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Ten świat tkwi w ciemności. Słabość, znikomość, zło i grzechy wypaczają piękno, dobro i prawdę. Zepsuty człowiek, zapatrzony w siebie i na sobie skupiony,
nie widzi Bożej jasności.
Ona jest pośród nas. Dwa tysiące lat temu przyszedł pośród nas i dla nas odwieczny Boży Syn. Stał się jednym z nas, aby ten mrok rozproszyć; aby tę ciemność przeszyły promienie Bożej chwały i łaski. Ten świat jeszcze nie jest całkowicie przemieniony. Ale jak pisze Paweł w cytowanym powyżej fragmencie,
możemy już się obudzić i doświadczyć Nowego Życia. Ujrzeć w chwale i jasności
Chrystusa, który ma moc nad niebem i ziemią, a jest z nami po wszystkie dni, aż
do skończenia świata (Mt 28:18, 20).
Niech w te Święta zajaśnieje nad nami: naszymi rodzinami, kościołami i całym narodem. Niech rozjaśni mroki serc i wypali w nich to, co złe. Niech napełni nas nadzieją, wiarą i miłością; odwagą i pokojem; wdzięcznością i radością;
niech nas przemienia, abyśmy byli przemieni, jak to tylko możliwe. Niech dobra
wiadomość o tym, że prawdziwie przyszedł do nas Król od Boga i zwyciężył zło
i grzech, rozświetla nas od środka, niezależnie od okoliczności. Dla Jego chwały,
bo zaiste przyszedł na ten świat, zbawił nas, zaprosił do siebie, a teraz króluje,
aż przyjdzie dzień, gdy powróci i wszystko będzie nowe! Niech ten dzień nastanie jak najszybciej! A do tego czasu, niech Jego Królestwo przychodzi w nas
i przez nas, Amen.

28 Wiadomości z Kancelarii
Kościoła – Danuta Marcyniak
30 Wiadomości ze świata
– Konstanty Wiazowski
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Czas
na nowe
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ilka dni temu kupiłem sobie nowy kalendarz na
2018 rok, bo ten obecny rok zbliża się do końca
szybkimi krokami. Nigdy w swoim życiu nie pisałem
pamiętnika, ale od lat mam zwyczaj zapisywać sobie
w kalendarzu na początku roku planowane sprawy
lub wydarzenia, a potem na poszczególnych kartkach
także fakty dziejące się każdego dnia.
Kiedy więc mam teraz na biurku dwa kalendarze
– stary i nowy, to ten stary mam niemal do ostatniej
kartki wypełniony faktami z mojego życia, które już
się wydarzyły. Pozostały tylko puste kartki pozostałych jeszcze dni 2017 roku, które wkrótce też zostaną
zapisane tym, co się jeszcze do końca roku wydarzy.
Natomiast nowy kalendarz ma wszystkie karty
puste. Wpisałem sobie jedynie niektóre zaplanowane
rzeczy, by o ich terminach pamiętać, a które mam zamiar zrealizować już w nowym 2018 roku. Jeżeli Pan
Bóg zachowa moje życie i zdrowie, będę nadal notował codziennie fakty z historii mojego życia, które
będą się działy w najbliższej przyszłości.
Na to, co już się wydarzyło, nie mamy żadnego
wpływu. To jest bowiem nasze życie w czasie przeszłym dokonanym. Niczego więc już nie możemy
poprawić, udoskonalić wybielić i wymazać, bo – jak
często powiadamy – stało się i kropka. Nie da się
przecież cofnąć czasu, by poprawić swoje błędy czy

wymazać słowa, które niepotrzebnie wypowiedzieliśmy lub sytuacje, które nie powinny się zdarzyć,
a których wspomnienie wywołuje w nas wstyd, ból
lub rozczarowanie.
Nie trzeba jednak pamiętać tego, co nie przynosi
nam chluby, a co może odbierać nam radość i chęć do
życia. Lepiej pielęgnować w sercu i w pamięci wspomnienia przyjemne, chwile radości, momenty pełne
wzruszeń, ciepła i serdeczności, bo przecież takich
przeżyć mamy o wiele więcej – mam nadzieję. Natomiast z naszych porażek i trudnych chwil raczej wyciągać mądre wnioski, by nie powtarzać tych samych
błędów w przyszłości.
Zanim jednak będziemy zapisywać nowe karty
w nowych kalendarzach, warto pokusić się o refleksję
nad dniem dzisiejszym. Bo choć nie mamy żadnego
wpływu ani na przeszłość (naszą życiową historię),
ani tym bardziej na przyszłość, która jest jeszcze
przed nami, o tyle mamy wpływ na to, co zwie się
„dziś”, a co jest naszą teraźniejszością. To od nas
w dużej mierze zależy, jaki mamy dzisiaj nastrój,
jakie słowa wypowiadamy, co w danej chwili robimy, czy jaką decyzję (małą czy wielką) podejmujemy. Tylko „dziś” należy do nas, choć to, co dzisiaj się
wydarzy, może mieć wpływ na dni następne naszej
życiowej historii.
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Nie chcę przez to powiedzieć, że skoro tak, to żyjmy dniem dzisiejszym, z dnia na dzień bez głębszej
refleksji co do sensu i kierunku, w jakim podążamy.
Wielu ludzi, niestety, tak żyje. Nie są to jednak ludzie
szczęśliwi i spełnieni. Życie chaotyczne, na oślep,
bez wyraźnego celu i sensu traci swój smak i koloryt,
stając się szarą egzystencją, a czasem wręcz marną
wegetacją na granicy beznadziei i rozpaczy.
O ile więc nie mamy możliwości poprawić tego,
co już się stało, o tyle możemy myśleć i starać się
kreować naszą przyszłość, tę codzienną, w sposób
bardziej przemyślany, piękny i szlachetny. To tylko
kwestia naszego wyboru i tego, czy będzie nam się
chciało zrobić ze swoim życiem coś innego i bardziej
szlachetnego. Chyba, że zrezygnowani godzimy się na
to, by wszystko było nadal po staremu, a wtedy szczytem naszego wątpliwego optymizmu będzie życzenie,
żeby chociaż nie było gorzej, bo lepiej już było.
Tak czy owak, piszemy i nadal będziemy pisać
swoją własną historię mierzoną naszymi czynami,
dokonaniami, słowami, uczuciami oraz intencjami. I bez względu na to, czy będziemy te fakty zapisywać w swoich kalendarzach lub pamiętnikach
czy też nie, one zostaną utrwalone i nie będą zapoZ życia kościoła | BIELSK PODLASKI
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Bartosz Kaczorek

Koncert na 500-lecie Reformacji

listopada 2017 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się koncert z okazji 500-lecia Reformacji.
Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku
pod batutą Kornelii Żuk oraz Grzegorza Kołtuna pięknym śpiewem wprowadzał w przypomnienie dla wielu
z nas oraz w poznawanie zaproszonych i zgromadzonych gości w pięć głównych zasad protestantyzmu.
W przejrzysty, poukładany i zachęcający sposób Prezbiter Andrzej Seweryn przedstawił te zasady: tylko
Pismo, tylko Wiara, tylko Łaska, tylko Chrystus, tyl-
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mniane. Pismo Święte przypomina nam bowiem, że
w czasie sądu ostatecznego zostaną otwarte księgi
naszych uczynków i zostaniemy osądzeni na podstawie tego, co zostało zapisane w tych księgach –
każdy według uczynków swoich (Księga Apokalipsy
20,12-13). Tam będą niezbite dowody jakości naszego
życia tu na ziemi. Jeśli będą w tych księgach nasze
liczne i szlachetne czyny, będą one potwierdzeniem,
że byliśmy godni otrzymać od Boga dar zbawienia
z łaski, a nie z powodu naszych uczynków i zasług,
które czyniliśmy z wdzięczności dla Boga za Jego
dobroć jak również dlatego, że „Bóg przygotował je
już wcześniej, by były treścią naszego życia (Ef 2,10
– w przekładzie Nowego Przymierza).
Tak więc piszmy kolejne, piękne karty historii naszego życia w nowych kalendarzach, które zapewne
już kupiliśmy. A i te nieliczne puste kartki w starym
kalendarzu zapełnijmy równie pięknie, szlachetnie
i świątecznie. W dużej mierze od nas samych zależy,
czy będzie to kiedyś przyjemna lektura i czy wspominanie tych faktów będzie rozgrzewać nasze serca.
Życie jest przecież zbyt cennym darem od Boga, byśmy mieli je zmarnować i odrzeć z jego prawdziwych
wartości.
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ko Bogu Chwała. Wieczór ten stał się wyjątkowy, przepełniony Słowem Bożym i niesamowicie ciepłą atmosferą. „Sala BDK-u była pełna” – jak napisano w lokalnej
gazecie – Nowiny Podlaskie nr 45 (181). Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Pani
Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, Burmistrz
Miasta Jarosław Borowski, Pastor Anatol Pawluczuk
ze Zboru Zielonoświątkowego oraz Prezb. Marcin Górnicki. Uwieńczeniem koncertu było wspólne zaśpiewanie pieśni „Cudowna Boża Łaska”.

SENIORZY

III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
P
ierwszy dzień października jest Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle obraduje Obywatelski Parlament Seniorów. Tak było
i w tym roku. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się
w 2015 roku w Sejmie, natomiast drugie i trzecie,
w Muzeum Polskich Żydów „POLIN” w Warszawie.
Nowe władze uznały, że Parlament Seniorów nie może
odbywać się w Sejmie, stąd to nowe miejsce. Parlament ten gromadzi przedstawicieli różnych organizacji
działających na rzecz ludzi w starszym wieku.
Obrady Parlamentu prowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca tego Parlamentu, która przywitała wszystkich obecnych i honorowych gości. Uroczystego otwarcia Parlamentu dokonała prof. Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego
Warszawy. Poinformowała ona, że na terenie tego miasta osoby po 60-tym roku życia (0,5 mln osób) korzysta
z ponad 1000 punktów nauki posługiwania się komputerem. Władze stołecznego miasta Warszawy w cyklu
trzyletnim wspierają ruch seniorów. Następnie odczytano list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy.
Potem głos zabierali: Ewa Kopacz, premier
w rządzie poprzedniej kadencji, Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji i wicemarszałek obecnego oraz przewodnicząca pierwszej
sesji posiedzenia tego Parlamentu w 2015 roku. Skoro
w Sejmie odbywają się obrady z okazji Dnia Dziecka,
to dlaczego nie mogą mieć tam miejsca obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów? – zapytywała wicemarszałek. Kolejnym honorowym gościem był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy
demograficzne naszego społeczeństwa, a przy tym na
pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa, niewystarczającą opiekę nad seniorami, ich samotność i wykluczenie cyfrowe (internet). W konkluzji stwierdził
on, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest aktywność
seniorów. Na terenie Mazowsza działa 100 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zadeklarował on dalsze wspieranie aktywności seniorów.
Drugą część obrad stanowiły wystąpienia programowe. Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, mówił o działalności swego urzędu w dziedzinie wspierania działalności seniorów, o odwiedzinach
różnych miejscowości, by pomagać tam w niesieniu
im pomocy. Zaprosił też na Kongres Praw Obywatelskich, który odbędzie się 8-9 grudnia tego roku. Ciekawe wystąpienie miał Krzysztof Kwiatkowski, prezes
Najwyższej Izby Kontroli. Na wyświetlanych wykresach przedstawiał tendencje demograficzne w naszym

kraju. I tak w 1999 roku w Polsce było 12% tych, którzy ukończyli 60 lat. Zaś w 2050 będzie ich już 29%.
Rośnie bezrobocie wśród osób starszych. Źle przedstawia się też sprawa z dziennymi domami pomocy
społecznej. Jest ich w Polsce 295, ale w województwie
podlaskim tylko 2, a w lubelskim i świętokrzyskim tylko po 4. Dane te znajdują się w czterech publikacjach,
które otrzymał każdy uczestnik posiedzenia parlamentu. Są to: „Opieka medyczna nad osobami w wieku
podeszłym”, „Opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy”, „Opieka nad osobami chorymi
na chorobę alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin”
i „Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy
i powiaty”.
Zabierając głos poseł Michał Szczerba, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP,
przypomniał zebranym, że w tym dniu weszły w życie
trzy ustawy: o obniżeniu wieku emerytalnego, o sieci szpitali oraz o rewaloryzacji emerytur tym, którzy
w PRL zajmowali jakiekolwiek stanowiska w służbie
bezpieczeństwa. Niepokojącym sygnałem jest to – jak
zauważył – że wydziały geriatrii znajdują się tylko
w 18 szpitalach.
Krystyna Lewkowicz złożyła sprawozdanie roczne
z działalności Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Wiceprzewodnicząca OPS, dr Elżbieta Ostrowska,
jako przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów, omówiła sprawy rewaloryzacji rent i emerytur
– 4,00 zł. podwyżki emerytury powoduje tylko horrendalne koszty, a nie realne korzyści dla emeryta.
Barbara Badowska-Średniawa przew. Pomorskiej Delegatury OPS zabrała głos na temat „Obywatel Senior”
i zorganizowanie Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej.
Pozostali Przewodniczący Wojewódzkich Delegatur
OPS zabierali głos w dalszej części programu. Po tym
nastąpiła dyskusja – wypowiedzi przedstawicieli różnych aktywności OPS.
Zebrani delegaci jednogłośnie przyjęli Deklarację
Programową Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
„Seniorzy i przyszłość Polski”. W Deklaracji tej zostały
wskazane główne kierunki działania OPS na lata 20172018. Czytamy w niej: „Obywatelski Parlament Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz poprawy
sytuacji materialnej osób starszych, w tym zwłaszcza
wypracowania zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych uwzględniający realny koszyk dóbr
i usług dla gospodarstw emeryckich, zapewniający
bardziej sprawiedliwy udział seniorów we wzroście
gospodarczym kraju”. Na tym obrady zostały zakończone (kw).
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ijający rok to rok jubileuszu
500-lecia Reformacji, więc
w ramach Kościoła Chrześcijan
Baptystów odbyło się wiele uroczystości upamiętniających tę
rocznicę. Centralne obchody miały miejsce w Warszawie, w kaplicy I Zboru w sobotnie popołudnie,
21 października.
W ramach wydarzenia zaplanowano okolicznościowy wykład
pastora i historyka w jednej osobie,
doktora Włodzimierza Tasaka pod
tytułem „Znaczenie reformacji”,
uroczyste przypomnienie 5 haseł
reformacyjnych oraz koncert zespołu Cithara Sanctorum i Mateo.
Pomimo dość niesprzyjającej
pogody kaplica I Zboru była mocno wypełniona osobami chcącymi w ten sposób uczcić jubileusz.
Wśród publiczności były osoby ze
wszystkich pokoleń, od dzieci do
seniorów, co wskazuje, że rocznica
była ważna niezależnie od wieku.
Zgromadzonych przywitał gospodarz czyli pastor I Zboru Marek Budziński, a następnie oficjalnie obchody rozpoczął Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter
Mateusz Wichary.
Wykład pastora Tasaka – zaprezentowany zwięźle i z pasją
– przeprowadził obecnych przez
główne nurty i główne postacie Reformacji ze szczególnym
uwzględnieniem polskich przedstawicieli tego nurtu odnowy Kościoła. Mówca ukazał społeczne
i gospodarcze tło wydarzeń sprzed

Fotografie do artykułu: Michaił Baloga

500 lat, wskazał na kilku poprzedników Reformacji XVI-wiecznej
i ukazał cały szereg osób, które
mniej lub bardziej dziś pamiętane
przyczyniły się do dzieła Reformacji protestanckiej.
Po wykładzie, kiedy artyści
z poznańskiej formacji Cithara
Sanctorum instalowali się na scenie, pastor Marek Głodek, członek
Rady Kościoła, zaprosił przedstawicieli stołecznych zborów do odczytania stosownych fragmentów
Biblii będących podstawą reformacyjnych „Sola”. Każda z pięciu
zasad protestantyzmu – Sola Scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus
Christus i Soli Deo gloria oraz
hasło Ecclesia reformata et semper reformanda – zostało krótko
przedstawione i zilustrowane odpowiednimi cytatami. Ciekawostką było to, że przedstawiciele każdego zboru czytali Biblię w swoich
narodowych językach. Obok polskiego można było usłyszeć język
rosyjski, chiński i wietnamski.
Część artystyczną obchodów
otworzył występ zespołu Cithara Sanctorum, który po raz kolejny gościł na naszym wydarzeniu
i zapewne nie będzie to ostatni raz,
kiedy poznańscy artyści odwiedzają nas w Warszawie. Zespół odwołuje się do protestanckiej tradycji
śpiewania psalmów, która jednocześnie była okazją do oddawania
chwały Bogu, jak i do wspólnego
muzykowania. Zespół gra na replikach dawnych instrumentów,

muzyka pochodzi z XVI-wiecznego „Psałterza Genewskiego”,
a teksty to współczesne polskie tłumaczenie oryginalnych psalmów.
Dotąd staraniem zespołu wydany
został wybór 50 psalmów pod nazwą „Psałterz Poznański”. Występ
został bardzo ciepło przyjęty przez
zgromadzoną publiczność i był
bardzo klimatycznym uzupełnieniem zarówno wykładu, jak i odczytanych fragmentów Pisma.
Główną część artystyczną stanowił występ MateO, który wraz
z zespołem zaprezentował materiał
z płyty „Pieśni naszych ojców”.
Utwory, które zaprezentowano pochodziły z bardzo różnych epok
(od VI do XIX w.), a ich mistrzowska aranżacja świetnie ilustrowała
myśl, że Reformacja zapoczątkowana 500 lat temu wciąż trwa
i jest aktualna w czasach współczesnych.
Część oficjalną zakończyła
wspólna modlitwa i błogosławieństwo wygłoszone przez wszystkich pastorów stołecznych zborów
baptystycznych.
Zakończenie obchodów w kaplicy nie oznaczało oczywiście
końca wspólnego świętowania,
które przeniosło się do sali kolumnowej I Zboru, gdzie zgromadzeni zebrali się przy
stołach, by przy poczęstunku dalej rozmawiać i wspólnie
cieszyć się tym wydarzeniem.
Ksawery Sroka
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SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU CEL

DUCHOWOść LIDERA
W PRAKTYCE
C

entrum Edukacji Liderów to
inicjatywa poświęcona doskonaleniu przywództwa w Kościele,
której zasadnicza część realizuje się w środowiskach lokalnych,
gdzie potencjalni przyszli przywódcy – a często też liderzy już
działający, ale pragnący ciągle rozwijać się w duchowym przywództwie – szkolą się w relacji mentorskiej z doświadczonymi pastorami
czerpiąc wzajemnie od siebie. Dodatkowo dwa razy w roku, a łącznie cztery razy w ciągu każdego
dwuletniego kursu CEL, uczestnicy spotykają się na kilkudniowym
zjeździe w Radości.
Kolejny zjazd CEL, drugi
w 5-tej edycji tego popularnego
w naszym kościele programu, odbył
się w drugi weekend listopada od
czwartku do niedzieli. Listopadowa pogoda nie rozpieszczała, więc
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uczestnicy z radością przyjęli fakt,
że zjazd zaplanowany był w nowo
oddanej do użytku sali kościelnego
Ośrodka w Radości. Pomieszczenie to jest na wskroś nowoczesne
i świetnie wyposażone w urządzenia multimedialne oraz – co nie bez
znaczenia w taką pogodę – funkcjonalne i dobrze ogrzane.
Zjazd rozpoczął się od rejestracji i kolacji, a zaraz potem na przybyłych do Radości czekała pierwsza sesja zajęć. Sesja inauguracyjna
rozpoczęła ten zjazd od ciepłego
powitania i orientacji uczestników
zjazdu. Następnie pastor dr Wojciech Kowalewski zaprosił wszystkich do dyskusji pod hasłem „Życie z pasją”. Mottem tej sesji były
słowa Ireneusza z Lyonu „Chwałą
Pana jest człowiek żyjący w pełni”.
W czasie zajęć pojawiały się pytania dotyczące tego czym jest pasja,

Ksawery Sroka

jak ona się ma do poczucia celu, jakie jest jej źródło i jakie pasje kryją
się w sercach zebranych.
Każdy kolejny dzień zjazdu
rozpoczynał się od wspólnej modlitwy, którą zaraz po śniadaniu prowadzili jak zwykle podopieczni CEL:
pastor Waldemar Bronowicki, Piotr
Gruchała i Sebastian Lachowicz.
Głównym tematem zajęć była
właściwa interpretacja tekstów
biblijnych, gdyż aż jedna trzecia
ćwiczeń warsztatowych dotyczyła
egzegezy Pisma Świętego. Pierwszą z nich przeprowadził prezbiter
dr Mateusz Wichary, który podkreślił, że egzegeza to z definicji
proces zdyscyplinowanego poznawania tekstu mający na celu jego
zrozumienie, zatem należy do niego
podejść systematycznie i uważnie.
Właściwe przeprowadzenie egzegezy ma na celu zabezpieczenie

kaznodziei dzielącego się rozważaniem Słowa Bożego, a przez to
także ludzi podążających za takim
liderem, przed wczytywaniem własnych poglądów do wyjaśnianego
tekstu. Prowadzący zrealizował
warsztat egzegezy wybranych przez
uczestników fragmentów Pisma,
podczas których nie tylko ćwiczono
umiejętności, ale także dzielono się
spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z tekstem czy też wątpliwościami z nim związanych.
Druga sesja była głęboką refleksją nad duchowością przywódcy,
którą podzielił się pastor dr Richard
Blake z USA – wypróbowany i od
lat wierny przyjaciel CEL. Praktyczność tej sesji przejawiła się
zarówno w wielkim doświadczeniu pastorskim naszego gościa,
ale także w głębokich pytaniach,
z którymi wykładowca zostawił
swoich słuchaczy np. „czy dziś jestem bardziej podobny do Chrystusa
niż w dniu, w którym uwierzyłem?”
Zaraz po obiedzie w piątek
kolejna sesja upłynęła także pod
znakiem rozważań o duchowości. Tym razem Richard najpierw
przedstawił wagę duchowej dyscypliny wskazując jako jej składowe
czas spędzony ze Słowem Bożym,
modlitwę indywidualną, dzielenie
się Ewangelią oraz służbę innym
ludziom. Przykłady konkretnych
osób w historii Kościoła pokazały ich ogromny wysiłek związany
z praktykowaniem dyscypliny jako
duchowego treningu lidera.
Jednocześnie jako podsumowanie tej myśli wykładowca stwierdził, że nie chodzi tylko o ilość godzin spędzonych na czytaniu Biblii
czy na modlitwie, ani na zaangażowaniu w różne akcje praktyczne. Takie podejście bowiem może
prowadzić do samooskarżania
(kiedy ktoś nie daje rady poświęcić
określonej ilości godzin czy wysiłku na takie dyscypliny) albo do
samousprawiedliwiania (kiedy ktoś
kolekcjonuje swoje „zwycięstwa”
na polu dyscypliny skupiając się na
sobie, a nie na Bogu). Podkreślił, że

dyscyplina duchowa jest kluczowa
dla rozwoju chrześcijanina (nie tylko przywódcy, ale każdego naśladowcy Chrystusa), jednak akcent
powinien być położony właśnie na
relacji poznawania Słowa i praktycznego posłuszeństwa Bogu.
Szereg ważnych pytań, z którymi brat Blake pozostawił słuchaczy
może służyć pomocą w rozwoju
duchowym wierzących, więc warto
się nimi podzielić także z Czytelnikami „Słowa Prawdy”. Jak np. „czy

na Bożym Słowie. Jednocześnie
zachęcać wierzących do samodzielnego studiowania Biblii poprzez
głęboką analizę tekstu w oparciu
o sprawdzone zasady analizy i interpretacji tekstu Pisma.
Piątkowy program zajęć zamknął prezbiter Henryk Skrzypkowski sesją o ewangelizacji
w zborze. Wśród wielu zagadnień
prowadzący pokreślił szczególnie
rolę wyjaśniania Ewangelii członkom zboru oraz pomnażania zbo-

kiedykolwiek czułeś się bliżej Boga
niż teraz, a jeśli tak, to czym różniło się ówczesne twoje duchowe życie od obecnego?” albo „gdzie i jak
działa Bóg w twoim życiu teraz i od
jakiego grzechu czy problemu chce
ciebie uwolnić?”
Następna sesja zwróciła ponownie uwagę uczestników na egzegezę Pisma, gdy pod kierunkiem
Mateusza Wicharego kontynuowane były zmagania uczestników
z wybranymi fragmentami biblijnymi. Prowadzący podsumował,
że jeśli podstawą kazania jest faktycznie egzegeza tekstu biblijnego,
a nie po prostu poglądy kaznodziei,
to będzie to uczyć odbiorców kazań, zaufania do Słowa Bożego.
Pokazuje to w konsekwencji, że
poglądy kaznodziei powinny wynikać z jego wnikliwego studium
Słowa, a zarazem uczyć zbór właściwej metody, którą jest zagłębianie się w tekst biblijny i poleganie

rów poprzez zakładanie kolejnych
wspólnot. Wyjaśnianie Ewangelii
wewnątrz zboru jest o tyle ważne, że nierzadko członkowie zboru
sami od lat będąc wierzącymi nie
potrafią w zrozumiały sposób dzielić się przesłaniem Dobrej Nowiny
z sąsiadami czy kolegami w pracy.
Wiele z tego może zmienić niewielki wysiłek nauczenia się jak dzielić
się Ewangelią we współczesnym
kontekście kulturowym. Drugą
akcentowaną sprawą jest potrzeba
zakładania nowych wspólnot lokalnych, co jest w istocie najwierniejszą formą realizacji Wielkiego
Nakazu Misyjnego.
Sobotnie przedpołudnie upłynęło na dalszym systematycznym
zagłębianiu się w problematykę
interpretacji Biblii. Dwie kolejne
sesje poprowadził prezbiter Robert
Miksa podkreślając konieczność
poznawania znaczenia poszczególnych słów, jak i kontekstu w którym
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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występują. Prowadzący stwierdził,
że nie jest właściwą metodą poznawanie wyłącznie znaczenia słów
greckich czy hebrajskich bez analizy kontekstu (tekstowego czy historycznego) ich użycia ani odwrotnie – skupianie się na kontekście
bez próby odpowiedniego poznania
znaczenia tych słów.
Punktem wyjścia dla tych zajęć było przypomnienie, że Biblia
będąc Słowem Bożym jest jednocześnie konkretnym dziełem literackim, a literatura to interpretacja
doświadczeń życiowych przedstawiona w artystycznej formie. To

się tam dotychczasowe struktury
uważając je za skostniałe i dąży
się do tworzenia nowych, szuka
się nowych wzorców zarządzania
gdyż dotychczasowe są uważane
za złe, akcentuje się manifestacje
mocy przejawiającej się w formie
uzdrowień i innych spektakularnych zjawisk oraz promuje się tzw.
radykalne odnowienie. W efekcie
jednak prowadzi to do pogardy
wobec przedtem przyjętych zasad
w tym także prawa, a eksponowanie wyjątkowo obdarowanych jednostek wzmaga rywalizację i skutkuje lekceważeniem pokoleniowej

właśnie ta „artystyczna forma”
przejawiająca się w różnych gatunkach literackich występujących
w Biblii przysparza nierzadko jej
czytelnikom sporych problemów
interpretacyjnych. Dlatego różne
formy literackie wymagają różnego
podejścia interpretacyjnego np. inaczej należy objaśnić narrację ksiąg
historycznych, inaczej poezję psalmów, a jeszcze inaczej obrazy ukazane w tekstach prorockich.
Po sobotnim obiedzie czekały
na uczestników jeszcze dwie sesje
merytoryczne: wykład Mateusza
Wicharego o przywództwie w ruchu charyzmatycznym i panel dyskusyjny moderowany przez Wojciecha Kowalewskiego.
Brat Wichary przedstawił ogólny rys ruchu charyzmatycznego
podkreślając wewnętrzną różnorodność tego zjawiska. Prowadzący zauważył, że kwestionuje

natury przywództwa. Uczestnicy
byli zachęcani do szukania odpowiedzi na pytanie o właściwe podejście do tego rodzaju nurtów próbujących wdzierać się do Kościoła.
Ostatnie zajęcia merytoryczne
w sobotę stanowił panel dyskusyjny
z udziałem doświadczonych pastorów: Zbigniewa Niemasika, Daniela
Trusiewicza i Mateusza Wicharego
moderowany przez Wojciecha Kowalewskiego na temat: Kościół wobec wyzwań współczesności. Sesja ta zarówno podnosiła na duchu
dzięki omawianym konkretnym
projektom, takim jak: prowadzone przez zbory kursy językowe lub
szkoły, działalność wśród bezdomnych i ubogich, remonty pro publico
bono, a skończywszy na piknikach
sąsiedzkich czy koncertach itp.
Przedstawionych zostało co najmniej 20 różnych inicjatyw realizowanych w różnych regionach kraju

SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017

co zachęcało słuchaczy do rozwoju
własnych planów. Podnoszono także kwestię pracy nad wiarygodnością lokalnych zborów w społecznościach, w których przyszło im
działać. Podsumowaniem może być
cytat przytoczony na tej sesji – „Misja ma miejsce wtedy, kiedy Kościół
działa w taki sposób, że powoduje
pytania, na które jedyną możliwą
odpowiedź daje Ewangelia”.
Część uczestników na koniec
dnia obejrzała film pt. „Droga życia”
ukazujący zwykłego człowieka, który zaczyna poznawać prawdziwego
siebie dopiero w nietypowych dla
siebie okolicznościach…
Dla pozostających na niedzielę
uczestników zjazdu poranną sesję na
temat wzoru mentora poprowadził
prezbiter Daniel Trusiewicz, który
na przykładzie Barnaby opisanego
w Dziejach Apostolskich wykazał,
iż ten drugorzędny bohater biblijny
charakteryzował się zdecydowanie
pierwszorzędnymi cechami takimi
jak chociażby umiejętność zachęcania i angażowania innych liderów
do służby w kościele oraz dostrzegania ich potrzeb i ponoszenia kosztów w trosce o ich dalszy rozwój.
Zjazd zakończył się tradycyjnie
udziałem w nabożeństwie lokalnego zboru. Sala, która przez 3 dni
była miejscem spotkań i prac tego
zjazdu, zamieniła się w niedzielne
przedpołudnie w kaplicę Wspólnoty
Radość. Przyjezdni uczestnicy CEL
wraz z zebranymi tam miejscowymi zborownikami mieli okazję
wspólnie wielbić Boga i modlić się
oraz wysłuchać kazania z Ewangelii Mateusza, które było świetnym
przykładem tego jak należy wygłaszać kazanie ekspozycyjne w nauczaniu zboru.
Po nabożeństwie, przy ostatnim już posiłku, uczestnikom tego
zjazdu towarzyszyły jak zwykle
ożywione rozmowy i dyskusje,
a niektórzy opuszczali Radość dopiero po zmroku z nadzieją kontynuacji wspólnej nauki i społeczności podczas następnego zjazdu CEL
w ostatni weekend lutego 2018.

Z życia kościoła | ChSW KORNELIUSZ

Igor Sawicki

Jubileusz 20-lecia

Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Wojskowego „Korneliusz”
W
dniach 13-15 października jubileusz 20-lecia swojego istnienia obchodziło Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wojskowe „Korneliusz”,
które jest jednym z podobnych stowarzyszeń działających już w ponad 130
krajach na wszystkich kontynentach,
a którego głównym celem jest głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa oraz
tworzenie więzi braterstwa chrześcijańskiego w środowisku wojskowym
i innych służb mundurowych.
Mottem jubileuszowych obchodów były słowa Apostoła Pawła z Listu do Filipian (3: 13-14): „Bracia, ja
o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając
o tym, co za mną, i zdążając do tego,
co przede mną, zmierzam do celu, do
nagrody w górze, do której zostałem
powołany przez Boga w Chrystusie
Jezusie”.
W uroczystościach, które miały
miejsce w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radości oraz
w siedzibie Ewangelickiego Duszpa-

sterstwa Wojskowego w Warszawie,
obok członków Stowarzyszenia wzięli
udział goście – przedstawiciele chrześcijańskich stowarzyszeń wojskowych
z Niemiec, Szwecji oraz USA, a także 5 osobowa grupa oficerów rezerwy
z Bundeswehry.
Pierwszy dzień, a właściwie wieczór, poświęcony był na wspólne
uwielbienie i modlitwę dziękczynną za to, jak nasz Pan prowadził nas
w dotychczasowej pracy wśród wojskowych oraz funkcjonariuszy innych
służb mundurowych.
W sobotę oficjalnym punktem obchodów jubileuszu Korneliusza była
konferencja zorganizowana w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego w Warszawie. Na wstępie uczestnicy konferencji odśpiewali
hymn Korneliusza „Do zwycięstwa
prowadzi mnie mój Pan”, którego słowa i muzykę napisał Janusz Bigda,
honorowy członek naszego Stowarzyszenia, a następnie Igor Sawicki
przedstawił wspomnienie o zmarłym

w tym roku naszym przyjacielu Rainerze Thorun, byłym przewodniczącym
niemieckiego „Cornelius-Vereinigung”,
który od samego początku był z nami
przy powołaniu naszego Stowarzyszenia, i przez ten cały 20-letni okres aktywnie nas wspierał.
Kolejnym prelegentem był nowo
wybrany w zeszłym roku przewodniczący ChSW „Korneliusz” – mjr SG
Daniel Krycki, który podsumował minione 20-lecie, jak również nakreślił
zadania, które stoją przed Stowarzyszeniem w następnych latach. Działalność Stowarzyszenia przejawiała
się w wielu formach. Jedną z nich były
corocznie organizowane zjazdy członków oraz sympatyków Stowarzyszenia wraz z rodzinami, na których
dyskutowano o różnych aspektach życia chrześcijańskiego i wojskowego,
o tym jak Biblia z zapisanym w niej
Słowem Bożym może stać się dla nas
nie tylko podstawowym regulaminem życia codziennego prywatnego,
ale i służbowego.
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Wzajemne wspieranie się w dążeniu do profesjonalizmu i zaangażowania w pełnieniu służby wojskowej
w oparciu o chrześcijańskie zasady
moralne kierowała nas również ku
tym ludziom pełniącym służbę razem
z nami, którzy nie powierzyli jeszcze
swojego życia Jezusowi Chrystusowi.
Stąd bardzo ważną formą działania
naszego Stowarzyszenia jest popularyzowanie w środowisku wojskowym
Pisma Świętego jako Bożego Słowa.
Wielu z nas jest równocześnie członkami Obozu Gedeonitów.
Działaniem naszym obejmujemy nie tylko żołnierzy zawodowych
oraz ich rodziny, ale też słuchaczy
szkół i uczelni wojskowych. W okresie swojej dotychczasowej działalności zorganizowaliśmy we wszystkich naszych WSO i Akademiach
Wojskowych konferencje i spotkania,
w których uczestniczyli studenci szkół
i akademii wojskowych z wielu krajów Europy, a także USA i Kanady.
Nasi podchorążowie byli również gośćmi podobnych konferencji w wielu
krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Kilkakrotnie słuchacze
polskich szkół i akademii wojskowych
wzięli udział w trzytygodniowym
programie Interaction – Rocky Mountain High organizowanym corocznie
w Górach Skalistych w Colorado dla
chrześcijańskich liderów młodzieżowych w środowisku wojskowym.
Na zakończenie swojego wystąpienia przewodniczący Korneliusza wskazał na nowe przedsięwzięcia realizowane w ostatnich latach,
w którym biorą udział członkowie
Korneliusza, t.j.: manewry poligonowe Combat Alert, podczas których
staramy się rozmawiać z uczestnikami o Ewangelii, jak również rozdawać Nowe Testamenty, a także
Kurs Alfa dla podchorążych uczelni
wojskowych. Chcielibyśmy konty-
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nuować współpracę w tym zakresie
z organizatorami manewrów czy władzami uczelni wojskowych.
Po krótkiej przerwie był czas na
wystąpienie gości: kapelana EDW ks.
mjr Tomasza Wigłasza oraz przedstawicieli stowarzyszeń zagranicznych,
zaś część oficjalną zakończyła ceremonia wręczenia odznak i legitymacji
pięciu nowym członkom Korneliusza,
wspólne zdjęcie oraz uroczysty lunch,
który był też okazją do wspólnych rozmów i wspominania.
W drugiej części dnia uczestnicy
wzięli udział w krótkiej wycieczce
historycznej (Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Powstawania Warszawskiego, Starówka), a wieczorem
w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów obejrzeli film pt. Przełęcz ocalonych (Hackaw Ridge).
Centralnym punktem niedzieli
było uroczyste nabożeństwo w Zborze „Wspólna Radość”, które prowadził Przewodniczący Rady Kościoła
Chrześcijan Baptystów prezbiter dr
Mateusz Wichary. Nabożeństwo to
miało wiele akcentów wojskowych,
rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu Korneliusza, następnie
obecni na sali pastorzy modlili się
o członków Stowarzyszenia, zaś we
wprowadzeniu prezbiter Mateusz Wichary na podstawie Listu Apostoła
Pawła do Efezjan (6:10-17) wskazał
jakie znaczenie dla chrześcijanina ma
zbroja Boża. Tak, jak dla ówczesnego setnika każdy element zbroi miał
swoje znaczenie, bez którego trudno
byłoby walczyć, tak dla chrześcijanina ważne jest, aby przywdziać pełną
zbroję Bożą.
Mieliśmy również możliwość wysłuchania świadectw, którymi podzielili się Sławomir Słoka ze Szczytna
oraz przedstawiciel amerykańskiego
stowarzyszenia wojskowego Richard
Barnes.

W uwielbieniu poprowadził nas
Gabriel Kosętka, członek naszego
Korneliusza, a zarazem pastor KZ
z Gdańska, który usłużył również kazaniem na podstawie Dziejów Apostolskich (23:12-13, 21,24), wskazując jako przykład dla wierzących trybuna wojskowego Klaudiusza Lizjasza, dowódcę Rzymskiego Garnizonu
w Jerozolimie. Gdy Klaudiusz Lizjasz
dowiedział się o spisku 40 Żydów na
życie Apostoła Pawła, podjął decyzję,
aby uchronić obywatela rzymskiego
Pawła i pod eskortą odstawić go cało
do namiestnika Feliksa. Dla Klaudiusza Ap. Paweł ze swym rzymskim
obywatelstwem był Wartością, której
nie można było zlekceważyć i stracić.
Klaudiusz Lizjasz nie uległ tym, którzy chcieli zabić Wartość, ale uratował ją i przekazał dalej. Paweł jest dla
wierzących uosobieniem wiary i ufności pokładanej w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Każdego dnia
w życiu chrześcijanina pojawia się
wiele (ponad 40) czynników chcących zabijać wiarę i ufność. Możemy
jak Klaudiusz Lizjasz nie ulegać ich
namowie, ale ratować wiarę i ufność
w Jezusie oraz przekazywać je dalej,
aby inni poznali tę Wartość.
Nabożeństwo zakończyła uroczystość wręczenia odznaki i legitymacji
kolejnemu nowemu członkowi Korneliusza – podchorążemu WSO.
W opinii uczestników jubileuszowych obchodów, te trzy dni były
dobrym czasem wspólnej modlitwy
i uwielbienia, budowania wzajemnych relacji, a także dzielenia się
doświadczeniami i świadectwami
ze swojego życia jako chrześcijanina służącego w wojsku czy Policji.
Szczególnie cieszą nas młode osoby, które wstępując do naszego Stowarzyszenia chcą zaangażować się
w głoszenie Ewangelii w środowisku
służb mundurowych.

TEMAT NUMERU | BOŻE NARODZENIE

Boże

Narodzenie

Ew. Łukasza 2:1-7

Ryszard Tyśnicki

W

ielkie i małe zdarzenia,
wielcy i mali ludzie – to
dwa oblicza tego tekstu. Z jednej
strony są możni tego świata cesarz
August i Kwirynisz, a z drugiej
rzemieślnik z Nazaretu, wędrujący ze swoją żoną do Betlejem, aby
spełnić obowiązek. W sumie historia, jakich wiele.

Pierwszy wiek
chrześcijaństwa
Ci znani siedzący w pałacach
i niezastanawiający się nad skutkami swoich pomysłów i ci drudzy, biedni, bez znaczenia, którzy pomimo złej kondycji muszą
się udać pieszo do innego miasta
w celu dokonania formalności.
Jednak to ten nowo narodzony
stał się najbardziej znaną postacią
w historii świata. Być może niektórzy nie wiedzą, kto to był cesarz August, ale na pewno wiedzą,
kto to był Jezus z Nazaretu. Gdy
po 30 latach Jezus był już osobą
znaną, to nadal nikt nie wiedział,
że swoje życie rozpoczął w Betle-

fot.: Fotolia

jem. Po tylu latach wszystkie fakty
się zatarły a jedynie Maria matka
Jezusa i Józef o tych zdarzeniach
pamiętali. Gdy zaś po następnych
30 latach Mateusz i Łukasz pisali
swoje ewangelie z trudem dotarli
do szczątkowych informacji na ten
temat. W sumie jest tak do dzisiaj.
Wielcy tego świata podejmują decyzje w pięknych pałacach, a cenę za to płacą prości ludzie, którzy prawdę mówiąc tych wielkich
mało obchodzą. Z drugiej strony,
my też nie mamy wiedzy na temat
swojego dzieciństwa, szczególnie
tego „żłobkowego” – coś kiedyś
być może powiedziała nam mama
albo ktoś z rodziny, jednak generalnie ten okres życia u większości
z nas jest ciemną plamą w świadomości. Idąc dalej – nawet ktoś,
kto nas dobrze zna w naszej dorosłości jeszcze mniej wie o naszym
dzieciństwie, tak prawdę mówiąc
rzadko nas to interesuje. Tu tkwi
odpowiedź, dlaczego tak niewiele
wiemy o dzieciństwie i młodości
Jezusa. Jego przyjaciół i znajomych ten temat nie interesował,

dlatego w ewangeliach jest prawie
pominięty.
Do dzisiaj wielu pyta o Jezusa
sprzed jego publicznych wystąpień, zarzucają niekompletność
przekazu o jego życiu, wymyślają różne spiskowe teorie dziejów,
szukając Jezusa przez te 30 lat
w Indiach, czy w innych miejscach. Fakty zaś są proste, nikt nie
interesował się życiem prostego
rzemieślnika z Nazaretu pracującego, jako cieśla ze swoim ojcem.
Nie były to osoby z pierwszych
stron gazet, więc nikt się nimi nie
interesował. Nie było wtedy fotografii, mało, kto umiał pisać, więc
nie pozostały z tamtych czasów
żadne pożółkłe zdjęcia ani zakurzone pamiętniki. Gdy zaś Jezus
stał się znaną osobą, również wtedy jego dzieciństwo nikogo nie
interesowało, a jedynie to czego
dokonał i czego nauczał. W sumie
nie napisano biografii Jezusa, a jedynie zbiór nauk, jakie wygłosił
w czterech dziełach teologicznych,
jakimi są ewangelie. Dla pierwszych misjonarzy głoszenie ewanSŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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gelii zbawienia, dobrej nowiny
było tak ważne, że inne elementy
życiorysu Jezusa nie były dla nich
istotne. Już nie wspomnę o tym, że
opis narodzenia Jezusa też jest bardziej analizą teologiczną zdarzeń
niż wspomnieniem biograficznym.

Późniejsze wieki historii
wiary
Po początkowej fascynacji Jezusem, zainteresowanie nim w Kościele stało się mniejsze, a teolodzy i przywódcy chrześcijaństwa
zaczęli walkę o swoją pozycję społeczną, zaczęto budować ociekające złotem świątynie, wiedziono
spory o przecinki, dogmaty, filozoficzne debaty. Kościół zauważył
innych wielkich ludzi i postawił
ich obok Jezusa, np. jego matkę, do dzisiaj w wielu krajach jest ona ważniejsze
niż jej Syn. Wtedy pojawiło się zainteresowanie biografią Jezusa,
tworzono fikcyjne opowiadania o dzieciństwie
Jezusa, są one znane
i przerażają każdego,
kto je czytał. Literatura
apokryficzna mówi dużo
o Jezusie, ale są to mity,
a nie fakty, bajki a nie rzetelny przekaz historyczny.
Święta Bożego Narodzenia stanowią ważny punkt w liturgii rocznej Kościoła. Szczególnie
w Polsce są to święta obchodzone rodzinnie, wspólnie, choć coraz częściej
dzieci mieszkające daleko
nie mają ochoty odwiedzić
swoich samotnych rodziców,
zdarza się, że w tym świątecznym
dniu niektórzy świętują w samotności, zapomniani przez wszystkich. Przemiany, jakie zachodzą
we współczesnym świecie i naszym kraju nie sprzyjają rodzinnym świętom, wspólnym spotka14

SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017

niom, gdyż jakże często każdy
członek rodziny mieszka gdzie
indziej, czasami nawet na innych
kontynentach. Święta te ukazują nam wzorcową rodzinę Marię,
Józefa i Jezusa, która już u samego
początku musiała pokonać trudności życia i niechęci do Jezusa.
W dzisiejszych czasach, gdy tak
łatwo przechodzi nam przez usta
słowo „rozwód” spojrzenie na nich
powinno pomóc nam w odnowie
idei rodziny. Maria i Józef w tak
niesprzyjających okolicznościach
stali się świadkami narodzin Jezusa i wiele uwagi poświęcili,
aby go chronić. Jezus nie narodził się w sterylnym szpitalu, ale
w oborze, nie miał miłego dzieciństwa, ale uciekał przed Herodem, który chciał
go zabić. Pewnie
od wczesnych lat
pomagał rodzicom w pracy
i nie siedział

z kolegami
w klubach. Ta rodzina może być dla nas przykładem
do dzisiaj. Świętując Boże Narodzenie spójrzmy też i na nasze rodziny, czego im brakuje? W czym
zaniedbujemy swoje obowiązki?
Istotne w świętowaniu jest.
abyśmy spomiędzy wspaniałych

potraw świątecznych, pachnących wypieków i znad prezentów
mogli dostrzec tego, któremu ten
czas jest poświęcony. Tak jak za
cesarza Augusta niewielu zdawało
sobie sprawę z narodzin tak wielkiego człowieka, tak i w dzisiejszych czasach świętowanie stało
się ważniejsze niż osoba, którą
chcemy uczcić.

Święta w jubileuszowym
roku reformacji
Ten rok był rokiem reformacji, 500
lat temu Kościół pod wodzą reformatorów wrócił do swoich biblijnych korzeni. Szczególnie w tym
roku powinniśmy wyeksponować
osobę Jezusa, gdyż to właśnie On
jest nadzieją każdego człowieka
na wieczność, a poza nim nie
można liczyć na zbawienie. Sola
Christo ukazuje nam wagę osoby Jezusa narodzonej w Betlejem
judzkim. Jezus stał się drogą,
prawdą i życiem dla każdego, kto
chce wejść do Nieba, co więcej nie
ma innej drogi, nie ma innej osoby,
która to umożliwia. Sola Gratia
i Sola Fide – to kolejne zasady
ukazujące wyjątkowość osoby Jezusa. Z tego też powodu,
w kalendarzach Boże Narodzenie tak blisko jest Wielkanocy. Sens tych narodzin nabiera pełni dopiero na krzyżu
Golgoty. Bo wtedy to wielkie
wyrzeczenie, jakiego dokonał Jezus stając się dzieckiem
narodzonym w biednej rodzinie, staje się zrozumiałe i sensowne. Przecież zrezygnował
On z tego, kim był abyśmy mogli wyrwać się z niewoli grzechu
i śmierci wiecznej.
Wspaniale by było gdyby
w tym grudniowym święcie Jezus narodził się w sercach każdego świętującego. Dopiero wtedy
te święta nabiorą prawdziwego
smaku i prawdziwej radości.

TEMAT NUMERU | BOŻE NARODZENIE

Przygotowane ciało

Jezusa

MATEUSZ WICHARY
fot. freeimages

J

est to wyjątkowy fragment, przede wszystkim
dlatego, że autor Listu do Hebrajczyków cytuje tutaj Psalm 40, ale z pewną zmianą. Oryginalny werset 40:6 (lub 7) brzmi bowiem: „Nie chcesz
ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy”
(Biblia Warszawska), podobnie podaje Przekład Ekumeniczny: „Nie chciałeś ofiar krwawych ani z płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy”. Drugi sposób
czytania przedstawia Biblia Gdańska: „Ofiary i obiaty nie chciałeś, aleś mi przekłuł uszy”; podobnie ks.
S. Łach: „Ofiar krwawych i niekrwawych nie chciałeś, ale uszy moje przebiłeś”. Natomiast Biblia EIB
cytuje ten fragment za Listem do Hebrajczyków.
Jak więc fragment o otwartych uszach (bądź
przebitych) okazuje się fragmentem o przygotowaniu
ciała?
Przede wszystkim zastanówmy się nad samymi
uszami. Pytanie brzmi, czy chodzi o otwarte (chętne
do słuchania) uszy, które dał Bóg psalmiście – który najwyraźniej jest zapowiedzią Chrystusa – czy też
chodzi o uszy PRZEBITE – i w tym sensie otwarte. Przebijanie uszu było nakazanym znakiem dla
niewolników, którzy po odpracowaniu swojego długu mogli – jeśli chcieli – na trwale się związać ze
swoim dotychczasowym panem: „Ale jeśliby rzekł

Nie chciałeś ofiar
krwawych i darów,
aleś ciało dla mnie
przysposobił (Hbr 10:5).

do ciebie: Nie odejdę od ciebie, gdyż umiłował ciebie
i twój dom, i dobrze mu było u ciebie, wtedy weźmiesz
szydło i przekłujesz mu ucho i będzie twoim niewolnikiem na zawsze” (Pwt 15:16-17). Przebite ucho jest
więc znakiem przywiązania na całe życie. Dobrowolnego oddania i podległości, własnej decyzji by związać się z kimś, komu powierzamy swoje życie.
Obie wersje czytania tego fragmentu są możliwe i mają sens. W przypadku pierwszym, psalmista
wyznaje, że to Bóg sprawił, że słyszy Jego Słowo
– i dzięki temu jest Mu posłuszny. W przypadku drugim psalmista wyznaje, że Bóg nie tyle skłonił go do
składania ofiar, co tak zmienił jego serce, że chce na
zawsze być z Nim związany. W obu również przypadkach mamy do czynienia z Bożym wpływem na
ciało psalmisty, który sprawia, że ów jest gotów Bogu
służyć. Bóg zmienił uszy psalmisty – i ten słyszy;
bądź też naznaczył jego ciało w taki sposób, że dowodzi przynależności do Boga – i jednoznacznie do
Niego należy.
Bóg przygotował jego ciało do służby. Sprawił,
że jest gotowe. Takie, jak ma być. Nie chciałeś [ode
mnie] ofiar i darów – zamiast tego, przygotowałeś
moje ciało, aby Tobie służyło. Oto myśl Psalmu 40,
którą Autor Listu do Hebrajczyków dzieli się z nami
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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w kontekście służby Jezusa. Jego ciało jest wyjątkowe. Przygotowane. Odpowiednie do zadania, jakie
Bóg wyznaczył Jezusowi. Czyli jakie? Zastanówmy
się nad tym.

nieskrępowanej manifestacji pełni Boskości, lecz
w ciele, które „zamieszkało pośród nas” (J 1:14). To
łaska i prawda Boża, ale obecna i ujawniona w dziełach wcielonego Syna Bożego.

To ciało wyjątkowe

To ciało zwykłe

Ciało Jezusa jest wyjątkowe na kilka różnych sposobów. Kiedy Archanioł Gabriel przyszedł do Marii
zwiastować jej, co nastąpi, prorokuje nad nią: „Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni
cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1:35).
Zwróćmy uwagę na to, co często nam umyka, bo
tak dobrze to znamy. Jezus narodził się bez udziału
mężczyzny. To Duch Święty „zstąpił” na Marię i ją
„zacienił”. Jego połączenie z rodzajem ludzkim wynika więc z Marii, jako Jego Matki, ale nie Józefa, jako
– biologicznie – ojca. Jezus został „poczęty w łonie”
i „urodzony” przez Marię (Łk 1:31), ale w wyniku tajemniczego działania Bożego w jej ciele. Choć jego
natury biologicznie zgłębić nie jesteśmy w stanie, Biblia wskazuje nam jak je rozumieć teologicznie. Opis
Łukasza odsyła nas bowiem do dwóch analogicznych
wydarzeń Starego Przymierza (które zresztą łączą się
również ze sobą w historii zbawienia). Pierwszym jest
Stworzenie. Mamy Tchnienie Boże (Ducha Bożego)
unoszące się nad powierzchnią pierwotnych wód (Rdz
1:2) i Słowo Boże, które sprawia, że to „pustkowie
i chaos” staje się błogosławionym ziemią i niebem,
jakie znamy. Podobnie zresztą z człowiekiem w Rdz
2:7: „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi
i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą”. Drugi obraz ze Starego Testamentu
to zstąpienie Boga do Przybytku: „Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła
przybytek”. W tym drugim wydarzeniu Bóg schodzi
pośród swój lud; staje się w nim obecny. Chwała Boża
przybiera postać człowieka, jak pięknie ujął to Apostoł
Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas,
i ujrzeliśmy chwałę jego” (J 1:14).
Ciało Jezusa jest więc niezwykłe. To Nowe Stworzenie. Pojawia się w tym świecie, skażonym i zepsutym, ale samo jest chwalebne, piękne i sprawiedliwe.
Tak, jak Adam przed upadkiem. Rdz 5:3 uczy nas, że
skażony grzechem „Adam zrodził syna na podobieństwo swoje”. Jezus nie pochodzi z tej linii. Choć faktycznie staje się człowiekiem, pochodzi bezpośrednio
od Ojca. Jest Nowym Człowiekiem, zapoczątkowującym Nowe Człowieczeństwo. Po drugie, to świątynia
Boża. To miejsce ujawnienia się chwały Boga – poprzez człowieczeństwo: ujrzeliśmy bowiem chwałę
Ojca, Słowo „pełne łaski i prawdy” ale nie w Jego

Choć ciało Jezusa jest niezwykłe – pochodzi bezpośrednio od Ojca i jest początkiem Nowego Stworzenia
i ujawnieniem chwały Bożej – jest również, i nawet
koniecznie musi być, zwykłym ciałem ludzkim. Pisze
o tym wprost również List do Hebrajczyków: „Skoro
zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć
tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła”
(2:14). Bóg musiał stać się jedynym z nas. Naprawdę,
nie na niby. Całkowicie, bez żadnej taryfy ulgowej.
To Bóg jest naszym zbawieniem. Ale ten Bóg ratuje
nas jako doskonały człowiek, dokonując jako jeden
z nas, jako Nowy Adam – prawdziwy, nowy przywódca ludzkości – tego, czego żaden z nas dokonać nie
potrafi. Dzieci mają udział we krwi i ciele. On też ma
więc w nich udział. Dzieci przechodzą przez śmierć.
Więc On również przeszedł przez śmierć, ale zwycięsko, aby zniszczyć tego, który przez śmierć zwycięża nad człowiekiem. On nie działa na rzecz aniołów,
ale „ujmuje się za potomstwem Abrahama”. Dlatego
„musiał [uwaga!] WE WSZYSTKIM upodobnić się
do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym
arcykapłanem przed Bogiem, dla przebłagania go za
grzechy ludu” (Hbr 2:17-18). Arcykapłan reprezentuje
lud przed Bogiem. Musi być więc częścią ludu, inaczej dlaczego niby miałby być och reprezentantem?
Chrystus jest naszym Arcykapłanem. Dlatego stał się
jak my, we wszystkim.
Jego ciało było sprawiedliwe, ale mogło upaść
w grzech. Było wystawione na pokusę, jak wystawiony na pokusę był Adam i upadł. Gdyby szatan nie widział przed sobą człowieka, ale tylko Syna Bożego, to
by przecież go nie kusił. Widział jednak pragnącego
i łaknącego człowieka – jak my – i dlatego go kusił. Widział człowieka z trudnym zadaniem – jak my
– i dlatego go kusił. Widział człowieka, który się bał
– jak my – choć temu lękowi nie uległ – choć mógł,
ale tu właśnie od nas się różni – i dlatego proponował
Mu łatwiejsze rozwiązanie.
Czasem nam wydaje się, że Jezus miał łatwiej.
Zapominamy wtedy o tym, że ciało miał zwykłe. Był
prawdziwym człowiekiem. Wytrwał w próbie nie
dlatego, że miał łatwiej; wytrwał w próbie, choć miał
trudniej. Jak pisze John Piper, fakt, iż On nigdy nie
zgrzeszył „oznacza, iż jego pokuszenia były cięższe
niż nasze. Jeśli ktoś poddaje się pokuszeniu, nigdy nie
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doświadcza jego najpełniejszego działania. Ulegamy
intensywności pokusy. Ale Jezus tego nigdy nie uczynił. Przechodził przez cały atak i nigdy się nie poddał.
Wie, co to znaczy być kuszonym, jak nikt.” Dlatego
Hebrajczyków 2:18 stwierdza: „A że sam przeszedł
przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy
przez próby przechodzą.” On wie jak to jest. To, że
jest doskonały, nie oznacza, że nie wie, ale że wie bardziej niż ja i ty, niż ktokolwiek z ludzi.

To ciało ze szczególnym zadaniem
Chrystus nie przyszedł na ten świat, aby ukazać nam
jedynie wzór postępowania, czy po to, aby mu służono,
ale „aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu”
(Mt 20:28). Okup ten był wcześniej opisany w systemie ofiarniczym Starego Przymierza jako osobiste zadośćuczynienie grzesznika przeciw świętemu Bogu,
czyli przebłaganie. Chrystusa „Bóg ustanowił jako
ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez
wiarę” (Rz 3:25). Jej moc jest nadzieją dla każdego:
„On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za
nasze, lecz i za grzechy całego świata” (I J 2:2). Dlatego też zmartwychwstały Jezus w Księdze Objawienia jest zarówno „lwem z pokolenia Judy, korzeniem
Dawidowym” który zwyciężył (4:5) jak i „Barankiem
jakby zabitym” (5:6), przed którym – jako Barankiem
właśnie – upada w uwielbieniu Boży lud.
Dzieło odkupienia łączy się z ofiarą. Przelaniem
krwi. Śmiercią, czyli biologicznym zakończeniem
istnienia ciała. „Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych (…) wszedł raz na zawsze do
świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną
krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia”
(Hbr 9:12). To ciało, ciało wystarczające jako zadośćuczynienie za miliardy istnień ludzkich, jest ciałem
jedynym w swoim rodzaju. Przygotowanym jako sposób na odkupienie ludzkości; uwolnienie od okowów
przekleństwa, śmierci i potępienia. Ciało rozstrzygające wieczność Bożego Ludu na wieki.
Bóg stał się ciałem, aby siebie dać. Przyjął ciało,
aby złożyć je w ofierze. Przyszedł, aby służyć. Bóg
umiłował świat i dał swego Syna. To wszystko nie
stałoby się, gdyby nie owo przygotowane ciało.

To ciało nieustannie wspominane
Wieczerza Pańska skupia naszą uwagę na Tym właśnie ciele. Od wieków, pokolenie po pokoleniu przyjmuje i przekazuje ten święty element nabożeństwa,
wzorem Pawła, który przyjął go od samego Pana,
iż „wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł:
Bierzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na moja pamiątkę. Podobnie kielich po wieczerzy,

mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor 11:23-25).
Jezus wziął chleb i nazwał go swoim ciałem,
za nas wydanym, po czym rozdał swoim uczniom.
Wziął kielich (wino), nazwał go swoja krwią, Nowym
Przymierzem w Jego krwi, po czym rozdał swoim
uczniom. Tak mamy czynić na pamiątkę ofiarowania
Jego ciała na śmierć.
Po co w zasadzie? I co my właściwie robimy?
Mamy wspominać to ciało, wydane za nas. Mamy
nieustannie uświadamiać sobie, na czym oparte jest
Nowe Przymierze. Stare oparte było na zasadach
ustalonych na górze Synaj. Nowe jest oparte o dzieło
krzyża i jego zwycięstwo przez zmartwychwstanie.
Izrael miał być posłuszny Bogu i za swoje grzechy
z wiarą składać ofiary w Świątyni. My przez Wieczerzę naszego Pana, przez zasiadanie przy Jego Stole
mamy sobie przypominać, że to On złożył siebie za
nasze grzechy, w co mamy wierzyć i przez co z nas
czyni Swą Świątynię. Stare Przymierze okazało się
działać jedynie do pewnego stopnia. Nasze ma skutki
na wieki. Stare Prawo, choć dobre, nie było przestrzegane a ofiary, choć przyjmowane przez Boga, nie rozwiązywały sedna problemu. Chrystus wypełnił całe
prawo i stał się doskonałą ofiarą, przez co rozwiązał
sedno problemu. W starym pojawiły się zapowiedzi
zmiany: proroctwa doskonałego Władcy, doskonałego Proroka i doskonałej Ofiary/Arcykapłana. W Nowym, ilekroć ten chleb jemy, a z kielicha tego pijemy,
zwiastujemy – czyli: ogłaszamy – moc śmierci naszego Pana. I będzie tak aż do czasu, gdy On przyjdzie
w chwale i zakończy historię, jaką dzisiaj znamy.
Mamy pamiętać, że jesteśmy, kim jesteśmy,
dzięki Chrystusowi i temu, co uczynił dla nas. Mamy
wspominać Jego ciało złożone za nas. To ono czyni
z nas ciało Chrystusa, czyli miejsce, w którym jest
prawdziwie obecny przez swego Ducha i Swe Słowo.
Mamy pamiętać, że ta rzeczywistość istnieje wyłącznie dzięki Jego przyjściu na ten świat, śmierci
i zmartwychwstaniu. Oto, co zmieniło świat. To nasz
fundament i nadzieja.

To ciało torujące drogę
Chrystus toruje drogę Swoim braciom i siostrom. Do
tego wątku nawiązuje najwyraźniej Paweł w Liście
do Rzymian 8. W 3:23 stwierdza bez cienia wątpliwości, że „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Nasze ciała są znikome, naznaczone upadkiem.
Przemijają, psują się, gniją i w końcu umierają. Choć
dalej jesteśmy obrazem Boga, jesteśmy obrazem Boga
bez pełni Jego chwały. Pewne Jego cechy pozostają
w nas, ale są stłumione poprzez skutki grzechu.
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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Tak jednak nie będzie na wieki – dla tych, którzy
są w Chrystusie. Rz 8:21 stwierdza, że stworzenie,
które zostało przeklęte („poddane znikomości” – Rz
8:20) będzie „wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych”. Nasze nowe ciała
będą na wzór Chrystusa. Zmartwychwstaniemy już
nie tylko duchowo, ale również cieleśnie, jako potomkowie Drugiego Adama – Jezusa – w nowych ciałach,
bez wpływu grzechu. Jak rodzimy się na tym świecie
ze skazą Pierwszego, tak zmartwychwstaniemy do
Nowego Życia w ciele doskonałym przez Drugiego.

Bądźmy wdzięczni!
Przygotowane ciało Chrystusa. Boży plan, skupiony
w tym jednym ciele. Zrodzonym w cudowny sposób,
ale będącym jednocześnie zwykłym ciałem dziecka.

Ciało złożone w zapomnianym miejscu historii, które jest jednak wspominane częściej niż jakiekolwiek
inne. Ciało pierwsze spośród nowych ciał ludzkości.
Ciało, które nie umrze. Ciało, które jako pierwsze
zmartwychwstało i które będziemy oglądać w wieczności. Ciało, które jest narzędziem naszego zbawienia
i dowodem miłości Boga do nas. Przygotowane ciało
Chrystusa.
Bądźmy wdzięczni. Boże Ojcze, który je przygotowałeś przed wiekami; Boży Synu, który je posłusznie przyjąłeś; Boży Duchu, który je ukształtowałeś
i który nam o Jego cenności nieustannie przypominasz, prosimy, strzeż naszych serc, abyśmy nieustannie ci za to dziękowali, pamiętali, i pamiętając i dziękując doświadczali Twojej obecności, w Twoim ciele,
którym są wszyscy wierzący, Amen.

TEMAT NUMERU | BOŻE NARODZENIE

Narodziny
z Marii Dziewicy

Leszek Wakuła

- Czy to takie ważne?
EW. ŁukASZA 1,26-35

J

ego początek jak i Jego koniec
wzbudza podziw, jest kluczowym dla wiary Jego naśladowców
i powodem do krytyki dla Jego
prześladowców. Tak jak Zmartwychwstanie Jezusa jest kluczowe dla naszej wiary – bo jak
powiedział Paweł: Jeśli Chrystus
nie Zmartwychwstał, to próżna
nasza wiara, tak i Jego Narodziny
z panny, dziewicy Marii. Wielu
ludzi jednak odrzuca ten fakt lub
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ignoruje jako bez znaczenia. Ale
nie można tak naprawdę nazywać
siebie osobą wierzącą, naśladowcą
Jezusa, nie wierząc lub odrzucając
Jego narodzenie z Dziewicy. Dlaczego więc ten fakt jest ważny?
Dlaczego jest kluczowym dla naszej wiary?
Pismo Święte przykłada wiele
uwagi do faktu narodzenia Mesjasza z Dziewicy i jego znaczenia
dla naszej wiary i dzieła Zbawie-

nia. Jest o tym mowa zarówno
w Starym Testamencie, jako element proroctwa – Genesis 3,15
– kiedy Bóg ostrzega węża przed
czekającą go porażką – a także
później jako proroctwo Izajasza
mówiące o narodzeniu Immanuela – Iz. 7,14, gdzie w języku
hebrajskim mowa jest o kobiecie,
która nie poznała mężczyzny,
nie obcowała z mężczyzną – jest
dziewicą.

W Ew. Mateusza, w liście
przodków, w tzw. drzewie genealogicznym, znajdujemy męskich
przodków Jezusa, ale kiedy przychodzi do narodzin samego Jezusa
jest powiedziane, że narodził się
z Marii. Ewangelista Łukasz opisuje spotkanie Marii z aniołem
Gabrielem, który ją informuje, że
będzie miała syna – a jej zdziwienie wynika z faktu, że „nie poznała mężczyzny” – czyli jest dziewicą. Anioł Gabriel podkreśla
fakt, że poczęcie będzie z Ducha
Świętego, który umieści/doprowadzi do poczęcia Syna Bożego
w jej łonie. Podobnie widzimy ten
fakt opisany w Ew. Mat. 1,18-23.
Maria była brzemienna zanim zeszła się z Józefem. Bóg
zatroszczył się, aby te fakty nie
były pominięte i abyśmy o nich
dokładnie zostali poinformowani.
A więc dlaczego to jest takie
ważne?
Po pierwsze: Jest to ważne ze
względu na fakt jego Boskiego
Pochodzenia
W Ewangelii Jana 1,1 czytamy:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było
Słowo.” Logos – to żywe Słowo,
ekspresja czym Jest Bóg. On był
na początku. „Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Chrystusa Jezusa” – Tyt.
2,13 – On jest Bogiem. Dlatego
Jego narodziny z Marii dziewicy
są fundamentalne dla faktu, że
On jest Bogiem. W Liście do Filipian 2,5-11, czytamy o Boskim
pochodzeniu Jezusa i oddaniu
Jemu czci jako Bogu. Gdyby Jezus był TYLKO człowiekiem,
to Bóg Ojciec nie pozwoliłby na
to, aby przed Jezusem zginało
się wszelkie kolano, bo to byłoby bałwochwalstwo. Jezus przyszedł aby nam objawić, JAKIM

jest Jego Ojciec. Kto widzi mnie,
widzi Ojca – mówi Jezus. To było
możliwe, właśnie dlatego, że Jezus
narodził się z Człowieka – Marii
i Ducha Świętego – Boga.
Oto ktoś, kto może być
z nami, współczuć nam (Hebr.
4, 14-16), bo był w 100% człowiekiem a jednocześnie był bez
grzechu. To właśnie Jezus – Bóg
i Człowiek w jednym.
Jego narodzenie z Dziewicy
i z Ducha Świętego wskazuje na
fakt, że Jest on Jednorodzonym
Synem Boga. Jego boskość jest
nierozerwalnie związana z jego
narodzeniem z Marii Dziewicy.
Po drugie – tylko On,
bezgrzeszny człowiek, mógł
umrzeć za nas, jako doskonała
ofiara za nasze grzechy
Bóg wymagał ofiary czystej, bez
skazy i zmazy – bez grzechu.
Dzięki Niepokalanemu poczęciu, takim był Jezus, jak mówi
o Nim Jan Chrzciciel – Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata – Jana 1,29. Ofiara czysta, bez
skazy i zmazy – Syn Boży – Człowiek i Bóg w jednym. On stał się
dzięki swojej śmierci i swojemu
pochodzeniu, boskiemu pochodzeniu – jedyną, doskonałą ofiarą
i doskonałym pośrednikiem pomiędzy grzesznym człowiekiem,
a świętym Bogiem. Nasze zbawienie wypływa właśnie z faktu
narodzenia Jezusa z Dziewicy –
niepokalanego poczęcia. To największa tajemnica, a równocześnie
jedyne rozwiązanie dla upadłego
człowieka.
Po trzecie, odrzucając narodzenie Jezusa z Marii Dziewicy,
jest równoznaczne z nazwaniem
Boga kłamcą
Nie wierząc w jego narodzenie
z dziewicy, nie wierzymy we

wszystko inne. Dlaczego mielibyśmy wierzyć w inne rzeczy,
jeśli nie wierzymy, że On narodził się z Dziewicy? Jak możesz
wierzyć, że On jest Zbawicielem, Synem Bożym, jeśli nie
wierzysz, że narodził się z Dziewicy? W ten sposób poddajemy
inne fragmenty Pisma Świętego
pod wątpliwość. Jak zaakceptujemy cuda Jezusa, jak zaakceptujemy Jego Zmartwychwstanie,
jeśli nie chcemy uwierzyć w fakt
jego Niepokalanych (dziewiczych) Narodzin. Wiarygodność
tego faktu, narodzenia Jezusa
z Dziewicy, jest kluczowa dla
pozostałych faktów z Jego życia
i istoty, tego kim on był.
W ten świąteczny czas, zapewne różne refleksje przychodzą
nam do głowy. I dobrze, bo to powinien być czas refleksji. Dlatego
zechciejmy zastanowić się i zadać
sobie pytanie, czy wierzę w to, że
Jezus Zbawiciel przyszedł na ten
świat, rodząc się z kobiety, Marii,
która była dziewicą. Czy wierzę,
w Jego Niepokalane Poczęcie,
tak jak mówi o tym Stary i Nowy
Testament, jak mówi o tym
Bóg? Ta wiara, ten fakt jest kluczowy dla pozostałych – że
On jest Zbawicielem, bo tylko ktoś bezgrzeszny mógł stać
się Zbawicielem. On jest Bogiem, bo tylko, ktoś zrodzony
z Boga – Syn Jednorodzony, godzien jest naszej chwały i czci.
A całe Jego Słowo, wszystko
co powiedział Bóg, jest Prawdą
i godne zaufania. Jest podstawą
mojej wiary i ufności Jemu.
I tak, jak to podkreślamy
w czasie Wielkiej Nocy – a jednak Chrystus Zmartwychwstał,
tak teraz z całym przekonaniem,
powinniśmy podkreślić fakt, że
– Jezus narodził się z Marii, która
była Dziewicą, narodził się z Boga
i człowieka.
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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TEMAT NUMERU | BOŻE NARODZENIE

Poselstwo Bożego
Narodzenia
Konstanty Wiazowski

N

ajczęściej cytowanym w okresie Bożego Narodzenia tekstem biblijnym jest wypowiedź
proroka Izajasza: „Albowiem
dziecię narodziło się nam, syn jest
nam dany i spocznie władza na
jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec
Odwieczny, Książę Pokoju” (9,5).
Tekst ten mówi o wypełnieniu
Bożej obietnicy, którą dał On przed
wiekami (1 Mojż. 3,15). Z przyjściem Jezusa ta długo oczekiwana obietnica została wypełniona.
Nad przepaścią między Bogiem
a grzesznym człowiekiem został
przerzucony most – tym mostem
stał się Jezus Chrystus, Syn Boży.
W tym narodzonym Dziecku został nam dany Syn. Z naszej wąskiej, ludzkiej perspektywy, było
to narodzenie, ale z szerszej, Bożej
perspektywy, był to dar! Wydarzenie to stało się ilustracją na wielu bożenarodzeniowych kartkach.
A opowiadanie o tym jest co roku
publicznie czytane we wszystkich
kościołach i na wigilijnych uroczystościach.

Dziecko narodziło się nam
Prorok Izajasz właśnie prorokował o najeździe Asyryjczyków na
Izrael. Ale będzie to jedynie śro20
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dek dyscyplinujący naród wybrany, przywracający go do wierności
wobec jego Boga. Mimo niewierności Bóg nigdy go nie opuści. Na
dowód tego obiecuje narodziny
szczególnego Dziecka. „Dlatego
sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Iz.
7,14). Jest to prawdziwa obietnica.
Pewnego dnia Bóg wyzwoli swój
błądzący lud, ale najpierw, w określonym czasie i miejscu, narodzi
się cudowne Dziecko. To cudowne Dziecko urodzi się nie tylko
z panny i nie urodzi się nie tylko
dla Izraela, ale również dla tych,
którzy posiadając wiarę Abrahama, stają się uczestnikiem Bożych
odwiecznych zamiarów.

Syn został nam dany
Kiedyś Ojciec z Synem rozmawiali ze sobą o planie stworzenia. Teraz Syn odłożył swoje chwalebne
bóstwo i w ludzkiej postaci zstąpił na ziemię, stał się obiecanym
Dzieckiem. Dziecko się narodziło, Syn został nam dany. Maria
urodziła Jezusa, ale najpierw został On przez Ojca dany. Był odwiecznym Synem swego Ojca,
ale w określonym czasie stał się
Dzieckiem. To wyjątkowe Dziec-

ko zostało utożsamione z odwiecznym Synem.
Tradycja obdarowywania się
prezentami w tym okresie pochodzi od samego Ojca. To On zapoczątkował to dawanie. Największy
prezent pochodzi właśnie od Niego! On dał nam świat do zamieszkania, dał nam życie do cieszenia
się nim. A gdy z powodu grzechu
zagubiliśmy to życie, On dał nam
swego Syna, a przez Niego, nowe,
wieczne życie. Nie jesteśmy już
tylko Jego stworzeniem, lecz Jego
umiłowanymi dziećmi. Życie to
ma swoją cenę, której nie jesteśmy
w stanie zapłacić, dlatego zostało
ono nam dane bezpłatnie.

I spocznie władza na Jego
ramieniu
Często ludzie oczekują, że władza
w ich kraju zapewni im dobrobyt,
pokój, sprawiedliwość. Ale władza tego świata przez lata spoczywa na słabych ramionach i nie jest
w stanie spełnić tych oczekiwań.
W większości sprawujący władzę
szukają zaspokojenia własnych interesów. Nieraz obruszamy się na
rządzących, ale musimy pamiętać, że są to słabi ludzie, obciążeni
własnymi wadami. Niedoskonali
ludzie tworzą niedoskonałe prawa,

które w niewłaściwy sposób są
stosowane.
Wyobraźmy sobie rządzących,
którzy sprawują swoje powinności w sposób doskonały, kierują
się wyłącznie sprawiedliwością
i prawością, są współczujący i skuteczni. Ale któż nadaje się do takiego rządzenia? Kto jest w stanie
wziąć na siebie taki ciężar? Tylko
Dziecko, które się nam narodziło,
Syn, który został nam dany. Dlatego pewnego dnia władza nad
wszystkimi narodami zostanie
Mu powierzona na zawsze. Wtedy
będzie On rządził sprawiedliwie
i wiernie.

I nazwą Go: Cudowny
Doradca
W życiu należy podejmować wiele
decyzji. Poszukujemy doradców,
którzy pomogliby nam podjąć
właściwą decyzję. Ale każdy doradca potrzebuje swego doradcy,
ponieważ każdy człowiek ocenia
sytuację z własnej perspektywy.
Nikt z nas nie zna odpowiedzi na
wszystkie pytania. Jakże dobrze
byłoby znać te odpowiedzi!
Izajasz używa tu hebrajskiego
słowa pele, co znaczy cudowny,
a więc wszystko, co jest związane
z Jezusem, jest cudowne. Jest On
takim, jakiego nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Jezus
jest taki wspaniały i doskonały,
że nie potrzebuje innych doradców. Nie potrzebuje On radzić się
kogokolwiek. Ma On odpowiedzi
na wszystkie nasze pytania. Czyż
nie jest to wspaniałe? W Nim został zawarty Boży umysł i Boże
serce, dlatego jest On Cudownym
Doradcą.

Bóg Mocny
Po hebrajsku El Gibbor – bohater.
Bóg odważny, Bóg bohater. Jego
główną cechą jest to, że jest On
Bogiem. Nie tylko jest naszym
Bogiem, ale i naszym bohaterem.

Nie tylko posiada On moc, ale też
pragnie nas wyzwolić. Zwróćmy
uwagę na kontrast między określeniami: Bóg Mocny, Dziecko
i Syn. Uważamy, że Syn Boży to
ciche i łagodne dziecko Jezus. Ale
był to Bóg ukryty w człowieczeństwo. Bóg w ludzkim przebraniu.
Nowo narodzone Dziecko, dany
nam Syn, był El Gibbor, Bogiem
Mocnym.
Ludzie składają obietnice,
których nie mają zamiaru dotrzymać. Ale co możemy powiedzieć
o człowieku, który nie może dotrzymać obietnicy, ponieważ nie
jest w stanie tego uczynić? Czyż
może być coś bardziej zniechęcającego? A jednak wszystkie
obietnice, zawarte w tych określeniach nadchodzącego Chrystusa,
zostaną dotrzymane, ponieważ
jest On El Gibbor, Bóg Mocny.

Ojciec Odwieczny
W określeniu tym prorok Izajasz
nie łączy Jezusa z Bogiem Ojcem.
Odwrotnie, przedstawia on charakter Mesjasza w odniesieniu do
Jego ludu w tym czasie. To narodzone Dziecko będzie miało odwieczne początki, a Jego społeczność z nami będzie miała ojcowski
charakter. Ojciec! Słowo to rodzi
silne emocje. Kochamy swoich
ojców lub przeklinamy swoich ojców. Obciążamy ich winą za swoje
trudne dzieciństwo. Ale chociaż
ich błogosławimy czy przeklinamy, to jednak tęsknimy za dobrymi relacjami ze swoim ojcem. Nasi
ziemscy ojcowie, choćby byli najlepsi, są niedoskonali. A więc tęsknimy za takim Ojcem, który będzie
nas szukał, chronił, opiekował się
nami, weźmie nas w swoje silne
ramiona i odpowie na wszystkie
nasze trudne pytania. Kiedykolwiek nasze umysły i serca zapragną obecności doskonałego Ojca,
Jezus będzie z nami – na zawsze!

Książę pokoju
Nasze życie od narodzin ma do
czynienia z konfliktami. Walczymy z naszymi rodzicami, naszym
rodzeństwem, naszymi przyjaciółmi, naszymi współmałżonkami, naszymi krewnymi, naszymi
przywódcami. Pokój jest naszym
coraz bardziej oddalającym się
celem. Chodzi o pokój między
narodami, pokój między sąsiadami, pokój między małżonkami,
członkami rodziny, a nawet pokój
w naszych umysłach i sercach.
Wielu ludzi może poszczycić się
wieloma osiągnięciami, ale nikt
nie może powiedzieć, że był w stanie dać światu pokój.
Wszyscy dążymy do pokoju,
ale każdy na swój własny sposób. Wszyscy chcemy pokoju, ale
nie jesteśmy w stanie usunąć ze
swego życia niepokojących nas
elementów. Mogę odczuwać pokój wobec ciebie, ale co się stanie,
jeżeli ty nie będziesz miał pokojowego usposobienia wobec mnie?
Prawdziwy i trwały pokój w tym
świecie zdaje się być nieosiągalny.
Dlatego dobrze się stało, że wśród
imion Mesjasza, choć jako ostatnie
z nich, jest Książę Pokoju.
Prawdziwy, trwały pokój między narodami i ludźmi, nie jest
dziełem ludzkim. Jest to coś, co
otrzymujemy przez Syna. Jest to
częścią tego daru. Ktoś powiedział, że Boże Narodzenie opiera
się na wymianie darów: Bóg daje
człowiekowi swego Syna, a człowiek daje Bogu samego siebie.
Prawdziwy duch Bożego Narodzenia mówi o najwyższym darze
– Bożej ofercie zbawienia, Jego
obecności z nami. To Dobra Nowina! Dobra Nowina dla wszystkich ludzi! Ale czy wszyscy z niej
skorzystają? Nieśmy to poselstwo
wszystkim ludziom i zapraszajmy
ich do skorzystania z tej Dobrej
Nowiny.
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uż od października w naszych sklepach pojawiały
się reklamy i dekoracje zachęcające do zakupów na
okoliczność Świąt Bożego Narodzenia. Moja znajoma
rzuciła obruszona, co tak wcześnie? Boże Narodzenie
już w październiku? Wiemy, że świąteczny wystrój
w sklepach ma na celu skierowanie uwagi na planowanie świąt, ma zachęcić klientów do wzmożonych zakupów. Można powiedzieć, że nie trzeba aż
z takim wyprzedzeniem planować niczego. Jesteśmy
zajęci, a przecież w sklepach jest wszystko. Czekają
gotowe rozwiązania, żeby można było łatwo i sprawnie stworzyć w naszych domach świąteczną atmosferę. Kupujemy piękne wieńce do zdobienia naszych
drzwi, świecidełka na tradycyjne drzewka, stroiki na
świąteczne stoły. W sklepach czekają gotowe zestawy prezentów dla niej i dla niego, tak żeby nie trzeba było zbyt się trudzić przygotowaniami. Czekają
słodkości, świetnie imitujące świąteczne tradycyjne,
domowe wypieki. Gotowy w kartonach barszcz wigilijny, czy zakwas buraczany w butelkach. Uszka
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i pierogi leżą w sklepowych zamrażarkach. Wszystko podane na tacy, łatwo dostępne. Żeby w jak najkrótszym czasie, na bogato przygotować święta.
Przecież chodzi o suto zastawiony stół i to bez wysiłku. Płacę, więc żądam. Szybko, sprawnie, bez tracenia tak cennego czasu. Po co tak wcześnie z tym
Bożym Narodzeniem? Już od października? Wystarczy połowa grudnia. A jak już będzie po wszystkim, to powiemy „święta, święta i po świętach…”.
Pochowamy świąteczne stroiki, obrusy w gwiazdki.
Pozamiatamy igły choinek z podłogi. I zamkniemy
temat świąt, bo tuż za rogiem w napiętym kalendarzu czekają kolejne świąteczne propozycje. Warto
być na czasie…
Jest też koncepcja dłuższego celebrowania świąt.
Moja znajoma planując dekorację samodzielnie wykonanych, koronkowych aniołów, na tradycyjnym
drzewku musiała o świętach pamiętać na kilka miesięcy wcześniej. A z domowym pieczeniem pierników
też nie można się wstrzymywać do ostatniej chwili.

Jest też i koncepcja świąt, które miałyby trwać cały
rok. Powstało nawet sporo piosenek wyrażających to
pragnienie. Okazuje się, że jest takie miejsce, w którym
Święta Bożego Narodzenia trwają okrągły rok. To miasteczko na Florydzie o nazwie Christmas, co po prostu oznacza Boże Narodzenie. Tam przez 12 miesięcy
stoi udekorowana choinka, bożonarodzeniowa szopka
i nie znikają świąteczne dekoracje sprzed domów. Cały
rok odbywają się parady Mikołajów, a z miejscowej
poczty można wysłać kartkę z unikatowym stemplem,
z gwiazdką, czy choinką. Niestety wielu mieszkańców
Chritsmas ma już dość Bożego Narodzenia.
Okazuje się, że Święta Bożego Narodzenia można urządzić niezależnie od szerokości geograficznej
czy panującej w danym kraju religii. W grudniu na
turystów w kurortach w Egipcie, bądź Dubaju czeka choinka przyprószona białym puchem imitującym
śnieg. Nie kłóci się to ze znakiem na suficie wskazującym kierunek Mekki, czy modlitewnym dywanikiem
w szafie. Miejscowy personel robi wszystko, aby
stworzyć nastrój bożonarodzeniowy. A producenci
świątecznych ozdób w Chinach próbują zrozumieć
sens naszych świąt. Jedni i drudzy mają jednak kłopot, by z kolorowych błyskotek, lampek, bałwanków,
mikołajków wydobyć prawdziwy powód i znaczenie
chrześcijańskiego świętowania.
Wydawałoby się, że z pomocą idą nam porady,
ukazujące się w prasie pisane w okresie świąt. Jedna
z nich brzmi: „Najgorszy dzień, w jakim możemy dokonać zakupów świątecznych jest sama Wigilia. W tym
dniu możemy spodziewać się w sklepach wielu zapominalskich. Najlepiej oszczędzić sobie nerwów, stresu
i tego dnia pozostać w domu. Nie pozwólmy, aby święta stały się dla nas tylko czasem zakupów i konsumpcji. Ważny jest również wymiar społeczny tego święta. Pomyślmy o spotkaniach z rodziną, przyjaciółmi
i cieszmy się świętami.”
Czy jednak naprawdę chodzi o sprawne zakupy,
stół, wyszukane dekoracje, prezenty, nastrój, czy nawet społeczny i rodzinny wymiar? Czy jest szansa,
że w czasie tej bieganiny i w tych sprawnych przygotowaniach, znajdziemy czas na refleksję, czas na
spotkanie żywego Boga?
Dwieście lat temu Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie? Lecz
biada Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. Wcześniej Paweł modlił się o Efezjan słowami, „Żeby Chrystus
przez wiarę zamieszkał w sercach waszych…” (Ef
3:17). Jezus ma się narodzić w każdym z nas i stać się
Zbawcą. Wtedy dopiero mogę powiedzieć, czym tak
naprawdę jest Boże Narodzenie. Wtedy nie będę się
irytować, że to święto wciska się już w październiku.

Wtedy też nasza dyskusja o tym, czy Boże Narodzenie świętować długo, czy krótko nabiera zupełnie innego wymiaru.
Kilka lat temu podczas kobiecej konferencji miałyśmy zaplanowany wieczór świadectw. Zachęcałam
uczestniczki do dzielenia się swoją historią. Jedna
z nich tego wieczoru stanęła z przodu i zaczęła nieśmiało mówić. „Moja historia nie jest jakaś szczególna, specjalnie wystrzałowa. Dorastałam w chrześcijańskim domu. Byłam w szkółce niedzielnej, rodzice
opowiadali mi Ewangelię. Już od młodości znałam Pismo i będąc młodą dziewczyną przyjęłam Jezusa, jako
Pana i Zbawiciela. Chodzę z Bogiem do dzisiaj, ufając
Mu, polegając na Jego Słowie, budując z Nim relację”.
Ktoś powiedziałby, że faktycznie lepiej się słucha
historii, o szalonym grzesznym życiu. Historii, które wywołują wypieki na twarzy. Historii o nawróceniu się do Boga, czy to będąc na dnie, czy na łożu
śmierci, tuż nad życiową przepaścią. Znamy i takie
historie. Wiele lat temu, po projekcji filmu Jezus
w naszym mieście, pojawił się w kościele starszy
człowiek. Na jego twarzy, w jego sylwetce, sposobie
poruszania się, wypisany był życiorys alkoholika,
życiorys zmarnowanego, hulaszczego życia. Człowiek ten, będąc na dnie, opamiętał się, oddał swoje
życie Bogu. Zmieniony, ku zdziwieniu swoich dawnych kolegów od kieliszka, siadał na ławce w parku
z Biblią w ręku. Gdy uświadamiał sobie jak bardzo
jego życie się zmieniło, mówił ze smutkiem, „szkoda, że tak późno…”. Grób żony na cmentarzu, dorosłe
już dzieci bez relacji z nim… „szkoda, że tak późno…
Tak wiele zmarnowanych lat... Gdybym wcześniej
wiedział…” Jego ziemskie świętowanie Bożego Narodzenia trwało zaledwie kilka lat, podczas gdy
wspomniana wcześniej kobieta nadal świętuje Boże
Narodzenie już od ponad 20 lat.
Jakie jest moje świętowanie? Nastawione na
sprawnie przygotowane piękne dekoracje, bogate prezenty i wymyślne sztuczne światełka? Czy pamiętam, że „prawdziwa światłość, która oświeca każdego
człowieka, przyszła na świat” (Jan 1:9). Czy pamiętam, że tak jak przed dwoma tysiącami lat przez anioły z nieba, tak i dzisiaj, Bóg ogłasza nam przesłanie
nadziei, „narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus” (Łk 2:11).
Niech słowa pieśni będą dla nas inspiracją do
codziennego radowania się z przyjścia Zbawiciela
„wystarczy z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich
słów, każdy dzień powierzać mu, stale przy nim być”.
Przyłączmy się do chóru anielskiego i śpiewajmy
„chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie” (Łk 2:14).
SŁOWO PRAWDY – 12 – grudzień 2017
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WBST

TRYB POWOŁYWANIA
KANDYDATA NA STANOWISKO
REKTORA WBST
1. Rada Seminarium WBST informuje o wakacie na stanowisku Rektora Seminarium.
2. Informacje w sprawie wakatu podaje się do wiadomości: Rady Kościoła; Zborów Kościoła.
3. Szczegółowych informacji dotyczących warunków kandydowania na stanowisko Rektora Seminarium udziela
Sekretariat WBST.
4. Informacja udzielona kandydatowi powinna zawierać
w szczególności:

I.

III. Dokumenty wymagane od osób ubiegających się
o stanowisko Rektora WBST.

1/ wypełniony wniosek
2/ oświadczenie woli o gotowości zamieszkania
w siedzibie WBST nie później niż do końca ( podaj: dzień-miesiąc-rok ),
3/ życiorys przedstawiający w szczególności przebieg
służby i pracy w Kościele oraz przebieg drogi życiowej biorąc pod uwagę punkty 1-9 ww „Wymogów”
4/ dyplom ukończenia studiów,
5/ pisemna prezentacja wizji rozwoju WBST,
z uwzględnieniem sposobów jej finansowania
6/ opinia macierzystego Zboru oraz dwóch pastorów
KChB, w tym prezbitera jednego z okręgów.
7/ pisemne przedstawienie metod realizacji pozyskiwania środków finansowych na rzecz organizacji non-profit

Podstawowe zadania Rektora WBST

1/ zapewnienie dobrej współpracy administracyjnej
WBST z Radą Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP,
2/ merytoryczny dobór kandydatów do kadry dydaktycznej,
3/ zapewnienie godnych warunków studiów i pobytu
studentom,
4/ objęcie opieką duszpasterską studentów,
5/ przeprowadzanie naboru nowych studentów,
6/ zapewnienie płynności finansowej Seminarium,
7/ reprezentowanie WBST w obrocie cywilnoprawnym, oraz z możliwością substytucji, w kontaktach z osobami fizycznymi i prawnymi,
8/ promocja WBST na zewnątrz.

II. Wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko
Rektora WBST.

1/ osoba spełniająca kryteria art. 43 ust. 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP,
2/ co najmniej wykształcenie wyższe — magisterskie w
zakresie nauk teologicznych uznane w RP, uznawanie Wyznania Wiary KChB w RP,
3/ pożądany stopień naukowy,
4/ doświadczenie duszpasterskie (minimum 7 lat)
i pedagogiczne,
5/ pożądane doświadczenie w pracy akademickiej
i naukowej,
6/ doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami
ludzkimi,
7/ praktyka w administrowaniu instytucją uczestniczącą w obrocie cywilno-prawnym,
8/ znajomość języka angielskiego,
9/ Udokumentowana umiejętność pozyskiwania środków finansowych na rzecz organizacji non-profit,
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10/ posiadanie skonkretyzowanej wizji rozwoju WBST
jako uczelni kościelnej służącej szerszemu środowisku ewangelikalnemu w Polsce i w naszej części
Europy,
11/ wola zamieszkania na stałe w siedzibie WBST,
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5.

Zgłoszone kandydatury na stanowisko rektora, Rada
rozpatruje na posiedzeniu, z którego sporządza
protokół wraz z wnioskami końcowymi, podpisany przez wszystkich jej członków.
6. Rada Seminarium WBST zastrzega sobie prawo
kierowania bezpośrednich propozycji objęcia stanowiska rektora WBST do członków Kościoła spełniających wymogi określone w punkcie 4 ustęp II.
7. Rada Seminarium WBST występuje z wnioskiem do
Rady Kościoła o powołanie kandydata na stanowisko Rektora WBST.
8. Dokumentacje z powołania kandydata na stanowisko rektora przechowuje się w Seminarium razem z dokumentacją Rady Seminarium WBST.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa
31-go grudnia 2017 roku.
Adres do korespondencji: jacek@komnet.com.pl
lub Jacek Woźniak, ul. San Carlos 1, 89-600 Chojnice

COACHING

Wojciech Kowalewski

Co wypełnia twoją pustkę?
Z

czym kojarzy ci się okres Świąt
Bożego Narodzenia? Odpowiedź wydawałaby się oczywista.
Znaczenie tych Świąt powinno wynikać już z samej ich nazwy. Jednak
dla wielu osób we współczesnym
społeczeństwie okres ten kojarzy
się bardziej z „królestwem świętego Mikołaja”, niż świętowaniem
narodzin Zbawiciela świata. Czy
wyobrażamy sobie przyjść na czyjąś imprezę urodzinową i zupełnie
ignorować solenizanta?
Cóż więc świętujemy? Jakie
znaczenie miało przyjście na świat
Jezusa? Czy obraz dzieciąteczka
w żłobie jest istotą tych świąt?
Czy „malutki Jezusek” i „sianko”
są wyrazem znaczenia tych świąt
w historii świata? Ich przesłanie jest
znacznie głębsze: „Wszystkim tym,
którzy go przyjęli, dał moc aby stali się dziećmi Bożymi…” (Jn. 1:12).
To jest Dobra Nowina.
W jaki sposób to przesłanie
może zmienić życie współczesnego
człowieka? Aby zrozumieć znaczenie tego czym jest Dobra Nowina,
musimy wpierw zrozumieć co jest
złą nowiną dla nas. Wystarczy obejrzeć wiadomości w telewizji albo
przyjrzeć się tytułom w gazetach lub
internecie by szybko zobaczyć w jak
zepsutym świecie przyszło nam żyć.
Jedna rzecz jest jednak pewna: bez
względu na to czy ktoś jest bogaty
czy biedny, czy ma wysoką pozycję

społeczną czy nie, czy jest nazywany dobrym czy złym człowiekiem –
dla każdego przychodzi czas kiedy
musi pożegnać się z życiem. Śmierć
i co dalej? – to jest egzystencjalne
pytanie, które towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Z biblijnego punktu widzenia, przyczyną
i źródłem wielu złych wieści jest to
co w Biblii nazwane jest ‘grzechem’.
Takie strasznie niepopularne słowo
dzisiaj! Paweł nauczał: „Wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”
(Rz. 3:23). Jakie są tego konsekwencje? „Zapłatą za grzech jest śmierć”
(Rz. 6:23) – odpowiada apostoł. Nie
chodzi tu tylko o śmierć fizyczną,
ale i duchową. Pismo Święte pozostawia nas bez złudzeń. Wszyscy
jesteśmy grzesznikami w obliczu
świętego Boga. Nikt z nas sam
z siebie nie jest w stanie o własnych
siłach sprostać standardom Bożym.
Przestrzeganie religijnych rytuałów, gromadzenie dobrych uczynków czy wszelkie inne nasze starania same w sobie nie są w stanie
zapewnić nam dostępu do Boga.
Zrozumienie tej prawdy jest bardzo istotne w kontekście odkrycia
aktualności Ewangelii dla naszego
życia. Zobaczenie, że jestem grzesznikiem i przyznanie się do tego jest
pierwszym krokiem do poznania
Boga. Bez uznania swojej grzeszności nigdy tak naprawdę nie zrozumiesz istoty Ewangelii.

Warto w tym kontekście zadać
sobie pytanie: Jak wygląda moje
życie? Czy żyję wartościami, które
wyznaję? Albo inaczej w kontekście ostatecznym: Jeśli dzisiaj bym
umarł, to czy wiem dokąd zmierzam?
Wielu może powiedzieć, ale ja jeszcze mam czas. Nie potrzebuję myśleć
o sprawach ostatecznych. Czy aby na
pewno tak jest? Jeśli zastanawiasz
się nad tymi pytaniami, tutaj właśnie
wkracza na scenę „Dobra Nowina”,
której przekaz brzmi: „Zapłatą za
grzech jest śmierć, lecz darem łaski
Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz. 6,23).
Święty Bóg posłał swojego Syna,
który był bez grzechu, aby On wziął
na siebie moje i twoje grzechy. Nie
dlatego, że sobie na to zasłużyliśmy,
ale tylko i wyłącznie z łaski Bożej:
„kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz. 5:8).
I właśnie to krzyż stanowi centrum
posłannictwa ewangelii. Paradoksalnie, ten krzyż, który w czasach Chrystusa był utożsamiany z największą
hańbą, dla tych którzy uwierzyli
w Jezusa stał się symbolem zbawienia, miłości i nadziei.
Jak napisał kiedyś B. Pascal:
„W każdym człowieku jest pustka na podobieństwo Boga”. W jaki
sposób ty zaspokajasz tę pustkę?
Adwent jest czasem przygotowań
do świętowania tego, że Zbawiciel
przyszedł na świat. Tylko On jest
w stanie wypełnić tę pustkę. Kiedy tak się dzieje, naprawdę jest co
świętować… i to nie tylko w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.

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

List z Fundacji Radość
Henryk Podsiadły

K

ochani Bracia, Siostry i Sympatycy
Kościoła Chrześcijan Baptystów

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w sfinansowaniu obozu zimowego
dla dzieci z Kicina i z całej Gminy Ojrzeń.
Chrześcijańska Fundacja Radość organizuje obóz zimowy w ośrodku „Harnaś 2” w Kościelisku koło Zakopanego
już po raz trzeci z rzędu. Tym razem
w dniach 21-26 stycznia 2018r. (Jest to
drugi tydzień ferii zimowych woj. mazowieckiego). Mamy już rezerwację na
100 osób. Obóz zgłaszamy w Kuratorium Oświaty. Koszt jednego uczestnika
za cały pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie i transport autokarem w obie strony
wynosi 500 zł.
Chrześcijańska Fundacja Radość
wraz z 1 Zborem KChB w Warszawie

prowadzi misję w Kicinie, gdzie powstał
Pierwszy Zbór Baptystyczny na Ziemiach
Polskich. Modlimy się o Kicin, jeździmy
do Kicina z paczkami świątecznymi dla
tamtejszych dzieci. W czasie ostatnich ferii zimowych zaprosiliśmy dzieci
z Kicina na nasz zimowy obóz w Kościelisku i przyjechało 31 dzieci. To był
wspaniały obóz, dzieciom się bardzo
podobało na obozie, ich rodzicom którzy
nas odwiedzili w Kościelisku również.
W czasie nadchodzących ferii dzieci
z Kicina chcą pojechać znowu. Z wieloma z nich mam kontakt na facebooku
i zwracają się bezpośrednio do mnie
z prośbami o wyjazd na zimowisko.
Gmina Ojrzeń jest jedną z najbiedniejszych na Mazowszu. Mamy okazję im
pomóc i przy okazji głosić im Ewangelię.

wiadomości ze Świata

Prognozy odnośnie światowych religii
Amerykańska agencja badawcza Pew Research Centre ogłosiła rezultaty swoich badań odnośnie liczebności światowych
religii. W połowie tego wieku prawie połowa wszystkich chrześcijan (42%) może znajdować się w Afryce poniżej Sahary.
A ilość muzułmanów wzrośnie z 16 do 27%. Obecnie jest 500
mln buddystów, ale w połowie wieku będzie ich 460 mln. Europa będzie się starzała, ilość chrześcijan spadnie z 24 do 14%.
Ponadto w Europie znajduje się 12% wszystkich niereligijnych
osób na świecie. Ameryka Południowa, gdzie chrześcijanie
stanowią 90% wszystkich mieszkańców, okaże się kontynentem stabilnym. Na świecie mieszka 1.16 mld ludzi niereligijnych, z których 75% znajduje się w Azji, a przede wszystkim
w Chinach (61%). W latach 2015-2020 chrześcijanie stracą na
korzyść niereligijnych 7,15 mln osób (Christian.by). (KW)
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Proszę o wpłacanie darowizn na rachunek bankowy:
Chrześcijańska Fundacja Radość,
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa,
PL 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
- z dopiskiem: „Na obóz”
Im więcej pieniędzy uda się nam
zdobyć tym więcej dzieci będziemy
mogli zaprosić na ten obóz. Moim celem jest 50 dzieci z Kicina + 50 dzieci
z innych miejscowości, czyli 100
uczestników wraz z opiekunami – 2 pełne autokary dzieci.
Proszę też pamiętać o przekazaniu
1% podatku od dochodów w roku 2018
na Chrześcijańską Fundację Radość:
KRS: 0000245205
Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami błogosławieństwa,

Niemcy – chrzest nawróconych
muzułmanów

Ponad 80 uchodźców z Iranu i Afganistanu nawróciło się na
chrześcijaństwo i przyjęło chrzest. Albert Babajan, pastor,
dokonał tego chrztu w miejskim parku Hamburga. Powiedział on, że ludzie ci byli rozczarowani islamem. Po przybyciu
do Niemiec wielu uchodźców przeszło na chrześcijaństwo.
Niektórzy starali się tego dokonać ze względu na to, że jako
chrześcijanie chcieli być otoczeni troską i otrzymać dodatkową opiekę. Dlatego przed chrztem pastor zwykle pyta o to,
jak Chrystus zmienił ich życie. „Wiara chrześcijańska zmienia sposób myślenia i światopogląd. Jeżeli ktoś mówi mi, że
w końcu znowu może spokojnie spać, że mógł przebaczyć
swoim wrogom, wtedy wiem, że w sercu jest on chrześcijaninem. Od 20 do 30 procent uchodźców chce słuchać ewangelii.
Ale kto nie uwierzy, nie może być ochrzczony” – mówi pastor
(mahabatnews). (KW)

s
i
d
a
V
o
u
Q

Z Życia kościoła | SŁUŻBA KOBIET

– Regionalna Konferencja Kobiet
Fot.do artykułu: Ewelina Żmijewska - Zubrzak

3

czerwca – to dzień, na który my,
kobiety ze Zduńskiej Woli, długo czekałyśmy. Odkąd wylosowano
nasz zbór do zorganizowania Regionalnej Konferencji Kobiet, poświęciłyśmy czas na planowanie
i modlitwy, aby był to dzień ku zbudowaniu, do którego przyzna się
Bóg. Tematem przewodnim naszej
konferencji był werset z Pierwszej
Księgi Mojżeszowej: „Skąd przychodzisz i dokąd idziesz?” (1 Moj. 16,8),
a zatytułowałyśmy ją „Quo Vadis?”.
Naszą główną mówczynią była
Agnieszka Niemasik, z gdyńskiego
Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Przygotowała dla nas wykład na
podstawie I Księgi Mojżeszowej
opowiadający historię dwóch kobiet:
Sary i Hagar, które chociaż świadome istnienia Boga i Jego obietnic,
miały swój własny pomysł na życie.
Ta historia pokazała nam, jak ważne
jest zaufanie Bogu, pomimo otaczających nas okoliczności.

Chociaż Hagar nie jest pozytywnym przykładem, to przez jej życie
możemy się wiele nauczyć:
Po pierwsze, że grzech człowieka niesie ze sobą konsekwencje.
Po drugie, że Bóg pomaga nieść
te konsekwencje, jeżeli Mu zaufasz.
Po trzecie, niebezpieczne jest tylko połowiczne poddanie się Bogu,
bo ciągle zostawiasz furtkę na działanie grzechu – powrót do starego
życia.
Wnioski dla nas:
• Nigdy nie zapominajmy o Bożych
obietnicach.
• Nie bądźmy jak Hagar i nie wracajmy do tego, z czego wyprowadził nas Bóg.
• To On, jako pierwszy przychodzi
do nas i On jest inicjatorem naszych relacji. Przychodzi do człowieka w każdych okolicznościach
życia. Nasza grzeszność Go nie
zaskoczy, bo wie o nas wszystko
najlepiej.

Doskonałym uzupełnieniem wykładu Agnieszki były świadectwa
Agaty i Kasi, które pokazały nam,
że jeżeli mu zaufamy to On wszystko dobrze uczyni, a Jego owoc błogosławieństwa będziemy zbierać
w obfitości.
Czas przerwy obiadowej pozwolił nam ze sobą nawiązać relacje
i podzielić się na gorąco wrażeniami
z wykładu i świadectw.
Podsumowaniem obfitego w przeżycia duchowe dnia, był koncert Kasi
Kiklewicz. Jej piosenki inspirowane
Bożym Słowem idealnie wpisały się
w charakter naszej konferencji.
Drzwi kościoła były otwarte dla
wszystkich, aby ta śpiewana ewangelia była dostępna dla każdego.
Wierzymy, że te osoby, które były
z nami w tym dniu zostały zbudowane wykładem, pocieszone świadectwami, ukojone muzyką, aby pamiętać „skąd przychodzimy i dokąd
zmierzamy”.
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wiadomości KChB /IV-XI 2017
Opr. Danuta Marcyniak

Wiadomości

kwiecień-listopad 2017

Z KANCELARII KOŚCIOŁA

R

ada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP na swoim XXVII
posiedzeniu kadencji 2013-2017, które odbyło się w dniach 28-29 maja
2017 r., podjęła następujące uchwały:
1 Uchwała o wyrażeniu stanowiska wobec zmian w niektórych zborach baptystycznych w Wielkiej Brytanii,
2 Uchwała o udzielenie pożyczki na publikację wskazaną przez Komisję Etyki i Teologii,
3 Uchwała o stanowisku Rady Kościoła
ws. niepowołania Komisji Prawnej,
4 Uchwała o wyznaczeniu daty i miejsca XL Krajowej Konferencji Kościoła
w 2018 roku,
5 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w Trelkowie,
6 Uchwała o upoważnieniu do sprzedaży nieruchomości w Trelkowie,
7 Uchwała o wpisaniu Waldemara Bronowickiego do Rejestru Pastorów
Kościoła,
8 Uchwała o zmianie wpisu w Rejestrze
Pastorów Kościoła prezb. Zbigniewa
Miksy,
9 Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego i składu Komisji dla
Krzysztofa Biernackiego,
10 Uchwała o upoważnieniu do dokonania ordynacji na urząd pastora Sa-

muela Skrzypkowskiego w Pierwszym
Zborze KChB w Warszawie.
W dniu 17 czerwca Krajowa Konferencja Kościoła wybrała na Przewodniczącego Rady Kościoła – prezbitera
dr Mateusza Wicharego, na następną,
4-letnią kadencję.
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP na swoim I posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu
17 czerwca 2017 r. wybrała:
1 Prezbitera Henryka Skrzypkowskiego
na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Kościoła.
2 Prezydium Rady Kościoła – członkowie Prezydium Rady Kościoła to
prezb. Marek Głodek oraz prezb. Marcin Górnicki.
W dniu 17 czerwca 2017 r. w Warszawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39
odbyło się I posiedzenie Prezydium
Rady Kościoła kadencji 2017-2021.
Podjęto uchwały:
1 Uchwała o powołaniu na misjonarza
Danuty Marcyniak.
2 Uchwała o powołaniu na misjonarza
Ksawerego Sroki.
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP na swoim II posiedzeniu kadencji
2017-2021, które odbyło się w dniach

Nowa Rada KChB wybrana na Krajowej Konferencji Kościoła, Warszawa, 15-17.06.2017 r.
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3-4 września 2017 r., podjęła następujące uchwały:
1 Uchwała o wyznaczeniu daty Egzaminu Kościelnego Krzysztofa Biernackiego,
2 Uchwała o przeniesieniu Zboru „Droga Zbawienia” w Białymstoku z Okręgu Pomorskiego do Okręgu Białostockiego,
3 Uchwała o powołaniu przedstawicieli
Rady Kościoła w Komisji Prawnej,
4 Uchwała o wpisaniu Samuela Skrzypkowskiego do Rejestru Pastorów Kościoła,
5 Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej Diakonatu,
6 Uchwała o wysokości składek na Towarzystwo Biblijne.
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów
w RP na swoim III posiedzeniu kadencji 2017-2021, które odbyło się w dniu
5 października 2017 r., podjęła następujące uchwały:
1 Uchwała o powołaniu Koordynatora
ds. Duszpasterstwa Pastorów,
2 Uchwała o przyjęciu Strategii rozwoju
Kościoła na lata 2017-2021,
3 Uchwała o wyborze członków Rady
Domu Opieki Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017-2021,
4 Uchwała o upoważnieniu pastorów do
ordynacji Ivana Krasnoshapki w Zborze KChB w Zelowie,
5 Uchwała o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła w 2018 roku i powołaniu Komitetu Organizacyjnego,
6 Uchwała o powołaniu na misjonarza
przy Radzie Kościoła Daniela Amilianowicza,
7 Uchwała o powołaniu Baptystycznej
Akcji Charytatywnej i nadaniu jej statutu,
8 Uchwała o powołaniu Rady Nadzorczej
Baptystycznej Akcji Charytatywnej,

9 Uchwała o zakupie nieruchomości
w Rzegnowie pod Gnieznem,
10 Uchwała o zwołaniu pierwszego posiedzenia Komisji Prawnej,
11 Uchwała w sprawie zakupu samochodu służbowego.
W miesiącach kwiecień-listopad 2017
r. Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter Mateusz Wichary reprezentował
Kościół bądź uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:
• 5 kwietnia – udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej,
• 9 kwietnia – wizyta i wygłoszenie kazanie w I Zborze KChB w Krakowie,
• 23 kwietnia – wizyta na nabożeństwie
w I Zborze w Poznaniu i w Zborze „Genesis” w Poznaniu (spotkanie popołudniowe),

dowej PRE we Wrocławiu,
• 2-8 lipca – udział w Konferencji Baptist
World Alliance w Bangkoku,
• 16-23 lipca – współprowadzenie Wczasów Seniora z pastorem Piotrem Czerwińskim,
• 29 lipca – wprowadzenie w urząd duszpasterza Zboru Rosyjskojęzycznego –
Michaiła Baloga,
• 4-6 sierpnia – udział w konferencji Mabawid na Węgrzech na zaproszenie
Kościoła Węgierskich Baptystów,
• 25 sierpnia – otwarcie konferencji młodzieżowej Refresh w Radości,
• 30 sierpnia – prowadzenie posiedzenia
Zarządu Aliansu Ewangelicznego,

• 21 października – udział w centralnych
obchodach jubileuszu 500-lecia Reformacji, Warszawa, ul. Waliców 25,
• 26 października – udział w konferencji naukowej poświęconej Reformacji
w Szczecinie,
• 27 października – udział w centralnych uroczystościach jubileuszowych
500-lecia Reformacji Kościoła Luterańskiego na Zamku Królewskim
w Warszawie z udziałem Prezydenta RP,
• 28 października – udział w uroczystości jubileuszowej 70-lecia zboru KChB
w Chrzanowie,
• 29 października – wizyta oraz wygłoszenie kazania w zborze w Wiśle,

• 3-4 września – prowadzenie posiedzenia Rady Kościoła,

• 29 października – 2 listopada – udział
w szkoleniu dotyczącym przywództwa
w Barcelonie,

• 30 kwietnia – wizyta i wygłoszenie kazania w Zborze w Wisle,

• 6 września – wizyta w Berlinie u niemieckich baptystów w/s możliwości
współpracy charytatywnej,

• 7 maja – wizyta i wygłoszenie kazania
w Zborze w Lwówku Śląskim,

• 4 listopada – udział i wykład na posiedzeniu Okręgu Dolnośląskiego
w Lwówku Śląskim

• 10 września – wizyta w II Zborze KChB
we Wrocławiu,

• 11 maja – prowadzenie posiedzenia
Zarządu Aliansu Ewangelicznego
w RP,

• 5 listopada – wizyta w Kościele Zielonoświątkowym w Inowrocławiu,

• 17 września – udział w uroczystości
jubileuszowej 90-lecia Zboru KChB
w Hajnówce,

• 8 listopada – udział w zjeździe Aliansu
Ewangelicznego w Radości,

• 12-13 maja – wykłady na WBST,

• 19-23 września – udział w konferencji
European Baptist Federation w Erewaniu, Armenia,

• 14 maja – wizyta oraz wygłoszenie
kazania w Wietnamskim Zborze KChB
w Warszawie,
• 18-25 maja – udział w konferencji European Leadership Forum w Wiśle,
• 21 maja – wizyta oraz wygłoszenie kazania w zborze w Kętach,
• 28-29 maja – prowadzenie posiedzenia
Rady Kościoła,
• 31 maja – udział w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej,
• 2-3 czerwca – wykłady na WBST,
• 4 czerwca – wizyta oraz wygłoszenie
kazania w Zborze „Droga Zbawienia”
w Białymstoku,
• 6-8 czerwca – udział w konferencji misyjnej we Lwowie,
• 15-17 czerwca – Krajowa Konferencja
Kościoła,
• 18 czerwca – ordynacja Samuela
Skrzypkowskiego w I Zborze KChB
w Warszawie,
• 21-22 czerwca – udział w sesji wyjaz-

• 23 września – udział w konferencji
„Stare na nowo”, Warszawa,

• 9-11 listopada – udział w zjeździe CEL-u,
• 21 listopada – 1 grudnia – wizyta
w Rosyjskim Kościele Baptystów
w Moskwie.

• 24 września – wizyta w zborze
w Gnieźnie,
• 1 października – wizyta w zborze
w Koszalinie,
• 5 października – prowadzenie posiedzenia Rady Kościoła,
• 5-7 października – współprowadzenie
konferencji kaznodziejskiej w Radości,
• 7 października – ordynacja Ivana Krasnoshapki w zborze w Zelowie,
• 8 października – wizyta w zborze
w Chojnicach,
• 12-14 października – udział w konferencji misyjnej na Węgrzech wraz
z prezb. M. Głodkiem, pastorem M.
Szlachetką i D. Muszkietem,
• 17 października – udział w posiedzeniu
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej,

Ordynacja Ivana Krasnoshapki, Zelów, 7.10.2017
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wiadomości ze Świata
opr. Konstanty Wiazowski

Kongo – baptysta na czele
kościoła protestanckiego

Andre Bokundoa-bo-Likabe, sekretarz
generalny Wspólnoty Baptystycznej Rzeki Kongo i były wiceprezydent Światowego Związku Baptystów, 19. sierpnia br.
został wybrany na stanowisko prezydenta Kościoła Chrystusa w Kongo (KCK).
Kościół ten w Demokratycznej Republice
Kongo, która terytorialnie jest większa
od całej zachodniej Europy, jest największym zjednoczonym kościołem i drugą
pod względem wielkości protestancką
denominacją na świecie. Należą do niego
baptyści, uczniowie Chrystusa, prezbiterianie, metodyści, luteranie, morawianie
itp. Kościół ten posiada centralną administrację i synod oraz komitet wykonawczy. Bokundoa jest specjalistą w zakresie języków semickich, studiował język
hebrajski i ugarycki w Izraelu i w Anglii.
Był pastorem wielu zborów, wykładał
w Baptystycznym Seminarium w Kinszasie oraz międzywyznaniowej uczelni
w Kongo. Jego kadencja jako prezydenta
tego zjednoczonego Kościoła trwa siedem
lat z możliwością reelekcji (bwa.org).

USA – atak na zbór
baptystyczny

Do strzelaniny w kościele baptystów
w miejscowości Sutherland Springs doszło w niedzielę (5. listopada br.) po południu lokalnego czasu. Z rąk 26-letniego
Devina Patricka Kelley’ego zginęło w sumie 26 osób, w tym 14-letnia córka pastora. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 18
miesięcy, najstarsza – 72 lata. 24 kolejne
osoby zostały ranne, z czego 10 pozostaje w stanie krytycznym. To bezsensowna
zbrodnia związana głównie z sytuacją rodzinną napastnika – oświadczył Freeman
Martin z Departamentu Bezpieczeństwa
Publicznego stanu Teksas. Dodał, że
Kelley przed śmiercią wielokrotnie zastraszał swoją teściową, która regularnie
uczęszczała do wspomnianego kościoła.
Jego była żona i teściowie należeli do
parafii baptystów w Sutherland Springs.
W chwili strzelaniny teściowej Kelley’ego
– której groził – nie było jednak wewnątrz
kościoła. W środku znajdowała się natomiast babcia jego byłej żony (gazeta.pl).
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Uganda – zbór baptystów daje światło

Wioska Kayanja zwykłe po zachodzie słońca pogrążała się w ciemności, ale tamtejszy zbór baptystyczny podarował jej światło. Zainstalowane na domu modlitwy
przez Baptystyczne Towarzystwo Misyjne panele słoneczne sprawiły, że ilość
członków zboru wzrosła z 30 do 80. Teraz zbór otwiera swoje drzwi każdego wieczora, a ludzie schodzą się, aby czytać, za małą opłatą ładować baterie swoich telefonów. Uzyskane środki pozwalają na utrzymanie budynku i wsparcie dla wdów
i sierot. Tylko siedem procent tego okręgu ma dostęp do elektryczności. Większość
po zachodzie słońca korzysta z lamp naftowych i świec. Gdy słońce świeci tylko 12
godzin, szczególnie na terenach wiejskich, bezpieczne źródło światła zmienia życie.
„Moje dzieci każdego wieczoru przychodzą tu, by odrabiać lekcje” – mówi Kambala, członek tego zboru. Cieszy się z tego, jakiej wielkiej zmiany w jego rodzinie
i całej wiosce dokonało zainstalowanie paneli słonecznych. Kayanja to jedna
z ośmiu wiosek, gdzie znajdują się zbory, oferujące zakumulowane światło słoneczne, które pomaga dzieciom w nauce i przyciąga ludzi do wiary (baptisttimes).

USA – religijny krajobraz

Od 2006 roku uległ on radykalnej zmianie. Public Religion Research Institute
w 2016 roku, na podstawie danych od 101.000 osób z 50 stanów, opublikował
dane na ten temat. Zmniejsza się ilość białych protestantów i katolików. W 1996
roku biali chrześcijanie stanowili 65% wszystkich chrześcijan, obecnie tylko 54%.
W 1991 roku biali protestanci stanowili 81%, a teraz tylko 67%. Czyli jedną trzecią
wszystkich protestantów stanowią kolorowi. 75% czarnoskórych to chrześcijanie,
w tym 67% to protestanci. Obywatele pochodzenia hiszpańskiego w 48% są katolikami i w 25% protestantami. Największą wspólnotą w tym kraju są baptyści
– prawie 32% wszystkich protestantów. Następnie są metodyści – 10%, zielonoświątkowcy – 10% i luteranie – 8%. Tylko 3% protestantów należy do Kościoła
Episkopalnego czy Anglikańskiego. Ponadto 17% protestantów należy do zborów
niezależnych, nie należących do żadnej denominacji. 24% Amerykanów nie utożsamia się z żadną religią – to ateiści, agnostycy lub nic szczególnego. Ich liczba
ostatnio potroiła się (evangelicalfocus).

Film „Paweł, apostoł Chrystusa”

W 2018 roku, w reżyserii Andrew Hyatta, pojawi się w kinach film o ostatnich
dniach Pawła. Łukasza gra Jim Caviezel, zaś Pawła – James Foulkner. Zdjęcia są
robione na Malcie. Obejmie on czas od Pawła jako prześladowcy chrześcijan, do
najbardziej wpływowego apostoła aż do ostatnich dni przed egzekucją w Rzymie.
Gdy zbliża się dzień egzekucji, Paweł nadal głosi ewangelię i zachęca swoich przyjaciół do wytrwania w wierze. Odegrał on kluczową rolę w rozwoju pierwotnego
Kościoła. Poza Jezusem nikt tak nie przyczynił się do wzrostu Kościoła jak apostoł
Paweł. Jest on autorem wielu ksiąg Nowego Testamentu, przebył pieszo wiele
tysięcy kilometrów, by szerzyć ewangelię. Z mordercy chrześcijan Paweł stał się
nieprawdopodobnym ich przywódcą. Jego życie jest przekonującym przykładem
przebaczenia, czego tak bardzo potrzebujemy dzisiaj (evangelical focus).

USA – Kościół Episkopalny w odwrocie

W 2015 roku kościół ten zmniejszył się liczebnie o 37.669 członków, zaś w 2016
– o 34.179 członków. Spadki te są notowane już od 10 lat, powiedział Michael
Barlowe, zwierzchnik tej denominacji w swoim sprawozdaniu. W ubiegłym roku
zamknięto 37 parafii. Obecnie kościół ten w całym kraju posiada 6.473 parafii.
Jednym z powodów tych spadków jest przyjęta przez ten kościół liberalna teologia
– akceptacja homoseksualizmu i homoseksualnych małżeństw. W 2003 roku, gdy
biskupem został homoseksualista Gene Robinson, wiele parafii wystąpiło z tego
kościoła. W ciągu pięciu lat Kościół Episkopalny będzie starać się wejść w bliską
współpracę ze Zjednoczonym Kościołem Metodystycznym. Chodzi o jedność sakramentów i służb. Zjednoczony Kościół Metodystyczny już znajduje się w pełnej
jedności z takimi chrześcijańskimi denominacjami jak Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce, Afrykański Episkopalny Kościół Metodystyczny czy Kościół
Morawiański (Christianpost).

Anglia już nie jest anglikańska

Najnowsze badania opinii publicznej pokazały, że Wielka Brytania nie jest już
w praktyce krajem anglikańskim. Od 2000 roku odsetek osób przyznających
się do anglikanizmu spadł aż dwukrotnie – z 30% do zaledwie 15%. W grupie
osób w wieku 18-24 lat, za anglikanów uważa się tylko 3% ankietowanych.
W tym samym okresie odsetek katolików niemal się nie zmienił i utrzymuje
się na poziomie około 10% społeczeństwa. Zjednoczone Królestwo staje się
w praktyce krajem areligijnym. Liczba osób nie wyznających żadnej religii po
raz pierwszy przekroczyła połowę (53% wobec 48% w 2015 roku). Po zakończeniu batalii o ordynację biskupek, na czoło debaty zaczyna się powoli wysuwać kwestia oceny homoseksualizmu. Ostatnio środowiska LGBT doprowadziły
do przyjęcia uchwały, która potępia udzielanie osobom homoseksualnym – nawet na ich prośbę – duszpasterskiej pomocy w przezwyciężaniu ich skłonności
i aktywnego homoseksualnego stylu życia (ekumenizm.pl).

Ukraina – święto wdzięczności

17. września od rana do wieczora trwało w Kijowie święto wdzięczności. Dziękowano Bogu za wszystkie Jego dary, modlono się o pokój i jedność Ukrainy. Wszystkich gości witali pastorzy, muzykanci i śpiewacy. Mottem tego
zgromadzenia były słowa: „Czci Mnie ten, kto mi ofiaruje swe podziękowanie”
(Ps.50,23). Na wielu scenach występowały zespoły muzyczne, chóry. „Marzymy o tym, aby Królestwo Boże dotarło do każdego serca, aby zmieniły się
nasze wioski i miasta, aby każda rodzina ukorzyła się przed Bogiem” – powiedział Walerij Antoniuk, przewodniczący Rady Kościoła Baptystów. Zwierzchnicy
protestanckich kościołów wznieśli modlitwę wdzięczności za chleb i Biblię, za
odrodzenie Ukrainy i błogosławieństwo dla narodu. Były też występy sportowe.
Szczególnym gościem tej uroczystości był Nick Vujicic z Australii. Jego wystąpienia wysłuchało prawie pół miliona ludzi, było ono tłumaczone na dziewięć
języków i bezpośrednio transmitowane do 26 krajów. Mówił o prawdziwej miłości do Boga, o sensie życia i wartości człowieka w oczach Bożych (ecbua.info).

Armenia – posiedzenie Rady Europejskiej Federacji
Baptystów

Na stanowisko przewodniczącej Federacji wybrano Jenni Entrican, byłą przewodniczącą Rady Kościoła Baptystów Anglii. Dwa lata temu została ona zastępcą przewodniczącego EFB, odwiedzała wiele krajów i poznawała tam sytuacje
baptystów. „Jestem zaszczycona tym stanowiskiem i z Bożą pomocą będę starała się być zachętą i pomocą naszym siostrom i braciom naszej Federacji. Liczę
na wasze modlitewne wsparcie” – powiedziała Jenni. Pierwszą kobietą na tym
stanowisku była Birgit Karlsson ze Szwecji. Niektórzy delegaci nie wyrazili poparcia temu wyborowi, ponieważ w ich kościołach kobiety nie mogą sprawować
funkcji pastorskiej. Jej zastępcą został Meego Remmel z Estonii. Za dwa lata to
on automatycznie zostanie przewodniczącym Federacji. To doroczne spotkanie
przedstawicieli Federacji odbyło się w Jerewaniu, stolicy Armenii. Po wyborze
przewodniczącej i jej zastępcy odbyła się modlitwa nad nowo wybranymi. Na
tym dorocznym spotkaniu podjęto cztery rezolucje, które dotyczyły: potępienia
wszelkich aktów terrorystycznych i solidaryzowania się z ich ofiarami;
potwierdzenie biblijnego
wzoru małżeństwa jako
związku między mężczyzną i kobietą; wspieranie
powrotu chrześcijan do
Iraku oraz wyrażenie
zaniepokojenia z naruszania wolności religijnej
w Rosji (ebf.org).

Liberia – 170 lat
niepodległości

26. lipca 2017 roku Liberia świętowała
swój dzień niepodległości. Już w latach
1882-1847 byli tam baptyści. Lott Cary,
wyzwolony niewolnik z Richmond (USA) był
pastorem założycielem Providence Baptist
Church w stolicy tego kraju. Baptyści mieli swój udział w podpisanej 26. lipca 1847
roku Deklaracji Niepodległości. Później pełnili oni wiele publicznych funkcji. John Day,
wyzwolony niewolnik, w 1830 roku wraz
ze swoją rodziną wyemigrował do Liberii
i stanął tam na czele misji baptystycznej.
Joseph J. Cheeseman w latach 1892-1896
był dwunastym prezydentem tego kraju i pastorem zboru baptystycznego w Edina. Potem w latach 1971-1980 prezydentem tego
kraju był baptysta William R. Tolbert. Baptyści w Liberii powołali w całym kraju ponad
50 różnych szkół. W 1976 roku powstało
Baptystyczne Seminarium Teologiczne, które dotąd wyedukowało ponad 700 pastorów
i liderów różnych denominacji. Liberyjscy
baptyści aktywnie pomagali ofiarom wojny
domowej, która pochłonęła ponad 200.000
ofiar, angażowali się w zwalczanie śmiertelnego wirusa ebola. Kościół Baptystów tego
kraju liczy 55.000 członków w 225 zborach
(BWA Connect, 10/2017).

Sylwester Stallone wraca
do wiary w Chrystusa

Urodził się 71 lat temu w Nowym Jorku we
włoskiej rodzinie chrześcijańskiej i teraz
jako syn marnotrawny – tak o sobie mówi –
wrócił do swego Pana, bo wcześniej zszedł
z drogi i pobłądził. Jego ojciec był fryzjerem
i kosmetologiem, a matka tancerką. W czasie porodu akuszerka niechcący uszkodziła
nerw, co doprowadziło do paraliżu części
twarzy i trudności wymowy. Mając 10 lat
przeżył rozwód rodziców. Gdy miał 24 lata
zamieszkał na stacji autobusowej. Wtedy
zaproszono go do odegrania drugorzędnej
postaci w małym filmie. Potem przyszły
większe role (Rocky, Rambo) i sława. Ale
w 2012 roku umiera na raka płuc jego siostra. „W końcu zrozumiałem, że trzeba się
zatrzymać i powierzyć swoje życiu Bożej
kontroli. Im częściej uczęszczam do kościoła, tym bardziej poddaję się procesowi chodzenia z Jezusem i częściej słucham Jego
Słowa. Kościół to sala sportowa duszy.
Aby ćwiczyć, trzeba korzystać z pomocy
innych. Jezus jest źródłem siły dla każdego,
kto uczestniczy w maratonie życia” – mówi
Stallone (Christian.by).
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„Podręczny przewodnik MacArthura po Biblii”

c A rt
John Ma

hur

y

P o d rę c z n i k

n
p rz e w o d
ra
Ma cArt h ui
p o B i b li

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

