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Zwróceni ku Bogu i Jego dobru, pięknie i prawdzie

Mateusz Wichary
Luter mawiał, że sednem grzechu człowieka jest zwrócenie ku sobie
samemu. Zapatrzenie w siebie. Uważanie siebie za najważniejszy
punkt wszechświata.
Jest to podstawowa wartość współczesnej kultury. Mówi nam
ona, że nie ma wartości transcendentnych, czyli istniejących obiektywnie poza człowiekiem. Powszechnych, niezmiennych, stabilnych,
na których można się oprzeć. Nie ma nic. Jest tylko biologiczny
człowiek, który z przypadku powstał i w przypadek odchodzi. Człowiek, który w zasadzie nie wiadomo dlaczego uważa się za ważniejszego od reszty istniejących na świecie przypadków. Człowiek, który
nie wiadomo również dlaczego ma wewnątrz siebie intuicyjne przekonanie o istnieniu dobra, piękna i prawdy. Człowiek, który w związku
z tym ocenia świat, siebie i innych. Odczuwa zachwyt i obrzydzenie.
W końcu, nazywa pewne słowa prawdą, a inne kłamstwem.
I okazuje się, że inaczej nie można. Nie da się tego wyrzec,
choć cały współczesny naturalistyczny pogląd na człowieka temu
przeczy. Nie można być człowiekiem i zachowywać się, jakby dobra,
piękna i prawdy nie było. Problem w tym, że człowiek – o ile jest
w tym świecie sam, o ile Boga nie ma – nie jest w stanie mówić
o nich z sensem; odnaleźć ich definicji. Człowiek odrzucając Boga,
traci samego siebie. Gubi wszystko, co nadaje jego życiu godność
i wartość. Dobro, piękno i prawda, to pojęcia mające sens tylko
o tyle, o ile istnieje Bóg, który jest ich źródłem. Wtedy człowiek jest
Jego obrazem. I jako Jego obraz, jest przygotowany do przyjmowania wartości Bożych. Posiada również zdolność ich poznania oraz
oceny podróbek. Wszystko nabiera sensu. Świat staje się na powrót
porządkiem. Z chaosu, niepewności i beznadziei wyłania się świat,
w którym warto żyć. Świat upadły, ale Boży.
Ten świat nie jest tylko światem, w którym widzimy pozostałości
dawnej chwały, ale również światem umiłowanym: „Bóg tak umiłował
świat” (J 3:16). Bóg kocha ten zepsuty świat i daje temu dowód. Miłość
okazuje konkretnie i jednoznacznie: „Syna Swego jednorodzonego

dał”. Wejście w ten świat Chrystusa, daje nadzieję na nowy początek, na przyszłość, która będzie inna. Ten stworzony, choć upadły
świat okazuje się również światem odkupionym. Czyli pozyskanym
przez Boga dla siebie na nowo, odzyskanym, zdobytym. Światem,
w którym dobro już zwyciężyło zło – przez śmierć i zmartwychwstanie
Bożego Króla, Boga i człowieka w jednej osobie, Jezusa Chrystusa.
I w związku z tym, w którym moc tego wydarzenia jest już uwolniona i skuteczna: „aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał
żywot wieczny.” Żywot wieczny, który ostatecznie okaże swą naturę
w zmartwychwstaniu na wzór Jezusowego, które rozpocznie nową erę.
Nie da się tego dostrzec i przyjąć bez odwrócenia wzroku od
siebie. Nie da się tego docenić i prawdziwie zmienić swego życia,
bez odrzucenia prób zbawienia samego siebie. Bez zrozumienia, że
wszelkie wartości, które sami tworzymy są złą imitacją odwiecznej
rzeczywistości Boga, Jego dobra, jego piękna i Jego prawdy. Nie da
się być Bożym człowiekiem bez przyznania się do bezradności i zdania się na Jego moc. To prawdziwe nawrócenie. Odrzucenie własnych
prób zbawienia i powierzenie całego siebie w Boże ręce.
Na tym polega nie tylko początek życia z Bogiem, ale i samo
życie wieczne, które w ten sposób rozpoczynamy. Ten moment jest
wzorcem jakości, jakiej Bóg w nas oczekuje. To życie z Bogiem i dla
Boga, w świadomości konieczności całkowitego polegania na Nim.
Soli deo gloria – tylko Bogu chwała – to nie tylko zasada naszego
uwielbienia, ale również całego życia. Jedyna myśl, która daje życie
w bezbożnym świecie.
Boże, który jesteś źródłem i nieustannym dawcą dobra, piękna
i prawdy, proszę, nakłaniaj nasze serca, aby odwracały się od pustki
i beznadziei marnych podróbek tego, co jest w Tobie, a co oferuje
upadły świat; abyśmy zwracali się ku Tobie, miłosierny Ojcze, ofiarny
Synu i prowadzący nas Duchu, i tylko w życiu z Tobą i dla Ciebie
odnajdywali samych siebie, dla chwały Twojej łaski, którą nas niezasłużenie obdarzyłeś.

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

Kontaktowanie się
ze światem zmarłych?
fot.: Fotolia

P

ierwszy dzień listopada to Święto Zmarłych. Żywi
odwiedzają wtedy cmentarze, aby na grobach
swoich zmarłych zapalać znicze, składać kwiaty. Jest
to jedynie znak pamięci o nich, czy jakiś sposób komunikowania się z nimi? Kiedyś nawet składano na
grobach „coś do zjedzenia”, aby dusze zmarłych mogły się nimi poczęstować! Ale już drugi dzień tego
miesiąca, to „dzień zaduszny”, gdy odprawiane są
msze i modlitwy za zmarłych. Celem tych modlitw
jest wspomaganie zmarłych w ich wędrówce przez
czyściec do nieba.
Ale żaden tekst Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki
o tym, by modlić się za umarłych. Tekst apokryficznej Drugiej Księgi Machabejskiej (12,44) jest niepewny i jest wiele dowodów na to, że ortodoksyjni Żydzi
w okresie międzytestamentowym odrzucali praktykę
modlitw za zmarłych. W kanonicznym tekście Pisma
Świętego mówi się, że chrześcijanin po śmierci natychmiast przechodzi do społeczności z Chrystusem
(2 Kor. 5,6.8; Fil. 1,23). Pan Jezus obiecał pokutującemu złoczyńcy raj „dzisiaj” (Łuk.24,43). Pismo Święte
zawsze uważa śmierć za zakończenie okresu próby.
Po śmierci, a przed zmartwychwstaniem i sądem
ostatecznym, dusza znajduje się w stanie błogości
lub męki – jak mówi o tym Jezus w podobieństwie

o bogaczu i Łazarzu (Łuk. 16,19-31). Stąd modlitwy
za umarłych są niestosowne i zbędne.
Również Ojcowie Apostolscy – mający osobisty
kontakt z apostołami i w swoich pismach ściśle nawiązujących do nowotestamentowych listów apostolskich – nie wspominają o modlitwach za zmarłych.
Zwyczaj ten pojawił się w Kościele przy końcu drugiego wieku. W Kościele Katolickim praktyka ta jest
integralną częścią błędnego przekonania o zbawieniu,
a szczególnie wiąże się ona z katolicką nauką o czyśćcu, odpustach i mszach. Wyznania protestanckich
kościołów nie zawierają nakazu modlitwy za umarłych. Żywi nie mają już wpływu na ostateczny los
zmarłych, ani zmarli nie są w stanie pomóc żywym.

Błędne rozumowanie Judy Machabeusza
Jedynym bezpośrednim tekstem, mówiącym o modlitwie za umarłych, jest wspomniany wyżej tekst apokryficznej Drugiej Księgi Machabejskiej. Przyjrzyjmy się mu dokładniej. Oto fragment dotyczący tego
tematu:
Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta
Adullam. Ponieważ zaś wypadł siódmy dzień, zgodnie
ze zwyczajem oczyścił się i tam spędzili szabat. Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to
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wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych,
którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze
zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom,
zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje.
Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana,
sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni
jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby
popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny
Juda upominał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez
grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek
grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy więc składkę
pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci
zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał,
że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana
najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna.
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.
Zginęli, bo popełnili śmiertelny grzech, przywłaszczyli bowiem przedmioty obłożone klątwą. Zginęli „na skutek grzechu”, a nie „pobożnie zasnęli”.
Przecież przez Mojżesza Bóg powiedział: „Posągi ich
bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota,
jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię
to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi…
Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą” (5 Mojż. 7,25-26).
Jednak Juda – może dla uszanowania zabitych i podniesienia morale pozostałych żołnierzy – chce wykupić
zmarłych i uwolnić ich od tego śmiertelnego grzechu.
Staje ponad Bożym Prawem, ponieważ tekst wyraźnie
mówi, że „Prawo tego Żydom zakazuje” i dlatego żołnierze „z tej właśnie przyczyny zginęli”. Czy na tym,
tak sprzecznym wewnętrznie tekście, można budować
naukę o pomaganiu zmarłym? Ta ludzka, „święta i pobożna myśl”, rozmija się z Bożą prawdą, która ma być
podstawą naszej wiary i praktyki.

Prośby kierowane do umarłych
Z drugiej zaś strony istnieje w naszym kraju zwyczaj
kierowania swoich modlitw do ludzi zmarłych, proszenia ich, aby wyjednali u Boga jakieś szczególne
Jego łaski. Traktuje się ich jako pośredników w tej
sprawie. Bóg jednak zakazał kontaktowania się ze
zmarłymi. Izraelitom stanowczo nakazał: „Niech nie
znajdzie się u ciebie wróżbita ani wieszczbiarz, ani
4
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guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni” (5 Mojż.
18,10-12). A więc zwracanie się do zmarłych jest
grzechem i obrzydliwością dla Pana. Ludzie zmarli,
choć za życia może i byli świętymi i błogosławionymi, nie są jednak w stanie komukolwiek pomóc. Nie
przekazują oni próśb modlitewnych dalej, ponieważ
ich nie słyszą. Nie są oni wszechobecni i dlatego
nie mogą być pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Pismo Święte wyraźnie mówi: „Jeden jest
bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tym. 2,5).
Tylko On jest tym, który powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata”
(Mat. 28,20). Skuteczna modlitwa musi być kierowana bezpośrednio do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Uczmy się modlić roztropnie i wytrwale.
Modlitwy za zmarłych i kierowane do nich prośby o wstawiennictwo, to przedłużenie pogańskiego
kultu zmarłych. Dlatego Bóg zabronił kontaktowania
się ze światem duchów. Dla człowieka została przeznaczona przestrzeń tego materialnego świata, do
której wszedł Jego Syn, by przynieść Jego poselstwo
zbawienia. Natomiast wychodzenie poza jej obręb,
to wchodzenie na teren królestwa demonów, „władcy
sił, które unoszą się w powietrzu, ducha, który teraz
działa w synach buntu” (Ef. 2,2). Jako ludzie wierzący sprzeciwiamy się „władcom tego świata ciemności,
przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich”
(Ef. 6,12). Jesteśmy zwycięzcami, ponieważ stanęliśmy po stronie Jezusa Chrystusa, który „przez śmierć
mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią,
to jest diabła” (Hebr. 2,14).
Ludzie wierzący, ci bardziej uduchowieni, o nastawieniu charyzmatycznym, często przekraczają
granicę swoich kompetencji, wkraczają w świat duchów, doznają cudownych jego objawów, uważając
to za szczególny przejaw Bożego działania. Coraz
częściej słyszymy o ich proroctwach, cudownych
uzdrowieniach, które mają być świadectwem Bożej obecności. Pan Jezus ostrzega jednak, mówiąc,
że w dniu ostatecznym „wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu,
czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów
i w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów?
Wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem, odejdźcie ode Mnie wy, którzy się dopuszczacie bezprawia”
(Mat. 7,22-23). Ich praktyki były bezprawiem! Takich ludzi będzie wtedy wiele! Nie tylko będą wśród
nich zwodziciele, ale i zwiedzeni. Jakże będą wtedy
rozczarowani ci rzekomi prorocy i cudotwórcy, którzy

CHWILA POEZJI
nie tylko sami zbłądzili, ale też wciągnęli
w tę pułapkę tak wielu tych, którzy dali
się uwieść ich pozornym proroctwom
i cudom. Weszli oni na grząski, zakazany przez Boga, grunt, przekroczyli
granicę swoich kompetencji. Ich rzekome proroctwa i cuda nie miały swego
źródła w Bogu. Szatan, jako największy falsyfikator, potrafi podrzucać naiwnym podróbki Bożych darów. „Pośród ludu jednak zdarzali się również
fałszywi prorocy. Podobnie między
wami pojawią się fałszywi nauczyciele,
którzy wprowadzać będą zgubne nauki”
(1 Ptr. 2,1). Jezus ostrzega, że w czasach
ostatecznych „pojawią się też liczni fałszywi prorocy i wielu zwiodą” (Mat.
24,11). Dlatego Słowo Boże ostrzega:
„Strzeżcie się fałszywych proroków”
(Mat. 7,15). Już Jan napominał wierzących: „Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy
są z Boga, ponieważ wielu fałszywych
proroków pojawiło się na świecie”
(1 Jana 4,1).
Kontaktowanie się ze światem
zmarłych – zarówno po to, aby im pomóc czy proszenie ich o pomoc – to
wkraczanie w świat duchów, świat
bardzo niebezpieczny i zwodniczy.
Wszystkie religie pogańskie tkwią
w tym świecie. Kiedyś, jadąc autobusem w Seulu, stolicy Korei Południowej, mijaliśmy wielki budynek kościelny. Towarzyszący nam brat powiedział, że mieści się w tym budynku
kilkutysięczny zbór baptystyczny. Ale
niestety, został on usunięty z tamtejszego Kościoła Baptystów, ponieważ
do swoich zasad wiary dodał – tak popularny w tym kraju – kult zmarłych,
wyrażający się w mistycznej, duchowej jedność z nimi, czego nie da się
pogodzić z wiarą w Jezusa Chrystusa.
Jakże prawdziwe okazuje się powiedzenie mędrca, że „martwa mucha może
zepsuć olejek aptekarza” (Kazn. Sal.
10,1), a Jakub potwierdza i uzupełnia
tę myśl, mówiąc: „Ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym,
stanie się winnym wszystkiego” (Jak.
2,10).

Żegnajcie kochani,
nie jest Wam nas żal?
Ach tak, żal!
Bo stokroć bardziej żałoby godni jesteśmy.
Jak nazwać mamy
ból utraty rąk wspólnie splecionych w modlitwie,
łzy zebrane w urny przyzwyczajeń
rozdarte szaty wspomnień?
Tak wiemy, wiemy, wierzymy,
powtarzamy o poranku
i tuląc twarz do opustoszałej poduszki.
A zamykając senne powieki
zastanawiamy się czy zdążymy je otworzyć.
Bo przecież tuż obok żył człowiek,
z którym zamierzamy spotkać się ponownie.
Obyśmy tylko nie zapomnieli
oliwy do lamp jak głupie panny,
a stojąc u progu Domu
odziani byli w wybielone szaty...
O tak, Wy kochani,
zazdrości godni jesteście!
Niczym podobnym nie zaprzątacie myśli,
żadna troska Was nie nęka,
żaden ból i łza nie dotyka.
Przez mgłę patrzymy w Wasze twarze
przeglądając migawki pamięci.
Z utęsknieniem oczekujemy...
Beata Jaskuła-Tuchanowska
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EWANGELIZACJA | GRUZJA

Sarah Jarmulak

Grupa z Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu z dziećmi i młodzieżą z Shavshvebi (lipiec 2015). Fot. Sarah Jarmulak

G

ruzja to kraj wielu kontrastów.
Kraj, który za każdym razem
czymś zaskakuje. Kraj, w którym
od razu się zakochujesz i już nigdy
o nim nie możesz zapomnieć. Kraj
nieprzeciętnie gościnnych i cieszących się życiem ludzi, choć ich życie
nie zawsze wygląda na tak radosne.
Gdzieś pośrodku Gruzji, przy
autostradzie wiodącej do stolicy
Tbilisi, otoczona potężnymi górami Kaukazu, leży wioska o nazwie

Shavshvebi. Miejsce to ucierpiało
dotkliwie w wyniku działań wojennych w 2008 r. Spora część domów przypomina zaniedbane ruiny,
w całej wiosce brakuje bieżącej
wody. Główna ulica to zaledwie
niezgrabne wyrównane pasmo ziemi i żwiru. Ma się wrażenie, jakby
w mieszkańcach wioski już trochę
zanikła nadzieja na to, że kiedykolwiek będzie to wyglądało inaczej,
lepiej. Może brak już nawet chęci,

by próbować coś zmienić – przecież
w każdej chwili ktoś może znów to
zniszczyć, a nawet zabrać.
A jednak płomyk nadziei jeszcze można tu znaleźć. W Shavshvebi
mieszka Chatuna, kobieta o wielkim
sercu, która swój czas poświęca dzieciom z wioski i okolic, prowadząc dla
nich zajęcia we własnym domu, który funkcjonuje jak lokalna świetlica
środowiskowa. Dzieci, którymi nikt
na co dzień zbytnio się nie zajmuje,

Dzieci podczas zajęć sportowych(lipiec 2017). Fot. Sarah Jarmulak
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przychodzą do niej i spędzają razem
czas, ucząc się, bawiąc, a przede
wszystkim słuchając o Bogu.
I tak zaczęła się nasza misja. Znajomość z Chatuną stała się
szansą dla nas, aby usłyszeć o sytuacji tych ludzi, o ich potrzebach –
i spróbować przynieść im realną pomoc. Jako Pierwszy Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu wspieraliśmy początkowo
Chatunę finansowo, jednak później
okazało się, że istnieje potrzeba,
abyśmy zaangażowali także swój
czas. W ten sposób doszło do pierwszego wyjazdu misyjnego w czerwcu 2013 r. – grupa ośmiu wolontariuszy, młodych, pełnych zapału
i chęci do działania osób, wyruszyła
w podróż do Gruzji, by zorganizować dla dzieci i młodzieży z Shavshvebi dwutygodniowe półkolonie.
Od tamtego czasu udało się to już
cztery razy, pomijając inne wyjazdy
o charakterze odwiedzin czy pomocy remontowo-budowlanej.
Jeździmy, by służyć ludziom
w wiosce. Dla dzieci to czas zabawy i nauki, dla nas wytężonej pracy
w skromnych warunkach lokalowo-sanitarnych, latem – często
w towarzystwie wysokich upałów.
Organizując półkolonie, przygotowujemy zajęcia dla grupy 40-60
młodych ludzi w wieku 5-18 lat.
Codziennie mamy okazję prowadzić
z nimi lekcje biblijne, zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne. Uczymy
języka angielskiego, razem śpiewamy i tańczymy. Jedną z ulubionych
atrakcji jest puszczanie baniek i latawców na zboczach wietrznych,
lecz przepięknych gór.
Wszystko, co jest nam potrzebne do przeprowadzenia zajęć, czym
dysponujemy na miejscu i z czym
pracujemy, to rzeczy, które przywozimy ze sobą z Polski. Nie udałoby
się zdobyć takiej ilości materiałów
plastycznych czy sprzętów sportowych bez ogromnej pomocy ludzi,
głównie z naszej wspólnoty, którzy w którymś momencie usłyszeli
o tej działalności misyjnej w Gruzji
i postanowili przekazać na ten cel
coś od siebie. Co roku, przed ko-

lejnymi wyjazdami, trwa zbiórka
potrzebnych rzeczy – cały Kościół
wspiera wyjeżdżających modlitwą
i darowiznami, a w ten sposób każdy staje się uczestnikiem tej misji.
Byliśmy w Gruzji już kilka razy,
ale wciąż ciężko jest nam się nadziwić wspomnianej już wcześniej gościnności tamtejszych mieszkańców.
Choć sami tak niewiele mają, oferują
nam swoje najlepsze miejsca do spania, wstają wcześnie rano, by przygotować stoły pełne pysznego jedzenia, udostępniają nam własne domy.
Robią wszystko, co w swojej mocy,
aby niczego nam podczas pobytu
u nich nie brakowało – otaczając nas
przy tym ogromną serdecznością.
Każdy z wyjazdów jest trochę inny, ale każdy – wyjątkowy
i wartościowy. Za każdym razem
my sami możemy nauczyć się czegoś nowego. Na przestrzeni tych kilku lat widzimy też znaczącą zmianę
w nastawieniu i zachowaniu dzieci
jak i dorosłych mieszkańców wioski.
Co roku pojawiają nam się w głowach te same pytania – czy wszystko się uda? Co nowego nas spotka?
Jak tym razem zareagują dzieci? Ale
one z niezmienną tęsknotą wyczekują naszego przyjazdu, a kiedy już
przybędziemy – przytulają i rzucają
się na szyję. Odmienność kulturowa, bariera językowa, odmienne
warunki, w jakich te młode osoby
są wychowywane, w jakich dorastają i żyją – to wszystko wpływa
w pewien sposób na naszą komunikację i może tworzyć przeszkody nieraz trudne do przejścia. Lecz
mimo tego się udaje. Zmiany, jakie
w nich widzimy, przerosły nasze
wyobrażenia. Szczególnie podczas
ostatniego wyjazdu. Od pierwszych
zajęć zaskoczyły nas swoim zwiększonym zaangażowaniem i przejęciem, a także wyjątkowym – jak
na gruzińskie warunki – spokojem.
Z większą uwagą słuchały, łatwiej
było zapanować nad pojawiającym
się momentami hałasem i zamieszaniem. Były zainteresowane prawdziwą współpracą. Zadziwił nas
postęp w nauce języka angielskiego
u niektórych dzieci, które jeszcze

rok temu w tym języku ani słowa
nie znały. Radość i entuzjazm okazywane podczas zajęć udzielały się
również i nam. Podczas lekcji biblijnych i wieczornych dyskusji dzieci
starały się uważnie słuchać i wykazywały się zaciekawieniem. Każdą
możliwą okazję – czy jest to lekcja
angielskiego, warsztaty plastyczne,
czy śpiewanie piosenek – wykorzystywaliśmy do przekazywania im
Bożych prawd na temat tego, jak
świat został przez Boga stworzony,
tego, że Bóg stworzył też człowieka,
że to On każdego z nas zna, kocha,
i dał swego Syna – Jezusa, abyśmy
w Nim mieli życie wieczne.
Czy warto więc na misję do
Gruzji jeździć? Inwestować w to
czas, środki i energię tylu osób?
Głęboko wierzymy, że odpowiedź
brzmi: tak! Ponieważ pragniemy
dzięki temu pokazać ludziom Bożą
miłość, nieść nadzieję i pomoc w takie miejsca, gdzie być może niewielu innych zdecydowałoby się pójść.
Kto wie – być może jeden uśmiech,
uścisk dłoni, przytulenie dziecka,
stanie się gestem, który zostanie zapamiętany na długo. I dzięki któremu nadzieja w sercach będzie miała
szansę trwać.
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Z Życia kościoła | SŁUŻBA KOBIET

Magdalena Czerwińska

Relacja z Konferencji Kobiet „Źródło mojego życia”

W

Rozpoczęcie – Prezbiter Mateusz Wichary

Powitanie kobiet
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fot. Ewelina Zubrzak

Poranne modlitwy

dniach 29.09 – 1.10.2017 odbyła się kolejna Konferencja Kobiet w uroczym Ośrodku Radość. Ponad 130 uczestniczek przyjechało z kilkudziesięciu miast
i społeczności. Tytuł konferencji brzmiał „Źródło mojego życia” i był wstępem do wielu ciekawych rozważań,
wykładów, warsztatów i rozmów. Zgodnie z wersetem
przewodnim „Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci
twoją duszę [...] i będziesz jak ogród nawodniony i jak
źródło, którego wody nie wysychają (Iz. 58:11)”, miałyśmy poczucie i pewność, że Pan Bóg podczas tej konferencji nas prowadził i nawadniał nasze dusze.
Był to czas prawdziwej wspólnoty. Piątkowy wieczór
rozpoczął Przewodniczący Rady Kościoła – Prezbiter
Mateusz Wichary, przypominając nam jak ważne jest
żywe źródło, którym jest Pan Jezus i od Niego powinnyśmy czerpać siłę i moc do życia w obfitości.
Edyta Hajszprych tego wieczoru również ciekawie
opowiedziała o ogrodzie jakim jest nasze życie w wykładzie „Tyś źródłem mego ogrodu” i zachęcała do tego,
by tym czym się napełniamy, nawadniać to, czym dysponujemy, na co mamy wpływ. By prawo przypływów
i odpływów było realne w naszym życiu, by bardziej
przypominać Jezioro Galilejskie niż Morze Martwe. Wieczór piątkowy zakończyłyśmy kinem „nocnych marek”
czyli wspólnym obejrzeniem filmu „Cuda z nieba”.
Sobotni i niedzielny poranek rozpoczęłyśmy rozważaniem Słowa Bożego i modlitwą, które poprowadziły
w grupach Aneta Lubińska z Koszalina i Milena Neumann
z Łodzi. Po śniadaniu wysłuchałyśmy wykładu pod tytułem Poddani Słowu. W tym roku po raz pierwszy wykład poranny poprowadzili mężczyźni, zaproszeni goście
z Fundacji IDEO – Pastor Lech Bekesza i Pastor Dawid
Pacyniak. Zostałyśmy zachęcone do studiowania Słowa
Bożego i wiernego odzwierciedlania tego Słowa w naszym
życiu, jako dzieci Bożych, kobiet, żon i matek. Wykład ten
miał zachęcić do późniejszego warsztatu „Żeby Słowo było
Słowem”, prowadzonego również przez pastorów, a ma-

fot. Ewelina Zubrzak

jącego za zadanie zaproszenie do dalszego rozwijania się
w studiowaniu Słowa Bożego. Podczas tego warsztatu mogłyśmy na nowo doświadczyć, jak pięknym i odkrywczym
może być studiowanie Słowa Bożego.
Czas przeznaczony na seminaria i warsztaty, zarówno
przed południem jak i po południu, został zaplanowany
na kilka grup, w których miałyśmy okazję do słuchania
ale też czynnego udziału w wypowiedziach, pytaniach,
dyskusjach.
Hanna Szumigała z Poznania prowadziła seminarium pod tytułem Źródło piękna współczesnej kobiety. Co
stanowi urok dzisiejszej dziewczyny, kobiety? Co powinno być wyznacznikiem piękna? Na to pytanie starała się
znaleźć odpowiedź w Bożym Słowie.
Hanna Cieślar z Warszawy prowadziła seminarium
pod tytułem Wzmocnienie i pokój u źródła. Na podstawie Psalmu 84:6-8 opowiadała czym jest pustynia, jak
ważna jest woda. Przypomniała historię Hagar i jej syna
Ismaela. Ten warsztat wzbogacony został o prezentację
ze zdjęciami z Izraela, do których Hania odwoływała się
opowiadając historię.
Anna Kutrzepa z Białegostoku podczas warsztatu
Źródło łaski i pokoju, przypomniała kilka postaci biblijnych, które dzięki spotkaniu z Panem Jezusem doświadczyły łaski i pokoju.
Aneta Krzywicka z Puław w swoim seminarium Czekać czy działać? – drogi do Bożych obietnic, wskazała jak
ważne jest zaufanie Bogu i korzystanie z Jego obietnic.
Czas wolny był świetną okazją do rozmów i poznawania nowych sióstr – uczestniczek, których w tym roku
było znacznie więcej niż w latach poprzednich. Cieszy
nas to, że z roku na rok pojawiają się nowe kobiety, które chętnie przyjeżdżają do Radości, by nabierać sił, ale
i po prostu odpocząć w przepięknych okolicznościach
radościańskiej przyrody. Niesamowitym jest widzieć
kilka pokoleń uczestniczek, matki z córkami, babcie
i teściowe z synowymi. Był to też czas na przeglądanie
nowości wydawniczych księgarni Słowo Prawdy, Wspólnoty Drzewo Oliwne i Bogulandii. Olga poprowadziła
też grupowy taniec na świeżym powietrzu.
Popołudniowy wykład Agnieszki Niemasik z Gdyni
pod tytułem Mnie, źródło wód żywych opuścili, poruszył
nas do głębi – o tym jak ważne jest czerpanie z żywych
źródeł, a nie budowanie cystern, o tym jak niebezpieczny
jest brak wiary i zaufania Bogu.
Wieczór sobotni uświetnili koncertem pieśni hebrajskich Paulina i Szymon Stateczni. Był to doskonały
wstęp do wieczoru świadectw, podczas którego wzorem
lat ubiegłych, spędziłyśmy kilka godzin wielbiąc Boga
świadectwami Jego wierności, Jego Mocy w naszym
życiu. Mogłyśmy budować swoją wiarę również słuchając pięknych i poruszających historii. Nie zabrakło łez
i wspólnego śmiechu.
W niedzielny poranek, podczas nabożeństwa kazanie wygłosił pastor Piotr Czerwiński. W oparciu o werset z Ew. Jana 7,37-39 przypomniał, kto jest prawdziwym
źródłem wody żywej.

Rada Służby Kobiet

Podczas konferencji również miała miejsce akcja kupowania pięknych przedmiotów – rękodzieła, a dochód
z tej akcji został przeznaczony na sfinansowanie konferencji w wylosowanych podczas nabożeństwa miastach
– Wrześni i Sopocie. Jeśli nie miałaś okazji być z nami
w Radości, może spotkamy się w którymś z tych miast.
Przekazałyśmy także materiały, które mogą pomóc
w zorganizowaniu jesienią tego roku, Światowego Dnia
Modlitwy Kobiet. Spotkanie takie jest okazją do modlitwy o kobiety na całym świecie, ale także do zebrania ofiary na finansowanie działań i projektów w wielu
miejscach, gdzie jest taka potrzeba. Jeśli chciałabyś takie materiały otrzymać – proszę napisz do nas na adres
sluzbakobiet@wp.pl.
Zachęcamy do przysyłania na ten adres swoich wspomnień, wrażeń po konferencji. Dobrze jest dzielić się tym
co przeżywamy.
Wierzę, że wiele z nas z Radości wyjechało bardzo
ubogaconych, także sobą nawzajem. Do zobaczenia w następnym roku!
SŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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TEMAT NUMERU | SOLI DEO GLORIA

Samuel Skrzypkowski

Tylko

Bogu
chwała!

fot. Fotolia

– czyli
jak żyć?
S

oli Deo Gloria, czyli Tylko Bogu Chwała – oto odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań zadawanych sobie w młodości, czyli jak żyć? Decyzje podejmowane w czasie wchodzenia w dojrzałość i dorosłość
często kształtują nasz charakter oraz to, jak będzie
wyglądało wiele nadchodzących lat. Jeśli nauczymy
się mądrego podejmowania decyzji i obierzemy odpowiednią drogę, to z pewnością będzie nam znacznie
łatwiej. Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej
treściwych haseł wpływających na codzienne wybory,
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a tym samym i na całe życie, jest tytułowe „Soli Deo
Gloria”. Hasło mówiące o tym, że wszystko co robimy
powinniśmy robić dla Bożej chwały. Objawia się to
w posłuszeństwie Bogu, naśladowaniu Go i zapieraniu
się siebie. Apostoł Paweł napisał w 1 Koryntian 10:31
„A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek
czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga.” Cokolwiek czynimy mamy czynić dla Bożej chwały. Jak
nam to wychodzi w najprostszych sprawach? Spróbuję
podać kilka przykładów tego, jak Soli Deo Gloria może

działać w twoim i moim życiu. Te pytania kieruję również do siebie.

Nauka

Po co chodzisz do szkoły albo pracy? Ja przez większość swojego życia należałem do tych, o których nauczyciele mówią: „inteligentny ale leniwy”. Nie zależało mi na dobrych ocenach jeśli nie przychodziły one
łatwo, traktowałem szkołę raczej jako miejsce spotkań
ze znajomymi, a w drugim rzędzie było zdobywanie
wiedzy. Kiedy poszedłem na studia zobaczyłem, że
powinno to wyglądać inaczej. Bóg powołał nas przecież do pracy. Pierwsze co robi po stworzeniu Adama,
to daje mu konkretne zadanie do wypełnienia. Ponadto wyraźnie zaznacza, aby czynić sobie ziemię poddaną, a to oznacza wysiłek. Chodzenie do szkoły jest
właśnie taką pracą. Bóg mnie do tego powołuje, a jeśli
robię wszystko bez zaangażowania, aby szybciej mieć
wolne, to tak naprawdę łamię Boży nakaz. Myślę, że
nie podoba Mu się „bylejakość” i kolokwialnie ujmując
olewanie. Lenistwo jest wielokrotnie w Biblii ukazane
jako grzech. Kiedy to zrozumiałem zacząłem na poważnie brać chodzenie do szkoły, przestałem ściągać
i wymigiwać się. Wierzę, że przyswajana nauka w szkole uwielbia Boga. Jest to często bardzo trudna praca do
wykonania, ale na tyle, na ile umiemy, powinniśmy
się do niej przykładać. Nie twierdzę, że chrześcijanin
powinien mieć same piątki w dzienniku, ale myślę, że
powinien przynajmniej się starać. Tak jak chrześcijański szewc nie robi chrześcijańskich butów, a robi dobre
buty. Tak i chrześcijański uczeń oraz student nie uczy
się tylko chrześcijańskiej nauki, ale uczy się w chrześcijański, czyli solidny sposób. W naszej pracy i nauce
pamiętajmy o „Soli Deo Gloria”.

Zawierane znajomości

Dlaczego masz tych, a nie innych znajomych? Na pewno decyduje o tym ich poczucie humoru, wspólne zainteresowania, tematy do rozmów i lojalność. Jednak
która z tych wartości jest najważniejsza? Jak myślisz,
co o relacjach i znajomych myśli Bóg? Jeśli jesteśmy
chrześcijanami i traktujemy na poważnie hasło „Soli
Deo Gloria” to powinniśmy się również zastanowić
na tym, czy nasze relacje z innymi uwielbiają Boga?
Czy nasi znajomi ciągną nas do grzechu, czy my ich
do ewangelii? W zasadzie cały nastoletni wiek nasączony jest pragnieniem posiadania przyjaciół. Jeśli naszym priorytetem będzie to, abyśmy wspólnie dobrze
się bawili, to gdzie będziemy za kilka lat i jak będzie
wyglądało nasze życie duchowe? Jeśli natomiast na
pierwszym miejscu będzie to, aby zawierane relacje

były błogosławieństwem, to być może Bóg użyje nas
do tego, aby zbawić kogoś z naszych znajomych. W naszych relacjach pamiętajmy o „Soli Deo Gloria”.

Wolny czas

Co robisz ze swoim wolnym czasem? Nie jestem osobą, która narzeka, że „kiedyś to młodzież grała w piłkę,
a dzisiaj siedzi tylko przed komputerami” (chociaż jest
to prawda), jednak należy sobie zadać pytanie: czy Bóg
jest uwielbiony tym, jak spędzam czas wolny od pracy,
jak funkcjonuję z rodziną, jakie mam hobby. To jest bardzo istotne. Tak naprawdę właśnie te momenty rewidują
to, czy faktycznie nasze życie jest poddane Bogu. Nie
jest sztuką uwielbianie Boga na nabożeństwie, prawda
wychodzi na jaw dopiero w domu. Sam często łapię
się na tym, że kiedy usiądę do komputera to potrafię
spędzić dużo czasu na oglądaniu filmów na Youtubie,
przeglądaniu Facebooka i czytaniu wiadomości, które absolutnie nic wartościowego nie wnoszą do mojego życia. Wykorzystujmy dobrze nasz czas, bo nigdy
on już do nas nie wróci. Niech będzie nim „Soli Deo
Gloria”.

Ciało

Czy Bóg jest uwielbiony w tym, co robisz ze swoim ciałem? Czy z jednej strony nie jest ono bożkiem, o który
troszczymy się przesadnie, a z drugiej strony czy troszczymy się o nie odpowiednio? Dzisiaj zarówno jedna,
jak i druga strona coraz częściej wydaje się być problemem. Mamy mnóstwo znajomych, którzy wrzucają do
Internetu swoje zdjęcia z siłowni i wyniki treningów,
nic więcej nie wiemy o ich życiu oprócz tego, że żyją
upiększaniem swojego ciała. Znamy też dużo ludzi,
którzy nie mają umiaru w jedzeniu i piciu, społeczeństwo z roku na rok staje się coraz grubsze. Wydaje się,
że obie postawy świadczą o tym, że mamy w naszym
życiu problem z bałwochwalstwem, zabiegamy o potrzeby naszego ciała znacznie bardziej niż powinniśmy. Czy naszym ciałem chwalimy Boga, czy zbieramy
chwałę dla siebie za to, jak ono wygląda, bądź dając mu
zawsze to czego od nas żąda? Patrząc w lustro pamiętajmy o „Soli Deo Gloria”
Oto cztery przykłady, z którymi na pewno każdy może
jakoś się skonfrontować. Bóg powołał nas do posłuszeństwa i uwielbienia, zatem niech stanie się to sednem
i stylem naszego życia. Zatem jeśli zastanawiasz się, czy
to co robisz lub chcesz zrobić jest dobre, zapytaj siebie
„Czy to uwielbia Boga?” Ach, żeby to jeszcze było takie
łatwe w praktyce, jak jest w przelaniu tego na papier…
Uczmy się zatem tego i dążmy do doskonałości.
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TEMAT NUMERU | SOLI DEO GLORIA
Ryszard Tyśnicki

Soli Deo Gloria
fot. Fotolia

„wszystko czyńcie
na chwałę Bożą”
(1Kor. 10:31b)

G

dy opracowujemy dla siebie
jakiś ważny plan działania, to
podstawą jest pytanie o cel. Dlaczego i gdzie chcemy dotrzeć realizując
ten plan? Jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie każdy z nas
zadaje świadomie i podświadomie
podejmując nawet najdrobniejsze
decyzje. Rzadko kiedy jednak zastanawiamy się nad globalnym planem
dla swojego życia, czyli pytaniem:
co chcesz osiągnąć, gdy dobiegniesz do finału?
Pytanie to zadali sobie reformatorzy Kościoła, zastanawiając
się, jaki jest sens życia człowieka
wierzącego. Odpowiedzią na ich poszukiwania było „Soli Deo Gloria”
tłumacząc na polski, celem życia
jest uwielbienie tylko Boga. Niestety historia chrześcijaństwa i w tym
punkcie rozmyła swój przekaz. Narodziny kultu innych osób przysłoniły uwielbienie dla Stwórcy.

Kult świętych a Soli Deo Gloria
Kult świętych, Marii matki Jezusa
i relikwii w czasach, gdy rodziła się
reformacja był niezmiernie rozpowszechniony w kościele zachodnim,
miejsca pielgrzymkowe gromadziły
tłumy ludzi a też z tym wiązały się
różne nadużycia, prowadzące pobożność na manowce. Reformatorzy
wprowadzając zasadę Sola Scriptu12
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ra dość szybko zauważyli, że Biblia
o takim kulcie nic nie mówi, wręcz
przeciwnie uważa, że jedyną osobą
godną czci jest sam Bóg w Trójcy
jedyny.
Gdy zagłębimy się w historię
kościoła, to w pierwszych wiekach
kultu świętych nie ma. Gdy przyszły
prześladowania pojawiła się cześć
dla męczenników. Przy ich grobach
gromadzili się wierni, aby wielbić
Boga. W jednej z książek ojców kościoła wyczytałem treść takiej modlitwy, skierowana ona była wyłącznie do Boga, choć wypowiedziana
przy grobie męczennika. Potem niepostrzeżenie ludzie zaczęli się modlić do świętych, Marii i wielkich
osób chrześcijaństwa. Niepostrzeżenie osoba Jezusa, Boga Ojca i Ducha
Świętego zeszła na drugi plan. Do
dzisiaj organizowane są pielgrzymki do miejsc związanych z Marią,
prawie każdy katolik codziennie
zmawia modlitwę maryjną, w każdym kościele katolickim i prawosławnym portret Marii matki Jezusa
znajduje się w centrum kościołów
a ikony maryjne są całowane przez
wiernych. Czy takie praktyki są biblijne? Warto zobaczyć, co na ten
temat mówi Pismo Święte.
W księdze Apokalipsy czytamy: A ja, Jan, słyszałem i wdziałem
to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem,

upadłem do nóg anioła, który mi to
pokazywał, aby mu oddać pokłon.
I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą
słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon
(Obj. 22,8-9).
Jednie Bóg jest godny oddawania mu pokłonu, nie wolno kłaniać
się aniołom, to zaś pokazuje nam,
że żaden człowiek nie jest godny,
aby mu oddawać pokłon. Jedyną
osobą, której możemy pokłony oddawać jest sam Bóg. Czczenie osób
jest uznaniem, że swoje sprawy duchowe możemy załatwić poza Bogiem, a jednocześnie ukazuje, że
Bóg nie jest dla nas wystarczająco
mocny aby pomóc w różnego rodzaju problemach. Oddawanie czci
komukolwiek innemu niż Bogu jest
odebraniem części chwały należnej
wyłącznie Stwórcy. Zaś w dekalogu
zapisane są słowa: Nie będziesz miał
innych bogów obok mnie. Nie czyń
sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze,
i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im
kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż
Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na
synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą
(2 Moj. 20:3-5).

Patrząc więc na te dwa teksty,
a jest ich w Biblii dużo więcej, musimy jednoznacznie stwierdzić, że
jedynie Bóg jest godzien chwały,
jedynie On ma prawo przyjmować
nasze pokłony i jedynie On jest źródłem naszej nadziei w modlitwie.
Biblia zabrania jakiejkolwiek czci
oddawanej komukolwiek innemu
niż sam Bóg.
Ciekawym stwierdzeniem jest
„Bóg zazdrosny”. Dla Stwórcy nie
jest obojętne, komu oddajemy cześć.
Gdy nasze modlitwy kierujemy do
kogokolwiek innego pomniejszamy
chwałę Boga i sprawiamy, że On
przestaje być najważniejszy, największy i najbardziej godny czci.

Uwielbienie Boga poprzez styl życia
Celem życia chrześcijanina jest
uwielbienie wyłącznie Boga. Tu
stajemy przed pytaniem jak to robić? Kościół od zawsze poszukiwał formuły dla tego zadania.
W średniowieczu budowano ogromne kościoły, aby górowały nad
wszystkim, celem tego było pokazanie wielkości Boga i jego dominacji
nad światem. Upiększano te kościoły złotem, drogimi materiałami, aby
podkreślić jak wielki jest Bóg, oraz
że dla niego warto oddać to, co najcenniejsze. Ostatnio miałem okazję
oglądać Hagię Sofię ten kościół robi
wrażenie i to pomimo zniszczonych przez muzułmanów dekoracji.
W starożytności wejście do tego
kościoła musiało łączyć się z przeżyciem uniesienia duchowego i czci
dla Boga i jego wielkości. Inną drogą oddawania czci Bogu była uroczysta oprawa nabożeństw, drogie
stroje, wymyślna liturgia, przepych
dostojnej muzyki i śpiewów. Do dzisiaj są kościoły, który ten średniowieczny sposób praktykują.
Reformatorzy kościoła zwrócili
uwagę na inny wymiar uwielbienia
Boga. Nie w formule zewnętrznego przepychu, ale w zanurzeniu się
w swoją duchowość, w siebie samego, w podporządkowanie swojego
życia Bogu. Cześć Bogu oddajemy
nie tylko w czasie nabożeństwa, nie
tylko w czasie osobistej modlitwy,

ale zawsze, gdy żyjemy wg standardów Bożych, na co dzień. Życie
w uwielbieniu Boga to nie niedzielne
nabożeństwo, ale to realizacja wiary
w wymiarze praktycznym każdego
dnia. Modlitwa i nabożeństwo są
oczywiście ważne w naszej pobożności, w tym miejscu uwielbiamy
Boga bezpośrednio swoimi słowami, śpiewem i rozważaniem Słowa.
Jednak to uwielbianie nie może się
kończyć w kaplicy, musi się rozciągać na cały tydzień, na każdy dzień.
Osoby, które żyją obok nas powinny w nas widzieć wiarę i służbę
dla Boga. Mamy tak pracować jakbyśmy pracowali dla Boga, mamy
tak się uczyć w szkole jakbyśmy
uczyli się od Boga itd. Celem naszej pracy i nauki, naszego świeckiego zaangażowania nie jest tylko
i wyłącznie zarobienie na życie,
ale też jest służba Bogu. Przecież
w ogrodzie Eden Bóg dał człowiekowi zadanie czynienia ziemi sobie
poddanej i to zadanie wykonujemy
właśnie poprzez pracę, naukę i życie
rodzinne. We wszystkich tych miejscach mamy tak żyć jakbyśmy służyli Bogu. Najdrobniejsze czynności
możemy, bowiem wykonywać tak
jakbyśmy realizowali je dla Boga
a nie dla kogoś tam innego. Czy
wtedy byłoby miejsce na nieporządne życie, na obecność w niegodnych
wierzącego miejscach, na nieprzyzwoite rozmowy itd?
Niestety większość chrześcijan
swój plan dnia podzieliło na sacrum
i profanum. Lubimy dzielić nasz
czas na poświęcony Bogu i nasz
prywatny, często towarzyszy temu
przyjęcie w życiu dwóch standardów
etycznych. W kościele odgrywamy
rolę świętego, w życiu codziennym
już tej świętości nie widać. Skłócone małżeństwa przychodzą do zboru
trzymając się za ręce, niesprawiedliwi pracodawcy dają obfite ofiary na
zbór, lekceważący naukę uczniowie
są aktywni na szkółce niedzielnej.
Dramatem zaś jest, gdy tego rozróżnienia dokonują duchowni w kościele głoszą, co innego niż robią poza
oczami wiernych. Tego typu par
zachowań można byłoby mnożyć

w nieskończoność. Najgorsze w tym
wszystkim jest to, że nie widzimy
nic złego w takim zachowaniu.
Dawno temu oglądałem film
o Ameryce czasów niewolnictwa,
nie pamiętam tytułu, ale zapamiętałem jedną scenę z tego filmu. Właściciel plantacji czyta Biblię, w tym
czasie przyprowadzono do niego
niewolnika, który został przez niego skazany na okrutne biczowanie.
Oczywiście ten obraz jest przejaskrawiony, ale jakże dobrze pokazuje naszą dwoistość etyczną. Z jednej
strony wierzymy w miłosierdzie
z drugiej jesteśmy okrutni.
Soli Deo Gloria to nie tylko
nasz cichy czas, gdy skupiamy się
wyłącznie na Bogu i jego słowie,
ale też postawa, którą dobrze oddaje ap. Paweł w 1 Kor. 10,13: A więc:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
czynicie, wszystko czyńcie na chwałę
Bożą (1Kor. 10:31).
W naszym życiu nie tylko musi
być obecna modlitwa, ale ono samo
powinno być modlitwą. Każdy nasz
krok powinien być oddawaniem
chwały Bogu, każda nasza myśli powinna być skierowana do Stwórcy.
W każdym momencie powinniśmy
tak żyć, aby świadczyć o wielkości
Boga. Niedawno jeden młody lider
został zapytany o to czy ma swój
czas modlitwy w planie dnia. Jego
odpowiedź mnie zaskoczyła, ale
i zbudowała, powiedział, że nie ma
takiego czasu wydzielonego z planu
dnia, ale cały dzień przeplata krótkimi modlitwami sytuacyjnymi,
powierzając Bogu nadchodzące wydarzenia.
W tym miejscu rozważań warto zadać sobie osobiste pytanie. Jak
w twoim życiu wiary wygląda zasada Soli Deo Gloria? Czy żyjesz tak,
aby każda chwila była oddawaniem
czci Bogu? A może są takie osoby,
które czcisz a które nie są Bogiem,
tak czyniąc pozbawiasz Boga należnej mu czci. Kto na twojej liście
ważności osób znajduje się na pierwszym miejscu? Warto sobie te pytania zadać od czasu do czasu, one
mogą pomóc nam w budowaniu postawy modlitwy i uwielbienia.
SŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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TEMAT NUMERU | SOLI DEO GLORIA

Uwielbienie Boga:
sens i cel
naszego życia

MATEUSZ WICHARY

P

o co istniejemy? Istnieje wiele odpowiedzi. Przeanalizujmy
te najpoważniejsze. Dla rodziny?
Zgoda – lecz czy sensem życia jest
samo jej posiadanie, czy coś więcej?
Ludzie, których kochamy, i ludzie,
którzy nas kochają? To chyba najpoważniejsza odpowiedź; ale i tu możemy zapytać o naturę miłości – co
sprawia, że miłość jest już sensem
istnienia? Praca? Czy każda? Każda z sukcesem? – z jakim sukcesem
– jak go mierzyć, kiedy już jest coś
warta? Poważanie – u kogo? Poważanie u których ludzi miałoby nadawać sens życiu? Dlaczego?
Patrząc na chrześcijańskie odpowiedzi, też nie wszystkie wydają się
być trafne. Pomoc innym ludziom,
w tym ewangelizacja, czynienie
dobra – to wszystko wydają się odpowiedzi niepełne, o ile nie sięgamy w nich bezpośrednio ku Bogu.
Jeśli bowiem celem naszego życia

14
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jest drugi człowiek, bądź świat, to
naszym sensem istnienia jest drugi
człowiek, bądź świat. A skoro tak,
to sami posiadamy mniejszą wartość
niż drugi człowiek, bądź świat. Czy
tak faktycznie chcemy powiedzieć?
Więcej: czy tego uczy Biblia?
Nie uczy. To wszystko są niewątpliwe wartości; ale same w sobie są jak piękny samochód, który
nie ma benzyny; same w sobie nie
są pełne, czegoś w nich brak. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te wartości, choć są niewątpliwie ważne,
muszą sięgać dalej; być okazją do
robienia czegoś ważniejszego: muszą być sposobem, by uwielbiać
Boga. Dlatego też pierwsze pytanie
i odpowiedź Krótkiego Katechizmu
Westminsterskiego, przed omówieniem wszystkich innych prawd wiary, brzmi: „Co jest głównym celem
życia? Uwielbiać Boga i cieszyć się
Nim na wieki.”

Skąd to wiemy? Skąd wiemy, że
sensem życia jest uwielbienie Boga?
Warto się nad tym zatrzymać, bo odpowiedź ta wcale nie jest dzisiaj popularna. Również wśród chrześcijan
wydaje się być nieco rozwodniona
różnorakim chrześcijańskim humanizmem, który widzi raczej wartość
drugiego człowieka niż Boga jako
nadającego sens naszemu życiu.

Stworzenie
Sensem życia jest więc uwielbienie
Boga, bo, po pierwsze, po to zostaliśmy stworzeni. Adam miał uprawiać i strzec ogrodu (Rdz 2:15) – te
same słowa są użyte wobec służby
kapłanów w Namiocie Zgromadzenia. Oznacza to, że Mojżesz pisząc
Pięcioksiąg, specjalnie pokazał,
że to, co kapłani czynią w świątyni w Izraelu, ma swój początek
w działaniu Adama przed Upadkiem. Innymi słowy – praca Ada-

ma była pierwowzorem najwyższej
służby człowieka: uwielbienia Boga
w Jego Świątyni. Świątyni, której
znów, pierwowzorem jest właśnie
Ogród Eden. Całe ich istnienie więc
było zanurzone w obcowaniu z Bogiem; było reakcją zachwytu na Jego
dobre dary.
Adam z Ewą zostali również
stworzeni na Boży obraz (Rdz 1:2728). W skrócie, oznacza to, że człowiek został stworzony w wyjątkowy
sposób – jako ktoś adekwatnym trafny, odpowiedni do tego, by cieszyć
się społecznością z Bogiem. Zanim
przyszedł grzech, była ona więzią
człowieka – stworzenia, który oddaje cześć swemu Ojcu – Wszechmocnemu Bogu.

Potrzeby człowieka
Sensem życia człowieka jest uwielbienie Boga, bo, po drugie, choć
przyszedł Upadek i przestaliśmy
uwielbiać Boga, pozostając ludźmi,
potrzeby mamy wciąż te same.
W tym miejscu powinniśmy
dokładnie przestudiować Rzymian
1:18-25. Wnioski z tego fragmentu
można podsumować następująco:
ludzie mogą poznać Boga, ale nie
chcą (w. 18-20). Ich reakcja na Boże
objawienie jest inna niż Adama
i Ewy przed Upadkiem – zamiast
Boga uwielbić, uznać Jego wielkość i chwałę, nikczemnieją w swoich myślach – czyli: wypierają się
tego, co do nich dociera; reakcją jest
sprzeciw i niechęć (w. 18-21). Uważają to za mądre, tymczasem to jest
najgłupsza rzecz, jaką mogli uczynić (w. 22). Ponieważ człowiek jest
stworzony jako istota, która musi
kogoś czcić, nie może istnieć w pustce. W miejsce Boga musi się coś
pojawić – stąd pojawiają się bożki,
czyli karykatury Boga, wyobrażenia
Boga stworzone na obraz ludzkich
grzesznych myśli (w. 23). Oddawanie czci takim wytworom spaczonej
wyobraźni musi wpływać i wpływa
na jakość życia, na sposób myślenia,
na wartości, na dążenia człowieka –

i tak się dzieje. Pojawiają się dewiacje seksualne; ludzie szukają wartości w odchyleniu od Bożych norm;
od tego, co Bóg nakazuje, zgodnie
ze swoim fałszywym uwielbieniem
(w. 24). W końcu, Paweł powtarza
jeszcze raz, czemu tak się dzieje:
„Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali
cześć, i służyli stworzeniu zamiast
Stwórcy, który jest błogosławiony
na wieki. Amen” (w. 25).
Zanim przejdziemy dalej zastanów się przez chwilę – w czym szukasz „prawdziwego życia”? Prawdziwej frajdy? Prawdziwej zabawy,
wartości? Pamiętaj, że świat jest
pogrążony w ciemności; że szuka po
omacku, łapie się byle czego – byle
nie tego, co w jakiś sposób wiąże
się z Bogiem, ze stałymi zasadami,
z PRAWDZIWYM UWIELBIENIEM.
Czego szukasz? Uwielbienia
Boga, czy uwielbienia Bożków?
Test jest prosty – w czym szukasz
spełnienia? W pornografii, łatwym
zysku, bogactwie, lenistwie, pysze,
pobłażaniu swoim pożądliwościom,
niepohamowaniu się w swoich emocjach i pragnieniach – jedzeniu,
piciu, używkach, wydawaniu pieniędzy, zaspokajaniu każdej swojej
zachcianki? Pamiętaj – to wszystko
jest bałwochwalstwem – to efekt
fałszywego uwielbienia – stworzenia, a nie Stwórcy!

Zbawienie
Po trzecie, sensem życia człowieka jest uwielbienie Boga, ponieważ
uzdolnienie nas do uwielbienia Boga
jest przyczyną, dla której Chrystus
nas zbawił od grzechu.
Widzimy to w Efezjan 1. W 1:6
Paweł stwierdza, iż celem naszego
zbawienia od grzechu nie jest jedynie bycie wolnym od piekła, ale wartość dodana, pozytywna: synostwo.
Po co to wszystko? Po co ów plan
zbawienia i błogosławieństwa człowieka? „Dla uwielbienia chwalebnej
łaski swojej”.

Celem zbawienia jest uwielbienie Boga. Celem człowieka jest Bóg;
nie celem Boga jest człowiek. Celem
naszego życia jest życie dla Niego, nie Jego istnienia służenie nam.
I wszelkie Jego hojne dary łaski nie
mogą nam tego zaciemnić. Bóg je
daje, bo jest dobry; ale dając je nie
przestaje być Bogiem, a my nie stajemy się przez nie pępkiem (bądź pępkami) świata; On dalej jest Bogiem,
my dalej istniejemy dla Niego, a Jego
hojność tylko dostarcza większych
powodów po to, by Jego chwalić.
Celem odkupienia jest uwielbienie Boga – przez wielkość tego, co
uczynił Chrystus ale i przez uzdolnienie nas do przynoszenia chwały
Bogu, i co za tym idzie – do uczynienia naszego życia pełnym wartości.
Podsumowując trzy powyższe
punkty: uwielbienie Boga jest sensem istnienia człowieka, bo po to
zostaliśmy stworzeni i wyzwoleni przez Boga; to jest ciągle nawet
i dla świata pogrążonego w grzechu
jedynym prawdziwym spełnieniem.
Wniosek dla tych, którzy znają Boga
jest więc prosty: mamy uwielbiać
Boga za to, że jest Stworzycielem
i za to, że jest Zbawicielem.

Definicja uwielbienia
Zanim jednak przejdziemy do zastosowania, warto zastanowić się co to
znaczy uwielbiać Boga? Czym jest
uwielbienie? To, najprościej ujmując, traktowanie Boga odpowiednio
do tego, kim jest. I tak np. natrętną
muchę traktujemy packą; łaszącego
się kota drapiemy za uchem; wiernego psa wyprowadzamy na spacer; miłego gościa zapraszamy do
pokoju i częstujemy herbatą bądź
kawą; przyjacielowi zwierzamy się
z trudności; z żoną czy mężem dzielimy dobro i zło i idziemy razem
spać. Traktujemy ich odpowiednio
do tego, kim są, ze względu na to,
kim są.
I tak właśnie ma być i nie wolno
nam niczego zmienić! Wyobraźmy
jednak sobie, co by się stało, gdyby
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te relacje nam się poplątały. Gdybyśmy nagle zaczęli traktować muchę
jak żonę, albo (nie daj Boże!) żonę
jak muchę lub męża jak psa, czy
gościa jak męża! Rezultatem jest
czyste szaleństwo i grzech. (Swoją
drogą, dzisiejszy świat właśnie owo
szaleństwo i grzech chce nam zafundować – poprzez zniszczenie wszelkich stałych pojęć, a co za tym idzie
i relacji, jakie z nimi się wiążą. Pamiętajmy, że Biblia uczy porządku
i różnorodności stworzenia, w tym
określonych ról. To dobrze, że dzieci są dziećmi, dorośli dorosłymi,
a seniorzy seniorami. To dobrze, że
kobiety są kobiece, a mężczyźni męscy. I źle jest, gdy kobiety są męskie
a mężczyźni kobiecy, co oczywiście
nie przeczy twardym kobietom, ani
wrażliwym mężczyznom).
Tak więc, identycznie sprawa
ma się z traktowaniem Boga. Należy Go traktować jako Boga, osobę
najważniejszą – i tym właśnie jest
uwielbienie. W 5 Moj. 5:7-10 czytamy: „Nie będziesz miał innych
bogów obok mnie. Nie uczyń sobie
podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co
jest na ziemi w dole, i tego, co jest
w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz
się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze
winę ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia tych, którzy
mię nienawidzą, A okazuje łaskę aż
do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań.” Widzimy, że Bóg

Bóg jest zazdrosny o swą chwałę – wymaga uwielbienia. Innymi
słowy: wymaga traktowania Go
w sposób, jaki się Mu należy. Dlaczego? Bo to jest dobre. Odpowiednie i właściwe. Bóg nie ma kryzysu
osobowości, bądź zaniżonej samooceny. Gdyby tak było, bylibyśmy
skazani na jedno i drugie. I to beznadziejnie. Raczej, jest na odwrót.
Będąc dobrym, wie, że jest dobrym.
Będąc najwyższym, wie, że jest
najwyższym. I będąc najdoskonalszym wie, że jest najdoskonalszym.
A szacunek i podziw i czerpanie zeń
wzorca – uwielbianie – Boga właśnie, jest największym możliwym
spełnieniem stworzenia i największym możliwym źródłem błogosławieństwa.
Co więcej, tak jest stworzony
świat, że kiedykolwiek Bóg nie jest
na pierwszym miejscu, pojawia się
grzech, a co za tym idzie stworzenie
staje się czymś mniej niż to, do czego zostało stworzone.
Czasem myślimy, ze Bóg jest
samolubny, kiedy wymaga uwielbienia. Wynika to jednak z patrzenia na Boga z perspektywy ludzkiej.
Z naszego doświadczenia wiemy, że
kiedy MY wymagamy uwielbienia
od innych, to zawsze jest to niewłaściwe, gdyż taka postawa nam się
nie należy. Ale patrząc w ten sam
sposób na Boga, zapominamy, kim
On jest. On nie jest jak człowiek.
On, jako jedyny, jest Bogiem. On
jest kochający, a nie niegodziwy,
i DLATEGO możemy Go uwielbiać:
On się troszczy, a nie jest obojętny,
i DLATEGO możemy Go
uwielbiać. Możliwość uwielOn jest kochający, a nie niegodziwy, i DLATEGO
bienia Boga to nasz najmożemy Go uwielbiać. On się troszczy, a nie jest
większy zaszczyt, i źródło
nieskończonego dobra dla
obojętny, I DLATEGO możemy Go uwielbiać.
stworzenia.
Będąc z kimś ważnym,
– będąc tym, który ustala naturę tak nie zachowujemy się tak samo, jak
osób jak i tego, jak je należy trakto- wtedy, gdy nikogo nie ma w pokoju,
wać – ustalił sposób w jaki człowiek lub jak wtedy, gdy jesteśmy w poma się do Niego odnosić, ze względu koju z kimś o tym samym statusie.
na to kim On jest.
Np. wyobraźmy sobie, że jesteśmy
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w pokoju z prezydentem Polski,
albo jakimś znanym aktorem. Jak
byśmy się zachowywali? INACZEJ.
Okazujemy szacunek, podziwiamy.
Dlaczego? Bo ta osoba jest ważna.
Coś osiągnęła. Jest kimś ważnym.
Oddawanie czci – to specjalne zachowanie ze względu na to, kim ktoś
jest. Im ważniejsza, im wspanialsza
ta osoba, tym bardziej przez swoje
zachowanie to pokazujemy.
Ponieważ Bóg jest najważniejszą
osobą na świecie, jedyną słuszną,
sensowną postawą jest postawa czci.
Przychodzenie do Boga bez czci jest
tak samo niewłaściwe i złe jak poklepywanie po ramieniu nauczyciela, rozkazywanie szefowi, kazanie
czegoś zrobić policjantowi, itp.
W jaki więc sposób myślisz
o Bogu? Czy uważasz go za Wszechmocnego Pana? Ponieważ jest On
wszechobecny, ZAWSZE powinniśmy zachowywać się właściwie, zawsze mając świadomość łaski. Bóg
jest też kochającym Ojcem, i trzeba
o tym pamiętać, że jest też ciepły,
bliski; ale zawsze szacunek – bojaźń, powinny być w naszym sercu.

Emocje i uwielbienie
Po drugie mamy kochać Boga całym
sercem, lub też – językiem starotestamentowym – nasze nerki mają
usychać za Bogiem. Innymi słowy
uwielbienie Boga oznacza również
określone emocje. Mówiąc: „wielbię Cię” – mówimy: uważam Cię za
obiekt pożądania, pełen wartości;
pragnę z tobą być; uważam, że jesteś
wyjątkowy, chcę Ci o tym mówić.
To język miłości. Bóg tak nas
stworzył, że jesteśmy podobni do
Niego. Sam jest miłością, i dał nam
również zdolność miłości. Kochać
Boga, to traktować Go jako najbardziej wyjątkową osobę; uwielbiać
go – to wyrażać tę miłość przez słowa, działania, postawę. Zastanówmy się nad tym chwilę.
Przez słowa, czyli np. przez
śpiewanie pieśni, mówienie innym
o Bogu, modlitwę dziękczynną,

mówienie Mu o tym, kim jest dla
Ciebie; o tym, że jesteś wdzięczny
za to, że jest Twym Stwórcą i Zbawicielem. Przez działania – życie
w zgodzie z Jego prawami, które
mówią nam jak żyć, aby Jemu się
podobać. Naszą pracę – bez względu na to, co robimy, gdy robimy to
dla Niego – ma wieczną wartość
(Kol 3:23-24); nasze życie rodzinne – gdy wpływamy na współmałżonką zachęcając go do uwielbienia;
gdy wychowujemy dzieci w zgodzie
z Bożym Słowem – ma to wieczną
wartość; wolny czas – gdy nie leniuchujemy, ale zbieramy siły; gdy
robimy to z wdzięcznością – ma to
wieczny sens.

Uwielbienie i służba
Kolejne słowo powiązane z uwielbieniem to służba. Uwielbiam, a więc
uważam siebie za sługę, a Boga za
Pana. Życie w uwielbieniu Boga to
życie w ciągłym zrozumieniu, kto
jest kim: Bóg jest Bogiem, ja jestem
jego stworzeniem. On jest Królem –
ja sługą. Tak zostałem stworzony.
To nas nie powinno smucić.
Szatan nam wmawia, że jest inaczej,
i stąd biorą się nasze problemy. Wmawia nam, że uznawanie w Stwórcy
Stwórcy jest głupotą i zabiera nam
chwałę; tymczasem, dopiero wtedy
tak naprawdę rozumiemy, kim jesteśmy jako stworzenie. Rozumiemy
chwałę człowieka jedynie widząc
w sobie – jakkolwiek jedynie obraz,
ale jednak – samego Boga. Bez zrozumienia Jego wielkości pozostajemy rozbitkami, nie mogąc zrozumieć
siebie samych; sami siebie okradamy
z wielkiego bogactwa. Tak jak dziecko, które uparcie odmawia posłuszeństwa mądrym rodzicom, pozostawania pod ich wpływem, ograbia
samego siebie z największego skarbu
– nauki życiodajnych zasad, wytrwałości, które zapewnią mu w przyszłości szczęście, szacunek i pomyślność.
Kto więc zrozumie że jest Bożym
sługą, zrozumie też że jest królem
nad stworzeniem. Kto nie ma poko-

ry by poddać się Bogu, nigdy nie doświadczy chwały, jaką ma jako król
nad stworzeniem. Aby być królem
świata, trzeba stać się sługą Boga.
Pokora poprzedza chwałę.

Sedno
Patrząc na te wszystkie wątki nasuwa się jeden wniosek: uwielbienie
Boga dotyczy całego naszego życia.
Czy uwielbiasz Boga? Czym jest
Twoje chrześcijaństwo? Czy właśnie TYM?
Bóg jest Stworzycielem. Oznacza to, że wszystko, co jest,
jest takie a nie inne z powodu
Boga. Bogu należy się chwała za
wszystko, co jest wspaniałe, piękne,
doskonałe. Bogu należy się chwała za to, że jako ludzie zostaliśmy
stworzeni w taki cudowny sposób;
że potrafimy kochać, czuć, dotykać,
myśleć, wiązać się z innymi; przyjaźnić; pomnażać – budować rodziny; przekształcać świat. Ten, który
jest godny pochwały za to wszystko;
ten, który jest godny podziękowania,
to Ten, dzięki któremu to wszystko powstało. Stąd: fakt, że Bóg jest
Stwórcą jest konieczną przyczyną
tego, że uwielbienie jest jedyną właściwą postawą wobec Boga.
Dodatkowo, Bóg nie tylko to
stworzył, i pozostawił, ale On też
czuwa nad wszelkimi przemianami świata w czasie. Oznacza to, że
Jemu należy się chwała za ciągłe
istnienie praw fizyki, chemii, logiki;
że Jemu należy się chwała, za istnienie pór roku, w całej ich różnorodności. To On jest Tym, który to
wszystko prowadzi i strzeże!
Czy chwalisz Boga za to, że jest
Stwórcą? Za kwiaty, za nowy dzień?
Za poranek, za bezpieczny powrót
do domu wieczorem? Za dzieci, za
żonę, za pożywny i smaczny posiłek? Za budzące się wiosną życie,
za zbiory latem, za jesienne barwy,
za szaleństwo zimy? Mężu – czy
chwalisz Boga za nowy samochód,
z systemami bezpieczeństwa, dzięki
którym bezpiecznie podróżujesz, za

ułatwienia, jakimi nas obdarzył – za
telefon, internet, komputer, książki,
za rozwój techniki? Za dobrą pracę,
za perspektywy? Żono – czy chwalisz Boga za pralki automatyczne,
za telewizor, za odkurzacze, za roboty kuchenne, za centralne ogrzewanie, za to, że nie musisz palić
węglem? Za filtry do wody, za ciepłą
odzież? Za piękne ubiory?

nasuwa się jeden wniosek:
uwielbienie Boga dotyczy całego
naszego życia. Czy uwielbiasz Boga?
Jeśli nie chwalisz Boga, jeśli żyjesz dla siebie, jeśli ta postawa jest
Ci obca i jeśli napełnia Cię obrzydzeniem i niechęcią – nie chwalisz
Boga, który objawił się w Biblii; tak
więc nie chwalisz jedynego prawdziwego Boga. A jednocześnie złamałeś 1 przykazanie; przykazanie,
które nakazał również Jezus. Jesteś
bałwochwalcą. I dopóki nie zaczniesz wołać do Pana, by zmienił
twe życie, jesteś potępiony, bo właśnie uwielbienie Boga ostatecznie
dowodzi natury chrześcijanina!
Bóg jest godzien uwielbienia,
gdyż odkupił swój lud, Kościół,
w którym znajduje się pełnia Chrystusa – tego, który sam wszystko
we wszystkim napełnia (Ef 1:23).
Bogu należy się cześć nie tylko za
to, że nas stworzył; ludzie wierzący
powinni też oddawać mu cześć za
zbawienie. Czy chwalisz Go za fakt,
że zechciał uratować nas z sytuacji
w jakiej słusznie się znaleźliśmy –
potępienia w naszych grzechach: za
Boży wybór; za wszystkie przygotowania – wybranie narodu Izraelskiego, posyłanie proroków; za wskazywanie tego, co Mu się podoba, i co
nie; za pokazywanie, że jest Bogiem, który okazuje łaskę; za przyjście Chrystusa; za jego bezgrzeszne
życie, za jego oddanie Tobie aż do
śmierci, choć nie zasłużyłeś w żaden sposób na to, by taki właśnie
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był? Pamiętajmy, że w ogóle nic
dla nas robić nie musiał! Mógł nas
pozostawić w grzechach.
Czy pamiętasz i chwalisz
Go za śmierć na krzyżu, w której wziął na siebie twoje grzechy, stawszy się przekleństwem,
które należało się Tobie; za to, że
jego sprawiedliwość została Tobie udzielona, bez żadnych warunków i za darmo, tak, że dziś
Bóg widzi Cię tak sprawiedliwym
jak swego Syna? Czy pamiętasz
i chwalisz Go za zmartwychwstanie, które było Twoim zwycięstwem nad grzechem – gdyż Bóg
dał Ci nowe życie, tak samo jak
Chrystusowi? Za odrodzenie do
nowego życia przez Ducha Świętego; za to, że Duch jako pieczęć
prowadzi Cię przez uświęcenie
poza śmierć, zmieniając Twoje życie na nowe? Za nadzieję – pewność przyszłości życia wiecznego?
Czy Bogu za to dziękujesz? Czy
odczuwasz za to wdzięczność?
Czy wydaje Ci się to wszystko pełne chwały, godne uwielbienia, czci
i wychwalania?
Jeśli nie, to najprawdopodobniej nie jesteś osobą wierzącą. Jeśli tak – jakie to ma miejsce w twoim życiu? Czy uwielbienie Boga
zmienia twą postawę? Twe słowa? Działania? Wartości? Żyjemy
w zepsutym świecie, który skupia
nas na nas samych. Jedynym rozwiązaniem dla nas jest zwrócić się
w stronę Boga.
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Co możemy zrobić, by
gorliwiej uwielbiać Boga?
Wygospodaruj czas na uwielbianie Boga. Lenistwo w tej sprawie
jest szczególnie mocno popierane
przez szatana. Jemu zależy, by
uwielbienie nie zmieniało naszego życia, bo wtedy bardzo łatwo
nas zwieść; łatwo nas unieszkodliwić; łatwo zepchnąć na bok,
jako bezużytecznych, wewnętrznie rozbitych i pustych, bądź też
rozdętych w pysze. Jeśli nie wielbisz Boga, twoje życie nie przemienia innych; twe świadectwo
o Bogu, któremu podobno służysz, nie ma mocy. Dodatkowo,
masz te same problemy co niewierzący – brak pokoju, wstyd, gniew,
poczucie winy; brak przebaczenia i wyrozumiałości dla innych,
mocy w słabości; cierpliwości wobec trudności; przebaczenia wobec niesprawiedliwości; wytrwałości w próbach.
Karm się Bożym Słowem.
Bez tego Twe sumienie, bombardowane beznadzieją świata, będzie mu ulegać. Będziesz dzielił
swe problemy z niewierzącymi.
Potrzebujesz czasu na to, by rozumieć ogrom łaski. W Liście do
Rzymian (12:1) Paweł wzywa nas
do uwielbienia. Czyni to jednak
PRZEZ miłosierdzie Boże. Czyli, do tego, by uwielbiać Boga,
potrzeba nam doświadczenia Bożej przemieniającej łaski. Musimy
trwać w świadomości tej
zmiany, na co sposobem
jest społeczność w kościele, czytanie Słowa,
modlitwa. A wszystko po
to, by nikt nie zabrał nam
błogosławieństw, jakie są
nasze – pokoju Bożego,
nadziei i ufności.
Uwielbiajmy Boga –
to nadaje naszemu życiu
sens.

Janusz Kucharczyk,
Tomasz Kalisz

Soli Deo Gloria,
czyli esencja
i podsumowanie
haseł
protestantyzmu
T

o, co winno być najbardziej
charakterystyczne dla protestanta, to z jednej strony patrzenie
na Boga z perspektywy człowieka.
Interesuje wszak nas Bóg nie sam
w sobie, w swej absolutnej naturze,
ale w tym, jak się ludziom objawił,
jak ich zbawia i prowadzi. Z drugiej
strony to spostrzeganie człowieka
z perspektywy Boga, jako jego
stworzenie i kogoś, kto potrzebuje i doznaje Jego miłości i ratunku.
W środowiskach ewangelikalnych
mówi się dzisiaj w tym znaczeniu
o „relacji” między człowiekiem
a Bogiem. A ta zasada mówi o tym
samym, ale w sposób o wiele głębszy i wznioślejszy. Bóg wszak jest
absolutnym punktem odniesienia
dla człowieka. To Jemu wszystko
zawdzięcza, Jemu winien oddawać
całą cześć, w Nim pokładać nadzieję i szukać Prawdy. Tę myśl wyraża
zasada Soli Deo Gloria.

Źródła zasady
„Samemu Bogu cześć i chwała”
ta biblijna fraza z 1 Tm 1:17, podobnie brzmiąca też w Liście Judy
w. 25, została przez Hieronima,
tłumacza łacińskiej Bibllii Vulgaty
z V w. z przełomu IV i V w. oddana
jako „Soli deo honor et gloria”. Taką
też łacińską sentencją posługiwał

fot. Fotolia

TEMAT NUMERU | SOLI DEO GLORIA

się Jan od krzyża, hiszpański mistyk
i poeta katolicki z XVI w., reformator zakonu karmelitów (widnieje
też ona na portalu rzymsko-katolickiej archikatedry Chrystusa Króla
w Katowicach). Jej skrócona wersja
Soli Deo Gloria w tym samym czasie uzupełniła cztery sole, filary protestantyzmu: „Sola Scriptura”, „Sola
gratia”, „Sola fide”, „Solus Christus”. Tak właśnie podpisywali swe
utwory protestanccy kompozytorzy
późnego baroku: Christoph Graupner (1683-1760) i jego sławni koledzy Jan Sebastian Bach (1685-1750)
i Jerzy Fryderyk Haendel (16851759), dedykując je Najwyższemu.

Soli Deo Gloria jako podsumowanie
czterech sol protestantyzmu
SDG – w tych trzech literach kryje
się wielka Prawda chrześcijaństwa,
szczególnie podkreślana przez protestantyzm. Oznacza ona teocentryczne spojrzenie na ludzkie życie. To sam Bóg objawia się nam
w Swym Słowie. Ono wyrażone
w Piśmie Świętym (Biblii) stanowi jedyną nieomylną normę wiary i życia chrześcijańskiego (Sola
Scriptura). To jedynie z Bożej łaski
możliwy jest ratunek dla grzeszne-

go człowieka (Sola Gratia). To samą
wiarą, którą Bóg w nas wzbudza
ufnie przyjmujemy dar Jego zbawienia (Sola Fide). To Chrystus sam
i Jedynie On, Bóg wcielony składa
jedyną przebłagalną ofiarę za nasze
grzechy, powstaje z martwych pokonując śmierć, daje nowe życie i swego Ducha tym wszystkim, którzy
w Nim znajdują Pana, Zbawiciela
i jedynego pośrednika między świętym Bogiem a jego grzesznym stworzeniem (Solus Christus).

Istota Zasady
„Samemu Bogu Chwała” zasada
ta wzywa nas do uwielbienia Boga
i tylko Boga za stworzenie, objawienie Prawdy, miłość, odkupienie swego stworzenia. Uświadamia
nam ona nasze ludzkie ograniczenia, uczy pokory i stawia wszystkich
ludzi na właściwym, równym sobie
miejscu przed Boskim majestatem.
Żaden człowiek bez względu na
swe zasługi, talenty, bogobojne życie nie zasługuje na taką chwałę.
Żadne ludzkie dzieło czy instytucja,
choćby nie wiadomo jak uświęcone
nie może być przedmiotem takiej
czci. Protestanci konsekwentnie
stosujący w swym życiu tę zasadę,

oddają panowanie w całym świecie
Bogu jako Jego wierni wyznawcy
przekształcają rzeczywistość tak,
że w niej wszystko i wszyscy są tak
samo święci i ważni. Ten religijny egalitaryzm w naturalny sposób
przyczynia się więc do egalitaryzmu
społecznego, politycznego, ekonomicznego, etnicznego i rasowego.
Uczniowie Chrystusa pochodzący
z każdego języka, narodu, każdej
rasy i grupy społecznej bez względu
na wykształcenie, wyznanie, wykonywany zawód tak samo potrzebują
zbawienia oddania się Bogu i wywyższania Go. W Bożym Królestwie to On jedynie zaprasza i gości
na uczcie Baranka, gdzie wszyscy
razem zawołamy „Soli Deo Gloria!”

Podsumowanie
Sformułowane przez reformację:
„Sola Scriptura”, „Sola gratia”, „Sola
fide”, „Solus Christis” zapieczętowane tą „Soli Deo Gloria” stanowią
solidne filary, na których wspiera
się budowa Kościoła składającego
wierne świadectwo ewangelii. Te
proste zasady nie mają tylko waloru
historycznego, ale winny być również regułami w codziennym życiu
naśladowców Chrystusa.
SŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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COACHING

Wojciech Kowalewski

Po drugiej stronie mostu
J

akiś czas temu miałem okazję wraz z rodziną spędzić
kilka dni w Nowym Jorku.
Był to naprawdę fascynujący
czas. Mogliśmy wiele zobaczyć
i przeżyć.
Jedna chwila szczególnie
utkwiła mi w pamięci. Spacer
po Brooklyn Bridge, wielkim
moście łączącym dwie części
miasta ze sobą. Znałem to miejsce z wielu filmów i opowieści.
Teraz mogłem sam po nim chodzić… oczywiście w tłumie innych zwiedzających.
Był to czas o tyle szczególny, że miałem na sobie koszulkę z odbiciem Brooklyn Bridge
w tle i napisem „On the other
side”. Pamiętałem dokładnie
okoliczności, w których tę koszulkę kupiłem. Nie był to łatwy dla mnie czas. Znalazłem
się wtedy na rozdrożu życiowym, kiedy trzeba było podjąć
bardzo ważne dla mnie decyzje
dotyczące przyszłości. Mogłem
zostać tam, gdzie byłem albo
podjąć ryzyko zmiany.
Jak to ujął Craig Groeschel,
pastor Kościoła Life.Church
i autor wielu bestsellerów: „Aby
przybliżyć się do swego przezna-
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czenia musisz najpierw opuścić
swoją sferę komfortu”. Pytanie,
które w tym okresie przez cały
czas rozważałem brzmiało: Czy
chcesz żyć historią napisaną dla
ciebie przez innych czy raczej
chcesz tworzyć historię?
Wiedziałem dokładnie, czego dotyczyło to pytanie. I wtedy podjąłem odważną decyzję.
Musi nastąpić zmiana. Teraz
albo nigdy. Poszedłem na całość. Złożyłem wymówienie
w pracy i zacząłem realizować projekt, który rozwijał się
w moim sercu przez ostatnie
lata. W końcu mogłem pełnoetatowo zaangażować się wraz
z żoną w tworzenie Instytutu
Rozwoju Złote Jabłko.
Nie przez przypadek więc
teraz, po kilku latach działań naszej fundacji, wielu warsztatach,
konferencjach, spotkaniach indywidualnych i grupowych,
możemy z pełną świadomością
powiedzieć, że „złote jabłko”
w naszym życiu jest owocem
zadawania właściwych pytań…
a to dopiero dobry początek tego,
co przed nami!
Oczywiście same pytania
nie wystarczą, ale jak powie-

dział założyciel IBM, Thomas
J. Watson: „Umiejętność zadania właściwego pytania to ponad połowa sukcesu w poszukiwaniu odpowiedzi”.
Być może i ty dzisiaj stoisz po jednej stronie mostu
i zastanawiasz się nad tym, jak
mogłoby wyglądać twoje życie
po drugiej stronie. Zacznij od
zidentyfikowania tego, czego
tak naprawdę poszukujesz: Jakie jest na teraz najważniejsze
pytanie, na które potrzebujesz
sobie na dzisiaj odpowiedzieć
w twoim życiu? Przed jaką
istotną decyzją stoisz? Jakie
mogą być konsekwencje tego
jeśli nic się nie zmieni?
Nie zapominaj o tym, że nie
jesteś sam. W Przypowieściach
Salomona 16:9 czytamy: „Serce
człowieka obmyśla jego drogę,
lecz Pan kieruje jego krokami”.
Odwagi! Naprawdę warto podjąć ryzyko i zaufać, niż potem
w przyszłości żałować, że nie
skorzystaliśmy z otwierających
się przed nami możliwości.
„Słowo wypowiedziane we właściwym
czasie jest jak złote jabłko na srebrnych
czaszach” Ks. Przysłów 25:11
www.zlotejablko.pl

KOBIETA KOBIECIE

fot. Fotolia

ALINA WOŹNIAK

O

JesieN obsypuje prezentami

statnio, gdy przejeżdżałam przez jedno z dużych
polskich miast, moją uwagę przykuły wielkie plakaty z hasłem: Jesień obsypuje prezentami. Przy bliższym
przyjrzeniu okazało się, że to reklama jednej z wielkich
galerii handlowych, zachęcająca do robienia zakupów
i skorzystania przy tym z promocji zwanych prezentami.
Pomyślałam sobie, że jesień nie obsypuje takimi prezentami, które mają trafiać do naszych szaf ubraniowych.
Jesień faktycznie obsypuje prezentami. Te jednak trafiają raczej do naszych spiżarni, piwniczek, zamrażarek…
Jesień to czas zbierania plonów, czas zapełniania słoików powidłami, konfiturami. Czas suszenia zebranych
w lesie grzybów. To pracowity czas robienia zapasów
na zimę. Tak przynajmniej funkcjonowały nasze domy
przed laty, kiedy to zapełniona spiżarnia stanowiła zabezpieczenie przed zimą. Bardzo zrozumiałe były słowa
Salomona: Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze! Jak
długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze
trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć
ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca
i niedostatek, jak mąż zbrojny. Przyp. 6:6-11

Mimo, że dzisiaj mamy dostęp do świeżych warzyw
przez cały rok, a na sklepowych półkach zawsze znajdziemy wszelkiego rodzaju przetwory, ja nadal lubię to
jesienne zamieszanie wokół domowych zapasów. Lubię zapach gotowanych dżemów, smażonych powideł,
zapach suszonych grzybów. Mimo sporego wysiłku
związanego z taką domową produkcją, towarzyszy mi
satysfakcja, że potrafię, że domowe jest lepsze. Czuję,
że osobiście i dosłownie odpowiadam na nakaz, jaki
otrzymał człowiek, czynienia sobie ziemi poddanej.
Bo oto ziemia wydaje plony, które dzięki odpowiednim
zabiegom, będą służyć mi i moim bliskim. Nie jestem
sama w tych jesiennych działaniach. Moje znajome
z dumą pokazują swoje zapełnione spiżarnie. Wymieniają się przepisami, pomysłami na zatrzymanie lata
i jesieni w słoikach. Domowe przetwórnie wracają do
łask. W dobie wysoko przetwarzanej żywności, domowe
przetwory są prawdziwymi rarytasami.
Pan Bóg pragnie, aby człowiek czerpał radość ze
zbieranych plonów. Aby podkreślić i pamiętać o nieustannym rytmie życia, ustanowił święta. Czytamy
„Będziesz przestrzegał Święta Przaśników… I Święta
Żniw, pierwszych plonów… I Święta Zbiorów z końcem
roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola …” Wyraźnie jedSŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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nak czytamy, że zamysłem tego świętowania było oddawanie czci Bogu. „Trzy razy w roku będziesz świętował
na moją cześć” (2 Mój 23:14-19). Bóg chce się objawiać
człowiekowi w swoim stworzeniu, w naturze, w pięknie jesiennych roślin, w smakach owoców, w kolorach,
w obfitości dóbr. Jak czytamy „niewidzialna jego istota,
to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem”
(Rzym 1:20). Bóg chce się też objawiać w drugim człowieku. Czytając słowa z Ewangelii Mateusza, „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie
uczyniliście”, widzimy, że Pan Jezus niejako utożsamia
się z człowiekiem w potrzebie (Mat 25:40). Jak pisze
w swoim liście Jan, „Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi. A to przykazanie mamy od niego, aby
ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego” (1 Jan
4:20-21). Bóg zaplanował być dostrzeganym między innymi przez pryzmat ludzkich relacji.
Co jednak grozi człowiekowi, gdy skupi się jedynie na dobrach, na darach ziemi, na satysfakcji płynącej
z pracy rąk, na czynieniu sobie ziemi poddanej, na drugim człowieku? Grozi nam zapominanie skąd pochodzą dary, grozi nam zapominanie, KTO jest Darczyńcą. Grozi nam zapomnienie, KTO jest Miłością. Pismo
przestrzega przed taką postawą, że „poznawszy Boga,
nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia
… zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy…” (Rzym.
1:21-25). Czytając ten tekst często myślimy jedynie
o budowanych ołtarzach fałszywym bogom. Myślimy
o figurach, o obrazach… Jednak nie oddanie Bogu należytej chwały rodzi bałwochwalstwo. Jakże często dzisiaj człowiek oddaje cześć i służy wytworom pracy rąk,
temu, co stworzył. Może to być pięknie urządzony dom,
może super auto, telewizor, pasje, a może zapełniona
spiżarnia, czy pełne konto w banku. Sukces pełnej życiowej spiżarni człowiek przypisuje jedynie swojej zaradności, swojemu sprytowi, czy umiejętnościom planowania, przewidywania.
Współczesnemu człowiekowi tak bardzo bliska jest
postawa bogacza opisanego w Ewangelii Łukasza, któ-
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remu pole obfity plon przyniosło. Jak czytamy, ów człowiek, wydawałoby się w naturalnym odruchu, rozważał
w sobie, co ma uczynić, skoro nie ma gdzie zgromadzić
plonów swoich? Planuje więc zburzenie starych spichlerzy i zbudowanie nowych, większych. Bardzo logiczne
posunięcie. Tak jak moja znajoma dołożyła dodatkowe
półki w swojej spiżarni, by zmieścić więcej przetworów
na zimę. Ktoś inny planując zabezpieczenie posiadanego majątku na przyszłość mówi, firmę przepiszę na
żonę, kupię dom w Hiszpanii, ogłoszę upadłość, zamieszkam w nowym domu… Cóż za pomysłowość!
Jednak planów zburzenia starych spichlerzy i budowy
nowych Bóg nie komentuje słowami, gratuluję zaradności, świetne plany! Czytamy twarde słowa, „głupcze, tej
nocy zażądają duszy; a to co przygotowałeś czyje będzie?
Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie,
a nie jest w Bogu bogaty” (Łk 12:16-21).
Bóg zna serce człowieka. Zanim Izraelici weszli do
Ziemi Obiecanej usłyszeli już słowa przestrogi: „Bacz,
abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego
przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś daję. Aby, gdy
najesz się do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy,
gdzie będziesz mieszkał…. Serce twoje nie stało się wyniosłe, abyś nie zapomniał Pana, Boga”(5 Mój 8:11-14).
Czy te słowa będą moją modlitwą? „Nie nawiedź
mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie
zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym
z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego
Boga.” (Przyp. 30:8-9).
Zachwyt nad zebranymi jesiennymi darami może
stać się bałwochwalczym zachwytem nad stworzeniem,
zachwytem jedynie nad własną zaradnością. Słowo Boże
wyraźnie przestrzega przed oddawaniem chwały stworzeniu, przed oddawaniem chwały zebranym plonom,
owocom pracy swoich rąk, przed służeniu mamonie,
przed oddawaniem chwały człowiekowi. Jak czytamy
„Ja Pan… nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom” (Iż 42:8). „Pańska jest ziemia i to, co ją
napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają” (Ps 24:1-2).
Trzeba bliskiej relacji z Bogiem, zaufania, posłuszeństwa, by gromadzić „skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy”
(Łuk 12:33). Czy podzielę swój chleb z głodnym (Iz 58:7)
ufając, że Pan zaspokoi wszelką potrzebę (Fil 4:19)? Czy
podczas święta żniw podziękuję tylko za to, co było na
liście moich życzeń, za to, co sama uznaję za plon? Czy
jestem w stanie podziękować za pozorne braki, za trudne
sytuacje? Za trudnych ludzi? Za kłopoty? Czy podziękuję
za wszystko (1 Tes 5:18)?
„…Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co
przede mną, wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.
Duszo ma Pana chwal oddaj Bogu cześć, świętemu
śpiewaj cześć, z mocą wywyższaj Go duszo ma, uwielbiam Boże Cię…”

TEMAT NA CZASIE
Samuel
Skrzypkowski

Co zostawił
fot. Fotolia

po sobie

				 Hugh Hefner?
27

września 2017 roku w wieku
91 lat zmarł Hugh Hefner, założyciel i redaktor naczelny magazynu „Playboy”. Był to człowiek, który
zmienił myślenie zachodniej cywilizacji o pornografii i erotyce. Prowadził życie, które wydaje się kwintesencją marzeń tego świata: władza,
ogromne pieniądze i wszechobecny
seks. Jeden z internetowych komentarzy pod artykułem o życiu Hefnera
był taki: „Życie jak marzenie dla każdego prawdziwego mężczyzny!” Czy
na pewno? I kim właściwie jest we
współczesnym rozumieniu prawdziwy mężczyzna? W Polsce bardzo popularne jest rzymskie powiedzenie,
„o zmarłych mówi się dobrze, albo
wcale”. Cóż jednak można powiedzieć o człowieku, który przez lata
realizował swoją wizję świata i zatruł
nią miliony ludzkich dusz?
Hugh Hefner urodził się w 1926
roku w bogobojnej, metodystycznej
rodzinie w Chicago. Był bardzo inteligentnym dzieckiem przechodzącym z łatwością wszystkie stopnie
nauki. W czasie II wojny światowej
zaciągnął się do armii i po zakończeniu szkolenia został dziennikarzem
wojskowym. Był bardzo dobrym rysownikiem, więc tworzył również
ilustracje do gazety. Po wojnie ukończył w przyspieszonym trybie studia
z psychologii i został zatrudniony

w jednej z ogólnokrajowych gazet.
W 1953 roku odszedł ze swojego dotychczasowego stanowiska i założył
własny magazyn – Playboy, który
w kolejnych latach stał się ikoną popkultury. Zawładnął rynkiem wydawniczym przede wszystkim dzięki
publikowaniu nagich sesji zdjęciowych znanych kobiet.
Hugh Hefner nie wymyślił pornografii, zmienił jednak sposób patrzenia na nią. Przez wiele lat była
ona tematem tabu, czymś wstydliwym i schowanym w ciemnych zakamarkach domów. Hefner natomiast
ubrał ją w nowe szaty, ukazał jako coś
wykwintnego i dodał blasku. Drukował swój magazyn tak, by był on
w jak najlepszej szacie graficznej i jakości, odpowiadał swym wyglądem
pismom poświęconym zagadnieniem
z ekonomii czy sportu, aby mężczyźni kupując Playboya nie czuli upokorzenia stojąc w kolejce do kasy, ale
wręcz przeciwnie, aby widzieli siebie
jako „macho”. Niestety wiele osób
dało się nabrać. Oczywiście magazyn
Hefnera nie zawierał jedynie nagich
zdjęć, w większości było to pismo
opiniotwórcze, lansujące lewicowo-libelarny światopogląd, co w całości
doskonale wpisywało się w rewolucję kulturową połowy XX wieku
w Stanach Zjednoczonych. Biografowie założyciela Playboya zauważają,

że „siłą napędzającą Hefnera było jego
niezachwiane przywiązanie do swobód osobistych – seksualnych i wszelkich innych. Sądził, że amerykańską
kulturę zatruwa religijny purytanizm.
Zwalczał tłumienie seksualności jako
szkodliwe i niezdrowe. Była to reakcja na jego własne konserwatywne
wychowanie w rodzinie pobożnych
metodystów, którą przełożył na kategorię szerszej krytyki kultury.”1
Myśląc o tytułowym dziedzictwie jakie zostawił po sobie Hefner przychodzą mi do głowy cztery
wnioski, które postaram się poniżej
przedstawić. Przy czym uczciwie należy przyznać, że nie są one jedynie
efektem życiowych dążeń założyciela
Playboya. Są raczej wynikiem rozchodzących się fal po przepływie statku
popkultury. Jednak w dziedzinie seksualności oraz wyznaczania trendów
i obyczajów erotyki, to Hefner uważany był za kapitana tego statku.

Seks przeniesiono
z małżeńskiej sypialni
do trawnika przed domem
Wraz z postępująca rewolucją kulturową, której jednym z symboli jest
1

	C. Pizulo, Umarł Hugh Hefner – oto jego
filozofia Playboya, http://wiadomosci.onet.pl/
swiat/umarl-hugh-hefner-oto-jego-filozofia-playboya/sef5874, [dostęp na 03.10.2017]
SŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017

23

króliczek Playboya, seks przestał być
czymś zarezerwowanym dla małżeństwa, kobiety i mężczyzny w ich
sypialni, a stał się rozrywką dostępną dla każdego na wyciągnięcie ręki.
Przestał być intymny, a stał się publiczny. Trzeba mieć dużo szczęścia
by nie otrzeć się o podteksty dotyczące płciowości podczas siedzenia dłużej niż kilka minut w Internecie, oglądając telewizję, czy nawet idąc ulicą.
Jeszcze niedawno w centrum
Warszawy, blisko mojego domu, na
budynku przy szkole podstawowej wisiał baner pewnej firmy budowlanej,
która reklamowała swoje dachówki.
Połowę baneru zabierała informacja
o cenie za metr kwadratowy materiału, drugą połowę pani w bikini trzymająca okazyjnie tanią dachówkę.
Ani razu nie zauważyłem, by ktokolwiek, czy to kobiety, czy mężczyźni
przyglądali się w jakiś szczególny
sposób tej reklamie. Stała się ona zupełną codziennością i zwyczajnym
elementem miejskiej scenografii.
Wraz z rozwojem technologicznym, pornografia stała się tak bardzo dostępna, że nie trzeba już nawet
wychodzić z domu po drukowanego
Playboya, czy jakąkolwiek inną gazetę tego typu. Wystarczą dwa kliknięcia myszki komputerowej, aby
mieć dostęp do niezliczonych scen
łóżkowych. Według dostępnych statystyk jeden z najpopularniejszych
serwisów pornograficznych YouPorn
ma miesięcznie 3 miliardy2(!) wyświetleń, a to jest tylko jeden z wielu
takich portali.

Seks przestał być sacrum
Tim Alan Gardner w swojej książce pt. Święty seks napisał: „Ponieważ małżeństwo zawsze było przez
Boga definiowane jako dwoje ludzi
stających się jednym, złączenie seksualne żony i męża jest doskonałym,
zamierzonym przez Boga znakiem
towarzyszącym ślubowaniu, który
potwierdza, iż zostało ono zawarte.
Składamy przysięgę słowami, a następnie przypieczętowujemy ją za
2
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Dane za Pornografia w sieci – powalające
statystyki, http://www.heuristic.pl/blog/
internet/Pornografia-w-sieci-powalajacestatystyki;218.html [dostęp na 03.10.2017]
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pomocą naszych ciał. Nasze słowa
i czyny razem tworzą przymierze.
Seks nie jest tylko częścią przymierza małżeńskiego, ale należy do samego aktu stworzenia przymierza.
Seks jest boską pieczęcią,”3 Faktycznie nawiązując do tytułu książki,
z której został przytoczony powyższy cytat, brzmi to w sposób bardzo
„święty”, a przy tym seks jest przecież wielką radością i przyjemnością.
Niestety w dzisiejszą kulturę
wpisuje się tylko ta druga strona
współżycia cielesnego, zapomniano
zupełnie o pierwszej. Od wielu lat
istnieje już społeczne przyzwolenie na seks pozamałżeński, a nawet
normą jest jego pochwała. Stał się on
dzisiaj tak powszechny, że w młodym
pokoleniu za dziwaka uważany jest
ten, kto czeka z nim do nocy poślubnej. Seks z jednego z najważniejszych
elementów spajających przymierze
na całe życie pomiędzy małżonkami, stał się zabawą i narkotykiem dla
każdego, kto może osiągnąć podniecenie płciowe.

Przestało się liczyć to,
kim się jest, zaczęło się liczyć
to, jak się wygląda
Czasom rozkwitu imperium stworzonego przez Hefnera towarzyszył
upadek segregacji rasowej i zanik szeroko pojętego niewolnictwa, a jednocześnie wcale nie spadło uprzedmiotowienie istoty ludzkiej. Przez tysiące
lat traktowania ludzi jako narzędzia
do pracy, nie liczyło się kto ma jaką
duszę i kim jest, ale liczyło się tylko to, jak pracuje. Wraz z rozwojem
rewolucji seksualnej, dalej nie liczy
się kto kim jest, teraz najistotniejsze
jest to, kto jak wygląda. Przedmiotowe traktowanie człowieka funkcjonuje dalej, z tym, że nie dotyczy już
tylko Afrykańczyków, a jest znacznie
szersze, obecne w każdym narodzie,
niezależnie od koloru skóry i statusu
społecznego.
Ludzie zajmujący się przemysłem erotycznym mówią, że ich pragnieniem jest ukazywanie piękna
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ludzkiego ciała. W rzeczywistości
jednak jest to zbicie jak największej
fortuny, a drogą do tego celu jest wykorzystanie grzesznej ludzkiej natury
i jej skłonności do uprzedmiotowienia drugiego człowieka dla własnej
potrzeby i przyjemności.

Grzech stał się
powodem do dumy
Hefner przez całe swoje życie miał
3 żony. Ostania z nich w chwili jego
śmierci (umarł ze starości mając 91
lat) miała 31 lat. Jednak nie miał problemu, by szczycić się tym, że w jego
łóżku zagościło przez całe życie ponad 1000 kobiet. Pornografia nie jest
dziś tematem tabu, normą jest rozmawianie o niej tak, jakby mówiło
się o zwykłym filmie, który widziało się w kinie. Od 1983 roku przyznaje się odpowiedniki „Oscarów”
w branży filmów pornograficznych.
O ile na pierwszą galę przybyło kilkadziesiąt osób, to w ostatnich latach
organizatorzy wynajmują największe
sale w Las Vegas i pomimo to, muszą wielu osobom odmawiać udziału z powodu braku wolnych miejsc.
Prorocy Starego Testamentu wiele
razy porównywali bałwochwalcze
zachowanie Izraela i Judy do dumnych prostytutek. Za każdym razem
towarzyszyła temu zapowiedź sądu
i wezwanie do pokuty. Grzech nie jest
czymś, z czego można być dumnym.
Grzech jest ludzką tragedią, obrazą
najświętszego Boga, tym co ciągnie
nas na wieczne potępienie. Nie ma
w nim miejsca na dumę, a raczej na
wołanie do Boga o pomoc i zmiłowanie. Grzech nie daje nigdy prawdziwego szczęścia, prowadzi jedynie do
sztucznej i krótkotrwałej przyjemności, której towarzyszy samotność,
apatia i rozgoryczenie.

A co ze mną?
Pisząc ten artykuł starałem się używać dobitnych słów, chcąc pokazywać rzeczy takimi, jakie one są, nie
takimi jakimi pragnie je nam ukazać
popkultura. Mam świadomość, że czytanie tych słów nie przynosi radości
i pocieszenia, a raczej głęboko zasmuca. Dlatego chcę zakończyć optymi-
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stycznie. Mianowicie, czego mogę
się nauczyć dla mojego codziennego
życia, patrząc na dziedzictwo, jakie
zostawił po sobie Hefner?
Po pierwsze jestem facetem
i nie chcę, aby moje poczucie męskości kreował ten świat. Jeśli według jego modły wyznacznikami
męskości jest brak wstrzemięźliwości, dyscypliny, dochowywania
wierności i rozluźnienie wszelkich
zasad, to mówię: „nie, dziękuję, to
są cechy chłopców, nie mężczyzn!”
Znacznie bardziej podoba mi się to,
co pisze Apostoł Paweł do Tymoteusza w 1 Tym. 6:11-12: „Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj
o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.
Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się
żywota wiecznego, do którego też
zostałeś powołany i złożyłeś dobre
wyznanie wobec wielu świadków.”
Po drugie, nie chcę dać się
porwać wzorcom tego świata. Możemy obserwować dzisiaj, jak wiele zborów i denominacji zmienia
się, by jak najbardziej być dopasowanym do współczesnej kultury,
wierząc, że w ten sposób przyciągną jak najwięcej ludzi. Być może
wynikiem takiego postępowania
będzie faktycznie pełna sala na
nabożeństwach, ale czy jest to coś,
o co powinniśmy za wszelką cenę
zabiegać? Musimy uważać, by naszym pragnieniem nie było to, aby
imponować światu, ale wierność
Bogu i zmienianie tego świata na
Jego chwałę.
Po trzecie: chcę być wyczulony na grzech i na Boże zasady. Nie
chcę poddawać się uśpieniu moralności tym, że przywykam do tego,
co się Bogu nie podoba. Najlepszym
fragmentem do zastosowania i zarazem zakończenia tego artykułu będą
słowa Apostoła Jana z 1 J 2:15-17:
„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto
miłuje świat, nie ma w nim miłości
Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość
oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca,
ale ze świata. I świat przemija wraz
z pożądliwością swoją; ale kto pełni
wolę Bożą, trwa na wieki”

MĘCZENNICY

W KRAJU RAD
Część II.
Od Stalina
do pierestrojki

Włodek Tasak

K

iedy, sześć lat po wybuchu rewolucji bolszewickiej, umierał
Lenin, wojna z Kościołem była daleka
od swego zakończenia. Jak pisze John
Pipes „wielu chrześcijan narażało się
na męczeńską śmierć, demonstrując,
uczestnicząc w protestach, poszcząc.
Ta nowa żarliwość rosła z każdym
rokiem. W 1920 roku »cerkwie były
pełne wiernych, ale kobiety nie przeważały w nich tak zdecydowanie, jak
przed rewolucją (…) wzrost religijnej świadomości wierzących Rosjan
osiągnął szczyty nieznane w poprzednich dwóch stuleciach«”. Pomimo
nieustającej propagandy antyreligijnej i obowiązującego prawodawstwa
rosyjscy chłopi za prawomocne uznawali tylko małżeństwa zawarte w cerkwi. Dotychczasowa polityka antykościelna nie sprawdzała się.

Trzydziestolecie Stalina
Nic więc dziwnego, że objęcie władzy
przez Stalina przyniosło początkowo
pewną odwilż religijną – choć będącą
jedynie wynikiem próby zmiany taktyki. Na ulicach nawet znów pojawili się
popi w szatach duchownych. Niecały
rok po śmierci Lenina, zmarł patriarcha Tichon. Wiedząc, że komuniści
nie dopuszczą do wyborów nowego
patriarchy, na swego tymczasowego
następcę (locum tenens) wyznaczył
metropolitę krutickiego Piotra (Polańskiego). Tego jednak zaraz aresztowano i zesłano na Syberię. Do współpracy
z NKWD udało się namówić metropolitę nowogrodzkiego Sergiusza
(Starogorodskiego), dzięki czemu po
ogłoszeniu deklaracji lojalności wobec
władz został zwolniony z więzienia.
SŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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Była to jednak w istocie kapitulacja Kościoła wobec ateistycznego państwa. 29 lipca 1929 r. Sergiusz, jako
strażnik tronu patriarszego (tymczasowy patriarcha) złożył wiernopoddańczą deklaracja lojalności wobec rządu
sowieckiego. Znalazły się tam słowa:
,My działacze kościelni nie jesteśmy
z wrogami naszego państwa radzieckiego, i nie popieramy tych obłędnych sposobów oraz ich intryg, lecz
z naszym narodem i naszym rządem.
[...] Wszelki cios skierowany przeciwko ZSRR – czy to będzie wojna, bojkot czy jakakolwiek klęska społeczna
[...] przyjmujemy jako cios przeciwko
nam”. Oto wszyscy rosyjscy duchowni prawosławni działający za granicą,
zgodnie z jego słowami, musieli teraz
złożyć deklarację lojalności wobec
państwa sowieckiego, oporni zaś mieli
zostać usunięci ze składu duchowieństwa podlegającego Patriarchatowi
Moskiewskiemu. Ta kapitulacja, poddająca Cerkiew władzy organów bezpieczeństwa pogłębiła wewnętrzny
rozłam w Kościele. Powstawały opozycyjne grupy: józefitów, wiktorianów,
fiodorianów. Sergiusza przestali uznawać niektórzy metropolici, deklarując
pozostanie w „Kościele katakumb”.
Wbrew pozorom nie zrezygnowano jednak z aktywnej polityki antyreligijnej. Do rugowania wpływów
prawosławia w społeczeństwie w 1924
r. powołano Związek Bezbożników
(od 1929 r. Związek Wojujących Bezbożników), który na początku lat 30.
liczył 5 mln członków, pozyskiwanych głównie metodą nacisków administracyjnych. W 1926 r. konferencja
partyjna WKP(b) przyjęła program
dalszej ateizacji życia społecznego.
Organizowano festyny antyreligijne,
podczas których wyśmiewano i ośmieszano chrześcijaństwo. W jego miejsce
tworzono nowy kult. Jak pisze Andrzej
Grajewski: „Zmarły 21 stycznia 1924
r. wódz rewolucji został uroczyście
»beatyfikowany« w czasie uroczystości pogrzebowych, a miejsce jego
spoczynku, mauzoleum u stóp Kremla
w Moskwie, stało się najważniejszym
miejscem kultu religijnego w Związku
Radzieckim”. Lenin „sam zastąpił na
ołtarzach Boga, którego ślady obecności na ziemi rosyjskiej wypalał ogniem
26
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i żelazem. »Lenin żył. Lenin żyje, Lenin będzie żył, Lenin wiecznie żywy«
głosiła partyjna propaganda slogan
wymyślony przez Majakowskiego,
tworząc wizerunek nieśmiertelnego
wodza rewolucji. Zinowiew pisząc hagiograficzną rozprawę o Leninie mówi
w niej, że był on apostołem światowego komunizmu, a jego praca Co robić
ewangelią klasy robotniczej”.
Wprowadzony w tym samym roku
kodeks karny przewidywał roboty
przymusowe za nauczanie religii. Szybko wrócono więc do sprawdzonego
modelu represji. W latach 1925-1927
uwięziono 117 biskupów, z których następnie 14 zamordowano, a oprócz nich
tysiące innych duchownych. W samym
tylko roku 1928 zamknięto 550 cerkwi
i około 30 klasztorów (w 10 z nich urządzono muzea ateizmu) oraz praktycznie
wszystkie seminaria duchowne.
Jednak zarówno polityka ośmieszania chrześcijaństwa, jak i propagandy ateistycznej lat 20. nie przyniosły spodziewanych efektów. W latach
1927-1928 zarówno w miastach, jak i na
wsi wzrosła liczba osób deklarujących
przekonania religijne (w pierwszych –
z 59 do 71 proc., w drugich – z 60 do
72 proc.), wzrosło też uczestnictwo
w nabożeństwach. A nawet zacieśniły się więzi pomiędzy prostym ludem
(czyli, zgodnie z ideologią bolszewicką
– głównymi gospodarzami Kraju Rad)
a duchownymi. Także wśród inteligencji
dał się zauważyć odwrót od marksizmu.
W tej sytuacji władze bolszewickie postanowiły wzmóc prześladowania. Ich
fala jeszcze wzrosła, kiedy w 1929 r.
uchwalono pierwszy plan 5-letni rozwoju kraju, pełną kolektywizację wsi
i walkę z kułactwem (wszystkie zostały
oficjalnie poparte przez patriarchę Sergiusza); jednocześnie zabroniono Kościołowi prowadzenia
jakiejkolwiek działalności pozakultowej, obciążając go dodatkowo
dotkliwymi podatkami
progresywnymi. W tym
samym roku zlikwidowano niedzielę, jako
dzień wolny od pracy,
a także święto Bożego
Narodzenia. W to miejsce wprowadzono sze-

ściodniowy tydzień roboczy, zwany
nieprerywką, z jednym dniem wolnym
od pracy. W ten sposób chrześcijańska
niedziela wypadała w coraz to inny
dzień tygodnia, utrudniając chrześcijanom święcenie tego dnia. Siedmiodniowy tydzień został w ZSRS przywrócony dopiero dekretem z dnia 26 czerwca
1940 roku.
W tej sytuacji, w niedostępnych
rejonach Syberii, zaczęły powstawać
pewne struktury podziemnej Cerkwi
z własnymi klasztorami i seminariami.
Lata 30. przyniosły dalsze nasilenie
represji, kolejne masowe deportacje
duchownych. 5 grudnia 1931 r. w Moskwie wysadzono w powietrze monumentalny sobór Chrystusa Zbawiciela.
Potrzeba było do tego aż dwóch prób,
ponieważ pierwszą potężna budowla przetrwała. Na tym miejscu miał
powstać równie ogromny Pałac Rad,
a potem wielki odkryty basen.
W 1932 r. ogłoszono „antyreligijną
pięciolatkę”, zgodnie z jej założeniami do 1938 r. miały zostać zniszczone wszystkie cerkwie i nikt nie miał
już używać słowa „Bóg”. Faktycznie
w tym okresie zamknięto 29 tysięcy
cerkwi, zburzono 612 cerkwi i 63 klasztory, 240 kościołów katolickich, 61
zborów protestanckich, 115 synagog
i 110 meczetów. W 1938 r. uwięziono
50 biskupów, z których 8 rozstrzelano
za szpiegostwo. Dzieci duchownych
prawosławnych, by móc żyć normalnie, kształcić się i pracować, zmuszane
były wyrzekać się swych rodziców.
W samej Moskwie pozostało jedynie 20 cerkwi (na tysiąc działających
przed rewolucją).
Łącznie pomiędzy 1917 a 1939
r. zamordowano około 42 tysięcy duchownych, a w samym 1939 r. w więzieniach i łagrach przebywało ich 45 ty-

sięcy. Po 17 września 1939 r. do grona represjonowanych dołączyli księża
z ziem polskich, które znalazły się pod
okupacją sowiecką. Do tej pory w wyniku bezwzględnych represji niemal całkowicie wyeliminowano protestantów,
a ci, którzy jeszcze pozostali, cierpieli
na równi z innymi grupami religijnymi. Wielu mennonitów wyemigrowało
do obu Ameryk. Prześladowania nie
ominęły katolików, starowierców, unitów, a nawet żydów i muzułmanów.
Wszystko to jednak nie przynosiło
zamierzonych efektów. W październiku 1937 r. organ KC WKP(b) „Bolszewik” zauważał ze zgrozą, że represje
tylko wzmacniają religijność i ,,hamują
proces wyzwalania ludu z religijnych
przesądów”. Co gorsza dla bolszewików, w cerkwiach i kościołach, miejsce rozstrzelanych czy uwięzionych
duchownych zajęli zwyczajni wierni,
którzy kontynuowali ich dzieło. I choć
także ich surowo prześladowano, nie
załamali się.

Pomimo takiego nasilenia represji
sam Stalin nie odznaczał się taką fobią
antyreligijną, jaka cechowała Lenina.
O ile dla „ojca rewolucji październikowej” walka z chrześcijaństwem była,
przynajmniej w dużej mierze, celem
samym w sobie, to dla Stalina była
ona pochodną budowania imperium.
Na tym etapie – skutkiem ubocznym
kolektywizacji. Każdorazowo decyzja
o założeniu kołchozu w danej okolicy łączyła się zamknięciem cerkwi
i aresztowaniem miejscowego popa.

Wielka wojna ojczyźniana
Zmianę sowieckiej polityki kościelnej przyniósł dopiero atak Niemiec na
Związek Sowiecki. W tym momencie na terenie ZSRS pozostało jeszcze
4225 świątyń (ale aż trzy czwarte z nich
na terenach okupowanych od 1939 r. –
wschodniej Polski, a także Litwy, Łotwy, Estonii, fińskiej Karelii i rumuńskiej Besarabii). Na wolności pozostało

nieco ponad 5,5 tysiąca duchownych
(w tym trzy tysiące na terenach okupowanych). Już w dniu napaści Trzeciej
Rzeszy, 22 czerwca 1941 r. metropolita
Sergiusz wezwał w specjalnym apelu wszystkich wiernych do obrony ojczyzny, podkreślając, że Kościół prawosławny zawsze dzielił losy narodu.
Trzy dni później Sergiusz odprawił uroczyste nabożeństwo w Katedrze Objawienia Pańskiego w Moskwie, w intencji zwycięstwa Rosji. W swoim kazaniu
powtórzył niedawne wezwanie. Następnego dnia na nabożeństwo w intencji ojczyzny przyszło 11 tyś. wiernych. Było to największe zgromadzenie
religijne w ZSSR od początku lat 20.
Cerkiew podjęła się też zbierania
funduszy na cele wojenne, a także zainicjowała wielką akcję niesienia pomocy sierotom i inwalidom wojennym.
W 1942 r. Kancelaria patriarchatu
ogłosiła druk „Prawda o Rosji”, w którym zakwestionowano dotychczasowe
prześladowania Kościoła, zabójstwa
i uwięzienia duchownych tłumacząc je
względami politycznymi. W odpowiedzi na te gesty Stalin w 1942 r. zawiesił
działalność Związku Wojujących Bezbożników, zakazał publikacji „Bezbożnika” (dziennik wychodzący w nakładzie 200 tys. egzemplarzy, daleko mu
jednak było do tygodnika „Ateista”
z nakładem półtoramilionowym) i innej literatury antyreligijnej, zezwolił
na oddanie Kościołowi wielu cerkwi
i ich ponowne otwarcie oraz zwolnił
licznych uwięzionych duchownych.
Było to jednak działanie pod presją
sytuacji: na terenach okupowanych
przez Niemcy Cerkiew mogła liczyć na
pełną swobodę działania, w rezultacie
czego metropolita Filoteusz z Mińska
odłączył się od Patriarchatu Moskiewskiego i powołując autokefaliczny prawosławny Kościół białoruski oraz na
Ukrainie, gdzie podobnie postąpił biskup Polikarp z Łucka.
4 września 1943 r. Stalin i Mołotow spotkali się na Kremlu z metropolitą Moskwy Sergiuszem, metropolitą
Leningradu Aleksym oraz metropolitą Kijowa Mikołajem i zagwarantował im, że władze sowieckie nie będą
prowadzić walki z religią, zezwolił na
otwarcie 20 tysięcy cerkwi, zwolnił
z więzień i łagrów licznych duchowSŁOWO PRAWDY – 11 – listopad 2017
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nych, zgodził się na kształcenie
duchownych. Przywrócono też 70
klasztorów. I tu ważny był kontekst
wydarzeń. Tadeusz Poleski zwraca
uwagę, że wspomniane decyzje zapadły w momencie, gdy Armia Czerwona
szykowała się do wielkiej kontrofensywy, która miała doprowadzić do odebrania Niemcom ogromnych obszarów
okupowanej Rosji, Białorusi i Ukrainy. Od dwóch lat rozwijało się tam
w nieskrępowany sposób życie religijne i trudno byłoby zaraz po wkroczeniu tam Armii Czerwonej ponownie
wprowadzić tam religijne restrykcje.
Cztery dni później, po raz pierwszy od 1917 r. zwołano sobór Kościoła
prawosławnego Rosji. Wzięło w nim
udział zaledwie 19 biskupów, z których
część przywieziono prosto z więzień.
Wybrali oni metropolitę Sergiusza na
patriarchę Moskwy i Wszechrusi. Do
dyspozycji nowego patriarchy władze
oddały gmach dawnej ambasady niemieckiej.
Po śmierci Sergiusza (15 maja
1944 r.) jego następcą został wybrany
dotychczasowy metropolita Leningradu, jako Aleksiej I, który w jednym ze
swoich późniejszych wystąpień nazwał Stalina „pomazańcem Bożym”,
którego „Opatrzność wybrała i postawiła, by prowadził naszą Ojczyznę
po drodze dobrobytu i sławy”. W nowym statucie kościelnym zapisano, że
władze kościelne są zobowiązane do
konsultacji z władzami państwowymi
kandydatur na urzędy biskupów oraz
zwoływania synodów. Faktycznie
wszystkie instytucje kościelne były
pod ścisłą kontrolą państwa. Nadal nie
wolno było prowadzić jakiejkolwiek
działalności duszpasterskiej poza kościołem, zakazane były procesje pogrzebowe, śpiewy kościelne i gromadzenie się wiernych poza cerkwiami,
tworzenie jakichkolwiek instytucji
charytatywnych oraz katechizacji
młodzieży poniżej 18. roku życia.
Za to po raz pierwszy od 1917 r.
Cerkiew mogła nawiązywać kontakty
zagraniczne, co dało ZSRS okazję do
różnych działań propagandowych i politycznych za jej pośrednictwem.
W latach 1946-50 Kościół prawosławny współpracował w brutalnej
akcji sił bezpieczeństwa likwidujących
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Kościół greckokatolicki na Ukrainie
i Zakarpaciu. Za to w 1947 r. w miejsce Związku Wojujących Bezbożników
powołano Towarzystwo „Znanije” o łagodniejszym kursie antyreligijnym. Pomimo tych wszystkich działań ciągle
w 1952 r. w Moskwie 50%, a w uralskim Swierdłowsku ok. 30% dzieci było ochrzczonych. Rok później było
czynnych już 15 tysięcy cerkwi. Pomimo wieloletniej polityki represyjnej
nie udało się złamać tradycyjnej pobożności rosyjskiego ludu. Badania etnograficzne przeprowadzane w 1955 r.
w obwodzie riazańskim pokazały, że
prawie we wszystkich domach chłopskich i wielu robotniczych znajdowały
się ikony.

Prześladowca Chruszczow
Po śmierci Stalina (1953 r.) przez kilka lat utrzymywała się względna odwilż również na gruncie religijnym.
W grudniu 1954 r. władze sowieckie
zezwoliły na otwarcie katechetycznych szkół niedzielnych. Ale po nieudanej próbie pozbawienia władzy
Nikity Chruszczowa (przez dawnych
dygnitarzy stalinowskich w czerwcu
1957 r.), a także po licznych porażkach
na polu rozwoju sowieckiego rolnictwa
polityka wobec Kościoła znów została
zaostrzona. Od roku 1959 powróciły
brutalne prześladowania. Zakazano
wszelkich celebracji religijnych poza
kościołami. Odbywały się pokazowe
procesy kleru, wysadzono w powietrze, zdewastowano lub zamknięto 15
tysięcy cerkwi, większość klasztorów
i seminariów duchownych. Setki kościołów i cerkwi wysadzono w powietrze, a tysiące duchownych i wiernych
wszystkich wyznań znalazło się w łagrach. W wielu przypadkach duchowni zwolnieni z łagrów na fali odwilży
w roku 1956, wracali do nich już dwa
lata później. Biskupów i duchownych
poddano ścisłej inwigilacji KGB, wielu z nich (nie wyłączając najwyższych
hierarchów) stało się współpracownikami aparatu bezpieczeństwa. Seria
zarządzeń z lat 1960-1961 sprowadziła Cerkiew znów do poziomu bardzo
ograniczonych ram kultowo-liturgicznych, bez możliwości jakiegokolwiek
oddziaływania społecznego. Zakazano

pielgrzymek i wszelkich ceremonii
kościelnych urządzanych zarówno na
otwartym terenie, jak i w mieszkaniach prywatnych. Zakazano też wygłaszania kazań w kościołach. Masowe represje dotknęły również Kościoły
i wyznania mniejszościowe (m.in. baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów, muraszkowców). Już w późniejszym okresie, w latach 1972-1982
nabożeństwa i spotkania samych baptystów były rozpędzane 986 razy.
Wprowadzono w życie nowe formy walki z religią. Jednym najpopularniejszych w tych czasach byłą
„indywidualna praca z wierzącymi”.
Ludzie tacy odwiedzani byli przez
pracowników instytucji ateizacyjnych
i w formie rozmowy ostrzegawczej
pouczani o szkodliwości ich „nałogu”
i jego antyspołecznym oddziaływaniu.
Jeśli „napomnienie w cztery oczy” nie
pomagało, odwoływano się do kolektywu pracowniczego, co skutkowało
zwykle karami administracyjnymi
i szykanami. Szczególną uwagę poświęcano młodzieży. Komsomolec nie
mógł być wierzący, a kiedy okazywało
się, że jest nim student, natychmiast relegowano go z uczelni.
O ile do 1958 r. liczba czynnych
świątyń wzrosła do 20-25 tysięcy, siedem lat później pozostało ich już tylko
osiem tysięcy. A gdyby nie postawa
wiernych i części duchownych, ocalałoby ich jeszcze mniej.
Kiedy w 1964 r. Chruszczow został odsunięty od władzy i zastąpiony
przez Leonida Breżniewa, represje nieco złagodniały, a propaganda ateistyczna zmniejszyła się. W odpowiedzi na to
doszło do ożywienia życia duchowego
poza oficjalnym (kontrolowanym przez
państwo) obiegiem. To z kolei wywołało brutalną reakcję organów bezpieczeństwa w postaci szeregu napadów
na liderów tego nieoficjalnego życia
kościelnego, zarówno prawosławnych,
jak i protestanckich oraz katolickich.
Dochodziło do zabójstw, aresztowań
i zsyłek do łagrów, a także do deportowania niewygodnych działaczy
za granicę. Wszystko to odbywało
się przy biernej postawie patriarchy
Pimena (wybrany następcą Aleksego I,
po jego śmierci w 1970 r.), który dawał
się też wykorzystywać sowieckiej pro-

pagandzie na arenie międzynarodowej.
Hierarchowie prawosławni – czy to
poprzez organa Światowej Rady Kościołów, czy poprzez ruch „obrońców
pokoju”, regularnie potępiali agresywną politykę zachodnich imperialistów,
wychwalając jednocześnie postępową
i pokojową politykę Związku Sowieckiego. Władze sowieckie tradycyjnie uważały, że wszelkie oskarżenia
o prześladowania religijne są bezpodstawne. „Z pełnym uzasadnieniem
możemy stwierdzić, iż nasze prawodawstwo dotyczące wierzeń religijnych jest najbardziej humanitarne i demokratyczne na świecie” – oświadczył
w 1971 r. przewodniczący Rady ds.
wyznań przy rządzie ZSRS.
Cały czas życie parafialne poddawane było ścisłej kontroli KGB,
katechizacja traktowana była jako
czyn kryminalny, a posługi religijne
poddane biurokratycznym rygorom
i ściśle ewidencjonowane, a listy korzystających z nich przekazywane odpowiednim władzom. Na przykład aby
uzyskać prawo do ostatniej posługi dla
umierającego, należało zgłosić swój
wniosek na dwa tygodnie przed terminem (sic!). W dekrecie z 1975 r. uzupełniającym sowieckie prawodawstwo
religijne wprowadzono prawo do cofnięcia dzierżawy nieruchomości użytkowanej przez daną wspólnotę wyznaniową (od 1918 r. Kościoły pozbawiono
prawa własności) – „gdy dany budynek
jest potrzebny dla celów państwowych
lub społecznych”. I nader często – był.

Ostatnia fala prześladowań
Proces masowej ateizacji dotykał „ludzi radzieckich” od przedszkola, przez
cały proces edukacji, pracę, nie zostawiając go samego nawet w czasie
wolnym. Na przykład sporo uwagi poświęcano antyreligijnej propagandzie
w beletrystyce, gdzie wiarę przedstawiano jako ciemnotę, przesądy, kłamstwa duchownych-szarlatanów, żerujących na ludzkiej naiwności. Wierzący
ludzi byli tam zawsze portretowani jako
osoby infantylne, a nawet duchowo niedorozwinięte. Tymczasem prawda była
taka, że z ich determinacją sowiecka
administracja różnego typu po prostu
nie potrafiła sobie poradzić. Tzw. reli-

giozniki (ludzie wierzący) przez cały
okres Związku Sowieckiego byli praktycznie jedyną grupą społeczną pośród milionów więźniów łagrów, która
w tych straszliwych warunkach nie dawała złamać swojej godności i duchowej niezależności.
Pomimo dziesiątków lat nasilonej
propagandy i represji, pomału, stopniowo, ale stale dokonywały się zmiany
w świadomości społecznej, które pokazywały na fakt, że idea stworzenia
nowego, ateistycznego „człowieka radzieckiego” kończy się porażką. Prywatny sondaż wśród robotników Leningradu przeprowadzony w roku 1971
i powtórzony w 1979 pokazał to wyraźnie. Za pierwszym razem 27 proc.
respondentów deklarowało wobec religii stosunek wrogi („opium dla mas”
– a więc zgodny z założeniami polityki
państwa), za drugim razem było ich
już tylko 10 proc. Jednocześnie stosunek pozytywny wzrósł w tym czasie
z 11 do 19 proc. O porażce polityki ateizacji społeczeństwa świadczy tez fakt,
że w latach 1971-1987 chrzest w Cerkwi przyjęło ponad 30 min ludzi.
Nic się nie zmieniło w czasie krótkich rządów następców Breżniewa – Jurija Andropowa (1983-84) i Konstantego Czernienki (1984-85). Dało się za to
zauważyć coraz wyraźniejsze ożywienie religijne (będące efektem postępującego kryzysu marksizmu-leninizmu,
jako „religii państwowej”), szczególnie wśród młodzieży i inteligencji.
„Prawda” i „Komsomolska Prawda” ze
zgrozą pisały o praktykach religijnych
członków partii i Komsomołu. Zupełnie nowym zjawiskiem stał się ruch dysydencki wśród prawosławnych i katolików litewskich. Powstawała literatura
„samizdatowa” (nielegalna), a także
liczne grupy seminaryjne zajmujące
się samokształceniem na polu refleksji
religijnej i filozoficznej. A wszystko to
pomimo faktu, iż w latach 1982-1985
miała miejsce ostatnia fala wzmożonych prześladowań. Według oceny
obserwatorów zagranicznych, w tym
okresie prowadzono prześladowania
różnych grup religijnych na skalę nie
notowaną od czasów Chruszczowa.
Zasadnicza zmiana polityki państwa wobec religii nastąpiła po roku
1985, kiedy to władzę objął Michaił

Gorbaczow. Powoli władze sowieckie
zaczęły sobie zdawać sprawę z tego,
że przegrały batalię na rzecz ateizacji
życia ZSSR. Pod koniec lat 80. XX
wieku ok. 150 milionów mieszkańców
ZSSR przyznawało się do religii (80
mln chrześcijan, 65 mln muzułmanów,
3 mln żydów). W 1987 zapowiedziano
zwolnienie z więzień i łagrów uwięzionych z powodu przekonań religijnych.
W latach 1987-1990 władze oddały
Kościołowi prawosławnemu cztery tysiące cerkwi. Pozwalano na otwieranie
nowych parafii. Z okazji Millenium
Chrztu Rusi (1988 r.) zezwolono na
druk 100 tysięcy egzemplarzy Biblii.
Same obchody tego wydarzenia były
świadectwem zmian, jakie dokonywały się w Związku Sowieckim u jego
schyłku. W 1989 r. po śmierci patriarchy Pimena, jego następcą wybrano
Aleksieja II, w przeszłości uważanego
za jednego za najbardziej uległych władzy hierarchów prawosławnych.
Zwieńczeniem całego procesu łagodzenia polityki religijnej władz było
wydanie w październiku 1990 r. nowego prawa „O wolności sumienia i religijnych wspólnotach”, które zmieniało
radykalnie dotychczasowe sowieckie
ustawodawstwo religijne. Rok później,
8 grudnia 1991 na mocy układu białowieskiego ZSRS zakończył swój niechlubny żywot.
Niestety w dzisiejszej Rosji Kościół
prawosławny, odzyskawszy najpierw
wolność religijną, a później przedrewolucyjny status wyznania panującego,
wykorzystując swoje wpływy wśród
rządzących stara się ograniczyć możliwości działania innym wyznaniom,
jako obcym narodowej tradycji rosyjskiej. Cerkiew rosyjska znów stara
się budować swoją pozycję w oparciu
o wierną służbę władzy państwowej.
Można odnieść wrażenie, że w mniemaniu prawosławnych hierarchów
historia rosyjskiej Cerkwi zatoczyła
wielkie koło i po ośmiu dekadach spędzonych pod panowaniem władzy komunistycznej wróciła na właściwe tory.
Różnica jest jednak taka, że o ile przed
1917 rokiem prawosławie rosyjskie
było religią ludu i narzędziem władzy
do sprawowania „rządu dusz”, to teraz
pozostało jedynie tym drugim, a i to
raczej w dekoracyjnym wydaniu.
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wiadomości ze Świata
USA – Społeczność Wietnamskich Zborów
Baptystycznych

Kazachstan – religijny
skład społeczeństwa

Władze tego kraju opublikowały aktualną
statystykę religijną. Zarejestrowano tam
3.464 „kultowe budynki”, w tym 2 550
meczetów, 294 cerkwi prawosławnych
i 109 katolickich kościołów oraz 495
protestanckich kościołów i domów modlitwy, 7 synagog, 2 budynki buddyjskie
i 7 pomieszczeń wyznawców Kriszny.
Na terytorium tego kraju znajduje się
również Ormiański Kościół Apostolski,
Zagraniczna Rosyjska Cerkiew Prawosławna i trzy cerkwie staroobrzędowców. Kościół Katolicki posiada 85 parafii,
w tym 5 grekokatolickich. Funkcjonuje
tam również 667 protestanckich wspólnot, z których największymi są zielonoświątkowcy i baptyści, adwentyści dnia
siódmego i luteranie. Pracuje tu również
531 misjonarzy, którzy reprezentują 13
wyznań. 257 misjonarzy to katolicy, zaś
84 to prawosławni, w większości Rosjanie. Ponadto działa tam 15 religijnych
instytucji edukacyjnych, 383 miejsc rozpowszechnienia literatury (credo.ru).

Hiszpania – ewangelikalni
z wizytą u króla

28. lipca tego roku król Hiszpanii, Felipe
VI, przyjął w swoim pałacu delegację 14
przywódców ewangelikalnych kościołów.
Stało się to w dwa tygodnie po 8. Ewangelikalnym Kongresie, który zgromadził
w Madrycie ponad 1000 osób. Kongres
ten był poświęcony duchowej i społecznej
sytuacji w tym kraju. Po jego zakończeniu
setki młodych ludzi dzieliło się ewangelią
w tym mieście. To pierwsza taka wizyta
protestantów u króla. Podarowali oni jemu
kilka książek poświęconych Reformacji.
„Z ostatnich 500 lat, tylko 50 cechowała
tolerancja lub wolność religijna. Ale my
chcemy odwrócić te liczby i tworzyć nową
sytuację, w której nasze małe światło będzie mogło rozjaśnić Hiszpanię większą
tolerancją i przyczynić się do większej solidarności i społecznej sprawiedliwości”
– powiedział Mariano Blazquez, sekretarz Federacji Ewangelikalnych Kościołów
(evangelical focus).
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W dniach od 29. czerwca do 2. lipca br. odbyła się 33. doroczna konferencja tej
Społeczności, składającej się ze 160 zborów. W konferencji wzięło udział ponad
1400 osób. W czasie jej trwania odbyła się wycieczka do Biblioteki Billy Grahama,
zwiedzano też stojący obok jego rodzinny dom. Była to błogosławiona konferencja,
ponieważ w czasie jej trwania 140 osób powierzyło swoje życie Chrystusowi. Postanowiono wspierać pracę misyjną w USA i w Wietnamie. Każdy zakładający nowy
zbór w Wietnamie będzie wspierany 100 USD miesięcznie przez trzy lata, 25 USD
otrzyma student Baptystycznego Instytutu Biblijnego w Sajgonie, a 5000 USD przeznaczono na budowę nowej kaplicy. Ponadto Społeczność zorganizuje dwa wyjazdy
misyjne do Wietnamu. Obecnie Wietnam zamieszkuje 95 mln ludzi, z których 90% to
buddyści, rzymscy katolicy stanowią 9%, zaś ewangelikalni tylko pół procenta. Ale
działa tam ponad 1000 zborów domowych. Osiem lat temu powstał Baptystyczny
Instytut Biblijny, który w ostatnich pięciu latach ukończyło 70 osób (Baptist Press).

Bliski Wschód – tragedia i nadzieja

W swoim dorocznym sprawozdaniu dr Terence Ascott, przestawił smutny obraz
tego regionu. Świat arabski stanowi 5% zaludnienia świata, ale w 2014 roku wydarzyło się tam 45% wszystkich ataków terrorystycznych; znajduje się tam 58%
światowej ilości uchodźców; 47% ludzi wypędzonych ze swoich domów i 70%
śmiertelnych ofiar wojny. Liczby te są jeszcze wyższe, gdyż w 2016 roku pojawiły
się konflikty w Libii, Syrii, Jemenie i Iraku, w które zostały uwikłane 60 mln ludzi.
Dr Ascott, członek zboru baptystycznego w Crofton, mówi, że promieniem nadziei
w tym smutnym rejonie jest poselstwo ewangelii, przekazywane przez SAT-7. Ten
największy, chrześcijański program telewizyjny, świętował w 2016 roku swoje dwudziestolecie, niesie on nadzieję i pociechę. Ludzie tego regionu są spragnieni prawdy
i nadziei. Nigdy dotąd program ten nie był tak ważny jak dzisiaj (baptist times).

Znaki czasów ostatecznych

Ewangelista Franklin Graham uważa, że wydarzenia na świecie zwiastują rychłe
przyjście Pana Jezusa. „Pożary szalejące na zachodnim wybrzeżu, seria huraganów, niszczących wszystko na swojej drodze, wielkie trzęsienie ziemi w Meksyku czy nawet pełne zaćmienie słońca, zostały zapowiedziane w Piśmie Świętym
(Łuk. 21,25 oraz Mat. 24,7). Są to niektóre znaki zapowiadające powrót Chrystusa. Nikt nie zna dnia ani godziny tego wydarzenia, ale powinniśmy pokutować
i prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów. Wtedy doświadczymy pociechy,
pokoju i nadziei” – powiedział ewangelista. Prosił o modlitwy za tych wszystkich,
którzy stali się ofiarami tych naturalnych katastrof (Christianheadlines).

Rosja – kongres baptystów w Briańsku

W dniach 28-30 lipca tego roku w Briańsku odbył się kongres, który zgromadził
prawie 3000 braci i sióstr nie tylko z Rosji, ale i z Niemiec, Białorusi, Mołdawii
i USA. Był on poświęcony 150-leciu ruchu baptystycznego w Rosji i 50-leciu orkiestry tego okręgu. Swoimi uzdolnieniami dzielili się Rosjanie i zagraniczni goście. Wiele uwagi poświęcono roli muzyki w Kościele. Przy wielu zborach tego
okręgu są szkoły muzyczne dla dzieci i młodzieży. Słowem Bożym dzielili się:
Aleksiej Smirnow, przewodniczący Rady Kościoła, Piotr Mickiewicz, rektor moskiewskiego seminarium teologicznego i wielu innych. Były wezwania do pokuty,
po których wielu powierzyło swoje życie Chrystusowi. Mówiono też o misji słowa
drukowanego, o głoszeniu ewangelii przez regionalne ośrodki radiowo-telewizyjne. Planuje się przygotowanie filmu pod tytułem „Ochrzczeni według wiary”, który
informowałby społeczeństwo kim są baptyści. Szczególnym wydarzeniem tego
kongresu był chrzest 70 osób, który nawiązywał do chrztu sprzed 150 laty pierwszego rosyjskiego baptysty, Nikity Woronina (baptist.ru).

Indie – nasilające się prześladowania chrześcijan

Już w pierwszej połowie tego roku doszło tam do 410 incydentów (w całym roku
2016 było ich 441). Dwie osoby zginęły, pobicia zawsze są dotkliwe. Atakujący
wiedzą, że nie zostaną ukarani, ponieważ władze są po ich stronie. Chrześcijanie są zmuszani do opuszczenia swoich domów, wioski czy miasta. Rządząca
partia otwarcie popiera hinduistyczne wartości i walczy z chrześcijaństwem.
Dąży ona do tego, by do 2021 roku usunąć chrześcijan z tego kraju. Stosuje się
tam pięć zasad „powrotu chrześcijan do domu”. Najpierw usuwa się pastora,
potem zabrania się wiernym odwiedzania nabożeństw. Usuwa się chrześcijan
z rządowych stanowisk, zabrania korzystać ze wspólnych studzien, kupowania
towarów w sklepach, porywa się ich dzieci. Jeżeli i to nie pomaga, zabiera się
chrześcijanina z domu, procesyjnie zaciąga się go do hinduskiej świątyni, zmusza do oddania pokłonu ich bóstwu, a często, w akcie „oczyszczenia”, smaruje
się go krowimi odchodami (evangelical focus).

USA – najlepsza metoda ewangelizacji

Pastor Mark Bishop dowiódł, że odwiedzanie jest najlepszą metodą ewangelizacji. Gdy sześć miesięcy temu przybył do nowego zboru, tygodniowo pukał
do około 200 drzwi. Od tego czasu ilość obecnych na nabożeństwach została
potrojona do prawie 300 osób i ochrzcił już 37 nowych wierzących. „W tym
elektronicznym wieku ludzie są zdziwieni, gdy zatrzymuję się przy ich domu, by
osobiście z nimi rozmawiać” – mówi Bishop. Zachęca on do takiej ewangelizacji
wszystkich członków swego zboru. W niedzielne popołudnia pukali oni do ponad 5000 drzwi. Jest to metoda łatwiejsza niż się wydaje. W wojsku Bishop był
kapelanem, dzięki jego służbie ponad 300 osób doznało nowego życia w Chrystusie. Nie każdy chrześcijanin jest powołany do głoszenia tłumom, ale każdy
jest powołany do rozmowy o Jezusie. „To nie strategia ani program decydują
o powodzeniu, lecz pasja w zdobywaniu dusz dla Chrystusa. Taka ewangelia
działa” – mówi Bishop (Baptist Press).

Walia – 150-lecie Kościoła
Baptystów

W tym roku baptyści Walii obchodzili 150-lecie istnienia swego Kościoła. Uroczystości,
z udziałem ponad 400 osób, trwały dwa dni. Do
Kościoła Baptystów Walii należy 380 zborów,
liczących łącznie 10.886 członków. Kościół ten
składa się z dwóch części: walijskiej i angielskiej. Przedstawiciel każdego okręgu w ciągu
siedmiu minut składał sprawozdanie, potem
były kazania po angielsku i walijsku. Były też
refleksje historyczne, omawianie obecnych potrzeb i marzenia na przyszłość. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele innych denominacji. Głównymi mówcami byli goście: David
Kerrigan, Nigel Wright, Densil Morgan, Roy
Jenkins i Stephen Martin. Ludzie różnych opcji
teologicznych, różnych geograficznych i językowych grup świętowali jedność baptystycznej
rodziny w Walii. Na końcu wszyscy podzieli się
wspaniałym, urodzinowym tortem (patrz foto).
Mówiło to o tym, że wszyscy musimy bardziej
się jednoczyć i cieszyć radością Jezusa w swoim życiu (ebf.org).

Apel światowego Związku Baptystów

W ostatnich dniach Światowy Związek Baptystów apelował o pomoc ofiarom
w trzech krajach – Sierra Leone, Nepalu i Stanach Zjednoczonych. Zginęło
w nich wielu baptystów – z powodu osunięcia się ziemi 80 osób w Sierra
Leone, w tym 60 członków Bethany Baptist Church i 20 członków Victory
Baptist Church w Freetown, stolicy tego kraju. Natomiast w Nepalu na skutek
powodzi ucierpiało przynajmniej 500 baptystów. Z powodu deszczów monsunowych i osunięć ziemi w Indiach i Bangladeszu zginęło ponad 1200 osób.
Tysiące wiosek zostało odciętych od żywności i czystej wody. Również Nigeria,
najludniejsze państwo Afryki, na skutek powodzi poważnie ucierpiało. Ponad
100.000 osób w stanie Benue, musiało opuścić swoje domy. Światowy Związek Baptystów przez Wydział Pomocy, bez względu na narodowość i religię,
stara się nieść pomoc wszystkim ofiarom tych kataklizmów (bwa.org).

Majorka – wyjazd misyjny niemieckiej młodzieży

W lipcu i sierpniu prawie 50 młodych wierzących ludzi z Niemiec udało się na
hiszpańską wyspę Majorkę, by ewangelizować tam turystów. Przed południem
młodzi misjonarze poświęcali czas na modlitwę i studium Biblii. Muzyka, krótkie wystąpienia, osobiste świadectwa, śpiew na plaży, to sposoby zwiastowania
ewangelii tym, którzy udawali się do restauracji lub na spacer. Ponad 200 osób
słuchało ich poselstwa, niektórzy uczestniczyli w całym koncercie. Takie wyjazdy na Majorkę są organizowane każdego roku, ale ten rok był wyjątkowy, gdyż
w większości reakcja słuchaczy była pozytywna. „Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy zwierzali się nam ze swoich kłopotów” – mówi jeden z ewangelistów. Dzięki
tym rozmowom niektórzy turyści postanowili naśladować Jezusa. A jedna dziewczyna została nawet ochrzczona w morzu.. Uczestnicy tego wyjazdu przyznają,
że wzmocniło to ich wiarę w Boga i zmieniło priorytety w życiu (evangelicalfocus).

Albania – zbliżanie ludzi do Boga

Grupa mężczyzn, wspierana przez misjonarza
Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego, gromadzi ludzi o różnych poglądach, by rozmawiać
o Bogu. W Tiranie, stolicy kraju, ta grupa mężczyzn, którzy nigdy nie byli w kościele, spotyka
się po pracy, by jeść, modlić się i rozmawiać
o wierze i w ogóle o sprawach duchowych.
W ciągu jednego roku grupa ta wzrosła z 5 do
20 osób. Są oni w wieku od 15 do 60 lat, pochodzą z różnych środowisk. Powstała też taka
sama grupa „jeść, pić i modlić się” z kobiet. Misjonarz Mat jest zdziwiony powodzeniem taką
otwartością. Wkrótce powstanie druga grupa.
Wszyscy chcą podjąć taką duchową wędrówkę. „Mamy nadzieję – mówi Mat – stworzyć
grupę, która podejmie się studium bardziej zdecydowanego programu uczniostwa. Są to nieformalne grupy kościelne – zasiadające wokół
stołu, by rozmawiać o życiu i wierze, bliższym
poznawaniu Boga i Jego miłości (baptisttimes).
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„Podręczny przewodnik MacArthura po Biblii”
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ma pomóc w rozwijaniu właściwych nawyków podczas czytania Biblii oraz
w lepszym zrozumieniu głębi i zakresu Słowa Bożego. Stanowi źródło
odpowiedzi na pytania, które mogą utrudniać codzienne studiowanie Pisma.
Elementy pojawiające się w każdym z krótkich wprowadzeń do ksiąg biblijnych:
• Autor i data powstania
• Kluczowe osoby w księdze
• Tło historyczne
• Kluczowe doktryny – główne
nauczanie w księdze
• Charakter Boga w księdze
– kluczowe aspekty Bożego charakteru
• Chrystus w księdze – w jaki sposób
JOHN MACARTHUR
księga mówi o Chrystusie
- nauczyciel i pastor
• Kluczowe pojęcia w księdze
kościoła Grace Community
– ważne słowa, które zostały użyte
Church mieszczącego się
• Streszczenie – zwięzły zarys zawartości
w Sun Valley w Kalifornii.
• Tymczasem w innych częściach
Rektor Uczelni The Master’s
świata… – uwagi historyczne
College oraz Seminarium.
• Często zadawane pytania dotyczące księgi
Jest autorem ponad stu
• Krótkie studium księgi – podstawowe
pięćdziesięciu książek,
w tym wielu bestsellerów.
pytania do rozważenia podczas lektury
Do kupienia w księgarni internetowej slowoprawdy.pl

