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OD REDAKCJI

Razem, w Boży czas!
Inność może nas inspirować lub wzbudzać strach. Być uzupełnieniem i pomocą
lub wrogiem. Kiedy Adam spojrzał na Ewę,
dostrzegł w niej towarzysza życia: kogoś
takiego jak on sam (kość z kości, ciało
z ciała – Rdz 2:23), ale jednocześnie kogoś
innego. Okrzyk zachwytu nad nią nie był
przecież okrzykiem zachwytu nad kopią
siebie samego. Bóg stworzył mu uzupełnienie; kogoś, kto mając własne dary, zdolności czynił Adama kompletnym. Dopiero
razem tworzyli jedno ciało, nową jakość
złożoną z dwu różniących się ludzi (2:24).
Jesteśmy powołani do bycia razem z innymi od nas ludźmi. Owszem, ta inność wymaga od nas wysiłku zrozumienia i docenienia kogoś innego, niż ja sam. Bez niego,
czyli bez wyjścia z siebie ku drugiej osobie,
to nie zadziała. Tak w rodzinie, jak w kościele, czy społeczeństwie. A na to nie zawsze
mamy ochotę, co czasem w uduchowiony
sposób potrafimy usprawiedliwić. Prawdą
bowiem jest również to, że nie możemy
być otwartymi na wszystko i wszystkich.
Wyznaczając granice społeczności i współpracy, pamiętajmy jednak, że inność niekoniecznie jest zła. Być może jest właśnie błogosławieństwem uzupełnienia nas, które
nas ominie, jeśli ją zlekceważymy.
Bądźmy więc razem! Do spojrzenia w Boży
sposób na różnorodność charakterów zachęca Janusz Kucharczyk; do poszukiwania
wspólnej płaszczyzny – Ryszard Tyśnicki;
do spojrzenia na Królestwo Boże jako właśnie jakość Bożą, w której owa różnorodność obdarowania i powołań najpełniej się
realizuje – ja w swoim artykule. Dodatkowo
– w związku z rozpoczęciem Nowego Roku
– zachęcamy do refleksji nad czasem – zarówno w otwierającym numer kazaniu, jak
refleksji nad miejscem seniorów w naszych
zborach, wspomnieniu o bracie Arseniuszu
Krasnopolskim, jak i rozważaniu o postawie
wobec przyszłości – Andrzeja Seweryna
oraz o roli początków – Włodka Tasaka.
No właśnie – początki. Nie zmieniliśmy
w tym roku wiele w układzie Słowa Prawdy.
Zaczynamy, jak zawsze od kazania. Informujemy o wydarzeniach w Kościele (w tym
numerze: o konferencji kobiet). Następnie
materiał związany z tematem głównym
i w części trzeciej – stałe rubryki. Kontynuujemy rozważanie o chrześcijanach, którzy

zmienili świat, kącik dla dzieci prowadzony
przez Zbyszka i Nelę Kłapów, refleksje Aliny
Woźniak „Kobieta Kobiecie” oraz serię „Inspirujące symbole” Anety Krzywickiej (od
lutego). Kontynuujemy zawsze inspirujący
wybór wiadomości ze świata z perspektywy naszego Kościoła, który wiernie redaguje dla nas drogi brat Konstanty Wiazowski.
Ze zmian, w tym roku Beata Jaskuła-Tuchanowska wraca do publikowania poezji.
Dla młodych nowa seria – Ekipa Pawła
– o towarzyszach i współpracownikach
apostoła Pawła. Janusz Kucharczyk zacznie od omówienia różnorodnych charakterów – z uwzględnieniem chrześcijańskiej
perspektywy, a Włodek Tasak zacznie serię
o ważnych dla nas Bożych słowach.
Mam nadzieję, że zarówno wybór cyklów
kontynuowanych, jak zmian będzie dla
Was, Drodzy Czytelnicy, błogosławieństwem. Zależy nam na tym. Dziękujemy
za to, że zdecydowaliście się być z nami
kolejny rok. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie opłacili prenumeraty na rok 2014
zachęcamy, by to uczynili.
Na koniec rozważań o byciu razem i Bożym
czasie pozwolę sobie wskazać na Festiwal
Nadziei 14 i 15 czerwca. To wyjątkowy
moment, który możemy przeżyć razem.
Nie tylko z innymi chrześcijanami, ale również zaproszonymi przez nas przyjaciółmi,
którym życzymy odnalezienia wiary i życia w Jezusie Chrystusie. Zachęcamy do
modlitwy i planowania bycia razem z nimi
i nami wszystkimi w tym czasie, dlatego
załączamy do Słowa Prawdy ulotkę, która
może w tym pomóc. Oby Bóg zdarzył, by
ten przyjazd Franklina Grahama stał się dla
naszego Kościoła równie wielkim błogosławieństwem, jak jego ojca w 1978 roku.
Drogi Panie, widzisz nas. Nasze słabości
i potencjał, jaki w nas zasiałeś. Nasza wiarę
i niewiarę. Słabość, i moc, której możesz
nam udzielić. Daj nam, u początku tego Nowego Roku, polegać na Tobie. Szukać Ciebie wiernie, odważnie i z nadzieją. I zdarz
nam tej łaski, byśmy mogli doświadczyć
Twojego prowadzenia i błogosławieństwa;
byśmy widzieli bez żadnych wątpliwości
i niepewności, że „oto jesteś z nami po
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Niechby on nawet się i skończył, bylebyś Ty
był z nami, w miłości Ojca i mocy Twego
łaskawie nam udzielonego Ducha, Amen.
w imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE
Kazanie wygłoszono podczas audycji
II Programu Polskiego Radia
(sobota, godz 7.40) pt:

5 minut
nad Biblią

Marek Budziński

C

zytając Księgę Koheleta w Starym
Testamencie spotykamy słowa,
które każdego dnia, a szczególnie na
początku roku powinny inspirować nas
do refleksji nad przemijającym czasem:

ganych ludzi. Zwrot „nie mam czasu”
nie mówi do końca prawdy. Chodzi
o to, że nie mam na „to” czasu, co
znaczy, że na „tamto” mam czas, gdyż
uważam to za ważniejsze.

Wszystko ma swój czas i każda sprawa
pod niebem ma swoją porę

U Salomona czytamy: „Widziałem
żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom aby się nimi trudzili. Wszystko
pięknie uczynił w swoim czasie, nawet
wieczność włożył w ich serca; a jednak
człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca”
(3:10-11).

Jest czas rodzenia i czas umierania, jest
czas sadzenia i czas wyrywania. (3:1-2).

Nie mam czasu?
Jesteśmy ograniczeni czasem i czas
kształtuje naszą rzeczywistość:
„Mam dom, mam wóz, lokatę mam, ale
czasu nie mam.
Mam tytuł, mam talent, mam ambicje,
no i wiedzę mam, ale czasu nie mam.
Mam urodę, mam swobodę, zdrowie
też właściwie mam, ale czasu nie mam.
Mam stosunki, mam psa, mam mamę,
a nawet wyrzuty sumienia mam, ale
czasu nie mam”.
Tak w jednej z gazet autor próbował
przedstawić dzisiejsze pokolenie zabie-

Stwórca powierzył człowiekowi różne
czynności, działania i dążenia, aby zająć jego czas. Mogę powtórzyć za Salomonem: pięknie to uczynił – chyba
po to, abym się nie nudził. A jednak,
odróżnijmy to błogosławieństwo od innego zjawiska, którego doświadczamy.
To ktoś inny postarał się i o to, abym
w ogóle nie miał czasu. Abym ze zmęczenia nie miał na nic ochoty, abym
w całym mozole życia zapomniał
i nie myślał o czymś jakże ważnym
- o wieczności.

Doczesność i wieczność
Na szczęście Boża wszechmoc co jakiś
czas zatrzymuje nas i wręcz zmusza
do zastanowienia się nad tym, co spychamy w kąt; co siedzi niejako z tyłu
naszej głowy. To sprawa naszego przemijania w kontekście wieczności.
„Bóg włożył wieczność w ludzkie serca”. Ta świadomość tam tkwi. Chociaż
żyjemy w świecie ograniczonym czasem, mamy jakieś przeczucie co do
istnienia wieczności. Instynktownie
myślimy o tym, co będzie „zawsze”
i choć nie możemy w pełni zrozumieć
tej koncepcji, zdajemy sobie sprawę,
że poza życiem tutaj musi istnieć coś
większego, nieprzemijającego.

Doczesne błogosławieństwa
Widząc więc zarówno błogosławieństwo jak i zagrożenia związane z pracą, wróćmy do ziemskiego bytowania. Salomon pisze dalej: „Poznałem
więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego,
jak tylko radować się i używać, póki
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żyją. Również to jest darem Bożym,
że człowiek może jeść i pić” (3:12).
Salomon stwierdza, że najlepiej jest
czerpać radość z życia na tyle, na ile
to możliwe. Z pewnością, nie chodzi
mu o to, że życie powinno być jedną
wielką pijacką orgią. Ale raczej przypomina nam o pięknie i szlachetności doczesnych darów Bożych.
Tak, darem Bożym jest i możliwość
czerpania radości z jedzenia i picia
oraz poszukiwania przyjemności
w codziennej pracy.

Szanuj Boży dar!
Czy dobrze gospodarujemy czasem,
który został nam dany od Boga? Wykorzystujmy czas najlepiej jak potrafimy: uczmy się, pracujmy... jednak
nie zapominajmy o dawcy czasu.
Czyńmy go zdrowym, budującym,
szukajmy go w modlitwie i Piśmie
Świętym.
Zdrowy czas zależy od naszej woli.
Decyzji budowania relacji z rodziną, pomocy najbliższym, otwartości
w pomaganiu drugiemu. Jasna decyzja, że na to chcę mieć czas, należy
tylko do nas.
Nie przegapmy chwil, które zostały
dane nam od Boga. Ostatnio udało
mi się uruchomić z pomocą fachowca 100 letni zegar ścienny mojej
babci i dziadka. Miarowo tykając
odmierza minuty i godziny mojego
czasu. Regularnie słyszę jak wybija właściwe godziny niczym dzwon
oznajmujący, że jeszcze jedną chwilę
przeżyłem z łaski Boga.
Możemy zapędzić się w „kozi róg”
doczesności zapominając o tym, że
dzieci dorastają, rodzice odchodzą,
potrzebujący umierają. Możesz mieć
dom, talent i urodę oraz parę złotych
na koncie, a jednak tracić swój czas.
Bezpowrotnie. Żyjąc bez refleksji
nad przemijaniem.
Jak wykorzystujesz czas, dany jako
dar od Boga? Godziny mijają, a my
często zachowujemy się tak, jakbyśmy nie chcieli słyszeć bijących
godzin życia. Dlaczego? Usłysz je.
„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy
posiedli mądre serce” (Ps 90:12).
4
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yprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienia wasze” (Łuk 21:27). Werset ten
przyświecał dwudniowej konferencji
dla kobiet, która odbyła się w dniach
16-17 listopada 2013 roku w Warszawie-Radości. Uczestniczkami konferencji były kobiety, które przyjęły poniższe zaproszenie:
…Może jesteś uwikłana w rozmaitych
sferach swojego życia i czujesz się
zagubiona w poszukiwaniu własnej
tożsamości. Może jesteś zmęczona
i utrudzona codziennym zmaganiem
się w toksycznych relacjach. Może nie
masz wsparcia w rodzinie, a Ty już
wyczerpałaś swoje wszystkie fizyczne
i emocjonalne zasoby. Może jak grom
z nieba spadła na Ciebie informacja,
która zburzyła cały dotąd misternie
zbudowany plan szczęśliwej rodziny.
Może właśnie straciłaś pracę i ledwo
wiążesz koniec z końcem, albo choro-

Świadectwa uczestniczek
Konferencji:

W

ybrałam się na tę konferencję
nie ze względu na siebie, ale ze
względu na dziewięć innych kobiet,
które mi towarzyszyły.
Dla nich wszystkich było to pierwsze
takie doświadczenie w życiu. Wyjątkowe wydarzenie. Konferencja dla ponad
siedemdziesięciu kobiet, w komfortowym, eleganckim ośrodku, w pięknym
zalesionym otoczeniu, z super obsługą
i pysznym jedzeniem. I to wszystko
nieodpłatnie – cały koszt konferencji
pokryły trzy amerykańskie kościoły.
Wielkie dzięki!
Konferencja zaczęła się świetnym wykładem. Wygłosił go jedyny mężczyzna w naszym gronie – Ireneusz Dawidowicz – pastor, psycholog. Mówił
na temat: „Przełam potęgę przeszłości

ba odebrała Ci radość, a strach przed
pełnym życiem nie pozwala Ci normalnie funkcjonować. A może przygniata
Cię echo stale wypowiadanych słów:
„…jesteś bezwartościowa, nieporadna, jesteś ciężarem, nic nie znaczysz..”
Wyprostuj się! Zaufaj Panu i podnieś
głowę! Jest nadzieja dla omdlałych!
Był to czas inspiracji do szukania dróg
właściwego zaspokojenia potrzeb, czas
wymiany niekiedy bolesnych doświadczeń. Prowadzone przez specjalistów:
psychologów, doradców, terapeutów
wykłady i warsztaty w małych grupach
pozwoliły odkrywać i nazywać problemy, z jakimi zmagają się kobiety oraz
zebrać praktyczną informację potrzebną do codziennego funkcjonowania.
Był to czas odpoczynku i nabierania
sił. Czas odkrywania swojej wartości
w Tym, który prawdziwie nas wzmacnia.
Alina Woźniak
– bolesna przeszłość, jak zamknąć ten
rozdział?”. Badałam wzrokiem moje towarzyszki. Słuchały. Na żadnej twarzy
nie widziałam grymasu typu: Co ja tu
robię? Po wykładzie zadałam kontrolne
pytanie: Podobało się?… Tak – zgodnym chórem brzmiała odpowiedź.
Potem już nie musiałam pytać. Widziałam, że są skupione, wzruszone, zaangażowane. Były zadowolone i zrelaksowane. Wzmocnione, dowartościowane i docenione. Tak wiele zrobione
było, aby właśnie tak się poczuły. Może
po raz pierwszy od bardzo dawna…
Dwa dni konferencji zleciały nam bardzo szybko. I wcale nie czułyśmy się
zmęczone, mimo że program wypełniał czas do granic. Program był intensywny, ale dynamiczny dzięki temu, że
często zmieniały się mówczynie i miejsca warsztatów.
Miłym akcentem na zakończenie so-

Warsztaty „Podnieście głowy swoje”. Fot. na stronie: Magda Czerwińska

Warsztaty na temat depresji i lęku

Społeczność przy stołach

botniego dnia było krótkie SPA i uroczysta kolacja na wzór amerykańskiego
Święta Dziękczynienia, przygotowana
przez kilkunastoosobową grupę Amerykanów. Naprawdę, mnóstwo atrakcji
było w tym konferencyjnym pakiecie.
Że wspomnę o perfumach, koralach,
książkach i innych drobiazgach. Przyjęto nas iście po królewsku.
Ciepła i rodzinna atmosfera stworzona
przez organizatorki sprawiła, że było
nam tam ze sobą, i z 70-ką innych kobiet bardzo dobrze. Poznałyśmy się lepiej, zbliżyłyśmy do siebie. Odpoczęłyśmy fizycznie i duchowo. Wiele się
nauczyłyśmy o sobie i o Bożej miłości
do nas. Wiele wzruszeń i wylanych łez
świadczyło o tym, że to był bardzo potrzebny kobietom czas. Cieszyłam się,
że dla naszej licznej grupki znalazło
się miejsce i serce. Jeszcze raz: Wielkie
dzięki – organizatorkom i sponsorom.
Walentyna

Warsztaty interaktywne: „Przełam potęgę przeszłości”

Refleksje po konferencji:

D

zięki tej konferencji mam inne
spojrzenie na problemy człowieka. Korzystając przez wiele lat z pomocy psychologów, terapeutów, dużo czasu i pracy poświęcałam na roztrząsanie
przeszłości: Co się działo w przeszłości? Jakie dramatyczne przeżycia były
udziałem moim i moich przodków?

Tutaj usłyszałam też z ust psychologapastora, w oparciu o Boże Słowo: zapomnieć o tym, co za mną. Zamknąć
bolesny rozdział przeszłości. Jak to zrobić? Tak jak Paweł w swoim liście dzieli się i zachęca, by żyć „zapominając
o tym, co za mną, i zdążając do tego,
co przede mną”. Słowo Boże nawołuje
do przemiany w Duchu: przemieńcie
przez odnowienie umysłu swego. Pan
Jezus powiedział: Kto przykłada rękę
do swego pługa i ogląda się wstecz,
nie może być uczniem moim. Po raz

kolejny uświadamiam sobie, że jest
Bóg, który mnie wzmacnia i zmienia
mnie. Że winniśmy wybaczać sobie
i innym, bo każdy z nas jest skażony
złem. Bóg ceni szczerość człowieka
i nie jest prawdziwie wolny ten, kto
nie potrafi przyznać się do winy, Nic
tak nie krępuje wolności jak wina nienazwana i niewyznana. Bardzo cenne i pokrzepiające były dla mnie słowa z Psalmu 139: jak wspaniale mnie
stworzyłeś, czy zachęta w liście do
Filipian, by myśleć o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co
czyste, co miłe, co chwalebne, co jest
cnotą i godne pochwały.
Ciekawym stwierdzeniem, które usłyszałam było: wartość człowieka nie
mierzy się po tym, co posiada, lecz
tym, kim jest dla innych. Dotarło do
mnie, że istnieje różnica pomiędzy
tym, co robię, a tym, jaka jestem.
Dostałam cenne wskazówki, by nie

Kolacja dziękczynna. Fot. na stronie: Magda Czerwińska

mówić o sobie źle, gdyż inni zaczną tak mówić. Dostałam zachętę do indywidualnego kroczenia
z Bogiem, drogą przeznaczoną dla
mnie: wstań i chodź! Niech kroki
twoje będą pewne; aby nikt nie
wziął korony twojej; w Każdym
z nas różnie przejawia się ten sam
Duch.
Szczere, płynące z serca świadectwa Amerykanek wzruszały mnie
do łez. Przygotowany przez nie
czas SPA był nie tylko odprężeniem
i relaksem, ale również okazją do
refleksji nad Bożą troską o nas.
Miłą niespodzianką dla mnie była
uroczysta, pyszna kolacja z okazji
Święta Dziękczynienia, przygotowana dla wszystkich uczestniczek
konferencji przez Amerykanów.
Dziękuję ludziom za przygotowanie tej konferencji. Dziękuję za to
wspaniałe miejsce w Radości, gdzie
mogłam się uczyć, jak przemieniać
moje myślenie, jak zostawiać przeszłość, jak zapomnieć, wybaczyć.
Wiem, po co to dostałam. Żeby
godnie żyć. Żeby iść drogą Bożą,
żeby Bóg był moim przewodnikiem
przez życie.
Grażyna
Podczas wykładu Pastora Ireneusza Dawidowicza
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Podziękowanie dla gości z USA

Świadectwo:

M

ottem Konferencji dla Kobiet były
słowa z Ewangelii Łukasza (21:28):
„Wyprostujcie się i podnieście głowy
swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”.
Przez dwa dni pobytu w Radości zrozumiałam, jak wiele jest kobiet głęboko zranionych przez bliskie im osoby
i jak wiele z nich ma większy bagaż doświadczeń niż ja. Z Konferencji wyniosłam niesłychaną radość w sercu, trudny
do opisania spokój wewnętrzny i siłę do
pokonywania wszelkich trudności.
W przeszłości niejednokrotnie zamykałam się w sobie myśląc, że jestem winna wszystkiemu złu, które mnie otacza.
Przez lata wmawiano mi, że to Bóg mnie
pokarał. Teraz wiem, że tak nie jest! Pan
Bóg dał wszystkim życie i wolną wolę,
by kierowali tym życiem. Kocha wszystkich grzeszników. Także mnie. Na dowód tego oddał swego najukochańszego
Syna – Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową. Za to Jestem Bogu niezmiernie
wdzięczna. Jestem Mu winna całkowite
posłuszeństwo.
Do głębi poruszyły mnie na konferencji
warsztaty przeprowadzone przez Da-

nutę Longić, Danutę Maternicką, Ewę
Kowalską. A wykład Phyllis Johnson tak
bardzo dotknął mojego serca, że po zakończeniu wykładów dziękowałam jej
osobiście.
Pragnę dodać, że od kiedy chodzę za
Panem Jezusem nie jestem samotna i zagubiona, jak przed laty (2 XII 2013 r. mija
rok od przyjęcia chrztu w wieku świadomym). Kroczę z podniesioną głową,
podejmuję mądrzejsze decyzje życiowe
niż dawniej. Mam czas na wszystko,
pomimo wielu codziennych zajęć, niekiedy bardzo wyczerpujących fizycznie.
A przede wszystkim mam czas na czytanie Słowa Bożego. To ono właśnie mnie
wspiera. Podtrzymuje przed upadkiem.
Staram się codziennie otworzyć Pismo
Święte i przeczytać kilka wersetów. Słowo Boże dostarcza mi wiele cennych
wskazówek jak żyć, jak kochać ludzi
i wybaczać, jak postrzegać otaczający
mnie świat.
Podczas pobytu w Radości dowiedziałam się również, że jestem cenna i piękna w oczach Boga, mojego Stwórcy.
Błogosławię Pana za możliwość uczestnictwa w konferencji. Bogu niech będą
dzięki. Jemu cześć i chwała na wieki!
Bożena

SENIORZY
Konstanty Wiazowski

W

Sali Kolumnowej Sejmu 16
grudnia ub. r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego
Wieku (OPUTW) skupia 105 (z ogólnej liczby 450) tego rodzaju Uniwersytetów. Poza konferencjami odbywają się też Kongresy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Pierwszy z nich odbył się w marcu 2011 roku, a drugi jest
planowany na rok 2014. Natomiast
rok 2015 obchodzić będziemy jako
40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ruch ten zapoczątkowała prof. Halina Szwarc (1923-2002),
prekursor polskiej gerontologii i prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Czym są Uniwersytety
Trzeciego Wieku?
W periodyku Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie „Panorama” czytamy:
„Wiedza na ten temat w społeczeństwie jest wciąż niewystarczająca,
często obarczona negatywnymi stereotypami. Tymczasem jest to w Polsce najprężniejszy ruch społeczny
rozwijający się w sposób niezwykle
dynamiczny na skalę niespotykaną
w świecie... Od roku 1975, kiedy
prof. Halina Szwarc założyła pierwszy funkcjonujący do dziś UTW na
warszawskim Marymoncie, powstało
ich ponad 450 i skupiają ponad 130
tys. członków. Tworzone są zarówno
w dużych aglomeracjach, jak i w małych gminach wiejsko-miejskich.
Funkcjonują jako stowarzyszenia, fundacje, a także w strukturach uczelni,
jednostkach samorządu terytorialnego, przy bibliotekach, ośrodkach
pomocy społecznej, centrach kształ-

cenia zawodowego, kołach gospodyń
wiejskich itp.
Oferują słuchaczom bardzo zróżnicowaną ofertę programową, od wykładów, warsztatów zajęciowych, kursów komputerowych i językowych
aż po bardzo rozpowszechniony
ruch artystyczny – chóry, rękodzieło artystyczne itp. Także, co bardzo
ważne, poradnictwo psychologiczne,
doradztwo prawne, rzecznictwo interesów”.

Zainteresowanie władz opieką
nad seniorami
Na II Zjeździe OPUTW postanowiono organizować konkurs na wyróżnienie wybitnych osobistości, które
swoją pracą społeczną wnoszą znaczący wkład do działania na rzecz
osób starszych, a szczególnie w rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku
oraz tworzą nową, pozytywną historię i politykę senioralną w Polsce. Na
II Ogólnopolskiej Konferencji UTW
to honorowe wyróżnienie „Wielka
Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zostało przyznane trzem
osobom. Były to: Anna Komorowska,
małżonka Prezydenta RP, Minister
Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Prezes
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jerzy Koźmiński. Kapitule tego
Konkursu przewodniczy Minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Ważne jest – jak podkreślano na
Konferencji – aby ruchowi UTW
i opiece nad seniorami zapewnić właściwy nadzór władz samorządowych
i państwowych. Chodzi o popieranie,
zachęcanie, troszczenie się i finanso-

wanie tej działalności. Dlatego w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
utworzono Departament ds. Polityki
Senioralnej, uruchomiono rządowy program Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych, powołano Radę Polityki Senioralnej, międzyresortowego
organu doradczego, który opracował
dokument Założenia Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. Ponadto
powstała inicjatywa powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Na wszystkie te inicjatywy zostały
w budżecie państwa przeznaczone
poważne środki finansowe. Parlamentarnemu Zespołowi ds. UTW
przewodniczy poseł Michał Szczerba. Ogólnopolskie Porozumienie
UTW i Parlamentarny Zespół ds.
UTW wystąpią z wnioskiem do Marszałka Sejmu PR w sprawie powołania w Sejmie stałej komisji ds. polityki senioralnej. Za zasadne uznaje
się powołanie również stałej komisji
w Senacie RP.
Uniwersytety Trzeciego Wieku będą
promować na swoim terenie powoływanie gminnych rad seniorów. Regionalne i lokalne konferencje organizowane przez Uniwersytety Trzeciego
Wieku będą zdawać relacje z monitoringu sposobu realizacji działań zapisanych w Założeniach Długofalowej
Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
przez lokalne władze samorządowe,
organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie gminy
(powiatu, województwa). Odbywać
się też będą konkursy pod hasłem:
„Samorząd przyjazny seniorom”.
W tym roku konkurs taki wygrała
Warszawa, ponieważ bardzo dużo
robi się tu dla seniorów.
SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014 •

7

Jak Kościół troszczy się
o swoich seniorów?
Mając na uwadze ogólnopolską kampanię na rzecz seniorów należałoby
zapytać, jak rodzina kościelna troszczy się o swoich seniorów? Są to przecież regularni uczestnicy nabożeństw,
najbardziej ofiarni członkowie zborów, ludzie, którym zawdzięczamy
to, kim i jacy jesteśmy! Czy młodzi
pastorzy i członkowie rad zborowych
zwracają uwagę na swoje starsze
wiekiem siostry i starszych wiekiem
braci?
Corocznie organizowane Wczasy Seniora w Radości są wielkim przeżyciem dla ich uczestników. Świadczy
Seniorzy Pierwszego Zboru Baptystów
w Warszawie, fot. J. Jagosz
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lub częściej. Ale nie
ma jeszcze tam duszpasterzy
odpowiedzialnych za tę dziedzinę pracy. Należałoby przypomnieć
wszystkim zborom,
w których jest chociaż
kilkoro seniorów, aby
w jakiś sposób otoczyły ich swoją opieką. Na takie spotkania zbór powinien
przeznaczyć
określone środki, znaleźć
Seniorzy zboru białostockiego na wycieczce
stosowne
miejsce,
w Białowieży, fot. M. Żachanowicz
a nawet zatrudnić
odpowiednią
osobę.
Są
komisje
czy
o tym choćby sam fakt, że przyjeżdżakomitety
do
spraw
dzieci,
młodzieją na nie przeważnie te same osoby.
Zakosztowały one dobrego daru wza- ży, kobiet, ale brak jakiejś organijemnej społeczności, odpoczynku od zacji zajmującej się seniorami.
codziennej szarości życia, a też zbu- Członkowie Rady Kościoła, reprezendowania duchowego. Podobne spo- tujący tam swoje Okręgi, prezbiterzy
tkania odbywają się też w Bielicach, okręgowi, powinni zatroszczyć się
organizowane przez zbór wrocławski. o to, aby każdego roku w ich OkręA gdzie jeszcze? Czy nie warto wy- gu przez tydzień lub dwa, seniorzy
słać starsze osoby na takie spotkanie mogli spędzić ze sobą ten czas.
i chociaż częściowo pokryć im kosz- Trzeba zatroszczyć się o miejsce,
ty z tym związane, sprawić przy- opiekę duchową i finansowe wsparjemność tym, którym dany zbór tak cie tych, których na to nie będzie
wiele zawdzięcza? Czy osoby te na stać. Program opieki nad seniorami
to nie zasługują?
i praktyczne wykorzystanie ich poW niektórych zborach spotkania se- tencjału, powinny być wzięte pod
niorów odbywają się raz w miesiącu uwagę przez Radę Kościoła. Nie

WSPOMNIENIE
możemy pozostawać w tyle za
wysiłkami naszego państwa pod
tym względem. A przy tym, w ramach programu ogólnopolskiego
wspierania seniorów będziemy
mogli też skorzystać ze wsparcia i pomocy władz samorządowych.
Ludzie starsi wiekiem, zarówno
w Starym jak i w Nowym Testamencie cieszyli się wielkim szacunkiem
i uznaniem. Zasięgano u nich
rady, liczono się z ich zdaniem.
To biblijny wzorzec przywództwa.
W 3 Księdze Mojżeszowej (19,32)
czytamy: „Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę
starca; tak okażesz swoją bojaźń
Bożą”. Szacunek i poważanie ludzi starszych wiekiem to wyraz naszej pobożności. Również w Nowym Testamencie starsi wiekiem
byli autorytetem dla młodszych.
Kultura europejska, niestety odstawiła ludzi starszych na bok. Po
przejściu na emeryturę nie są oni
zapraszani na robocze spotkania
zborowe czy okręgowe, nie zasięga się u nich rady w zborze, czy
w Kościele. A przecież zasługują
oni na to i mogliby wiele wnieść
do tej społeczności.
Kościół, jako ciało Jezusa Chrystusa do należytego funkcjonowania potrzebuje wszystkich
swoich członków, ale „o wiele
bardziej potrzebne są te członki,
które uchodzą za słabsze” (1 Kor
12,22). I jeszcze jeden tekst biblijny: „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to:
nieść pomoc sierotom i wdowom
w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat”
(Jak 1,27). Jakże wiele w naszych
zborach jest wdów! Jeżeli chcemy,
aby na starość nas szanowano, już
teraz szanujmy ludzi w starszym
wieku! Pan Jezus powiedział:
„Wszystko, czego pragniecie, aby
wam ludzie czynili, to i wy im
czyńcie. Takie bowiem jest Prawo
i Prorocy” (Mat 7,12).

„A potem weźmiesz mnie
do chwały” Psalm 73,24

G

dy patrzę na Zbór w Białymstoku, dziś już z dystansem, gdy
odpowiedzialność za tę społeczność
przejęli młodsi, to wracam do ubiegłych lat. Ilu było wspaniałych, ciekawych ludzi – niepowtarzalnych.
Takim był Arseniusz Krasnopolski.
Urodził się 19 stycznia 1930 roku
w Narewce na Białostocczyźnie. Tam
spędził dzieciństwo i lata szkolne. Rodzice Filip i Maria należeli do Zboru
Baptystów w Narewce.
Moje pierwsze spotkanie w Białymstoku z bratem Arseniuszem odbyło się
w 1951 roku, gdy odjeżdżał do Gdańska na studia inżynierskie. Tam ukończył studia na Politechnice Gdańskiej,
tam też uczęszczał do Zboru baptystów. Po kilku latach powrócił do Białegostoku i aktywnie włączył się w życie
naszego zboru.
Zbór w Białymstoku docenił jego aktywność, gdy został wybrany do Rady
Zboru a w dniu 18 grudnia 1983 roku
ordynowano go na diakona miejscowego zboru.
Gdy powstała myśl budowy budynku
zborowego w Białymstoku, brat Krasnopolski brał udział w projektowaniu
kaplicy, a gdy po trudach administracyjnych otrzymaliśmy pozwolenie na
budowę – został kierownikiem budowy. Pomagał również przy budowach
innych obiektów kościelnych w Polsce.
Wymienię niektóre: Bielsk Podlaski,
Hajnówka, Kętrzyn, Chociwel, Chełm,
Rudka, Radość k. Warszawy (ośrodek
kolonijny, budynki WBST). Był kierownikiem budowy wielu kaplic w naszym
Kościele.
Na każdy okres działalności zboru czy
Kościoła Bóg powołuje i przygotowuje
oraz posyła odpowiednich ludzi.
Przy wszystkich budowach kościelnych
podziwiałem odwagę brata Arseniusza.

Podejmował nieraz trudne decyzje budowlane. Po latach jeszcze powtarzał:
„Gdyby dziś przyszło się budować,
to zrobiłbym to inaczej.” Dlaczego to
robił? Bo odczuwał powołanie – z poświęceniem czynił to dla Kościoła. Nie
czekał na podziękowania. Wytrwałość
wymaga siły i modlitwy. „A kto wytrwa
do końca, ten będzie zbawiony” (Ew.
Mateusza 24,13).
Drogi Arseniuszu – tu przed Zborem
i przed Majestatem Boga, chylę czoła
w podzięce za wytrwanie, za wierność Bogu i Kościołowi. Za Twoją misyjność, za Twoje modlitwy, za Twoją
obecność na nabożeństwach nawet
wtedy, gdy brakowało Ci sił fizycznych.
„Bohaterowie jednej godziny trafiają
się często, tylko wytrwałość w wysiłku
jest rzadka”. W tym budynku, w którym
jesteśmy, dotykałeś każdego elementu
i to nabożeństwo jest naszym podziękowaniem. „Prowadziłeś mnie według
rady swojej. A teraz weźmiesz mnie do
chwały” (Ps 75,24).
Piotr Dajludzionek
(Wspomnienie o bracie Arseniuszu Krasnopolskim zostało wygłoszone podczas nabożeństwa
żałobnego w dniu 26 sierpnia 2013 r.)
SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014 •
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TEMAT NUMERU: WSPÓŁPRACA

Arseniusz Krasnopolski zmarł 22 się dziećmi Bożymi mogą być pewni, że
sierpnia 2013 roku w wieku 83 lat. Nabożeństwo żałobne odbyło się 26 sierpnia w kaplicy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku przy ulicy Kujawskiej 22. Uczestniczyli w nim
prezbiterzy: Piotr Dajludzionek, Andrzej
Seweryn, Ireneusz Dawidowicz, Mieczysław Piotrowski, przewodniczący
Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Polsce pastor Mateusz Wichary oraz
pastor Zboru baptystów w Białymstoku Marcin Górnicki, prowadzący całą
żałobną uroczystość. Wspomnieniami
o bracie Arseniuszu Krasnopolskim podzielili się prezbiterzy Piotr Dajludzionek i Ireneusz Dawidowicz. Wspominali jego pracę w Kościele i zborze, jak
również otwarte serce dla innych. Prezbiter Andrzej Seweryn odczytał list ze
specjalnymi pozdrowieniami od pastora
Roberta Blanka i jego żony Doroty oraz
ich dzieci (córka i zięć zmarłego). Usłyszeliśmy też wiersz brata Mikołaja Hajdukiewicza, w którym padły ważne pytania dotyczące relacji człowieka z Bogiem i przyszłości człowieka po śmierci.
Wraz z całym zborem mogliśmy zaśpiewać kilka ulubionych pieśni brata Arseniusza, m.in. „Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże” i „Ty Panie znasz mą
całą drogę życia”. Chór zborowy pod
dyrekcją brata Wiktora Radomskiego
wykonał trzy okolicznościowe pieśni.
Główne kazanie wygłosił przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w Polsce, pastor Mateusz Wichary. Mówił
o śmierci z punktu widzenia Starego
oraz Nowego Testamentu. Podkreślił,
że wierzący w Chrystusa, którzy stali

dostąpią zmartwychwstania w Panu Jezusie i będą żyć na wieki w Bożym Królestwie. Pieśń pt. „Zwróć swój wzrok na
Jezusa” wykonana na saksofonie przez
brata Piotra Hajdukiewicza zakończyła
pierwszą część uroczystości. W jej trakcie trumna została wyniesiona z kaplicy
i umieszczona w karawanie. Kondukt
żałobny przejechał na cmentarz, gdzie
już bezpośrednio nad grobem odbyła
się dalsza część nabożeństwa. Kazanie
wygłosił prezbiter Andrzej Seweryn.
Wspomniał lata przeżyte w Białymstoku i wielką gościnność braterstwa Marii
i Arseniusza Krasnopolskich. Mówił też
o nadziei zmartwychwstania w Panu
Jezusie Chrystusie. Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa „Ojcze nasz”
i pieśń „Za ręce bierz mnie Panie”.
Brat Arseniusz Krasnopolski miał wielkie
serce dla służby w zborze i w Kościele.
Poświęcał swój czas, siły, umiejętności
i zdolności dane przez Boga do budowania dzieła Chrystusowego. Można powiedzieć, że budował w dwóch
wymiarach. Jako inżynier budowlany
nadzorował i był kierownikiem budowy
wielu Domów Modlitwy w naszym Kościele w Polsce. Jako diakon i wieloletni
radny Zboru w Białymstoku miał udział
w duchowym budowaniu Kościoła.
Był bardzo otwartym człowiekiem,
szybko nawiązywał szczere relacje
zarówno z młodymi jak i ze starszymi
osobami. Pogodę ducha zachował do
ostatnich chwil swojego życia. Umarł
spokojnie w otoczeniu najbliższej rodziny. „Błogosławieni, którzy w Panu
umierają”.
Urszula Jankiewicz

K

Mateusz Wichary

rólestwo Boże to częsty temat w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus nauczył swych
uczniów modlić się: „przyjdź Królestwo Twoje”. Ubogich w duchu
jest Królestwo Niebios, jak uczy Kazanie na Górze. Jezus wzywając do
nawrócenia argumentował, że oto
przybliżyło się (bądź jest już) Królestwo Boże. Rozmawiając z faryzeuszami wskazuje, że ono już jest
„pośród was”.
O co Jemu chodzi? I co z tym mamy
zrobić? Z osobna i grupowo, jako
poszczególne zbory i Kościół Boży?
Przede
wszystkim,
chodzi
o zwierzchność. „Królestwo” to
panowanie. To rozpoznanie władzy Boga. W kontekście przyjścia
Chrystusa, czyli Mesjasza – Namaszczonego, to rozpoznanie faktu,
iż Jego władza pochodzi od Boga.
Że w Jego panowaniu realizuje się
panowanie Boga.
Po drugie, gdy mówimy o Królestwie Bożym powinniśmy rozumieć,
że chodzi o przemianę świata wokół
nas. Warto tu może przypomnieć,
że „Jezus Chrystus” to nie imię
i nazwisko. To imię i funkcja. Jezus,
urodzony w stajni w Betlejem, dorastający w Galilei, uzdrawiający i nauczający w starożytnej Palestynie,
karmiący w ponadnaturalny sposób tysiące, a w końcu umierający,
zmartwychwstający i wstępujący
dni nieba – jest Mesjaszem, czyli:
Bożym wyznaczonym władcą nad
Jego ludem i całą ziemią.
Kiedy Jan Chrzciciel poszedł do
więzienia, był zatroskany. Zaniepokojony. Nie tego oczekiwał. Pyta
więc wprost: czy to na Ciebie czekamy, czy na kogoś innego? Jezus
odpowiada, każąc opowiedzieć posłańcom o tym, co się dzieje: „Ślepi
odzyskują wzrok, chromi chodzą,
trędowaci zostają oczyszczeni,
głusi słyszą, umarli są wskrzeszani,
a ubogim jest zwiastowana ewangelia” (Mt 11:5). To odpowiedź
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Królestwo Boże
i chrześcijańskie

bycie razem
znacznie trudniejsza niż słowa, które
nic nie kosztują. To wskazanie znaków,
które dowodzą, że faktycznie, Królestwo Boże wraz z Jezusem nadeszło.
A więc, że jego życie potwierdza kompetencje Mesjasza. A konkretnie: że ma
moc zmieniać ten świat. Panować nie
tylko nad władzą ziemską, ale i duchową: chorobami i śmiercią.
To wciąż ważne przesłanie. I to nie tylko w Afryce, gdzie nie ma lekarstw na
większość chorób. Również w Polsce.
Na śmierć jeszcze lekarstwa nie wynaleziono. Cywilizacja przegrywa z nią
w 100%.
Królestwo Boże przychodzi więc wraz
z Bożym Królem. Tym królem jest Jezus. Wyznanie: „wierzę w Jezusa
Chrystusa” powinno więc – w zgodzie
z biblijnym przesłaniem – być uświadomieniem sobie istnienia w hierarchii;
oto jestem poddany Bożemu Władcy;
On rządzi nade mną, ja mu ulegam.
Jest nim Jezus. Czy tak to rozumiesz?
Jezus Chrystus panując zmienia świat.
Rozszerza Boże Królestwo. Sprawia, że

ono „przychodzi” w jego poddanych
i poprzez jego poddanych. Po co o tym
pisać?
Aby postrzegać je historycznie. Jako
rzeczywistość nie tylko duchową,
ale również kulturową i społeczną.
Tak, ono rodzi się w sercu. Ale w sercu nie pozostaje. Tak, ostatecznie to
Królestwo przyjdzie dopiero wraz
z powrotem Jezusa Chrystusa – to kres
eschatologiczny nadziei chrześcijan.
Ale przecież w owym oczekiwaniu nie
mamy być bierni. Przeciwnie, oczekując mamy pilnować, jak mądre panny,
aby nam oliwy nie zabrakło. Wszystkie przypowieści z 24 i 25 rozdziału
Ewangelii Mateusza mówią o zaangażowanym oczekiwaniu; oczekiwaniu
w gotowości. A gotowość ta oznacza
rzeczywistość przygotowaną na Jego
powrót, a więc zmienioną.
Takie historyczne postrzeganie Królestwa czyni kilka rzeczy.
Przede wszystkim, hamuje zbytnie uduchawianie Królestwa. Owo uduchawianie ma pewne uzasadnienie, bowiem

Królestwo Boże, jak już wspomniałem
zaczyna się w ludzkim sercu. Którego
nie widać, które łączy się z niematerialną częścią człowieka. Jednak, jeśli
w tym obszarze tylko pozostaje, bądź
do wnętrza tylko chcemy je ograniczyć, to pozbawiamy je sensu i biblijnego znaczenia. Serce bowiem w Biblii to źródło życia (Przp 4:23). Źródło
postaw i wartości. Ośrodek decyzyjny
człowieka. Nie wyklucza emocji, ale
znacznie je przewyższa. To również
sposób myślenia i wola. To to, czym
człowiek faktycznie jest.
Królestwo Boże, które rodzi się w przemienionym sercu rozprzestrzenia się
więc na wszystko, czym jest człowiek.
A poprzez Kościół, czyli zgromadzenie przemienionych ludzi – na wszystko, czym jest ludzkość. Przychodzi
w jego poddanych, gdy swoje priorytety, sposób myślenia, aspiracje, wartości,
kanony piękna, dobra, szlachetności
podporządkowują jego perspektywie.
W tym sensie Królestwo Boże przychodzi przez chrześcijan, którzy dzięki miłości Ojca i mocy Jego Ducha poddają
SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014 •
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go tylko wyznania czy tradycji,
gubi ową światową perspektywę.
Pamiętajmy, że „rolą [Królestwa]
jest świat” (Mt 13:38). Możemy
podkreślać znaczenie określonego historycznego urzeczywistnienia się Królestwa, określonego
Kościoła; możemy je promować.
Co zresztą sam robię i się tego nie
wstydzę. Ale nie możemy do niego
Królestwa ograniczyć, bo po prostu wtedy nasza optyka kłóci się
z biblijną zapowiedzią.
Po trzecie, takie postrzeganie Królestwa czyni zadość oczekiwaniom
starotestamentowym. Żydzi czekali na rzeczywistość historyczną,
nie idealistyczne niewiadomo co.
I trzeba uczciwie przyznać, że takie
właśnie zapowiedzi były obecne
w Starym Testamencie. Chrześcijanie zbyt przywiązani do owego
uduchowionego zrozumienia Królestwa przerzucają ich spełnienie
w przyszłość: ale jakim prawem
w takim razie dziwią się, że Żydzi
odrzucili rodzący się Kościół? Jeśli
obecne „Królestwo” jest jedynie
duchowe, to Żydzi postąpili słusznie wykazując, że to lipa.
Ale nie jest. Zmienia bieg historii. Tworzy nowe narody, cywilizacje i kultury. Miało wpływ na
Rzym i Europę. Stworzyło zręby
USA (Ojcowie Założyciele, Konstytucja, ale i do dziś ma wielki
wpływ na specyfikę ich ustroju).
W XX wieku weszło na trwałe do
Czarnej Afryki, w której – przynajmniej na moje oko – dokonuje
obecnie podobnych zmian, jak
w Europie w V-X wieku. Czyli: cywilizuje zwaśnione ze sobą
festiwalnadziei.pl
pl-pl.facebook.com/FestiwalNadziei
plemiona ucząc je etyki osobistej
i międzynarodowej. Podobnie
zmienia (re-ewangelizuje) Amerysię woli swego Chrystusa, Króla, który powinno zbliżać. Bowiem chrześcijańjest też ich Zbawicielem.
stwo GLOBALNE jest mozaiką. BAR- kę łacińską, wchodzi do Chin i Indii.
DZO różnorodną. A jednocześnie, jeśli
Królestwo to rzeczywistość możliwa
Po drugie, takie postrzeganie Królestwa
dane nam było owego zróżnicowania
do wskazania i nazwania, o ile tylko
uczy globalnego zrozumienia chrzedoświadczyć, BARDZO taką samą.
ma się nieco szerszą perspektywę niż
ścijaństwa. I jednocześnie współpraOpartą na tym samym dziele Ojca,
własny zbór, czy kraj. I na tę rzeczycy. Uczy, że Królestwo jest szersze niż
Syna i Ducha. Skłaniającą do tej samej
wistość można wskazać i powiedzieć:
tylko moje wyznanie. Mnie, jako prowiary; dającą miłość do tego samego
oto spełnienie starotestamentowych
testanta uczy życzliwszego spojrzenia
Słowa; wzbudzającą gorliwość dla tych
obietnic Bożego Królestwa; przymierza
na inne tradycje. I na odwrót. W ogóle:
samych celów. Jakiekolwiek postrzeAbrahamowego („w tobie będą błogooddanych Chrystusowi autentycznie
ganie wąskie, w perspektywie jednesławione wszystkie pokolenia ziemi”
chrześcijan, niezależnie od Kościoła,
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Księga Rodzaju 12:3 i List do Galacjan
3:8), które rozprzestrzenia się na cały
świat, pochodząc ze Starego Przymierza – od Żydów.
W końcu, to obraz realistyczny. Który
wyjaśnia, choć nie usprawiedliwia problemy i upadki chrześcijan. Oto Królestwo, które wchodzi w smród, grzeszność, słabość, znikomość, zabobony;
dzikość, zawiść, walki, złość, zgorzknienie, wielopokoleniową nienawiść.
Nie oczekujmy terapii skokowej. To
proces. Zresztą, zapowiedziany przez
Chrystusa: „Podobne jest Królestwo
Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach
mąki, aż się wszystko zakwasiło”
(Mt 13:33). Rozczyniła. To trwa. To praca i wysiłek.
To obraz realistyczny również w tym
sensie, że motywuje nas do współpracy pomimo różnic. Wspaniałym biblijnym przykładem działania tej zasady
w praktyce jest Zbór w Rzymie, do
którego apostoł Paweł napisał znane
słowa: „jeden wierzy, że może jeść
wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza
tego, który je albowiem Bóg go przyjął”
(Rz 14:2-3).
Rzymianie mieli poważne problemy
z jednością i współpracą. W jednym
zborze spotkały się dwa żywioły.
Z jednej strony pobożni Żydzi, którzy
z radością odkryli w Jezusie z Nazaretu swojego obiecanego Mesjasza,
z drugiej dotknięci łaską mieszkańcy
Rzymu, którzy dowiedzieli się, że i oni
mogą poddać się Jego królowaniu, które przez Kościół ogarnia wszystkie narody, nie tylko lud Starego Przymierza.
Prócz wiary w Chrystusa dzieliło ich
wszystko. Pochodzenie, tradycja, język,
mentalność, przyzwyczajenia, pewnie
również poglądy polityczne. Wyrażało
się to, bo nie mogło nie wyrażać, również w praktyce Kościoła. Szczególnie,
że Wieczerza Pańska ciągle łączyła
się wtedy prawdopodobnie z zupełnie
niesymbolicznym posiłkiem. Na który
bracia pochodzący z pogan przynosili
własne smakołyki, którym daleko było
do koszerności.

Nietrudno wyobrazić sobie spory
i oceny, wysuwanie teologicznych uzasadnień z obu stron.
Zarzuty braku świętości, niezrozumienia woli Bożej, lekceważenia Bożego
Słowa, braku poznania, łaski, omijania
Bożego prawa, uczynkowości. Do takiej wspólnoty pisze Paweł swój list.
Przez pierwsze 8 rozdziałów rozwija główną myśl: łączy was ta sama
ewangelia Jezusa Chrystusa, a w niej
ta sama moc Boża ku zbawieniu. Tak
samo jesteście grzesznikami, tak samo
potrzebujecie przebaczenia, tak samo
zostaliście odkupieni przez krew, tak
samo wymagacie łaski, tak samo potrzebujecie Ducha, ta sama nadzieja was łączy, tej samej jakości wiara
was zmienia. Abraham jest tak samo
waszym Ojcem. Pomimo różnic jesteście w swej beznadziei bez Chrystusa
w tym samym położeniu. Rozdziały
9-11 mówią o Bożym odniesieniu do
Izraela i pogan i tajemnicach jego planu, które w tak krótkim artykule streścić można stwierdzeniem, że Bóg ma
plan i dla pogan i dla Izraela, a realizuje on się w Kościele – ciele Chrystusa.
W końcu, od 12 rozdziału mówi o tych
samych wymaganiach dla wszystkich:
miłości, życzliwości, gorliwości. Tu pojawia się rozdział 14, który mówi o wyrozumiałości i jedności pomimo różnic.
Nie pogardzaj innym bratem. Nie musisz zgadzać się z jego przekonaniami,
ale przyjmij, że twój brat może mieć
inne przekonania niż ty. Nie wymagaj od niego bycia takim samym. Pozwól mu takim być. Skoro to brat, to
jego brak poznania jest sprawą Boga:
Bóg go przyjął (14:3) i się tym zajmie.
Uwierz, że On to potrafi. I poradzi sobie bez ciebie. Może Mu to zajmie jakiś czas. A jak było z tobą? Zmieniłeś
się cały od razu?
Po drugie, szanuj go. Szacunek to warunek społeczności i wspólnego działania. Możemy za sobą nie przepadać, możemy się nie zgadzać, ale jeśli
się szanujemy – jako Boże sługi – jest
płaszczyzna porozumienia. Gramy
w tej samej, Bożej drużynie. A to zmienia wszystko. Szacunek to uznanie, że
w tym drugim również działa Bóg. Że

do niego również przyznaje się Duch
Święty. A skoro tak, to zasługuje na
moje uznanie. Pomimo różnic i innej
perspektywy, czy nawet zwyczajów.
To trudne. Lubimy bowiem i czujemy
się związani z tym, jak czcimy Boga.
Co uważamy za właściwe. Ale czy nie
okazujemy sobie łaski najbardziej właśnie wtedy, gdy potrafimy miłością zakryć to, co nas denerwuje?
Rozczynianie trwa. Królestwo to kwas,
który zakwasza ciasto. Powstaje nowa
jakość, ale przecież nie bez wpływu
materiału, który kwasi. I nie inaczej
jest z Królestwem. Zmienia ku dobremu, dla Boga, ale pośród słabości
i upadków. Tak, one istnieją. Tak jak
błędy i braki w naszym – każdego z nas
z osobna, ale i grupowym – podążaniu
za Jezusem. I nie zamierzam stwierdzając ich fakt przez to nikogo rozgrzeszać. To czyni Bóg, gdy upadając
i wstając prosimy Go o wybaczenie
ich w imieniu Jezusa. Chcę jedynie powiedzieć, że mając zamiar je w sobie
zwalczać, możemy jednocześnie być
pewni, że one nie staną na przeszkodzie Bożym celom. Niezależnie od ich
istnienia Królestwo się rozprzestrzenia
i nadchodzi. I oczywiście zwycięży!
Na koniec pozwolę sobie wskazać
bardzo osobisty wymiar tego wszystkiego, o czym napisałem. Królestwo
przychodzi. A Ty, Czytelniku? Co z tym
zrobisz? Czy do niego dołączysz?
A jeśli już dołączyłeś – czy widzisz Jego
piękno, gdy Bożą łaską, mądrością, dobrocią i sprawiedliwością przemienia
nieustanne, poddaje Bogu błądzących
grzeszników? Czy dokładasz do niego ręki? I patrzysz łaskawie na innych
jego poddanych?
Mam wrażenie, że często łatwiej nam
jest sądzić siebie z łaską a innych wyłącznie sprawiedliwie. Pamiętajmy o Bożym napomnieniu: „Albowiem jakim
sądem sądzicie, takim was osądzą
i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Mt 7:2). Oraz o wypływającej
z niego radzie: nie sądźmy (surowo),
jeśli nie chcemy sami być (tak) sądzeni
(7:1). Niech Boże Królestwo rozwija się
w nas i przez nas, dla chwały Jego Króla, Chrystusa, a naszego Pana, Amen.
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TEMAT NUMERU: WSPÓŁPRACA
Ryszard Tyśnicki

Jedni drugich

– idea troski o innych

P

awłowa zasada „jedni drugim” nawołuje nas do zauważania ludzi
wokół nas nie jako konkurencji, intruzów, czy tła dla naszych wybitnych
osiągnięć. Ukazuje nam bliźniego, jako
osobę powiązaną z nami, za którą odpowiadamy, i na którą możemy liczyć.
Zasada ta powinna charakteryzować
zbór i Kościół, jako całość. Czy jednak
jest realizowana? Czyż w naszych zborach nie ma ludzi samotnych, zostawionych ze swoimi problemami, ludzi nie
znajdujących zrozumienia i pomocy,
gdy jest ona konieczna?
Paweł wzywa nas, abyśmy byli członkami jedni drugich (Rz 12,5), abyśmy
byli oddani jedni drugim (Rz 12,10),
abyśmy się wzajemnie szanowali (Rz
12,10), abyśmy przyjmowali jedni drugich (Rz 15,7), napominali się wzajemnie (Rz 15,14), abyśmy się pozdrawiali
14
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(Rz 16,3-6.16), służyli sobie wzajemnie (Gal 5,13), nosili swoje brzemiona
(Gal 6,2), abyśmy znosili jedni drugich
(Ef 4,2), byli ulegli sobie (Ef 5,21), abyśmy się zachęcali (1Tes 5,11). Każda
z tych cech jest prospołeczna, odwołuje się do nas, jako do uczestników życia
w grupie.
W zasadzie każdy z nas od czasu do
czasu uświadamia sobie potrzebę
wsparcia i pomocy. Dostrzegamy swoją
niewystarczalność: mamy ograniczone
zdolności i umiejętności i koniecznie
potrzebujemy innych do tego, aby żyć
i osiągać swoje cele skutecznie. Nawet
w takich prozaicznych sprawach, jak
naprawa kranu w domu jesteśmy skazani na pomoc, o ile sami nie możemy
naprawić. W sprawach duchowych też
oczekujemy niejednokrotnie wsparcia
od bliskich, pomocy w pocieszeniu,

pouczeń, a też sami możemy odwzajemnić się tym samym potrzebującym.
Do tego zachęca nas między innymi
Paweł w słowach przytoczonych powyżej.
Dzisiejszy świat coraz rzadziej postrzega bliźniego, jako osobę pomocną.
Najczęściej, jako konkurencję lub środek do osiągnięcia egocentrycznych
celów. Rośnie bowiem moda na singli,
czyli – mówię tu o modelu społecznym, nie konkretnych przypadkach –
na osoby, które nie potrzebują innych.
Samodzielność i niezależność oznacza
dla nich również samotność pośród
różnych usługodawców, z którymi
jednak nie łączy ich żadne uczucie.
Widać to również w statystykach, np.
małżeńskich – spada ilość zawieranych
małżeństw a rośnie ilość rozwodów.
Coraz trudniej jest dzielić życie z drugą

osobą. Wiele konfliktów w rodzinach
wypływa z naszego indywidualizmu:
przekonania, że mam swoją autonomię
a inni, jeśli są już wkoło nas, mają zaspakajać nasze potrzeby i to w zakresie,
na jaki ja im pozwolę. Taka postawa nie
prowadzi do trwałości relacji.

dziesiąt kilometrów. Jednak podkreślanie różnic sprawia, że okolica nie ma
zboru, a ludzie czują się opuszczeni
i marzą od razu o dużym zborze. Wystarczyłoby wprowadzić w życie zasadę „jedni drugim”, aby wzajemnie się
ubogacić.

Niestety, ta tendencja dotyka też i nas
w kościołach. Jakże wielu czuje się samotnymi w tłumie na nabożeństwie.
Czasami nawet nie znamy imion osób,
które obok nas się modlą i siedzą
w ławce. Przychodzimy na chwilę, aby
naładować swoje duchowe akumulatory i idziemy do swojego życia, swojego
zamkniętego świata, w którym nie ma
zbyt dużo miejsca na innych zborowników.

Inny przykład. Przez kilka lat w jednym
z miejskich zborów brakowało pastora,
w innych zborach w tej samej miejscowości było ich po dwóch lub więcej.
Ten mały zbór ciągle narzekał na brak
lidera, ale jednocześnie nie potrafił
wykorzystać potencjału zborów „bogatszych” w liderów. Może to autonomia zborów sprawia, że funkcjonujemy
obok siebie nic o sobie nie wiedząc?
Wystarczy tak niewiele, aby sytuację
odmienić! Wystarczy spojrzeć szerzej
na swoją okolicę i może od czasu do
czasu zamiast jechać do swojego zboru macierzystego, warto skręcić i pojechać do mniejszego zboru, odwiedzić
braci i siostry w Chrystusie, a może nawet zaangażować się w służbę, której
u nas jest w nadmiarze, a u nich brak?
Wiąże się to z pewnym dyskomfortem,
lubimy przecież nauczanie naszego pastora, mamy tu znajomych i przyjaciół,
a tam nie. Stosując zasadę „jedni drugim” możemy mieć znajomych i przyjaciół i tu, i tam.

W szerszym zakresie zbory podkreślają swoją autonomię. Zdarza się,
że zborownicy z tego samego miasta
w dwóch zborach naszego Kościoła nic
nie wiedzą o sobie, nigdy nie spotykają
się i nie mają wzajemnych relacji. Zborowa autonomia doprowadziła do tego,
że dzisiaj każdy zbór jest niezależny od
innych zborów; prowadzi to do zanikania więzi, a też uniemożliwia wzajemnie ubogacanie się i wspieranie, gdy
pojawiają się problemy lub radości.
Ten narastający indywidualizm prowadzi w konsekwencji do naszego zubożenia, niewykorzystania zasobów, jakie
wzajemnie posiadamy. Lekarstwem
na nasze braki jest współpraca z tymi,
którzy są wyposażeni w to, czego nam
brakuje. Dotyczy to zarówno indywidualnego przeżywania wiary w zborze, jak i relacji międzyzborowych, czy
ogólnokościelnych.
Przykładem może być sytuacja w miejscowości, którą systematycznie odwiedzam, gdyż mamy tam placówkę.
W tej okolicy jest wielu wierzących
przynależących do różnych opcji ewangelicznych. W sumie, nie ma tam zboru, choć jest wielu wierzących, gdyż
każdy należy gdzie indziej. Wyobraziłem sobie, co by się stało, gdyby oni
wszyscy połączyli siły w jedno? Może
w tym miejscu powstałby zbór prężny
i misyjny, a tak żyje obok siebie wielu indywidualistów, spotykających się
w domach po parę osób lub dojeżdżających do dużego zboru po kilka-

Na jednej z naszych konferencji Okręgowych ten problem zauważyliśmy
i postanowiliśmy wzajemnie dzielić
się zasobami. Na razie jest to projekt,
który być może przyniesie owoce. Gdy
spotykamy się razem to okazuje się,
że każdy zbór ma swoje indywidualne
doświadczenie i swoje problemy, które
znajdują rozwiązanie u nich, gdyż oni
znaleźli na to sposób. Czasami wystarczy wymiana poglądów, może spotkanie liderów, może odwiedziny grupy
zborowników. To pomoże im, ale też
wzbogaci nas, poznamy się wzajemnie, zaczniemy siebie zauważać na ulicy, będziemy wzajemnie się wspierać
i wspomagać. Wymiana kaznodziejów
też przynosi korzyści wszystkim. Inni
mogą poznać liderów Okręgu, a też
zborownicy mogą usłyszeć coś nowego i innego, niż kazanie swojego lidera.
Taką płaszczyzną, o jakiej mówiliśmy
jest praca wśród dzieci i młodzieży.
Znikły ogólnopolskie obozy wakacyj-

ne – duże zbory stały się w pełni samowystarczalne, a przecież w małych
okolicznych zborach jest po kilkoro
dzieci, które nie mają gdzie pojechać.
Może warto udostępnić im miejsce na
obozie dużego zboru? To jest jeden
z przykładów, ale można byłoby znaleźć ich dużo więcej.
Jak temu zaradzić? Wystarczy chcieć.
Ale czy to jest łatwe? W wymiarze
między zborowym wystarczy sięgnąć
do swoich zasobów i dzielić się nimi.
Taką dobrą płaszczyzną jest konferencja Okręgu, która może skoordynować
te potrzeby. Może warto robić wspólne
nabożeństwa wyjazdowe? To oczywiście wymaga wysiłku, ale przecież da
radość szczególnie w tych mniejszych
zborach.
W zborze zaś też można zrobić więcej
w kierunku budowania relacji i współpracy pomiędzy zborownikami. Sposobem na to są małe grupy, kluby i spotkania mniej formalne, grupy wiekowe,
a nawet krótkie rozmowy przy kawie
po nabożeństwie. To wszystko buduje
nas wzajemnie. Przecież tak niewiele
potrzeba, aby dzielić się swoimi zasobami z innymi, nawet w kategorii tego
kranu, o którym pisałem wyżej; wystarczy wpaść na chwilę do brata, siostry i pomóc w tej dziedzinie a potem
wspólnie wypić herbatę i pogadać, a to
buduje relacje, których nam tak bardzo
brakuje.
Razem możemy więcej – mówi hasło
jakże często wykorzystywane w polityce. Ale przecież jest to prawda, która
może zmienić nasze relacje w zborze
i pomiędzy zborami. Nie musimy
swojej wiary przeżywać samotnie we
wrogim wierze środowisku. Możemy
dzielić się sobą, możemy dawać sobie
to, czego my mamy w nadmiarze, a oni
w niedosycie. Nie potrzeba do tego
jakiejś wielkiej akcji i ogromnego poświęcenia. Wystarczy tylko otworzyć
oczy na innych i dostrzec ich problemy
i potrzeby. Zamiast siedzieć przy telewizorze czy biegać po galeriach handlowych, może lepiej ten czas spędzić
na budowaniu wzajemnych relacji?
To zaś wzmocni naszą wiarę i doda
nam otuchy, gdyż lepiej jest kroczyć
w dwóch, niż samotnie.
SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014 •
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TEMAT NUMERU: WSPÓŁPRACA
Janusz Kucharczyk

Jak nasze osobowości zmieniają Kościół,
jak Kościół zmienia nasze osobowości?
Wprowadzenie do cyklu

K

ościół, według znanej metafory apostoła Pawła, jest ciałem złożonym
z różnych członków, które się nawzajem potrzebują. To ludzie wraz ze swymi osobowościami. Co się z nimi dzieje
po nawróceniu? Wielu uważa, że tracą
wszelkie znaczenie. Zarówno Biblia jak
i doświadczenie jednak pokazuje, że
one wtedy nie zmieniają się co do istoty.
Takie cechy Pawła z Tarsu jak gorliwość
i odwaga nie zniknęły po duchowej przemianie. Podobnie spontaniczność Piotra. Raczej więc osobowość po nawróceniu musi ulec transformacji, by w ten
sposób osiągnąć swą dojrzałość. Takie
doświadczenie jest możliwe także poza
chrześcijaństwem, ale Kościół powołany
jest właśnie do tego, by pomóc ludziom
w dokonywaniu takiej przemiany
w najpełniejszym, jak to tylko możliwe, stopniu.
Oczywiście nie zawsze tak
się dzieje, ale temu właśnie
powinna służyć wspólnota wierzących, zwłaszcza
w ujęciu pobożności
ewangelikalnej. Ruch ten
przecież od początku
podkreślał tak potrzebę
odrodzenia życia, jak
i istnienia grup wsparcia, w których może
dojrzewać nawrócony
człowiek. W krótkim,
zaledwie czteroodcinkowym cyklu, spróbujemy się temu przyjrzeć.

Jung – MBTI – Keirsey’s
Temperament Sorter i inne
podobne ujęcia
Posłużymy się tutaj kilkoma
koncepcjami odwołującymi się
do typologii Carla Gustava Junga,
wybitnego niemieckiego psychologa,
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a przekształconej przez Amerykanów:
Catherin Cook-Briggs i jej córkę Isabel
Briggs – Myers (MBTI) oraz Davida Keirseya (Keirsey Temperament Sorter).
Systemy te wydzielają takich samych 16
typów inaczej je interpretując i w odmienny sposób łącząc w wyższe grupy.
W tym artykule odwołamy się do swego
rodzaju połączenia obu nieco inaczej
stawiających akcenty wersji typologii
Junga, które przyjmuje na przykład strona http://www.celebritytypes.com/.
Oczywiście – jak
każdej koncepcji

– nie brakuje jej wrogów wskazujących
na sztuczną dychotomię, wyraźnie
ograniczającą poszczególne typy, podczas gdy osobowości ludzi mają charakter ciągły stopniowo nawzajem w siebie
przechodząc, gdyż zawsze może być
coś pośrodku. To prawda. Niemniej, na
tym polega właśnie wartość typologii,
że upraszczają nieco skomplikowaną
materię, jaką są ludzkie osobowości.
Obiektywnie istnieje tyle ich odmian,
co ludzi, ale taka klasyfikacja byłaby raczej niezbyt praktyczna! I na
pewno są jednostki, którzy nie
pasują
nigdzie

jakoś szczególnie wyraźnie. Trzeba więc
pamiętać, że te typy to tylko konstrukcje pojęciowe, a nie rzeczywistość sama
w sobie, ten Twój mówi coś o Tobie, ale
na pewno nie wszystko.
Na ogół jednak okazują się dość pożyteczne dostarczając nam wiedzy o sobie
samych i innych, która może dla wszystkich być bardzo pomocna. Opierają się
na czterech rozróżnieniach definiowanych poniżej (to ważne, bo słowa te bywają używane w różnych znaczeniach) ze
skrótami z języka angielskiego:
• ekstrawersja (E jak Extraversion) – introwersja (I jak Introversion),
• doznawanie (S jak Sensing) – intuicja
(N jak iNtuition),
• myślenie (T jak Thinking) i F ( F jak Feeling)
• osądzanie, decydowanie (J jak judging)
– percepcja, odkrywanie (P jak Perceiving).

Ekstrawersja (E) – introwersja (I)
Ta płaszczyzna podziału pyta o to, skąd
człowiek czerpie energię: z zewnątrz, z życia w świecie, czy też z wnętrza, własnych
przeżyć czy przemyśleń. Ekstrawertyk (E)
to ktoś, kto koncentruje się na obserwacji,
działaniu, życiu w świecie zewnętrznym.
Odpoczywa na imprezach albo w pracy
z ludźmi, a nudzi się, kiedy jest sam. Szuka
relacji, licznych, ale często powierzchownych. Mówi dużo i szybko, niekonieczne
mądrze. Introwertyk (I) odpoczywa kiedy
jest sam, chwila ciszy jest mu niezbędnie
potrzebna do funkcjonowania, kontaktów
z ludźmi nie unika, pod warunkiem, że nie
są zbyt długie, dotyczą ograniczonej liczby osób i ma w nich okazję do mówienia
tego, co przemyślał lub odczuł wcześniej.
Zbyt dużo bodźców, tłoku, hałasu, tłumu
rozprasza go i męczy.

tknąć, powąchać, posmakować. Dla niego realne jest to, co konkretne, namacalne, co może tak czy inaczej wziąć do ręki
i zmierzyć. Nie przepada za teoriami, abstrakcjami, koncepcjami, pojęciami, spekulacjami, marzeniami, fantazjami, rozważaniami o potencjalnych możliwościach
i gdybaniami. A właśnie to jest ważne dla
człowieka, który kieruje się intuicją (N).
Świat odbiera nie bezpośrednio, ale przez
pryzmat bardziej ogólnych zasad, abstrakcyjnych pojęć, ukrytych możliwości, reguł, marzeń, czy wartości. Wybiega poza
to, co widać, słychać i czuć, ku temu, co
mogłoby być, a nie jest; albo ku ogólnym
prawom, które są ponad to, co konkretne i namacalne. Ogóły, abstrakcje i możliwości są dla niego bardziej prawdziwe
i rzeczywiste od konkretnych rzeczy.

Myślenie (T) – odczuwanie (F)
Trzecia płaszczyzna oznacza sposób podejmowania decyzji. Pyta o to, czy posługujemy się wtedy logiką rozumu, czy
raczej tą serca. Myśliciel (T) odwołuje się
do zwykłej logiki, podstawowych praw
wynikania i przyczynowości: jeżeli zrobię
tak, to będzie tak – przyjmującej prawa
obowiązujące w przyrodzie, a także racjonalne reguły etyczne, zasadę sprawiedliwości. Będzie mówił prawdę odwołując się do rozumu i podstawowych norm
zachowania. Uczuciowiec (F) wykracza
poza ograniczenia logiki i odwołuje się
do uczuć, relacji, wartości, przywiązania. Dla niego osoba ludzka pozostaje
wartością wyższą niż jakiekolwiek reguły,
prawdy, a nawet zasady rozumu. Wyższą
wartością od prawdy jest dla niego miłość
i dobro (różnie wszak – czasem opacznie
– rozumiane). Nie oznacza to irracjonalizmu, ani ulegania emocjom, ale patrzenie
na świat przez pryzmat potrzeb osób,
a nie właściwości rzeczy.

Doznawanie (S) – intuicja (N)

Decydowanie, osądzanie (J) –
percepcja, odkrywanie (P)

To płaszczyzna odrębna, niezależna od
tamtej. Pyta ona o to, jak człowiek odbiera
świat. Czy koncentruje się na tym, co widać, słychać i czuć, co jest tu i teraz, konkretne i namacalne, czy też raczej patrzy
na świat przez pryzmat niewidzialnych
reguł, abstrakcji, możliwości? Człowiek
nastawiony na doznawanie (S) interesuje
się faktami i tym, czego może zmysłowo
doświadczyć, zobaczyć, posłuchać, do-

Ta płaszczyzna odwołuje się do poprzednich. Pyta o to, jak kto funkcjonuje
w świecie zewnętrznym. Czy koncentruje
się na jego poznawaniu, czyli doznawaniu albo intuicji, czy raczej na działaniu
w nim, decydowaniu na drodze myślenia
albo uczucia? Kto wybiera decydowanie
(J) chwyta byka za rogi i narzuca swoją wizję światu zmieniając go według własnych
zasad i narzucając mu swój porządek,

który wprowadza z żelazną konsekwencją w życie, ale kosztem elastyczności,
czy spontaniczności, na rzecz wąskiego spojrzenia z perspektywy własnych
przekonań, wartości, czy celów. Ktoś, kto
wybiera percepcję (P), czyli odkrywanie
świata, będzie raczej poddawał się rzeczywistości. Zachowa przez to elastyczność i szerokość spojrzenia, ale może być
nieco bierny, nieuporządkowany, czasem
wręcz chaotyczny i bałaganiarski.

Władze (funkcje) poznawcze w ujęciu
MBTI i celebritytypes.com
Ostatnia płaszczyzna omówienia typów
odwołuje się do relacji względem świata zewnętrznego. Jak go postrzegamy?
U ekstrawertyków zatem, dla których to
on jest podstawowym polem zainteresowania, oznacza władzę dominującą
– wspartą przez introwertyczną funkcję
pomocniczą, którą dopełnia ta trzecia,
najniższa zaś dopełnia dominującą, która
jest o tyle ważna, że jej rozwinięcie jest
warunkiem dojrzałości, jej zaniedbanie
zaś zwiastuje kłopoty.
Jeżeli ktoś jest więc ekstrawertykiem myślącym i intuicyjnym, to w przypadku opcji
P (ENTP) dominuje u niego intuicja, bo to
ona nastawiona jest na percepcję, więc
ma charakter ekstrawertyczny. Wspiera ją
zaś introwertyczne myślenie, dopełniane
przez słabsze ekstrawertyczne odczuwanie, władzę dominującą zaś dopełnia najsłabsza – introwertyczne doznawanie.
Jeżeli jednak nasz myślący i intuicyjny
ekstrawertyk jest opcji J (ENTJ), to wtedy władzą dominującą jest myślenie,
w oparciu o które podejmuje on decyzję
i to ono ma charakter ekstrawertyczny.
Wspiera je introwertyczna intuicja, którą
dopełnia na trzecim miejscu ekstrawertyczne doznawanie, na końcu zaś zostaje
introwertyczne uczucie.
U introwertyka jest jednak na odwrót.
U niego dominuje (z definicji) funkcja introwertyczna. Ekstrawertyczny charakter
określany przez ostatni czynnik (J lub P)
ma zatem władza druga, pomocnicza.
Introwertyk myślący i intuicyjny w opcji
P (INTP) będzie jako dominującą posiadał funkcję myślenia, ta jednak zostanie
wewnątrz, będzie introwertyczna, ze
światem zewnętrznym połączy go ekstrawertyczna intuicja, która będzie u niego
władzą pomocniczą, dopełnianą przez
introwertyczne doznawanie z ekstrawerSŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014 •
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tycznym odczuwaniem na końcu. Jeżeli
jednak będzie w wersji J (INTJ), to będzie
u niego dominować introwertyczna intuicja, wspierana ekstrawertycznym myśleniem, dopełnianym przez introwertyczne
uczucie z najsłabszym ekstrawertycznym
doznawaniem. Podobnie w innych przypadkach.

można tu i teraz zrobić bezpośrednio takimi jakie są.

Charakterystyka funkcji poznawczych

Możliwe klasyfikacje typów

Co jednak oznaczają te połączenia?

Poszczególnym typom przyjrzymy się
w kolejnych artykułach. Tak naprawdę
każdy z nich (a tym bardziej poszczególne jednostki) jest jedyną w swoim
rodzaju kombinacją cech i władz poznawczych. Każdy też ma coś wspólnego
z innymi – nawet te o wszystkich czterech
różnych literkach, posiadają one bowiem
dokładnie te same władze poznawcze,
ale w odwróconej względem siebie kolejności. Można je łączyć na różne sposoby. Myers-Briggs pyta wpierw o (i) dominującą władzę poznawczą: myślenie,
uczucie, doznanie, intuicję. Następnie,
(ii) czy jest ekstrawertyczna czy introwertyczna, a w ostatniej kategorii umieszcza
dwa typy bliźniacze, np.: INTP i ISTP to
introwertyczni myśliciele, bo u nich najsilniejsza jest władza introwertycznego
myślenia, a najsłabsza ekstrawertycznego
uczucia. Ekstrawertycznymi intuicjonistami są zaś ENTP i ENFP. Keirsey dzieli typy
odwołując się do Platona i Hippokratesa
łącząc je w rzemieślników – artystów,
strażników, idealistów i racjonalistów, które też jeszcze dzieli, za bliźniacze uznając te różniące się cechą I-E, jak INTP
i ENTP. My ten podział (w uproszczeniu
i z nieco innymi nazwami) przyjmiemy.
Opisuje nie władze poznawcze, lecz
temperament i rolę w społeczeństwie,
nadając poszczególnym typom nazwy,
które odrzucimy, ponieważ bywają wartościujące i niesprawiedliwe. Zresztą w literaturze funkcjonują tu różne określenia,
często te same oznaczają różne typy. Jest
on jednak asymetryczny, bo typy doznaniowe (S) dzieli według tego, czy łączą
się z P, czy J, a myślące, czy z F, czy T,
co wydaje się nawet jednak uzasadnione.
Ale można dowolne dwie literki wyróżnić jako decydujące, zależnie od tego,
co chcemy zbadać, na przykład rodzaj
kariery: ST, NT, SF i NF. Relacje szef –
podwładny najlepiej pokazuje podział
na typy: FP, TJ, FJ i TP. Rodzaj reakcji na
zmiany zaś: EJ, IJ, EP i IP, a sposób korzystania z informacji: ES, IS, EN i IN.

Introwertyczne myślenie (Ti) postrzega rzeczy w oparciu o pojęcia i reguły,
którym poddaje wrażenia pochodzące
z danego obiektu, to poznanie świata przez
pryzmat definicji i idei. Posługuje się przy
tym dedukcją, czyli wyprowadzaniem
konkretnych wniosków z ogólnych reguł.
Ekstrawertyczne myślenie (Te) odwołuje
się do samych rzeczy, jak są zbudowane,
jak działają, chcąc poddać je ścisłemu
ilościowemu opracowaniu ogólnych praw
ich funkcjonowania w świecie korzystając
z zasad indukcji, czyli uogólniania konkretnych przypadków.
Introwertyczne odczuwanie (Fi) to odniesienie danej rzeczy do ideału istniejącego w umyśle i związanych z nim emocji, to patrzenie na świat przez pryzmat
własnych uczuć, ideałów, wartości.
Ekstrawertyczne odczuwanie (Fe) to
branie pod uwagę emocji obiektów świata zewnętrznego, rozpoznawanie uczuć
i potrzeb innych ludzi oraz badanie wzajemnych harmonii między nimi.
Introwertyczna intuicja (Ni) pyta o to,
jak dane wrażenie ma się do połączeń,
odniesień i wzorów wszystkiego, co było
już zaobserwowane, zadaje pytanie skąd
się co wzięło i dokąd zmierza? Wyrasta
z osobistych pomysłów na świat.
Ekstrawertyczna intuicja (Ne) odnosi się
do rzeczy w świecie, jak je można przekształcić, co się stanie, jeśli się je zmieni,
jakim ogólnym wzorom podlegają, w jaki
sposób one istnieją.
Introwertyczne doznawanie (Si) patrzy
na rzeczy z perspektywy własnego instynktu, czy są z nim zgodne, co jest
stabilne i godne zaufania, doznaje świat
przez swe biologiczne potrzeby.
Ekstrawertyczne doznawanie (Se) skupia
się na samych konkretnych rzeczach, jak
funkcjonują, jak są zbudowane i co z nimi
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Podsumowując wszystkie funkcje introwertyczne poznają świat zewnętrzny
przez pryzmat świata wewnętrznego, a te
ekstrawertyczne odwrotnie, własne wnętrze przez pryzmat świata zewnętrznego.

Rola osobowości w budowaniu Kościoła
Każda z osobowości posiada dwie silniejsze i dwie słabsze funkcje poznawcze. Te
pierwsze są jej dane w sposób naturalny
i to nimi się dzieli. Z nich Kościół może
korzystać, każdy jego członek może
wspomagać innych, czy owocami swej
myśli, czy propozycjami zmian, troską
o innych, zdolnościami artystycznymi,
organizacyjnymi, czy technicznymi. Dobrze jest, gdy w danej społeczności znajdują się ludzie wszystkich typów (nie
w równych proporcjach, bo w naturze też
występują w różnych ilościach) i mogły
one się nawzajem wspierać. Dzięki nim
Kościół może się rozwijać, biorąc od każdego to, co może dać innym, jak najlepiej
to wykorzystując. Ważne jest przy tym,
by ludziom pozwalać być sobą – nie ma
typów lepszych lub gorszych, mądrzejszych lub głupszych, mniej lub bardziej
uduchowionych, powinien o tym pamiętać duszpasterz, choć nie tylko on, by
swego typu nie brać za miarę świętości
i według niego oceniać innych!

Rola Kościoła w procesie dojrzewania
osobowości swych członków
Ale Kościół powinien też dawać swoim
członkom to, czego im brakuje. Ma zatem
wzmacniać w każdym te władze poznawcze, które są słabsze: trzecią i najniższą.
Ich osłabienie oznacza zbyt jednostronny
rozwój jednostki i może prowadzić do
niebezpiecznych konsekwencji. Dojrzałość oznacza rozwój wszystkich władz
poznawczych. Można osiągnąć ją na różny sposób, ale nawrócenie powinno być
tym, co pomoże wzmocnić to, co najsłabsze w każdym członku Kościoła, bo
tylko zróżnicowana społeczność może
być dobrym wsparciem dla człowieka.
Każdy jednak ma rozwijać cały swój potencjał – owe funkcje poznawcze, które
są częścią jego osobowości, też te ukryte,
nie zaś próbować być kimś innym niż jest
co się, niestety, czasem zdarza!
Dla jednego oznaczać to będzie nauczenie się dostrzegania potrzeb i uczuć innych. Dla drugiego lepsze samopoznanie
lub zbliżenie do realnego świata, albo raczej wsparcie myślenia, albo odczuwania
własnych wartości. Co konkretnie niesie
to dla poszczególnych typów opiszemy
w czterech artykułach, pierwszy już
w tym numerze Słowa Prawdy.

TEMAT NUMERU: WSPÓŁPRACA
Janusz Kucharczyk

Jak nasze osobowości zmieniają Kościół,
jak Kościół zmienia nasze osobowości?
W

artykule wprowadzającym przedstawiłem uznaną przeze mnie za pomocną
klasyfikację osobowości. Proponuję sprawdzić według opisanych wyżej podziałów, kim według niej jesteśmy my oraz nasi bliscy. W ten sposób będziemy
w stanie łatwiej odnaleźć swoje oraz ich mocne strony, a dzięki temu świadomie
wyznaczać sobie im obowiązki i zadania, które najlepiej każdy wypełni. Z drugiej
strony, będziemy mogli sobie też pomóc w tym, co nam gorzej wychodzi, wspierając w ten sposób swój duchowy rozwój.

ŁOWCY WRAŻEŃ
Charakterystyka typów - S - P
David Keirsey, tworząc swoją klasyfikację typów, odwołał się do Platona, który
wyróżnił cztery rodzaje poznania: przez
obrazy, przekonania odnoszące się do
świata rzeczy, rozum oraz pojęcia dotyczące idei. Keirsey za najwyższą wbrew
Platonowi uznał rozum. My wrócimy tu
do kolejności pierwotnej.
Na początku jednak opiszemy cztery typy
zawierające złożenie SP, czyli odwołujące
się do doznania, a nie intuicji i przyjmujące w stosunku do świata zewnętrznego
funkcję poznawczą a nie decyzyjną. Ale
tę pierwszą w tych typach pełni właśnie
doznawanie. To zatem ludzie, którzy doświadczają świata wszystkimi zmysłami:
patrzą, słuchają, dotykają wąchają i smakują go – to doskonali obserwatorzy. Żyją
pośród zmysłowych obrazów, a te są ulotne i zmienne. I takie jest życie ludzi o osobowościach w tym typie. Skupiają się na
tym, co tu i teraz. Potrafią cieszyć się życiem i wszystkim co daje, umieją czerpać
z niego całymi garściami. Są elastyczni
i wrażliwi na wszelkie uroki życia. Keirsey
nazwał ich artisans, co po polsku można oddać jako rzemieślnicy, czy artyści,
ale to są dwa różne pojęcia, nawet sobie

przeciwstawne, proponuję zatem określić
ich mianem łowcami wrażeń. Są to typy
osobowości ISTP, ESTP, ISFP i ESFP. W tej
właśnie kolejności je za chwilę omówimy.
Najpierw jednak zastanówmy się, jaki
wpływ mają na życie Kościoła.

Znaczenie łowców wrażeń w Kościele
To oni stanowią o życiu społeczności. Bez
nich byłaby ona nudnym klubem dyskusyjnym czy wręcz przysłowiowym niemal
„kółkiem różańcowym” drętwych moralistów. To dzięki nim Kościół oddziałuje na
ludzkie emocje, potrafi wzruszać, bawić,
docierać do ludzi. Oni dodając mu luzu
i wdzięku czynią go autentycznym i świeżym. Sprawiają, że się coś dzieje.
Ale zarazem brakuje im dyscypliny i kręgosłupa! Skupiając się na doznawaniu
świata, łatwo im stracić prawdziwy obraz
samych siebie lub innych. Dlatego potrzebują pomocy wspólnoty wierzących,
która musi nauczyć ich samodyscypliny
i stabilizacji. By do nich dotrzeć, trzeba
mówić im kazania pełne konkretnych, życiowych przykładów, nasyconych opisem
praktycznego działania różnych praw lub
dosadną emocjonalnością, nie suchych
wywodów!!!

CzĘŚĆ I

ISTP, czyli doznający i myślący
odkrywający świat introwertycy

Dominującą władzą w tym typie jest introwertyczne myślenie. To umysły techniczne – prawdziwe „złote rączki” podejmujące zarazem decyzje według jasnych,
logicznych, zasad i reguł. To dla nich
wszak tylko introwertyczna baza – umysł
nie chce tworzyć tu wiedzy ogólnej, ale
poznawać sam świat konkretnych rzeczy,
obserwując je w zmysłowej naoczności.
ISTP nie będzie czytał książek o zwierzętach, by poszerzyć wiedzę z zakresu
zoologii, założy raczej akwarium, czy terrarium, by czerpać przyjemność z bezpośredniej obserwacji żywych istot. Książki
będą mu potrzebne tylko do tego, by właściwie prowadzić hodowlę. Jeżeli zainteresuje się sztuką, to od strony praktycznej. Zafascynują go techniki malowania,
robienia zdjęć, czy śpiewu, mniej teoria,
czy historia. Jeżeli zaciekawi go sport, to
nie po to, by śledzić rozgrywki ligowe,
lecz by samemu go uprawiać, i to raczej
– jako introwertyka – dyscypliny indywidualne, wymagające opanowania techniki, wytrzymałości i sprawności. Będzie
poznawał świat od tej strony, praktycznie
bez ograniczeń. Może być kolarzem, himalaistą, żeglarzem, miłośnikiem sportów ekstremalnych czerpiąc przyjemność
z przekraczania granic.
Jego niższą funkcją jest introwertyczna
intuicja, czyli bardziej ogólna wiedza. Ta
pozwala mu skupić się na tym, co go interesuje i jak to zmienić. Podporządkowana
jest jednak poznawaniu świata konkretów, przez zmysły.
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Najniższą władzą jest ekstrawertyczne
odczuwanie. To jego pięta achillesowa.
Co to oznacza w praktyce? Że w rozwijaniu swych pasji nie pamięta o uczuciach
i emocjach innych. On nie chce ich niszczyć! Jest lojalny wobec przyjaciół, ale
jego energia koncentruje się na odkrywaniu konkretnych obiektów tego świata,
a nie ludziach!
Jest typem samotnego wilka, który wiedziony żądzą doznawania świata eksploruje naocznie różne jego obszary, nie
przejmując się tym, co będzie potem,
a zwłaszcza tym, co myślą inni ludzie,
którzy do szczęścia nie są mu zbytnio
potrzebni. Czasem nieumyślnie wyrządza
im krzywdę, a nawet wchodzi na drogę
przestępstwa. W poszukiwaniu nowych
wrażeń może próbować wszystkiego,
łącznie z wolnym seksem, narkotykami,
czy alkoholem, traktując to jako sposób
odkrywania swych możliwości i działania
organizmu pozostając przy tym szczerym
i tolerancyjnym.
Zasadniczo robi to, co chce i unika czynienia tego co mu się każe, jeżeli tego nie
lubi. Obce jest mu poczucie poświęcenia,
czy obowiązku, Skupia się na rozwijaniu
swych pasji, a nie posłuszeństwie. Może
być rycerzem, który opanował sztukę
walki jak chrześcijański samuraj Musashi
Miyamoto. Generałem, który jak Erwin
Rommel potrafi z nieufnością spojrzeć na
swoich przełożonych (dlatego był kandydatem spiskowców na życie Hitlera na objęcie władzy w Niemczech po zamachu),
lub jastrzębiem amerykańskiej polityki
obronnej jak Donald Ramsfeld, albo niezależnym mistrzem duchowym, jak Dalaj
Lama, czy twórcą Apple’a, jak Steve Jobbs.
W tym typie nie brakuje sportowców jak
Len Amstrong (jego przygoda z dopingiem
też tu pasuje), czy aktor, mistrz wschod-
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nich sztuk walki Bruce Lee. W filozofii reprezentuje ich mieszkający w beczce Diogenes z Synopy, żyjący wbrew społeczeństwu i kpiący z jego wartości i autorytetów, a w kulturze popularnej muzycy Miles Davies, Frank Zappa, reżyserzy Stanley
Kubrick i Woody Allen oraz aktorzy Clint
Eastwood, Tom Cruise, Harrison Ford,
Scarlett Johanson i Demi Moore. Jeżeli zostanie władcą, to może nie oprzeć się pokusie autorytaryzmu. Nie licząc się z życiem ludzi, będzie popisywać się przed
narodem swymi zdolnościami sportowymi, czy technicznymi – tak jak niewątpliwy ISTP, prezydent Rosji, Władimir Putin.
To typ zdecydowanie męski. Posiada go
jakieś 8,5 % mężczyzn i tylko 2,4 % kobiet, które wtedy raczej nie marzą o pięknych sukniach, czy wspaniałej ceremonii
ślubnej, lecz są „chłopczycami”: manifestującymi własny sposób na życie, podejmującymi różne ryzykowne działania, od
sportów ekstremalnych po najdziwniejsze
i nie zawsze moralne kariery (jest wśród
nich wiele aktorek porno).
Należą oni do dwóch najmniej religijnych
typów spośród wszystkich. Jeżeli bowiem
interesuje ich to, co mogą zobaczyć,
dotknąć i zastosować w rozwijaniu własnych pasji, to słuchanie o Panu Bogu jest
dla nich abstrakcyjną „bujdą na resorach”.
Zmienia się to dopiero, gdy samo życie
doprowadzi ich do momentu, w którym
przyjęcie ewangelii będzie jedynym sposobem wyjścia z tarapatów. Nawrócenia
tychże znamy na przykład z opowieści
chrześcijańskich raperów, którzy tak długo próbowali wszystkiego, aż stoczyli
się na dno. Przyjście do Boga tychże ma
z reguły dramatyczny przebieg i stanowić
może kanwę do scenariusza filmu akcji.
Kościół wzbogacą swymi talentami technicznymi, czy artystycznymi. Ożywią go
swoim temperamentem, a czytając Biblię
pokrewne sobie dusze znajdą w patriarsze Jakubie, czy jego teściu Labanie. Tak
jak ten pierwszy muszą stoczyć swą walkę z Bogiem, zanim do Niego przyjdą,
on wszak wiele wycierpiał, ale w swym
cwaniactwie potrafił znaleźć miejsce dla
Boga, a nawet zmusić Go, by mu pobłogosławił. Takie historie przypominać
mogą wzmiankę Pana Jezusa o tych, co
gwałtem wchodzą do królestwa niebieskiego. Jeśli swój zapał skierują z eksploracji świata na odkrywanie Boga, mogą
jako wierzący osiągnąć wiele. A po co im
Kościół? Po to, by nauczyli się pamiętać
o potrzebach innych ludzi, powściągnąć

swą naturę samotnego wilka. To pozwoli
im ominąć czyhające na nich niebezpieczeństwa. Jeśli nauczą się służyć innym
i pracować dla nich, będą niezastąpieni
w zwiastowaniu dobrej nowiny tym, do
których nikt inny nie pójdzie. Dlatego
zbór dający im nudne bądź proste zadania niszczy ich potencjał i zniechęca do
służby. Ekstremalność wyzwań to dla nich
naturalne środowisko wiary. Wtedy właśnie w swym chrześcijaństwie odnajdują
siebie w całej pełni.

ESTP, czyli doznający i myślący
odkrywający świat ekstrawertycy
To typ pod trzema względami podobny
do poprzedniego. Też raczej męski (ma
go 5,6 % mężczyzn i 3% kobiet), ale ekstrawersja powoduje, że żyją z większym
rozmachem. Już nie samotnie, ale wśród
ludzi i z jeszcze większą determinacją realizując swe pasje. Ich dominującą władzą bowiem jest ekstrawertyczne doznawanie, i to jemu podporządkowują introwertyczne myślenie, na trzecim miejscu
pozostaje ekstrawertyczne odczuwanie,
najsłabsza jest introwertyczna intuicja.
Częściej zostają generałami (jak generałowie amerykańscy z czasów II wojny
światowej – George Patton i wojny koreańskiej – Douglas Mac Arthur) i politykami
(obaj amerykańscy prezydenci z rodziny
Roosveltów: Teodor i Franklin, a także
późniejszy prezydent George W. Bush,
a dzisiaj brytyjski premier David Cameron). Są obrotni, zaradni, sprytni, lubią ryzykowną „jazdę bez trzymanki”, interesuje
ich władza i wpływ na ludzi – należy do
nich sam Aleksander Wielki, twórca potężnego hellenistycznego imperium, który
żył krótko, lecz intensywnie. W manipulowaniu ludźmi są niezastąpieni skutecznie
zwodząc mniej bystrych i naiwnych, jak
biblijna Rebeka Izaaka. Przez swój spryt
zapewniła faworyzowanemu Jakubowi
pierworództwo. Bóg użył więc ją do realizacji swoich planów. Warto w tym kontekście wspomnieć o twórcy scjentologii,
pisarzu s-f L. Ronie Hubbardzie czy Malcolmie X, twórcy ruchu czarnego islamu
w USA. Takie osoby jednak chętnie służą
innym, bo ich otwarcie na ludzkie emocje
jest większe. Dzielą się więc swoją praktyczną wiedzą jak żyć i pragmatycznym
podejściem. Mogą nawet zostać filozofami, którzy innych będą uczyć, jak najsprawniej czerpać z przyjemności tego
świata – jak Grecy Arystyp z Cyreny, Epi-

albo przynajmniej skandalistkami w typie piodenkarki pop, Madonny. Potrafią
również stylem życia doprowadzić się do
wczesnej śmierci, jak brytyjska piosenkarka Amy Winehouse.

kur albo francuski XVIII-wieczny skandalizujący pisarz i myśliciel, markiz de Sade,
a także znany z dosadnych opisów wszelkich uroków życia, laureat nagrody Nobla, pisarz Ernest Hemingway. To bowiem
urodzeni hedoniści, nie stroniący od alkoholu, licznych romansów (jak aktor Jack
Nicholson) i mocnych wrażeń. Nie brakuje tu w związku z tym wielu wybitnych
aktorów jak: Meryl Streep, Angelina Jolie,
Kevin Specey czy reżyserów jak słynny
twórca thrillerów Alfred Hitchkock. Przy
tym wszystkim dochodzimy do sedna.
W szukaniu uciech tego świata są jeszcze
bardziej zawzięci niż flegmatycy z kategorii ISTP. Potrafią być bezwzględnymi draniami. Wśród przestępców jest ich więcej,
niż innych typów. Ich mocniejsze zainteresowanie ludźmi niż poprzedników może
pchać ich na drogę polityki jak brytyjskiego polityka i pisarza (laureata nagrody
Nobla) Winstona Churchilla, który dzięki
swej osobowości stawił czoła Hitlerowi,
ale wcześniej przez zbytnią pewność siebie przyczynił się do śmierci 44 000 ludzi
w ataku na póływysep Gallipoli w czasie
I Wojny Światowej – do bycia dobrym politykiem dojrzał dopiero po 70-tce. Mogą
być odważnymi i rzutkimi biznesmenami
czasem też wchodząc na drogę przestępczą. Wtedy nie będą samotnymi wilkami,
jak ich poprzednicy, a raczej członkami mafii czy gangów, a nawet samymi
ich szefami jak typowy ESTP, legendarny
amerykański mafioso włoskiego pochodzenia Al Capone. Te cechy posiadał też
nr 2 w III Rzeszy – Hermann Goering.
Ich piętą achillesową jest introwertyczna
intuicja. Nie potrafią uczyć się na błędach. Dlatego łatwo im przecenić swoje
możliwości, co często bywa przyczyną
ich upadku, gdyż nie stronią od ryzyka.
Kobiety w tym typie aktorkami porno zostają jeszcze częściej niż w poprzednim,

W Boga mogą wierzyć i przed nawróceniem. Pociąga ich czasem konserwatywny system wartości, a w nim wizja Sędziego – z nimi, jako egzekutorami Jego sprawiedliwości, oczywiście. Nawracają się
naprawdę dopiero wtedy, kiedy pojmą,
że sami potrzebują miłosierdzia. Nawrócenie i Kościół sprawiają, że nabierają dystansu do siebie i uczą się podejmować
bardziej przemyślane decyzje. Bóg może
przez nich dokonać wielkich rzeczy, jak
przez wspomnianą Rebekę, która w kluczowym momencie zrobiła to co do niej
należało. To prawda, postąpiła nieco nieuczciwie, ale przecież jakoś nie żal nam
Ezawa, który sprzedał pierworództwo
za miskę soczewicy, ani jej męża – zniewieściałego Izaaka nie widzącego, który
z synów ma wolę służenia Bogu. Tacy
ludzie też są zatem potrzebni w Kościele
– jeżeli się nawrócą, łatwo mogą zostać
misjonarzami wybierającymi się do dalekich plemion, bo poszukiwać mocnych
wrażeń nie przestają nigdy. W Kościele
mogą prowadzić wiele służb, szczególnie
o charakterze ewangelizacyjnym, wychodzących na zewnątrz, w których mogą
wykorzystać swoją obrotność i zdolność
wpływania na ludzi, czynią w ten sposób
wiele dobrego. Ale muszą pohamować
swoją skłonność do ryzyka i manipulowania ludźmi dla własnej korzyści. Co jest
dla nich trudne. Kościół musi ich tego nauczyć i nie dając się zwieść ich sprytowi,
ale przysposabiając ich do przyjęcia pokory i cnoty umiaru.

ISFP, czyli doznający i czujący
odkrywający świat introwertycy

Są najbardziej nastrojowym typem wśród
wszystkich, najczęstszym u kompozytorów, tak klasycznych, jak rozrywkowych,
Wolgang Amadeusz Mozart czy Johann
Strauss syn oraz Bob Dylan, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Dawid Bowie, Prince,
Michael Jackson, Eminem, również Enya,
czasem obecny wśród aktorów jak John
Travolta, Brad Pitt. Należą tu także bardzo liczne znane wokalistki - celebrytki:,
Beyonce, Christina Aguillera, Rihanna,
Britney Spears, Lady Gaga itp., także
wybitne znane ze swego tak wdzięku
jak ekscentrycznego, nacechowanego
intensywnymi emocjami życia aktorki:
Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Marylin Monroe, Nicole Kidman, Monica
Bellucci czy Liv Taylor. ISFP może być
nawet dobrym generałem, czy politykiem (bohater wojny secesyjnej, późniejszy prezydent USA, Ulysses Grant), jako
ktoś lubiany przez podwładnych. Może
też przez łączenie daru obserwacji świata
z emocjonalnością mieć świetny zmysł
estetyki objawiając talent w projektowaniu przemysłowym (Jonathan Ive z Apple’a), lub budynków – (Joern Utzon – duński projektant opery w Sydney).
Próbując jednak uchwycić istotę ich osobowości, spróbujmy poddać się wymowie melodii i słów znanej piosenki mieszczącego się w tej kategorii Paula McCartneya Yesterday. To właśnie ten klimat...
Co jest ich słabością? Trzecia funkcja tutaj
to introwertyczna intuicja, która wzmacnia artystyczną osobowość, najsłabszą
ekstrawertyczne myślenie. Co to znaczy?
O czym śpiewa ten słynny Beatles? Wierzę we wczoraj? Jest dziś, ale wierzę we
wczoraj? Zatem jeżeli w świecie nie jest
tak, jakbym chciał, to po prostu w niego
nie wierzę... i nie przyjmuję do wiadomości tego, co jest sprzeczne z moimi
emocjami. Osoby tego typu często bronią

To w obrębie łowców wrażeń krańcowo
odrębny typ od poprzedniego, tym razem raczej kobiecy. Cechuje 9,9% kobiet
i 7,6% mężczyzn. Ich władzą dominującą
jest introwertyczne uczucie. Na świat patrzą przez pryzmat swych subiektywnych
emocji i wartości, przepełniając wszystko sercem. Nie działają jednak, a raczej
kontemplują świat, gdyż ekstrawertyczne
doznawanie jest ich władzą pomocniczą.
Ale w kontekście uczucia oznacza to, że
szukać doznań będą bardziej wysublimowanych, duchowych lub estetycznych –
posiadają mocną artystyczną wrażliwość.
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się przed smutkiem czy lękiem ucieczką
w wesoły nastrój i beztroskie wygłupy, którymi próbują zakryć rzeczywistość oszukując jakby samych siebie, uwielbiają przy
tym zabawy z dziećmi lub zwierzętami.
Najbardziej nastrojowi z grupy łowców
wrażeń. Logika logiką, ale uczucia są ważniejsze – przedstawiciele tego typu nie zauważają zatem często wad u ludzi, którym
ufają i dają im się wykorzystywać. Nie radzą sobie zatemz życiem w realnym świecie. Ulotna lekkość wrażeń zjada ich od
środka, a od niebezpiecznych zachowań,
romansów, czy używek również bynajmniej nie stronią, patrz życie Jacklyn Kennedy-Onassis. Potrzebują uczuć by żyć.
Kochają całym sercem, ale często wbrew
rozumowi. Będąc zasadniczo ciepłymi,
łagodnymi i miłymi, naprawdę serdecznymi, fantazyjnymi i zazwyczaj skromnymi
ludźmi, mogą oddać swe serce niewłaściwej osobie, czy sprawie. Tracą zdolność
do podejmowania własnych decyzji i bez
krytyki przyjmują to, co mówi obiekt ich
miłości dając się wykorzystywać i sprowadzając czasem do roli kury domowej lub
pantoflarza, uwielbiają bowiem całkowicie oddać się kochanej osobie, na granicy
uprzedmiotowienia. Dotyczy to też pracy
zawodowej czy ideologii. Obiektem ich
miłości może być na przykład Fuehrer
III Rzeszy, któremu bezwzględne posłuszeństwo objawiał nr 3 w tym państwie,
Rudolf Hess, a propagandowe (na swój
sposób wybitne!) filmy na jego cześć tworzyła Leni Riefenstahl, oboje przedstawiciele tego typu. Jeżeli ulegają naciskom
z dwu stron, na przykład współmałżonka
i rodzica pozostają w środku konfliktu starając się przypodobać obojgu.
Co im daje Bóg i Kościół? Szukają emocjonalnego wsparcia, by oddać serce
ludziom, którym zaufają. Są bojaźliwi,
nieśmiali, ale zarazem naprawdę kochają
innych! Niestety, w swej prostolinijności
łatwo ufają zbyt pewnym siebie przywódcom, czy pastorom lub wszelkim egoistycznym cwaniakom, nie sprzeciwiając
się im, jeśli tylko im uwierzą. Trzeba ich
nauczyć radzenia sobie w realnym świecie. Kościół musi dać im pewność siebie
i pozwolić rozwinąć się w nich racjonalnemu spojrzeniu na życie. Mimo, że to typ
raczej kobiecy, w Biblii jego cechy posiada nie kto inny, ale pierwszy mężczyzna,
Adam, on wszak najpierw obserwował
i nazywał zwierzęta, potem szukał towarzyszki życia, której posłuchał, by potem
zalękniony ukryć się za krzakiem – widzimy tu charakterystyczne cechy tej grupy! Bóg po upadku kazał mu pracować,
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a żonę uczynił mu podległą. Oto właśnie
droga nawrócenia dla nich – zacząć coś
robić samodzielnie, bez czyjejś kontroli.
Dla mężczyzn oznacza to zrzucenie roli
pantoflarza, czy maminsynka (w przypadku kawalerów), dla kobiet większą
pewność siebie, świadomość własnych
potrzeb, odrzucenie niepotrzebnych lęków i wyrzutów sumienia. Dopiero wtedy mogą obdarzać innych swych ciepłem
i niekonwencjonalną, artystyczną wrażliwością, wykorzystując swój talent muzyczny lub miłość do dzieci. To wspaniali
nauczyciele szkółek niedzielnych, czy autorzy śpiewanych przez nas pieśni.

ESFP, czyli doznający i czujący
odkrywający świat ekstrawertycy

Show must go on! To niewątpliwie hasło osób spod znaku ESFP. Ma się dziać!
A im bardziej kolorowo, z większym przytupem, tańcami na stole, fajerwerkami,
bajerami, oberkami, fikołkami, tym lepiej!
Łatwo ulegają entuzjazmowi popadając
nawet w ekscytację, często nieadekwatną
do sytuacji, reagując skrajnie emocjonalnie i z niebywałym zachwytem na banalne nieraz zjawiska. To przede wszystkim
typ kobiecy (ma go wszak 10,1 % kobiet
i 6,9 % mężczyzn), choć spośród tych
ostatnich charakteryzuje wybitnych dowódców jak walczący z Napoleonem
brytyjski admirał Horatio Nelson i polityków jak twórca nowoczesnego imperium
rosyjskiego car Piotr I Wielki oraz amerykańskich prezydentów: Johna F. Kennedy’ego, Ronalda Reagana, Billa Clintona,
a więc lubianych i popularnych polityków,
także biznesmenów z fantazją, jak Richard
Branson. To idealny typ dla reżysera, który marzy o robieniu wielkich widowisk,
jak: Steven Spielberg, Quentin Tarantino,
czy Mel Gibson, czy mężczyzn amantów,
ulubieńców pań, jak aktorzy Leonardo di
Caprio, Denzel Washington czy piosenkarz Robbie Williams, lub nastolatek, jak
Justin Bieber. To typ kobiet o urodzie malowanych lal (Katy Perry, Nicki Minaj, Pink,
Marina Diamondis, Miley Cyrus).
Bo w ogóle to ludzie niezwykle urokliwi i fantazyjni, uwodzący swą dziecięcą
bezpośredniością, umiejący się bawić
i radość przekazywać innym. Odkrywają
świat wszystkimi zmysłami i dlatego pragną, żeby było głośno, kolorowo, wymyślnie, zabawnie, fantastycznie i w ogóle
super! A przy tym mogą mieć problem
z rozrzutnością. Lubią ładnie wyglądać
i dużo mówić. Kobiety tego rodzaju będą

wykazywać zamiłowanie do barwnego
makijażu i fantazyjnych strojów czy biżuterii. Oczywiście nie unikają pracy, ale
tylko wśród ludzi i przy tym w przyjaznej,
radosnej atmosferze.
Są nieco bardziej zaradni niż poprzednicy
– mają w sobie więcej ekstrawertycznego myślenia. Ale jednocześnie słabą introwertyczną intuicję, dlatego niemal nie
znają samych siebie. Nie potrafią oddzielać prawd od fałszów, czy urojeń – mogą
zatem łatwo wierzyć w różne plotki czy
oczerniać ludzi mieszając fakty z tworami swej wybujałej wyobraźni. Tak nieposkromiona fantazja w robieniu show,
może prowadzić ich do totalitarnych, czy
autorytarnych kultów władcy, jak za należących tu: przywódcy włoskiego Benito
Mussoliniego, czy zbrodniczego dyktatora Ugandy Idi Amina. Wtedy tam się
naprawdę działo, tak wiele, że przez swe
nieodpowiedzialne pomysły doprowadzili do śmierci mnóstwa ludzi.
Ze względu na temperament, znajdziemy
ich często w kościołach, w których po
prostu „się dzieje” z pastorami przedkładających efektowność nad sensem tego
co mówią i panujący tam klimat może
być dla nich ważniejszy od samego nawrócenia. Co ma jednak dać im Kościół
naprawdę? Przede wszystkim, wzbogacić
o pewną dozę samowiedzy, czy samokrytyki, opanowania niepohamowanego temperamentu. Aby naprawdę się nawrócić,
muszą ochłonąć, spoważnieć. Dopiero
wtedy mogą... robić show, ale już naprawdę na chwałę Pana!
Przykładem może być syn marnotrawny
z przypowieści Jezusa, który lubił się bawić nie myśląc o konsekwencjach. Po
swym upadku jednak wrócił do ojca,
choć jako sługa. Ten jednak wystawił
ucztę, bo wiedział, że zrobi mu w ten sposób przyjemność. Bo choć te osoby łatwo
upadają, to potrafią kochać, tak ludzi jak
i Boga, co otwiera ich serce na łaskę. Muszą jednak starać się zapanować nad swą
wyobraźnią i narzucić sobie dyscyplinę.

Samuel Skrzypkowski

Ekipa Pawła
- część 1 -
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TYCHIKOS

aweł był wspaniałym przywódcą,
wyjątkowo skutecznym i mądrym.
Dlatego warto zwrócić uwagę, że nie
działał sam. Jeśli chcesz być jak Paweł,
naucz się od niego, jak zmontować ekipę, która będzie służyć Bogu. Jeśli nie
jesteś jak Paweł, naucz się, że możesz
należeć do ekipy, która bierze przykład
z ekipy Pawła i również jest w niej dla
ciebie miejsce. Pierwszego z tej ekipy
poznamy Tychikosa.

(…) A gdy [Paweł] zamierzał odpłynąć
do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu
spisek. Postanowił zatem wrócić przez
Macedonię. Towarzyszył mu Sopatros,
syn Pyrrosa z Berei, z Tesaloniczan Arystarchos i Sekundus, ponadto Gajusz
z Derbe i Tymoteusz, a z Azjatów Tychikos i Trofimos. Oni poszli pierwsi i mieli
czekać na nas w Troadzie. My natomiast
odpłynęliśmy z Filippi po Dniach Przaśników i po pięciu dniach dołączyliśmy
do nich w Troadzie, gdzie spędziliśmy
siedem dni. (Dz 20:3-6)
Najwcześniejsza
wg
chronologii
wzmianka (ok. 57 r.) o Tychikosie znajduje się w Dziejach Apostolskich, w 20
rozdziale. Paweł odbywa swoją trzecią podróż misyjną. Razem z apostołem podróżował Tychikos, pochodzący
z Azji (nazywano tak tereny dzisiejszej
Turcji). Dowiadujemy się również, że
udał się z Trofimosem do Troady, czyli ok. 300 km od miejsca, w którym się
znajdowali, gdzie po kilku dniach dołączył do nich Paweł i reszta. Troada była
miastem portowym. Apostoł wysłał tam
prawdopodobnie Tychikosa, aby ten
przygotował ostatni etap podróży, znalazł miejsca noclegowe, zorganizował

pożywienie, wyszukał statek, którym
będą mogli udać się dalej, itp.

Kolejne wzmianki dotyczące Tychikosa
znajdują się w listach do Kolosan i Efezjan napisanych przez Pawła z więzienia
w Rzymie ok. 60 roku:
O wszystkim, co mnie dotyczy, opowie
wam Tychikos, ukochany brat, wierny
opiekun i towarzysz w służbie Panu.
Posłałem go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o naszych sprawach
i aby pokrzepił wasze serca (Kol 4:7-8).
Jeśli chodzi o to, co robię, i co się ze
mną dzieje – o wszystkim opowie wam
Tychikos, nasz ukochany brat i wierny
pomocnik w Panu. Właśnie po to posłałem go do was, aby was powiadomił
o naszej sytuacji i pocieszył wasze serca
(Efz 6:21-22).
Tychikos został wysłany przez apostoła jako kurier, który dostarczył listy
do zborów. Przez Pawła nazwany jest
ukochanym bratem, wiernym opiekunem i pomocnikiem oraz towarzyszem
w służbie. Są to bardzo ciepłe słowa
wskazujące na głębokie przywiązanie
i zaufanie Pawła do Tychikosa. To, co
nie znalazło się listach a co dotyczyło
apostoła, miało zostać dopowiedziane przez posłańca, a wszystko po to,
by pokrzepić i pocieszyć słuchaczy.
Około 4 lata później (64 rok) w Liście do
Tytusa Paweł wspomina Tychikosa, jako
prawdopodobnego posłańca, który ma
dotrzeć z listem: Gdy poślę do ciebie
Artemasa albo Tychikosa, postaraj się
przyjść do mnie do Nikopolis. Tam postanowiłem przezimować (Tyt 3:12).

Ostatnia wzmianka w Biblii dotycząca naszego
bohatera znajduje się
w 2 Liście do Tymoteusza, który na ten czas
znajdował się w Efezie:
Tychikosa posłałem do
Efezu (2 Tm 4:12). Stwierdzenie, jakiego używa
Paweł wskazuje zatem
na to, że Tychikos mógł
ponownie podróżować
z listem lub został posłany w innym celu do
Tymoteusza, np. jako
pomocnik, skoro Paweł
wiedział, że niedługo
zostanie stracony.

Nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie
pojawia się wzmianka o Tychikosie, jednak z przytoczonych wersetów wynika
kilka ciekawych faktów, które sprawiły,
że bardzo polubiłem tę osobę. Należał
do ekipy Pawła, w której pełnił rolę organizatora i posłańca. Przygotowywał
np. miejsce w Troadzie, był posyłany
z listami, nazywany wiernym opiekunem i towarzyszem, przekazywał
zborom bliższe informacje dotyczące
tego, co dzieje się u Pawła.
Dzisiaj również potrzebni są w Kościele tacy ludzie jak Tychikos. To ludzie
z wyjątkowym darem, umiejący poświęcić się wyczerpującej i męczącej pracy,
nigdy nie będący „na afiszu”. Wydawać
się może, że to praca, jaką może pełnić
każdy. Nic bardziej błędnego. „Każdy”
nie będzie wierny jak Tychikos, który,
jak widać, był w swej służbie solidny
i oddany. Można było na nim polegać.
Widzimy, że dla Pawła to było wyjątkowo ważne. Paweł wybrał człowieka
głęboko wierzącego, którego kochał,
z którym na pewno czuł się dobrze
i któremu musiał całkowicie ufać. Wydaje mi się, że Tychikos był osobą zaradną, potrafił działać w nowych sytuacjach i pod napięciem, a przede
wszystkim traktował odpowiedzialnie
zadania, które zostały mu powierzone. Nie wiemy, jak potoczyły się jego
dalsze losy, ale na pewno przez owe
10 lat, o których czytamy w Piśmie był
bliskim i sprawdzonym współpracownikiem Pawła. Bierzmy z niego przykład! Modlę się o to, by stale mieć taką
postawę.
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rzełom roku to czas, kiedy najpierw podsumowujemy ostatnie
dwanaście miesięcy, a potem instynktownie patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, co nam przyniesie
kolejny rok. Przeszłości nie da się już
zmienić, natomiast przyszłość jawi się
nam jako coś nieznanego, co
wyrażają czyste, niezapisane
jeszcze kartki w naszych nowych kalendarzach. Zapiszemy
je nie tylko tym, co się wydarzy
w naszym życiu, a na co nie
będziemy mieli wpływu, ale również
faktami i doświadczeniami życia, które nastąpią z powodu naszych świadomych czy nieświadomych wyborów
i decyzji. Czy będziemy z nich dumni, czy też będziemy się ich wstydzić
i źle wspominać? To w znacznej mierze będzie zależeć od nas samych!
Dlatego na początku Nowego Roku
warto pamiętać, że – jak śpiewał kiedyś Marek Grechuta – „ważne są tylko
te dni, których jeszcze nie znamy”.

sze dopiero przed nimi i już nigdy nie
będzie im w życiu lepiej. W swoich
kalendarzach – jako niepoprawni pesymiści pozmieniają nazwy miesięcy
na: ryczeń, struty, obrażeń, wleczeń,
aj!, nerwiec, kipiec, cierpień, drzesień,
pancernik, zsiłopad i trudzień. Spraw-

nym, lub kimś godnym całkowitego
zaufania? Może jednak sam Pan Bóg
będzie miał w tym wszystkim również
coś do powiedzenia – jak myślą ludzie
wierzący? Bo jest takie zdanie w Biblii,
które daje podstawy, by tak sądzić. Oto
ten cytat: „Albowiem Ja wiem, jakie

Andrzej Seweryn

Nadzieja czy pesymizm?

Co nam przyniesie ten rok, który rozpoczęliśmy? Obawy zwykle mieszają
się z nadzieją na lepsze jutro, na rok
szczęśliwszy od poprzedniego. Niektórzy może powiedzą: oby tylko nie było
gorzej jak jest i będą zadowoleni, jeśli
– mimo, że mamy rok nowy – wszystko
zostanie u nich po staremu. Inni będą
mieli uzasadnione
lub płonne nadzieje, że będzie lepiej,
spokojniej,
bardziej
przewidy walnie.
Jeszcze
inni z kolei
będą szerzyć
tr wożne
myśli, że
najgor-
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dzą się więc znowu stare, polskie porzekadła: „każdy jest kowalem własnego losu” i „jak sobie pościelesz, tak się
wyśpisz”. Należy bowiem pamiętać, że
wszyscy przecież jesteśmy współarchitektami naszych przyszłych dni.
Co więc jeszcze, albo kto będzie miał
wpływ na nasze życie w najbliższych
miesiącach i latach? Może ślepy los,
fatum, ciemne siły, konstelacje gwiazd,
horoskopy, kaprysy naszych polityków
czy nieokiełzane siły matki natury –
jak myśli wielu ludzi dzisiaj? Może siać
będą postrach terroryści czy omamieni alkoholem i narkotykami bezmyślni
zabójcy na drogach – jak to zdarzyło
się na początku tego roku w Kamieniu
Pomorskim, gdzie 6 niewinnych osób
straciło życie z powodu nietrzeźwego
szaleńca za kierownicą? Może dzięki
takim nieludzko nieodpowiedzialnym
osobom nie będziemy się nigdy czuli
całkowicie bezpieczni, a myśl o przyszłości naszej i naszych dzieci, czy
wnuków będzie nas stale niepokoić?
Jest więc dla nas jakaś prawdziwa nadzieja na dobre dni, które przed nami
i nie będzie to „nadzieja, która jest matką głupich”, lecz mądra i pewna nadzieja, której możemy się
uchwycić? Nadzieja,
która budzi optymizm i zachęca
nas do życia,
bo oparta jest
na czymś
trwałym
i pew-

myśli mam o was – mówi Pan – myśli
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować
wam przyszłość i natchnąć nadzieją”
(Jer 29,11). Choć te słowa Boga mają
swój kontekst historyczny i religijny, to
jednak mogą być również dla nas dzisiaj źródłem optymizmu i ufności. Sam
Bóg bowiem będzie miał poważny –
i co najważniejsze – pozytywny wpływ
na kształt naszych przyszłych losów
i życiowych doświadczeń. Pod dwoma
jednakże warunkami, które są zapisane
w kolejnych wersetach Pisma Świętego,
a w których Bóg mówi: „Gdy będziecie
mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy
mnie będziecie szukać całym swoim
sercem” (Jer 29,12-13).
Wołanie do Boga w niewymuszonych
modlitwach wypowiadanych własnymi słowami i nie tylko wtedy, „gdy
trwoga to do Boga”, a także szukanie
Go całym sercem – to dwa warunki,
które należy spełnić, by mieć prawo
spodziewać się lepszej przyszłości
i nadziei, która nie zawiedzie. Te dwa
warunki wyrażają też ludzkie pragnienie trwania w bliskiej relacji ze Stwórcą i Panem naszych losów. Taka postawa człowieka jest przejawem pełnego zaufania do Boga i silnego przeświadczenia,
że Bóg pragnie
mojego dobra
doczesne-

go i wiecznego, że chce mnie prowadzić drogami słusznymi
i bezpiecznymi. Warto więc w Nim i tylko w Nim pokładać
nadzieję na dobrą przyszłość i iść wyłącznie Jego drogami.
Jeśli zaś nadejdą trudne dni czy bolesne doświadczenia, to
lepiej będzie dla nas, gdy będziemy przeżywać je z Bogiem,
niż bez Niego. Bo On sam zapewnia każdego człowieka:
„Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz” (Psalm 50,15).
Jak patrzysz na nowy, 2014 rok? Pozytywnie i z nadzieją,
która nie zawiedzie, bo jest zakotwiczona w Bożych obietnicach? Czy też pesymistycznie i z obawami o niepewne jutro?
To też jest kwestia twojego wyboru, którego musisz świadomie dokonać. Chyba, że poddasz się ogólnie panującym nastrojom, dasz wiarę horoskopom, które będą cię okłamywać,
dawać złudne nadzieje lub niepokoić. Zaś oglądane w telewizji czy Internecie i zazwyczaj straszne wiadomości z całego świata (bo tylko takie są dobre – jak mówią dziennikarze)
będą cię przerażać, bulwersować lub nie pozwolą ci spać
spokojnie. Ja osobiście wolę jednak patrzeć w przyszłość
z nadzieją i liczyć na pokój serca oraz obietnice pochodzące od mojego Stwórcy. On chce i dzisiaj zgotować nam dobrą przyszłość i natchnąć nadzieją. Trzeba tylko uwierzyć
i wyznać, jak to kiedyś wyraził psalmista Dawid, że „moim
szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu
nadzieję moją” (Psalm 73,28).
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

Nic nowego
Wszystko już było
narodziny i śmierć coraz bardziej spodziewana
pęknięte na pół serce niczym porcelanowa filiżanka
rozstania i powroty o poranku, spanie razem i osobno
milczenie i euforia porozumienia aż po świt
klęska i sukces rodzeństwo wiecznie skłócone
wiara i najgłębsza ponura dolina zaniechania
i taniec i śpiewanie i klaskanie w dłonie
nawet wybór bohatera od Dawida do Hioba
od Marii do Marty albo na odwrót kto wie
pisanie wierszy o poranku i samotną nocą
A jednak
wszystko nowe i świeżo dopiero zrobione
na mój własny prywatny użytek
po to bym mogła smakować i łkać w rozterce
lub w posypanej popiołem szacie świętować
zmartwychwstanie
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Być
grzesznicą pierwszej wody
i zbawioną na wieki
pozbawioną złudzeń i pełną nadziei
rozdwojoną i pojednaną
na tym jedynym w swoim rodzaju padole
na którym nic nowego pod słońcem
aewangelii
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Krzysztof Krajewski

C egły,

czy dusze?

czyli czego Kościół Baptystów
może nauczyć się z obecnej polemiki o pedofilii

R

ozgorzała w mediach polemika na
temat lewicowego ataku na Kościół
katolicki z powodu ujawnienia wielu
przypadków pedofilii. Według zwolenników takiej perspektywy, celem tej
kampanii jest atak na Kościół katolicki
i pozbawienie go autorytetu, czy wręcz
dążenie do jego zniszczenia.
Mam wrażenie, że w ogniu ostrzału argumentów za i przeciw pomija
się najważniejszy problem, mianowicie sprawę psychicznie okaleczonych
dzieci. Ze świadectw osób, które we
wczesnej młodości padły ofiarą molestowania przez księży jasno wynika,
że wspomnienia tych traumatycznych
wydarzeń nigdy ich nie opuściły. Najprawdopodobniej pozostaną z nimi aż
do śmierci. Psychologowie potwierdzają, że psychiczny uraz jest tym bardziej dotkliwy i bolesny, im większym
zaufaniem cieszyła się osoba dokonująca przestępstwa. Dla osób, które nie
spotkały się osobiście z horrorem molestowania lub nie podejmują wyzwania empatii i wczucia się w ból poszkodowanych dzieci, problem pozostaje
teoretyczny, stanowiąc pożywkę do
dyskusji natury politycznej, czy propagandowej.
Z początku Kościół katolicki ukrywał
problem, przenosząc księdza mole-
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stanta z jednej parafii do innej. Kiedy
tam problem się powtarzał, decyzją
zwierzchników kierowano go do kolejnej. Jednak przeniesienie duchownego, który został zdemaskowany jako
pedofil do innej parafii, to najgorsze
z możliwych rozwiązań! Czy nie jest
to posłanie wilka w owczej skórze do
nieświadomej zagrożenia owczarni?
Czy jest to kara dla molestującego, czy
może raczej nagroda? Taki ksiądz dostaje nową, czystą kartę, co niewątpliwie musi go ucieszyć. Za co natomiast
karze się nową owczarnię powierzonych w opiekę wierzących, wpuszczając wilka do ich zagrody?
Nie wiem, czy pośród polskich pastorów baptystów były przypadki molestowania nieletnich. Ale gdyby coś takiego
miało miejsce, moim zdaniem Rada Kościoła powinna reagować natychmiast
i bardzo stanowczo, bez jakichkolwiek
prób tuszowania problemu.
Obecnie Kościół katolicki usiłuje wyjść
z twarzą z owej nad wyraz niezręcznej
sytuacji, chwytając się przeróżnych argumentów. Od próby odwrócenia uwagi od sedna problemu, gdy twierdzi, że
Kościół padł ofiarą ataku lewicy czy
dziennikarzy żerujących na sensacjach,
aż do karkołomnej próby oskarżenia
własnych wiernych, którzy nie potra-

fią zaspokoić potrzeby miłości swych
dzieci, popychając je tym samym w ramiona księży! Oczywiście, wiele osób
zdaje sobie sprawę, że w tym pojedynku argumentów walka głównie toczy
się o to, czy uda się powstrzymać wypłatę pierwszego odszkodowania dla
ofiary molestowania. Stworzenie takiego precedensu z pewnością wywoła lawinę żądań olbrzymiej liczby poszkodowanych. Jednak, w toku tej finansowej rozgrywki walka toczy się o coś
jeszcze bardziej wartościowego. Skutek stosowania przez katolików takich
metod jak wypieranie, zaprzeczanie,
zrzucanie winy, w efekcie powoduje
jeszcze większy brak zaufania i upadek
autorytetu tego Kościoła. Ów „atak”, to
nic więcej jak wołanie ludzi o pomoc
i sprawiedliwość. Przecież zasada jest
prosta – gdyby nie było przestępstwa,
nie byłoby „ataku”. Skoro księża zwrócili się przeciwko małym dzieciom,
najbardziej bezbronnej grupie swoich
wiernych, to obecnie Kościół katolicki
zbiera jedynie to, co siał przez długie
lata. Czyżby Bóg nie ostrzegał, że „co
człowiek sieje, to i żąć będzie”?
Bóg okazuje Kościołowi katolickiemu wiele zaufania oddając pod opiekę księży miliony ludzi. To olbrzymie
przedsięwzięcie. Dał im ku temu środki, autorytet i gorliwość do służby du-

chownej wielu młodych mężczyzn.
Jednak opieka duszpasterska to nie tylko przywileje. Wiąże się z nią olbrzymia, niemalże przerażająca odpowiedzialność. W Księdze Ezechiela Bóg
daje ostrzeżenie, a właściwie obwieszcza karę dla tych, którzy niefrasobliwie
pełnili swój urząd pasterzy dusz:
Synu człowieczy, prorokuj przeciwko
pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz
im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny
Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy
sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie.
Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie
leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście
z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem
i surowo (Ezech. 34:2-4).
Oraz:
Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan
– ponieważ moje owce stały się łupem
i ponieważ moje owce były żerem dla
wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż
nie było pasterza, a moi pasterze nie
troszczyli się o moje owce, a sami się
paśli pasterze, a moich owiec nie paśli,
Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa
Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan:
Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom
i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie.
Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie
będą już ich żerem (34:8-10).
Jeśli jesteś duszpasterzem, nauczycielem Słowa Bożego, doradcą, liderem
grupy młodzieżowej, czy czytając te
słowa nie przechodzi cię gęsia skórka?
Czy nie zadajesz sobie w sercu pytania: „Panie, czy dobrze sprawuję swój
urząd? Czy nieświadomie nie jestem
takim niegodziwym pasterzem? Dodaj
mi proszę mądrości i bojaźni przed
Tobą, abym nie został osądzony, jak
nikczemny sługa!”
Ale spójrzmy na problem księży pedofilów z jeszcze innej strony. Ostatecznie
ta sytuacja ma niesamowity potencjał,
aby Kościół katolicki odzyskał, a nawet

pomnożył swój szacunek i poważanie
wśród Polaków. Wystarczyłoby, aby
biskupi bezwzględnie i publicznie ukarali księży winnych grzechu wykorzystywania dzieci. Należałoby oddać ich
w ręce prokuratury lub stworzyć dla
nich specjalne zakłady, gdzie pod ścisłym nadzorem i terapią specjalistów
mogliby spełniać w Kościele funkcje
pomocnicze, ale bez możliwości kontaktu z młodzieżą. Kościół zamiast
odwracać uwagę od istoty problemu,
powinien zająć się poszkodowanymi,
pochylić nad tymi, których skrzywdził;
okazać im serce i oddanie. Oznaczać
by to mogło np. zapewnienie im pomocy terapeutycznej, wypłatę odszkodowań, zafundowanie stypendiów naukowych, zatroszczenie się o ich rekonwalescencję psychiczną i duchową. W ten
sposób okazałby wierność zasadom
ewangelii: skruchę, pokorę i pragnienie
sprawiedliwości.
Jednakże tym sposobem majątek
kościelny uległby dość znacznemu
uszczupleniu. A na to, jak widać, hierarchowie Kościoła katolickiego nie są
gotowi. Dlaczego? Niestety, najwyraźniej uważają, że ich majątkiem nie są
ludzkie dusze, tylko cegły i kamienie.
Wyobraźmy sobie przez chwilę, gdyby
w ogólnopolskim programie Jedynki
hierarchowie zaczęli otwarcie pokutować za lata ukrywania przestępstw
i trwania w grzechu. Gdyby zdjęli swoje szkarłaty i purpury, a założyli włosiennice i publicznie wyznali grzechy
Kościoła przed Bogiem. Gdyby uniżyli
się przed ludźmi i prosili o ich przebaczenie! Atmosfera ku temu sprzyja, bo
papież Franciszek nie ociąga się z karaniem swych urzędników, tak że nawet
ktoś tak wysoko postawiony jak nuncjusz, nie może liczyć na bezkarność.
Jestem przekonany, że gdyby to zrobili,
kościoły zaczęłyby pękać w szwach –
rzesze zgorszonych wiernych powróciłyby do kościołów, a autorytet Kościoła katolickiego wzrósłby dwukrotnie.
Może nawet wywołałoby to pokutę na
skalę narodu? Nie tylko duchowni, ale
też zwykli wierni zapragnęliby oczyszczenia we własnym życiu, idąc za
przykładem swych duchowych przywódców. Czy Bóg patrzyłby obojętnie?
Czy nie wylałby nieprzebranych stru-

mieni swej łaski, posyłając swego Ducha ku odnowieniu i uzdrowieniu całego społeczeństwa? Czy nie udzieliłby
swej mądrości rządzącym i pomógł
w rozwiązaniu problemów kraju? Przecież już kiedyś tak się stało! Co prawda
nie w Polsce, ale w starożytnej asyryjskiej stolicy, potężnym mieście – Niniwie, gdy na wieść o zbliżającym się
sądzie każdy bez wyjątku wyznawał
swe grzechy, pościł, i nawet zwierzęta
zostały objęte pokutą:
A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój
płaszcz i oblókł się we włosiennicę,
i usiadł w popiele. Na polecenie króla
i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce
niech nic nie jedzą, niech się nie pasą
i niech nie piją wody! Niech włożą
włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga,
niech każdy zawróci ze swojej złej
drogi i od bezprawia, własnoręcznie
popełnionego.
A może Bóg znów się użali i odstąpi
od swojego gniewu, i nie zginiemy (Jon
3:6-9).
Przykład z Księgi Jonasza to tylko jeden
spośród wielu opisanych w Biblii przypadków, gdy publiczna pokuta przywódców narodu wywarła pozytywny,
duchowy odzew w całym społeczeństwie. Cóż, to, czy tak się stanie, zależy
od reakcji katolickiej hierarchii. Oby
Bóg miał nad nimi łaskę.
A co z nami? Niech Pan da i każdemu
z nas ducha pokuty i refleksji nad naszym zaangażowaniem i szczerością
w służbie. Czy nie ukrywamy swoich
grzechów? Czy w głoszeniu, nauczaniu
i posługiwaniu, jakiego się podjęliśmy
jesteśmy jawni przed ludźmi i szczerzy
przed Panem? On bada nasze serca,
dusze, sprawdza motywy. Obyśmy dołożyli starań, aby polscy baptyści i ich
duchowni stanęli przed obliczem Pana
jako nienaganni pracownicy, służący
z radością i w braterskiej miłości, gdyż
„…Bóg nie ma względu na osobę, lecz
w każdym narodzie miły mu jest ten,
kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz. Ap. 10:34-35).
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Boże słowa

Początek
Włodek Tasak

– nieważne jaki, ważne z kim

C

hociaż Bóg sam nie ma początku,
to jednak zadbał o to, aby nasz
świat taki początek otrzymał (wszak
wyznawca ewolucjonizmu sam się
swego początku pozbawił, zdając się
na powolny, bezcelowy właściwie proces). „Na początku stworzył Bóg niebo
i ziemię” (1 M 1:1).
Co ciekawe, nas na tym samym początku wcale nie było. Bóg, choć wywyższył człowieka ponad wszystko co
sam stworzył, kazał mu jednak czekać
na swoją kolej. Przed nim był i brzask,
i morze a nawet zwyczajna trawa. Zanim Bóg stworzył człowieka, wcześniej
dał życie rybom i ptakom, czy choćby
owadom. Cóż za lekcja pokory! Jakby
mówił: Czekaj, ale kiedy już przyjdzie
twoja kolej, kiedy nadejdzie twój czas,
nie pożałujesz – będziesz zadziwiony.
„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas
i niech panuje nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios, i nad bydłem,
i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi” (1 M 1:26).
Oto Boża zasada: nieważne, z którego
miejsca startujesz, liczy się to, kim będziesz według zamysłu Stwórcy. Bardzo dobitnie pokazuje to Zachariasz,
kiedy pisze: „Bo ci, którzy gardzili
dniem małych początków, będą się
jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień
szczytowy w ręku Zorobabela” (Zach
4:10a). W rzeczywistości wspomniany
Zorobabel jedynie położył fundamenty pod odbudowę Świątyni w Jerozolimie, a kamień szczytowy, o którym
mowa nie był, jak mogłoby się z pozoru wydawać kamieniem wieńczącym
budowlę, ale tym, który wieńczył wła-
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śnie fundament, czyli coś, co budowę
zaledwie zaczyna. Nie pasuje tu więc
nasze przysłowie: „koniec wieńczy
dzieło”. Nasze czasy tak bardzo nastawiają nas na efekt, cel, wymierny
wynik, że uczestniczenie jedynie w zakładaniu fundamentów pod coś, zdaje
się być niczym. A jednak w Bożej ekonomii działania wszystko wygląda zupełnie inaczej. Widzimy to w słowach
Pawła: „Ja zasadziłem, Apollos podlał,
a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co
sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa,
lecz Bóg, który daje wzrost (1 Kor 3:67). Nie wynik jest więc sednem, ale
znalezienie się w odpowiednim miejscu, na którym umieścił nas Bóg, by
zrobić to, co do nas należy.

wych błędów (pomiędzy którymi może
się też trafić, choć wcale nie musi,
szczęśliwy traf).

Ale jest w Biblii jeszcze inny rodzaj
początku. I to o wiele ważniejszy od
tego naszego. Ewangelia Jana zaczyna
się słynnym: „Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, a Bogiem było
Słowo” (J 1:1). To wyraźne nawiązanie do cytowanego już początku Biblii
(1 M 1:1). I oznacza ono, że kiedy Bóg
stwarzał „niebo i ziemię”, Słowo (Słowo Wcielone, Syn Boży) już istniało, co
więcej: „Wszystko przez nie powstało,
a bez niego nic nie powstało, co powstało” (J 1:3).

Rozumnego podejścia do życia możemy uczyć się od Salomona, który
napisał: „Początkiem mądrości jest
bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to
rozum” (Prz 9:10). Niestety, on sam jest
przykładem tego, co spotkało właśnie
Galacjan: dobrego początku i marnej
kontynuacji.

Co to znaczy dla nas? To, że nie ma
mowy o nowym początku bez Chrystusa. On jest bowiem Tym, który
wszystko zaczyna. Kiedy stoimy przed
jakimkolwiek życiowym wyzwaniem,
Jemu poddani możemy być spokojni
o to, że pomoże nam dokonać dobrego
wyboru. Natomiast zdani na samych
siebie bądźmy pewni jedynie tego, że
wybieramy spośród wszystkich możli-

Dlaczego w chrześcijańskiej gazecie
piszę o czymś tak oczywistym? Ano
dlatego, że dobry początek wcale nie
musi oznaczać dobrej kontynuacji. To
właśnie miał na myśli Paweł, kiedy pisał Galacjanom: „Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu,
a teraz na ciele kończycie?” (Gal 3:3).
Niestety, żyjemy w czasach, kiedy pod
wpływem Słowa przebywamy znacznie krócej, niż pod wpływem obrazów
i słów z otaczającego nas świata. A te
są nie tylko bardzo sugestywne, ale także agresywne w narzucaniu swojego
punktu widzenia.

Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem
alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec” (Obj 22:13). W stwierdzeniu tym zawarł prawdę o tym, że
jest nie tylko początkiem, ale i końcem
– bo to Jego przyjście obwieści zakończenie ziemskich dziejów ludzkości.
Jest tym, który zaczyna, tym, który
kończy, ale również tym, który nadaje
znaczenie temu, co jest pomiędzy jednym a drugim.
My widzimy to inaczej: zabiegamy
o coś, zdobywamy, gromadzimy, chcemy po sobie zostawić. A i tak liczy się
tylko to, co za nieśmiertelne uznał On.

Kobieta kobiecie

Alina Woźniak

Maski

l

nie tylko
karnawalowe

M

amy karnawał: okres zimowych
balów, maskarad, pochodów
i zabaw. Nie trudno się dzisiaj wcielić
w postać królewny czy rycerza. Ułatwiają nam to liczne, istniejące dzisiaj
wypożyczalnie strojów karnawałowych. Wystarczy maska, by wyglądać
tajemniczo.
Dawnej maska, główny atrybut karnawału służyła na przykład Wenecjanom
do ukrycia swojej tożsamości, płci, pochodzenia społecznego a nawet, jak to
umożliwiały niektóre maski, do zmiany
głosu właściciela. Zatem maski karnawałowe pomagały, czy nadal pomagają udawać kogoś, kim nie jesteśmy.
Zakładanie i noszenie masek jest
wszechobecne mimo, że minie karnawał i nie będzie już balu. Spontaniczność i szczerość dopuszczalne w świecie dziecięcym, w świecie dorosłych
są nie do zniesienia i są społecznie
niepożądane.

Dorastając, nabywając dobrych manier uczymy się pewnej powściągliwości, powstrzymywania się od spontanicznych reakcji, które nie zawsze
są mile widziane i społecznie akceptowane w świecie dorosłych. Nie zawsze spontaniczne reakcje są dobre,
bo przecież szczerość dorosłych nie
oznacza mówienia tego, co się myśli,
ale raczej myślenie nad tym, co się
mówi. W konsekwencji oznacza to, że
nakładamy pewne maski. Oprócz tej
poprawnej powściągliwości uczymy
się, że „chłopaki nie płaczą”, a rozbite kolano pomimo, że boli, to nie boli
tak bardzo… Wchodząc w dorosłość
mamy już zestawy masek nabytych
w dzieciństwie, ale i zdobywamy też
nowe, okolicznościowe i umiejętnie
zmieniamy je stosownie do sytuacji.
Głównym celem naszego udawania
jest wywołanie jak najlepszego wrażenia na innych. Uczymy się wywoływać
podziw i udajemy lepszych: nic mnie

nie jest w stanie zranić, jestem twardzielem, nigdy się nie męczę, jestem
zawsze uśmiechnięta, miła, towarzyska. Mając 15-17 lat chcemy uchodzić
za starszych, ale już od pewnego wieku chcemy uchodzić za młodszych.
Wymagania świata, aby być bardziej
i bardziej atrakcyjnymi napędzają
wielką machinę upiększania, poprawiania, korygowania. Ludzie są gotowi na bolesne zabiegi, czy dosłownie
ostre cięcia, by dostać nową, piękną
maskę. Kraje konkurują ze sobą o to,
aby być liderem w produkcji międzynarodowych piękności. Już nastolatki
idą pod nóż, by zostać miss.
Czasami jednak, aby osiągnąć pewne
cele udajemy gorszych niż jesteśmy
– np. w sytuacjach, gdy chcemy wywołać litość – udajemy chorych, cierpiących. Nie chcąc podejmować wysiłku udajemy głupszych niż jesteśmy,
takich, którym nie warto powierzać zadania. Nie chcąc wchodzić w reakcję
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z pewnymi ludźmi udajemy wrogich,
oziębłych. Kokieteria ze strony kobiet
też opiera się na udawaniu słabszych,
nieporadnych, niemądrych, żeby każdy mężczyzna był w stanie bohatersko
nimi się zaopiekować.
Maski służą nam do udawania kogoś,
kim nie jesteśmy. Zakrywają nasze
prawdziwe oblicze. Czasami za piękną, uśmiechniętą maską kryjemy nasze
słabości, niedoskonałość, grzechy czy
zranienia. Czasem za zasłoną obojętności kryje się ktoś bardzo wrażliwy.
Ponieważ pełnimy różne role życiowe,
warto sobie zadać pytanie: jaka jestem
dla domowników? Jaką osobą jestem
w pracy? Jak odbieram telefony od
różnych ludzi? Jaką maskę noszę w kościele? W jakie role dzisiaj próbujemy
się wcielać? Wszechwiedzący doradca; super mama; super tata; wiecznie
zadowolony; człowiek, który zna wielu; bezradny; zawsze pomocny; dobrze
prosperujący, itp.
Znanym skutecznym środkiem do zamaskowania się, stworzenia nowego
oblicza są pieniądze. Można za nie kupić każdą maskę. Stare polskie powiedzenia: „boso, ale w ostrogach”, czy
„zastaw się, a postaw się” opisywały
tzw. finansowych symulantów. Dzisiaj opis takich postaw brzmi bardziej
zrozumiale: za pieniądze, których nie
mamy kupujemy rzeczy, których nie
potrzebujemy, aby zrobić wrażenie na
ludziach, na których nam nie zależy.
Otaczamy się rzeczami, które mają budować nasz obraz. Żyjemy w świecie,
który bezmyślnie krzyczy: pokaż mi
swoją szafę, a powiem ci, kim jesteś!
Twój samochód mówi o tobie!
Czy więc pozbywać się wszystkich
masek, za którymi ukrywa się prawdziwe JA? I jak to pogodzić z wiarą? Czy
wszelkie maski nie podobają się Bogu?
Niektóre maski chronią nas przed
niegodziwymi ludźmi, ale większość
z nich jest udawaniem kogoś, kim
nie jestem. Męczące bywa ciągłe odgrywanie ról, całoroczna maskarada.
Czasami czujemy się tak źle, że mamy
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ochotę włożyć „czapkę niewidkę”, by
po prostu zniknąć.
Szukajmy osób, przed którymi możemy odkryć prawdę o sobie, żeby nie
zostać zranionymi. Zastanówmy się
również: czy znam prawdę o sobie
samej? Nie zawsze wystarczy szczerze spojrzeć w lustro, ponieważ słysząc kłamstwa na swój temat tracimy
„jasność widzenia”. Wmawiając sobie
zasłyszane kłamstwa zaczynamy w nie
wierzyć i zgodnie z nimi funkcjonować
w myśl zasady, że kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. By móc
się odsłonić potrzebujemy kogoś godnego zaufania, kto nas kocha i kogo
możemy posłuchać. Z jego pomocą
odkryjemy, że nie musimy udawać,
że nie boli, udawać, że wszystko jest
w porządku. Czasami jednak zdjęcie
maski okaże się odkryciem bolesnej
prawdy o sobie, jeśli wcześniej wierzyliśmy w kłamstwo: „nie jest tak źle
ze mną”.
W czwartym rozdziale Ewangelii Jana,
w opisie spotkania Jezusa z Samarytanką poznajemy kobietę, która wychodzi
w samo południe po wodę do studni.
Za miasto, chociaż w mieście jest studnia. Czego się boi? Przed kim się ukrywa? Wychodząc w samo południe,
w największy skwar kobieta ma na
sobie niejako czapkę niewidkę. Jest
niewidoczna dla wszystkich mieszkańców pozostających o tej porze w swoich domach. Może być pewna, że z nikim ze swoich się nie spotka. A jednak
spotyka mężczyznę, obcego, Żyda.
Spotkanie i rozmowa tej kobiety z Jezusem daje jej możliwość szczerego
spojrzenia na siebie. Jest ona ukryta za
maską – obcy Żyd nie zna jej imienia,
na pewno nic o niej nie wie. Jednak
Jezus pomaga jej odkryć i nazwać po
imieniu swoją rozwiązłość. Pomaga jej
zdjąć maski, jakie nosi. Pomaga jej odsłonić to, co ona próbuje ukryć w samo
południe przed światem. To uświadomienie sobie swojej grzeszności rodzi
w konsekwencji pytanie o ofiarę za
grzechy, o odpowiednie miejsce do
złożenia ofiary, o nabożeństwo. Jezus
daje kobiecie odpowiedź, która jest

i dla nas aktualna. Prawdziwe nabożeństwo jest możliwe wszędzie, ale ma
być w Duchu i w prawdzie. Kobieta,
będąc Samarytanką opiera swoje poznanie Boga jedynie na Pięcioksięgu.
Nie zna całej prawdy o Bogu. Mimo to
Jezus daje się jej poznać jako oczekiwany Mesjasz, ten, który zna prawdę,
który jest źródłem wody żywej.
Spotkanie Jezusa zmienia Samarytankę. Jeszcze przed chwilą ukrywała się
przed ludźmi, a spotykając Tego, który
jest prawdą i życiem zdobywa się na
odwagę i dzieli się swoim odkryciem
z mieszkańcami miasta mimo, że jej
pozycja wśród ludzi pozostaje bez
zmian.
Co my możemy dzisiaj zaczerpnąć
z tej historii przy studni?
Spotkanie z Jezusem nas zmienia. Pozwala na bycie szczerym, bez masek,
bez udawania kogoś, kim nie jestem.
Jezus odsłania nasze najgłębsze tajemnice, sprawy ukrywane pod maskami
i pomaga się z nimi rozprawić. Przypomina, że bez poznania, bez znalezienia Prawdy nie można oddawać Bogu
czci. „Najwyższym, prawdziwym nabożeństwem jest osiągnięcie przez
człowieka przyjaźni i zażyłości z Bogiem w swoim duchu, a nie przybycie
do jakiegoś miejsca, ani uczestniczenie
w jakichś obrządkach”, pisze William
Barclay. Pamiętajmy, że przecież „całe
Pismo jest przez Boga natchnione”.
Nie wystarczy zatem opieranie się na
tych ulubionych, wybranych, podkreślonych wcześniej fragmentach.
Czy mam odwagę odkrywać w Bożym
Słowie prawdę o sobie samej? Zwłaszcza tę niewygodną, mówiącą o mojej
grzeszności i potrzebie wyznawania
win? O potrzebie zawrócenia? Jezus
jest tym, który pomaga nam zrzucić
wszelkie maski. „Jeżeli wytrwacie
w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie
prawdę, a prawda was wyswobodzi
(…), Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”
(J 8:31,32,38).

opracowanie: Nela i Zbyszek Kłapa

NAKARMIENIE TYSIĘCY LUDZI

W

Ewangelii Jana opisana jest historia cudu nakarmienia wielu tysięcy ludzi. Pan Jezus mógł oczywiście dokonać tego cudu sam, w jednej chwili zapewniając wszystkim głodnym odpowiednie porcje jedzenia. Postąpił jednak inaczej. Przeczytaj o współpracy,
która przyniosła niezwykłe rezultaty.

brat Szymona Piotra:
– Jest tu chłopiec, który ma pięć jęczmiennych chlebów
i dwie ryby. Ale co to jest dla takiego tłumu?
– Każcie wszystkim usiąść! – powiedział Jezus.
Ludzie usiedli więc na trawie, a samych tylko mężczyzn
było tam około pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby, podziękował za nie Bogu i polecił rozdać je siedzącym –
każdemu tyle, ile chciał. To samo zrobił z rybami.
Gdy już wszyscy się najedli, powiedział uczniom:
– Pozbierajcie resztki, aby nic się nie zmarnowało.”

„Gdy Jezus rozejrzał się i zobaczył nadchodzące ogromne tłumy ludzi, powiedział do Filipa:
– Gdzie kupimy chleb, aby ci ludzie mogli coś zjeść?
Zapytał o to, aby wystawić go na próbę. Wiedział bowiem, co ma robić.
– Nawet fortuna nie wystarczyłaby, aby każdy dostał
chociaż kawałek chleba – odrzekł Filip.
Wtedy do rozmowy włączył się inny uczeń – Andrzej,

Uzupełnij zdania, wpisując osoby, które współpracowały z Panem Jezusem.

Wykreśl z tabelki osoby z pierwszego zadania.
Uwaga, wyrazy mogą pojawić się więcej razy
i napisane są poziomo i pionowo. Pozostałe litery,
czytane po kolei w poziomie, utworzą hasło.
Zapisz hasło w pustych kratkach.

…………………………….. zauważył, że nie mają dość pieniędzy, by kupić
żywność i nakarmić tłum.
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…………………………….. zauważył chłopca, który miał ze sobą jedzenie.
…………………………….. chętnie podzielił się swoim posiłkiem.
…………………………….. usadzili ludzi, roznieśli jedzenie i zebrali resztki.

		

Rozwiąż najpierw zadania matematyczne. Potem wykreśl wyrazy w tych kratkach, gdzie
wynik jest inny niż 9. Pozostałe wyrazy przeczytaj po kolei, a poznasz ważne zdania na temat
współpracy w Bożej rodzinie.

Zagadka: Jeden pies może pociągnąć sanie z ładunkiem 20 kg. Ile
pociągną dwa psy?
a. 30 kg
b. 40 kg
c. 55 kg
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Glenn Sunnshine, tłum. Paulina Barańska

JAN GUTENBERG (1398-1469)
Rosnąca potrzeba czytania książek
Dzięki pracy Geerta Groote’a oraz Braci Wspólnego Życia w XIV i XV wieku
liczba ludzi potrafiących czytać i pisać
w północnej Europie znacząco wzrosła. Pragnienie promowania reformy
kościelnej, a także indywidualnej pobożności, zachęcało ich do zakładania
szkół, które w tamtym okresie stały się
coraz ważniejszą częścią piśmiennej
kultury Niemiec i Niderlandów.
Jednym z wyzwań związanych ze
wzrastającą umiejętnością czytania
i pisania była produkcja książek. Wraz
z zakładaniem szkół, Bracia Wspólnego
Życia kopiowali teksty a profesjonalni
skrybowie otwierali także księgarnie.
Wyzwanie to wymagało nakładów finansowych. Chociaż od 1200 roku
w Europie welin i pergamin był zastępowany przez papier, co obniżało koszty materiałów, to jednak sam proces
ręcznego przepisywania
wciąż pozostawał czasochłonny i kosztowny.
Sytuacja ta zmieniła się
dzięki pracy jednego
człowieka, Jana Gutenberga.
Wczesne lata
Gutenberg urodził się
w Moguncji w Niemczech, około 1398 roku.
Wczesne lata życia
Gutenberga
stanowią
w większości tajemnicę.
Najprawdopodobniej
pochodził on z rodziny
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złotników, którzy byli zarządcami mennicy arcybiskupa Moguncji. Powstanie
przeciwko patrycjuszom w mieście
zmusiło Gutenberga do opuszczenia
rodzinnego miasta. Jan ostatecznie znalazł się w Strasburgu – prawdopodobnie po tym, jak otrzymał tytuł naukowy
na Uniwersytecie Erfurckim.
Gutenberg pracował używając druku
wklęsłego (tzn. takiego, który wykorzystuje wyryty na miedzianych płytkach
wzór), wynalezionego w Niemczech
około 1430 roku. Do 1450 roku opracował wynalazek ruchomej metalowej
czcionki, dzięki której powstała prasa
drukarska, jaką używano by do druku
stron.
Był to jednak skomplikowany proces.
Aby stworzyć ruchomą, metalową
czcionkę Gutenberg musiał zaprojektować krój pisma, który by zawierał
w sobie wszystkie standardy pisma

odręcznego obowiązujące w tamtych
czasach, włączając w to skróty, połączenia liter (ligatury), itp. Musiały być
one wygrawerowane na twardym metalowym stemplu, którego używano do
wytworzenia matrycy, a tę następnie
przekształcano w formę do modelowania liter. Kolejnym etapem było wytworzenie takiego stopu metali, który
by bez problemu topniał i mógł być
rozlany do forem, a jednocześnie był
na tyle twardy, by nie dochodziło do
deformacji podczas nacisku prasy oraz
wystarczająco miękki, by nie podziurawił papieru.
Zadaniem Gutenberga było także wymyślenie tuszu, który byłby wystarczająco gęsty, by pisać i na tyle rzadki, by
był przenoszony na papier bez tworzenia kleksów. Taki tusz został wyprodukowany z farby olejnej, którą coraz
częściej używali północnoeuropejscy
artyści w XV wieku.

Prasa drukarska
Wciąż jednak nierozwiązaną pozostawała kwestia prasy drukarskiej. Gutenberg wzorował swój projekt na tłoczni
do winogron, którą używano w tamtym regionie. Zmodyfikował ją, by zapewnić równomierny nacisk na papier
tak, aby tusz był pobierany także równomiernie. Pierwsze próby drukarskie
Gutenberga były poświęcone krótszym
dziełom, takim jak odpusty lub gramatyka języka łacińskiego. Od samego początku rozpoczął swoją pracę nad Biblią Czterdziestodwuwierszową, lepiej
znaną pod nazwą Biblia Gutenberga.
Motywacja Gutenberga
Co spowodowało, że Gutenberg postanowił zainwestować tyle czasu i wysiłku w stworzenie tej nowej technologii,
a co za tym idzie – pierwszej masowej
produkcji w historii?
Powodem w pewnym stopniu na pewno były względy ekonomiczne – Gutenberg zauważył rosnącą potrzebę
czytania książek, która nie mogła zostać zaspokojona w ówcześnie działającym systemie ręcznego kopiowania
tekstów. Wtedy właśnie zrozumiał, że
istnieje popyt na książki, które mogą
być produkowane szybciej mniejszym
nakładem pieniędzy.
Istniał jednak jeszcze ważniejszy powód. Gutenberg postrzegał swoją pracę, jako duchową misję, której celem
było rozpowszechnianie Biblii wśród
ludzi. Była to misja taka, jak Braci
Wspólnego Życia, którzy otwierali szkoły i kopiowali manuskrypty po
to, by dostarczać źródła wiary prosto
w ręce ludzi. Gutenberga motywowała
chęć zaniesienia Biblii masom. Wyjaśniał on to w następujących słowach:
„Bóg cierpi wraz z mnóstwem dusz,
których Jego Słowo jeszcze nie dosięgnęło. Prawda religijna jest wciąż uwięziona w małej liczbie manuskryptów,
które zamiast rozprzestrzeniać publiczny skarb – skrywają go. Niech pieczęć,
pod którą kryją się święte rzeczy zostanie przełamana i niech Prawda otrzyma
w końcu skrzydła tak, by mogła dosięgnąć każdej duszy, która pojawia się na
tym świecie swoim słowem. Słowem
– które już nie jest pisane kosztem rąk

tak łatwo paraliżowanych, lecz słowem
spotęgowanym niczym wiatr niestrudzoną maszyną”.
Zwracając uwagę na fakt, że prasa
drukarska została stworzona na wzór
tłoczni do wina, która nasuwa skojarzenia związane z pijaństwem, Gutenberg
oznajmił:
„Tak, z pewnością jest to pewien rodzaj
tłoczni – taki, z którego powinny płynąć niewyczerpane strumienie najbardziej obfitego i niesamowitego płynu,
jaki kiedykolwiek był w stanie zaspokoić pragnienie człowieka. Poprzez nią
Bóg będzie rozprzestrzeniał swoje Słowo; źródło czystej prawdy będzie z niej
płynąć; to właśnie ona, niczym gwiazda, powinna rozświetlić ciemności
niewiedzy i sprawić, by to dotychczas
nieznane światło zaświeciło pośród
ludzi”.
Biblie Gutenberga i nie tylko
Niesamowitym jest fakt, że zapotrzebowanie na Biblię Gutenberga okazało
się bardzo wysokie. Były to masywne
księgi, zasadniczo nie dające się odróżnić od Biblii odpisywanych ręcznie.
I chociaż były tańsze od ręcznie pisanych Biblii w tamtych czasach, to i tak
były drogie.
Na samym początku nowe technologie
wprowadziły nieco zamętu. Przykład
stanowi sprzedawca, który wystawił
pierwszą partię drukowanych Biblii
z Niemiec na sprzedaż na Uniwersytecie Paryskim, i który został aresztowany i oskarżony o czary – nikt bowiem
nie był w stanie zrozumieć, jak jest to
możliwe, by posiadać tyle Biblii bez ich
użycia!
Zastosowanie nowych technologii również nie było na początku do końca jasne. Na przykład, pewien opat wygłosił
przemówienie do swoich mnichów zachwalając nową technologię i zachęcając ich, by ci sporządzili kopie ksiąg
opartych na tej technologii tak, by nie
zaginęły dla późniejszych pokoleń!
Ta sama pasja, która stała się motywacją do założenia szkół na przestrzeni
historii Kościoła, stała się motywacją
Gutenberga do użycia innowacji technologicznych: by uczynić Biblię do-

stępną na większą skalę, niż to było
dotychczas. I tak, jak konsekwencje
zakładania szkół sięgały o wiele dalej
niż tylko okresu reformy Kościoła, tak
samo konsekwencje stworzenia prasy
drukarskiej. Oto kilka przykładów:
Druk pozwolił na rozprzestrzenianie się
idei.
Produkcja masowa książek utrudniła
zatajanie idei lub przypadkowe ich zanikanie.
Druk doprowadził do wyższego poziomu precyzji i standaryzacji tekstów.
Obniżenie ceny książek ułatwiło ludziom naukę poza tradycyjnym systemem edukacyjnym. Na przykład Jan
Kalwin był całkowitym samoukiem
teologii.
Obniżenie kosztów spowodowało powiększenie indywidualnych i instytucjonalnych bibliotek, które szerzyły
wiedzę i stymulowały kreatywność
czytelników, w rezultacie prowadząc
do dalszego rozwoju nauki.
Nic więc dziwnego, że magazyn Time
uznał Gutenberga Człowiekiem Tysiąclecia!
W historii życia Gutenberga można
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt
biblijnego światopoglądu: praca powinna mieć znaczenie, a harówki powinno się unikać. Tak jak czytamy we
wcześniej wspomnianym cytacie, który
mówi o tym, że Gutenberg chciał, by
Biblia „nie była już pisana kosztem rąk
tak łatwo paraliżowanych, lecz słowem
spotęgowanym niczym wiatr niestrudzoną maszyną”. Idea tworzenia łatwiejszych technologicznie rozwiązań,
dzięki którym praca byłaby bardziej
produktywna, a zarazem mniej wycieńczająca nie była niczym nowym
– była ona częścią chrześcijańskiej teologii i praktyki przez długi czas.
Praktyczne kroki
Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w akcjach rozdawania Biblii? Może warto
przyjrzeć się działaniu służb takich, jak
np. Bibles for the World, by zobaczyć,
jak ty i twoja grupka biblijna możecie
kontynuować pracę rozpoczętą przez
Jana Gutenberga?
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Opracował: Konstanty Wiazowski

Japonia – pomoc ofiarom
kataklizmu na Filipinach

W niecałą dobę po tym, jak niszczycielski tajfun
Haiyan nawiedził Filipiny, misjonarze i ekipy ratunkowe Południowej Konwencji Baptystów już
udzielały poszkodowanym niezbędnej pomocy. Baptyści Japonii, Singapuru, Korei, Malezji
i Włoch, a też filipińskie zbory baptystyczne
w Stanach Zjednoczonych przekazywały pomoc
przez filipińskie kościoły. Gdy w 2011 roku trzęsienie ziemi i tsunami nawiedziło wybrzeże Japonii, zbór baptystyczny w Tokio wysłał ponad
300 osób do niesienia tam pomocy i odbudowy
zniszczeń. Chociaż większość tego zboru to Japończycy, to jednak ponad 100 osób pochodzi
z Filipin. Jedna z nich, Raneil Ensomo pochodzi
z małej wioski na wyspie Laete, która w 60%
została zniszczona, dachy pozostały tylko na
10% domów. Również baptyści w Azji, filipińskie
zbory w Ameryce i na całym świecie angażują
się w niesienie pomocy poszkodowanym. Chętni
w przyłączeniu się do tej akcji powinni zgłosić
się do swoich kościołów, które koordynują to
przedsięwzięcie (Baptist Press).

Syria – baptyści niosą pomoc
ofiarom wojny domowej

Baptyści syryjscy, tak jak inni mieszkańcy tego
kraju są ofiarami trwającej tam od 2011 roku
wojny domowej – tracą domy, gospodarstwa
i środki życiowe. Budynki zborów baptystycznych w Aleppo i Homs zostały zniszczone. Prawie 500 rodzin baptystycznych znalazło się poza
granicami kraju. Szacuje się, że 300 z nich uciekło do Libanu, Europy i Stanów Zjednoczonych.
Z pomocą dostarczaną przez Światowy Związek
Baptystów i Libańskie Towarzystwo Edukacyjnego i Społecznego Rozwoju, baptyści w Syrii
niosą doraźną pomoc wielu setkom rodzin bez
względu na ich przynależność religijną w takich miastach, jak Damaszek, Aleppo, Homs,
Tartus, Wadi Nasara i Latakia. Dostarczają im
żywność, wodę, środki i pomoc medyczną,
koce, pościel i psychologiczne wsparcie. Do
Konwencji Baptystów w Syrii należy 10 zborów, liczących łącznie prawie 600 ochrzczonych
członków (BWA Connect,12/2013).

34

• SŁOWO PRAWDY • Numer 1 / styczeń 2014

Islandia – ewangelizacja Franklina Grahama

Islandia to państwo wyspiarskie o powierzchni 103.000 km kwadratowych
(trzecia część Polski) i 239.000 mieszkańców. Od XIII wieku należała do Norwegii, a od 1380 r. do Danii. Niepodległość uzyskała w 1918 roku. To kraj
140 wulkanów (w tym 30 czynnych) i gejzerów. Około 78% jej mieszkańców
to luteranie, a mniejsze denominacje to zielonoświątkowcy, Armia Zbawienia,
wolni luteranie, baptyści. Chociaż oficjalnie jest to kraj chrześcijański, liczba wierzących w Chrystusa waha się tylko od 2 do 3 procent mieszkańców.
Właśnie te mniejsze grupy wyznaniowe gościły „Festiwal Nadziei Franklina
Grahama”. Odbył się on w dniach 28-29 września ub. br. w Rejkjawiku, stolicy kraju. Mimo wielkiego sprzeciwu i protestów ateistów i homoseksualistów,
w ewangelizacji wzięło udział prawie 6.000 osób, z których około 400 powierzyło swoje życie Chrystusowi (Decision, 11/2013).

Filipiny – raport po zniszczeniach tajfunu Haiyan
Przedstawiciele pięciu kościołów baptystycznych, członków Światowego Związku Baptystów, liczących łącznie prawie 430.000 członków mówią
o zniszczeniach, jakie 8 listopada ub. r. dokonał w tym kraju tajfun Haiyan.
Ildefonso Alfafara, sekretarz generalny Baptystycznej Konferencji Filipin, której
biura znajdują się w prowincji Cebu mówi, że ponad 2000 rodzin, w tym wielu
baptystycznych straciło swoje domy. Prawie 80% domów w tej prowincji zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Zniszczeniu uległo też wiele
baptystycznych domów modlitwy. Podobnie powiedział Judson Herbilla, sekretarz Konwencji Filipińskich Zborów Baptystycznych. W jego rejonie, na największej wyspie Filipin natychmiastowej pomocy potrzebują tysiące rodzin. Do
niektórych terenów trudno jest dotrzeć, nie działają środki komunikacji. Miasto
Tacloban ucierpiało najbardziej, najtrudniej jest tam dotrzeć do prowincjonalnych miejscowości. Ostatnio Filipiny zostały dotknięte przez szereg klęsk żywiołowych. 15 października ub. r. na wyspie Mindanao dał o sobie znać wulkan
o sile 7.2 stopnia. Od sierpnia ub. r. ten archipelag azjatycki nawiedziło siedem tajfunów, w tym trzy w listopadzie. Światowy Związek Batystów apeluje
do wszystkich organizacji i osób o pomoc poszkodowanym (bwanet.org).

Romowie czekają na Biblię w swoich językach
„Prowadzone przez cały czas badania językowe odkrywają, jak wiele różnych języków jest nadal używanych przez mieszkających w Europie Romów
(wcześniej potocznie nazywanych Cyganami). Kiedy zakończymy wszystkie
potrzebne badania językowe – mówi Neil Carleton, dyrektor euroazjatyckiego
oddziału SIL – jest bardzo możliwe, że w naszym regionie zidentyfikowanych
zostanie nawet sto różnych odmian języków romskich. Prawdopodobnie nie na
wszystkie te języki będzie konieczne tłumaczenie Pisma Świętego, ale jasne
jest, że na tym polu czeka nas jeszcze wiele pracy. Romowie wywodzą się
z Północnych Indii, skąd wywędrowali w 10 wieku kierując się na północ. Dotarli również do Europy. Szacuje się, że na terenie współczesnej Europy żyje
obecnie około 12 milionów Romów. Mówią językami spokrewnionymi z sanskrytem i hindi, a zdecydowana większość tych języków nie posiada formy
pisanej” (IDŹCIE, jesień/2013).

Światowy Związek Baptystów

– Globalna Konsultacja Pomocy i Rozwoju
Doroczne zgromadzenie Światowego Związku Baptystów (ŚZB), które obędzie
się w dniach 7-12 lipca tego roku w Izmirze (Turcja), zostanie poprzedzone
Globalną Konsultacją ds. Pomocy i Rozwoju. Jest ona sponsorowana przez
Wydział Pomocy ŚZB. Celem tej Konsultacji jest spotkanie wszystkich organizacji baptystycznych na świecie, które angażują się w niesienie różnego
rodzaju pomocy i przyczyniają się do rozwoju. Jej uczestnicy będą rozmawiać na temat lepszej wzajemnej współpracy, modlić się za siebie wzajemnie
i o różne służby oraz tych, którym służą. Będzie też czas na praktyczne
i teologiczne dyskusje i debaty. Temat Konsultacji zostanie przeniesiony również na Doroczne Zgromadzenie, w czasie którego będą pracowały Komisje:
Misji i Ewangelizacji, Refleksji Teologicznej oraz Wolności i Sprawiedliwości
(bwanet.org).

Ukraina – konferencja pastorów

Z udziałem ponad 400 pastorów baptystycznych z całego kraju, w dniach
21-22 listopada ub. r. w Kijowie odbyła się konferencja na temat „Duchowe
formowanie członków zboru”. To sprawa, jakiej pastor poświęca całe swoje
życie. Wkłada w to zadanie wszystkie swoje siły, okazuje wiele cierpliwości i miłości. Dlatego na tej dwudniowej konferencji omawiano takie ważne
zagadnienia, jak duchowe kształtowanie osobowości człowieka wierzącego w obecnej rzeczywistości. Bracia usługujący zborom dzielili się swoimi
doświadczeniami w tym zakresie. W czasie sesji plenarnych, jak i na zajęciach seminaryjnych zwracano uwagę na starania pastorów w osiąganiu
duchowej dojrzałości, na problemy i niebezpieczeństwa, które hamują duchowy rozwój tak pastora, jak członków zboru oraz realne możliwości dochodzenia do duchowej dojrzałości w obecnej, dosyć trudnej rzeczywistości
(ecbua.info).

Szwajcaria – zmniejsza się liczebność Kościołów

Religijny krajobraz Szwajcarii w ostatnich dziesięcioleciach legł wielkim zmianom. Jeszcze w 1970 roku 95% Szwajcarów należało do Katolickiego czy
Reformowanego Kościoła. Teraz tylko 2/3 mieszkańców należy do tej grupy.
W takich kantonach jak Bazylea, Genewa czy Neuburg przynależność kościelna spadła poniżej 50%. Kościół katolicki stanowi tam 38,4 procent mieszkańców i jest najliczniejszym Kościołem. Ostatnio rocznie od 35 do 45 tysięcy
osób odchodzi od tradycyjnych Kościołów. Prawie 40% emigrantów to katolicy. Coraz mniej jest tam księży i zakonników, ale rośnie liczba świeckich
teologów i diakonów. Spadła też ilość chrztów i ślubów. W latach 2011-2012
tylko 1/3 katolików zawarła ślub kościelny. Podobnie dzieje się w Kościele
Reformowanym. W tym samym okresie tylko 47% reformowanych zawarło śluby kościelne. Ilość osób niereligijnych – szczególnie w miastach sięga
40%. Wzrasta ilość dzieci nie związanych z żadną religijnością (credo. ru).

Nepal – zwabił pastora i zabił go

W Phattepur w Nepalu zamordowano pastora z ewangelikalnej wspólnoty
Ewangelia dla Azji. Pastor Debalal miał 36 lat. Był żonaty i miał dwoje dzieci. Naraził się otwartym głoszeniem ewangelii wśród nepalskich hinduistów.
Został zamordowany przez człowieka, który ściągnął go do swego domu pod
pretekstem modlitwy o uzdrowienie, a następnie poderżnął mu gardło. „Wielu
Nepalczyków zna dziś miłość Chrystusa dzięki ofierze chrześcijan takich jak
Debalal” – czytamy w oświadczeniu wiernych jego wspólnoty (ewangelista.pl).

Tajlandia – ewangelizacja
Willa Grahama

Will Graham, syn ewangelisty Franklina Grahama, w dniach 1-3 listopada ub. r. prowadził swoją
ostatnią w tamtym roku ewangelizację. Odbyła
się ona w mieście Udon Thani w Tajlandii. Wzięło
w niej udział 12.310 osób, z których 808 powierzyło swoje życie Chrystusowi. Była to trzecia
wizyta tego ewangelisty w Tajlandii. Pierwszy raz
ewangelizował tam w dniach 5-7 marca 2010, gdy
słuchało go 16.000 osób. Drugi raz był tam od
2 do 4 listopada 2012, słuchało go wtedy 4.750
osób, z których 323 dokonało zwrotu w swoim
życiu. Jego ojciec, Franklin Graham też ewangelizował w tym kraju w dniach 22-23 listopada ub.
r. Na początku ubiegłego roku Will ewangelizował
w Kisumu, Kenia, w Tokio i Fukuszimie, Japonia,
na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi i tsunami. W tym roku będzie ewangelizował w Stanach Zjednoczonych, na Sri Lance, w Japonii, Australii i Papui Nowej Gwinei (Decision, 11/2013).

Biblia – prawie 200 milionów ludzi
nie ma do niej dostępu

Wycliffe Global Alliance, międzynarodowa organizacja zajmująca się tłumaczeniem Pisma Świętego opublikowała statystyki dotyczące dostępności Słowa Bożego w używanych współcześnie
językach. Zgodnie z raportem, Biblia przełożona
jest na ponad 2800 z 6918 istniejących języków.
Przynajmniej 4,9 miliarda ludzi ma Biblię dostępną w swoim rodzimym języku. W całości Pismo
Święte zostało przetłumaczone na 513 języków,
Nowy Testament na 1294 języków, a fragmenty
Pisma dostępne są w 1010 językach. Jak oszacowano w październiku ub. roku, nie rozpoczęto nawet częściowo tłumaczenia Biblii w 1919
językach, co oznacza, że 98 milionów ludzi nie
może korzystać ze Słowa Bożego w swoim języku. Następne 81 milionów osób mówiących
343 językami może czytać tylko niektóre fragmenty Pisma Świętego, a prace w celu przetłumaczenia kolejnych jego części nie zostały podjęte. Dane opublikowane przez Wycliffe Global
Alliance zagrzewają różne organizacje do pracy.
Przy pomocy stowarzyszonych z nią tłumaczy
i partnerów, przywódcy Aliansu chcą rozpocząć
program tłumaczenia Biblii we wszystkich językach, w których nie ma Słowa Bożego na piśmie,
do 2025 roku (chn24).
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Słowo Prawdy przybliżamy!
Słowo Prawdy to pismo, które od
1925 roku przybliża Boże Słowo
w całym jego bogactwie odniesień do naszego życie. Zachęca do
pojednania się z Bogiem poprzez
wiarę w Jezusa Chrystusa oraz do
pogłębiania swej osobistej wiary
i wiedzy. Inspiruje do kierowania
się w codziennym życiu wartościami znanymi z Biblii. Przedstawia
autentyczne świadectwa Bożego
działania ku nawróceniu, doświadczaniu Bożej pomocy i podejmowaniu twórczych i wartościowych
działań. Jest to także pismo, które
informuje o wydarzeniach, przedsięwzięciach, organizacjach, publikacjach i o ludziach działających
w Kościele, a przez to integruje
wierzących, zachęca do aktywnego
uczestniczenia we wspólnotach i do
otwartości na siebie nawzajem.

Zapraszamy,
zamów prenumeratę
dla siebie i bliskich!

(Warunki prenumeraty wraz z przekazem
zapłaty znajdują się wewnątrz czasopisma
lub na stronie internetowej:
baptysci.pl/slowo-prawdy/prenumerata

PRENUMERATA DOSTĘPNA W WERSJI
TRADYCYNEJ LUB CYFROWEJ (plik pdf)
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