w uczeniu ich języka polskiego,
a po jakimś czasie, że pomogę mu
w pracy biurowej, by Centrum założyć formalnie.
Gdy przyszedł czas po rocznym
urlopie zdrowotnym na podjęcie decyzji, czy wracam do szkoły, byłam
już mocno zaangażowana w służbę
ukraińską. Pamiętam, że powiedziałam swojemu dyrektorowi wtedy, że
może uważać, że jestem nierozsądna
i niespełna rozumu, ale tak właśnie
odczytuję wolę Bożą dla swojego życia, by zająć się teraz pomocą
Ukraińcom.

Bałam się zostawić pracę, która
dawała mi stałe dochody i poczucie
bezpieczeństwa. Trudno jest zmieniać swoje życie, gdy ma się prawie
50 lat i jest się odpowiedzialnym nie
tylko za siebie, ale też za swoje dzieci.
Bałam się, że nasza rodzina popadnie
w długi, a długi to druga rzecz obok
bólu, której boję się najbardziej. Jednak jedno zdanie, które usłyszałam na
kazaniu ukraińskiego pastora ciągle
dźwięczało w mojej głowie: Najbezpieczniejszym miejscem dla człowieka
jest być w centrum woli Bożej. Uświadomiłam sobie wtedy, że to, co wydaje mi się być moim bezpieczeństwem
może w ciągu jednego dnia prysnąć
jak bańka mydlana. Wiedziałam, że
jeśli nie podejmę ryzyka, to moje życie duchowe popadnie w ruinę. Nie
będę już miała nigdy odwagi, by modlić się o wolę Bożą w swoim życiu,
gdy teraz ją zignoruję.
Dużym wsparciem dla mnie
w podejmowaniu tej decyzji był mój
mąż. Bóg niezależnie pokazał mu, że
moje nowe zajęcie nie jest działalnością charytatywną, tylko powołaniem i służbą. A jeśli powołaniem, to
po pierwsze nie da się od niego uciec,
a po drugie Bóg o wszystko się zatroszczy.
W służbie ukraińskiej przechodzę jako osoba i jako pracownik
SCMI wiele trudności. Widzę swoją słabość, swoje grzechy, również
przeszkody zewnętrzne. Ciągle też
zmagam się z chorobą, nie zostałam
cudownie uzdrowiona. Jednak moje
życie nabrało zupełnie innego sensu. Jest w nim dużo radości, poczucie pełni, nasycenia, zachwytu Bogiem. Czasami wydaje mi się jakby
wróciły lata mojej młodości. Już teraz wiem, co oznaczają dla mnie te
wersety z Psalmu 103, których wcześniej nie rozumiałam.
Drogi Czytelniku, może to co się
teraz dzieje w Twoim życiu kosztuje
Cię dużo łez, pojawiło się zwątpienie,
a może nawet niewiara. Sytuacja nie
zmienia się przez lata, a ty myślisz,
że wpadłeś w wir bezsensownych
zdarzeń i okoliczności. Ale może
właśnie teraz Bóg prowadzi Cię do
właściwego miejsca w Twoim życiu,
do centrum swojej woli.
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Wojciech Kowalewski

Jaka melodia
nadaje rytm twojemu życiu?
D

ziennik Washington Post postanowił przeprowadzić pewien eksperyment. Zaproszono Joshua Bell – jednego
z najwspanialszych skrzypków na świecie, aby zagrał krótki koncert in congito
na stacji metra w Waszyngtonie w godzinach szczytu. Eksperci ostrzegali pomysłodawców, że kiedy wirtuoz zacznie
grać mogą zjawić się tłumy, gdyż bilety
na jego występy są zawsze wyprzedawane. Zaskakujące było to, że w rzeczywistości, poza kilkoma dziećmi i jedną
osobą dorosłą, nikt nawet się nie zatrzymał, a minęło go ponad 1000 osób.
Wielu ludzi we współczesnym świecie potrzebuje Dobrej Nowiny i choć jest
ona dostępna dla każdego to wydaje
się często, że mijamy ją z obojętnością,
gdyż jesteśmy zbyt zajęci innymi sprawami by się zatrzymać i usłyszeć jej
posłannictwo. Właśnie dlatego warto się
zatrzymać i zastanowić nad pytaniem:
Jaka melodia nadaje rytm twojemu
życiu? Co tak naprawdę jest Dobrą Nowiną?
Historia spotkania Jezusa z Zacheuszem jest praktycznym obrazem Dobrej
Nowiny. Zacheusz, był zwierzchnikiem
celników – architellones – co dosłownie
można przetłumaczyć jako „arcycelnik”
– więc możemy sobie tylko wyobrazić co
myśleli o nim inni. Celnicy, którzy często
byli Żydami robili na tym bardzo dobry
interes. Byli jednymi z najbogatszych ludzi, ale jednocześnie stanowili najmniej
szanowaną grupę zawodową – postrzegani często jako zdrajcy, którzy się zaprzedali okupantowi.
Nie dziwi więc to, że Zacheusz nie
może się przepchać przez tłum by zobaczyć Jezusa. Nie chodzi tu bynajmniej

tylko o jego niski wzrost – ludzie po prostu nie chcą go przepuścić. Aby Go zobaczyć, Zacheusz decyduje się na dość
desperacki krok – wspina się na drzewo
– tak, ten urzędnik państwowy jest na
tyle zdesperowany, że nie przejmuje się
tym co pomyślą sobie inni. Narażając
się na kpinę innych podejmuje inicjatywę. Zależy mu bardzo by zobaczyć
i usłyszeć Chrystusa.
Był tam wielki tłum ludzi, z pewnością dużą grupę stanowili religijni liderzy,
dla których celnicy i prostytutki byli uosobieniem grzechu. I wtedy dzieje się coś
zupełnie niespodziewanego. Zamiast
przemówić do religijnego tłumu Jezus
zwraca się do „arcygrzesznika” Zacheusza i mówi do niego: „Zacheuszu zejdź
prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się
w twoim domu” (Łk. 19,6). Celnik jest
bardzo zdziwiony. Jego postawa w tym
wszystkim jest bardziej nacechowana
pokorą niż pychą. Nie przychodzi do Jezusa chwaląc się swym bogactwem czy
pozycją. Wręcz przeciwnie. Jest gotowy
wystawić się na publiczne pośmiewisko
byleby tylko zobaczyć Chrystusa.
Wtedy Jezus zaprasza Zacheusza
do swojego życia. W kulturze żydowskiej przyjmowanie gościny u kogoś było
równoznaczne z akceptacją tej osoby.
Możemy zaobserwować dwie reakcje na
to co się tutaj dzieje. Pierwsza dotyczy
religijnego tłumu: „A wszyscy którzy to
widzieli, oburzali się i mówili: Przyszedł
w gościnę do grzesznego człowieka”
(Łk 19,7). Czy Jezus nie zdaje sobie
sprawy z tego do kogo chce iść w gościnę? Czy nie wie, że to jest ten szef
celników, który dorobił się na okradaniu
biednych i służbie okupantowi?

Druga reakcja dotyczy odpowiedzi
Zacheusza na zaproszenie Jezusa:
„Wtedy Zacheusz powstał i oświadczył
Panu: Oto połowę mojego majątku daję
ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19,8).
To jest bardzo poważna deklaracja. Słowa te wypowiadane są publicznie wobec
całego tłumu zgromadzonych tam ludzi.
To oznacza, że naprawdę chce tak postąpić.
Co sprawiło tak radykalną zmianę
postawy u Zacheusza? W sercu Zacheusza następuje głęboka transformacja. Jezus zaprasza do siebie jednego
z najbardziej znanych grzeszników
w tłumie i poprzez to zaproszenie zupełnie zmienia się jego perspektywa
duchowa. Choć pewnie nie do końca rozumiał co się z nim dzieje, tak naprawdę
doświadczył po raz pierwszy w swoim
życiu rzeczywistości łaski. To jest tak
jakby nagle Zacheusz, usłyszał muzykę
i uświadomił sobie, że jest w obecności Mistrza – i to zupełnie zmienia bieg
jego historii. Chrystus ogłasza: „Dzisiaj
zbawienie przyszło do tego domu, bo
przecież i on jest synem Abrahama. Syn
człowieczy przyszedł bowiem odszukać
i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,9-10).
Przemienione życie jest owocem
zbawienia, które jest darem łaski Bożej.
To jest Dobra Nowina w działaniu! Oby
nasze serca usłyszały tę piękną melodię Ewangelii i nie pozostały wobec niej
obojętne w naszym codziennym życiu!

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

opr. Konstanty Wiazowski

wiadomości ze Świata
Tajlandia – Doroczne
Zgromadzenie ŚZB

Na Dorocznym Zgromadzeniu Światowego Związku Baptystów w Bangkoku,
które obradowało w dniach 2-7 lipca br.
w stolicy Tajlandii, podziękowano dotychczasowemu sekretarzowi generalnemu,
Neville Callamowi, za jego dziesięcioletnią służbę na tym stanowisku. W czasie
jego urzędowania Światowy Związek powiększył się o 24 nowych członków. Na
to stanowisko powołano Eliaha Browna
(36 lat) z USA, dotychczasowego sekretarza generalnego Północnoamerykańskiej Społeczności Baptystów. Do Światowego Związku Baptystów przyjęto trzy
nowe kościoły baptystyczne: powstały
w 2005 roku Ewangeliczny Kościół
Baptystów w Czadzie (200 członków
w 5 zborach), powstały w 2014 roku
Turecki Związek Baptystów (220 członków w 5 zborach) oraz powstały w 2014
roku Kościół Baptystów Zomi w Ameryce (2.500 członków w 33 zborach).
Rozpatrywane są cztery kolejne prośby
o włączeniu się do tego Związku, a dalsze
20 kościołów baptystycznych wyraziło
zainteresowanie przystąpieniem do ŚZB.
Obecnie Związek ten zrzesza 238 kościołów ze 124 krajów (bwa.org).

USA – zakładanie
nowych zborów

W marcu tego roku Międzynarodowy
Zbór Filipiński, świętując rocznicę swego powstania, ochrzcił kolejnych 7 osób.
I tak po roku istnienia składa się już
z 17 członków. We wrześniu 2016 roku
Japończyk Kenji Adachi rozpoczął nabożeństwa na przedmieściach Waszyngtonu. Teraz bierze w nim udział prawie 120
osób. W ubiegłym roku powstało 732
takich zborów, a przy tym przyłączyło się
232 inne zbory, stąd ilość zborów Południowej Konwencji Baptystów zwiększyła się o 964 nowe zbory. „Z wielką radością witamy każdy nowy zbór. Jesteśmy
wdzięczni za każdy zbór, który wysyła
misjonarza i każdego pastora, który
wspiera powstanie nowego zboru, ponieważ to same zbory zakładają nowe zbory
i zbory wysyłają misjonarzy” – mówi Kevin Ezell, przewodniczący Zarządu Misyjnego Północnej Ameryki (Baptist Press).
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USA – światowe zgromadzenie w obronie chrześcijan

W dniach 10-13 maja br. w Waszyngtonie, zostało przez Franklina Grahama
i Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Grahama, zwołane światowe zgromadzenie
w obronie chrześcijan. Franklin oświadczył, że każdego roku ginie na świecie ponad 100.000 chrześcijan. W czasie 10 lat to milion osób – to zbrodnia przeciwko ludzkości. W zgromadzeniu tym wzięło udział ponad 600 osób z 136 krajów.
Wśród obecnych były rodziny 20 egipskich koptów, których w lutym 2015 roku
ekstremiści islamscy skazali na śmierć. Celem tego spotkania było zwrócenie
uwagi na prześladowania chrześcijan, co jest ignorowane przez wielu polityków
i media. Wiceprezydent USA, Mike Pens, powiedział, że „obrona i wspieranie wolności wyznawania wiary należy do priorytetów zewnętrznej polityki administracji
prezydenta Trampa”. Było to ważne spotkanie, ponieważ wezwało ono do obrony
prześladowanych chrześcijan na całym świecie (invictory.com).

Szkocja – spadek liczby wiernych

Liczba osób uczęszczających na chrześcijańskie nabożeństwa w Szkocji spadła
w ciągu ostatnich 15 lat z 12 na 7%. Dziś jedynie 390 tys. uczęszcza na nabożeństwa – wynika z danych przedstawionych w raporcie Scottish Church Census.
Według prognoz liczba osób czynnie zaangażowanych w życie swoich Kościołów
może spaść przed 2025 rokiem to niespełna 290 tys. Według danych spadek
liczby uczestników nabożeństw dotyczy wszystkich głównych wspólnot chrześcijańskich – Reformowanego Kościoła Szkocji, Kościoła Rzymskokatolickiego
i Kościoła Episkopalnego (anglikańskiego) oraz innych mniejszych Kościołów.
Wyjątek stanowią niezależne wspólnoty zielonoświątkowe, które odnotowują
wprawdzie niewielki, ale stabilny wzrost (ekumenizm.pl).

Sierra Leone – doroczna konferencja baptystów

Zambia – brak pitnej wody i sanitariatów

Światowy Związek Baptystów postanowił w latach 2014-2017 zaspokoić pilną
potrzebę w czterech regionach tego kraju – dokonać odwiertów pitnej wody
i zbudować latryny, co podniosłoby zdrowotność mieszkańców. Dalekie wędrówki do rzeki po wodę powstrzymywały młodzież, szczególnie dziewczęta,
od nauki w szkole. Na terenach wiejskich stałe wędrówki po wodę są bardzo
uciążliwe dla kobiet. O 60% zmalały zachorowania tam, gdzie prowadzono
spotkania uświadamiające i jest dostęp do zdrowej pitnej wody, a dzieci mogą
uczęszczać do szkół. Postanowiono za określoną sumę dokonać 18 odwiertów i wybudować 150 latryn. Jednak od czasu podjęcia tego projektu do jego
wykonania cena towarów i usług wzrosła tam o 100 procent. Dlatego powstanie tylko 9 odwiertów i 70 latryn (Baptist World, 2/2017).

Egipt – ataki na chrześcijan

W piątek, 26. maja br. 10 zamaskowanych radykalistów islamskich zatrzymało autobus, wiozący koptyjskich chrześcijan na nabożeństwo. Wszystkim pasażerom, ponad 25 osób, kazano opuścić autobus, każdego, włącznie z dziećmi, pytano, czy jest chrześcijaninem. Potem kazano każdemu
wyrzec się chrześcijańskiej wiary i wyznać wiarę islamu. Ale wszyscy,
nawet dzieci, odmówili. I każdy z nich strzałem w głowę lub w szyję, został
pozbawiony życia. Natomiast w Niedzielę Palmową w ataku terrorystycznym na kościół zginęło 46 koptyjskich chrześcijan. Państwo Islamskie
morduje chrześcijan w Egipcie, Iraku i Syrii tylko dlatego, że odmawiają oni
wyrzeczenia się swojej wiary w Jezusa. Jeden chrześcijanin był ukrywany przez islamską rodzinę z sąsiedztwa. Ale gdy poszukujący chrześcijan
terroryści przyszli do tego domu, powiedział: „Jezus mówi: Kto zaprze się
mnie, tego i Ja się zaprę”. Wyszedł z ukrycia i został zamordowany. Jego
matce nie pozwolono nawet pogrzebać ciała swego syna (Christian Post).

Ukraina – kongres baptystów w Równem

Sierra Leone to państwo w Afryce Zachodniej, gdzie w 1787 roku osiedlili się,
przybyli z Nowej Szkocji w Kanadzie, czarnoskórzy lojaliści. W maju 2014 roku
wybuchła tam epidemia śmiertelnego wirusa ebola, która pochłonęła ponad
4000 osób. Kościół Baptystów tego kraju powstał w 1974 roku. Pierwszym jego
przewodniczącym został Joseph Sedu Mans, pastor weslejańskich metodystów.
Baptyści posiadają tam szkoły i szpitale. Ich okulistyczny szpital jest najlepszym
w kraju. A założona w 1854 roku szkoła wydała wielu prominentnych postaci.
Kościół Baptystów posiada 190 zborów i liczy 25.040 ochrzczonych członków.
Obecny na konferencji Neville Callam, sekretarz generalny Światowego Związku
Baptystów, powiedział: „Przeżyliście bardzo trudne chwile, przeszliście dosłownie
doliną cienia śmierci. Wielu z nas na całym świecie szło razem z wami – z miłością, gorliwą modlitwą i ofiarną pomocą” (Baptist World, 2/2017).

W ramach święta Reformacji, 14. maja br. na stadionie „Awangard” odbył
się kongres baptystyczny okręgu Równo. Zebrał on ponad 3.000 wierzących. Już przy wejściu na stadion przychodzących witała orkiestra. Połączony chór, grupy muzyczne, występy solistów – ogłaszały wielkość Boga.
Wznoszono modlitwy o władze, dziękowano za czas wolności zwiastowania Słowa Bożego. Prezydent miasta nadmienił, że budujący ten stadion
wyśmialiby tego, kto powiedziałby im, że kiedyś baptyści będą mieli tu
swoje zebranie. W swoim wystąpieniu Walerij Antoniuk, przewodniczący
Rady Kościoła, omówił pięć głównych zasad Reformacji: tylko Pismo Święte, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus i tylko Bogu chwała. Wieczorem,
z udziałem zespołu „Gospel Company” odbył się koncert, w czasie którego
wysłuchano też świadectw tych, którzy ulegając zasadom Reformacji, oddali swoje życie Bogu (ecbua.info).

Angola – Baptystyczna Konwencja Angoli

Indonezja – coraz więcej chrześcijan

Powstała ona 25. czerwca 1940 roku w mieście Huambo pod kierownictwem
portugalskiego misjonarza Manuela Ferreira Pedrasa i szybko objęła swoim zasięgiem cały kraj. Po ogłoszeniu niepodległości tego kraju w 1975 roku, pracę misyjną wspierali misjonarze amerykańscy i angielscy. Jest uznana przez państwo, była
założycielką Ewangelicznego Aliansu Angoli. Prowadzi współpracę z baptystami
w Brazylii, Portugalii, USA, Południowej Afryce i Niemczech. Konwencja składa się
z 315 zborów, liczących około 40.000 członków. Posiada dwa seminaria teologiczne – w Luandzie i Huambo. Odważne plany zakładania nowych zborów nie zostały
zrealizowane z powodu braku infrastruktury – w wioskach i miasteczkach zbory
często spotykają się w małych budynkach lub pod drzewami, ponieważ działki
budowlane są bardzo drogie. W kraju tym zagraniczni misjonarze nie pozostawili
po sobie szkół, szpitali i budynków kościelnych. Jedynie w Luandzie Pierwszy
Zbór Baptystów posiada wspaniały historyczny budynek (BWA Connect, 5/2017).

Indonezja to największy muzułmański kraj. Chrześcijanie stanowią tam 7%
mieszkańców, ale ich liczba stale rośnie. Pastor Kongkin przytacza wiele
świadectw byłych muzułmanów, którzy uwierzyli w Chrystusa. Ataki terrorystyczne w imieniu Allacha każą wszystkim zastanowić się nad tym, czy
taki ma być islam. Niektóre wspólnoty islamskie są tym zaniepokojone,
dlatego szukają innej drogi życia. Ale następuje radykalizacja islamu. Pastor
Kongkin, były muzułmanin, na własnym przykładzie powiedział, dlaczego
muzułmanie zwracają się do Chrystusa: „Mój przyjaciel dzielił się ze mną
ewangelią, a na przykładzie radości i pokoju w jego rodzinie, sam zechciałem mieć takie życie. Zacząłem szukać Boga i przyjąłem Jezusa Chrystusa
jako swego Zbawiciela”. Największym zagrożeniem dla chrześcijaństwa
w tym kraju są ustawy państwowe i radykalne grupy islamskie, które wywierają naciski na lokalne władze (invctory.com).

USA – zbory baptystyczne zomi

Zo to protoplasta ludu zomi, zamieszkującego
tereny Myanmar, Bangladesz i Indie. Tradycyjnie
byli oni animistami, teraz w 95% są chrześcijanami, a dzięki baptystycznym misjonarzom
amerykańskim w XVIII i XIX wiekach – w swojej
większości są baptystami. Ze względu na niepokoje w tych rejonach, wielu z nich wyemigrowało do Stanów. 21. października 2012 roku powstało Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych
Zomi w Ameryce. Obecnie należy do niego 33
zbory w 17 stanach. W 2015 roku wspierali oni
swoich rodaków w Myanmar, którzy stali się
ofiarami powodzi. Nabyli już działkę i w ciągu
dwóch lat planują powołać tam Seminarium
Teologiczne Zomi (Baptist World, 2/2017).

Chiny – dalszy wzrost Kościoła

Pastor Erik Burklin, zajmujący się w ramach
China Partner przygotowaniem chrześcijańskich liderów, mówi o dalszym rozwoju Kościoła w tym kraju. Centralne władze jednego
z okręgów przyznały 7,3 mln USD na budowę
kaplicy Seminarium Teologicznego w Nankinie.
W czasie spotkania z pastorami tego okręgu
Burklin zapytał ich, ile ludzi chrzczą oni rocznie. Po pobieżnych obliczeniach okazało się,
że każdego roku chrzczą oni do 100.000 osób
rocznie! Władze tego kraju coraz bardziej zacieśniają kontrolę nad chrześcijanami, szczególnie
wobec zborów domowych. Dlatego ponad 100
mln ludzi jest tam prześladowanych za wiarę,
szczególnie cierpią grupy protestanckie. Choć
prezydent Chin Xi Jinping stara się nawiązywać
przyjacielskie stosunki z zachodnimi krajami, to
jednak jego reżym staje się coraz okrutniejszy
(Christian Post).

USA – dane o Południowej
Konwencji Baptystów

W ubiegłym roku Konwencja ta powiększyła się
o 964 nowych zborów i obecnie liczy 47.272
zbory. Ponadto ma ona 4.492 placówek misyjnych. Natomiast liczba członków zmniejszyła
się o 77.786 osób i obecnie wynosi 15.2 mln.
Zbory tej Konwencji w 2016 roku ochrzciły
280.773 osób, wobec 295.212 w roku poprzednim. Jedna ochrzczona osoba przypada na
54 członków. Frank S Page, przewodniczący
Konwencji, stwierdza: „Każdy, kto zapoznaje
się z tymi danymi, jest zasmucony niskim poziomem duchowym naszych zborów i brakiem
ewangelizacyjnego zapału. Wszyscy powinniśmy nad tym ubolewać. Liczby te zmuszają każdego z nas do zastanowienia się nad tym, czy
dzielę się ewangelią tak jak powinienem? Czy
jestem przejęty losem zgubionych i modlę się
o ich zbawienie?” (Baptist Press).
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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.

