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Ciągły wysiłek przemiany

Mateusz Wichary
ie jesteśmy doskonali. Nie żyjemy w doskonałym
świecie. Lud, pośród którego mieszkamy to lud nieczystych warg – niezdolny sam z siebie do wielbienia Boga
zgodnie z jego wolą (Iz 6:6). To poczucie nieadekwatności,
braku łatwości, nieoczywistości w byciu Kościołem podobającym się Jezusowi Chrystusowi jest konieczną cechą
zdrowego Kościoła. Jak poczucie niezadowolenia z siebie
samego – w zrozumieniu Bożej łaski oczywiście, bo inaczej pozostaje nam tylko czysta rozpacz – jest konieczna
chrześcijaninowi do rozwoju. Mamy wyznawać, że jesteśmy ubodzy w duchu, mamy się tym smucić, ma to w nas
powodować cichość, łaknienie i pragnienie sprawiedliwości – inaczej nie będziemy częścią Królestwa Niebios, nie
doznamy pociechy, nie posiądziemy ziemi, nie będziemy
nasyceni (Mt 5:3-7). Słowami Pawła, nie powinniśmy myśleć, że pochwyciliśmy, raczej jedno czynić: „zapominając
o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzać do celu” (Flp 3:13-14).
Ten wysiłek nigdy nie jest łatwy. Łatwiej uznać pewne
osiągnięcia za niewzruszone i nienaruszalne. Mamy pastora, należymy do właściwego wyznania, mamy zdrową
naukę, od czasu do czasu ktoś się nawraca. Niby wszystko
dobrze. Ale warto zapytać również o nasze małżeństwa,
o dzieci, o służbę charytatywną, o to, czy mamy służbę
dla Ukraińców mieszkających obok, czy reagujemy właściwie na zmiany w okolicy, czy wykorzystujemy możliwości,
czy doszkalamy się w poznawaniu Słowa, czy inwestujemy
w naszych młodych liderów... itd. itp. Wspaniałym przykładem takiej nieustannej troski jest dzielna kobieta z Przypowieści 31. Nieustannie w ruchu. Nieustannie weryfikująca zachodzące w gospodarstwie procesy: pilnuje więzi
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„Kto zważa na wiatr,
			 nigdy nie będzie siał;
		 a kto patrzy na chmury,
					nie będzie żął.”

LIST DO ZBORÓW

z małżonkiem, ale również dba o len, daje żywność swoim
domownikom, myśli o rozwoju (nabywa nowe pola i winnice), tka, pomaga ubogim, przygotowuje się na zimę, umie
zadbać o estetyczny ubiór... itd.
Semper reformanda. Ciągle reformujący się, czyli: ciągle poddający się zmianie, weryfikujący swój stan, ciągle
gotowi do poprawy. Oto wyzwanie przed nami.
Oczywiście, nie da się tego robić doskonale. Ale trzeba do doskonałości sięgać. Trzeba próbować. Wychylać
się, sięgać do tego celu. Nie odpuszczać sobie. Nie uspokajać się tym, co nam wychodzi – choć jednocześnie nie
mieć kompleksu zbawiciela świata, i nie próbować kontrolować wszystkiego, bo to nie jest nasze zadanie. Niemniej,
nie odpuszczać sobie. Nie lenić się. Czuwać. I myśleć
o rozwoju.
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6:33).
Jakże wspaniała obietnica! Szukajmy. Nieustannie. Myślmy o naszych priorytetach. Zastanawiajmy się jak Królestwo Boże i Jego wartości można lepiej i pełniej wspierać
w świecie wokół nas, a – Bóg sam to obiecuje – On zajmie
się resztą. Obyśmy tego doświadczali! Oby to błogosławieństwo było naszym udziałem! Drogi Panie, kieruj nas
i prowadź! Nie pozwól nam usypiać, ani słabnąć. Nie daj
nam fałszywego poczucia bezpieczeństwa ani spokoju, gdy
trzeba szukać dobra Twojego Królestwa! Kieruj nami i prowadź, dla jego rozwoju i chwały, a naszej wielkiej satysfakcji, że oto możemy służyć wielkiemu Twojemu dziełu
i nasze życie przez to może mieć sens. Ojcze, upewniaj nas
o swojej miłości, Duchu dodawaj nam w tym odwagi i mądrości, Amen.

Drodzy Bracia i Siostry,
życie wiąże się z ryzykiem. I Bóg wcale nas nie chce
od niego zachować. Przeciwnie! Ryzyko jest Bożym
darem, uczącym nas modlitwy i zaufania. Oczywiście,
Bogu nie podoba się niefrasobliwość i rozrzutność, czy
lekkomyślność. Ale wcale nie jest rozwiązaniem działanie w absolutnej pewności, czy komforcie poznania wszystkich skutków naszych decyzji. Ryzyko jest
częścią życia człowieka wierzącego. To właśnie w takich chwilach ujawnia się nasze zaufanie do Boga, jak
uczy nas Habakuk: „Drzewo figowe nie wydaje owocu,
a na winoroślach nie ma gron … Lecz ja będę się radował w Panu” (Hab 3:17-18).
Dlatego powyższy werset z Kaznodziei nie mówi,
że człowiek wierzący ma czekać na dzień bez wiatru,
aby siać, lub bez chmur, aby żąć. Bóg raczej ustami Kaznodziei przestrzega nas przed zbytnim asekuranctwem;
oczekiwaniem na całkowite bezpieczeństwo. Nigdy tak
nie będzie i lepiej to przyjmijmy. Zawsze będzie jakiś
powiew wiatru, który może nam przeszkodzić i niepokojąca chmura, gdy zaczniemy zbierać. One będą nam towarzyszyć, ale i tak mamy siać i żąć. Oczywiście, mamy
zachować rozsądek – nie siać w wichurze i nie zbierać
podczas ulewy. Ale mamy ufać i się nie bać. „W nadziei”
– jak pisze apostoł Paweł – że „będziemy uczestniczyć
w zbiorach” (1 Kor 1:10).
Mamy prawo oczekiwać na Bożą przychylność
i obecność przy nas, niezależnie od plonu. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8).
W tej nadziei mamy siać – niezależnie od różnych chwilowych wątpliwości. Inaczej nigdy nie ruszymy. Inaczej
zawsze znajdziemy wymówkę. Pamiętajmy więc raczej,
że Jezus Chrystus się nie zmienia. I to On jest Panem
historii, również wiatrów i chmur: „w nim zostało
stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy
widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy panowania,

czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko
przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1:16).
Prosimy więc, drodzy Bracia i Siostry, jak co roku,
abyście zasiali w inicjatywy ogólnokościelne. W tym
roku przed nami początek kolejnej, czteroletniej kadencji Rady Kościoła. Jako priorytety stawiamy przed sobą:
• troskę o przywódców, o ich wytrwałość i dojrzałość
w służbie, ale i nowe powołania;
• rozpoczęcie projektu M4, który wzmacnia proces zakładania nowych zborów;
• założenie, we współpracy z węgierskimi braćmi, ogólnopolskiej baptystycznej organizacji dobroczynnej.
Prosimy Was o modlitwę. Troska o cały kraj, o zabezpieczenie zborowego zapotrzebowania na przywódców, których w wielu zborach brakuje, troska o zachętę
i wsparcie dla tych, którzy często walczą w trudnych
sytuacjach, w końcu, troska o pomoc w zakładaniu nowych zborów, o wsparcie służby Waszych zborów przez
prężną organizację charytatywną – to wszystko duże
wyzwania. Podejmujemy je i chcemy zrealizować, choć
wieje mocny wiatr i zbiera się wokół nas wiele chmur.
Podejmujemy je, bo to ten czas daje nam Bóg i chcemy
go jak najlepiej wykorzystać. Dlatego proszę, pamiętajcie o nas – o Radzie Kościoła – oraz o wszystkich służbach ogólnokościelnych: Seminarium, Wydawnictwie
„Słowo Prawdy”, Służbie Kobiet, Diakonacie, o Domu
Opieki w Białymstoku, Służbie Młodzieżowej i Katechetycznej oraz o Słowiańskim Centrum Misji i Integracji w Gdańsku.
Niech wam Bóg błogosławi i przydaje mądrości,
odwagi i wiary do siania w nadziei i przyjmowania
z wdzięcznością z Bożej ręki tych plonów, które daje!
Niech Jemu będzie chwała, poprzez nasze oddanie, święty upór i gorliwość dla sprawy Jego Królestwa, Amen.
W imieniu Rady Kościoła,
Przewodniczący Rady Kościoła,
prezbiter Mateusz Wichary
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SŁOWO ZACHĘTY

Z historii KOścioła
Konstanty Wiazowski

Krzysztof Osiecki

J

ako prezbiter okręgowy w Okręgu
Gdańskim już od jakiegoś czasu
obserwuję, że coraz więcej zborów
w naszym rejonie nie ma pastora
i niestety nie ma wielu kandydatów
do przejęcia pustych miejsc służby.
To dotyczy nie tylko istniejących
zborów, lecz także możliwych miejsc
służby, gdzie praca misyjna może
być wykonywana i nowe zbory mogłyby powstawać. Po prostu nie ma
duszpasterzy. Problem braku liderów
zaczyna być bardziej odczuwalny
w Kościele Chrześcijan Baptystów
w Polsce i w najbliższej przyszłości
może być krytyczny, jeśli nic tu się
nie zmieni.

Co będzie za 15 lat?
Kilka lat temu na jednym ze zjazdów
Kościoła przedstawiono statystyki,
jak wygląda profil obecnych duchownych KCHB. Okazało się, że mamy
stosunkowo dużo pastorów w średnim
wieku (45-60 lat), natomiast wyraźnie
widać, że jest brak nowych, młodych
liderów. Wiadomo co to oznacza dla
kościoła już niebawem. Będziemy
mieli poważny brak liderów w kościele dla następnego pokolenia. Brak
chętnych na pastora jest problematyką związaną z wieloma czynnikami
takimi jak: efekt współczesnego zeświecczenia kościoła, brak biblijnej
dyscypliny dzieci i solidnego życia
duchowego w naszych rodzinach.
Skutek jest taki, że nie wychowujemy naszych dzieci w kierunku służby
Bogu. Inne przyczyny tej sytuacji to
problemy finansowe związane z przyjęciem funkcji pastora, brak solidnego
przygotowania teologicznego lub nawet osobiste wady moralne kandydata, lub po prostu lenistwo.

Różne rozwiązania problemu?
Nie jestem jedyną osobą w kościele,
która jest świadoma tego rozwijającego się kryzysu. Są inni liderzy, którzy
w ten, czy inny sposób, szukają rozwiązania problemu. Niektóre działa4
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nia są odpowiedzią, jak: zwiększenie
naboru do WBST, Centrum Edukacji
Liderów (CEL) lub nowa propozycja
przygotowywania liderów KCHB
proponowana przez członków Rady
Kościoła. Wszystkie te propozycje
i służby mają swoje ważne miejsce
w kościele. Natomiast powinniśmy
pamiętać, że przede wszystkim bycie
pastorem to powołanie od Boga. Mężczyzna musi czuć powołanie Boże
w swoim życiu.

Modlitwa o stu nowych
pracowników
W ewangelii Mateusza czytamy:
„A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż
był utrudzony i opuszczony jak owce,
które nie mają pasterza. Wtedy rzekł
uczniom swoim: Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście
więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” (Mt 9,36-38).
Główny problem deficytu pracowników wynika z braku przekonania o powołaniu od Boga. Dla
niektórych bycie pastorem to zawód,
nie zaś powołanie. Mamy się modlić
o robotników i oczekiwać, żeby Pan
ich powołał do służby. Gdy w dziewiętnastym wieku Hudson Taylor
prowadził misję w Chinach zobaczył, że potrzeba pracowników była
ogromna i zaczął się modlić z innymi
o siedemdziesięciu nowych misjonarzy. Bóg ich wysłuchał i pojawili
się w ciągu trzech lat (1882-1884).1
Należy pamiętać, że wysyłanie misjonarzy w tamtych czasach było
czymś bardzo trudnym w logistyce
i praktyce, a jednak Bóg powołał tych
siedemdziesięciu do służby na niwie
pańskiej. Od jakiegoś czasu osobiście
modlę się o stu nowych pracowników
dla naszego Kościoła. Wierzę, że jeśli inni też dołączą się do tej modlitwy, może Pan żniwa nas wysłucha
i wyśle robotników na pole misyjne.
Z moich obserwacji stosunkowo
1

Taylor, H. D. and M. (n.d.). Hudson Taylor’s
Spiritual Secret.

mało modlimy się dzisiaj i widać to
dość często na szczeblu liderów w kościele. To nie chodzi o to, że w ogóle
nie modlimy się, tylko znacznie mniej
niż ewangeliczni chrześcijanie w poprzednich okresach rozwoju kościoła
po reformacji protestanckiej. Kościół
dzisiaj jest bardziej obsadzony pragmatystami niż mężami modlitwy szukającymi Bożej ingerencji w rozwój
kościoła. Mamy sporo menadżerów,
uczonych i biznesmenów, a mało mężów wstawiennictwa. Kościół ewangeliczny sto lat temu był bardziej
skłonny ku modlitwie.
Czytamy o Hudsonie Taylorze:
„Nikt nie zrozumiał lepiej niż Pan Taylor, jaki koszt będzie, żeby ta służba
została wykonana, ale nikt nie poszedł
do tej kwestii bardziej w bezustannej
modlitwie jak on.”2
Często modlitwa dzisiaj jest
pewną formalnością, ale nie jest silną
zależnością od Boga, którą wykonujemy codziennie, regularnie i systematycznie. A chodzi o to, żebyśmy mieli
nawet okresy postu i modlitwy oraz
byli bardziej skłonni przedłużać nasz
czas modlitwy niż go raczej skracać.
Czy moglibyśmy wspólnie się
modlić jako Kościół o stu nowych liderów dla następnego pokolenia jako
część naszej codziennej modlitwy
do czasu kiedy Pan nas wysłucha?
Syn Boży nam powiedział: „Proście
więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” Jeśli
chcemy mieć więcej liderów należy
na pierwszym miejscu prosić Boga
o to. Wszechmocny sam zachęca nas
w tym kierunku mówiąc: „Wołaj do
mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie
wiesz!” (Jer. 33,3).
Zachęcam nas wszystkich do
modlitwy o stu nowych pracowników dla KCHB w Polsce i przy okazji
możemy prosić Boga o przebudzenie
w kraju nad Wisłą.
2

Taylor, H. D. and M. (n.d.). Hudson Taylor’s
Spiritual Secret.

W cieniu Wielkiej Reformacji

W

roku tym wspominamy wielkie zasady Reformacji: tylko
Pismo Święte, tylko Chrystus, tylko
łaska Boża, tylko wiara, tylko Bogu
chwała. Ale czy wszystkie te zasady
są realizowane w kościołach, wywodzących się z Reformacji? Szybko przyjęły one swoje księgi symboliczne za podstawę wiary i praktyki
i nadal się ich kurczowo trzymają.
Niby uznają, że Kościół stale powinien się reformować, ale tak naprawdę to żadnych zmian w nich nie następuje – nabożeństwa przebiegają
zgodnie z zapisem w tych księgach
i nic się nie zmienia. Inaczej jest
w kościołach, których schemat nabożeństwa nie jest spisaną formułą,
a nawet nie ma ono żadnego schematu. Ale są to już kościoły innej
reformacji – reformacji radykalnej,
tej mniej oficjalnej.

Ruch anabaptystyczny
Część reformatorów szwajcarskich
w 1525 roku, w oparciu o dokładną lekturę Pisma Świętego, doszła
do przekonania, że do Kościoła na-

leżą tylko ci, którzy przez osobistą
wiarę w Jezusa Chrystusa i złożoną
Mu obietnicę wierności w chrzcie
świętym, z łaski Bożej doświadczyli uwolnienia od mocy grzechu
i stali się uczestnikami nowego
przymierza. Widzieli Kościół Jezusa Chrystusa jako społeczność ludzi
odrodzonych, którzy dopiero wtedy
byli zanurzani w wodzie na znak
poddania Chrystusowi i gotowych
do naśladowania swego Pana w różnych sytuacjach. Chrzcili zatem tylko tych, którzy już uwierzyli i nie
zgadzali się z tym, aby o ich wierze
decydowały władze państwowe, byli
gotowi na naśladowanie swego Pana
w cierpieniu. Nazywano ich anabaptystami czyli nowochrzczeńcami.
Uważano bowiem, że chrzcili się oni
po raz drugi, natomiast oni uważali
swój chrzest za pierwszy, bo prawdziwy i autentyczny.
Nie spodobało się to reformatorom niemieckim jak i szwajcarskim. Wraz z katolikami postanowili zniszczyć anabaptystów. Ich
poselstwo uważali za herezję, gdyż
naruszało ono ówczesny status spo-

łeczny. Dlatego anabaptyści byli
prześladowani, więzieni, torturowani, paleni na stosach i topieni. Jako
prawdziwi naśladowcy Jezusa oczekiwali oni na to i z radością nieśli
swój krzyż. Uważali, że cierpienie
jest częścią procesu upodabniania
ich do Chrystusa. „To prawda, jeżeli
ktoś pragnie prowadzić życie chrześcijańskie, to doświadcza tego samego czego doświadczył Chrystus. Do
tego jesteście powołani, ponieważ
Chrystus też cierpiał i zostawił nam
przykład do naśladowania” – napisał
anabaptysta Leohard Schiemer. Sam
Schiemer w 1527 roku został uwięziony, potem ścięty i spalony.
5. stycznia 1527 roku na Feliksie Manzu wykonano wyrok śmierci
przez utopienie. Jego winą było to,
że jako dorosły mężczyzna przyjął
chrzest. Po drugie, dokonywał on
chrztu innych ludzi, których doprowadził do osobistej wiary w Jezusa. Po trzecie, odmówił ochrzczenia swoich dzieci. Ale nie milczał
nawet wtedy, gdy prowadzono go
na śmierć. Wielbił Boga śpiewem
i przemawiał do stojących przy droSŁOWO PRAWDY – 10 – październik 2017
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dze ludzi. Po przywiezieniu go nad
rzekę, wprowadzono do łódki, związano i wrzucono do wody. Manz
oddał życie za przekonania, które
głosił. Był jednym z pierwszych
anabaptystów. Żył i umarł, ponieważ
opowiedział się po stronie biblijnego
autorytetu, chrztu wierzących i kościoła wierzących.
W latach 1526-1618 zginęło

żegnały się od antysemickich wypowiedzi swego reformatora. A ile
trzeba jeszcze czekać, aby zostały
usunięte jego przekleństwa?
Z tych i innych powodów wiedza w naszym kraju na temat ruchu anabaptystycznego jest bardzo
mała. Jednak w 2009 roku nasze
Wydawnictwo „Słowo Prawdy”
wydało bardzo ważną książkę na
ten temat. To „Anabaptyści” Williama R. EsteByli przekonani o tym, że tylko dobrowolne
pa, zawierająca udokugromadzenie się wierzących może tworzyć
mentowaną historię tego
widzialny Kościół, zgodny z apostolskim
ruchu.
Dowiadujemy
się tam o wspaniałych
wzorem Nowego Testamentu.
postaciach tych, którzy
z rąk religijnych oprawców ponad za cenę swego życia, będąc wier5000 anabaptystów. W Szwabii po- nymi Słowu Bożemu, poszli dawstał specjalny czterystuosobowy lej – pomijając tradycję kościelną,
oddział policji, którego zadaniem wracali do tekstu Pisma Świętego.
było tropienie anabaptystów i za- Czytamy tam: „Od samego początbijanie ich na miejscu. Ze względu ku ruch anabaptystyczny nie wahał
na rozmiar zadania, po pewnym się z odcięciem od grzesznych wyczasie liczebność oddziału zwięk- naturzeń przeszłości. Starał się on
szono do tysiąca osób. Zdarzały się ściśle dostosować do objawionego
masowe egzekucje, w których ginę- w Nowym Testamencie apostolskieło do kilkuset osób naraz. Siedmiu go wzorca. Reformacja nie wchodzina dziesięciu wędrownych kazno- ła w rachubę. Anabaptyści widzieli
dziejów anabaptystycznych zginęło swoje zadanie jako budowanie na
męczeńską śmiercią. Mimo to byli zupełnie nowych podstawach…
W przeciwieństwie do duchogorliwymi misjonarzami, dużo pisali na temat swoich przekonań. Już wych entuzjastów, anabaptyści nie
w roku 1534 dotarli aż do Anglii oczekiwali na nowe objawienie jako
i tam w jakiś sposób wspierali dzia- podstawy do przebudowy Kościołających w łonie kościoła anglikań- ła. Podobnie do Nehemiasza, który
po powrocie zaczął odbudowywać
skiego separatystów.
Wszystko to było powodem świątynię na starych fundamentach,
wrogiego stosunku katolików i pro- uważali się oni za budowniczych witestantów do tej radykalnej refor- dzialnego Kościoła na prawdziwym
macji. Gdy swemu wykładowcy na fundamencie, Jezusie Chrystusie…
Chrześcijańskiej Akademii Teolo- Anabaptystów nie interesowało
gicznej wspomniałem o anabapty- budowanie Kościoła przymusem,
stach, zaśmiał się i zaczął mówić przez chrzest niemowląt czy przez
o ekscesach w Münster. Tylko tyle nakaz władzy. Tak zbudowany Kona ten temat wiedział. W Księgach ściół uważali za fałszywy, a nie
Symbolicznych niektórych kościo- Chrystusowy. Zabiegali o gromałów nadal znajdują się przekleństwa dzenie Kościoła ludzi wierzących,
Lutra pod adresem anabaptystów. którzy swobodnie reagowali na
Choć niedawno wyrażono ubo- zwiastowanie ewangelii. Byli przelewanie z powodu prześladowań konani o tym, że tylko dobrowolne
tych wiernych naśladowców Jezu- gromadzenie się wierzących może
sa, to jednak przekleństwa w oficjal- tworzyć widzialny Kościół, zgodny
nych dokumentach nadal pozostają. z apostolskim wzorem Nowego TeOstatnio kościoły ewangelickie od- stamentu” (str. 240.241.242).
6
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Baptyści spadkobiercami
anabaptystów?
Bezpośrednimi spadkobiercami anabaptystów są mennonici, którzy wywodzą się od anabaptysty Menno
Simonsa. Następnymi spadkobiercami są huteryci – zwolennicy przekonań Jakuba Huttera, mieszkający
do czasów obecnych w komunach.
Natomiast amisze wywodzą się
od anabaptysty Jakuba Ammana,
który wraz ze swoimi zwolennikami w 1693 roku odłączył się od
głównego nurtu anabaptystycznego. Obydwa ostatnie kierunki pielęgnują swoje obyczaje i częściowo
przestrzegają zasad izolacji kulturowej.
A baptyści? Pojawili się oni
prawie sto lat po Reformacji (1609)
i pierwszych anabaptystach. Podobieństwo w ich nazwie polega na
słowie „baptyści” co znaczy zanurzyciele, ponieważ greckie słowo
baptidzo znaczy zanurzać. Właśnie anabaptyści, trzymając się nowotestamentowej postaci chrztu,
chrzcili na wyznanie wiary przez
zanurzenie. Uważali oni ten chrzest
za jedynie ważny i autentyczny.
A ponieważ byli kiedyś chrzczeni
w swoich kościołach jako niemowlęta (co uważali za pusty rytuał), kościoły te twierdziły, że dokonują oni
powtórnego chrztu, a więc są nowochrzczeńcami czyli anabaptystami.
Przezwisko to stało się ich nazwą.
Historycy dowodzą, że praktykowana przez baptystów angielskich dyscyplina kościelna, walka o wolność
religijną, na pewno wywodzą się od
anabaptystów, którzy taką dyscyplinę w swoich szeregach stosowali
i domagali się niezależności Kościoła od władzy świeckiej.
Anabaptyści bronili kilku zasad, które obecnie praktykują baptyści. Przede wszystkim wyznawali
oni reformacyjną zasadę sola Scriptura – tylko Pismo Święte. Choć była
to zasada reformatorów, anabaptyści
uważali, że Kościół powinien mieć
nowotestamentowy model – ma być
społecznością ludzi odrodzonych

i ochrzczonych, nie podlegający
władzy świeckiej. Podkreślali, że
do Kościoła mogą należeć tylko ci,
którzy zostali ochrzczeni po wyznaniu wiary w Jezusa. Chrzest
był publicznym poddaniem się życiu uczniostwa, odpowiedzialności
przed Bogiem i zbudowaniem dla
zboru. Anabaptyści oddawali siebie i swoje zbory Jezusowi Chrystusowi jako Panu. Domagali się
wolności religijnej i twierdzili,
że władze świeckie nie powinny
wtrącać się do spraw Kościoła i zasad jego wiary. Byli pierwszymi,
którzy zakwestionowali istniejącą
wtedy zasadę, że obywatele muszą
wyznawać religię swego władcy.
Istniało bowiem wtedy prawo: czyja władza, tego religia. W końcu
anabaptyści byli przykładem wierności swoim przekonaniom nawet
w okrutnych prześladowaniach.
Baptyści, choć nie bezpośrednimi,
to są duchowymi spadkobiercami
anabaptystów.

Wspólne cechy
wyznawanej wiary
Choć baptyści nie wywodzą się bezpośrednio od anabaptystów, to jednak
ich zasady wiary są niemal wspólne.
Wiele cech szesnastowiecznych anabaptystów znajduje swoje przedłużenie w baptystycznych zasadach wiary. Dla baptystów nazwa jest czymś
więcej niż tylko tradycją czy skrótem wiary, lecz łącznikiem z historycznym dziedzictwem odważnych,
nowotestamentowych wierzących.
Baptyści wierzą w autorytet Pisma
Świętego. Zaczynając od anabaptystów, poprzez angielskich purytan,
a potem separatystów, baptyści zawsze zwracali się do Pisma Świętego
jako ostatecznego autorytetu swojej
wiary i praktyki. Reformatorzy głosili tę zasadę, a baptyści ją praktykują. Ostatecznym autorytetem nie jest
tradycja, zarząd Kościoła, papież czy
biskup, lecz nieomylne Słowo Boże.
W październiku 2017 roku
wszyscy protestanci będą świętowali 500-lecie Reformacji. Będzie

to ważne wydarzenie. Jednak mię- Słowa podejmują wszystkie inne
dzy ewangelikami, dokonującymi decyzje.
Baptyści wierzą w kapłaństwo
chrztu niemowląt, a radykalnymi
protestantami, zachodzi jedna waż- wszystkich wierzących. Nie znaczy
na różnica: ci drudzy trzymają się to, że każdy wierzący może wierzyć
nowotestamentowego nakazu – naj- tak jak chce, ale wszystkie sprawy
pierw wiara, potem chrzest. Tak odnośnie jego wiary podlegają birozumieli tę zasadę anabaptyści. blijnemu autorytetowi. Kapłaństwo
Nakaz ten był zalecany przez Jezu- wszystkich wierzących polega na
sa, zwiastowany przez apostołów tym, że każdy z nich przez Jezusa
i praktykowany przez pierwotny Chrystusa ma bezpośredni dostęp
Kościół. Baptyści starają się być po- do Boga i mocy Ducha Świętego.
Nie potrzebuje on kapłana czy hiesłuszni temu nakazowi.
Chrzest wierzących to niezbęd- rarchii kościelnej, aby mieć dostęp
ny warunek wierzącego Kościoła. do Boga. Każdy wierzący jest kaReformatorzy propagowali Kościół płanem, ponieważ przez modlitwę
państwowy. Dążyli do tego, by pań- i Słowo Boże ma dostęp do Boga.
stwo wspierało ich Kościół, a oby- Baptyści również domagają się wolwatelstwo w państwie utożsamiali ności religijnej nie tylko dla siebie,
z członkostwem w Kościele. Nato- ale też i dla innych. Każdy człowiek
miast radykalni reformatorzy nale- posiada niezbywalne prawo do jagali, aby do Kościoła należeli tylko kiejkolwiek wiary czy niewiary.
W czasie świętowania rocznicy
ludzie wierzący. Chrzest i członkostwo w Kościele należą tylko Reformacji należałoby wspomnieć
do nowo narodzonych przez wiarę również uczestników reformacji
w Jezusa Chrystusa. Podążając za radykalnej, którzy naprawdę opietym nowotestamentowym wzor- rali swoje przekonania na Piśmie
cem, baptyści uważają, że Kościół Świętym. Byli zwolennikami duskłada się z ochrzczonych wierzą- chowej odnowy, całkowitego podcych, którzy dobrowolnie tworzą dania się nakazowi Jezusa Chryspołeczność zborową. Celem takie- stusa, by iść i głosić wszystkim
go zboru jest wydawanie świadec- ewangelię. Dlatego mimo potwa grzesznikom, budowanie świę- wszechnego sprzeciwu po krótkim
tych i wywyższanie Zbawiciela. czasie swoim działaniem misyjOdrodzone członkostwo w Kościele nym ogarnęli niemal całą Euronie jest przez to zagwarantowane, pę. Prześladowali i tępili ich zaale mimo wszystko jest ono
celem, do którego baptyści
(...) najpierw wiara, potem chrzest.
dążą.
Chrzest wierzących i zbór
Tak rozumieli tę zasadę anabaptyści.
złożony wyłącznie z ludzi
wierzących domagają się demokratycznego zarządzania. Jeżeli równo katolicy jak i ewangelicy,
ludzie odrodzeni stają się członka- oni jednak na to nie zważali. Byli
mi zboru, to zamieszkuje w nich przekonani, że weszli na drogę odDuch Święty, są oni prowadzeni rzuconego i ukrzyżowanego Pana
przez Ducha Świętego i wspólnie i do końca byli Mu wierni. Ich wierodkrywają i czynią wolę Bożą. ność, mimo sprzeciwu tego świata,
Choć zbory baptystyczne powstają powinna być dla nas wzorem do
w różny sposób, to jednak ich de- naśladowania. Dziękujmy Bogu
cyzje są podejmowane na wspól- za tych odważnych bohaterów
nych zgromadzeniach po dłuższych wiary, którzy z tak wielką truddyskusjach. Zbory samodzielnie nością przecierali zaniedbane już
zarządzają swoim majątkiem i pod szlaki ewangelicznego chrześciprzewodnictwem Chrystusa i Jego jaństwa.
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Z Życia kościoła | MŁODZIEŻ
Samuel Skrzypkowski

Fotografie do artykułu wykonali: Marek Grudniewski, Joachim Hajduczenia

P

omysł i pragnienie zorganizowania
dużej konferencji dla młodzieży narodził się gronie kilku osób już pod koniec
2014 roku. Przesiadując wtedy w bibliotece Seminarium w Radości przeglądaliśmy
archiwalne numery Słowa Prawdy, aby
znaleźć informacje o popularnych konferencjach młodzieżowych organizowanych
w latach 90. ubiegłego wieku w Elblągu
i Białymstoku. Byliśmy zdziwieni, że przez
ostatnie 20 lat w naszym kościelnym środowisku nie było tego rodzaju wydarzeń
– gromadzących paręset młodzieży z całej Polski.
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Pierwsze poważne spotkanie organizacyjne konferencji odbyło się w lipcu 2016 roku, kiedy to przez cały dzień
w gronie ponad 20 osób dyskutowaliśmy
czy w ogóle takie konferencje mają dzisiaj
jeszcze sens, a także o potrzebach współczesnej młodzieży oraz naszych pragnieniach i pomysłach.
Zdecydowaliśmy, że chcemy, aby
z naszej burzy mózgów powstało coś więcej niż lokalna konferencja, których do tej
pory zorganizowaliśmy wiele. Zależało
nam na tym, aby zaprosić jak najlepszych
mówców i rozpoznawalne zespoły muzycz-

ne, stąd nazwa „festiwal”, która ma podkreślać rangę wydarzenia. Ustaliliśmy, że 2427 sierpnia 2017 r., czyli w ostatni tydzień
przed rozpoczęciem roku szkolnego odbędzie się festiwal dla młodych ludzi. Naszym
celem było, aby mogli oni po raz ostatni
w wakacje pełne obozów i wyjazdów spotkać się w dużym gronie, aby wysłuchać
dobrych wykładów, uwielbiać Boga i bawić się podczas koncertów oraz zdobyć
praktyczne umiejętności, które będą mogli
wykorzystać w swoim codziennym życiu
i służbie zborowej. Miał to być czas duchowego odświeżenia dla wszystkich uczest-

ników. Stąd też nazwa Festiwal Refresh
(ang. odświeżenie). Na przygotowania
mieliśmy rok, więc od razu zabraliśmy się
do pracy i spotykaliśmy się co najmniej raz
w miesiącu, choć jako organizatorzy jesteśmy z różnych części Polski.
Największym wyzwaniem organizacyjnym okazało się zebranie potrzebnych
finansów. Wpływy ze sprzedaży biletów
pokrywały mniej niż połowę rzeczywistych kosztów, które musieliśmy ponieść.
Na resztę musieliśmy znaleźć sponsorów. Kontaktowaliśmy się ze wszystkimi
zborami baptystycznymi w naszym kraju
z prośbą o wsparcie oraz z wieloma osobami prywatnymi. Nie chcieliśmy prosić
o pieniądze z zewnątrz naszego środowiska, ale zależało nam na pokazaniu, że
my, polscy baptyści, jesteśmy w stanie już
samodzielnie zrobić coś dużego, dobrego
i na chwałę naszego Pana – wspólnie,
tymi środkami jakimi dysponujemy. Jak
się okazało po przeliczeniu wszystkich
kosztów, nasz budżet wyniósł 87 tysięcy
złotych. Kwota jaką nikt z nas organizatorów nigdy nie obracał. O tym czy udało
się ten budżet dopiąć napiszę na końcu
niniejszego artykułu.
Przechodząc do samego Festiwalu
i jego przebiegu zacznę od tego, że Pan
Bóg obdarował nas bardzo dobrą pogodą.
Nie było ani zbyt gorąco, ani zbyt zimno
(no chyba, że ktoś spał w nocy w namiocie i zapomniał o dresowej piżamie), nie
spadła w tym czasie też nad Radością ani
jedna kropla deszczu, chociaż cała okolica była w piątek zalana.
Bezpośrednie przygotowania na miejscu Festiwalu w ośrodku w Radości rozpoczęliśmy już od środy rano. Przyjechał
sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy,
zakupy na posiłki i do kawiarenek. Wydłużyliśmy również podest kaplicy o 3 metry. Dokładaliśmy ławki tak, by wszyscy
uczestnicy mogli się zmieścić. Zorganizowaliśmy dwie kawiarenki: jedną na
zewnątrz w altanie, a drugą w podziemiu. Wyznaczyliśmy również dwa pola
namiotowe, dla każdej z płci. Biblioteka
seminaryjna stała się naszym centrum
dowodzenia, a wszystkie możliwe sale
w seminarium i w ośrodku posłużyły nam
na sale warsztatowe i seminaria. Nad dopracowaniem wszystkich tych szczegółów,
a następnie bezpiecznym przeprowadzeniem festiwalu oraz utrzymywaniu czystości, stał ponad 20-osobowy sztab wolontariuszy. Wszyscy spisali się na medal.

Od samego rana w czwartek (24
Każdy z trzech dni festiwalowych
sierpnia) zaczęli się zjeżdżać uczestnicy kończył się koncertem. Pierwszego dnia
z całego kraju, których łącznie podczas rapował Tau – swego czasu wschodząca
Festiwalu przewinęło się około 400 osób. gwiazda polskiej sceny hip-hopowej, który
Najsilniejszą grupę stanowili gospoda- nawrócił się kilka lat temu i nadal używa
rze z Warszawy i duża ekipa z Chełma, swojego talentu i muzyki, jednak teraz
która zamówiła sobie specjalnego busa, nie na swoją chwałę, lecz Bożą. Drugiego
aby przewiózł ich w obie strony. Oficjal- dnia śpiewał chór TGD prowadzony przez
nie rozpoczęcia dokonali Łukasz Woźniak Piotra Nazaruka, a ostatniego – występooraz Łukasz Wakuła, którzy bardzo do- wał Mate.O wraz z zespołem. Na każdy
brze wywiązywali się ze swojej roli jako koncert zsuwaliśmy wszystkie krzesła
konferansjerzy przez kolejne spotkania. w kaplicy, przez co zrobiła się spora przeWykład inaugurujący wygłosił pastor strzeń do aktywnego zaangażowania
Zbigniew Niemasik ze zboru w Gdyni. w to, co działo się na scenie. Ważnym
Wszystkie sześć kazań z sesji plenarnych dla nas jako organizatorów było to, by
tematycznie omawiały osoby ze Starego artyści potrafili wciągnąć naszą młodzież
i Nowego Testamentu w odniesieniu do swojego performance, która spośród
do Jezusa Chrystusa. Tak też pierwszy innych środowisk ewangelikalnych jest
mówca rozpoczął od Adama, a następnie: uważana za sztywną. A na jakich konMojżesza – Bartosz Sokół (KCh w Kato- certach młodzi mają skakać, jeśli nie na
wicach), Abrahama – pastor Marcin Gór- chrześcijańskich i z kim mają się wyszanicki (KChB w Białymstoku), Józefa – pa- leć, jeśli nie ze swoimi braćmi i siostrami
stor Sławomir Foks (KECh w Warszawie), w Chrystusie? I choć co do niektórych rzePiotra – Mateusz Nowacki (KChB w Gdy- czy, którymi dzielili się artyści można by
ni) oraz Pawła – Dawid Muszkiet (KChB się przyczepić, to wiedząc, że nie każdy
w Mińsku Mazowieckim). Wszystkie wy- muzyk jest teologiem, uważamy, że konkłady zawierały przesłanie ewangeliza- certy – zarówno od strony muzyków, jak
cyjne lub mające charakter
wyzwania i były dobrze
przedstawione.
Drugim istotnym elementem Festiwalu były warsztaty. Odbywały się one przez
dwa dni w dwóch półtoragodzinnych blokach. W każdej
sesji należało wybrać jeden
z 7-9 dostępnych tematów,
a łącznie 28 na całym Refresh’u (m.in. na temat: „Jak
studiować Biblię?”, „Popkultura, młodość, Kościół”,
„Wokal”, „Relacja wiara – nauka”, „Małżeństwo, czy da
się do tego przygotować?”,
„Twoje miasto, twoja misja”,
„4 problemy ateizmu”). Wydaje mi się, że te merytoryczne punkty programu były
naszą najmocniejszą stroną.
Osoby prowadzące kolejne
spotkania były bardzo dobrze przygotowane, uczestnicy mogli wybrać temat,
który najbardziej ich interesował, a następnie aktywnie
mogli uczestniczyć w zajęciach zadając pytania i roz- Organizatorzy Festiwalu. W górnym rzędzie od lewej: Łukasz Wakuła, Piotr Gruchała, Łukasz Woźniak, Konrad Dawidowicz, Rafał Dziarski. W dolnym rzędzie od lewej: Szymon Woźniak, Samuel
Skrzypkowski, Przemysław Ciemniejewski, Jonasz Skrzypkowski. Fot. Marek Grudniewski.
mawiając z prowadzącymi.
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SENIORZY
i publiczności przeszły nasze oczekiwania.
To, co jednak wszyscy chwalili sobie
podczas Refresh’a, a co moim zdaniem
było jedną z najważniejszych kwestii,
to tzw. „klimat”, którego jednak nie da
się zaplanować i sztucznie wytworzyć.
Przed cztery dni trwania Festiwalu,
przy tak dużej liczbie uczestników nie
pojawiły się żadne problemy. Wprost
przeciwnie. Panowała bardzo przyjacielska, swobodna atmosfera, bez
poczucia nadęcia ze strony kogokolwiek, czy próby zaimponowania innym.
W czasie wolnym czuć było festiwalową atmosferę: tu ktoś grał we freesbee,
tam w siatkówkę, jedni rozmawiali, inni
przesiadywali w kawiarence. Ponadto
na festiwalu pojawiło się około dziesięciu rodzin z małymi dziećmi, dzięki
czemu mieliśmy całe spektrum wiekowe uczestników.
Festiwal Refresh był dla mnie
najlepszym wydarzeń jakie mogłem
współorganizować do tej pory. Wymagał on bardzo dużo pracy od całego
komitetu organizacyjnego, poświęcenia mnóstwa wolnego czasu i własnych
pieniędzy. Jednak to wszystko opłaciło
się! Pan Bóg wiele nas nauczył podczas całego roku przygotowań. Najważniejszymi lekcjami była dla mnie
nauka pokory, umiejętności współpracy
z innymi i wiara w to, że Bóg zatroszczy się o to, na co nie mamy żadnego
wpływu. Taką kwestią były m.in. wspomniane pieniądze. Na miesiąc przed
rozpoczęciem Refresh’a brakowało
nam ok. 30 tysięcy złotych i całe to
wydarzenie wisiało na włosku. Byliśmy
jednak przekonani, że to co robimy jest
dobre i jest nakierowane na wydawanie
dobrych owoców. Postanowiliśmy ufać
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Bogu w tym, że On nas zaopatrzy i nie
przestawaliśmy w szukaniu sponsorów
oraz i proszeniu zbory o wsparcie finansowe. W dniu rozpoczęcia Festiwalu byliśmy przekonani, że wciąż brakuje
nam ok. 15 tysięcy złotych do dopięcia
budżetu. Jednak gdy w niedzielę, po
zakończeniu całego wydarzenia i posprzątaniu ośrodka usiedliśmy do zsumowania wszystkich wpływów i wydatków, okazało się, że mamy dokładnie
tyle, ile potrzebowaliśmy! Udało nam
się zebrać, dzięki Bożej łasce, 87 000
zł. Kwota jaką mieliśmy i jaką należało uregulować różniła się tylko o kilka
złotych. Kiedy zdaliśmy sobie z tego
sprawę, to łzy napłynęły nam do oczu
z wdzięczności Bogu za ten cud, którego
staliśmy się świadkami. Jako organizatorzy jesteśmy tym bardziej zachęceni
i zmotywowani do planowania kolejnego
Refresha za rok. Dziękujemy Bogu za
wszystko czego nas nauczył, za Jego
opiekę nad Festiwalem i mnóstwo błogosławieństw dla nas i uczestników.
W sposób szczególny chciałbym
również podziękować wszystkim, którzy
włączyli się w organizację, pomogli nam
na różne sposoby i wspierali modlitwami. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, a także siostrom z Białegostoku, które wzięły na siebie odpowiedzialność przygotowywania posiłków.
Dziękuję wszystkim indywidualnym
osobom, które wsparły nas finansowo
oraz zborom: Pierwszy w Białymstoku,
w Nakle nad Notecią, Pierwszy w Warszawie, w Wiśle, w Głogowie, w Mińsku
Mazowieckim, w Warszawie Radość,
„Kościół na Skale” w Poznaniu, w Sopocie, w Bornem Sulinowie, w Chojnicach,
w Bartoszycach, w Łodzi. Bogu niech
będzie chwała!

URSZULa Nowak

L

ato dobiegało końca, dzieci
i młodzież powrócili do szkół.
Na górskich szlakach zrobiło się
jakby dużo ciszej i spokojniej, kiedy
w Bielicach pojawili się seniorzy na
swoje zasłużone wczasy. Ta maleńka
wioseczka w Górach Bielskich, to od
lat ulubione miejsce wczasów Seniorów I Zboru Baptystów we Wrocławiu. Przyjeżdżamy tam, ciągle nie
nudząc się górami, widokami i pięknem przyrody. Z roku na rok przybywa nam przyjaciół i sympatyków
z bliższych i dalszych stron. I tak
w tym roku zjechały 44 osoby, płci
obojga, z różnych wspólnot nie tylko
baptystycznych. Przybyliśmy więc
z Białegostoku, Głogowa, Krakowa,
Lubina, Oławy, Sycowa, Tarnowa,
Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia
i Żor.
Chociaż pierwszy poranek powitał nas temperaturą 4OC, to niezrażeni wyszliśmy na codzienną poranną gimnastykę. Pobyt w Bielicach
jest zawsze bardzo urozmaicony,
ale ma też stałe pozycje programu.
Wszystkie te punkty służą naszemu wzmocnieniu duchowemu, cielesnemu i psychicznemu. W tym
roku w rozważaniach Słowa Bożego
i modlitwach prowadził nas br. Zygmunt Karel ze społeczności Wolnych Chrześcijan we Wrocławiu.
Poranna społeczność (trwała ok.
40 minut) pochylała nas nad fragmentami z Listu Jakuba. Dłuższe

z budujących duchowo spotkań,
przypadało na społeczność wieczorną. Niezwykle ciekawe i bardzo praktyczne rozważania na podstawie Biblii przypominało nam
i uczyło, jak sobie poradzić ze zamartwianiem, przebaczeniem, konfliktem, gniewem czy poczuciem
osamotnienia. Uczucia te pojawiają
się w naszym życiu niezależnie od
naszych poglądów czy chęci. Każdy
z nas doświadcza gniewu, ulega zamartwianiu się, popada w konflikty
i niestety, doświadcza ich destrukcyjnego działania w swoich relacjach z bliskimi, co rzutuje na naszą postawę życiową. Zdarzają się
także problemy z przebaczeniem.
Nie jest wcale tak łatwo poradzić
sobie z negatywnymi odczuciami
i zdobyte przez lata doświadczenie też potrzebuje przypomnienia i wsparcia. Czas ten wyzwolił
w wielu z nas refleksje i przemyślenia, pobudzając do odświeżenia
swojej wiedzy biblijnej i korzystania z niej na co dzień. Bo wiedza
czasami nie idzie w naszym życiu
np. z naszymi intencjami (sprawdzajmy je – Jak. 4,1-3).

Nie zamierzam streszczać
wykładów, chcę tylko przekazać,
że mimo iż tematy zmuszały nas
do głębszej autoanalizy, wszyscy odczuwaliśmy radość płynącą
z przyjmowanego nauczania, błogosławieństwa modlitw i wspólnie
spędzonego czasu. Przed wieczornym posiłkiem kilka osób zbierało
się na wspólną modlitwę, powierzając Bogu trudne sprawy i dziękując za doznane łaski. Obejrzeliśmy wspólnie film „Chata” i jeden
z filmów „Projektu Prawda”, zachęcający do bliższego zapoznania się
i uczestnictwa w tym Projekcie.
Pobyt nasz obfitował w wiele spotkań towarzyskich, rozmów,
spacerów i wycieczek. Tradycyjnie grupa lepiej przygotowana
kondycyjnie zdobywała Kowadło
i Rudawiec. Znaleźli się też amatorzy pieszych wypraw do Papryska
w Czechach na wyśmienite knedliczki z jagodami. Część uczestników wybrała się na wieżę widokową w Dolnych Morawach na
tak zwany spacer w chmurach. Naszemu zdrowiu oprócz spacerów,
wycieczek, gimnastyki i rozmów,

Fot: Roman Seweryn

służyły regularne lekkostrawne posiłki przygotowywane przez Kasię,
i wspaniałe domowe ciasta, które
nam piekła. Pobyt nasz ubogaciła
wizyta br. Dawida Pacyniaka, pastora I Zboru Baptystów we Wrocławiu. Zbór ten jest właścicielem
„Domu na Skale” w Bielicach,
w którym są organizowane Wczasy
i odbywają się społeczności poranna i wieczorna. Pastor Dawid spędził z nami cały dzień, co dało możliwość wielu serdecznych spotkań
i rozmów. Obraz wyjazdu nie byłby pełny, gdybym nie wspomniała
o niedzielnym nabożeństwie z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej, która
była ukoronowaniem tygodniowej wspólnej społeczności. Serdeczność, życzliwość, śpiew i modlitwa towarzyszyły nam przez
cały czas pobytu. W niedzielę
10. września, po obiedzie, pełni
pokoju Bożego i Jego błogosławieństwa, zabierając wzajemne pozdrowienia, rozjechaliśmy się do
domów, mówiąc sobie:
Do zobaczenia za rok!
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O

statnio podczas urlopu, po długim czasie, spotkałam znajomą ze swoim synem, młodym muzykiem.
Korzystając z tego wspólnego pobytu, poprosiliśmy
o kameralny koncert w gronie znajomych. Piękna gra
młodego, utalentowanego człowieka dostarczyła nam
wspaniałych wrażeń. Podczas rozmowy wspominaliśmy podobne nasze spotkanie z koncertem sprzed kilku
lat. Już wtedy ów muzyk miał na swoim koncie liczne
nagrody zdobyte podczas konkursów w kraju i za granicą. Planował wtedy studia za granicą u wielkich mistrzów. Dzisiaj po latach, można było słuchać muzyki
w najlepszej formie. Jego studia zaowocowały wydaniem solowej płyty oraz trasami koncertowymi.
Pełen sukces. Można by powiedzieć, że już dość pracy, najwyższy poziom został osiągnięty. Zachwyceni,
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, kupiliśmy płytę
i poprosiliśmy o osobisty wpis – dla cioci i wujka... Jednak młody człowiek opowiadał o planach dalszego rozwoju, o konieczności dalszych studiów. Pokornie mówił
o potrzebie doskonalenia swojego warsztatu, o świadomości swoich braków, o konieczności utrzymywania dyscypliny kilkugodzinnych ćwiczeń gry. Przepraszał nas za to,
że właśnie jest w nieco gorszej formie, ponieważ, będąc
na urlopie, w ostatnich dniach nie ćwiczył ile trzeba...
Urzekła mnie ta świadomość konieczności dalszej
pracy i dalszego rozwoju.
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Ostatnio kupiłam koszulkę z nadrukiem pięknego
roweru w kolorowych kwiatach i napisem cytującym
Alberta Einsteina: „Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby
utrzymać równowagę musisz poruszać się naprzód.”
Ruch jest potrzebny w każdej dziedzinie. Tak jak
utrzymywanie równowagi na rowerze jest możliwe właśnie dzięki jeździe na nim, tak też utrzymywanie się
na wodzie doskonalimy pływając, czy stabilną, pewną jazdę na nartach zyskujemy poprzez systematyczne
jeżdżenie na nartach. I tak jak powiedział nam młody
gitarzysta, utrzymywanie równowagi i panowanie nad
instrumentem doskonali się poprzez wielogodzinną grę.
Wiemy z doświadczenia, że stojący rower w piwnicy, czy narty oparte latami o ścianę zżera rdza. Wiemy,
że w stojącym w garażu samochodzie rozładowuje się
akumulator, odstawiony instrument w kąt, w bezruchu
rozstraja się. A wcześniej nabyte umiejętności jakby zanikały.
Czy zechcemy tę prawidłowość dostrzec również
w naszym duchowym życiu?
Niestety spotkałam już się ze słowami, po co znów
czytać te same fragmenty Pisma? Znam je przecież,
przeczytałem wszystkie Ewangelie i nic nowego już
nie odkryję… Czyż taka postawa nie przypomina nam
niedojrzałego dziecka, które podczas zajęć na lekcji biblijnej, już na starcie woła, „znam tę historię!”, dziecka,

które po roku nauki języka angielskiego jest gotowe powiedzieć, że angielski już zna?
Inny mówi, jestem wdzięczny, że w moim życiu,
dzięki Bogu dokonała się przemiana, Bóg otworzył mi
oczy, a teraz będąc na właściwym miejscu, we właściwej
wspólnocie po prostu utrzymuję równowagę. Czy jednak
jest możliwa ta duchowa równowaga w bezruchu? W kościelnej ławce?
Pismo wyraźnie mówi, żebyśmy nie byli już „dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez
oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu”. Naszym przeznaczeniem jest dojść do wymiarów męskiej doskonałości, do wymiarów pełni Chrystusowej. (Ef 4:13-14). Czytamy też, „to, co już od dawna
zawiera Pismo, zostało napisane dla naszego pouczenia,
abyśmy przez wytrwałe czytanie Pisma znajdowali pociechę i nadzieję.” (Rzym 15:4). Co może oznaczać owo
wytrwałe czytanie? Czy nie właśnie studiowanie, rozważanie ponownie tych samych fragmentów, które raz
niosą pociechę i nadzieję, a innym razem pouczenie?
Nie dojdziemy do wymiarów doskonałości, do wymiarów pełni Chrystusowej, jeśli nie będzie w życiu
wytrwałości w czytaniu Pisma, osobistego rozwoju, owego poruszania się naprzód. Bez tego grozi nam
zapomnienie i utrata tego, co mamy. A przecież nasza
wiara ma być czynna w miłości (Gal 5:6). Czytamy,
„miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym,
aniołów gościli.” (Hebr 13:1-2). „A nie zapominajcie
dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.” (Hebr 13:16). W innym miejscu
znajdujemy wiele wskazówek, które brzmią jak zasady
dobrego codziennego treningu: „Miłość niech będzie
nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości
nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność,
błogosławcie…” (Rzym 12:9-14). Wszystko po to, by nie
tylko trwać w łasce, lecz by w niej wzrastać, by łaska się
rozrastała.
Można się zastanawiać nad tym, co nas powstrzymuje od tej właściwej aktywności. Co powoduje naszą
duchową ociężałość? Podpowiada nam tutaj znowu autor listu do Hebrajczyków. „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale
w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa,
sprawcę i dokończyciela wiary” (Hebr 12:1-2). Wyraźnie
widzimy, że to ciężar grzechu nas usidla i powoduje niemoc w wytrwałym biegu. To tak jak w sporcie, zbytnia
ociężałość, przeciążenia, balast, osłabiają biegacza. Co
jest moim i twoim balastem? Może błędne myślenie, że
nie potrzebuję nigdzie biec, że nie potrzebuję nic nikomu

okazywać? Może brak wytrwałości, ów słomiany zapał,
który jest nam dobrze znany w wielu dziedzinach życia?
A może jakieś wcześniejsze niepowodzenia, rozczarowania, czy próby zatrzymują mnie w miejscu?
Nie ma urodzonych biegaczy, nie ma urodzonych
pływaków, narciarzy, czy muzyków. Nie ma urodzonych czynicieli dobra. Bóg przez proroka Izajasza woła,
„uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie
pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie,
wstawiajcie się za wdową” (Iz 1:17). Tak jak gry na gitarze uczymy się grając na gitarze, tak czynienia dobrze,
czy przestrzegania prawa uczymy się czyniąc dobrze
i przestrzegając prawa. Jak czytamy w Liście Jakuba,
„poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi,
gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość
zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli
doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”
(Jak 1:2-4)
Tak jak wspomniany wyżej młody, utalentowany
gitarzysta nie jest doskonałym gitarzystą, tylko muzykiem, który nieustannie doskonali swój warsztat,
tak też nie można powiedzieć, że się jest człowiekiem
pełnym, doskonałym, gdyż wszyscy stajemy się takimi powoli, nieustannie, aż do końca życia. Nie można
tego zwłaszcza powiedzieć o chrześcijaninie. Rozwój
ziemski człowieka jest ograniczony w czasie. Natomiast
rozwój duchowy jest nieograniczony w czasie, prowadzi
nie do grobu, lecz do wymiarów pełni Chrystusowej. Jak
czytamy: „umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale
jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że
gdy się objawi, będziemy do niego podobni…” (1 Jn 3:2).
A więc być chrześcijaninem to nie znaczy być posiadaczem prawdy tu i teraz, lecz oznacza bycie jej nieustannym poszukiwaczem. Wierzyć w Boga nie oznacza posiadać Boga, znać Go i rozumieć doskonale Jego plany
i zamysły. Wierzyć, znaczy szukać Boga, Jego ścieżek,
Jego woli, szukać Go coraz żarliwiej i nieustannie,
i w praktyce spełniać tę wolę.

(...) wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła
doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni,
nie mający żadnych braków (Jak 1:4)
Czy wystarczy, że siedzę w ławce właściwego kościoła, tego, który jest przed wiekami zreformowany?
Na czym polega istota Reformacji w moim życiu? Moja
osobista Reformacja nie może być jednorazowym aktem zmiany. Życie człowieka bowiem, aby pozostawało
w równowadze, musi być w ciągłym ruchu, pełne dynamiki. Ma ono być nieustannym czytaniem żywego Słowa, nieustanną pokutą, ma być nieustanną przemianą,
nieustannym pięciem się wzwyż, oraz nieustannym kopaniem coraz głębiej w kopalni prawdy Boga żywego.
SŁOWO PRAWDY – 10 – październik 2017
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Janusz Kucharczyk,
Tomasz Kalisz

K

ościół od początku skazany był
na potrzebę ciągłego reformowania się i ponownego definiowania
swej wiary, praktyki i pobożności.
Na nią właśnie wskazuje hasło Ecclesia Reformata et Semper Reformanda, to znaczy „Kościół zreformowany i stale wymagający reform”,
czy krócej „Ecclesia Semper Reformanda” albo po prostu „Semper Reformanda” sformułowane już w średniowieczu . Zmiany, które w nim
zachodziły wymuszane były przez
świat zewnętrzny, politykę, ekonomię, filozofię, kulturę, nowe sposoby
myślenia i działania. Również sami
jego członkowie przejawiali nowe
potrzeby i wrażliwość, stawiali nowe
pytania i dostrzegali nowe problemy. Były konieczne, ale nie zawsze
dobre, bywały albo zbyt radykalne,
albo przeciwnie połowiczne, czasem
nie zostały zrealizowane w pełni,
czy poszły w złym kierunku, nigdy
też nie były ostateczne. Gdyby jed-
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nak nie było ich w ogóle, Kościół by
już nie istniał, chrześcijaństwo odeszłoby do lamusa historii. Jeżeli tak
się nie stało, to dlatego, że założony
przez Chrystusa Kościół nieustannie
zmieniał się i przekształcał. I musi
robić to nadal, jeśli chce przetrwać.

Od judeochrześcijaństwa do tworzenia
podstaw chrześcijańskiej dogmatyki
Chrystianizm nie od początku był
osobną religią, w pierwszej fazie
swojego rozwoju stanowił po prostu żydowską sektę. Musiało zajść
wiele zmian, by nabrać odrębności
i specyfiki. Zburzenie Jerozolimy,
konieczność funkcjonowania w kulturze grecko-rzymskiej, fakt prześladowań chrześcijan przez rzymskie władze, rozwój gnostycyzmu
(przekonania, że zbawienie jest z poznania nauki o boskim, duchowym
pochodzeniu człowieka) i innych herezji powoli takie zmiany wymusiły.

Dzisiaj nierzadko można spotkać się
z opiniami, że był to „kompromis ze
światem”, „hellenizacja chrześcijaństwa” i zmiany na gorsze. Niektóre
aspekty tego procesu można, a nawet należy oceniać negatywnie, ale
nie ma wątpliwości, że gdyby nie
on, chrześcijaństwo podzieliłoby los
na przykład ebionitów – wymarłoby
jako pozbawiona znaczenia żydowska sekta. Przemiany były konieczne, ich krytycy zaś często zdają się
popadać w błąd przesadnej idealizacji wczesnego chrześcijaństwa
i kultury hebrajskiej, jakby to sama
żydowskość gwarantowała czystość
wiary, a otwarcie na otaczającą kulturę (wtedy grecko-rzymską) zawsze było złe.

Spory o kształt chrześcijaństwa VI-IX wiek
Prawdą jest jednak, że nie wszystkie zmiany były dobre. Naukę
o zbawieniu z łaski przez wiarę eksponowano słabo, a do Kościoła za-

częły przenikać elementy wyraźnie
pogańskie, sprzeczne z podstawami
chrześcijaństwa. Należy wspomnieć
o dwóch postaciach z przełomu IV
i V w. ważnych dla dalszych dziejów
z perspektywy protestanckiej. Jedną
z nich na pewno jest teolog i filozof
pochodzący z terenów dzisiejszej
Tunezji Augustyn z Hippony, drugą zaś galijski (dziś Francja) kapłan
Wigilancjusz. Pierwszy z nich przypomniał o znaczeniu łaski dla zbawienia człowieka i o zepsuciu natury ludzkiej. Dzięki niemu ten aspekt
nauczania apostoła Pawła był długo
żywy, nie byłoby bez niego ważnych
ruchów w Kościele średniowiecznym, reformacji, ani znaczących prądów duchowych w nowożytności.
Chrześcijaństwo po I w., a przed
Augustynem rzadko do tej nauki
nawiązywało, preferując nad Pawła
Jana, unikając tak skojarzeń z teologią heretyka Marcjona, który odwoływał się do Pawła właśnie. łącząc
zbawienie przez uczynki z Bogiem
żydowskim, a z łaski innym Bogiem
-Nowego Testamentu. Wigilancjusz
zaś zapoczątkował dyskusję pojawiającymi się wówczas nowymi
zjawiskami: kultem obrazów i relikwii, celibatem duchownych (obecnym wówczas tylko w ruchach monastycznych). Spory o te sprawy
kontynuowane były w VII i i IX wieku w Cesarstwie Bizantyjskim w okresie walki ikonoklastów z ikonodulami. Na Wschodzie zakończyły
się one kompromisem: prawosławie
dopuszcza kult ikon, ale odrzuca figur, celibat zaś pozostał obowiązkowy tylko wśród mnichów. W IX w.
idee te przedostały się również na
Zachód. Hiszpan z pochodzenia biskup Klaudiusz z Turynu powołując
się w swym wywodzie na wyłączny
autorytet Pisma Świętego, łączy po
raz pierwszy idee Augustyna i Wigilancjusza, zbawienie z łaski z odrzuceniem kultu obrazów, relikwii,
świętych oraz uznaje eucharystię
jedynie za symbol ciała i krwi Pana
Jezusa. W tym względzie podobne
poglądy głosi współczesny mu benedyktyński mnich niemiecki Ratramnus, będący też prekursorem

kojarzonej z Janem Kalwinem idei
podwójnej predestynacji, podobnie
jak inny niemiecki zakonnik Gotschalk. Ale Kościół odrzuca ten
kierunek rozwoju, z wolna tworząc
koncepcję realnej obecności ciała
i krwi w chlebie i winie, z czasem
dochodząc do oficjalnie funkcjonującej w katolicyzmie idei transsubstancjacji, wzmacnia się rola kapłanów i papieża.

Ruchy przebudzeniowe i reformatorskie
z przełomu XII/XIII w. i ich dalsze losy
W reakcji na odejście od ideałów
ewangelii pod koniec wieku XII
powstają liczne ruchy opozycyjne wobec oficjalnego chrześcijaństwa. Niektóre, jak waldensi, coraz
bardziej oddalają się od katolickiego nauczania, wchodząc w jawny
konflikt z ówczesnym Kościołem
hierarchicznym, inne, jak franciszkanie, zostają ostatecznie przezeń
wchłonięte, tworząc nowe zakony.
Ci drudzy przez długi czas będą
w konflikcie z papiestwem, wydając
ze swego grona wielu reformatorów
i śmiałych krytyków np. bogactwa hierarchów. W dużym stopniu
wpłynęli na zmianę duchowości.
Waldensi zaś stworzą potężny ruch
masowy, który przetrwa do czasów
reformacji, stając się częścią reformowanego nurtu protestantyzmu.
To najstarsze protestanckie wyznanie działa dziś z powodzeniem we
Włoszech. W owym czasie podobnych ruchów powstawało wszak
więcej, powszechne było oczekiwanie na przyjście nowej odmienionej
rzeczywistości. Wyrażał je najlepiej
włoski cysterski wizjoner-teolog
Joachim z Fiore, którego idee będą
jeszcze długo inspirować reformatorów tej epoki.

Mistyka nadreńska, nominalizm, koncyliaryzm,
nowa pobożność w wieku XIV i XV
Szczególnie intensywne ruchy
reformatorskie da się zauważyć
w wieku XIV. Pojawiają się krytycy
świeckiej władzy papieży, bogactwa
Kościoła itp. Wśród nich szczególnie wart podkreślenia jest angielski

myśliciel Wilhelm Ockham, twórca
nurtu filozoficznego via modernorum, zwanego po polsku Nową Drogą. Akcentował znaczenie samej
wiary i prostego przesłania Biblii.
Równolegle rozwija się mistyka nadreńska, ruch intensywnej pobożności i duchowości, który jakkolwiek
zaczął się od bardzo spekulatywnego mistycyzmu, skończył na bardzo
chrystocentrycznym i bliskim już
ideałom reformacji, jak anonimowe
dzieło Theologie deutsch. Z połączenia via modernorum oraz mistyki
nadreńskiej wyrastają: nowa pobożność i ruch braci wspólnego żywota, których twórcą jest niderlandzki
teolog Gerarde Groote. Ruch braci
wspólnego żywota jest ogniwem pośrednim między wspólnotami o charakterze monastycznym a społecznościami protestanckimi, obejmując
nie osoby pozostające w celibacie,
ale całe rodziny żyjące w zgodzie
ze ślubami zakonnymi. Najznamienitszy przedstawicielem tego ruchu
to Tomasz a Kempis (autor dzieła
O naśladowaniu Chrystusa), a z jego
tradycji wywodzą się też: Gabriel
Biel i Erazm z Rotterdamu, którzy
wpłynęli na duchowość Marcina
Lutra. Nowa pobożność to prostota
i zaufanie Chrystusowi jako droga
do chrześcijańskiej pełni. Z inspiracji Ockhama rozwijał się też ruch
koncyliarystyczny, który na przełomie XIV i XV będzie kreślił alternatywną wobec papieskiego monarchizmu wizję ustroju Kościoła i reformę w tymże kierunku właśnie.
Była ona reakcją na kryzys papiestwa
w XIV, niewolę awioniońską papieży oraz istnienie najpierw dwóch,
a potem trzech zwalczających się
ośrodków władzy kościelnej, tzw.
Wielkiej schizmy zachodniej.

Wiklif, Hus, husytyzm
Opozycyjną i bardziej radykalną
propozycję reform Kościoła dał angielski myśliciel Jan Wiklif, który
wywołał ferment intelektualny, duchowy i polityczny nie tylko w swej
ojczyźnie, ale i w innych częściach
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dzy papieskiej, odrzucając też ideę
transsubstancjacji czy katolickie rozumienie kapłaństwa i Kościoła
hierchicznego. Jego propozycja reform została jednak wprowadzona
tylko w pewnej części. Powstał ruch
lollardów, który zainspirował powstanie chłopskie, a Wiklif pośredni
wpływ wywarł na Jana Husa i ruch
husycki w Czechach. Teoretycznie
Hus był mniej radykalny, ale jednak
znalazłszy o wiele większy posłuch,
trwale zmienił oblicze swojego kraju, co dla niego oznaczało męczeńską śmierć na soborze w Konstancji.

Humanistyczna wizja reformy Kościoła
Tymczasem nowa, oparta na humanizmie, wizja reform pojawiła się
we Włoszech, stamtąd jednak na początku XVI wieku przedostała się
do Europy płn., gdzie jej najważniejszym wyrazicielem był niderlandzko-szwajcarski pisarz Erazm
z Rotterdamu. Dostrzegał kryzys
chrześcijaństwa i instytucji kościelnych, widział zakłamanie, korupcję
i brak żywej wiary wśród księży.
Domagał się wiary żywej i bezpośredniej, opartej na lekturze Pisma,
a nie skomplikowanych wywodach
scholastyków. Ale jako pacyfista
nie zmierzał do otwartego konfliktu, czy bardzo radykalnych reform.
Choć zainspirował reformatorów,
nie poparł w pełni reformacji. Odrzucał protestancką wizję człowieka, jako humanista wierzył w jego
dobroć i możliwość pracy nad sobą
w wyniku odpowiedniej edukacji
i samorozwoju.

Znaczenie reformacji luterańskiej
Niemieccy teolodzy Marcin Luter
i Filip Malanchton stworzyli podstawy pod luterański nurt protestantyzmu. Wystąpienie Lutra z 1517 roku
traktuje się jako początek reformacji
w ogóle. W istocie to ani pierwsza,
ani najdalej idąca, ani o największym zasięgu reforma Kościoła.
W stosunkowo krótkim czasie przyniosła wiele znaczących zmian.
Protestantyzm, jakkolwiek istniał
de facto wcześniej, wtedy dopiero
16
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stał się wyraźnie odrębnym nurtem
chrześcijaństwa, różnym od katolicyzmu i prawosławia. Sama reforma
Lutra była jednak dość umiarkowana, będąc w istocie poprawieniem
katolicyzmu i stanowiąc syntezę
nurtów reformatorskich późnego
średniowiecza i niektórych wątków
humanizmu. Zachowuje zasadniczo
strukturę późnośredniowiecznego
katolicyzmu, tak w hierarchii kościelnej, teologii, liturgii, jak pobożności, tylko w wersji oczyszczonej
ze zbędnych dodatków, zredukowanej do niezbędnego minimum
w oparciu o zasady: sola scriptura,
sola gratia, sola fide, solus Christus
i solum verbum.

Oblicza reformacji nurtu reformowanego
O wiele bardziej radykalna była reformacja w nurcie reformowanym,
stylu szwajcarskiego, a więc zapoczątkowana przez Ulryka Zwinglego oraz pierwszych anabaptystów,
a potem kontynuowana przez Jana
Kalwina, niderlandzkich ewangelików reformowanych, francuskich
hugenotów czy anglosaskich purytan. Oczywiście w praktyce ten
ruch też reformował ówczesny katolicyzm, ale to nie on był punktem
odniesienia, a opisany w Biblii pierwotny Kościół. Ten nurt wchłonął
też wcześniejsze prereformacyjne
ruchy protestanckie, które w nim
odnalazły swoje miejsce: waldensów, lollardów i wywodzących się
z husytyzmu braci czeskich. Nigdy
nie był jednak jednolity. Różnice dotyczą wszak nie tyle samej teologii,
co ustroju kościelnego, rozumienia
chrztu oraz natury stosunków państwo – kościół. Z tego nurtu wyrasta powstały na początku XVII wieku baptyzm.

Antytrynitarna propozycja reform
Jeden z bardziej radykalnych nurtów protestantyzmu zapoczątkowany w XVI w. przez Michała Serveta
i Fausta Socyna to ruch antytrynitarny, który wpłynął na braci polskich, a potem wydał unitarian.
Zakwestionował on dogmat Trójcy

Świętej, który uznano za sprzeczny
z zasadami chrześcijaństwa. Przyniósł ze sobą radykalne postulaty
polityczne i społeczne, a także nową
wizję wiary, którą jednak z perspektywy głównego nurtu uznano za
zbyt daleko idącą.

Reformy katolickie w XVI w. i w XVII w.
W odpowiedzi na powstanie protestantyzmu kościół katolicki podjął
własne dzieło odnowy zapoczątkowane przez Sobór Trydencki
(1545-1563), wymierzone było ono
oczywiście w jakimś stopniu w reformację, ale przecież część jej postulatów przyjęły. Kościół oczyścił
się z wielu patologii i nadużyć, zdefiniował na nowo swe podstawy,
postawił na edukację. Rozwijaniem
nowych idei zajęli się zakonnicy:
jezuici i karmelici. Inną alternatywną wobec teologii jezuickiej formą
zreformowania katolicyzmu był
jansenizm, poniekąd katolicki odpowiednik kalwinizmu, w jakieś mierze wracał do nauki Augustyna. Nie
był to na pewno powrót do pierwotnego chrystianizmu, ale uratowało
to katolicyzm przed zupełną degrengoladą i upadkiem.

Duchowość i teologia XVII wieku
XVII wiek to okres okrzepnięcia
oraz systematycznego, analitycznego rozwinięcia rozmaitych idei
reformacyjnych i kontrreformacyjnych. Mimo sporych różnic we
wszystkich nurtach ówczesnego
chrześcijaństwa pojawiają się podobne tendencje. Uwidacznia się
ostry spór między ostatnimi obrońcami optymistycznej antropologii
renesansowej a nowszą, pesymistyczną wizją człowieka, podkreślającą jego zepsucie i upadek, co
wiąże się ze sporem o wolność woli
i predestynację. Wszyscy uczestnicy tych sporów używają bardzo
wyrafinowanej argumentacji opartej na nowożytnej scholastyce i mechanistycznej wizji przyrody, tworząc wielkie systemy teologiczne.
Kształtuje się nowa surowa pobożność z silną skłonnością do asce-

tyzmu i badania własnej duszy.
Świat jawi się wtedy jako skalany
grzechem, złem, z którego wiara
jest jedynym wyjściem. Jednak pod
koniec tej epoki stopniowo ujawniają się akcenty optymistyczne,
a ostatecznie też potrzeba innej,
bardziej bezpośredniej pobożności, praktycznej, odwołującej się
do doświadczenia wiary i niewspomaganej skomplikowaną aparaturą
teologicznej argumentacji. W katolicyzmie kształtuje się kwietyzm,
w judaizmie chasydyzm, a w niemieckim protestantyzmie pietyzm.

Pietyzm jako ewangelicka odpowiedź
na kryzys duchowości protestanckiej
Pietyzm otwiera nowy rozdział
w historii chrześcijaństwa. Początkowo jest protestem przeciw
skostniałym formom teologii i duchowości, szczególnie w luteranizmie. Dążył po prostu do duchowego oczyszczenia i powrotu do
prostych zasad wiary. Stopniowo
zaczyna jednak akcentować sferę
uczuć i bezpośredniego duchowego
doświadczenia. W tym kontekście
powstaje wyznanie braci morawskich (herrnhutów), które w całości
oparte jest na jego zasadach. Teologia luterańska z jednej strony racjonalizuje się jeszcze bardziej, łącząc
się z ideami oświecenia, z drugiej
w pietyzmie właśnie staje się alternatywą dla racjonalizmu, akcentuje
Boga obecnego w życiu, doświadczalnego tu i teraz.

Ewangelikalizm jako odpowiedź na kryzys
duchowości purytańskiej
Tymczasem w świecie anglosaskim
dogorywa oparty na surowych ideałach XVII-wiecznej pobożności
i teologii purytanizm. Zaczynają
dominować hasła oświecenia i deizmu. Chrześcijaństwo odbierane
jest coraz bardziej jako anachroniczne i nieznaczące dla współczesnego świata. I wtedy dzięki Janowi i Karolowi Wesleyom w Anglii,
a w Ameryce m.in. Jonathanowi
Edwardsowi na gruncie teologii re-

formowanej pojawia się z inspiracji
braci morawskich nurt pobożnościowy, wczesny, XVIII-wieczny ewangelikalizm. Dotychczasowa teologia
została odrzucona, nikt już nie ma
ochoty na czytanie zawiłych argumentów za lub przeciw predestynacji. Jakkolwiek tak wiara w nią,
jak i jej negacja nie zanikają, akcent
przechodzi na doświadczenie wiary,
odrodzenia, emocjonalne doznania,
które czynią wiarę prawdziwą, autentyczną, świadomą, dającą nowe
życie. To nowy motyw. Do tej pory
wystarczyła wiara, teraz musi być
prawdziwie przeżyta i doświadczona. To pozwala chrześcijaństwu
przetrwać w dobie oświecenia, zakotwiczyć je w cenionym wtedy empiryzmie. W Anglii ruch przebudzeniowy zapobiegł rewolucji podobnej
do tej we Francji, a w Ameryce Płn.
wydatnie przyczyniły się do emancypacji kolonii i niepodległości
i stworzenia nowego demokratycznego obywatelskiego państwa.

XIX-wieczne ruchy przebudzeniowe
jako odpowiedź na wyzwania epoki
Wielka Rewolucja Francuska okazała się być wszakże wstrząsem
i przełomem w spostrzeganiu wiary.
Przez swój krwawy przebieg i takież
konsekwencje w długim okresie wojen napoleońskich skompromitowała idee oświecenia, a także racjonalizm jako pewną postawę. Porządek
oparty na rozumie okazał się być
nie lepszy, niż ten odwołujący się do
wiary. Mają miejsca kolejne przebudzenia ewangelikalizm, inne niż to
XVIII-wieczne, teraz dominuje tematyka eschatologiczna. Napoleon
jawi się jako zapowiedziany Antychryst, uwięzienie papieża jako
upadek Babilonu Wielkiego. Czasy
sprzyjają radykalizmowi. Cała dotychczasowa tradycja chrześcijańska jawi się jako podejrzana, odstępcza, rewiduje się teologię, pod
koniec XIX w. częste są negacje
dogmatu Trójcy świętej. W ciągu
całego stulecia pojawiają się liczni
„prorocy” i odkrywcy „prawdziwego chrześcijaństwa”, którego po-

wrót ma być zapowiedzią nowego
Adwentu i rychłego końca świata.

Teologia liberalna jako propozycja
zmiany chrześcijaństwa
Ale taka postawa to tylko jedna
z możliwych prób odnalezienia się
chrześcijaństwa w świecie kształtującym się w XIX wieku. Inną
był teologiczny liberalizm. Czasem
traktuje się te dwa prądy jak przeciwieństwa. W istocie więcej je łączy
niż dzieli. Liberalizm wywodzi się
jak ewangelikalizm także z pietyzmu, wyrasta z podobnej niechęci
do starej religijnej metafizyki i dogmatyki, w jej miejsce wkładając
raczej przeżycie, postawę, subiektywny stosunek do wiary. Wówczas
oba patrzą z podejrzliwością wobec
chrześcijańskiej tradycji, traktując
ją jak zdradę pierwotnego chrystianizmu. Tyle, że nurt pietystyczno-ewangelikalny zachowuje soteriologię i eschatologię oraz te aspekty
chrześcijańskiego światopoglądu,
które z nimi się łączą, m. in. wiarę w cuda. Liberalizm zaś akcentuje samo poczucie zależności od
Boga, łącząc je z etyką kazania na
górze, z niejakim pominięciem nauczania o zmartwychwstaniu, odkupieniu, sądzie Bożym. Oba znalazły swe miejsce w także w wieku
XX-tym, tworząc dwa zwalczające
się obozy.

Kierkegaard i neoortodoksja
Pojawiła się też trzecia opcja, też
typowa dla tego okresu, również
akcentująca wątek subiektywny, ale
jeszcze inaczej. W XIX wieku reprezentował ją duński myśliciel Soren Kierkegaard, w XX w. zaś ruch
neortodoksji, a potem niektóre jego
kontynuacje. Przyjmuje ona pewne
wątki liberalizmu, ale zachowuje
soteriologię i eschatologię chrześcijańską, akcentując fakt objawienia
się Boga w Chrystusie. Odrzuca
klasyczną religijną metafizykę, ale
przyjmuje, że Chrystus jest prawdą
absolutną, objawieniem i wcieleniem Boga i to wokół niego, Jego
naśladowania, kierowania się Jego
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TEMAT NUMERU | SEMPER REFORMANDA
Prawdą powinno ogniskować się
życie chrześcijanina. Dzięki temu
nurtowi z dyskusji akademickich
i wysokiej teologii nie zniknęło
pojęcie chrześcijańskiego Boga.

nierzadko trywializując przesłanie chrześcijaństwa, redukując je
do infantylnych formuł w rodzaju:
„Bóg Cię kocha” „Przyjmij Jezusa
do serca.” itp.

Pentekostalizm i charyzmatyzm –
propozycja masowej pobożności XX wieku

Reformy katolickie w XIX i XX wieku

Inną pomysłem na odnowę
chrześcijaństwa był wywodzący się z uświęceniowego nurtu
ewangelikalizmu pentekostalizm,
a następnie wyrosły zeń charyzmatyzm. Nurty te były konsekwencją oczekiwania nawrotu do
pełnego chrześcijaństwa, stały
się atrakcyjną formą doświadczania tej religii dla szerokich
grup społecznych w XX wieku.
Jakkolwiek budzą kontrowersje
i silny czasem opór, niekiedy uzasadniony, to żadna forma chrześcijaństwa w XX w. nie rozwijała się tak dobrze, ja te. Jednak
jej sensualno-transowo-psychotyczny i skrajnie subiektywny
nieraz mistycyzm nie wydaje się
być uniwersalną ofertą dla współczesnego człowieka.

Między fundamentalizmem
a neo-ewangelkalizmem
Na początku XX wieku ewangelikalizm przeobraził się w reakcji
na teologię liberalną oraz ważkie
wydarzenia historyczne, które
wstrząsnęły ludzkością w XX
wieku w kontestujący w całości
współczesny świat fundamentalizm (w katolicyzmie odpowiada
mu integryzm i tradycjonalizm).
Był z jednej strony obroną fundamentów wiary i ważkim ich przypomnieniem, z drugiej oznaczał
wycofanie się chrześcijaństwa ze
świata, zamknięcie się w kulturowym getcie i wrogi stosunek
do wszystkiego i wszystkich, co
obce, w obronie anachronicznych
często form teologii lub pobożności powstałych w dawnych wiekach. Próbą zburzenia tego muru
był neoewangelikalizm, który
ponownie otworzył się na świat,
18
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Również w katolicyzmie w tym
czasie można zobaczyć naprzemiennie tendencje izolujące się
od współczesnego świata i otwierające się nań. Albo podkreślanie
swej własnej chwały i tradycji, jak
np. w anachronicznym I soborze
watykańskim albo otwarcie się
na świat w w II soborze watykańskim. Po dziś obie tendencje są
w katolicyzmie widoczne.

Wyzwania XXI wieku.
Jakiego chrześcijaństwa nam potrzeba?
Dzisiaj też Kościół potrzebuje reformy. I to głębokiej. Żaden
z obecnych dziś nurtów w teologii i pobożności nie jest adekwatną propozycją na współczesne wyzwania. By Kościół mógł
przetrwać w naszym świecie konieczne są głębokie zmiany, które
wyjdą na przeciw dzisiejszym problemom, dając specyficzną chrześcijańską propozycję ich sprostania, tak bez dublowania rozwiązań „ze świata”, jak bez pomijania
współczesnych problemów i uciekania jedynie w głoszenie indywidualnego zbawienia i czekania na
koniec świata. Nie po to tu jesteśmy. Zmiany zatem są konieczne,
by Kościół mógł wypełniać posłannictwo dane mu przez Boga,
głosząc ewangelię i zwiastując
królestwo Boże, które oznacza
nową rzeczywistość, choć opartą na tej samej wiecznej Prawdzie, ale jak powiedział apostoł,
zmienia się postać tego świata,
to i Kościół musi zmieniać się
nieustannie. Tak więc Ecclesia
Semper Reformanda – społeczność wyznawców Chrystusa dążąca do oddawania Bogu
czci i chwały i to Jemu samemu
Chwała.

Czy Kościół potrzebuje zmiany?
Ryszard Tyśnicki

P

ytanie to nie jest bezsensowne. W czasie mojego życia nasz
Kościół przeszedł liczne zmiany
i reformy, które zmieniły jego oblicze i funkcjonowanie. Jedne z nich
wydają się słuszne, inne mniej. Kiedyś w zborze byli kaznodzieje, prezbiterzy i diakoni, dzisiaj są pastorzy,
prezbiterzy, misjonarze, diakoni i wikariusze. Pamiętam czasy, gdy koloratka wywoływała sensację a dzisiaj
jest normą. Kiedyś na nabożeństwie
były dwa kazania i pieśni z jedynego słusznego śpiewnika, dzisiaj pieśni są śpiewane przy gitarze i spoza
jakiegokolwiek śpiewnika. Kiedyś
nietaktem było przyjść do zboru
w dżinsach a dzisiaj już żaden strój
nie dziwi. W ciągu czterdziestu lat
nasz Kościół uległ zmianom i to zarówno dobrym jak i złym. Niektóre
zmiany były konieczne, inne dziwią
mnie do dzisiaj, a innych zmian mi
brakuje.
Semper reformande – to hasło reformacji, które pozwoliło przeobrazić Kościół ze skostniałej instytucji
w żywy zbór ludzi dostosowujący
się do zmieniających się okoliczności, obyczajów a też na nowo odkrywania przesłania Bożego. Dzieło
Reformacji zapoczątkowane przez
Marcina Lutra w zasadzie nigdy
nie zostało skończone. Z tego nurtu
myśli chrześcijańskiej wyłoniły się
różne Kościoły i wspólnoty, próbujące odczytać na nowo przesłanie
Biblijne, a też niestety wyłoniły
się ruchy i zbory, które podążyły
w ślepą uliczkę, popadły w przesadę, herezję i odstępstwo. Już apostoł
Paweł ostrzegał: Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej,
którą myśmy wam zwiastowali, niech
będzie przeklęty (Gal. 1,8).

fot. Billionphotos

Te słowa stały się początkiem
reformacji, ale też jej wypaczeniem.
Z jednej, bowiem strony ojcowie
reformacji postanowili wrócić do
źródeł ewangelicznego przesłania
odrzucając i oczyszczając Kościół
z tego wszystkiego, co z tej ewangelii bezpośrednio nie wynika i zrobili
to lepiej lub gorzej. Z drugiej strony
niektórzy zagalopowali się znacznie
dalej w tym procesie wprowadzając do teologii inną ewangelię zbudowaną na osobistym proroctwie
i przekonaniu. Np. uznając jakąś
osobę za proroka, którego przesłanie jest równoznaczne ze Słowem
Bożym.
Warto zawsze spoglądać na Kościół poprzez pryzmat tego wersetu,
weryfikując nasze najbardziej słuszne postulaty i oczekiwania w rytm
Bożego Słowa. Wierność ewangelii
nie może być zastąpiona trendami
i modami obecnymi w świecie. Musimy szukając sposobu na Kościół
we współczesnym świecie trzymając się mocno Biblijnego przesłania,
aby nie wpaść w sidła odmiennej
ewangelii.

Na konieczności reformowania życia wiary możemy spojrzeć
w trzech wymiarach: w wymiarze
duchowym, organizacyjnym i społecznym. Każdy z nich jest ważnym
elementem życia Kościoła i zboru,
pozwalającym osiągać cele wyznaczone przez Jezusa w świecie zmieniającym się w zawrotnym tempie.

W wymiarze duchowym
W wymiarze duchowym Kościół
potrzebuje stałego procesu zmian,
gdyż zbór stanowi pewnego rodzaju sumę zachowań i wiary jednostek
go reprezentujących. Wzrost duchowy jest wpisany w charakter wiary
i zboru. W tym ujęciu zbory mogą
zarówno rosnąć i nominalizować
się. Wszystko zależy od postaw jednostek, ale też i funkcjonowania nauczania i duszpasterstwa w zborach.
Przywódcy nigdy nie mogą się zadowolić stanem duchowym społeczności, którym służą. Realizowanie
projektów poprawiających duchowy
poziom zboru, to główne zadanie
każdego duszpasterza i pastora zbo-

ru. Tu istotnym elementem jest nie
tylko głoszenie dobrej teologii, ale
i sposoby dotarcia do współczesnego człowieka. Czasami zły przekaz
słowa nie polega na głoszeniu prawdy czy nie prawdy, ale na wybraniu
złej metody, która nie trafia do słuchacza z różnych powodów.
W liście do Efezjan Paweł między innymi napisał: I On ustanowił jednych apostołami, drugich
prorokami, innych ewangelistami,
a innych pasterzami i nauczycielami,
aby przygotować świętych do dzieła
posługiwania, do budowania ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania
Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni
Chrystusowej (Ef 4,11-13).
Tu jest zawarty element stałego reformowania życia zboru
i wiernych. Zbór poprzez przemianę i przeobrażanie się zborowników musi stale podlegać procesowi
zmian i wzrostu. Wyznaczony przez
Boga kierunek tych zmian to od niedojrzałości do doskonałości, od niemowlęctwa do dojrzałości w wierze.
SŁOWO PRAWDY – 10 – październik 2017
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TEMAT NUMERU | SEMPER REFORMANDA
W tym ujęciu kościół powinien stale
wdrapywać się na kolejne szczeble
drabiny wiary.
Nie ma w rozwoju zboru momentu, w którym możemy powiedzieć
jest dobrze i możemy spocząć na
laurach. Samozadowolenie liderów
zawsze jest początkiem upadku
wspólnoty. Tu tkwi największa trudność, gdyż nam ludziom nielekko
przychodzi mobilizacja do stałego
wzrostu i rozwoju. Mamy skłonność
mobilizowania się na krótkim dystansie, gdy np. pojawia się w zborze
kryzys, ale gdy problemy zostaną
rozwiązane, to wpadamy w zwolnione tempo i samozadowolenie.
W takim momencie nowe problemy
powoli narastają aż dojdzie do kolejnego kryzysu i kolejnego zrywu.
To nie jest biblijny model duszpasterstwa. Paweł wprost wyznacza
ambitny cel dla zboru i służb zborowych osiągnięcie „pełni Chrystusowej”, to zaś wymaga indywidualnej
pracy nad swoją wiarą, ale też i budowania wspólnoty.
Idealnym zborem jest ten, którego członkowie osiągają wysoki
poziom duchowego rozwoju. Koniecznością w zborach jest dbanie
o rozwój grup domowych, rozwijanie wśród członków idei cichego
czasu, dobre nauczanie i zapewnienie duszpasterstwa ukierunkowanego na mniejsze grupy. Dopiero to
wszystko, gdy razem zostanie sprzęgnięte w jeden proces duchowego
wzrostu, zbór stanie się zborem skutecznie wprowadzającym w życie
hasło reformacji Semper reformande.

nieje zawsze zagrożenie przyjęcia
w zborze zmian w kierunku liberalizacji, gdyż są one bardziej nośne
społecznie. Nie na tym to ma polegać. Kościół ma odpowiadać na potrzeby społeczne i ma przemawiać
takim językiem, który jest zrozumiały dla ludzi spoza Kościoła. To
dostosowywanie się do otoczenia
ma jedno ograniczenie, zawsze to
my mamy być światłem dla świata
i nie wolno nam zacząć świecić
światłem tego świata.
Ludzie żyjący w świecie przeżywają określone problemy, obawy,
strachy i niejednokrotnie są zagubieni. Zadaniem zboru jest znalezienie takiej formuły funkcjonowania,
w której ci zagubieni ludzie odnajdą
drogę właśnie w społeczności wierzących. Może się to stać jedynie
wtedy, gdy przemawiamy językiem
dla ludzi niewierzących a nie językiem wysokiej teologii, gdy potrafimy dostosować się organizacyjnie
tak, aby zbór był otwarty na tych,
którzy szukają rozwiązania swoich
problemów.
Tu potrzebna jest ciągła reforma
zboru i jego misji, gdyż świat wkoło
nas zmienia się dość szybko, ludzie
zmieniają swoje oczekiwania, styl
funkcjonowania, zmieniają się warunki kulturowe i społeczne, upodobania muzyczne i język potoczny.
Gdy język Kościoła pozostaje w tyle
za tymi zmianami, to wtedy nasze
poselstwo nie trafia do serc, gdyż nie
jest zrozumiałe.

W wymiarze społecznym

Ten ciągły proces reformowania
musi dotknąć też formuły organizacyjnej. Struktury zboru nie mogą
być ustalone raz na zawsze, gdyż
życie zmienia się i oczekiwania
z nim związane też. Być może kiedyś ta formuła pasowała, ale dzisiaj
już nie przemawia. Pamiętam czasy,
gdy w zborach były chóry śpiewające
piękne hymny, dzisiaj chórów nie
ma, nie dlatego, że pogorszył się nam
słuch, ale zmieniły się oczekiwane
formy muzyczne. Uwielbienie dostosowało się do potrzeb zborowników.

Zmieniający się świat na zewnątrz
wymusza zmiany płynące z wewnątrz kościoła, aby nawiązać dialog ze światem, aby skutecznie
ewangelizować musimy nauczyć się
języka świata i wypracować metody
oddziaływania społecznego, inaczej grozi nam przekształcenie się
w zbór skansen – taką ciekawostką
socjologiczną.
Tutaj hasło Semper reformande
nabiera szczególnego wymiaru. Ist20
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W wymiarze organizacyjnym

Ten przykład pokazuje nam, że
Kościół żyje i staje ciągle przed nowymi wyzwaniami organizacyjnymi. Nie zawsze prawo wewnętrzne
nadąża za tymi zmianami. Dramatem jest, gdy prawo wewnętrzne
hamuje rozwój zborów ubierając je
w gorset, który przeszkadza, a nie
pomaga. Dyskusja na temat formuł
„prawnych” funkcjonowania zborów
i służb nigdy nie powinna się kończyć. Nie mam tutaj na myśli jakiś
konkretnych rozwiązań, ale chciałbym zwrócić uwagę na ogólny problem. Postawmy sobie pytanie, czy
zasady i formuły zawarte w naszych
strukturach kościelnych pomagają
w rozwoju zborów, czy wręcz przeciwnie, hamują ten rozwój. Dotyczy to zarówno struktury zboru jak
i struktury całego Kościoła.
•••
Podsumowując, Kościół to żywy
organizm, który musi podlegać
zmianom i przemianom w rytm potrzeb i rozwoju. Hasło Semper reformande dotyka każdego z nas indywidualnie, nasza wiara musi podlegać ciągłej weryfikacji i wzrostowi.
Dotyczy to też zboru, który musi
uczyć się odpowiadać na potrzeby
świata, a też dostosowywać swoje
struktury do wyzwań, jakie niesie
rozwój.
Jezus wyznaczył nam cel, abyśmy osiągnęli „męską doskonałość
i dorośli do wymiarów pełni Chrystusowej”, ten cel można osiągnąć
jedynie w procesie stałego reformowania swojego życia i środowiska wiary, w jakim funkcjonujemy.
Wzrost wymaga zmian. To tak jak
z dzieckiem, rozwój wymaga od rodziców kupienia nowych ubranek,
innych zabawek, a później zapewne
książek, komputerów i wielu innych
elementów, aby nasze dziecko rozwijało się w kierunku dojrzałości.
Podobnie jest z wiarą, rośniemy
w Chrystusie, a ten wzrost wymaga
ciągłego reformowania otoczenia,
które musi się dostosować do potrzeb i kierunków rozwoju.

MATEUSZ WICHARY

Semper reformanda

– największe wyzwanie Kościoła,
czyli jak radzić sobie ze starym i nowym w Kościele
„...każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest
do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy” (Mt 13:52).
fot. freeimages

O

twarcie się na nowo na Słowo Boże w XVI wieku
okazało się rewolucyjne. Nie tylko pozytywnie.
Okazało się, że tak wielu spraw Kościół nie przemyślał.
Tak wiele nowych wyzwań dopiero przed nim stoi. Rezygnacja z ustalonej struktury kościoła rzymskokatolickiego otworzyła przestrzeń na nowe – czasem się wykluczające – rozwiązania w wielu dziedzinach. Krytyczna
ocena doktryny transsubstancjacji (czyli, wedle nauki
rzymskokatolickiej, przeistoczenia chleba w prawdziwe
ciało i wina w prawdziwą krew Chrystusa) spowodowała
na przykład powstanie trzech nowych koncepcji tego, co
właściwie się dzieje w trakcie Stołu Pańskiego. Te trzy
koncepcje towarzyszą nam do dziś wśród protestantów: to
luterańska konsubstancjacja, kalwińska doktryna realnej,
ale nie materialnej obecności Chrystusa w chlebie i winie
(nazywana również doktryną „widzialnego Słowa”) oraz
zwingliańska koncepcja symbolicznego znaczenia (czyli
jedynie pamiątki) chleba i wina.
Podobnie reformacja otworzyła drzwi dla nowych
relacji pomiędzy władzą świecką i duchową. I powstało
ich wiele. Nawet pod pojęciem „rozdziału” władzy świeckiej od duchowej kryje się całe spektrum możliwych
przekonań: od faktycznego tworzenia alternatywnego
społeczeństwa (jak amisze) przez mniej lub bardziej konsekwentne powstrzymywanie się od zbytniego zaangażowania w sprawy świeckie (współczesny ewangelikalizm),
do tworzenia chrześcijańskich – ale odrębnych od siebie
– struktur zarówno państwowych, jak i kościelnych,
w tradycji reformowanej.
Również, reformacja otworzyła drzwi na nowe ujęcia
liturgii, w tym szczególnie nabożeństwa. Spory tym spowodowane trwają do dziś. Purytańska zasada „Regulative principle” – mianowicie, że dozwolone (na nabożeń-

stwach) jest tylko to, co jest przez Słowo nakazane – jest
odpowiedzialna za brak obrazów, oszczędność i prostotę
tradycyjnego protestanckiego nabożeństwa, w tym i tradycyjnego baptystycznego, ograniczającego się do czytania i wykładu Pisma, modlitwy i śpiewu (pierwotnie
tylko Psalmów, jako tekstu bezpiecznego, bo natchnionego; następnie również hymnów, a dziś, co śpiewamy,
każdy widzi). Od samego początku luteranie ujęli swoją
zasadę nabożeństwa inaczej: dozwolone jest wszystko to,
co nie jest zakazane. Dlatego w luterańskich kaplicach
mamy obrazy, mamy ołtarz (z Biblią na środku), mamy
stroje liturgiczne (swoją drogą większość czarnoskórych
baptystów również je nosi). Współcześnie liturgia w naszych zborach – mniej lub bardziej świadomie – poddaje
się nowej zasadzie, bardzo moim zdaniem słabej teologicznie, ale i tak praktycznie wiodącej prym: dozwolone jest wszystko to, co buduje. Przy czym „buduje” jest
w zasadzie nie opisane niczym innym, jak tylko odczuciami mniej lub bardziej dojrzałego zboru, przyzwyczajonego do różnych form i zasad nabożeństwa.
Przykłady można mnożyć. Dowodzą jednego: od
samego początku kościół reformacji był świadomy, że
zadanie zmiany kościoła dla Boga, choć rozpoczęte, nie
jest zakończone. Wyraża to zasada „ecclesia reformata
semper reformanda est”, czyli: kościół Reformacji to kościół nieustannie się reformujący. Kościół (Bożej) zmiany
zmienia się cały czas, bo Boża rzeczywistość, za której
wprowadzanie odpowiada Boży lud, odpowiada Bożymi
wartościami i treściami na zmieniające się wypaczenia
i błędy świata. Różne, nie wciąż takie same. Poddanie
prawdzie, zależnie od sytuacji będzie wymagało różnych
działań i zmian, reform. Nie da się zrobić ich jeden raz,
na zawsze, choćby zmiany, które Kościół już wprowaSŁOWO PRAWDY – 10 – październik 2017
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dził, były najlepsze i rozstrzygające w biblijny sposób
określone kontrowersje.
To ostrzeżenie, również dla nas. Nie osiadajcie na
laurach! I to ostrzeżenie aktualne: bo wielu osiadło.
Ta zasada to również nieustanne wyzwanie. To przypomnienie, że nie każda zmiana oznacza postęp, i nie
każdy opór przed zmianą oznacza wierność Bogu. Niektóre zmiany oddalają nas od Boga, zrywając z dobrymi zasadami Pisma. I na odwrót: opór przed niektórymi
zmianami wcale nie oznacza zdrowego, biblijnego konserwatyzmu. Czasem oznacza po prostu przywiązanie do
czegoś, co dawno powinniśmy porzucić i tylko zwykłe,
ludzkie sentymenty, stojące na drodze Bożym zmianom,
każą nam je zachowywać.
W skrócie więc, Kościół nieuchronnie stoi przed fundamentalnymi pytaniami, które wyznaczają jego duchowe zdrowie: jak zmieniać? Dlaczego zmieniać? Co zmieniać – i czego nigdy zmieniać nie wolno? Nawiązując do
wersetu, od którego rozpocząłem, Kościół, jak mądry
gospodarz, musi „dobywać” zarówno rzeczy stare, jak
i nowe. Musi umieć rozsądzić. Trafnie rozpoznać użyteczność starych i odważnie wprowadzać, gdy trzeba, nawet w obliczu oporu, rzeczy nowe. To nieustanny wysiłek, którego skuteczność warunkuje naszą wierność Bogu
i realizację zadań, jakie nam powierzył.
Jakimi zasadami się kierować? Pozwolę sobie zaproponować kilka zasad.

Konieczność konserwatyzmu: musimy być tacy sami
Zacznę od postulatu konserwatyzmu. Konserwatyzm to
przekonanie, że istnieją wartości i zasady, które trzeba zachowywać (konserwować), bo są stałe i niezmienne. Ich
brak, zaniechanie, jest szkodą, jeśli nie upadkiem. Widzimy to wyraźnie w relacji Jezusa Chrystusa i apostołów
do Starego Przymierza. Tak, wprowadzili wielką zmianę:
w kapłaństwie, systemie ofiarniczym, koncepcji władcy,
a przede wszystkim tożsamości Ludu Wybranego – który w Nowym Przymierzu jest Ludem Jezusa Chrystusa
(a więc: czerpie swą tożsamość od Niego, a nie określonego narodu). Lud Jezusa Chrystusa wchłania wszystkie
narody, w tym naród wybrany. Tożsamość Chrystusowa
jest ważniejsza niż wszelka tożsamość etniczna, w tym
tożsamość Ludu Starego Przymierza. Była to jedna z najważniejszych zmian, na którą zresztą większość ówczesnych Żydów nie była gotowa – i nie jest do dzisiaj.
Jednocześnie jednak zarówno Jezus, jak i apostołowie jednoznacznie wskazują na ciągłość. „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie
przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić” (Mt 5:17). Zakon
i prorocy obowiązują, mówi Jezus, tylko inaczej – spełnione we mnie. „Mówił [Dawid w Starym Testamencie],
przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że
nie pozostanie w otchłani” (Dz 2:31). Zmartwychwstanie
Chrystusa jest wielką zmianą, mówi Piotr, ale jest zmianą zapowiedzianą przez Dawida. „Cokolwiek bowiem
przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, aby22
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śmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję
mieli” (Rz 15:4). Całe Pismo Starego Przymierza jest dla
chrześcijan, naucza Paweł. Zawiera przesłanie cierpliwości i pociechy, które wywołuje nadzieję.
Przykłady można mnożyć. Apostołowie jednoznacznie utożsamiają się z objawieniem i historią Starego Przymierza. Widzą siebie jako kontynuatorów, nie rewolucjonistów; osoby odpowiadające trafnie na rozwój historii
zbawienia, nie osoby, które z nią lekceważąco zrywają.
Podobnie w historii kościoła. Ta historia jest jedna, od czasu wniebowstąpienia do czasu powrotu Jezusa Chrystusa, bo obietnica Bożej opieki nad Kościołem
jest jedna: „zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie
przemogą go” (Mt 16:18). Nie przemogą. Wizja historii,
w której Chrystus oddał kościół szatanowi na kilkaset lat
jest herezją, głupotą i błędem. Niestety, wielu protestantów. „A oto ja jestem po wszystkie dni, aż do skończeni
świata” (Mt 28:20). Po wszystkie dni. Bez przerw na kilkaset lat na sen.
Podsumowując, nigdy nie wolno zmienić nam
wszystkiego. Zmiana wszystkiego to nie reforma, ale koniec czegoś i początek czegoś innego. Zmiana wszystkiego nieuchronnie jest więc błędem – albo przyznaniem, że
to, w czym tkwiliśmy, całe błędem było. Musi coś trwać
z tego, co było i rozumieli to reformatorzy XVI wieku.
Przy wszystkich zmianach, rozpoznali jako biblijne dogmaty trynitarne i chrystologiczne wcześniejszego Kościoła. Przeciwnie niż arianie, którzy odrzucili wszystko.
Ten trend nam zresztą towarzyszy i dziś. Wiele osób po
nawróceniu intuicyjnie odrzuca wszystko, co katolickie.
To intuicja błędna. Bądźmy jak mądry gospodarz.
Ale samo zadowolenie się tym, że coś trwa, a coś się
zmieniło, to za mało. To, co trwa, musi być sednem, a nie
przypadłością. Trwać nie może byle co, ale właśnie to,
co trwać musi. I tak w Prawosławiu to właściwa, święta
liturgia: to ona jest sednem i zachowywanie jej niezmienionej, zdaniem prawosławnych, stanowi o wierności
Bogu właśnie tego kościoła. W katolicyzmie nie jest to
liturgia, ale raczej zachowywanie sukcesji apostolskiej,
dzięki któremu może dokonywać się największe wydarzenie, czyli eucharystia. W liberalizmie tym sednem jest
pomoc drugiemu człowiekowi, natomiast wśród ewangelicznych protestantów jest to wierność Słowu Bożemu
w najważniejszych zasadach dotyczących zbawienia: iż
jest za darmo, z samej łaski Bożej, tylko w Jezusie Chrystusie, jako dzieło trynitarnego Boga, który w osobie Jezusa Chrystusa – w pełni Boga i w pełni człowieka – przyszedł na świat, by dokonać go dla nas i za nas. Myślę, że
nikogo z Czytelników przekonywać nie muszę, co stanowi ową najważniejszą wartość Kościoła. Za Lutrem, powtórzę 62 tezę reformy Kościoła: „Prawdziwym skarbem
Kościoła jest najświętsza ewangelia chwały i łaski Bożej”.

Konieczność progresywności: musimy się zmieniać
Progresywność dzisiaj kojarzy się z lobby homoseksualnym, środowiskami chcącymi odrzucać cały dorobek

naszej cywilizacji. Od razu więc powiem, że nie o taką
progresywność mi chodzi. Chodzi mi o konieczną zmianę, ze względu na zmiany otoczenia, któremu mamy
służyć. O zrozumiały komunikat o dziele Bożym – wymagający zmiany języka. O współczesne odniesienie biblijnych wzorców i wartości – wymagający opracowywania biblijnie wyzwań i etycznych i intelektualnych.
W końcu, o konieczność docierania do nowych miejsc
– subkultur, emigrantów w Polsce, ale i kontynuowania
misji na świecie.
Wszystkie te wyzwania domagają się zmian. Na które
nie każdy i nie zawsze jest przygotowany. Kiedy apostoł
Paweł składał swoje świadectwo o spotkaniu z Jezusem,
wszystko było dobrze do czasu, gdy podzielił się poleceniem Pańskim: „I rzekł do mnie: Idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź z ziemi tego człowieka,
nie godzi się bowiem, aby taki żył” (Dz 22:21-22). Podobnie William Carey, gdy dzielił się ze swoimi braćmi pod
koniec XVIII wieku przekonaniem, że polecenie „Idźcie
i czyńcie uczniami wszystkie narody” nie wypełniło się
w czasach apostolskich, dostał dwie odpowiedzi: „Siadaj
młodzieńcze, bo szalejesz” oraz: „gdyby Bóg chciał zbawienia pogan, to posłałby tam aniołów.” Czasem zmiany
są zbyt duże, byśmy potrafili sobie je wyobrazić. Czasami również niestety wykorzystujemy naszą kreatywność
i teologię, by uzasadnić niechęć do zmian.
Z drugiej strony, czasem lud Boży, w swej niedojrzałości i głupocie, jest otwarty na zbyt wiele zmian: „Bo
gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego
myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego
ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię,
której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością” (2 Kor
11:4). Zwiastowanie innego Jezusa, przyjmowanie innego
ducha i innej ewangelii, powinno spotkać się z oporem,
a nie życzliwością. Niestety, jak pisze w Liście do Efezjan,
nie wszyscy „dorastają do wymiarów pełni Chrystusowej” i przez to są „dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada
wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp”
(Ef 4:13-14). Brak dojrzałości to niezdolność oceny znaczenia zmiany. Czyli również wchodzenie w fałsz, uległość błędom i podstępom.
Oznacza to, że zmiana jest zawsze wielkim wyzwaniem. A brak zmian nie jest receptą na świętość. Choć
i zezwalanie na wszelkie zmiany nią nie jest. Zmiana jest
poważnym zadaniem, do którego Kościół musi się przygotować. Jak?

Wyzwanie semper reformanda
Po pierwsze, intelektualnie. Musimy znać dobrze Słowo
Boże. Bez tego nie będziemy umieć się zmieniać dola
Boga. Nie będziemy umieli odróżnić spraw wiecznych
od zmiennych. Potrzebujemy szkolić się w dobrych kazaniach, wyrabiać w ocenie rzeczywistości z perspektywy
biblijnej, inwestować w specjalistów od poszczególnych
ksiąg, umieć mądrze wypowiadać się o wierze i współ-

czesności. To wszystko wymaga inwestycji – wysiłku,
zachęty, czasu, funduszy. Inaczej staje się pustym hasłem, udawaniem i bufonadą.
Po drugie, to wyzwanie liturgiczne. Kościół ma
uwielbiać Chrystusa. To On ma być w centrum naszych
nabożeństw. Test jest prosty: trzeba zapytać kogoś nowego, kto bądź co jest w centrum tego, co w zborze się
dzieje. Czy jest to człowiek, czy Chrystus? A może Duch
Święty? Pamiętajmy, że nic nie przynosi większej satysfakcji Duchowi, jak wywyższenie Syna. A i do Ojca bez
Syna dotrzeć się nie da. Chrystocentryzmu więc nie wolno nam zagubić, niezależnie od wszelkich zmian, jakim
je poddajemy.
Po trzecie, to wyzwanie uświęcenia. Mamy różnić
się od świata. Mamy naśladować Chrystusa, w jego zapieraniu się siebie w życiu dla Ojca. W rozpoznawaniu
Jego woli i realizowaniu jej, niezależnie od oceny świata.
To oznacza również zadanie dla Kościoła: powinniśmy
być skupieni na właściwych liniach frontu w konfrontacji
ze światem. Gdzie one przebiegają? Czego od nas wymaga Chrystus? Moim zdaniem na przykład sprzeciwu wobec zalewającego nas relatywizmu, wychowania naszej
młodzieży w poszanowaniu ról męskich i żeńskich, przygotowania do zdrowych więzi małżeńskich – zamiast
zawieszonych w próżni wezwań do naśladowania Chrystusa, pytań „co uczyniłby Chrystus?”, itp.
Po czwarte, to wyzwanie misyjne: rozwój Królestwa. To inwestycja w nowe zbory w nowych miejscach,
wśród nowych ludzi. Zdrowy Kościół sięga ku obszarom
niezdobytym, nie boi się ich, szuka okazji i możliwości,
szuka sposobu, by dotrzeć, nie powodu, by tego nie robić. Nie zadowala się tym, co jest, ale sięga do miejsc,
w których go jeszcze nie ma. Oto dobra zmiana. Oto wyzwanie godne obywateli Królestwa Bożego i Kościoła,
którego bramy piekielne nie przemogą.
Po czwarte, to wyzwanie społeczne: nasza wiarygodność w świadectwie. Nasza inna jakość w miłości
i zrozumieniu Boga. Realizacji Jego woli. Nasz słony
smak, który sprawi, że możemy konserwować nasza ziemię i świecić pośród ciemności (Mt 5:13-16). Dobrze jest
przypominać sobie o doniosłości Reformacji i bez zawahania szukać w niej źródła naszej kościelnej tożsamości;
nazywać ją Bożym dziełem, dzięki któremu Kościół zyskał czystość w wielkiej skali. Ale tragiczne jest, gdy tylko na tym poprzestajemy. Nasz miłość ma być świeża.
Jaką mamy mieć postawę wobec uchodźców? Jak pomagać naszemu narodowi w posłuszeństwu Bogu? Czemu
jednoznacznie się przeciwstawiać, za czym bez wątpliwości opowiadać? To ważne pytania.
W końcu, po czwarte, to wyzwanie kolejnego pokolenia: tworzenie przywódców.
Wysiłek przygotowania na wyzwania każdego pokolenia. Zarówno przez pracę nad sobą – i dawanie dobrego
przykładu. Jak i poprzez uczenie odwagi wobec zmian
i pokory wobec dziedzictwa, które otrzymaliśmy; Bożego wzorca, dzięki któremu zachowamy właściwy azymut
w podążaniu wąską drogą ku życiu.
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Gdzie potrzebujesz

„wykopać rowy”?
K

ażda wielka podróż zaczyna się
od jednego kroku. Gdy stoisz
u podnóża góry, rzadko widzisz wyraźną ścieżkę wiodącą na szczyt. Jest
zbyt daleko by uchwycić ją swoim
wzrokiem. Szlak wydaje się być zbyt
kręty i ukryty za przeszkodami. Jedyny sposób by się wspiąć na wierzchołek góry, to zacząć – a potem stawiać
jedną stopę za drugą, krok za krokiem,
by dotrzeć do wyznaczonego celu.
Martin Luther King kiedyś
powiedział: „Zrób pierwszy krok
w wierze. Nie musisz widzieć całej
drogi, po prostu zrób pierwszy krok”.
To dobra rada, pochodząca z ust człowieka, który z Bożą pomocą dokonał
czegoś co wydawało się niemożliwe przez wiele pokoleń w Stanach
Zjednoczonych. Wszyscy pewnie
pamiętamy Kinga z jego słynnego przemówienia „I have a dream”,
w którym przedstawia swoją wizję
społeczeństwa wolnego od podziałów na czarnych i białych. Aby dojść
do tego miejsca musiał kiedyś jednak
od czegoś zacząć.
Gdy ruszasz w długą, trudną
podróż do swojego celu, nie jesteś
w stanie przewidzieć wszystkiego co może cię spotkać po drodze.
Ale szybko odkryjesz, że z każdym
krokiem zyskujesz doświadczenie,
wprawę i nową perspektywę. Czasem
droga przed nami może się wydawać
tak zniechęcająca i tak nieprawdopodobna, że nie mamy dość odwagi,
by zrobić ten pierwszy krok. I nie
brakuje wymówek: nie ten czas, za
małe szanse, brak możliwości, brak
środków itp. Dla wielu osób to staje
się przeszkodą w podjęciu pierwszego kroku. Zatrzymują się w miejscu, które wydaje się być bezpieczne i wolą patrzeć i podziwiać górę
z dołu niż ją zdobyć.
Czy pamiętasz historię powołania Elizeusza, który w odpowiedzi na
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zaproszenie proroka Eliasza zostawił
swój pług, spalił go, złożył ofiarę
dla Pana i poszedł za tym do czego
Bóg go powołał? To był ten pierwszy
krok wiary w życiu Elizeusza, który
otworzył przed nim drzwi do służby.
Kiedy wykazuje się on posłuszeństwem to Pan Bóg uwiarygadnia
swojego sługę przed całym narodem.
W 2 Księdze Królewskiej czytamy opis tego jak po śmierci króla
Achaba, król Moabu zbuntował się
przeciw królowi Izraela. W odpowiedzi na to królowie Izraela, Judy
i Edomu postanawiają wyruszyć
na wojnę przeciwko Moabowi. Po
siedmiu dniach marszu okazuje się,
że zaczyna im brakować prowiantu
i wody. Wtedy Jehoszafat, król Judy
zadaje pytanie: „Czy nie ma tu proroka Pana przez którego moglibyśmy zapytać Pana o zdanie?” (w. 11).
Królowie wybierają się więc do Elizeusza bo wierzą, że u niego „znajdą
Słowo Pana” (w. 12).
Elizeusz zaczyna od konfrontacji
króla Izraela. Prorok zna stan duchowy króla Izraela i wie, że gdyby nie
ta kryzysowa sytuacja Jehoram nie
szukałby słowa od Pana. Nie boi się
o tym powiedzieć. Następnie Elizeusz robi kolejny krok, który może
wydawać się zaskakujący w tych
okolicznościach. Królowie przyszli
do niego ponieważ są zdesperowani,
potrzebują pomocy, wiedzą, że jeśli
nic się nie zmieni to cała ich armia
zginie z pragnienia.
Pan daje też Elizeuszowi słowo: „Poróbcie w tej rzecznej dolinie
rowy, liczne rowy, bo jak mówi Pan,
nie poczujecie wiatru, nie zobaczycie
deszczu, a jednak ta dolina wypełni
się wodą tak, że będziecie pić, wy
i wasze zwierzęta” (w. 16-17). Wyobraźmy sobie tę sytuację. Jest pustynia. Jest sucho. Wszyscy są spragnieni. Nic nie wskazuje na deszcz ani

możliwość zmiany pogody. A jednak
Pan oczekuje kroku wiary.
Bóg często nie działa zgodnie z naszym schematem myślenia
o tym jak powinien zadziałać. Czy
Wszechmocny Bóg nie może im
posłać deszczu od razu, przecież
oni są tak bardzo spragnieni? Bóg
działa w oparciu o wiarę. Wiara to
nie jest tylko stan naszego umysłu,
przekonania i słowa, które wyrażamy, ale działanie. Jak napisał Jakub:
„Wiara bez uczynków jest martwa”
(Jk 2,26).
To jest sytuacja w której Izraelici mogą zaufać słowu Pana i pójść
za nim, albo je odrzucić. My dzisiaj
wiemy jaki jest koniec tej historii, ale
oni musieli najpierw zaufać i podjąć
się tego pierwszego kroku. Zgodnie
z poleceniem Boga zaczęli oni „kopać rowy na pustyni”. Bóg nigdy
nie zawodzi tych, którzy Mu ufają
i są mu posłuszni. Co nie oznacza,
że wszystko jest zawsze łatwe i proste. Wiara jednak wymaga podjęcia
pierwszego kroku, który będzie prowadzić do kolejnych.
W odpowiedzi na posłuszeństwo Izraelczyków, następnego dnia
od strony Edomu zaczęła napływać
woda i cała okolica stała się jej pełna. Bóg jest wierny swojemu ludowi
i odpowiada błogosławieństwem na
ich posłuszeństwo.
Zastanów się przez chwilę jak
ten obraz może się odnosić do twojego życia dzisiaj. Gdzie ty potrzebujesz zmiany w swoim życiu? Co jest
tym pierwszym krokiem wiary dla
ciebie? Jakie „rowy” potrzebujesz
wykopać dziś, by pójść dalej w zaufaniu Bogu?

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

Dziewiąty
obóz
T

o był czwarty obóz zorganizowany przez Chrześcijańską Fundację Radość tego lata, tym razem
w Ośrodku OHP w Radzyniu Podlaskim, zarazem był to dziewiąty nasz
obóz od początku roku 2017. Obóz
mógł się odbyć głównie dzięki darowiznom członków naszego Kościoła.
Kolejny, wspaniały obóz dla dzieci
i młodzieży – wychowanków kilku
zaprzyjaźnionych domów dziecka,
podopiecznych ośrodków pomocy
społecznej oraz naszych fundacyjnych podopiecznych, których regularnie wspieramy artykułami spożywczymi. Połowa uczestników tego
i każdego innego obozu jest u nas po
raz pierwszy, pozostali zapraszani są
po raz kolejny, aby wzrastać w wierze.
Nasza fundacyjna służba obozowa dzięki Bożemu błogosławieństwu
i współpracy z wieloma wolontariuszami z kraju i partnerami misyjnymi
zza granicy rozwija się. Coraz więcej dzieci i nastolatków spoza zborów może usłyszeć ewangelię Jezusa
Chrystusa, osobiście poznać Boga
i przekonać się o Jego miłości. Każdy
nasz obóz kończy się ewangelizacją
i za każdym razem wszyscy odczuwamy Bożą obecność, a wielu uczestników przyjmuje Jezusa jako swojego
osobistego Zbawiciela, lub odnawia
z Nim swoją relację. Tak było i tym
razem w Radzyniu, Duch Święty dotykał się naszych serc i większość
uczestników obozu zaprosiła Jezusa
do swojego serca. Stało się tak po
tym jak swoje świadectwo uzdrowienia i nawrócenia złożyła Pani Aneta
– mama jednego z obozowiczów, który wcześniej na tym obozie uległ wypadkowi na basenie i z tego powodu
ta kobieta znalazła się na tym obozie.

Wcześniej pani Aneta była sceptyczna, a nawet przeciwna Bogu, miała
do Niego pretensje za wiele złych
rzeczy, które przytrafiały się jej rodzinie. Kiedy odwiedziłem ją po obozie, widziałem uśmiech na jej twarzy
i na twarzy jej syna Alana, któremu
rana się goi.
Na stole leżał Nowy Testament,
który każdy obozowicz od nas otrzymał. Pani Aneta zapewniała mnie
że czyta Biblię. Wchodziła ze mną
na trzecie piętro niosąc dużą paczkę
żywnościową nie odczuwając bólu,
podczas kiedy jeszcze tydzień wcześniej, przed uzdrowieniem, przyjechała do syna na obóz poruszając się
o kulach lub na wózku inwalidzkim.
Bardzo proszę Was o modlitwę za
rodzinę Drozd, która tak wiele przeszła, aby dobry Bóg okazał im swoją
przychylność, a przekleństwo, które
od dłuższego czasu wisiało nad tą
rodziną obrócił w błogosławieństwo.
Aby ta rodzina mogła być świadec-

twem Bożego działania wobec tych,
którzy Jemu zawierzyli. Bardzo dziękuję wszystkim Braciom i Siostrom
z naszego Kościoła za wsparcie finansowe i modlitewne. Przed nami kolejne obozy dla dzieci i weekendy dla
nastolatków w czasie których przede
wszystkim będziemy głosić ewangelię. Musimy głosić ewangelię na
wszelkie sposoby, bo jeśli my chrześcijanie będziemy milczeć, to „… kamienie krzyczeć będą” (Ew. Łukasza
19:39-40).
P.S. Chcemy zorganizować kolejny obóz dla naszych podopiecznych
nastolatków w czasie przerwy świątecznej od 27 grudnia br. do 1 stycznia 2018 r. Nie mamy na to funduszy,
ale Bóg jest Wielki i zaopatruje, często przez swoje dzieci. Jeśli Bóg porusza Twoje serce to wesprzyj naszą
misję obozową:
Chrześcijańska Fundacja Radość,
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
PL 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
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ŚWIADECTWO

Andrzej Dobosz

16 stycznia br. przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie
na Egzamin Kościelny zgłosił się brat Andrzej Dobosz
z I Zboru w Warszawie. Egzamin zdał pozytywnie.
Oto jego świadectwo wiary.

N

azywam się Andrzej Dobosz.
Jestem wieloletnim członkiem
I Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie.
Jednym z największych skarbów
człowieka, jest jego doświadczenie
z minionego życia i łaska, która pozwala iść z Bożą Prawdą. Doświadczenia mojego życia, nie rzadko
przykre i uzależniające, nauczyły
mnie jednego, że nie ma rzeczy nie
możliwych. Bardzo pocieszające są
słowa naszego Pana: „nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale
grzeszników” (Mt 9:13). Patrząc na
historię mojego życia, widzę, jak
wielka jest łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Urodziłem się w środowisku
wiejskim, wychowywałem się w rodzinie Rzymsko-Katolickiej, zostałem ochrzczony w wieku niemowlęcym, później pierwsza komunia,
bierzmowanie. Chodziłem w pielgrzymce na Jasną Górę.
Od zawsze w moim sercu było
pragnienie szukania Boga. Jednak
wzrastałem w środowisku, gdzie pito
alkohol. Mój tata był alkoholikiem
czynnym, wracał z pracy pijany. Nie
miałem dobrego przykładu w osobie Taty. Ciągłe awantury rodziców,
stwarzały poczucie lęku, strachu
i braku poczucia bezpieczeństwa dla
mnie oraz dla mojej siostry.
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Po ukończeniu szkoły podstawowej, poszedłem do zawodówki,
a później do technikum budowlanego w Warszawie. Ciężka praca na
budowie, oraz po trochu picie alkoholu nie sprzyjało mojej edukacji,
którą przerwałem.
Regularne picie alkoholu zacząłem mając około trzydziestu lat. Wypełniało całe moje myślenie, życie
duchowe i rodzinne. Konsekwencjami mego picia alkoholu były: utrata
pracy, godności, honoru, poczucia
bezpieczeństwa, tożsamości jako
męża, ojca, pracownika i obywatela,
oraz utrata wolności.
Pan doświadczył mnie surowo
ale nie doświadczył mnie śmiercią.
Latem 1991 roku przeżyłem swoje
dno: moralne, duchowe, zdrowotne,
ekonomiczne. W tym samym roku
w miesiącu wrześniu, zgłosiłem
się na terapię odwykową, z programem Anonimowych Alkoholików
(program 12 kroków). Tam również
wstąpiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików. Na mityngach
AA, ludzie dzielą się swoim doświadczeniem, i tym że z pomocą
Bożą można żyć bez alkoholu, a tym
samym wrócić do rodziny i społeczeństwa. W tamtym okresie tego
potrzebowałem, szukałem również
Boga. I właśnie będąc we wspólnocie AA, nawróciłem się.

Chrystus Pan wybrał mnie, abym
świadczył o jego wielkiej miłości
i łasce będąc na mityngach. Będąc
we wspólnocie, poznałem Chrystusa
i doznałem w pełni jego łaski.
Jednak był jeszcze jeden, wierzę
najważniejszy punkt w moim życiu.
Mianowicie podczas moich kolejnych prób życia w trzeźwości, zacząłem pracę w rodzinie osób wierzących, która pokazała mi, co tak
naprawdę znaczy życie z Bogiem.
Wierzę, że to Bóg wybrał ich by pokazali mi światło w ciemnościach
mojego osobistego życia. Wtedy,
w roku 1996 pracowałem u braterstwa Krawczyk, robiąc im kominek.
Wtedy też właśnie otrzymałem od
siostry Krawczyk Nowy Testament.
Zasugerowała mi abym w pierwszej
kolejności przeczytał Ew. Jana, tak
też uczyniłem. Podczas studiowania Słowa Bożego przeżyłem swoją
przemianę. Braterstwo Krawczyk
zaprowadzili mnie po raz pierwszy
do zboru baptystycznego, na nabożeństwo niedzielne. Byłem zachwycony panującą tam braterską atmosferą oraz pobożnością.
W tym czasie jeszcze raz, świadomie, powierzyłem swoje życie
Chrystusowi, a w dniu 8 grudnia
1996 roku zostałem ochrzczony na
wyznanie swojej wiary przez całkowite zanurzenie w wodzie.

Z chwilą gdy uwierzyłem że
Jezus Chrystus jest moim Panem
i Zbawicielem świata, umarł na
krzyżu pokonał szatana i śmierć, podzieliłem się tą wiadomością z moją
rodziną. Moje ciągłe modlitwy, oraz
moja widoczna zmiana skłoniły
moją żonę oraz syna, do oddania życia Chrystusowi. Oboje też przyjęli
chrzest w wieku świadomym. Ze
względu na wewnętrzne przekonania, moje i żony w dniu 11 sierpnia
2001 roku w Kościele przy ul Waliców 25, wraz z żoną Zofią złożyliśmy przysięgę małżeńską. Podczas
uroczystości odbyła się modlitwa
prosząca Boga, błogosławieństwo
dla naszego związku małżeńskiego.
Do tej pory mieliśmy bowiem tylko
ślub cywilny.
Jezus Chrystus dzięki swojej Łasce, dał mi zbawienie. Przywrócił
we mnie poczucie człowieczeństwa,
godności, honoru, wartość życia jakie w nim jest. Krocząc za Panem
jestem żywym przykładem że nie
możliwe, stało się rzeczywistością. Nasz Pan jest Bogiem porządku, dyscypliny i pokoju. Musiałem
się tego wszystkiego uczyć i w to
uwierzyć. Na początku nie było łatwo. Pan nauczył mnie cierpliwości
i wytrwałości w dążeniu do celu,
która była i jest mi bardzo potrzebna. Moje chodzenie z Panem miało
swoje pozytywne odbicie w codziennym funkcjonowaniu, w pracy, rodzinie, społeczeństwie i mojej
służbie dla Pana.
Bardzo chciałem spełnić swoje marzenia. Pomagałem alkoholikom, narkomanom, ludziom z tzw.
„lochu” wrócić do społeczeństwa
poprzez dzielenie się swoim świadectwem mówiącym o wielkiej miłości Bożej i o łasce. W stołecznym
zborze warszawskim zorganizowałem mitingi (spotkania) AA, na
które przychodzą ludzie uzależnieni
od alkoholu lub narkotyków. Dzielą
się swoim doświadczeniem powrotu
do społeczeństwa i rodziny, są to ludzie różnych wyznań.
Odnosząc się do mojej służby
w stołecznym zborze baptystycz-

nym, warto nadmienić. Kościół jest
zgromadzeniem świętych, którzy
trwają przy Panu i Piśmie Świętym.
Dbając oto aby służyć ludziom
potrzebującym pomocy, wsparcia,
modlitwy oraz służby słowa Bożego, organizuję spotkania indywidualne „twarzą w twarz” oraz poprzez
rozmowy telefoniczne jak i oraz Internet. Moja służba obejmuje: środowisko ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ludzi z marginesu
społecznego którzy pragną wyjść na
prostą. Celem moich spotkań które
odbywają się w przychodniach rejonowych, w noclegowniach, w pomieszczeniach przykościelnych jest
niesienie Dobrej Nowiny. Poprzez
swoje świadectwo i doświadczenie
w radzeniu sobie w codziennym życiu wierzę, że mogę być zachęta dla
wielu ludzi. Na tych spotkaniach,
głoszę o uświęceniu, które z pomocą Bożą przyczynia się do zmiany
sposobu myślenia i działania. Poprzez swoje doświadczenie chodzenia z Panem staram się dawać tym
ludziom wiarę w stawianiu pierwszych kroków w chodzeniu z Chrystusem, w ich nowym życiu.
Pełnię również posługę wolontariatu w hospicjum onkologicznym
dla dorosłych w Warszawie. Przekaz
Świętej Ewangelii jest skierowany
do każdego człowieka, bez względu
na kolor skóry i pochodzenie społeczne (Mt 28;19-20, J 13 ;34-35).
Podczas słuchania Słowa Bożego w zborze stołecznym, zapragnąłem głosić Dobrą Nowinę, jako
kaznodzieja. Cóż, potrzebna była
matura, studia w Radości na WBST.
Ale znów zapragnąłem się uczyć.
Nie był to łatwy czas dla mnie, gdyż
jednocześnie musiałem pracować
zawodowo na pełnym etacie. Doświadczyłem jednak dużego wsparcia ze strony znajomych i rodziny, którzy motywowali mnie oraz
budowali moje poczucie wartości.
Bardzo duże wsparcie otrzymałem
od swojej żony, syna, pastora Marka
Budzińskiego, oraz niektórych zborowników. Oni wszyscy twierdzili,

że gdy będę szedł z Panem i nigdy
nie zwątpię, uwierzę w potencjał
który Bóg we mnie odnawia, On
spełni moje marzenia.
W 2006 roku zacząłem uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, które ukończyłem
oraz zdałem egzamin maturalny,
tym samym otrzymałem bilet do
dalszej nauki. Bardzo dziękuję Panu
za jego miłość. W tym samym roku, rozpocząłem studia na WBST,
które ukończyłem zdobywając tytuł licencjata teologii baptystycznej.
W 2012 roku zwróciłem się z prośbą do Rady I Zboru w Warszawie
o wyrażenie zgody na rozpoczęcie wikariatu w tutejszym zborze
w celu przygotowania do służby
pastorskiej. Wikariat obejmował
między innymi prowadzenie grup
biblijnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania ludzi mających
problemy z uzależnieniami, regularne rozważania podczas nabożeństw,
służbę wśród wskazanych chorych
osób, udział w niektórych posiedzeniach Rady Zboru, zapoznaniu się
z dokumentacją zboru oraz pomoc
w prowadzeniu Wieczerzy Pańskiej.
Podczas wikariatu pracowałem zawodowo oraz rozpocząłem studia
II stopnia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale pedagogicznym. Ukończyłem je, uzyskując stopień magistra.
W dniu 21 czerwca 2015 roku,
zostałem powołany na Urząd Diakona co jest dla mnie dużym zaszczytem.
Rada Kościoła wyznaczyła mi
pierwszy termin egzaminu kościelnego, na którym nie zaliczyłem egzaminu. Nie zniechęciło mnie to.
Wprost przeciwnie, postanowiłem
z pomocą Pana zdać egzamin poprawkowy. Rada Kościoła wyznaczyła termin egzaminu poprawkowego na dzień 16 stycznia 2017 roku.
Egzamin zdałem, Chwała Panu.
Pragnę z całego serca służyć
Panu oraz ludziom.
Krocząc za Panem niemożliwe
staje się rzeczywistością.
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STUDIUM OBJ 1,9-20

Daniel Trusiewicz

J

ak odróżnić rzeczywistość od
urojonej fikcji czy nierealnych
wyobrażeń albo wręcz uprzedzeń?
Jak rozpoznać autentyczną wartość?
Zdarza się, że ludzie często przechodzą obojętnie obok prawdziwych
wartości.
Josh Bell to znany amerykański
skrzypek, jeden z większych talentów naszych czasów. Pewnego razu
ubrał się w dżinsy i podkoszulek, po
czym zagrał w przejściu podziemnym w godzinach szczytu. Mimo
tego, że grał cudownie przez prawie
godzinę na Stradivariusie z 18 wieku i w tym czasie ponad 10 tys. ludzi przeszło obok niego, to zaledwie
7 osób zatrzymało się na nieco
dłużej, inni wrzucali drobniaki do
otwartego futerału nie zatrzymując
się w ogóle; zebrało się w sumie ok
$30. Zaraz potem ten sam muzyk
ubrał smoking i wystąpił na koncercie w renomowanej Carnegie Hall
w Nowym Yorku grając dokładnie to
samo… Tam najtańszy bilet kosztował 100 dolarów, a artysta za minutę
grania zainkasował ok. $1000. Jaka
widownia przyszła na ten koncert?
Byli to ludzie, którzy znali prawdziwą wartość tego wirtuoza muzyki.
Fragment z Apokalipsy 1,9-20
ukazuje rzeczywisty obraz Chrystusa uwielbionego, zwycięskiego
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(9) Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie,
i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej
Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.
(10) W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos
potężny, jakby trąby, który mówił: (11) To, co widzisz, zapisz w księdze
i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do
Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. (12) I obróciłem się,
aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem,
ujrzałem siedem złotych świeczników, (13) a pośród tych świeczników
kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp
długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; (14) głowa zaś jego
i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień
ognisty, (15) a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego,
głos zaś jego jakby szum wielu wód. (16) W prawej dłoni swej trzymał
siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz,
a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. (17) Toteż
gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na
mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,
(18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze
śmierci i piekła. (19) Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie
potem. (20) Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej
dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie
siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów.
fot.: Fotolia

i panującego oraz właściwą postawę człowieka wobec Niego. Wiara
powinna mieć solidny fundament,
a jest nim faktyczny obraz Boga –
w przeciwieństwie do wyobrażeń
o Nim czy wręcz nawet uprzedzeń.
w. 9. Jan znajduje się na wyspie
Patmos, gdzie przebywał ok. 2 lat
pracując w miejscowym kamieniołomie. Wygnanie to było swoistą karą
dla politycznych więźniów i spotkało tego lidera chrześcijan za panowania cesarza Domicjana, który
był wrogo nastawiony do chrześcijaństwa. Jedynym „przestępstwem”
Jana była jego wierność ewangelii
i Chrystusowi.
Jan to wierny uczeń Chrystusa, mimo cierpień. Trzy słowa występujące w tym wersecie to: ucisk,
wytrwałość i królestwo. Ucisk z gr.
tlipsis oznacza trudny do zniesienia
ciężar lub nacisk, który utrudnia
normalne życie. Wytrwanie (gr. hypomene) określa odwagę i skuteczny
sprzeciw wobec wyzwań lub trudności. Królestwo (gr. basileia) to po
prostu panowanie. Od cierpienia do
chwały można dotrzeć tylko przez
wytrwałość, nie inaczej.
Prawidłowy obraz ukazuje faktyczną rzeczywistość. Właściwy
obraz Boga jest podstawą wiary
chrześcijanina. Dlatego Jan zaczyna

swój list od przedstawienia realnego wizerunku Chrystusa, ponieważ
wiedział iż wierzący mogli mieć
zniekształcony obraz, spowodowany brakiem wiedzy lub jakąś inną
przyczyną.
Dziś jest podobnie, jako że
Chrystus w kościołach najczęściej
jest przedstawiany jako niemowlę
leżące w żłobie, szczególnie w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia.
Niemowlę jest oczywiście sympatyczne i kochane, a jednocześnie
bezbronne i słabe oraz wymagające
litości. Ale czy taki jest rzeczywisty
obraz Chrystusa?
Inny popularny w naszej kulturze obraz to krucyfiks – wiszący na
krzyżu, cierpiący i śmiertelnie umęczony Zbawiciel ludzkości. Zarówno niemowlę w żłobie jak i cierpiący
na krzyżu Zbawiciel, to jak najbardziej rzeczywiste obrazy wcielenia Boga. Chrystus gdy wypełniał
swoją ziemską misję to był zarówno
niemowlęciem jak i cierpiącym na
krzyżu Zbawicielem. Jednak nie jest
to Jego zupełny obraz lecz jedynie
cząstkowy.
W czasach Jana gdy pisał te słowa, uczniowie Chrystusa pamiętali
dramat ukrzyżowania i potrzebowali uwierzyć w Jego zmartwychwstanie oraz uwielbienie. Objawienie

Jana pomagało im wtedy, tak jak
i nam dziś, zobaczyć Jego rzeczywisty obraz.
Chrystus w Objawieniu Jana jest
przedstawiony jako uwielbiony i panujący nad wszystkim zwycięzca –
gr. ‘pantokrator’. W rozdz. 4-5 jest
to zwycięski Baranek, przed którym
upadają na twarz i oddają Mu hołd
starsi reprezentujący cały kościół,
a całe stworzenie dodatkowo potwierdza jego panowanie. W rodz.
14 jest to Baranek, któremu oddają
cześć wszyscy zbawieni, ci za których przelał swą niewinną krew by
ich odkupić. W rozdz. 19 jest On
Oblubieńcem na uczcie w niebie
gdzie oblubienicą jest kościół, oraz
zwycięzcą jadącym na białym koniu. W symbolice starożytnej tradycji na białym koniu miał prawo
jechać król, który zwyciężył swego
wroga w bitwie. W rozdz. 20 jest
On Sędzią na sądzie ostatecznym.
W rozdz. 21 jest On Twórcą nowego nieba i nowej ziemi. W rozdz.
22 jest On Panującym w całym
wszechświecie na wieki wieczne.
Oto prawdziwy obraz Chrystusa!
w. 10-11. Jan mówi o dniu Pańskim mając na myśli pierwszy dzień
po sabacie. Był to dzień zgromadzeń
chrześcijan w celu upamiętnienia
dnia zmartwychwstania, w odróżnieniu od szabatu judaistycznego.
Doświadczył wtedy duchowego
uniesienia na jawie (nie był to jednak sen ani jakiś ekstatyczny trans),
kiedy usłyszał głos nakazujący mu
zapisanie przesłania do siedmiu
zborów w Azji Mniejszej. Oczywiście, że zborów było tam o wiele
więcej, lecz listy kierowane są do
siedmiu głównych i centralnie położonych, które miały wpływ na inne
chrześcijańskie wspólnoty. Liczba
siedem oznacza pełnię, czyli cały
kościół. Jan traktuje tę liczbę symbolicznie i używa jej ponad 50 razy
w Apokalipsie. Pisze on do przywódców zborów, gdzie był dobrze
znany i poważany.
w. 12-13. Jan widzi siedem złotych świeczników, które oznaczają
cały kościół. Świecznik w świątyni
to symbol oświecenia duchowego

wynikającego z objawienia boskiego, w przeciwieństwie do ludzkiej
filozofii czy wiedzy książkowej.
Wśród świeczników widzi postać
ubraną w długą szatę i przepasaną
złotym pasem. Nazywa ją Synem
Człowieczym gdyż sam Chrystus
najczęściej sam się tak określał gdy
chodził po ziemi. Oto Jan widzi
Chrystusa zmartwychwstałego, którego ubiór podkreśla dostojeństwo
i chwałę. Użyte tu gr. słowo paderes
oznacza szatę arcykapłana. Podobne szaty nosili sędziowie, książęta
i królowie. Jest to najwyższy rangą
Boży posłaniec obdarzony autorytetem. Chrystus w tym obrazie jest
jednocześnie prorokiem, kapłanem
i królem.
w. 14-18. Wygląd samej postaci
widzianej przez Jana jest podobny
do tego, który spotykamy też u proroka Daniela. Lśniące białe włosy
świadczą o wiecznym bycie, niezwykłej mądrości i nieskazitelnej
czystości – to symbole preegzystencji i bezgrzesznej natury Chrystusa.
Ognisty wzrok – przeszywający na
wylot i świadczący o pełni wiedzy
a także o wglądzie w ukryte tajemnice oraz sędziowskim autorytecie.
Nogi podobne do mosiądzu – to również symbol sądu. Głos jak grzmot
wielu wód – np. wodospad, symbol
wielkiej mocy i sprawiedliwej władzy, której nie sposób się sprzeciwić. W prawej dłoni trzyma On
siedem gwiazd – to symbol autorytetu i władzy nad całym kościołem.
Z Jego ust wychodzi miecz – jego
słowo ma wielką moc i bezbłędnie
trafną ocenę. Jaśniejąca twarz –
oznacza majestat i chwałę. Jan jest
tak przejęty tym spotkaniem, że
pada tej niezwykłej Osobie do stóp
i jest to z pewnością jedyna właściwa reakcja człowieka: postawa uniżenia i czci wobec Boga.
Wtedy Jan słyszy głos Pana:
„nie lękaj się”. Zapewne staje mu
przed oczami obraz z Góry Przemienienia – Mt. 17,7. W obecności
Jego niebiańskiej chwały ziemski
grzesznik niewątpliwie potrzebuje boskiej zachęty, tak jak tonący
wymaga pomocy. On jest pierwszy

i ostatni – świadczy to o pełni wiedzy i władzy. W poprzednim akapicie określa to stwierdzenie „alfa
i omega”, pierwsza i ostatnia litera
alfabetu z których można utworzyć
niezliczoną ilość słów. Postać widziana przez Jana określa siebie starotestamentowym terminem „Jahwe”, które jednoznacznie odnosi się
do odwiecznego i wszechmogącego
Boga. W swoim ręku trzyma On
klucze piekła i śmierci – oznacza
to władzę nad światem zmarłych
(w NT hades w ST szeol), czyli ma
On moc wyprowadzić umarłych
z ich grobów i ożywić w swoim
czasie.
w. 20. Wyjaśniona jest tajemnica siedmiu gwiazd i świeczników.
Świeczniki oznaczają wspólnoty ludzi wierzących i jest to bardzo piękny obraz. Właściwie mowa jest tu
o podstawie świecznika, która była
wykonana z lśniącego metalu (złoto,
srebro lub inny błyszczący metal)
tak, by mogła odbijać blask światła
wydobywającego się z płonącego
nad nią płomienia. To wspaniale
obrazuje prawdę, że Bóg jest źródłem duchowego światła, a zadaniem
Jego pojedynczych wyznawców
i całych zborów jest odbijać Jego
światło aby jego blask roznosił się
jak najdalej. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. Słowo gr.
angellos oznacza posłańca i to słowo jest użyte w Apokalipsie ponad
50 razy. W tym przypadku nie chodzi jednak o aniołów jako takich. Jan
mówi tu o osobach stojących na czele
zborów, mających za zadanie opieki i ochrony, a także prowadzenie
i nauczanie powierzonych im przez
Boga wierzących.
Czy my, wierzący 21 wieku
mamy właściwy obraz Chrystusa?
Istotą żywej wiary jest właściwy
obraz Boga w sercu i umyśle wierzącego. Jaką postawę przyjmujemy
przed uwielbionym Chrystusem,
który jest pełnym i ostatecznym
zwycięzcą, gdyż jako jedyny zwyciężył grzech, śmierć i Szatana? Istotą
prawdziwej pobożności człowieka
jest jego właściwa postawa wobec
żywego Boga.
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Ukraina – modlitwa
o przyszłość kraju

W dniu 27. maja br. w stołecznym Pałacu
Sportu odbyła się ogólnokrajowa modlitwa o przyszłość Ukrainy. Wzięły w niej
udział wszystkie wyznania chrześcijańskie. Zgromadziła ona prawie siedem
tysięcy osób. Wszyscy byli przekonani,
że do rozwiązania problemów kraju potrzebna jest wspólna modlitwa. Modlono się o powstrzymanie wojennej agresji, przywrócenie terytorialnej jedności
kraju, pokonanie ekonomicznego kryzysu, podniesienie poziomu duchowych
wartości. Wiaczesław Nesteruk, zastępca przewodniczącego baptystów ukraińskich, w oparciu o tekst Przyp. 28,9 wzywał zebranych do pokuty i powrotu do
Boga, jak uczynił to syn marnotrawny.
Natomiast Grigorij Komendant, dyrektor
Ukraińskiego Towarzystwa Biblijnego,
w swojej modlitwie przypomniał o rozpowszechnieniu ewangelii zbawienia na
całym świecie, co wskazuje na rychły
powrót Jezusa Chrystusa. Wspólnej
modlitwie towarzyszyły śpiewy chórów, występy śpiewaków, gra orkiestry
(ecbua.info).

Szwajcaria – świętowanie
500-lecia Reformacji

Kościoły ewangelikalne tego kraju, ojczyzny wielkich reformatorów, Zwingliego
i Kalwina, posiadającego 7 mln mieszkańców, w szczególny sposób świętują
500-lecie Reformacji. Rozprowadzają oni
gazetę pt. „Zmiana” w nakładzie 500.000
egz., w której przedstawiają największego reformatora – Jezusa. W gazecie tej,
o objętości 20 stron, zawarte są świadectwa różnych ludzi, których życie po
uwierzeniu w Chrystusa uległo radykalnej zmianie. Ewangeliczni chrześcijanie
mają nadzieję, że jej czytelnicy będą mieli
możliwość zapoznać się z mocą ewangelii. Specjalni wolontariusze 20% jej
nakładu włożą do domowych skrzynek
pocztowych. „Zmiana” jest przeznaczona dla ludzi, którzy nie są zaangażowani
w życie Kościoła, ma ona pomóc im zainteresować się wiarą w Jezusa (enangelicalfocus).
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Uzbekistan – pierwszy przekład Biblii na język uzbecki

Turcja – chrzest nad Czarnym Morzem

Pierwszego czerwca br. w Ośrodku Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Taszkiencie, Towarzystwo Biblijne Uzbekistanu zorganizowało prezentację pełnego
przekładu Biblii na język uzbecki. Prace nad tłumaczeniem biblijnych tekstów
na ten język zaczęły się jeszcze w XIX wieku przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. W 1891 roku w Lipsku wydano cztery ewangelie w języku
uzbeckim. W 1973 roku w Szwecji wznowiono prace tłumaczeniowe, w latach
1990. do prac tłumaczeniowych włączyli się naukowcy i znawcy tego języka
w Uzbekistanie. W 1992 roku wydano Nowy Testament, Księgę Rodzaju i Psalmy. Rozpoczęły się prace nad Starym Testamentem. Po 23. latach prace zostały
ukończone, a Nowy Testament przetłumaczono na nowo. Przy końcu 2016 roku,
przez Instytut Tłumaczenia Biblii i Towarzystwo Biblijne Uzbekistanu, została wydana cała Biblia w języku uzbeckim (Baznica, info).

Niemcy – zalążek nowej reformacji

Pew Research Center przeprowadził badania w 18. krajach Wschodniej Europy,
by dowiedzieć się o jej religijnym stanie. Tylko 14% z 25 tys. badanych utożsamia się z ateistami, czy agnostykami. Większość mieszkańców przyznaje się do
wiary w Boga. Większość protestantów tej części Europy znajduje się w Estonii
(20% to luteranie), na Węgrzech (13% to prezbiterianie). W Czechach 72% nie
utożsamia się z jakąkolwiek religią, w Estonii jest ich 45%, a na Litwie – 21%.
W 18. krajach Wschodniej Europy 86% mieszkańców wierzy w istnienie Boga,
59% – w niebo i 54% – w realność piekła. Co tydzień nabożeństwa odwiedza
10% prawosławnych i 25% katolików, a na Ukrainie – 12% zapytanych. 72% czeskich respondentów uważa się za ateistów, agnostyków lub „nic specjalnego”,
a 66% dorosłych otwarcie twierdzi, że nie wierzy w Boga. Uważa się, że powodem tego jest spalenie Husa w 1415 roku i późniejsze prześladowania husytów.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) ludność czeska siłą została wcielona
do kościoła katolickiego. Badania zostały przeprowadzone od czerwca 2015 do
czerwca 2016 roku. Świadczą one o tym, że dla ewangelii jako jedynej zasady
życia i wiary, pozostaje wielkie pole do działania (ecbua.info).

W czerwcowy niedzielny poranek, w pobliskiej rzece niedaleko Czarnego Morza,
zostało ochrzczonych 25 nowo nawróconych osób. Wśród nich było 7 obywateli Turcji oraz uchodźcy z Iraku, Iranu i Afganistanu. Przez ostatnie cztery miesiące Turczynka Betul przyjeżdżała do zboru w Samsun. Dwie godziny jechała
w jedną stronę. Dwa lata temu otrzymała Nowy Testament. Teraz przyjęła chrzest.
O dziwo, jej rodzina przyjęła to spokojnie. Jej kuzynka z tej okazji upiekła ciasto
w kształcie krzyża, którym wszyscy się dzielili. Bóg działa w Turcji nad Czarnym
Morzem! Pastor Orhan głosi ewangelię w więzieniach, pomaga uchodźcom, przygotowuje liderów. Obecnie organizuje nowy zbór w mieście Ordu. Zbór w Samsun
istnieje już 15 lat i obecnie przygotowuje się do otwarcia nowego Domu Modlitwy.
Budowę tę wspierała Europejska Federacja Baptystów. Zarówno nowo ochrzczeni
jak i cały ten zbór potrzebują naszego modlitewnego wsparcia (ebf.org).
Niemiecki pastor Andrè Tӧws zamierza rozpocząć w tym kraju nową reformację.
Liberalni teolodzy niemieccy doprowadzili do tego, że tamtejsze kościoły pustoszeją. Luter przybliżył ludziom Biblię, a teraz, po 500 latach, trzeba przybliżyć
ludzi do Biblii. Wraz z napływem wierzących z byłego Związku Radzieckiego
w 1993 roku powstała w Bonn Szkoła Biblijna (BSB), ośrodek kształcenia pastorów i misjonarzy. To dzięki nim w ostatnich 40 latach powstało ponad 700 nowych
zborów. Tӧws w wieku 18 lat był już kaznodzieją, wstąpił w 2005 roku na studia
w Bonn, potem studiował w seminarium amerykańskim. Usługuje grupom z Iranu, obecnie ponad 300 Irańczyków spotyka się w jego zborze. Przewodniczy im
irański misjonarz. Na jednym nabożeństwie odbył się chrzest 88 osób tej narodowości. Studenci BSB ewangelizują na ulicach Bonn i niedalekiej Kolonii, regularnie
odwiedzają Turcję, dostarczając tam tysiące Nowych Testamentów, głoszą w zborach, pomagają uchodźcom. Derksen, dyrektor BSB przyznaje, że ponad 90 procent absolwentów jego szkoły pracuje w kościele lub na polu misyjnym.”Uważamy
siebie za ruch skierowany przez Boga do Niemiec, kraju reformacji, świadczący
o mocy nieomylnego i życiodajnego Słowa Bożego. Jesteśmy gotowi na nową
reformację, która poprowadzi kościoły do Jezusa i Słowa Bożego” (Baptist Press).

Czad – szpital baptystyczny na Saharze

Angielscy baptyści wspierają finansowo szpital, położony w środku Afryki,
w muzułmańskim Czadzie. Na gorących piaskach, wśród najbiedniejszych ludzi
na ziemi, znajduje się chrześcijański szpital, który niesie nie tylko pomoc medyczną, ale i duchową. Szpital ten jest światłem w duchowej ciemności. Pacjenci
pokonują wielkie odległości, by do niego dotrzeć. W ciągu trzech miesięcy tego
roku przyjęto prawie 470 pacjentów, urodziło się tam 140 niemowląt, dokonano
150 operacji. Pracownicy medyczni przekazują też poselstwo zbawienia. Pastor
Djibrine świadczy pacjentom o Chrystusie. Przy ich łóżkach zamiast koranu leży
Biblia, co skłania do rozmów. Świadectwo o Chrystusie rozchodzi się tam nie
w postaci ognia i trzęsienia ziemi, lecz „w cichym, łagodnym powiewie” (1 Król.
19,12). Powoli Bóg dokonuje swego dzieła, zmienia życie ludzi w Czadzie – mówi
pastor (baptisttimes).

Open Doors – pomaganie prześladowanym
2.512.488 egzemplarzy Biblii, Biblii dla dzieci, materiałów szkoleniowych i innych
chrześcijańskich materiałów Open Doors rozdało w 2016 roku prześladowanym
chrześcijanom. 1.051.003 chrześcijan mogło wziąć udział w szkoleniach
biblijnych, na przykład w zakresie uczniostwa, kierowania wspólnotą, wsparcia
w traumie oraz przygotowania na wypadek prześladowań. 879.277 osób
skorzystało z praktycznych projektów pomocy, do których należą między innymi:
pomoc humanitarna w sytuacjach klęsk, kursy alfabetyzacyjne, kształcenie
zawodowe i mikropożyczki (Open Doors, 6/2017).

Religijny krajobraz centralnej i Wschodniej Europy

Rosja – religijny skład społeczeństwa

Najbardziej popularnym wyznaniami w Rosji jest prawosławie (42%) i islam
(30%), prawie piąta część mieszkańców to ateiści (18%). Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2017 roku przez agencję marketingową „Zoom Market”.
Mniej znane wyznania w tym kraju to katolicyzm (3%), staroobrzędowcy i protestantyzm (2%), buddyzm, judaizm, grekokatolicyzm i słowiańskie pogaństwo
(1%). Ponad 73% respondentów przyznało, że nie popiera noszenia w szkołach
państwowych przedmiotów świadczących o religijnej przynależności. 33%
przyznało, że poparłoby taką partię polityczną, która należałaby do ich wyznania i była oficjalnie zarejestrowana. Najwięcej wyznawców prawosławia mieszka w Samarze (57%), Nowosybirsku (49%). A najwięcej ateistów znajduje się
w Sankt-Petersburgu (26%), Moskwie (21%) i Nowosybirsku (18%) (credo.ru).

Erytrea – wzrost prześladowań

Jak donosi Release International, znany ośrodek praw człowieka, obecnie chrześcijanie w Eritrei doświadczają ciężkich prześladowań. Ten wschodnioafrykański
kraj posiada opresyjne władze, które zawsze źle traktowały wszystkie mniejszości.
Obecnie 200 chrześcijan znajduje się w areszcie. „Eritrea jest teraz jednym wielkim więzieniem, znikła tam wszelka nadzieja, ponieważ większość ludzi pozbawia się podstawowych wartości – ludzkiej godności i ludzkich praw” – mówi Paul
Robinson, przewodniczący tego ośrodka. Ta fala nacisku polega teraz na tym, że
aresztowań chrześcijan dokonuje się w ich domach, a nie jak przedtem na „nielegalnych” spotkaniach biblijnych czy nabożeństwach. Prawosławni księża towarzyszą policjantom i żądają od wiernych zaświadczeń przynależności wyznaniowej.
Luteranie posługują się dokumentem konfirmacji. Najbardziej narażeni na areszty
są metodyści, baptyści, mennonici i zielonoświątkowcy (Christian Today).

Uchodźcy – problem
ogólnoświatowy

Komisarz ds. Uchodźców przy ONZ poinformował, że przy końcu 2016 roku z powodu
wojny i przemocy 65 mln osób musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania. Średnio 20
osób na minutę opuszcza swoje domy. 2,8
mln osób ubiega się o azyl w obcych sobie
krajach.. Najwięcej, bo 12 mln osób (65%
zaludnienia) to uchodźcy z Syrii. W Południowym Sudanie, po zerwaniu porozumienia pokojowego w lipcu 2016 roku, 734.400
osób musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania. Szczególnie ciężki los spotyka
dzieci, które stanowią połowę wszystkich
uchodźców. Przy tym większość uchodźców
(89%) przebywa w krajach słabo rozwiniętych (Israel Today, 8-9/2017).

Pismo Święte – rozpo-

wszechnienie w 2016 roku
Jak podają Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, w roku ubiegłym rozpowszechniły one
następujące ilości tekstów biblijnych: W Europie i na Bliskim Wschodzie – 2.983.938
Biblii i 9.275.634 tekstów biblijnych (Nowe
Testamenty i pojedyncze Ewangelie); w obu
Amerykach – 15.666.083 Biblii i 328.016.106
tekstów biblijnych; w Afryce – 6.627.682 Biblii
i 9.030.306 tekstów biblijnych; w Azji i na Pacyfiku – 9.014.054 Biblii i 55.034.151 Nowych
Testamentów i tekstów biblijnych. W 2016
Towarzystwa Biblijne rozpowszechniły zatem
401.356.200 egzemplarzy Pisma Świętego
w różnych postaciach (unitedbiblesociety).

Kuba – wspólna
ewangelizacja

300 zborów z 40 denominacji zjednoczyły swoje siły we wspólnej ewangelizacji.
W przeszłości chrześcijanie zgromadzali się
tam za zamkniętymi drzwiami, teraz wyszli
na ulice Hawany, stolicy kraju. Brakowało
masowej informacji, dlatego wydano książkę,
zawierającą opisy nawróceń z Ewangelią św.
Jana. Rozprowadzano ją od drzwi do drzwi
oraz w więzieniach, szpitalach, odbywały się
koncerty. Modlitwa i współpraca sprawiły, że
rozdano ponad 100.000 tej książki, a 16.000
osób przyjęło Chrystusa. Wierzący byli mile
tym zaskoczeni, na domowe grupy zgłosiło się tak wiele chętnych, że trzeba było je
dzielić. Następnym etapem kampanii ewangelizacyjnej będzie rozszerzenie tej książki
o nowe świadectwa wiary i dalsze jej rozpowszechnienie oraz zajęcie się wychowaniem
nowo nawróconych (invictory.com).
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W okresie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w 2016 r., Wydawnictwo M
w Krakowie opublikowało w nowej szacie graﬁcznej z fotograﬁami z Ziemi
Świętej II wydanie Nowego Testamentu, Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół.
W 2017 r. ukazało się w Warszawie wydanie III zmienione Nowego Testamentu
(EPP), które ma układ dwuszpaltowy, większą czcionkę i format.
Obydwa wydania są dostępne w warszawskiej księgarni Kościoła Chrześcijan
Baptystów, przy ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, 1zborkchb@gmail.com, tel.
22 620 52 16.
Fundusze uzyskane ze sprzedaży obydwu wydań Nowego Testamentu zostaną
przeznaczone dla Chrześcijańskiej Fundacji Radość będącej Organizacją Pożytku
Publicznego (KRS: 0000245205, biuro@fundacja-radosc.pl), która prowadzi działalność obozową i organizuje pomoc żywnościową dla dzieci potrzebujących.

Cena promocyjna obydwu publikacji – 25 zł/egz.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji pomocy dzieciom.

