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OD REDAKCJI

Kościół: miejsce szacunku
Szacunek to miłość. Na zupełnie podstawowym poziomie. Nie można powiedzieć, że kochamy kogoś, kogo nie szanujemy. Możemy odczuwać pożądanie
i nie szanować, ale to nie miłość. Litować się i nie szanować, ale nie miłość.
Bo miłość to właściwa postawa wobec bliźniego. Traktowanie go tak, jak sam
powinienem być traktowany. Wyklucza więc drwinę, lekceważenie, obojętność, pogardę, wyłącznie użytkową perspektywę (co ta osoba może mi dać?).
Szacunek zakłada wartość.
Jakub pisze: językiem „przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo
Boże. Tak bracia moi, być nie powinno” (3:9-10). Tak nie powinno być. Stworzeni na podobieństwo Boże ludzie nie powinni być przeklinani. Powinni być
szanowani, bo są stworzeni na podobieństwo Boże.
Kościół ma więc być miejscem szacunku. Nie udawanej troski, która jest fałszem,
więc i manipulacją. Z drugiej strony: również nie zupełnie szczerą obojętnością,
w której nie ma nic wyjątkowego. Ale: niekłamanym zainteresowaniem. Oto
Bóg przywiódł kogoś do nas. Sprawił, że w swoich pytaniach, podróży do prawdy, wartości, pojawił się u nas. Lub może: powrócił po długim czasie? Zatęsknił?
A może po prostu: jest wiernie z nami przez wiele lat? I warto się z nim przywitać, dowiedzieć, co przeżywa?
Szacunek jest szlachetny, bo nie ma w nim fałszu. To nie chorobliwe uniżenie,
w którym zaprzeczamy własnej godności. To raczej życzliwość i otwartość
oparta na zrozumieniu, że choć i we mnie Bóg zasiał wiele talentów, to przecież świat jest pełen ciekawych, wartościowych ludzi, których poznanie jest
czymś ciekawym i rozwijającym Boże Królestwo. Tak, w każdym jest grzech
i nikczemność. Ale jak w nas łaska przełamuje grzech – jak zapewne wierzymy
– tak w tej samej nadziei patrzmy na innych.
Do szacunku odnosi się więc wiele artykułów w tym numerze. Poza poświęconymi mu wprost artykułami Ryszarda Tyśnickiego i moim, również Alina Woźniak pisze o szacunku – do wartości czasu, jak i Nela i Zbyszek Kłapa w części
dla dzieci. Tak też się złożyło, że o najbardziej rozumiejących szacunek typach
osobowości pisze Janusz Kucharczyk („Filary społeczeństwa”), a rozważanie
o Hugonie od św. Wiktora dowodzi, jak wiele zmienia szacunek do pracy.
Poza tym polecamy – w imię szacunku między pokoleniami – sprawozdania
z dwóch sylwestrów młodzieżowych, wyjątkowego jubileuszu brata Wincentego Bryćko i wyjątkowej inicjatywy z Ostródy. Poza tym w numerze rozważanie
z serii „Inspirujące symbole” o zimowych drzewach oraz kazanie – tym razem
o jarzmie, które jest błogosławieństwem. Tradycyjnie, polecam wybór wiadomości ze świata, rozważanie o Bożej nowości oraz świadectwo udowadniające, że Bóg powołuje również przez długi proces duchowej wędrówki.
Drogi Panie, który stworzyłeś nas godnymi, i ratujesz od grzechu, który owej
godności nas pozbawia, proszę, daj nam łaskę być solidnymi, autentycznymi
i uczciwymi, pełnymi szacunku do innych ludzi; aby Twój kościół był miejscem odnowy ludzkości, w Twoim Duchu, w oparciu o Twoje odwieczne i niezmienne Słowo, dla Twojej i Ojca chwały, nasz Stworzycielu i Zbawco, Amen.
w imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE
Ireneusz Skoczeń

Uwalniająaą ą ce jarzmo

Jezusa
W

fot. Fotolia

szystko zostało mi przekazane przez mojego
Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest
Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko
Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie
do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam
zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo,
uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie
ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne,
a moje brzemię – lekkie (Mt 13:27-30). [EIB]

Wyzwanie
Fragment ten rozpoczynają bardzo
radykalne słowa: „Wszystko zostało
mi przekazane przez mojego Ojca
i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim
jest Syn”. Nikt inny nie pojmuje Ojca,
tylko Syn! Jak wiele osób uważa, że
„zna” Boga, nie znając w ogóle Jezusa. Jak wielu chrześcijan uważa, że
zna Ojca, nie mając autentycznych
chęci, aby wniknąć w to, kim jest Syn.
Te słowa motywują mnie, by uniżać
się przed Synem, gdyż nie ma innego
sposobu, by poznawać Ojca. Obyśmy mogli powiedzieć, jak Job: „Dotąd znałem Cię ze słyszenia a teraz
ujrzałem Cię na własne oczy”.
Możemy dziękować Bogu za gotowość Syna, który chce objawiać Ojca:
kogoś, kogo zna. Nikt nie zna Ojca,
oprócz Syna. Syn chce, abyśmy poznawali Ojca. Potrzebujemy takiego
działania Boga w naszym życiu, którego skutkiem będzie przekonanie,
że nie tylko zostaliśmy poznani przez
Boga, ale my znamy Go również.

Abyśmy poznali prawdziwie Syna,
a przez Syna Ojca, nie wystarczy słyszeć. Mamy posłuchać, czyli być posłusznymi. Mamy coś zrobić. Mamy
przez wiarę zacząć żyć w inny sposób. Jak?

Rozwiązanie
Wersety 28-30 zawierają plan, który
ma Jezus w zabieraniu naszych ciężarów: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy
zapracowani i przeciążeni, Ja wam
zapewnię wytchnienie. Weźcie na
siebie moje jarzmo, uczcie się ode
Mnie łagodności i pokory serca,
a znajdziecie ukojenie dla swych
dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię – lekkie”. W skrócie, brzmi on następująco:
- zrzuć swoje ciężary;
- weź na siebie jarzmo Jezusa;
- ucz się od Niego właściwej postawy;
- wtedy znajdziesz ukojenie dla
swojej duszy.

Zrzuć swoje ciężary
Jezus proponuje niezwykłą rzecz:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy
jesteście spracowani i obciążeni, a Ja
wam dam ukojenie”. Mówi o spracowaniu i obciążeniu. Co sprawia, że
odczuwasz zmęczenie? Może tylko
Bóg widzi to, co niesiesz i co cię przygniata. Co jest dla ciebie ciężarem,
jakby ktoś włożył do twojego plecaka
kamienie i kazał iść pod górę? Czasem to może być jakiś nie wyznany
Bogu grzech, problem z samym sobą.
Świadomość własnej słabości, wstyd.
Czasem jest to problem, który nas
przerasta: brak pracy, własnego miejsca, kogoś bliskiego. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie mówi o jakimś jednym rodzaju obciążeń: „tak, z tymi
sobie radzę, ale z tymi drugimi już
nie”. Jezus mówi bardzo stanowczo
i jednoznacznie: jeśli odczuwasz obciążenie, przyjdź z tym do Mnie.
Jeśli grzech nas przytłacza, możemy
przyjść do Jezusa. On ma doskonałe
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rozwiązanie, a jest nim przebaczenie.
Zapłacił za twój grzech własną śmiercią. Dlatego może w twoim imieniu
stanąć przed Ojcem i być osobą, która sprawi, że On ci przebaczy.
On także zaprasza: Ja chcę cię pokrzepić, dać siłę. Mam wspaniałe
obietnice. Mam wspaniałe rady, które nauczą cię mądrości. Moje Słowo
i mój Duch, którego udzielam tym,
którzy w nie wierzą (Gal 3:2) potrafią
cię zmienić.
Wierzmy Jezusowi. Wiem, że to trudne: w codziennym życiu rzadko kiedy
ktoś chce od nas naszych ciężarów.
Ale pamiętajmy, że Jezus jest wyjątkowy.

Weź na siebie jarzmo Jezusa
To równie ważne polecenie. Jaka jest
różnica między jarzmem a brzemieniem? To ważne, by to zrozumieć, bowiem Jezus chce ściągnąć nasze brzemiona, abyśmy z radością powiedzieli: chcę wziąć na siebie Twoje jarzmo.
Jarzmo nadaje kierunek np. dla zwierząt używanych na polu. W czasach
Jezusa był to także system nauk, które
rabin przekazywał swoim uczniom.
„Bycie w jarzmie” oznaczało gotowość na przyjęcie całej nauki od mistrza, a nie tylko jej elementów. Paweł
napisał w Liście do Koryntian, byśmy
nie chodzili w obcym (nierównym)
jarzmie z niewiernymi (2 Kor 6:14).
Jarzmo było powiązaniem zwierząt
ze sobą. Narzędziem, dzięki któremu
było im łatwiej pociągnąć ładunek,
czy wykonać zadaną pracę. To trwałe
związanie wymagające współpracy.
Równe tempo, ten sam kierunek – to
sprawiało, że praca w jarzmie była
korzyścią. Jednak, nierówne tempo
i różny kierunek powodował skutek
odwrotny: to samo jarzmo stawało się
udręką i problemem.
Mamy wziąć na siebie jarzmo Chrystusa. Podobnie, gdy Bóg przemawiał
do Jozuego (Joz 1:9) warunkiem, aby
być szczęśliwym było przylgnięcie
i trzymanie się Bożego „jarzma”.
Mamy iść razem z Chrystusem (albo
dla Niego): tak czy inaczej przekonu4
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je nas, że będzie to nam pomagało.
Ujarzmi, uporządkuje nasze nieskoordynowane życie. Sprawi, że będzie
łatwiej. Poradzimy sobie z zadaniami,
jakie będzie przed nami stawiał, bo
będzie przy nas, będzie nam pomagał, a przede wszystkim, będzie się
o nas troszczył.
Jak je wziąć? Zacznij od szczerego
wyznania: ponieważ moim celem
jest wypełnienie Twojej woli Ojcze –
potrzebuję pomocy, którą zapewnia
Jezus, którą poznaję i odkrywam w
Słowie. Twoje Słowo nadaje kierunek,
abym szedł drogą, którą mi wyznaczyłeś. Mam więc pozwolić, by Boże
Słowo ukierunkowało moje życie.
Wielu zapomina o owym jarzmie.
Z radością słyszą o złożeniu ciężarów
u stóp Jezusa, ale nie chcą nowego
jarzma. Chcą być sami dla siebie.
Dlatego niektórzy myślą, że trzeba się
uwolnić i od tego jarzma. Nazywają
je „uczynkowością”, „życiem w zakonie”. Twierdzą, że nasza chrześcijańska wolność polega tylko na tym,
że dzięki Chrystusowi unikam konsekwencji grzechu. Łaska kłóci się ich
zdaniem z obowiązkami i dyscypliną.
Śmiem twierdzić, że jarzmo Jezusa
też jest z łaski. To łaska, że nie muszę
robić złych rzeczy – że mam wolność
w Chrystusie, bo chcę nowego życia!
Czy zastanawiałeś się nad tym, co
Bóg zdjął z ciebie w ostatnim czasie?
Mamy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami. On obiecuje zdjąć je
z nas – ale nie po to, by nam było łatwo, miło i przyjemnie, ale abyśmy
nauczyli się Jego sposobu myślenia
i przyjęli Jego styl życia. On uniżył
się, ogołocił siebie, przyszedł zapłacić
karę za nasze grzechy. A my nie żyjemy dla siebie samych, ale dla Tego,
który za nas umarł i zmartwychwstał.
Źle jest, gdy ktoś żyje dla siebie. To
nie jest powołanie człowieka. Nikt
z nas nie żyje dla siebie. Jezus zachęca nas, abyśmy wzięli Jego jarzmo:
On mówi: uczcie się ode mnie. Jeśli
mówimy, że Jezus jest naszym nauczycielem i autorytetem, to właśnie
w tym ma nim być.

Ucz się od Niego
właściwej postawy
Czego więc mamy się uczyć? Jaka jest
Jego postawa? Jest cichy i pokornego
serca. Udowodnił to w całej swojej
służbie decydując się wyrzec swojej
chwały. Umiejąc okazać dobro tym,
którzy na to nie zasłużyli. Przebaczając tym, którzy jeszcze nawet o to nie
mieli ochoty poprosić.
Serce pokorne zgadza się na wolę
Ojca. Nawet Jednorodzony Boży Syn
na nią się zgadza. Kim jesteś, by rościć sobie prawo do czegokolwiek
innego? On nie uznał tego za upadlające, czy niestosowne. Żył dla Ojca.
A ty?
Nasze chrześcijaństwo to często
wzniosłe słowa. Jezus uczy nas, by
wzniosłości szukać w uniżeniu. I to
nie w samych słowach, ale postawie.
To prawdziwe naśladowanie Jezusa
i to w tym prawdziwie poznasz Ojca.
Czy jesteś na to gotowy?

Znajdziesz ukojenie
dla swojej duszy
To obietnica. Obietnica, że warto zostawić swoje ciężary, ale nie po to,
by ową próżnię zapełniły nam jakieś
inne, ludzkie zależności. Po to, by
wziąć na siebie jarzmo Jezusa i od
Niego uczyć się postawy do Ojca.
Bóg będzie ci wierny, jak był swemu
jednorodzonemu Synowi. Znajdziesz
jak On, ukojenie dla swojej duszy.
Nie znajdziesz może tego, co chciałeś na samym początku. Ale będzie
z tobą Syn i Ojciec, a z nimi ich Duch.
Bóg stworzył nas dla swojej chwały. Chciejmy przyjmować Jego wolę
i prowadzić innych do Boga, aby było
więcej tych, którzy Go uwielbiają.
Tak jak zrobił Jezus. Tylko Bóg jest
godzien uwielbienia. Gdy ktoś doświadczy przebaczenia grzechów,
pozna swojego Pana i odda mu swoje życie, naturalną postawą wobec
Boga będzie uwielbienie, które daje
niczym nie zastąpiony pokój, radość
i wdzięczność.

JUBILEUSZ
dych ludzi przemierzali piechotą 20
kilometrów do Zboru w Wołkowysku.
Nie mogli sobie podarować, gdy spóźnili się choćby na jedną pieśń.
W domu natomiast musiał przeżywać
pierwsze doświadczenie swojej wiary.
Decyzja powierzenia życia Jezusowi
nie podobała się ani rodzicom, ani braciom. Nie mógł się modlić w mieszkaniu, przeniósł się zatem na strych,
a kiedy i tam go odkryto, modlił się
na zewnątrz, w ogrodzie. Jednego był
pewien, że nie będzie prowadził dalej
życia bez Jezusa, swego Zbawiciela.
Jemu to w 1931 roku, jako osiemnastolatek ślubował wierność i miłość,
kiedy na wyznanie swojej wiary został
ochrzczony w rzece w miejscowości
Jatwieź koło Zelwy przez prezbitera
Antoniego Kircuna (ojca późniejszego prezesa Rady Kościoła Baptystów
w Polsce – Aleksandra Kircuna).

Piotr Karel
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rat Wincenty Bryćko urodził się
22 listopada 1913 roku we wsi
Daniłowce w powiecie Wołkowysk.
Rodzice – mama Anna i ojciec Maciej byli bardzo pobożnymi ludźmi,
prowadzącymi przykładne życie. Należeli do Kościoła Prawosławnego
i co niedziela udawali się do cerkwi
z całą rodziną na nabożeństwo. Również
w domu ojciec Maciej czytał całej rodzinie Nowy Testament i modlitewnik
i czynił to zawsze z wielką powagą.
Czytane Słowo Boże bardzo mocno
przemawiało do wrażliwej duszy najmłodszego syna – Wincentego, który
w dziecięcej modlitwie prosił Boga,
by kiedyś pomógł mu opowiadać Słowo Boże, jak niegdyś opowiadali je
uczniowie Jezusa. Był niezmiernie przekonany o tym, że Bóg wysłuchuje modlitwy, gdyż w swoim młodzieńczym
wieku doświadczył tego wielokrotnie.
Jednak w duszy swojej odczuwał jakiś niedosyt duchowy, który narastał
z każdym rokiem.
Gdy miał zaledwie 16 lat, do rodzinnej wsi przyjechała z Wołkowyska
młodzież zboru baptystów z kaznodzieją Mikołajem Dubowym. W do-

mu sympatyków zboru, rodziny Prusaków, w pierwszy dzień pamiątki
Narodzenia Pańskiego odbyło się nabożeństwo. Wielu ludzi z wioski przyszło ze zwykłej ciekawości. Mieszkanie nie mogło pomieścić wszystkich
chętnych zobaczenia „innowierców”.
Wśród nich i młody Wincenty. Pieśni
śpiewane przez młodzież, deklamacje
i przemówienia tak bardzo poruszyły serce Wincentego, że postanowił
być tak samo gorliwy, jak ci młodzi
ludzie. Już od tego nabożeństwa był
przekonany, że to właściwa droga,
którą powinien pójść. Dla Wincentego był to przełomowy wieczór. Jak
niegdyś aniołowie na polach betlejemskich zwiastowali światu radosną
nowinę, tak teraz młodzież ze swym
kaznodzieją rozgłaszała wieść o narodzeniu Jezusa, Zbawicielu świata.
Przez kilka następnych dni Wincenty
nie miał spokoju. Nie zwlekał jednak
dłużej z oddaniem swego serca Jezusowi i postanowił być Mu posłusznym.
Zaczął czytać Biblię, regularnie się modlić i uczęszczać na nabożeństwa. Czy
to zima, czy deszcz, czy wiatr, każdej
niedzieli wraz z dwójką innych mło-

Wkrótce potem, w oddalonej o 4 km
od Daniłowiec wiosce Roś powstała
placówka Zboru w Wołkowysku, natomiast w Daniłowcach – punkt misyjny.
Bratu Wincentemu powierzono prowadzenie Szkółki Niedzielnej. Śpiewał też
w zborowym chórze i pod bacznym
okiem kaznodziei Mikołaja Dobowego
zaczynał służbę kaznodziejską.
W wieku 21 lat tę służbę przerwało powołanie do wojska, a potem druga wojna światowa. W czasie okupacji trafił
na Lubelszczyznę, gdzie od 1941 roku
służył zborowi w Hrubieszowie, potem
w Łuskowie. Temu zborowi służył nawet i wtedy, gdy przeprowadził się do
Chełma Lubelskiego, a odległość 60 km
do zboru w Łuskowie często pokonywał
piechotą. Nie były to spokojne czasy
i niebezpiecznie było wtedy podróżować. Kilka razy przeżywał trudne momenty, gdy w drodze do zboru aresztowano go jako szpiega. Na całe szczęście zawsze szybko go wypuszczano
z aresztu. W tej trudnej pracy Bóg zawsze stał przy nim i dodawał mu sił
i otuchy.
Po wyzwoleniu brat Wincenty został
skierowany do pracy misyjnej na Mazurach. Do Ostródy przybył 7 maja 1946
roku. Budynek poniemieckich baptystów, gdzie zamieszkał ze swoją małSŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2013 •
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żonka Niną, która była w szóstym miesiącu ciąży i trzyletnim synem Mirkiem
był bardzo zdewastowany. Również kaplica znajdująca się na parterze budynku wymagała gruntownego remontu.
Praca duchowa rozpoczęła się od zbierania rozproszonych ludzi wierzących.
Byli to przeważnie autochtoni, którzy
nie chcieli opuszczać swoich gospodarstw i emigrować do Niemiec. Szykany lokalnych władz sprawiły jednak, że
wielu było zmuszonych opuścić Mazury i wyjechać na stałe do Niemiec. Zbór
przeżywał więc chwile rozstań i smutku z powodu zmniejszającej się liczby
członków. Bycie kaznodzieją w tamtym
czasie dla brata Wincentego oznaczało
nieustanne podróżowanie i odwiedzanie tych, którzy pozostali. Oznaczało
też remontowanie we własnym zakresie i własnymi rękoma sali nabożeństw,
malowanie, sprzątanie i palenie w piecu na każdą niedzielę. Prace te oraz
służbę kaznodziei wykonywał bez finansowego wynagrodzenia. W latach
pięćdziesiątych, w okresie stalinizmu
przyszło mu walczyć z władzami miasta o budynek kościelny, który chciano baptystom w Ostródzie odebrać
i przeznaczyć na Dom Kultury. Dzięki niezłomnej postawie brata Bryćko sprawa
oparła się aż o ministerstwo
w Warszawie i ostatecznie odstąpiono od zamiaru
odebrania budynku.
Bycie kaznodzieją oznaczało również prowadzenie
otwartego domu. Ludzie
z wiosek przyjeżdżali
w niedziele wcześnie rano
(jak pasowały autobusy)
i odjeżdżali czasem późnym popołudniem. Gości
trzeba było ugościć, nakarmić choćby talerzem gorącej zupy.
Bieda była okropna, dlatego brat Wincenty imał się
różnych zajęć, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodziny. Bóg jednak błogosławił tę pracę. Nawracały się
kolejne osoby i zbór powoli
powiększał się. Przybywało
też obowiązków, gdyż pra6
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cę trzeba było wspierać i w okolicznych
zborach. U boku męża wiernie służyła
jego małżonka Nina, pochodząca z pastorskiej rodziny prezbitera Pawła Bajeńskiego. Oprócz prac domowych,
wychowywania dzieci, przyjmowania
gości, również pracowała zawodowo.
Oczywiście, całym sercem pomagała
w pracy zborowej ucząc w szkółce
niedzielnej, a z mężem odwiedzając
rodziny zainteresowanych. W zborze
służyła śpiewem, deklamacjami i organizowaniem przyjęć zborowych.
25 kwietnia 1965 roku Rada Naczelna
Kościoła doceniając pracę brata Wincentego, na wniosek Zboru w Ostródzie
postanowiła ordynować brata Wincentego na prezbitera Kościoła. Modlitwą ordynacyjną służyli prezbiterzy
Aleksander Kircun i Stefan Andres
z Warszawy oraz prezbiter Jan Arefiew
z Chełma Lubelskiego. Przez wiele lat
brat Wincenty sprawował funkcję Prezbitera Okręgu Mazursko-Warmińskiego. Po odwilży politycznej władze państwowe doceniły jego zaangażowanie
w umacnianie polskości na Warmii
i Mazurach i nadały mu złoty krzyż

zasługi. Pismo gratulacyjne przesłał
Przewodniczący Rady Państwa prof.
Henryk Jabłoński. W swojej skromności nie dzielił się jednak tym wyróżnieniem. Jego córki po wielu latach odkryły ten krzyż, który spokojnie sobie leżał
na dnie szuflady w biurku ojca.
Ponad 40 lat prezbiter Wincenty Bryćko służył zborowi w Ostródzie oraz
Kościołowi w Polsce. Odwiedzał również nasz kołobrzeski zbór. Córka
Nelli wraz z mężem Piotrem Karelem
– pastorem zboru, mieli przyjemność
zapraszać go na uroczystości błogosławieństwa ich trzech synów oraz
w kolejnych latach na ich chrzty wiary. Kilkanaście lat temu przechodząc
na zasłużoną emeryturę osiedlił się
w maleńkim domku w Liwie pod
Ostródą. W 1997 doświadczył bólu
utraty swego jedynego syna – Mirka,
zaś w 2000 roku pożegnał swoją małżonkę, która odeszła do wieczności.
Do 2012 roku prowadził samodzielne
gospodarstwo, doglądając swoje ukochane pszczoły. Ostatnie półtora roku
był pod opieką swoich córek – jednej
z Wrocławia i drugiej z Kołobrzegu.

INICJATYWY
Zbigniew L. Gadkowski

Uczymy się
i studiujemy
O Ośrodku Studiów Biblii
w Ostródzie

C

zy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę
na różnicę między nauką a studiowaniem? Niby jest niewielka, ale przy
głębszym zastanowieniu, zgłębieniu
obu terminów okazuje się, że ogromna!
Uczyć się to nic innego, jak przyswoić sobie pewien zasób wiedzy, jakieś
wiadomości. Najwybitniejszy, najinteligentniejszy uczeń może osiągnąć
wiedzę (tylko i wyłącznie), jaką posiada
jego nauczyciel. Studiować, to poznawać dokładnie, gruntownie, dociekać
za pomocą analizy, badać. Podczas
studiowania studiujący może posiąść
wiedzę o wiele większą, niż jego wykładowcy (nauczyciele).

Jak powstał Ośrodek Studiów Biblii w Ostródzie?
Po trzech latach działalności Ośrodka
Studiów Judaistyczno-Chrześcijańskich
w Ostródzie w ostródzkim zborze czuliśmy z jednej strony, że działanie owej
inicjatywy wyczerpało się, a z drugiej,
że czegoś nam brak. Stąd, gdy przed
wakacjami 2013 roku jeden z braci
miejscowego zboru mający doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu
szkół biblijnych i nauczaniu zaproponował utworzenie Ośrodka Studiów Biblii, spotkało się to z dużą uwagą. Jako
przesłanki do konieczności utworzenia
takiego przedsięwzięcia podał wiele
współczesnych niebezpieczeństw. To
liberalizm w nauczaniu wielu kaznodziejów (fr. Libertisme, od łac. libertos = wolność). „Teologia liberalna” to
kierunek w XIX i XX w., którego celem
było przedstawienie chrześcijaństwa
jako religii racjonalnej i pożytecznej

oraz wykazanie, że jest ono możliwe
do pogodzenia z ludzkim roszczeniem
do wolności, które jednak szybko zaczęło wycofywać się z podstawowych
twierdzeń Biblii. To relatywizm (łac.
relativus = względny), który twierdzi,
że wartość poznania ludzkiego jest zawsze względna i subiektywna. To judaizowanie chrześcijaństwa, np. zmuszanie do święcenia soboty, czy przestrzeganie świąt żydowskich. To również
podrabianie dzieła Ducha Świętego
i w ogóle powierzchowna pobożność.
Ewangelia Marka (7:6-9) przestrzega:
„…Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie
mi jednak cześć oddają, głosząc nauki,
które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej
nauki się trzymacie. I mówił im (Jezus):
Chytrze uchylacie przykazanie Boże,
aby naukę swoją zachować”.
Bracia miejscowego zboru z rozwagą
przyjęli propozycję utworzenia Ośrodka Studiów Biblii. Przeprowadzili głosowanie w sprawie wdrożenia w praktykę zaproponowaną ideę. Zdecydowana większość uznała, że należy się
uczyć i studiować Słowo Boże. Tym
sposobem „klamka zapadła” i wzniosła idea miała zostać realizowana. Koordynatorem przedsięwzięcia został
piszący niniejszy artykuł.
Postanowiono mocno uchwycić się
słów zapisanych przez ap. Pawła do
Efezjan (Ef 4:14-15): „Abyśmy już nie
byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi
lada wiatrem nauki przez oszustwo
ludzkie i przez podstęp, prowadzący

na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod
każdym względem w niego, który jest
głową, w Chrystusa”.

Cele OSB
OSB został utworzony w celu przygotowania wierzących sióstr i braci do
wiernej służby dla Pana Jezusa Chrystusa. Bez wątpienia, największą potrzebą
zborów jest poznawanie Słowa Bożego. Nakaz Pana Jezusa Chrystusa dla
ap. Piotra brzmiał: „Paś owieczki moje”
(J 21,15). Bez odpowiednich kwalifikacji i wszechstronnego wykształcenia
wierzący nie są dostatecznie przygotowani, aby sprostać zadaniu, jakim jest
życie i nauczanie zgodne z potrzebami
społecznymi i zborowymi.
Mamy zupełne przekonanie, że Biblia
jest werbalnie i w całości natchniona
przez Boga, a centrum nauki stanowić
będzie dokładna egzegeza i hermeneutyka Pisma Świętego. Każdy słuchacz
będzie mógł nauczyć się, w jaki sposób wykorzystać właściwą egzegezę
i interpretację Słowa Bożego w sytuacji
społecznej, rodzinnej, w homiletyce
lub studium biblijnym.
Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą
wysoki poziom kształcenia w OSB
spełni swoje zadanie zapewnienia tak
bardzo potrzebnej zdrowej nauki. Wiemy, że wykształcenie i intelekt nigdy
nie zastąpią polegania na Bogu. Prawdziwe kształcenie chrześcijańskie nie
jest jedynie kształceniem akademickim, ale także wychowaniem duchowym. Dlatego potrzeba prowadzenia
SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2014 •
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osobistego życia w świętości będzie podkreślana
w czasie całego okresu nauki. Przygotowanie uzyskane
w OSB powinno być łączone z praktycznym wykorzystywaniem nabywanej wiedzy w atmosferze lokalnego
zboru, rodziny, szkoły, miejsca pracy i zamieszkania.
Wymaga to od słuchacza współdziałania uzdolnionego,
wykształconego umysłu z gorącym, łagodnym sercem
poddanym Bogu, i równoczesnej praktyki w zborze
i społeczeństwie.

Rozpoczęcie OSB
Atmosfera powagi, respektu, ale również pewne podniecenie, ciekawość towarzyszyła zgromadzonemu
audytorium podczas pierwszego wykładu 19 października 2013 r. Pierwszym prelegentem był pastor dr Mateusz Wichary, który przedstawił osobę Boga i odpowiedział na fundamentalne pytanie: „Kim jest Bóg?”.
Kolejnym zaproszonym do wykładów był Tomasz Kirtiklis (pedagog, bibliotekoznawca, anglista z wykształcenia i zawodu, a biblista z pasji), który w listopadzie zaprezentował nam osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa.
Ostatnim (jak na razie) wykładowcą był pastor Jan Puchacz, który przedstawił prezentację „Duch Święty
i Jego działanie”. Członkowie Zboru i Słuchacze OSB
szczególnie byli zainteresowani tym ostatnim wykładem, podkreślającym różnicę między biblijną charyzmatycznością a „charyzmanią”. Jan Puchacz wyjaśnił
m.in. kiedy odbywa się chrzest Duchem Świętym, co
to jest wg Biblii proroctwo, jak ma się sprawa z mówieniem obcymi językami. Z imienia i nazwiska wymienił
wróży, którzy przybywają do zborów i ustawiają kolejki chętnych po ich wróżby. Wspomniał o obfitości
„uzdrawiaczy” i „egzorcystów”, jaka się pojawia. Przypomniał, że Piotr z Janem uzdrowili chromego, gdyż
mieli ten dar (uzdrawiania). Uczynili to w jednej chwili
i nie były do tego potrzebne jakiekolwiek warunki, które tak często pojawiają się we współczesnych podróbkach ich obdarowania.

Co dalej w OSB?
Nasz Zbawiciel uczy nas w Ewangelii Jana (12:26): „Jeśli
kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci
go Ojciec mój”. Jesteśmy pewni, że te słowa Chrystusa
realizują się. To wezwanie dla nas, by służyć Chrystusowi. Chcemy się do tego odpowiednio przygotować.

Łukasz Woźniak

Zakorzenieni w Chrystusie
K

onferencja Zakorzenieni w Chrystusie zorganizowana została przez grupę studentów z Poznania, w której spotykamy się pod szyldem „Akademickich Spotkań Biblijnych”.
Nasza grupa prowadzi nabożeństwa i różne spotkania studenckie, zrzeszając aktywnych, młodych ludzi w Poznaniu, którzy
chcą nadejścia Bożego Królestwa w każdej sferze ich życia.
Pomysł konferencji w Poznaniu pojawił się już w styczniu zeszłego roku. Sylwester 2012 dla poznaniaków był wyborem pomiędzy wyjazdem do Gdańska lub Warszawy, co nie wpłynęło
dobrze na naszą integrację. Dlatego bardzo chcieliśmy zrobić
coś razem, lokalnie.
Konferencja odbyła się w wynajętej szkole w Skokach, oddalonych 30 minut drogi od Poznania. Mniej więcej połowa uczestników konferencji to stali bywalcy poznańskiego ASB, druga
połowa to młodzież i studenci z Chojnic, Gdańska, Janikowa,
Bornego Sulinowa, Łodzi czy Zabrza – łącznie przyjechało na konferencję 75 osób. Całość rozpoczęła się w niedzielę po południu, uczestnicy podzieleni w grupy wzięli udział
w „olimpiadzie”. Po niej przyszedł czas na kolację, a wieczorem pierwszy wykład.
Tematem konferencji było zakorzenienie w Chrystusie i wszystkie wykłady budowały wspólny, szeroki obraz tego zakorzenienia. Pierwsze trzy wykłady oparte były na trzech glebach ze
znanej przypowieści o czworakiej roli – jedno ziarno padło na
drogę, drugie na skałę, a trzecie między ciernie. Wykłady te pokazały, co zrobić, żeby prawdziwie słuchać Bożego Słowa, budować swoją wiarę, wytrwać w czasie trudności i nie wplątać
się w sprawy tego świata. Kolejne trzy wykłady dotyczyły wydawania owoców – pierwszy poruszył temat uczniostwa, drugi
dyscypliny duchowej, a trzeci samego zakorzenienia. Oprócz
wykładów w planie był koncert zespołu „Niechcący”, poranne
spotkania na studium biblijnym, opcjonalne seminaria i warsztaty, wspólny czas integracji i bardzo dużo sportu. W wolnych
chwilach można było spędzić czas w kawiarence przy dobrej
muzyce, rozmawiając i grając w gry planszowe. Sam wieczór
sylwestrowy spędziliśmy na wspólnej kolacji, turniejach z nagrodami i tańcu.

Jeśli chcesz do nas dołączyć – zapraszamy! Spotykamy się co miesiąc w kaplicy Kościoła baptystów przy
ul. Nadrzecznej 3. Termin naszych spotkań, to zawsze
trzecia sobota każdego miesiąca, a nauczanie trwa od
godz. 10.00 do 14.00.

To był naprawdę dobry czas integracji, sportu i zabawy, gdzie
pierwsze miejsce przez cały czas zajmowało Boże Słowo.
Uczestnicy wyjechali z konferencji z wachlarzem praktycznych
wskazówek do zakorzeniania się w Chrystusie. Takiego zakorzeniania, które oparte będzie przede wszystkim na Bożym Słowie. Zakorzeniania, które da wytrwanie w obliczu wątpliwości
czy natłoku codziennych spraw. Chcemy zapuszczać korzenie
w Chrystusa i w nic innego.

Każda sesja wykładowa jest również nagrywana na
płyty mp3, które można nabyć w zborze ostródzkim.
Wszystkich natomiast prosimy o modlitwy, by dobry
Bóg błogosławił naszą dalszą działalność.

„Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też – zjednoczeni z Nim – postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim,
jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę
– zgodnie z tym, jak was nauczono” List do Kolosan (2:6-7).
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Zakorzenieni
w Chrystusie
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Samuel Skrzypkowski
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dniach 30.12.2013 – 01.01.2014
r. w chełmskim zborze baptystów odbyła się konferencja młodzieżowa „Czas na bunt”. Skąd taki tytuł?
Ponieważ młodzież chce i potrzebuje
się buntować, warto zatem sprawdzić,
co w dzisiejszym świecie jest prawdziwą formą buntu. Przeciw czemu się
buntować tak, by rebelia miała jakiś
sens i cel? Oraz, jak wyraża się prawdziwy bunt? Odpowiedź jest prosta,
jedyną znaczącą formą buntu jest bunt
wobec grzechu i tego świata, a tym samym pójście za Chrystusem, naśladowanie go i poznawanie Słowa Bożego.

10
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Ponieważ prawie nikt tego nie promuje,
wręcz przeciwnie, namawia się nas by
robić coś zupełnie odwrotnego, najbardziej zbuntowane będzie wzrastanie
w biblijnym chrześcijaństwie, uciekanie
od grzechu i mówienie o tym innym.
Wersetem przewodnim był fragment
z Listu do Rzymian (12:2): „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się
przemieńcie przez odnowienie umysłu
swego, abyście umieli rozróżnić, co jest
wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.
W poniedziałek, 30 grudnia wraz z ok.
80 osobami rozpoczęliśmy konferen-

cję. Była to bardzo dobra liczba, ponieważ wszyscy mieli okazję się poznać
i nawiązać bliższe relacje. Największą
liczbę uczestników stanowiła młodzież
z lokalnego zboru, dodatkowo odwiedziły nas osoby z Gdańska, Łodzi, Warszawy, Białegostoku, Lublina, Tarnowa
i Krakowa.
Dzień konferencyjny zaczynał się poranną modlitwą i krótkim rozważaniem
biblijnym (kto miał siły, ten wstawał).
W ciągu dnia odbywały się wykłady,
warsztaty i seminaria poprzedzane pieśniami uwielbienia i modlitwami. Zespół muzyczny składał się z młodzieży
zborowej, a mówcami byli pastorzy
Marcin Chrząszcz z Olsztynka i Henryk
Skrzypkowski z Chełma oraz Samuel
i Jonasz Skrzypkowscy. Wykłady dotyczyły m.in. tego, jak działa chrześcijanin (ciało – dusza – Duch Święty), zachęcały do ewangelizacji przez relacje,
słuchaliśmy świadectw związanych
ze służbą GROMu (Grup Radykalnej
Odnowy Misyjnej) np. z ewangelizacji
na Przystanku Woodstock. Dyskutowaliśmy o tym, jaki my, chrześcijanie
powinniśmy mieć stosunek do homoseksualistów, jak z nimi rozmawiać
i skąd bierze się to zjawisko. Kolejne
warsztaty miały tytuł: „Czy chrześcijanie powinni angażować się w politykę
i dlaczego tak?”, zastanawialiśmy się
tam, co mówi na ten temat Biblia, oraz
jak możemy wpływać na nasze otoczenie. Dodatkowo uczyliśmy się tego,
jak skutecznie ewangelizować, oraz
jak możemy zaradzić temu, że młodzi

ludzie odchodzą z Kościoła. Wykłady
były bardzo ciekawe, ukazywały wiele aspektów codziennego życia z różnej perspektywy. Na pewno zmieniły
podejście słuchaczy do omawianych
spraw, dały podstawę do budowania
biblijnego światopoglądu oraz argumenty, dzięki którym możemy bronić
naszego stanowiska.
W wieczór sylwestrowy odbyło się
nabożeństwo, na które prócz uczestników konferencji przybył również zbór
chełmski. Wysłuchiwaliśmy świadectw
kilku osób dotyczących tego, co działo
się w ich życiu w mijającym roku oraz
kazania wzywającego zbór a szczególnie mężczyzn do angażowania
się w życie Kościoła, z uwypukleniem
modlitwy.
Wolny czas był wypełniony wspólnymi grami, zabawami w terenie, planszówkami i nie obyło się bez turnieju
w ping-ponga. W Sylwestra po godz. 23
udaliśmy się do kaplicy, gdzie wysłuchaliśmy krótkiego rozważania wprowadzającego w Nowy Rok, mówiącego o potrzebie zaufania Chrystusowi
i podążaniu za nim. Następnie wspólnie mieliśmy czas modlitwy, kiedy dziękowaliśmy Bogu za spędzony rok i prosiliśmy o błogosławieństwo na kolejny.
Zamiast składania życzeń modliliśmy
się o siebie nawzajem podchodząc do
kolejnych osób. Był to wspaniały czas
i najlepszy możliwy sposób na wejście
w kolejny rok. Po skończeniu modlitwy
kontynuowaliśmy czas zabaw biorąc
udział w karaoke, przy którym było
mnóstwo śmiechu i niejedno gardło
było zdarte następnego poranka.
Uważamy, że konferencję zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych.
Młodzież wyjechała usatysfakcjonowana, zbudowana duchowo i „zbuntowana biblijnie”, a taki właśnie był nasz
cel. Dziękujemy Bogu za możliwość
zorganizowania tego wydarzenia oraz
Jego błogosławieństwo i opiekę podczas konferencji. Dziękujemy również
wszystkim, którzy pomogli w organizacji konferencji, siostrom ze zboru,
które przygotowywały posiłki oraz całemu kościołowi z Chełma za wsparcie
i cierpliwość do niesfornej młodzieży.
Soli Deo Gloria!

Opinie:
encja bardzo mi się podoAsia Marcyniak z Warszawy: „Konfer
całe miasto w ramach gry
bała, ciekawe było to, jak obeszliśmy
aw sylwestrowych. Jednak
miejskiej, dobra organizacja i czas zab
, które zapadły w pamięć.
najbardziej podobały mi się wykłady
chać do Chełma i chętnie
Cieszę się, że zdecydowałam się poje
odwiedzę tę konferencję za rok”.

Jagoda Kutrzepa z Bia
łegostoku: „Na sylwestrz
e w Chełmie miałam
okazję wysłuchać bardz
o ciekawych wykładów,
na których dyskutowaliśmy na różne tematy
. Także seminaria odnosiły
się do problemów,
z którymi my, młodzi lud
zie się zmagamy lub bę
dz
iemy się zmagać
w przyszłości. Poznałam
nowych, fajnych znajomy
ch, za którymi już
tęsknię i czekam na kolej
ne spotkanie. Na nabożeń
stwie świadectwami
podzieliło się kilka osó
b. Ja też dostałam swoje
„5
minut” i opowiedziałam historię mojej 16
- letniej koleżanki, która
do końca swoich dni
była bardzo bogobojna
i z całego serca kochała
Jezusa, niestety zmarła
wskutek białaczki. Opisa
łam, jak to wydarzenie
zmieniło moje życie,
a także jak może wpłyn
ąć na czyjeś. Sama no
c
sylwestrowa była
obfita w zabawy, pyszn
e jedzenie
i dziękczynienie Bogu. By
ły modlitwy
za miniony rok, jak i pro
śby o błogosławieństwo na następn
Kuba Kłysz z Chełma: „Cieszę
y. Tak więc,
uważam, że ten sylweste
się, że z inicjatywy chełmskiej
r wpłynął na
mnie bardzo pozytywnie
młodzieży powstała konferen(i pomimo
zdrowego zmęczenia na
cja ,,Czas na bunt”. Najbardrugi dzień)
już czekam z niecierpliw
dziej podobał mi się pomysł
ością na kolejną konferencję z serii „C
z modlitwą za kogoś, zamiast
zas na bunt”.
składania mu życzeń. Poznałem wielu ludzi, miło spędziłem czas i mam nadzieję, że
Ania Kościuk z Krakowa: „Jadąc na
za rok będę miał możliwość
konferencję miałam duże oczekiwania,
uczestniczyć w takim samym
a Bóg pokazał mi, że on ma w planie
wydarzeniu!”.
dla mnie jeszcze lepsze rzeczy, niż ja
mam w zamyśle. Generalnie mogę
stwierdzić, że działo się dużo, zarówno
we mnie jak i ze mną. Pomijając wiele zabaw, wspaniałych ludzi, bardzo
miło spędzony czas uważam, iż w tym wszystkim najlepszy był Bóg,
który był między nami. Jechałam na tę konferencję, aby naładować się
duchowo. Chciałam, żeby to był taki super czas z Bogiem i Jego Słowem.
Jednak doznałam czegoś więcej. Jak to na konferencji mieliśmy dużo
wykładów, a prawie każdy z nich w moim odczuciu był skierowany do
mnie. To jest takie niesamowite, że Bóg zatroszczył się w ten sposób
o każdy aspekt, który szwankuje w moim życiu. Również super rzeczą
było wspólne dzielenie się przemyśleniami i modlitwa z innymi uczestnikami. Super czas, super ludzie i najlepszy Bóg”.
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TEMAT NUMERU: SZACUNEK

szacunku
Mateusz Wichary

Błogosławieństwo
„Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na
próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie”
(Flp 2:3).

Choć w powyższym wersecie nie pojawia się słowo „szacunek” myślę, że
jest jego doskonałą definicją. Mamy
„w pokorze uznawać jedni drugich za
wyższych od siebie”. To właśnie szacunek, czyli traktowanie innych lu12
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dzi, jako wartościowych. Uznanie ich
znaczenia. Rozpoznanie, że ze względu na to, co czynią, czy potrafią, nie
są byle kim. Że działa w ich talentach
Bóg – i to niezależnie od tego, czy są
chrześcijanami, czy nie. Rozpoznajemy i cenimy w nich kompetencję,
rzetelność, zdolności, doświadczenie
w opanowaniu jakiegoś narzędzia,
dziedziny wiedzy czy instrumentu,
które zasługują na uznanie.
To wymaga „pokory” – czyli zdolności dostrzeżenia dobra nie tylko
w sobie. W ogóle, zwrócenia uwagi
na innych. Czy to potrafisz? Jakie trzy

dobre cechy każdej z 10 osób, które
przychodzą ci do głowy mógłbyś wymienić? „Uważanie jedni drugich za
wyższych od siebie” to dostrzeganie,
że brat czy siostra obok mają swój obszar kompetencji, w którym są znacznie lepsi ode mnie. I docenianie – szanowanie ich – za to.
Szacunek to również docenianie wieku, wierności pośród doświadczeń.
Umiejętność dostrzeżenia, że człowiek obok, pomimo tego, że może
nie jest tak optymistyczny, czy też
tego, że różni się ode mnie w ważnych sprawach, czy nawet – pomimo

tego, że się myli – zasługuje na uznanie. Bo przeżył swoje. I wiarę zachował, dzieci wychował, nie rozpił się,
nie odszedł w bok – trwa. I jest za
to godny szacunku, bo ja, młodszy,
mam to jeszcze przed sobą i to moje
wyzwanie, które on już zwycięsko
przeszedł.

Czy szanujemy się nawzajem?
Filipanie najwyraźniej mieli z tym
problem. Myślę, że i pośród nas może
być podobnie. Bowiem najważniejszy wróg szacunku się nie zmienił:
to egocentryzm. Grzeszne skupienie
na sobie; nie dostrzeganie innych,
z ich danym przez Boga potencjałem.
Sprawdźmy się więc.
Czy okazujesz szacunek? Okazywanie szacunku to wyrażenie owego
docenienia przez pewne gesty, bądź
zwyczaje. I tak np. okazujemy szacunek przez właściwe przywitanie się,
podanie ręki, właściwe słowa. Dzieci
nie okazują szacunku przez nie witanie się z dorosłymi wchodząc do pomieszczenia, w którym ci się znajdują. Powinny się przywitać, bez jakichś
kompleksów, ale z należną uwagą.
Zwrócenie uwagi na kogoś jest bowiem oznaką szacunku. Zwracamy
uwagę na osoby ważne, traktowanie,
jakby ktoś był „powietrzem” to oznaka pogardy i lekceważenia.
Mężczyźni okazują szacunek kobietom przez puszczanie ich przodem.
Większość współczesnych feministek
jest niekonsekwentna, bowiem oczekują owego wyróżnienia. A przecież
jego podstawą jest uznanie, że mężczyźni, jako inna płeć niż kobieta powinni je z tego powodu uhonorować.
Jeśli nie ma między nami różnic, to
nie powinno być również oznak szacunku tylko z tego powodu, że kobieta jest kobietą.
Słuchanie jest okazywaniem szacunku. Słuchając dowodzimy, że słowa kogoś mają dla nas wartość. Nie
słuchając, okazujemy lekceważenie.
Podobnie przerywając, co dodatkowo nie jest dobrym świadectwem
o naszej mądrości: „Kto odpowiada,
zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność” (Przp 18:13).

Okazujemy
szacunek
określonym funkcjom – czy to w rodzinie
(dziadek, babcia, tata, mama), czy
w zborze (pastor, starsi), czy w firmach
(kierownik, szef, dyrektor, właściciel).
W ten sposób chcemy pokazać, że
owe funkcje są potrzebne, słuszne,
właściwe. Że zachowują porządek
w owych grupach, który uważamy
za błogosławieństwo. Lekceważenie
ich sprawia, że rodzina, kościół czy
firma zaczyna źle funkcjonować.
Przywódcy przestają być słuchani.
Podwładni przestają realizować swoje zadania. Wszystko się wali, lub co
najmniej chybocze.

Czy szanujemy się nawzajem
w naszych zborach?
Mam wrażenie, że nie zawsze. I ponosimy tego skutki. Wszyscy. Brak
szacunku względem przełożonych
prowadzi do warcholstwa i chaosu. Brak szacunku względem podwładnych prowadzi do zgorzknienia
i odejścia. Brak szacunku młodych
względem starszych wiekiem prowadzi tych pierwszych do błędnego
wniosku, że wszystko jest dla nich,
a więc wspiera ich niechęć do braku
ofiarności, wysiłku, troski o innych
i dyscypliny. Brak szacunku starszych
względem młodych sprawia, że ci
ostatni nie widzą w kościele miejsca
dla siebie i odchodzą – tam, gdzie
ktoś dla nich owo miejsce stworzył.
Albo w ogóle, do świata. Brak szacunku bogatych względem biednych
prowadzi do lekceważenia ich wyjątkowych darów, które z pewnością
wzbogaciłyby zbór. Dary i zdolności
mamy bowiem wszyscy. Brak szacunku biednych względem bogatych
sprawia, że ci ostatni lokują swoje
fundusze poza zborem, gdzie ktoś
docenia ich ofiarność i wysiłek. Brak
szacunku wykształconych względem
niewykształconych sprawia, że kościół staje się czymś wyłącznie intelektualnym, ideami, nie ofiarnym życiem. A przecież królestwo opiera się
nie na wypowiadanych słowach, jakby nie były prawdziwe, ale faktycznych przemianach (1 Kor 4:20). Brak
szacunku niewykształconych względem wykształconych sprawia, że

chrześcijaństwo traci, bo nie wzbogacane solidnymi studiami staje się
prostackie i płytkie, chlubiące się swą
tępotą i nieuctwem.
Potrzebujemy się wszyscy nawzajem.
A brak szacunku niszczy. Zniechęca
i dołuje. Rozgorycza. Oddala. Gasi
radość, wdzięczność. Sprawia, że nie
chcemy się spotykać, przychodzić
do zboru. Że przestaje nam zależeć
na wzajemnym dobru, a postrzeganie Kościoła jako oblubienicy Chrystusa staje się dla nas abstrakcyjne.
Brak szacunku sprawia, że podejmujemy decyzje o kimś bez miłości. Że
plotkujemy, czyli nie troszczymy się
o czyjeś dobre imię. Że postrzegamy człowieka bardzo wąsko, jedynie
z perspektywy samego siebie, a nie
użyteczności dla Boga. To wstrętny,
hamujący Królestwo Boże grzech.

Czy szanujesz braci i siostry?
Szanujmy się nawzajem. Bo warto.
Wtedy każdy zna swoją wartość. Nie
we wszystkim i zawsze, ale jednak.
I widzi, że w tym czymś Bóg go używa. Czyli, że jego życie ma sens. Że
z łaski Bożej może być użyteczny
w budowaniu Bożego Królestwa.
A to, że możemy innym usłużyć swoim darem czy talentem, daje nam
spełnienie. Jesteśmy jeden dla drugiego i w tym odnajdujemy swą wartość. Wtedy również brat czy siostra
obok, którzy są od nas w czymś lepsi, dają nam radość. Buduje nas ich
obecność; doświadczamy poczucia
błogosławieństwa, że oto jest w Chrystusie – Jego ciele – wszystko, czego
nam potrzeba. Że nie wszystko robię
ja, bo Bóg ma zadania dla innych,
którzy robią to lepiej. Więcej! Że
rzeczy, które sprawiają mi trudność,
oni robią chętnie i z powołania.
Różnorodność darów staje się źródłem zadowolenia i satysfakcji, za
którą uwielbiamy Boga. Jeśli więc
jest w Chrystusie zachęta, pociecha
miłości, wspólnota Ducha, współczucie i zmiłowanie (Flp 2:1) – to ucieszmy Boga dojrzałością w pełnym
szacunku odnoszeniu się do siebie.
Niech nam łaskawie w tym pomoże,
Amen.
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TEMAT NUMERU: SZACUNEK

Ryszard Tyśnicki

Szacunek
–
W

świecie zbudowanym na egocentryzmie szacunek jest towarem deficytowym, gdyż wymaga od
nas uznawania wartości kogokolwiek
innego niż my sami. Niestety, dzisiejszy
świat zbudowany jest na „indywidualnej ścieżce kariery”, która nie sprzyja
szanowaniu tych, którzy są obok nas.
Apostoł Paweł nauczał:
Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie
w okazywaniu szacunku (Rz.12,10).
Czytając te słowa, uzmysławiamy sobie, że brak szacunku był problemem
już w czasach apostolskich. Tam przecież byli ludzie godni i niegodni, panowie i niewolnicy, bogaci i biedni.
Pokusa uznawania jednych za bardziej
godnych od drugich była więc potężna. Przecież zrozumiałe jest okazywanie szacunku bogatemu, ofiarującemu
wiele, a całkiem niedostrzegany jest
problem niewolnika, który gdzieś tam
w kącie ma wyznaczone swoje miejsce
(Jak 2,1-6).

Szacunek dzisiaj
Problem szanowania innych dotyczy też naszych czasów. Wydaje się,
że dzisiaj mamy z tym ogromny problem. Bezstresowe wychowanie dzie14
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ci doprowadziło do braku szacunku
młodszych do starszych. Jakże często
rodzice są źle traktowani przez dorosłe dzieci, bo przecież nie mają tego
potencjału w sobie, co ma młodsze
pokolenie! Brak sprawności i inne problemy komunikacyjne sprawiają, że
są odstawieni przez dzieci na boczny
tor. Dla wielu szkoda czasu, aby ich
odwiedzić, porozmawiać z nimi, zainteresować się ich losem, czy pamiętać
o urodzinach czy świętach, nie wspomnę o wsparciu finansowym biednych
emerytów.
Przekonanie o zawodach prestiżowych
i nieprestiżowych sprawia, że szacunkiem darzymy tych na wysokich stanowiskach, a pogardzamy ekspedientką
w sklepie czy sprzątaczką w biurze.
Może się zdarzyć, że uznamy, że wolno
nam na tych drugich wyładować swoje
frustracje i niezadowolenie.
Takie przykłady można mnożyć, wskazać na wiele dziedzin życia, w których
mamy problem z okazywaniem szacunku wszystkim, a nie tylko tym, których lubimy, którzy nam imponują, których wspieramy. Z drugiej zaś strony,
mamy głęboką chęć okazywania braku
szacunku wobec tych nie lubianych
albo tych, którzy w jakiś tam sposób na
ten brak szacunku zasłużyli w naszych
subiektywnych oczach.

fot. Fotolia

deficytowy towar
Szacunek w zborze
Problem ten dotyczy niewątpliwie
„świata”, ale czy tylko? Przecież u nas
w zborach też można tego doświadczyć. W jednym z nich byłem świadkiem rozmowy, w której uczestniczyło
parę osób, w tym gospodarz budynku.
W pewnym momencie, gdy dyskusja
osiągnęła pewien pułap emocji głos
zabrał gospodarz i ku mojemu przerażeniu jeden z liderów tamtego zboru
stwierdził: „jesteś tu cieciem, więc nie
zabieraj głosu”. Brak szacunku był tutaj
niewątpliwy, a to tym bardziej, że właśnie ten gospodarz miał w tej dyskusji
rację.
Wielu pastorów żyje w ciągłym stresie,
w ciągłej nagonce na ich postępowanie
i decyzje. W wielu zborach jest grupa
niezadowolonych, którzy krytykują
pastorskie decyzje z bezwzględnością
godną innych obszarów. Czasami te
ataki prowadzą do rezygnacji ze służby,
do szukania nowego zboru, być może
lepszego. Oczywiście może tak być, że
pastor zasłużył na taki los, ale najczęściej nie. Tego rodzaju postawa wynika
z przekonania, że ma on realizować
„moją” wizję zboru i służby i biada mu,
gdy ma odwagę robić to inaczej.
Wypada tu wspomnieć nasze Konferencje zborowe. Gdy emocje sięgają

zenitu, gdy dyskusja zbliża się do wyraźnego podziału stanowisk, jakże łatwo wtedy o brak szacunku wobec siebie nawzajem. Jakże łatwo wtedy obrażać słowami, okazywać pogardę i brak
zrozumienia dla oponentów. Niejeden
po takiej Konferencji wyszedł mocno
zgorszony.

Okazywanie szacunku
Okazywanie szacunku nie jest proste.
Wymaga od nas świadomego zaangażowania, szczególnie w sytuacjach,
gdy druga strona nie jest zainteresowana osiągnięciem porozumienia. Przecież trudno szanować kogoś, kto ciągle
nas krytykuje, ma stale jakieś pretensje
i roszczenia, czy też, kto ma skrajnie
odmienne poglądy. Wtedy okazywanie
szacunku wymaga od nas samozaparcia. A gdy do tego dochodzi konflikt, to
o szacunek jest już bardzo trudno.
Apostoł Paweł łączy szacunek z miłością. Tu tkwi klucz, który pozwala
przezwyciężyć trudności. Bez miłości
bliźniego nie można budować szacunku. Gdy zaś ta miłość jest, to nawet,
gdy różnimy się w jakiejś dziedzinie,
potrafimy ponad tą różnicą zbudować
mosty i nawiązać dialog. To miłość
pozwala zasypywać ewentualne zastrzeżenia i budować relacje pomimo
zastrzeżeń.
Budowanie szacunku należy rozpocząć od siebie samego. Od uzmysłowienia sobie prawdy, że być może
mam rację, ale przecież moje rozwiązanie nie jest jedynym na świecie, a ja
wcale nie jestem nieomylny. Musimy
uczyć się dopuszczać do głosu inne
plany, inne style życia i poglądy. Dopiero wtedy może pojawić się w nas
postawa szacunku, bo dopiero wtedy można dyskutować nie koniecznie
z pozycji „moje musi być górą”.
Szanowanie ludzi to też dostrzeżenie,
że to, co robią jest ważne. Służy jakiemuś celowi, pomaga w czymś. Z tego
punku widzenia potrzebny jest zarówno pastor, jak i gospodarz budynku
a dyskusja, który z nich jest ważniejszy
nie jest dobrym pomysłem. Praca obu
jest ze sobą powiązana: przecież pastor
nie wygłosi kazania, jeśli gospodarz nie
otworzy kaplicy i odwrotnie, nie ma

sensu otwierać kaplicy, gdy nie pełni
ona swoich funkcji.

Kłótliwość wrogiem szacunku
W liście do Filipian Paweł zauważa:
I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez
wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie (Fil 2,3).
Apostoł wymienia tutaj dwie cechy:
kłótliwość i próżną chwałę – obie leżą
u źródła braku szacunku. Niestety,
są ludzie, który muszą mieć wrogów,
a gdy ich nie mają, to na siłę ich znajdą.
Jest taki typ charakterologiczny, który
jest zawsze na NIE. Bez znaczenia jest,
czy jego NIE jest słuszne, czy błędne.
Wydaje się bowiem, że konflikt to cecha
nadająca mu sens życia. Drugi przypadek opisany przez ap. Pawła to „próżna
chwała”. Wtedy moje wypowiedzi, zachowania mają jeden cel – budowanie
mojej pozycji w grupie. Nie ważne, co
mówię, nie ważne, jaką to ma wartość,
istotne jest, aby inni mnie podziwiali i abym znalazł się w centrum uwagi
wszystkich. Myślę, że w naszym Kościele wiele konfliktów ma właśnie swoje
źródło w takiej postawie.
Uważanie innych za wyższych od siebie nie jest łatwe. Wymaga bowiem od
nas samych zajęcia miejsca obok, a nie
na przedzie. Zwrócenia uwagi na kogoś
innego, a nie siebie. Jest to szczególnie
trudne, gdy ma inne poglądy niż ja, gdy
jego wizja jest odmienna od mojej. Co
gorsza, może się zdarzyć, że dotyczy
to zboru. Oczywiście, mogę mieć własną wizję kierunków rozwoju zboru,
zasad organizacji nabożeństw, tematów kazań i sposobów ich głoszenia,
mogę mieć wizję przywództwa, ale
jeśli to nie ja zostałem wybrany liderem i to nie mnie powierzono zadanie
przewodzenia wspólnocie, to w takiej
sytuacji mogę zrobić tylko jedną, jedyną możliwą rzecz: zaakceptować wizję
i kierunki pracy tego, kto dostał mandat
od całej wspólnoty. Oczywiście mogę
dyskutować z nim, mogę składać propozycje rozwiązań, ale muszę to robić
z szacunkiem, czyli np. nie dyskredytując go publicznie. Muszę uznać, że to
on ma decydujący głos, a ja mam się
włączyć w realizowanie tej wizji. Zbór

to nie parlament i nie ma w nim miejsca
dla opozycji. Natomiast jest miejsce do
wspólnego działania i uznawania jedni
drugich za wyższych od siebie. Te słowa funkcjonować powinny i w drugą
stronę: pastor nie zawsze ma rację, czasami warto wsłuchać się w głos innych.

Podwójny szacunek
Jednym z liderów starożytnego Kościoła
był Tymoteusz, młody człowiek postawiony przez Boga i apostoła Pawła na
przywódczym stanowisku. Problemem
tego człowieka był wiek. Wtedy szacunek związany był z wiekiem, a młodość
nie była uważana za wartość i kompetencję. Tak się złożyło, że młody Tymoteusz był wyjątkowy i pewnie napotkał
na tradycyjne trudności w pełnieniu
swoich obowiązków, dlatego Paweł napisał słowa aktualne do dzisiaj:
Starszym, którzy dobrze swój urząd
sprawują, należy oddawać podwójną
cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania
(1Tym.5,17).
Słowa te warto zapamiętać. Okazywanie szacunku kaznodziejom, osobom nauczającym to nasz obowiązek
i konieczność. Wbrew obiegowym
opiniom, praca duchownego nie jest
łatwa. Wymaga ogromnych poświęceń, a od czasu do czasu polega na
ingerowaniu w życie innych – mam tu
na myśli służbę upominania. Właśnie
dlatego pełniący tę służbę zasługują
na szczególny szacunek i wsparcie od
strony tych, którym służą.
Szacunek to towar deficytowy w naszych czasach, ale konieczny dla zdrowego społeczeństwa. Szczególnie ważny jest w kościele, w budowaniu relacji
pomiędzy nami, zborownikami. Możemy dzielić się swoimi przemyśleniami,
możemy mieć swoje propozycje, ale
zawsze pamiętajmy o szacunku okazywanym naszym braciom i siostrom.
Bez tego szacunku, bez uznawania
innych za wyższych od siebie stracimy jako kościół swoją moc, a pewnie
też nie utrzymamy jedności, na której
tak bardzo zależało Jezusowi. Czasami warto zrezygnować ze swoich racji
w imię budowania wspólnoty miłości
braterskiej.
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statnio oglądałam film, w którym główny bohater posiadał umiejętność podróżowania w czasie. Mógł
cofnąć się do przeszłości i przeżywać wybrane przez siebie sytuacje według nowego scenariusza. Mógł korygować
popełnione błędy, zmieniać swoje zachowanie i wypowiedzi, by w ten sposób odmieniać przyszłość. Zabawne było
oglądanie kolejnej wersji tej samej sytuacji, już poprawionej,
wygładzonej.

Niejednokrotnie chcielibyśmy mieć możliwość cofnięcia się
w czasie i naprawienia popełnionych błędów, czy powstrzymania się od nieprzemyślanych reakcji, słów. Po czasie jesteśmy mądrzejsi i często prowadzimy w swojej głowie rozmowy, te niedokończone, bo wcześniej poniosły nas emocje.
Pojawiają się zdania poprawione, bardziej przemyślane, ale
niestety nie ma z nami już rozmówców. Mamy już te właściwe odpowiedzi na zadane pytania i wiemy, jakie słowa
w ogóle nie powinny paść. Niestety, wypowiedzianych słów
nie da się cofnąć, a niektóre reakcje, czy decyzje pozostawiają swój ślad na zawsze. Człowiek odszedł, a okazja dobrego zachowania przepadła. Dobrze jest pamiętać, że, jak
pisze poeta Adam Asnyk:
Daremne żale – próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud
Nie wróci do istnienia.
„Nad czas stracony nic bardziej nie boli”, powiedział Michał
Anioł. I pozostajemy z tym bólem, rozczarowaniem, żalem
16
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nad straconym czasem, nad niewykorzystanymi sytuacjami.
Żyjemy z przeświadczeniem, że jest tak wiele do zrobienia
i tak mało czasu, aby to zrobić.

A jednak, okazuje się, że niestety jesteśmy specjalistami od
marnowania, tracenia czasu. Zastanówmy się, jak to się dzieje?

Marnujemy czas i siły starając się być zauważeni, docenieni,
czy porównując się z innymi i pielęgnując zazdrość. Zaoszczędzimy sporo czasu i sił nie odnosząc za bardzo siebie do
otoczenia, a stosując się do rady Pisma: „każdy zaś niech
bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim” (Gal 6:4).
Tracimy czas ulegając zniechęceniu, popadając w rezygnację i apatię, kiedy coś nam się nie udaje, czy chwilowo
nie możemy rozwiązać jakiegoś problemu. Pamiętajmy, że
w Bożej księgowości nic nie idzie na marne i niekiedy jest
nam potrzebna lekcja upadania i podnoszenia się. Uczmy
się postawy, do której zachęcał Paweł: „chlubimy się
też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość,
a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję” (Rzym 5:3-4), pamiętając, że wytrwałość, cierpliwość
i powściągliwość budują w nas charakter Chrystusa.

Innym sposobem marnowania czasu jest czekanie na idealny moment do działania. Tymczasem on jakoś nie nadchodzi. Planujemy wielkie sprawy od nowego roku, odkładamy

fot. Fotolia

Alina Woźniak

działanie do następnego poniedziałku. Przekładamy różne
sprawy, odwlekamy i z tego powodu czujemy się coraz gorzej. „Oto jest dzień, który dał nam Pan” (Ps 118:24), zatem
wykorzystajmy go przez zrobienie tego, co powinniśmy.
Marnujemy też czas i energię, kiedy niewłaściwie rozprawiamy się ze swoim gniewem, rozczarowaniem i podejmujemy
próbę odwetu, czy obmyślamy plan zemsty. Paweł zdaje się
znać ten mechanizm i zachęca nas do tego, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Gniew ma minąć, nie stając
się dla nas motorem działania.
Pan Jezus podał nam definicję prawdziwej wielkości mówiąc: „ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech
będzie sługą waszym” (Mar 10:43). Jednak niekiedy bierzemy
odpowiedzialność za innych. Wyręczamy nasze dzieci, wyręczamy innych ludzi, często by zdobyć ich akceptację czy
sympatię. Zajmujemy się nie swoimi sprawami, nie stawiamy
granic wyznaczonych przez to, co jest dla nas najważniejsze. Pamiętajmy, że nasze „tak” dla spraw drugorzędnych
jest jednocześnie naszym „nie” dla spraw najważniejszych.
Pamiętając, że wrogiem „najlepszego” jest często „dobre”,
szukajmy odpowiedzi na pytanie, co jest najważniejsze?
I w co inwestuję swój czas, „Albowiem, gdzie jest skarb
twój – tam będzie i serce twoje” (Mat 6:21).
I wreszcie, znanym nam wszystkim sposobem marnowania
czasu, przed którym przestrzegał sam Pan Jezus jest zamartwianie się. Próbujemy przenieść się w czasie do przyszłości, by podejrzeć, co przed nami. Ale takie wypatrywanie
i próbowanie odgadnięcia przyszłości jest nieprawdziwe, bo
jej jeszcze nie ma. Skupiając się na przyszłości, na planach,
wizjach, marzeniach, obawach związanych z tym, co przed
nami, tracimy teraźniejszość. To, co jest – jest czasem teraźniejszym, a nie przeszłym, czy przyszłym. I jak śpiewa grupa
Raz Dwa Trzy:
jutro możemy być szczęśliwi
jutro możemy tacy być
jutro by mogło być w tej chwili
gdyby w ogóle mogło być.
Jezus również przestrzegał: „Nie troszczcie się więc o dzień
jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia”, ale wcześniej wypowiedział zdanie: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i sprawiedliwości jego” (Mat 6:34). Bóg chce, abyśmy żyli
w czasie teraźniejszym, ale z perspektywą wieczności. Zaglądając do korespondencji w książce S.C. Lewisa pt. Listy
starego diabła do młodego dowiadujemy się, że nasz wróg
chce nas nakłonić do roztrząsania przeszłości. Pogrążyć
w rozpamiętywaniu tego, co było i zamknąć przed tym, co
przed nami. Albo na odwrót, uzależnić od tego, czego nie
ma: zmusić, abyśmy nieustannie wybiegali w przyszłość
i byli pełni obaw, lęków lub planów i nadziei związanych
z nią. Najważniejsze, by nie zajmował się dzisiejszymi problemami, aby nie zatrzymywał się nad aktualną sposobnością do skruchy, czy aktualną wolnością.

Jak właściwie przeżywać dzień za dniem tak, by nie żałować
wypowiedzianych słów czy decyzji? Czy zawsze musimy
działać zgodnie z przysłowiem: mądry Polak po szkodzie,
znajdując właściwą odpowiedź, odpowiednią reakcję dopiero po odbytej, nieudanej rozmowie, czy niewłaściwym
zachowaniu? Jak uczyć się właściwego wykorzystania czasu? I czy jedyną metodą jest nauka na własnych błędach?
W Piśmie Świętym wielokrotnie znajdujemy zachętę do
bycia gotowymi. Każda gotowość wymaga wcześniejszego
przygotowania się. Nie jest w każdym razie bezmyślną spontanicznością. Jak przygotowywać się na jutro, żyjąc dniem
dzisiejszym? Być może wskazówką dla nas będzie wezwanie autora Listu do Hebrajczyków: „biegnijmy wytrwale
w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa,
sprawcę i dokończyciela wiary” (Heb 12:1-2). To wytrwałe, czyli żmudne kroczenie w odpowiednim kierunku,
które kumulując się sprawia, że zmiany w naszym życiu
następują ku dobremu.
Problem z czasem polega również na tym, że nie możemy
być jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Niestety, nie
mamy takiej możliwości i jak mawia przysłowie: „nie można tańczyć jednocześnie na dwóch weselach”. Mając wiele
propozycji w jednym terminie możemy wybrać tylko jedną. Nie ma też możliwości, by przeżyć jeden dzień na dwa
rożne sposoby. Ale jak go przeżyć, by był on najlepszym
z możliwych? Bill Hybels w swojej książce pt. Kim jesteś,
gdy nikt nie patrzy, pisze o codziennej odwadze, która jest
potrzebna, gdy dokonujemy wyborów. „Wybieramy między
właściwą rzeczą, a rzeczą wygodną, czy przyjemną; trzymamy się zasad lub też robimy unik dla wygody, chciwości,
czy pragnienia akceptacji”. Ciekawe jest, że Salomon znany
ze swojej wyjątkowej mądrości stawia człowieka nie przed
wyborem pójścia na jedno z dwóch wesel, ale przed pójściem do domu wesela bądź do domu żałoby. I ku naszemu
zdziwieniu, poleca raczej przebywanie w domu żałoby: „Lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady; bo tam widzi
się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie
do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest
na twarzy, serce staje się lepsze, serce mądrych jest w domu
żałoby, lecz serce głupich w domu wesela” (Kazn 7:2-4).
Na kartach Ewangelii widzimy Jezusa zarówno w domu wesela, jak i w domu żałoby. Wybierając się razem z Jezusem
i Jego uczniami do domu zmarłego przyjaciela – Łazarza, możemy być poruszeni reakcją i rozmową Jezusa. To
w domu żałoby spotykamy Jezusa, który zapłakał. I w domu
żałoby spotykamy Tego, który pokonuje śmierć i przywraca życie przyjacielowi. To właśnie w domu żałoby padają
słowa z ust Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstanie i żywot;
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje
i wierzy we mnie nie umrze na wieki”.
Co zrobię z czasem, który mam od Boga? Gdzie i jak go
przeżyję? Czy szanuję każdy dzień, jako dar od Pana? „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!”
(Ps 90:12).
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Jak nasze osobowości zmieniają Kościół,
jak Kościół zmienia nasze osobowości?
K

ontynuując nasze rozważania o roli
ludzi o różnych osobowościach
w Kościele opiszemy poniżej kolejne
cztery ich typy. W numerze styczniowym omówiliśmy sposób klasyfikacji,

Ludzie o takich cechach wkraczają
w świat po to, by podejmować decyzje,
coś robić, a nie przeżywać czy kontemplować. Na otoczenie patrzą pod
kątem własnych potrzeb i instynktów,

fot. Fotolia

Janusz Kucharczyk

CzĘŚĆ II

Keirsey nazwał ich „strażnikami” mając na myśli
to, że stoją na straży odwiecznych zasad i reguł, na których oparte być musi
każde społeczeństwo. Pilnują bowiem

FILARY SPOŁECZEŃSTWA
do którego odsyłam wszystkich Czytelników zainteresowanych sprawdzeniem samych siebie bądź bliskich.
Ostatnio mówiliśmy również o osobach, które nastawione są na odbiór
wrażeń, przez co ich życie bywa bardzo barwne, pełne przygód i silnych
doznań, co nie pozostaje bez znaczenia dla ich funkcjonowania w środowisku chrześcijańskim. Wnoszą oni bowiem życie, spontaniczność, rzutkość,
nierzadko artystyczny temperament
do swych wspólnot. W tym numerze
opiszemy typy charakteryzujące się
nastawieniem także na doznania a nie
intuicję, ale jednak w sposobie życia
bardzo odmienne od poprzednich. To
bowiem jednostki nastawione na obowiązek, stałość i mozolne wypełnianie
niezmiennych reguł.

Charakterystyka typów -S-J
S oznacza zmysłowe doznawanie (ang.
sensing) czyli zainteresowanie konkretami i teraźniejszością, J zaś decydowanie, osądzanie (ang. judging), czyli
chęć porządkowania świata w oparciu
o myślenie lub uczucie, które to władze
mają tu charakter ekstrawertyczny. Wewnętrzny zatem, introwertyczny charakter posiada doznawanie.
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co nadaje im charakter zdroworozsądkowy i stabilizujący. Nie popełniają
głupstw, nieskłonni są do ekstrawagancji, szaleństw i fantazji. Czynią to, co
do nich należy; wypełniają swe obowiązki kierując się poszanowaniem zasad albo miłością ludzi, z przywiązaniem do prostoty i codziennej rutyny.
Jeżeli pierwsze cztery omówione typy
płyną z nurtem wrażeń i emocji, a kolejne osiem odrywa się od ziemi, by
przebywać w świecie abstrakcji i idei
lub wartości i marzeń, to teraz omawiani stoją obiema nogami na solidnym gruncie życia codziennego. Aby
przecież ktoś mógł szukać wrażeń,
rozmyślać o naturze rzeczy lub marzyć o lepszym świecie, ktoś inny musi
prać skarpetki, gotować obiad, pilnować dzieci, zarabiać pieniądze, płacić
czynsz, sprawdzać rachunki, znać się
na przepisach, strzec budżetu domu,
firmy, gminy czy państwa, organizować rozmaite przedsięwzięcia prywatne, komercyjne czy publiczne, dawać
pracę i w końcu bronić kraju.
To wszystko czynią właśnie oni, zawsze
sumienni i obowiązkowi, na ogół dość
skromni i uczynni. Zważywszy na to,
że są to najczęściej występujące wśród
ludzi formy osobowości, to stanowią
one prawdziwe filary społeczeństwa.

tego, by sprawy szły dokładnie tak jak
iść powinny.

Znaczenie „filarów społeczeństwa”
w Kościele
Takie podejście do życia czyni z nich
psychologicznych konserwatystów
w tym sensie, że akceptują to, co jest
i w czym wzrastali, żyjąc według prostych, niezmiennych reguł i tego oczekując od innych. Jeżeli odebrali porządne, chrześcijańskie wychowanie, to
wiary nie porzucą. Ale też niełatwo ją
przyjmą, jeżeli im jej nie zaszczepiono.
W naszych zborach da się zaobserwować statystyczną różnicę w osobowościach między tymi, którzy pochodzą
z tzw. „rodzin niewierzących” i nawrócili się w wyniku własnych duchowych
poszukiwań, a tymi, którzy wychowali
się w tzw. „chrześcijańskich rodzinach”.
Ci drudzy mają (na ogół!) typ osobowości właśnie filarów społeczeństwa;
ci pierwsi częściej (choć niekoniecznie!) z wszystkich pozostałych.
Cechy omawianego typu z jednej strony powodują, że są najbardziej stabilną częścią każdego zboru: sumienną
i łożącą na kościół, najmniej kłopotliwą.
Z drugiej, mogą być ludźmi nieskłonnymi do zbytnich zmian, unikający-

Poza tym pozostaje problem, jak dotrzeć do przedstawicieli tej grupy, którzy
przyjmując zwyczaje rodzinne tkwią
w pozabiblijnych praktykach swych
własnych tradycji religijnych, czy niereligijnych? To trudne, bo są im prawdziwie oddani. Jeżeli się faktycznie nawrócą – co może być dla nich długim
i głębokim procesem, bo tak czy owak
żyją w miarę przyzwoicie, a ponadto
zachowują dystans do wszelkich zmian
– będą stanowić jądro każdego zboru.
Jeżeli takowe nie powstanie, wspólnota
ta nie będzie zbyt długo funkcjonować,
bowiem tylko oni stanowią czynnik stabilizujący i utrwalający.
Cenią nauczanie
krótkie, rzeczowe

i praktycznie, przez zwyczajne kazania, bez eksperymentów, egzaltacji,
czy jakichś abstrakcyjnych wywodów.
Oczekują jasnej prezentacji prawd
i wskazywania prostych reguł i konkretnych, życiowych rozwiązań.
Omówmy te cztery typy po kolei.

ISTJ, czyli doznający, myślący

i podejmujący decyzje introwertycy

To najliczniejszy typ wśród mężczyzn,
posiada go bowiem aż 16,4% z nich,
ale nie tak rzadki i u kobiet – 6,9%. Ich
dominującą funkcją poznawczą jest introwertyczne doznawanie, wspierane
przez ekstrawertyczne myślenie. To
znaczy, że na świat patrzą z perspektywy zaspokajania swych codziennych
potrzeb. Wiedzą, co trzeba zrobić, by
mieć zapewnione mieszkanie, jedzenie i inne tego typu sprawy. Wypełniają zatem swe obowiązki, starannie
i nienagannie, z troską o szczegóły.
Dobrze się czują wśród
jasno
określonych reguł,
wy-
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mi głębszych przeżyć i przemyśleń.
Zdarza się też, że reguły, do których
są przywiązani stają się dla nich wartością samą w sobie tak, że zapominają o miłosierdziu i łasce, popadając
w zbytni krytycyzm, tradycjonalizm lub
legalizm. Nawrócenie w ich przypadku
poznaje się właśnie po nabraniu pewnej elastyczności; zdolności weryfikacji
tych wyżej wspomnianych postaw.

tycznych, regulaminów, przepisów,
paragrafów, tabelek, liczb i rozmaitych
wskaźników, z których potrafią odczytać więcej niż inni. Z pasją mogą
wypełniać obowiązki chemika, księgowego, analityka finansowego, maklera,
biznesmena, lekarza, inwestora, prawnika, administratora, inspektora i każdego innego zawodu wymagającego
umiłowania szczegółów, jasnych zasad
i precyzyjnych określeń.
Sprawdzą się na wysokich stanowiskach wojskowych i politycznych,
prowadząc skuteczne wojny i tworząc
podstawy ładu społeczno-politycznego, który staje się częstokroć wzorcem
dla innych. I tak, wśród nich pojawia
się pierwszy cesarz rzymski Oktawian
August, król pruski Fryderyk II zw.
Wielkim, bohater wojny o niepodległość i pierwszy prezydent USA Jerzy Waszyngton. A także brytyjski pogromca Napoleona Arthur
Wellington; amerykański generał, dowódca sił alianckich
w II wojnie światowej i później prezydent USA Dwight
Eisenhower. Współcześnie
zaś niemiecka – a de facto
europejska kanclerz Angela
Merkel, czy niekwestionowana koronowana głowa
państwa brytyjskiego, królowa Elżbieta II. Dotyczy to
też stanowisk kościelnych –
reprezentantem tego typu jest
papież Benedykt XVI, konserwatysta a zarazem dobry teolog.
ISTJ-oty mogą być artystami, którzy skrupulatnie podchodzą do
pełnionych funkcji, perfekcyjnie
wykonując zawód muzyka, czy aktora (Robert De Niro, Sean Connery,
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Zdolni są do daleko idącej oszczędności prowadzącej do sknerstwa, ale
szczodrzy pozostają w sprawach, które
uznają za ważne. Pieniądze wolą inwestować w coś konkretnego: biznes,
cel charytatywny tudzież własną pasję,
jednakże trwałą i namacalną, a nie na
wystawne uczty, bezużyteczne rezydencje czy bajeczne wakacje. Na takie
rzeczy nie marnują swych zasobów nawet, gdy są multimiliarderami, którymi
dzięki swej pracowitości, oszczędności,
stabilności i rzetelności osoby o tym
typie osobowości zostają nadzwyczaj
często – wystarczy wymienić inwestora Warrena Buffeta, twórcę Amazon.
com, Jeffa Bezosa, czy pochodzącego
ze Szwecji szefa IKEI, Ingvara Komprada. Raczej nie są wylewni, fantazyjni ani wymowni. Lubią pozostawać
w ukryciu, nie wychylając się zanadto.
Z emocjami sobie nie radzą, na ogół je
ignorują, czasem wybuchając w niekontrolowany sposób. Trzecią władzą
poznawczą jest u nich introwertyczna
uczuciowość. Jeżeli są w miarę dojrzali, mogą stać się świadomi swych uczuć
i wyznawanych wartości. Może to być
miłość do Boga, ludzi lub zwierząt (wegeterianizm) lub różne idee polityczne,
których z pasją bronią. Najsłabszą ich
funkcją jest jednak ekstrawertyczna
intuicja. To znaczy, że miewają kłopot
z wyobrażeniem sobie innego życia niż
to, które prowadzą, odrzucając możliwość poważniejszych zmian. Potrafią
tkwić w codziennej rutynie i stałych
schematach tak, że mogą zupełnie dać
się im zniewolić tracąc swobodę i niezależność – ścisłe zasady mogą w ten
sposób stać się ich bożkiem.
Po co im Kościół? Zbawienie musi być
dla nich otwarciem się na nowe perspektywy, wyjściem z rutyny, tradycji i przyzwyczajeń, w których tkwili.
Pozbyciem się lęku, skąpstwa, drogą
20
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do zaangażowania się w pewne pasje
i czyny zmieniające świat. Wyjściem
na zewnątrz z domu i zwłaszcza pracy, które mogą stać się ich twierdzą,
czy nawet bogiem. W zborach mogą
popadać w legalizm, czy nadmierny
tradycjonalizm, co będzie oznaką ich
powierzchownego tylko nawrócenia.
Mogą naprawdę być bardzo pomocni
w kościele angażując się w administrację, księgowość, czasem wygłaszając
kazania, które nie będą porywające,
ale rzeczowe i w miarę precyzyjne
w przekazie, skupiające się na konkretach, tak jak teksty lekarza i ewangelisty Łukasza – skrupulatnie opisującego
życie Pana Jezusa i początki Kościoła.
Bez wątpienia osoby tego typu wnosiły
wielki wkład w rozwój społeczeństw
typowo protestanckich, gdzie ich aktywności silnie obecnej do dziś sprzyja
charakterystyczna kultura rozwinięta na podglebiu zarówno luterańskim
(Niemcy, Skandynawia), jak i kalwińskim (Szwajcaria, Niderlandy, kraje anglosaskie).

ESTJ, czyli doznający i myślący
podejmujący decyzje ekstrawertycy
To drugi typ pod względem częstości występowania wśród mężczyzn
(11,2%), u kobiet zaś występuje w 6,3%.
Na pierwszy rzut oka zdaje się on najmniej sympatycznym spośród „filarów
społeczeństwa”. Jeżeli szukamy miłego
towarzystwa, które na wstępie obsypie
nas komplementami i słodkimi uśmiechami, to na pewno nie oni! Łatwo bowiem przedstawiciele tej grupy zauważają błędy, na które szybko zwracają
uwagę; bez ceregieli narzucają własną
koncepcję tego, jaki jest właściwy sposób robienia danej rzeczy. Jednakże, jeśli mamy do wykonania jakieś zadanie,
gdy ktoś musi przy czymś posiedzieć,
posprawdzać, gdy trzeba komuś zwrócić uwagę czy skrytykować, zadzwonić,
załatwić, zorganizować, zadbać, żeby
wszystko było wykonane tak jak należy
– okazują się niezastąpieni. Jeżeli planujesz dokonanie czegoś na wielką skalę, zorganizować coś naprawdę poważnego, w co zaangażowani będą liczni
ludzie, a nie masz pod ręką nikogo spo-
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Natalie Portmann). To najbardziej intelektualny typ wśród wszystkich tych
spod znaku S-J. Nie brak tu wybitnych
myślicieli patrzących na życie polityczne (Tomasz Hobbes), czy psychiczne
(Zygmunt Freud) z perspektywy elementarnych ludzkich instynktów, lub
tajemnicę bycia rozwiązujących przez
opis życia człowieka wraz z jego otoczeniem (Martin Heidegger).

śród ESTJ-otów, to raczej nic z tego nie
wyjdzie. Żyją po to, by robić wszystko
tak, by wyszło, gdyż ich dominującą
władzą poznawczą jest ekstrawertyczne myślenie, czyli zdolność rozumienia, jak funkcjonują różne aspekty rzeczywistości w praktyce. Potrafią więc
podejmować właściwe decyzje nieraz
w bardzo skomplikowanych sytuacjach,
biorąc jednocześnie pod uwagę wiele
zmiennych czynników. Może im się to
przydać w pracy aktora, jak to widać
u Aleca Baldwina, Umy Thurman, czy
Emmy Thompson. Ale także w biznesie
(twórca potęgi amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego – Henry Ford),
czy w polityce (amerykańska sekretarz
stanu Condolezza Rice, czy pierwsza
dama Białego Domu Michelle Obama
oraz łącząca w swej karierze obie te
funkcje Hilary Clinton).
Introwertyczne doznawanie nadaje im
stabilizacji i troski o codzienne szczegóły, a jeżeli dobrze rozwinięta jest
trzecia funkcja – ekstrawertyczna intuicja, potrafią też być w miarę możliwości otwarci na zmiany – bardziej niż typ
poprzedni. Nie ociągają się przy tym,
ale robią to, co do nich należy wypowiadając się bez zbędnej dyplomacji,
czy eufemizmów. Jak trzeba walnąć
w stół – walną, jak trzeba komuś powiedzieć mocne słowo – powiedzą.
Pozostają przy tym szczerzy, bezinteresowni, bezpretensjonalni i bez podtek-

Wiary potrzebują po to, by zrozumieć,
że Bóg pragnie raczej miłosierdzia niż
ofiary i pohamowania narzucania innym swoich wartości. Jest to w ich
przypadku oznaką rzeczywistego nawrócenia. Nadmierny legalizm i nietolerancja oznacza zaś płytką religijność
lub brak prawdziwej przemiany serca.
W kościele są niezbędni jako mózgi
wszelkich poważniejszych przedsięwzięć i stróże moralności. Mówią „jak
Słowo Boże”, tak jest tak, nie jest nie.
Zachęcają wspólnoty do podejmowania odważnych, „męskich” decyzji, tak
jak starotestamentowa, jedyna wśród
sędziów kobieta – Debora. Mogą też
być doskonałymi ewangelistami. Wśród
ESTJ-otów wymienia się czasem Pawła
z Tarsu (z czym nie zgadzają się wszyscy – autorzy infografiki wykorzystanej
w naszym rysunku zaliczyli go przecież
do typu ENTJ!), Jerry’ego Farrela, Billy
Grahama. W przypadku pierwszego
z nich widzimy wyraźnie, jak dzięki
spotkaniu z Jezusem dojrzewa w nim

łaska; porzuca stosowanie przemocy
oraz bezwzględność wobec inaczej
myślących, którą wykazywał w czasach swej młodości. Uczy się empatii
wobec innych (jestem Żydem dla Żydów i Grekiem dla Greków). Zachowuje jednak swą jasność i bezkompromisowość, gorliwość i surowość, wykazując przy tym talent organizacyjny
w zakładaniu prawdziwie światowego
Kościoła, otwartego na inne niż jego
własna kultury. Cechy dojrzałości w tym
typie wyraźne są też u ostatniego z wymienionych, bodajże najwybitniejszego w ostatnich dziesięcioleciach, powszechnie szanowanego baptystycznego kaznodziei i ewangelisty światowego formatu. Jest dobrym przykładem na
to, że możliwe jest łączenie zdecydowanych przekonań i stanowczych poglądów z otwarciem na ludzi i ich problemy bez potępiania ich, ale ze wskazywaniem realnej drogi do skutecznej
przemiany życia. To przecież dawało
mu sposobność dotarcia z przesłaniem
dobrej nowiny niemalże do każdego
zakątka współczesnego świata. Można
dodać też na marginesie, że podobne
funkcje ten typ pełni i w innych religiach, reprezentuje go bowiem sam założyciel islamu – Mahomet.

ISFJ, czyli doznający i czujący

podejmujący decyzje introwertycy

o ojczyźnie, chętnie się dla niej poświęcając, pracy społecznej, wojskowości czy polityce.
Praktycznie cały czas myślą o innych,
a otrzymane uznanie stanowi sens ich
życia, jego brak zaś może prowadzić
do załamania. Tak jednak mogą się
zniewolić, zatracając własną tożsamość. Czasem przez to spędzają życie
w cieniu kogoś innego, bojąc się odkrycia własnych potrzeb czy pragnień.
Połączenie introwertycznego doznawania, czyli praktycznego myślenia
(uczą się nie przez abstrakcje, ale robiąc coś!) o zaspokajaniu codziennych
potrzeb z ekstrawertycznym uczuciem,
czyli podejmowaniem decyzji w trosce
o innych, prowadzi u nich do pewnego
paradoksu. Z jednej strony będą dążyć
do dokładnego wypełniania obowiązków, czego też od innych wymagają,
ale z drugiej – im tego nie powiedzą,
nie chcąc kogokolwiek ranić. Woleliby, by to tamci się domyślili. A jeżeli
się tak nie dzieje, sami robią wszystko,
co uznają za ważne, kierując się przy
tym też dość sprawnie logiką – introwertycznym myśleniem, które jest ich
trzecią funkcja poznawczą.
Są dziwnym połączeniem sztywności,
powagi, respektowania wysokich standardów i zarazem intensywnej uczuciowości połączonej z pełną świadomością potrzeb i emocji innych, której
nie wyrażają wprost. Cechuje ich też

To najliczniejszy typ wśród
kobiet (19,4%), łącznie zaś
z 8,1 % mężczyzn stanowi największą grupę także wśród ludzi ogółem.
W swym umiłowaniu codziennych
obowiązków
i szczegółów mogą być podobni do ISTJ-otów. Ale ich
raczej nie zainteresują specjalnie paragrafy czy liczby,
motywację wszak dla nich
mogą stanowić jedynie inni
ludzie. To dla nich żyją,
myśląc nieustannie o tym,
co dziś zjedzą dzieci, czy
mąż ubrał ciepłą kurtkę,
czy żona się nie przemęcza, a córka da sobie radę
w nowej pracy. Z takim
oddaniem będą też myśleć
fot. Fotolia

stów w swych czynach, czy słowach.
Mówią dokładnie to, co myślą i myślą
dokładnie to, co mówią. A dobrze znają ludzi i potrafią z tego robić użytek.
Dodatkowo, muszą coś robić, bo inaczej czują się źle. Nie znaczy to jednak, że nie wiedzą, co to jest zabawa,
kiedy jest pora, potrafią się rozluźnić.
Bywają nawet jowialni, czy rubaszni,
nie unikając mocnych żartów i niewybrednych dowcipów. Mimo ich krytycyzmu naprawdę lubią ludzi i potrafią
się dla nich poświęcać, krytykę traktując jako dobry uczynek wobec nich.
Jednak mogą mieć problem z rozumieniem bliźnich, muszą się nauczyć odczuwać emocjonalny aspekt pewnych
wartości, by nie traktować innych tylko
z perspektywy przepisów i zasad. Potrzebują nauczyć się minimalnej dozy
empatii dla odmiennego niż ich własny
punktu widzenia – w tym powinno im
pomóc rozwinięcie najsłabszej z ich
funkcji poznawczych – introwertycznego uczucia. Inaczej mogą stać się nadmiernie wymagający, surowi a czasem
niesprawiedliwi i okrutni wobec ludzi
inaczej myślących (w skrajnym przypadku upodabniają się do tyranów, jak
dyktatorzy Augusto Pinochet w Chile,
czy „iracki diabeł” Saddam Hussain).
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Kościół powinien im w tym pomóc.
Nie po to, by przestali być sobą, ale
by nabrali trochę dystansu do swych
przyzwyczajeń i spojrzeli z tolerancją
na inne sposoby robienia czegokolwiek, i przynajmniej od czasu do czasu coś zmienili nie bojąc się nowości
i nie czując do nich niechęci. Muszą
się nauczyć odpuszczać, nie obrażać,
w bardziej otwarty sposób wyrażać też
swoje uczucia. Tak winno przebiegać
ich nawrócenie. Jeżeli dzięki temu gotowi będą przyjąć także to, co inne niż
zwykle, mogą stać się wzorem chrześcijańskiego życia, jak Maria, matka
Jezusa wykazująca gotowość służenia Bogu i wypełniania swoich rodzicielskich powinności, godząc się przy
tym na coś tak niekonwencjonalnego,
jak dziewicze narodziny Bożego Syna,
którego misję, choć dopiero po czasie,
w pełni rozpoznała i zaakceptowała.
W zborach ISFJ-oty będą doskonale
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angażować się w pracę charytatywną
czy wychowawczą, z poświęceniem
wypełniając powierzone im obowiązki. Także te, których nie chce podejmować się ktokolwiek inny. Kościół bez
nich byłby po prostu martwy: może
pełen słów, szczytnych haseł, pięknych
kazań, ale pozbawiony uczynków miłosierdzia i powszedniej, znojnej pracy
dla potrzebujących – przykładem tej
postawy w tym typie jest matka Teresa z Kalkuty. Wykazują się też troską
o obecność w życiu publicznym wysokich standardów moralnych oraz
codziennego starania się o pokój i pojednanie – nasz współwyznawca, były
prezydent USA Jimmy Carter. Oboje
wyżej wymienieni dzięki temu znaleźli
powszechne uznanie stając się laureatami pokojowej nagrody Nobla.

ESFJ, czyli doznający i czujący

podejmujący decyzje ekstrawertycy

To drugi najliczniejszy typ wśród kobiet – 16,9% i ludzi w ogóle. Mężczyźni mają go w 7,5%. Na pierwszy rzut
oka jego przedstawiciele nie pasują do
tego grona sztywniaków, skrupulantów, tyranów i pedantów. Są emocjonalni, serdeczni, wylewni, mili, pełni
optymizmu i dobrego humoru, chętni
do żartów i rubaszności. Ale pod miłą
powierzchownością kryje się często
pracoholizm – by odczuwalny był sens
życia, stale musi się ich zdaniem dziać
coś pożytecznego. Jako ekstrawertycy
chętnie podejmują się funkcji przywódczych, tak w społecznościach lokalnych, jak i całych państw (prezydent
USA, baptysta Harry Truman, czy amerykański generał i sekretarz stanu Collin Powell), w biznesie (przemysłowiec,
filantrop, społecznik i mecenas kultury Andrew Carnegie). Jeszcze lepiej
sprawdzają się w szeroko pojętej pop-kulturze, mediach, czy show-biznesie.
Wystarczy wymienić prowadzącego
najsłynniejsze amerykańskie telewizyjne talk-show Larry Kinga, wybitne aktorki Anne Hatheway i Penelope Cruz
oraz całą plejadę muzycznych gwiazd:
Whitney Houston, Mariah Carey, Alicię
Keys, Victorię Beckahm i Eltona Johna.
Cechą charakterystyczną dla nich
wszystkich jest bardzo przydatne
w wyżej wymienionych dziedzinach

połączenie dominującej ekstrawertycznej uczuciowości, czyli nakierowania
na potrzeby i wrażliwość innych ludzi
z wspierającym ją stabilnym, introwertycznym doznawaniem oraz ekstrawertyczną intuicją – na trzecim miejscu – są
wszak bardziej otwarci na zmiany niż
typ poprzedni. Są to zatem ludzie nastawieni na działanie, a zarazem dialog
z innymi (dlatego naziści na szefa swej
dyplomacji wybrali ESFJ-ota, Joachima
von Ribbentropa). Ale najniższą władzą
jest u nich introwertyczne myślenie.
Mogą mieć więc problem z racjonalną analizą różnych idei przyjmując za
dobrą monetę to, co dyktuje opinia publiczna, nie pozwalając sobie na samodzielne myślenie i odważne decyzje.
Funkcję tę muszą wzmocnić poprzez
nawrócenie i wtedy mogą być bardzo
pożyteczni. To oni zakładają zbory, prowadzą je i inicjują różne przedsięwzięcia. Przykładem owego typowego dla
nich połączenia intensywnej uczuciowości z perfekcjonizmem i oddaniem
sprawom publicznym jest król- psalmista Dawid, a współcześnie laureat pokojowej nagrody Nobla, murzyński arcybiskup Kościoła anglikańskiego w RPA
– Desmond Tutu, przeciwnik aparthaidu, bojownik o równouprawnienie ras,
oraz obecny argentyński papież Franciszek, który budzi swymi wypowiedziami i zachowaniami odbiegającymi
od dotychczasowego wizerunku głowy
Kościoła katolickiego tak nadzieje i zachwyty, jak i pewną dozę krytyki.
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doskonałe wyczucie estetyki – mają na
ogół świetnie umeblowane mieszkania.
Mogą dzięki temu wszystkiemu być doskonałymi aktorami, jak Anthony Hopkins, Bruce Willis, czy Halle Berry. Łatwo się wzruszają odczuwając związek
z każdą cierpiącą istotą na świecie. Płaczą nad losem głodnych dzieci, krzywdzonych zwierząt i zdradzonych małżonków, a zarazem potrafią być bezwzględni i wymagający, na serio i poważni – nie tolerują krotochwil, absurdalnych dowcipów, wulgarności, głupich numerów, figli i luźnego stosunku
do spraw damsko-męskich. W ogóle to
najmniej hedonistyczny spośród typów
i raczej niechętny zmianom, co może
skutkować niechęcią do eksperymentów na przykład w sferze seksu czy
przygotowywania potraw, a to może
być oczywistym źródłem problemów
w małżeństwie z bardziej „wyzwolonym” partnerem. Wszystko ma być „normalne”, „właściwe”, „takie jak trzeba”,
konieczność zmian trzeba im wyperswadować. Są tacy również w wymiarze politycznym, czego negatywnymi
przykładami są hitlerowski zbrodniarz
Heinrich Himmler, czy hiszpański dyktator Francisco Franco. Wydobycie się
z więzów konwencji i przyzwyczajeń, by
spróbować czegoś nowego to główne
znamię ich dojrzałości, które osiągają
po wzmocnieniu ich najsłabszej funkcji
poznawczej – ekstrawertycznej intuicji.

Glenn Sunnshine, tłum. Paulina Barańska

HUGON od św. Wiktora (1096-1141)
H

Postawy wobec pracy

ugon od św. Wiktora był nauczycielem w klasztorze augustianów św. Wiktora w Paryżu. W swojej
książce Didascalicon, która wyjaśniała podstawy chrześcijaństwa, napisał
o trzech rodzajach poznania pomagających zbliżać nas do Boga. Są nimi:
filozofia teoretyczna (teologia, matematyka i fizyka), filozofia praktyczna
(etyka, ekonomia i polityka) oraz filozofia ‚mechaniczna’ lub ‚nieliberalna’,
która obejmowała takie umiejętności,
jak technologia, stolarstwo, rolnictwo,
a także medycyna.
Dlaczego mnich miałby interesować
się technologią? Dlaczego miałby postrzegać ją jako środek, który może
przybliżyć ludzi do Boga? By odpowiedzieć na te pytania, należy przyjrzeć
się nastawieniu wobec pracy zarówno
w świecie starożytnym, jak i średniowiecznym. Praca fizyczna w starożytnym świecie zazwyczaj była niedoceniana. W starożytnej Grecji, a także we
wczesnym okresie Republiki rzymskiej,
rolnictwo było postrzegane jako zajęcie odpowiednie dla ich obywateli,
jednak pozostałe prace uznawano za
poniżające. Jednakże do okresu późnej Republiki rolnictwo plantacyjne
zastąpiło małe farmy i w rezultacie
praca farmerska stała się dziedziną niewolników. Natomiast w okresie Imperium pracę fizyczną postrzegano jako
aktywność przeznaczoną dla niewolników oraz ludzi niższych klas. Chociaż
ludzie wyższych klas bogacili się właśnie dzięki produkcji, to uważano, że
nie jest to zajęcie dla nich. W zamian

zajmowali się bardziej ‚wytwornymi’
dziedzinami życia, takimi jak sztuka
czy filozofia.

Biblijny pogląd na pracę
Biblia w zupełnie inny sposób postrzega pracę fizyczną. Pismo mówi nam, że
praca jest czymś dobrym. Bóg stworzył
nas do pracy i stanowi ona nieodłączną
część naszego człowieczeństwa.
Problem pojawił się w momencie, gdy
Adam zgrzeszył, bowiem w konsekwencji praca przeobraziła się w harówkę.
Ziemia została przeklęta z powodu
Adama, a jego wysiłki by ją uprawiać
kończyły się frustracją. To, co miało
sprawiać radość, stało się źródłem bólu,
potu i smutku (I Mojż. 3:17-19).

Poglądy na temat pracy pierwszych
chrześcijan oraz pogan różniły się.
Chrześcijanie wierzyli, że tak jak zresztą wszystko na tym świecie, praca jest
czymś dobrym, jednak skażona przez
grzech.

Praca i monastycyzm
Kiedy rozpoczęto życie klasztorne,
oczekiwano od mnichów, że będą pracować fizycznie chociażby po to, by
zapewnić sobie pożywienie. Kiedy św.
Benedykt z Nursji (480-547) napisał
Regułę precyzującą życie klasztorne,
naciskał, by mnisi pracowali nie tylko
po to, by wypełnić biblijny nakaz dany
Adamowi przez Boga, ale także, by
promować postawę pokory w świecie,
który postrzegał pracę jako zbyt wymagającą.
Ewangelia uczy, że Chrystus przyszedł,
aby wybawić nas od grzechu i jego
konsekwencji. Oznacza to nie tylko
przebaczenie grzechów, lecz także wybawienie od pracy – z powrotem zamieniając ją z harówki w rodzaj pracy
mającej sens, taką, jaką Bóg od początku dla nas przeznaczył.
W rezultacie, w średniowieczu klasztory stały się ośrodkami technologicznych innowacji, nakierowanych na to,
by uczynić pracę znaczącą. Panowało
przekonanie, że jeśli praca może zostać wykonana nie przez człowieka,
a przez zwierzę, to tak powinno się
stać, a jeśli można coś wykonać przy
użyciu maszyny zamiast zwierzęcia, to
jest to nawet lepszym rozwiązaniem.

fot.: www.wikipedia.org
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Koło wodne
Koło wodne stanowi ilustrację dla takiego podejścia wobec pracy. Chociaż
Rzymianie znali koła wodne, to bardzo
rzadko ich używali. W końcu jaki jest
sens inwestowania w drogie maszyny,
jeśli posiada się siłę niewolniczą? Mnisi
jednak posiadali inny pogląd dotyczący wartości pracy, dlatego więc zajmowali się rozwijaniem sposobów użycia kół wodnych, by zmechanizować
produkcję.
Pierwsze koła wodne znane w Europie
pochodziły z Irlandii, gdzie znajdowały się zarówno pionowe jak i poziome
młyny zasilane prądami wodnymi już
w latach 600 i 700. Technologia ta
wkrótce została rozpowszechniona, co
zostało odnotowane w ankiecie mieszczącej się w Domesday Book (przeprowadzonej w 1086r.), zawierającej listę
6000 młynów wodnych usytuowanych
w 3000 miejscach w Anglii.
Koła wodne używano do mielenia
ziarna. Czynność ta wymagała zmiany
pionowego ruchu koła w ruch poziomy dla kamieni młyńskich, co mnisi
osiągali poprzez system drewnianych
przekładni i kół.
Koło wodne następnie znalazło zastosowanie w czynnościach takich, jak:
• napęd miechów w kuźniach;
• operowanie młotem spadowym
w kuźniach;
• cięcie drewna;
• folowanie tkanin (tzn. zgniatanie
ich w zbiorniku wypełnionym
chemikaliami by zagęścić strukturę włókna);
• produkcja papieru.
Co ważne, nawet społeczeństwa
świeckie chętnie inwestowały w budowę młynów. W jakimś stopniu
przyczyną był niewątpliwie fakt, że
aktywność gospodarcza poprawiała się. Oznaczało to, że poniesione
koszty zwracały się znacząco. Ale gospodarka w Rzymie była jeszcze bardziej aktywna i wyspecjalizowana niż
w średniowieczu, a mimo to Rzymianie nie zastosowali kół wodnych. Tak
więc argument gospodarczy nie jest w
tym wypadku zadowalający.
24
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Różnicę spowodowała chrześcijańska
idea pracy, która wydostała się z klasztorów, przenikała i formowała kulturę.

Średniowieczna Rewolucja
Przemysłowa
Koła wodne były ważnym i imponującym odkryciem w średniowiecznej
technologii, jednak nie były jedyną innowacją tej epoki. Oto niektóre z nich:
ciężki pług koleśny, który umożliwił po
raz pierwszy uprawę zbitej, żyznej gliniastej gleby europejskich równin;
chomąto, umożliwiające zaprzęganie
koni w miejsce wołów, ponieważ konie
są w stanie pociągnąć większe ciężary,
szybciej i przy mniejszej ilości jedzenia
niż woły;
•

podkowa, która ochraniała kopyta
koni podczas pracy, lub jazdy na
nich;

•

kosa, która zastąpiła sierp, umożliwiła bardziej wydajny zbiór żniw;

•

komin, który zastąpił dymnik;

•

wielki piec służący do wytapiania
żelaza;

•

pompa ssąca wykorzystywana do
osuszania szybów górniczych;

•

ściernica, która była o wiele bardziej wydajna niż stara osełka;

•

taczka, służąca do przenoszenia
ładunku szybciej i sprawniej;

•

krosno tkackie, które służyło do
produkcji tkanin – szybszej i bardziej wydajnej;

•

koga, czyli statek przewożący dużą
ilość ładunków z nieliczną załogą;

•

karaka, to znaczy statek, który był
na tyle zwrotny, z dostatecznie
dużą ładownością i niewielką załogą, by umożliwić europejskie rejsy badawcze;

•

kompas i astrolabium do nawigacji;

•

klepsydra;

•

zegar mechaniczny;

•

monokl, który pozwalał mnichom
pracować nawet, gdy się starzeli;

•

mydło;

•

witraże;

•
•

łęki oporowe;
zbroja płytowa.

Wiele z tych wynalazków pobudziło
aktywność gospodarczą i sprawiło,
że praca stała się bardziej wydajna
i znacząca. Były one zainspirowane
ideą pracy Jezusa, która oznaczała odkupienie całego życia, łącznie
z odwróceniem przekleństwa nałożonego w Ogrodzie. Indyjski filozof, Vishal Mangalwadi, wskazał na bardzo
ważną rzecz dotyczącą technologicznych innowacji: wiele innych państw
posiadało swoje technologie, niektóre
o wiele bardziej zaawansowane niż
Zachód w tamtym czasie. Jednakże
to właśnie Zachód wyróżniał się swoją unikalnością poprzez to, że używał
tych technologii po to, by ułatwić pracę zwykłego człowieka oraz wspomóc
produkcję, a nie po to, by zaspokajać
potrzeby elit.

Hugon od św. Wiktora
W związku z powyższym pogląd Hugona od św. Wiktora na temat ‚nieliberalnej’ filozofii nabiera znaczenia.
Reprezentuje on pogląd świętości
pracy i ludzkiej godności, które można odnaleźć jedynie w judeochrześcijańskiej tradycji. Takie samo podejście
charakteryzowało Gutenberga, którego motywacją do wynalezienia prasy drukarskiej z ruchomą metalową
czcionką była produkcja Biblii, „by nie
była już pisana kosztem rąk tak łatwo
paraliżowanych, lecz słowem spotęgowanym niczym wiatr niestrudzoną
maszyną”. Takie podejście charakteryzowało i wielu innych chrześcijańskich
przywódców, którzy pracowali nad
poprawą produkcji i nadaniem znaczenia pracy.
Jaki jest cel pracy? Zadaj swoim współpracownikom to pytanie. Dlaczego
pracują? Co oni otrzymują od swojej
pracy? Czy postrzegają swoją pracę
jako przyczynienie się do dobra innych ludzi? Porozmawiaj z nimi o tym,
jak chrześcijaństwo zmieniło poglądy
świata na temat pracy – a także twoje
własne. Weź udział w dyskusji, niezależnie od kierunku, w którym może
ona się potoczyć.

Samuel Skrzypkowski

W

zmianka o Epafrasie znajduje się tylko w trzech bardzo krótkich fragmentach Pisma
Świętego. Jednak jest to
wystarczająco dużo, by
odkryć wspaniałego sługę Bożego, ewangelistę
i pastora, który mnie osobiście bardzo zainspirował. Wspólnie przyjrzyjmy się bliżej jego historii:

Ekipa Pawła
- część 2 -

EPAFRAS

[…] Nowina ta na całym
świecie wydaje owoc
i rośnie – podobnie jak
u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga (Kol 1:6)
Tego nauczyliście się od
Epafrasa, naszego ukochanego
towarzysza
w służbie, który tak wiernie troszczy się o was
jako opiekun posłany
przez Chrystusa (Kol 1:7).
On też dał nam znać o waszej miłości
wypływającej z Ducha (Kol 1:8).
Pozdrawia was Epafras, który pochodzi
spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On
zawsze walczy za was w modlitwach,
aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we
wszystkim, co jest Jego wolą (Kol 4:12).
Zaświadczam bowiem, że zadaje sobie
wiele trudu troszcząc się o was oraz
o tych, którzy mieszkają w Laodycei
i Hierapolis (Kol 4:13).
Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie (Flm 1:23).

P

ierwsze, co widzimy w wersetach
z Listu do Kolosan to fakt, że ewangelia dotarła do mieszkańców Kolosów
poprzez Epafrasa (Kol 1:6). Kolosy były
raczej niewielkim i mało znaczącym
miastem w ówczesnym świecie. Leżały
około 160 km na wschód od Efezu. Nie
wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach
Epafras narodził się na nowo, ani kiedy
rozpoczął swoją działalność misyjną,
ale być może było to w czasie, kiedy Paweł przebywał w Efezie w latach
52-55 (Dz 19). Po nawróceniu przybył
do swoich rodzinnych stron, do tych,
spośród których pochodził (Kol 4:12)
i w tej okolicy rozpoczął pracę, wsku-

tek czego powstał zbór w Kolosach oraz
Laodycei i Hierapolis (Kol 4:13).
Paweł bardzo ciepło wypowiada się
o Epafrasie, nazywa go ukochanym
towarzyszem (w niektórych tłumaczeniach współsługą) w służbie i tym, który
wiernie troszczy się jak opiekun (gr. diakonos) posłany przez Chrystusa. Kiedy
spojrzymy jeszcze na wersety z Listu do
Kolosan, rozdział 4, wersy 12-13, to widzimy ogromne zaangażowanie i umiłowanie swojego zboru. Jako lider, Epafras
modli się zawsze o swoją wspólnotę
(Kol 4:12), pragnie, by Bóg doprowadził
ich do doskonałości oraz przekonania
odnośnie swojej woli. Zależy mu, aby
rozwijali się nieustannie w swojej wierze i doszli do pełni w Chrystusie w dniu
ostatecznym.
Jeśli spojrzymy na cały List do Kolosan
to widzimy, że powodem, dla którego
Paweł pisze są pojawiające się herezje
w tym zborze, choć póki co, działa on
bardzo dobrze (Kol 2:5). Można zatem
wywnioskować, że Epafras pragnie, by
wszyscy jego zborownicy stale trzymali
się właściwej nauki, a tym samym dążyli
do doskonałości. Praca, jakiej się podjął nie była łatwa, jednak ciężko pracował i troszczył się nie tylko o Kolosan,
ale również o mieszkańców Laodycei
i Hierapolis.

Sam List do Kolosan został napisany staraniem
Epafrasa. Poprzez to, że
odbył on podróż do oddalonego o kilkaset kilometrów Rzymu, aby poinformować Pawła, jak
się sprawy mają w Kolosach, powstała jedna
z Ksiąg Biblijnych. Niesamowite! Choć w zborze działy się problemy,
nie skupił się tylko na
narzekaniu, ale dał znać
o [...] miłości wypływającej z Ducha wśród
zborowników. Odwiedził Pawła, aby poradzić
się go, co robić, opowiedział o swojej służbie
i otrzymał realne wsparcie od niego w postaci
listu apostoła do zboru.

W Liście do Filemona,
który najprawdopodobniej został napisany
w tym samym czasie co List do Kolosan
i zaniesiony przez Tychikosa i Onezymosa, Paweł nazywa Epafrasa współwięźniem w Chrystusie. Nie wiemy
jednak, czy mówi dosłownie, czy też
metaforycznie, jak np. w 2 Liście do
Koryntian (10:5). W poprzedniej Księdze nie znajdujemy żadnej wzmianki na
temat uwięzienia Epafrasa, dlatego też
sądzę, że Paweł używał przenośni, jako
że aktualnie znajdował się w więzieniu,
a Epafras przybył go odwiedzić.
Podsumowując, Epafras wywarł na mnie
bardzo duże wrażenie ze względu na
poświęcenie dla swojego zboru. Dbał
o swoich zborowników, polecał ich
Bogu w modlitwie, pragnął, by wzrastali w zdrowej nauce. Choć nie działo się
z nimi tylko dobrze, to potrafił pozytywnie się o nich wypowiadać. W końcu,
przede wszystkim, ta troska była bardzo
wymierna i praktyczna: przemierzył wiele kilometrów, poświęcił co najmniej rok,
aby móc poradzić się w sprawie swojej
służby. Dzięki temu powstała jedna
z Ksiąg biblijnych. Modlę się, by Bóg wyposażał mnie tak, jak wyposażył Epafrasa i by dał mi takie samo poświęcenie
i troskę dla ludzi, wśród których mam
okazję służyć. Niewątpliwie, Paweł był
dumny z takiego członka swojej ekipy!
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Boże słowa
Włodek Tasak

TAK NOWY
jak to tylko możliwe

B

oga możemy podziwiać za wiele
Jego cech, bo każda jest absolutną
doskonałością. Ja chciałbym zwrócić
uwagę na taką, która nie rzuca się tak
bardzo w oczy.

„I rzekł Ten, który siedział na tronie:
Oto wszystko nowym czynię. I mówi:
Napisz to, gdyż słowa te są pewne
i prawdziwe” (Obj 21:5). Bóg lubi tworzyć, cieszy go to, co nowe. Jednak nie
tak, jak dzieje się to w naszym, ludzkim
przypadku, kiedy jedni sprawiają sobie
nowy samochód, a inni... nową żonę.
Nowy Testament nawet rozróżnia te
dwa pojęcia nowości. Greckie sło26
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wo kainos – to nowy w swojej istocie
i naturze, w przeciwieństwie do neos –
nowy w określonym czasie.
Bóg jest Stwórcą. Jego pasja to dawanie życia czemuś, czego jeszcze
nie było. Nie tyle tworzenie nowych
wersji i modeli starych pomysłów, ale
stwarzanie całych nowych światów.
Dlatego powstała ziemia, a na niej tysiące tysięcy nowych obiektów, które
nie mają swoich odpowiedników we
wszechświecie. Nie tylko przepyszna roślinność, krajobrazy zapierające
dech w piersiach, stworzenia, które
swoim widokiem rozczulają, napawają

respektem czy zadziwiają, ale choćby
coś takiego, jak niewiarygodna paleta
kolorów stworzona do „pomalowania”
tego świata. Nasze oko rozróżnia kilka
milionów odcieni barw, różniących się
stopniem jasności i nasycenia.
Bóg stworzył więc ziemię, by dać nam
z niej radość, ale kiedy grzech to dzieło
tak mocno zdegenerował i po prostu
zepsuł, nasz kochający Ojciec postanowił powołać do życia coś nowego:
„I widziałem nowe (kainon) niebo
i nową (kainen) ziemię; albowiem
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma” (Obj 21:1).
Paweł przybliżając to w szerszym
kontekście, nie tylko materialnym, opisuje to następująco: „Głosimy tedy,
jak napisano: Czego oko nie widziało
i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg
tym, którzy go miłują” (1 Kor 2:9). I tu
pojawia się odniesienie nie tylko do
miejsca, które Bóg stworzył na nowo,
ale też do tego, co – jak wierzę – sprawiło Mu największą radość: nowe
stworzenie, nowy człowiek. Już Adam
i Ewa byli koroną Bożego stworzenia –
z tego dzieła Jahwe był dumny jeszcze bardziej niż z Wielkiego Kanionu
Kolorado czy Wielkiej Rafy Koralowej
(niektórzy patrząc na siebie w lustrze
nie mogą w to uwierzyć, a jednak powinni!). Ale kiedy oboje pozwolili się
zniszczyć grzechowi, który odebrał im
tak wiele, zarówno z ich naturalnego
piękna zewnętrznego, jak i wewnętrznego, Bóg nie pozostawił nas, ludzi na
pastwę naszego upadku.
Co więc zrobił? Zabrał się do tego, co
kocha robić najbardziej: tworzyć to, co
nowe! Dzięki Jezusowi, który podjął
się niepowtarzalnej misji ratowana gatunku ludzkiego zagrożonego bezpowrotnym wyginięciem, udało się złamać
klątwę grzechu nad starym stworzeniem. Otrzymaliśmy szansę na nowy
początek. Jak mówi jeden z moich ukochanych wersetów: „Tak więc, jeśli ktoś
jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko
stało się nowe” (2 Kor 5:17).

Kto z nas nie marzył o tym, żeby móc
zacząć wszystko od nowa, by otrzymać
nową szansę na nowe życie, wolne od
starych błędów? Chrystus nam to ofiarował. A kto w dzieciństwie nie chciał być
obdarzony nadnaturalną mocą, która
wyróżniłaby go spośród tłumu zwyczajnych śmiertelników? Czasem i znacznie
później takie marzenia do nas powracają, kiedy nie radzimy sobie z życiem, ze
swoimi słabościami, ograniczeniami...
I nagle takie słowa; „...oto wszystko
stało się nowe”. Jak wiadomość o tym,
że oto zostaliśmy milionerami. To faktycznie daje nowe możliwości, wiele
możliwości. I niejeden chrześcijanin,
zamiast owych słów Pawła wolałby ten
radujący duszę komunikat. Niepotrzebnie. Bogactwo nie rozwiązuje problemów. Czy wiecie, że 60% angielskich
piłkarzy grających w najwyższej lidze
w ciągu pięciu lat od zakończenia kariery staje się bankrutami? A zarabiają po
30 tysięcy. Funtów. Tygodniowo. No, są
i tacy, którzy zarabiają pięć razy więcej
i też mogą znaleźć się na tej liście.
Nowy człowiek. Coś nie do opisania.
Dlaczego? Bo umie latać? Ma iloraz inteligencji powyżej 120? Zna 15 języków
i wszystkich wpływowych ludzi świata?
Nie, bo zamieszkuje w nim Chrystus!
My nie jesteśmy oswojeni z tą prawdą,
dlatego w pierwszej chwili może nie robić na nas wrażenia. A jednak Chrystus
żyjący we mnie sprawia, że mogę stawić czoło każdemu problemowi, każdej przeszkodzie i każdemu wyzwaniu.
Nie dlatego, że stałem się nadczłowiekiem, ale dlatego że mieszka we mnie
Bóg. Co z tego wynika? „Nie jakobyśmy
byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie
i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest
z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy
byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch
zaś ożywia” (2 Kor 3:5-6).

Radość o poranku
I życie nabiera kolorów
Znowu zza chmur wyszło słońce
jeszcze dzień...
Słucham muzyki i wyrastają mi skrzydła u stóp
tak lekka jestem
nie obciążona najmniejszą troską
czuje się...
bosko...
A wszystko za sprawą Twojego Panie dotyku
co jak balsam na rany
jak plaster na zbolałą duszę
i śpiewam na chwałę światu na przekór
choć śpiewać nie umiem
i wcale nie muszę...
I myśli swobodnie puszczam na fale
nie wspominam, nie planuję
w przyszłość nie wypływam wcale
nie wybieram pomiędzy ciałem a duszą
Ty wybrałeś mnie
wspaniale...
Beata Jaskuła-Tuchanowska

Bóg, kochający tworzyć nowe uzdolnił
mnie, zwyczajnego człowieka, abym
potrafił sięgnąć wiarą poza moje ograniczenia, ażeby Jego zamysł w moim życiu mógł się ziścić. Czego można chcieć
więcej ponadto, że najcudowniejszy
Stwórca we wszechświecie postanawia
czegoś nowego dokonać poprzez moje
życie i robi to?!
SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2014 •
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Aneta Krzywicka

Zimowe drzewa
B

ardzo lubię zimowy pejzaż z drzewami. Kiedyś przyglądałam się im
aż do znudzenia, odkąd opadły liście,
aż do pojawienia się wiosennych pąków. Było to ćwiczenie na lekcjach rysunku. Dwa razy w tygodniu po parę
godzin rejestrowaliśmy plątaniny gałęzi
i konarów; analizowaliśmy wszystko
to, co przez resztę roku skrywała gęsta
„czupryna” liści. Drzewa nie miały nic
do ukrycia przed uważnym wzrokiem
studentów. Próbowaliśmy odwzorować
rzeczywistość, ale też nadać jej jakieś
znaczenie, przekazać zamysł twórczy.
Z każdą kreską na papierze pozostawialiśmy także ukryty przekaz o swoich
umiejętnościach, przemyśleniach, temperamencie czy nastroju - swój ślad.
I tak właśnie patrzę na Boże stworzenie:
w każdym swoim dziele Bóg pozostawił
ślad warty odczytania.

Drzewo jako symbol
Drzewo przez wieki ludzkich przemyśleń i twórczości nabrało wielu znaczeń. Symbolizuje m.in.: genealogię
rodu, długowieczność, życie, sezonowość, przemijanie i odradzanie się,
28
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mądrość, piękno natury, połączenie
nieba z ziemią, kompletność, wielkość
i wzrastanie, azyl (schronienie przed
słońcem i przed niebezpieczeństwami). W innych kulturach i religiach tych
znaczeń jest jeszcze więcej.
W historiach biblijnych drzewa występują jako drogowskazy, miejsca odpoczynku w drodze, modlitwy, a czasem pochówku – co można określić
mianem tła wydarzeń, na które rzadko zwraca się uwagę. Ale czasem
wysuwają się na plan pierwszy i mają
wyraźne znaczenia, jak choćby dwa
wyjątkowe drzewa w ogrodzie Eden:
życia (obecne także w wizji Nowego
Jeruzalem apostoła Jana) i poznania
dobra i zła, które utrwaliło się w naszej
kulturze jako symbol pokusy i grzechu.
Drzewo to także symbol rodu króla Dawida (pochodzący z „pnia Issajego”).
Płonący krzew utrwalił się jako symbol
powołania Mojżesza. A drzewo krzyża
jako symbol cierpienia, męki.
Ale są i znaczenia bardziej złożone,
jak choćby w przypowieści o ziarnie
gorczycy, które z maleńkiego ziarenka
wyrasta na roślinę dużą jak drzewo,

aż staje się schronieniem dla ptaków –
symbol Królestwa Bożego, które rośnie
i rozwija się. Innym razem Jezus porównał wierzących do gałązek wszczepionych w winorośl – to symbol łaski Bożej. W tej historii ogrodnik pielęgnuje
drzewo i oczyszcza z nieurodzajnych
gałęzi – tu odczytujemy ostrzeżenie dla
tych, którzy nie wydają „owocu godnego upamiętania”. Podobny przekaz ma
historia o drzewie, które nie wydawało
owocu – Jezus sprawił, że zaraz uschło.
Apostoł Paweł przywołał z kolei obraz
owoców w nawiązaniu do pracy Ducha Świętego w nas – w takim kontekście drzewo to symbol człowieka wierzącego, który otrzymał naturę zdolną
do wytworzenia miłości, pokoju, wiary,
łagodności i innych cnót.
Różne elementy drzewa można interpretować jako oddzielne symbole składające się w jedną całość. Korzeń symbolizuje fundament, pochodzenie, rodzinę, wartości, na których budujemy
i z których czerpiemy siły. To, co składa
się na nasze umocowanie w konkretnym miejscu i w społeczeństwie. Pień
można uznać za symbol człowieczych

fot. stockxchng

Inspirujące symbole

przekonań i charakteru, a gałęzie symbolizują wynikające z nich decyzje,
aktywności i zainteresowania. W tym
kontekście liście – najbardziej zmienna,
ruchliwa, delikatna część drzewa - obrazuje sferę emocji. A owoce to rezultat
tego, że cała roślina działa właściwie.

Sezonowość
Patrząc zimą na drzewa trudno nie dostrzec ich niekompletności. To jednak
specyfika tej pory roku, nie pozbawiona sensu. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych korona drzewa
pełna liści sprawiałaby tylko problemy.
Nagie gałęzie stanowią mniejszy opór
i mogą znieść ciężar śniegu i oblodzenia. Lepiej wytrzymują wichury, które
latem potrafią i całe drzewo wyrwać
z korzeniami. Dostosowują się do niekorzystnych warunków. Poza tym „odpoczywają” i przygotowują się do wiosny. Wtedy to, co wygląda na martwe,
potrafi eksplodować życiem. A latem
znów usłyszymy uspokajający szum
liści, zachwycimy się ich bujnością
i blaskiem. Jesienią może ucieszymy się
z owoców i zastanowimy nad przemijaniem, depcząc po mokrych liściach.
I znowu pora na zimę. I tak rok za rokiem. Naturalny cykl przyrody.
Łatwo odnaleźć taką sezonowość
w życiu człowieka. Cykl dzienny: sen,
przebudzenie, obowiązki, przygotowania do snu. Cykl tygodniowy: weekendowy odpoczynek, nowa energia, rozkręcenie się w pracy aż do piątkowego/
sobotniego wyczerpania. Cykl roczny
typu: od wakacji do wakacji, od świąt
do świąt, oby do wiosny. I wreszcie cykle losu: od porażki do sukcesu, od inwestowania do korzyści, od zmęczenia
do nabierania sił, od żywej wiary do
wypalenia się...
Nie wiadomo kiedy zaczynamy podobnie postrzegać swoje życie duchowe,
tłumacząc osłabienie naturalnymi porami. Czy jednak występuje w procesie kształtowania wiary coś takiego jak
pory? Nie mam na myśli okazjonalnych
doświadczeń, cierpień i chwilowych
zasmuceń, podczas których „serce
staje się lepsze”, lecz następujące po
sobie okresy duchowości wzmożonej
i uśpionej wraz ze stanami pośrednimi.
Jeśli nawet dostrzegam pewną regular-

ność w następowaniu po sobie ciężkich
doświadczeń życiowych i sukcesów,
jak np. życie Józefa syna Jakuba (opisywałam ten przykład w artykule pt. „Sinusoida”), to nic zmiennego nie można
zauważyć w postawie tego człowieka
wobec Boga. Jego wiara była stabilna, pomimo wszystkich okoliczności.
A jednak u wielu wierzących możemy
taką sezonowość wiary zaobserwować.
Ale czy rzeczywiście jako wierzący
musimy – choćby przez jakiś krótki
czas – wyglądać jak te nagie drzewa,
że prawie nie można nas odróżnić od
„drzew” całkiem martwych? Otóż wydaje mi się, że nie musimy. Bo jakiemu
celowi miałoby to służyć? Raczej nie
świadectwu wiary, której wówczas nie
widać. A więc odpoczynkowi? Przecież Duch daje odpoczynek. Odrodzeniu się? To przecież niepotrzebny
proces, skoro nie wegetujemy. Przebudzeniu? Znów niepotrzebny etap, jeśli
nie zasypiamy duchowo. Ziarno ewangelii wykiełkowało w nas i nawróciliśmy się. Zaczęło rosnąć i od tej pory
ulegają zmianom wszystkie sfery życia
aż zaczną zdrowo owocować. Przynajmniej tak powinno być. Jako wierzący
w Chrystusa mamy być stali, niewzruszeni, niepokonani przez namiętności,
ani przeciwności, pełni ufności, radości
i wiary. A wiara w swej naturze jest niezależna od okoliczności.
Czy można jednak zrzucić całą winę
na kiepskie wymówki chrześcijan, że
nie potrafią żyć tak jak powinni? Nie
wszystko przecież zależy od nas. Na
drzewa mają wpływ silne czynniki,
jak choćby: pogoda, żywioły, niekorzystne umiejscowienie (niestabilny
grunt, długotrwały brak dostępu do
wody lub światła), szkodniki, skażenie
środowiska i wiele innych czynników.
Czy wszystkie drzewa są tak samo silne i przystosowane, aby przetrwać bez
uszczerbku?

na miejscu. Podobnie dzieje się w przypadku suszy, intensywnego owocowania, ataku szkodników albo choroby.
Liście to pierwsza „ofiara” osłabienia.
Jednak nawet solidna wichura nie jest
w stanie strącić wszystkich liści, jeśli
te są jeszcze zdrowe i silne. Dlatego
wewnętrzne osłabienie wydaje mi się
większym problemem niż zła pogoda.
Jako wierzący myślimy jednak, że głównym naszym problemem są życiowe
burze, trudy i cierpienia, które spadają
na nas niespodziewanie i zmuszają do
stresu i niestandardowych zachowań.
Narzekamy na zachmurzone nieprzystępne niebo... Tłumaczymy, że może
w innych okolicznościach to mielibyśmy szansę na lepszy rozwój... Albo, że
wierzyliśmy, dopóki nie spadło na nas
takie to a takie nieszczęście...
Wiara przechodzi „zimy”, jeśli uzależniamy ją od okoliczności. Wtedy byle
co może ją stłumić czy oderwać. Gdy
to, co zewnętrzne przenika nas i osłabia, to nie ma takiej siły, która utrzymałaby nasze życie w pokoju i radości.
To pierwsze „liście”, które opadają, gdy
nasza kondycja duchowa jest słaba. Zaraz potem poruszone zostają inne emocje, aż do zachwiania równowagi w tej
sferze. W końcu pojawiają się też inne
objawy osłabienia, jak zniechęcenie,
marazm, niewiara, a nawet zwątpienie.

Liście

Osłabienie

Liście są bardzo przydatne drzewu
i całej przyrodzie. Ich duża liczba
i spłaszczony kształt są potrzebne,
by pobierać jak najwięcej energii słonecznej i dwutlenku węgla – składników potrzebnych łącznie z wodą do
procesu fotosyntezy. Przy okazji dostarczania roślinie składników odżywczych (produkcja węglowodanów),
liście utrzymują wysoki poziom tlenu
w atmosferze. Ale liście nie są odporne na mróz, dlatego zimą są pożyteczniejsze leżąc na ziemi i zamieniając się
stopniowo w nawóz.

W naszym klimacie drzewa tracą liście
jesienią, aby przetrwać gorsze warunki.
Gdy dni są coraz krótsze, a temperatura coraz niższa, drzewo zabiera z liści
użyteczne składniki. To dlatego zmieniają kolor. Gdy stają się bezużyteczne
i osłabione, nie są w stanie utrzymać się

Jeśli liście uznamy za symbol emocji,
to zimowa szata drzew staje się bardzo wymowna. W wyniku życiowych
„zim” zrzucamy wiele emocji, ale niestety, wyglądamy tak, jakbyśmy byli
zupełnie wysuszeni, bez życia. Czy
cokolwiek nas wtedy odróżnia od nieSŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2014 •
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wierzących? Ani wewnętrzne życie,
ani „głęboka” radość, ukryte pod grubą
warstwą ochronną, na nikim nie robią
wrażenia. Wiara w Jezusa dlatego jest
atrakcyjna, że niesie życie od „korzeni”
aż po końcówki „liści”. Przenika i zmienia wszystko.
Emocje świadczą o życiu. Co więcej,
ich dobry stan jest wizytówką naszej
kondycji duchowej, czyli siły wiary.
Podam tu przykład wierzących cieszących się w chorobie, śpiewających
z wdzięczności Bogu w więzieniach,
zachowujących pogodę ducha nawet
w obliczu własnej śmierci. O dziwo
nie zrzucili swych „liści”, choć w takich
okolicznościach wydaje się to naturalne. Ta radość nie była skutkiem niefrasobliwości, ekstrawertycznego temperamentu bądź wrodzonego optymizmu.
Jednak kłopotliwe bywają rozchwiane,
niestabilne emocje. Zmieniają się, wypalają lub drążą i męczą, w dodatku
wiele spraw przysłaniają i pokazują
w nieprawdziwy sposób, bo przecież
to nasz naturalny ludzki system obronny. Bywają chwile, kiedy ich stłumienie, czy ograniczenie ich rządów nad
naszym życiem to jedyny sposób, aby
trzeźwo ocenić sytuację. Gdy czasem
na krótko pozbywamy się tej zasłony,
możemy lepiej poznać samych siebie,
zobaczyć wyraźniej, skąd biorą się nasze działania, motywacje i przeżycia,
skąd bierzemy siły lub jakie są przyczyny ich braku. Jeśli nie potrafimy sięgać wzrokiem poza zasłonę własnych
emocji, Bóg w swej miłości daje nam
czasem „zimę”, abyśmy mieli szansę
umrzeć dla pewnych spraw i zacząć od
nowa. O ileż łatwiej wówczas znieść
kłopoty bez nadmiernych emocji! Jeśli jednak je zbytnio zaangażujemy, to
potrafią nas nawet pokonać. Okazują
się za wielkim ciężarem, podobnie jak
śnieg na liściach. Wtedy łamią się gałęzie, tzn. rezygnujemy z pewnych działań, poddajemy się, zniechęcamy.
Często wierzący, aby uniknąć problemu
z emocjami, zwalczają je, tłamszą i lekceważą, podkreślając, że wiara nie jest
emocją. Nie jest, to prawda. To pewność, przeświadczenie, przekonanie,
decyzja, ale i owoc Ducha Świętego.
Przeżywanie i praktyczne okazywanie
wiary powinno być otoczone właściwy30
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mi emocjami, bo inaczej staje się suche
i nieprzyswajalne dla otoczenia. Człowiek tłumiący emocje pozbawia się
ważnych składników odżywczych, których nic nie jest w stanie zastąpić. Przy
braku liści energia drzewa jest kierowana gdzie indziej – oby w owoce. Jeśli
nie, to idzie w nadmierny rozwój korzeni (tradycjonalizm, życie wspomnieniami), w pień (stwardniałe przekonania,
wywyższanie się) lub w system gałęzi
(jeszcze więcej działań i zainteresowań
wypełniających czas). Zachwiana jest
równowaga. A Bóg stworzył emocje,
aby nam właściwie służyły.
Liście mają jeszcze jedną właściwość:
są delikatne i czułe na powiewy wiatru. Ta cecha w symbolicznym odniesieniu wskazuje na wrażliwość duchową. Otóż powiewy Ducha Świętego,
którego jednym z symboli jest wiatr,
najpierw odczujemy dzięki swoim
emocjom zanim zobaczymy inne efekty Bożego działania.

Drzewo
nad strumieniami wód
Zainspirowana zimowymi drzewami przedstawiłam sytuację naturalną,
związaną z cyklicznością zmian, przemijaniem, sezonami. Ale też wspomniałam o wierze, która wymyka się tym
regułom i daje nadzieję, że sezony nie
muszą, a nawet nie powinny rządzić
naszym życiem. Próbowałam wyjaśnić
dlaczego pomimo tej nadziei chrześcijanie cyklicznie przechodzą przez „pory
roku”, w obliczu problemów wyglądając tak, jakby byli martwi. Czekają na
wiosnę (czyli korzystniejsze warunki),
by odrodzić się i znowu zdrowo funkcjonować przez pewien czas. W końcu męczą się tym stanem, poddają się
i znów zapadają w „sen zimowy”, aby
czekać na przebudzenie, może tym razem prawdziwsze...
A jednak nie wszyscy tak funkcjonują,
ponieważ są i tacy, którzy potrafią okazać radość, pokój, miłość, cierpliwość,
nadzieję nawet w chwilach, w których
bardziej naturalne byłyby reakcje przeciwne jak choćby gniew, złość bądź
odrętwienie. Mam nadzieję, że wszyscy wolimy być w tej drugiej grupie.
Jednak jest pewna cena, którą trzeba
za to zapłacić.

Obrazem takich osób jest również drzewo. Jednak, to drzewo nie doświadczające zimy; drzewo bliskowschodnie,
którego dobry rozwój uwarunkowany
jest przede wszystkim dostępem do
wody. Czytamy w Psalmie 1: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą
bezbożnych. Ani nie stoi na drodze
grzeszników, ani nie zasiada w gronie
szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem
i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające
swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co
uczyni, powiedzie się” (Ps 1, 1-3).
Zawarte są tu cztery dobre rady, parafrazując:
- nie kieruj się wartościami, które wybierają ludzie niewierzący,
- unikaj pokus i grzechu,
- unikaj towarzystwa szyderców, aby
nie okradali cię z wiary i nie podważali
możliwości Boga,
- odnajduj przyjemność w Bożej mądrości, czytaj Słowo Boże, rozważaj je
dniem i nocą.
Pierwsze trzy można zaliczyć do ćwiczeń i uników, natomiast czwarta rada
wskazuje na właściwie odżywianie.
Słowo Boże jest tą wodą potrzebną do
zdrowego duchowego wzrostu. Mając
z nim stały kontakt dostajemy siłę ku
rodzeniu owoców duchowych, utrzymania liści (emocji) w dobrym stanie
oraz powodzenie. Wszystkie rady razem wskazują na potrzebę polegania
bardziej na Bogu niż na mądrościach
tego świata, czyli ufanie Mu (por. z Jer
17, 7-8). Jest to trud, ale jakiż opłacalny! Niewierzący nie są porównani nawet do suchego drzewa – „są jak plewa, którą wiatr roznosi” (Ps 1,4).
Drzewo to wyjątkowa metafora. Tak
jego części, jak i trwanie. Drzewo
z Psalmu 1 motywuje do czerpania sił
z Bożego Słowa, ponieważ to zapewnia prawidłowy rozwój. Jeśli jednak
z różnych powodów przechodzicie
zimę, ulegliście osłabieniu, czy ogołoceniu z liści, to pamiętajcie, że Bóg
daje łaskę powrotu nad strumienie
wód.

SZACUNEK

opracowanie: Nela i Zbyszek Kłapa

„Okularnik, grubas, łamaga, piegus, kujon, święty, lizus, ciapa…” Czy już słyszałeś takie słowa? A może sam je wypowiadałeś pod adresem kolegów lub koleżanek? Czy Bóg chce, abyś
tak kogokolwiek traktował? Dlaczego nie? Przeczytaj, co spotkało tych, którzy tak postępowali.
„Podejdź tu łysy, hej łysy podejdź tu” – szydziła grupa chłopaków, idąc za prorokiem Elizeuszem. Prorok był
Bożym sługą. Właśnie wyświadczył wielkie dobrodziejstwo mieszkańcom Jerycha, uzdrawiając zatrutą wodę.
A teraz chłopcy z Jerycha wyśmiewali się z Bożego męża, kpili z niego, zamiast okazać mu należny szacunek. Za
brak szacunku zostali strasznie ukarani. Jak?
Wykreśl z tabeli wszystkie litery F, X, K, a dowiesz się, jaka kara spotkała tych chłopców.
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Cała historię znajdziesz w 2 Księdze Królewskiej 2:19–25.

Czy nie zachowujesz się czasem podobnie do tych chłopaków? Jak odnosisz się do rodzeństwa, rodziców, kolegów, nauczycieli? A jaki jest twój stosunek do osób, które są biedne, brudne, ułomne czy mniej zdolne?
Wybierz z banku wyrazy pasujące do słowa
SZACUNEK i wpisz w prostokącie obok banku.

SZACUNEK

Kogo mamy szanować? Aby odpowiedzieć na to pytanie, ponumeruj kwadraty zgodnie z kolejnością alfabetyczną
dużych liter nad sylabami. Gdy to zrobisz, czytane kolejno sylaby pod literami
dadzą ci właściwą odpowiedź. Zapisz ją
na dole strony.
To zdanie znajdziesz w 1 liście Piotra
2:17.
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azywam się Andrzej Stypuła. Mam 74 lata. Pragnę przystąpić do chrztu w Pierwszym Zborze Chrześcijan Baptystów w Warszawie.
Od 48 lat jestem żonaty. Moja żona Mira jest chrześcijanką od
17 roku życia, podobnie jak nasza córka Agnieszka.
Moja droga do kościoła nie była szczególnie trudna i wyboista. Ale była bardzo długa, zważywszy na mój wiek.
Oto 3 epizody, swoiste drogowskazy na mojej drodze do
Chrystusa.

y
z
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k
s
w
o
g
o
r
d
CENIA

NAWRÓ
DECTWO

ŚWIA

1.

Dzieciństwo i młodość spędziłem w Żyrardowie leżącym ok.45 km od Warszawy, w mieście robotniczym skupionym wokół zakładów lniarskich.

Zakłady wcześniej były własnością pochodzących z Moraw
Niemców, którzy kadrę fachowców sprowadzili z Czech
i z Niemiec.
Miasto było, więc wielowyznaniowe. Na początku lat
50tych, gdy byłem kilkunastoletnim chłopcem – stały tu kościoły katolickie, ewangelickie, była jeszcze synagoga, po
wojnie już nieczynna. Na skraju miasta, przeciwnym niż
mój dom, stał kościół baptystów.
Kościół był w tym czasie nieco zrujnowany, stał otoczony
zarośniętym ogrodem. Takie miejsce działało na wyobraźnię 12 letniego chłopca.

samym kościele mieszka baptystyczna rodzina: moja teściowa Ksenia Tomaszewska z córkami i synami.
Czy był to zwykły zbieg okoliczności, że trafiam ponownie
do miejsca z mojego dzieciństwa i, że moja narzeczona jest
baptystką?
Sądzę, a nawet pewny jestem, że taki był zamysł Pana.

2.

Rok 1974, mam 35 lat. Wracam z wycieczki do
Włoch. Autokar jedzie przez Szwajcarię. Zatrzymujemy się się w Lugano we włoskojęzycznym
kantonie Ticino.
Piękne jezioro o tej samej nazwie otoczone górami, pogodny poranek na początku listopada. W dolinie, poniżej szosy

Na fasadzie kościoła nad wejściem widniał całkiem
czytelny napis:
NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ,
ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ
Ten napis bardzo mnie zaciekawił i został mi
w pamięci do dni dzisiejszych. Znacznie później dowiedziałem się, że są to słowa Zbawiciela wypowiedziane do uczniów na górze Oliwnej po wyjściu z
jerozolimskiej świątyni, zapowiadające koniec świata doczesnego i powtórne przyjście Chrystusa. Teraz
wiem, że ważne to słowa, skoro występują aż w trzech
ewangeliach: Mt 24,35;Mk 13,31;i Łk 21,33.
Około 15 lat po dziecięcej wyprawie pod kościół
baptystów, trafiłem ponownie w to samo miejsce,
aby zostać przedstawionym rodzinie mojej narzeczonej a obecnie żony. Okazało się, że przy tym
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Kościół baptystów w Żyrardowie (stan obecny)

Czułem, że gdyby nie został napisany i gdybym miał talent, to sam bym napisał podobną pochwałę dobroci, łaski
i szczodrości Pana.
W każdym miejscu Biblii są słowa, które odnoszą się do
osobistego życia. Ja znalazłem takie, wyjątkowo dopasowane do mnie.
Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (7,14) pisze:
ALBOWIEM MĄŻ POGANIN UŚWIĘCONY JEST
PRZEZ ŻONĘ I ŻONA POGANKA UŚWIĘCONA JEST
PRZEZ MĘŻA; INACZEJ DZIECI WASZE BYŁYBY NIECZYSTE, A TAK SĄ ŚWIĘTE.

Lugano

widać niewielką stacyjkę kolejową. Na peronie widać grupę
szwajcarskich żołnierzy w pełnym rynsztunku. Jeden z nich
gra na dudach. W mroźnym porannym powietrzu odbija się
echem od otaczających gór melodia pieśni: Cudowna Boża
Łaska.
Było to dla mnie cudownym mistycznym przeżyciem. I chociaż nigdy wcześniej nie słyszałem tej melodii i nie kojarzyłem jej z pieśnią religijną, to czułem w niej coś wielkiego,
co mnie poruszało.
Ktoś powie – piękny spektakl audiowizualny. Ja dopowiem,
piękny, bo przygotowany przez Pana dla mnie i zapewne
dla wielu innych obserwatorów tej sceny.
Znacznie później poznałem słowa tej pieśni. Teraz wiem,
że autorem jest John Newton. Do dzisiaj wzruszam się, gdy
ją słyszę.

3.

Kilka lat temu żona przyniosła z nabożeństwa na
Nowy Rok bileciki z sentencjami z Biblii. Na tym
wylosowanym dla mnie widniały początkowe słowa Psalmu 23:
„PAN JEST PASTERZEM MOIM...”
Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie
mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię
swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się
nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie
pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją,
kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć
mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.”
Gdy przeczytałem cały Psalm, byłem zaskoczony celnością
jego treści w odniesieniu do mojej osoby i mojego życia.

W tym miejscu pragnę podkreślić rolę mojej żony Miry
w mojej drodze do Chrystusa. To ona całym swoim życiem, swymi uczynkami, swoim stosunkiem do ludzi, swoją
dobrocią daje najlepsze świadectwo wiary i jest dla mnie
przykładem. Drugą taką osobą jest nasza córka Agnieszka,
której także wiele zawdzięczam i która zawsze dodaje mi
otuchy i optymizmu.
Wiele nauk zawdzięczam mojej teściowej Kseni Tomaszewskiej, kiedy jeszcze żyła a także moim szwagrom Ryszardowi z żoną Lidią oraz Waldemarowi z żoną Bożeną.
Gorące podziękowanie kieruję do zaprzyjaźnionych osób
ze zboru a w szczególności do braterstwa Elżbiety i Adama
Wojnarowskich oraz do brata Wiktora Mackiewicza.
Bratu Adamowi dziękuję za trud nauczania mocno dorosłego ucznia, siostrze Elżbiecie i bratu Wiktorowi za wsparcie
duchowe.
Dziękuję pastorowi Markowi Budzińskiemu za wsparcie
i serdeczną rekomendację dla kandydata do przyjęcia chrztu.
Gorąco proszę Pana Niebios, aby mi pozwolił przestać być
tylko świadkiem i sympatykiem zboru ale stać się domownikiem wiary. Amen.

OGŁOSZENIE
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

poszukuje kandydata (preferowane małżeństwo)

do prowadzenia kościelnego ośrodka wypoczynkowego
w Bielicach (Góry Bialskie)
Zależy nam na osobach, które:

- kochają Boga
- wyróżniają się postawą praktycznej miłości i będą ją
okazywać gościom ośrodka
- znajdą pomysł na prowadzenie tego typu obiektu
- posiadają kompetencje odpowiednie do tego celu

Zgłoszenia kandydatur prosimy nadsyłać pod adres

kancelaria@kchbwroclaw.com.pl
lub listownie: Rada I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2014 • 33

Opracował: Konstanty Wiazowski

USA – Zarząd Misyjny podsumowuje ubiegły rok
Majanmur – 200 lat
baptystycznego
świadectwa

Neville Callam wyraził podziękowanie Bogu za 200 lat baptystycznego
świadectwa w tym kraju. W dniu 5
grudnia ub. r. dziękował on Bogu za
wierność, a zgromadzonych zachęcał
do wiernej służby Panu. „Starajcie
się szukać odpowiednich form przekazywania dobrej nowiny dla swego
narodu. Utożsamiajcie się ze swoimi
rodakami i poszukujcie odpowiednich
form przekazu w kontekście kultury
swego narodu. Jeżeli możemy czegokolwiek nauczyć się z tych 200 lat
waszej historii, musi to być stale naszym celem. Bierzcie udział w Bożym
wielkim zamiarze poddania całego
stworzenia panowaniu Jezusa Chrystusa”. Następnego dnia Callam wraz
z delegacją tamtejszych baptystów
spotkał się z ministrem odpowiedzialnym za pokój i pojednanie w kraju.
Minister ten przedstawił pozytywną
wizję zjednoczonego, pluralistycznego społeczeństwa. Wiele wydarzeń
w ubiegłym i tym roku zarówno
w Majanmur, jak i poza jego granicami jest planowanych w związku z tą
rocznicą. Baptystyczne świadectwo
w tym kraju zwanym dotąd Birmą rozpoczęło się w 1813 roku wraz z przybyciem Anny i Adonirama Judsonów.
Baptystyczna Konwencja Majanmuru
liczy 913.939 ochrzczonych członków w 4.772 zborach i jest jednym
z liczniejszych członków Światowego Związku Baptystów. Drugim Kościołem baptystycznym w tym kraju
jest Stowarzyszenie Misji Baptystycznej (13.230 członków w 86 zborach).
W uroczystości 200-lecia w mieście
Yangun wzięło udział ponad 30 tysięcy osób. (bwanet.org)
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Zarząd misyjny Ameryki Północnej Południowej Konwencji Baptystów podaje, że w ubiegłym roku wysłał do różnych miast 32 misjonarzy. Allan Karr z Golden Gate Baptist Theological Seminary powiedział, że od 10 lat modlił się słowami z Ewangelii Łukasza (10,2)
i oto Bóg odpowiedział na te modlitwy, ponieważ „w 2013 roku przygotowaliśmy misjonarzy wśród pięciu plemion z Birmy i wysłaliśmy ich do założenia pięciu nowych zborów
w Kolorado i Północnej Karolinie”. W tym roku ponad 1200 zborów zostało zmobilizowanych do tego zadania. W Montrealu, gdzie tylko 0,5% mieszkańców wyznaje Chrystusa,
prawie 500 osób zostało zmobilizowanych do misji, a ponad 100 zostało ochrzczonych.
W Kanadzie powstało 30 nowych zborów. W Bostonie, gdzie były tylko dwa zbory, powstało osiem nowych. 35 Nepalczyków zostało ochrzczonych w Columbus, 118 w Cleveland,
96 z Bhutanu w Atlancie. W konferencji „Wysyłaj Ameryko Północna” w Dallas 29-30 lipca,
wzięło udział ponad 500 osób. Ponad 300 studentów pomagało w porządkowaniu Nowego
Jorku po huraganie Sandy. Kapelani Południowej Konwencji w 2013 roku doprowadzili do
wary w Chrystusa ponad 22.000 osób i ponad 4000 z nich ochrzcili (Baptist Press).

Republika Środkowoafrykańska – prześladowania chrześcijan
W marcu ub. r. w wyniku zamachu stanu po raz pierwszy prezydentem został muzułmanin,
Michel Djotodia, a wojska Czadu zdają się jego popierać. Gdy protestujący chrześcijanie
w stolicy kraju Bangui domagali się usunięcia go z urzędu, padły strzały, byli zabici.
Natomiast miejscowi muzułmanie sprzeciwiają się wojskom francuskim, które mogą
popierać chrześcijan. Prezydent Djotodia doszedł do władzy przy wsparciu zbuntowanej
grupy muzułmańskiej, która obecnie jest wielkim problemem tego państwa. Liczba
zamordowanych chrześcijan w tym kraju stale rośnie. Od początku tych niepokojów
zginęło ośmiu pastorów, zniszczono siedzibę Towarzystwa Biblijnego. W zdominowanej
przez muzułmanów części stolicy zburzono kilka zborów baptystycznych. Od czasu
usunięcia pastora Josué Binoua ze stanowiska ministra administracji muzułmanie
publicznie dokonują aktów przemocy. W pierwszych trzech dniach grudnia ub. r. zginęło
przynajmniej 400 osób, a Amnesty International szacuje, że mogło zginąć nawet ponad
1000. W Republice Środkowoafrykańskiej działają cztery Kościoły baptystyczne:
Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych (62.625 członków w 315 zborach), Unia Zborów
Baptystycznych (14.000 członków w 64 zborach), Ewangeliczne Zbory Baptystyczne
(60.000 członków w 246 zborach) oraz Braterski Związek Zborów Baptystycznych
(45.600 członków w 152 zborach). (World Watch Monitor)

USA – Rick Warren przeciw jednopłciowym związkom małżeńskim
W rozmowie z przedstawicielem CNN na pytanie, dlaczego sprzeciwia się on praktykom
homoseksualnym, Rick Warren odpowiedział: „Bardziej boję się dezaprobaty Boga niż
dezaprobaty pana czy społeczeństwa. Nie mogę zmienić tego, co Bóg nakazał, a przecież
On wyraźnie powiedział, że praktyki seksualne poza małżeństwem są złe. Ale chodzi tu na
pewno o sprawę poszanowania. Chociaż się z panem nie zgadzam, nie daje mi to jednak
prawa do poniżenia pana, zniesławiania i nazywania demonem. Trzeba się wzajemnie
szanować, choć możemy mieć różne zdania. Dzisiaj znaczenie tolerancji uległo zmianie:
wszystkie poglądy należy uważać za jednakowo ważne. To nonsens. Nie wszystkie
przekonania są jednakowo ważne. Bo przecież ktoś może twierdzić, że księżyc to duży
ser, inny, że to fasola, a jeszcze inny, że skała”. Rick sprzeciwił się zmianie definicji
małżeństwa jako związku jednego mężczyzny z jedną kobietą. (Baptist Press)

Ruch zakładania nowych zborów przez ustny
przekaz ewangelii

To inna, ale nie nowa metoda rozwoju Kościoła. Duch Święty działał tak od
początku. Obecnie tylko w arabskim świecie działa ponad 25 takich ruchów.
Dwie trzecie ludności świata uczy się przez słowny przekaz. Nawet ludzie
umiejący czytać wolą obejrzeć video lub film, niż przeczytać książkę na dany
temat. Zakładanie nowych zborów wymaga modlitwy, polegania na Bożym
przewodnictwie, lokalnym przywództwie i szybkiej reprodukcji. I tak w Azji
Centralnej, w kraju muzułmańskim 20 lat temu nie było żadnego chrześcijańskiego zboru. Możliwy był tylko przekaz ustny. Posługiwano się też komiksami. W innym kraju, o większości buddyjskiej, w ciągu 9 lat powstało
365 zborów. Posługiwano się słownictwem zrozumiałym dla słuchaczy oraz
obrazkami. Zajęcia zwykle odbywały się w buddyjskich klasztorach. 9-letni
opowiadacz historii biblijnych był największym kaznodzieją w 50 zborach tego
regionu. Skoro buddyzm nie prowadzi do doskonałości, opowiadający mówią
o Jezusie. Ustne opowiadanie ewangelii odpowiada na pytane: w jaki sposób
w najkrótszym czasie najwięcej ludzi może usłyszeć dobrą nowinę? Ruch zakładania nowych zborów to najskuteczniejsza ewangelizacja w tym świecie.
Ustny przekaz to sposób, w jaki nowi uczniowie Jezusa mogą przekazywać
dobrą nowinę innym. (Mission Frontiers,11-12/2013)

Rosja – podsumowanie ubiegłego roku
Aleksiej Smirnow, przewodniczący Rady Kościoła Baptystycznego w Rosji
powiedział, że ubiegły rok był dla tego Kościoła krokiem naprzód, gdyż wraz
z baptystami Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w ramach programu „Serce dla sierot” podjęto działania w niesieniu pomocy sierotom. Na ostatnim posiedzeniu
Rady Kościoła powołano fundusz budowy Domów Modlitwy. Niektóre okręgi
same prowadzą taki fundusz i to cieszy. Był to rok przygotowania nowych
pracowników, gdyż w Kościele brakuje prawie 300 pastorów. Co cztery lata
odbywa się ogólnokrajowy zjazd delegatów, ale nie wszyscy mogą tam być
choćby z powodu wielkich odległości. Dlatego budującym zjawiskiem jest organizowanie przez regionalne stowarzyszenia zjazdów i kongresów, w których
może brać udział większa ilość ludzi tego regionu. Rok 2014 to rok 130-lecia
ruchu baptystycznego w Rosji, uroczystość ta przypada na rok ogólnokrajowego Zjazdu Kościoła Baptystów w Rosji. Przybędzie na niego prawie 500
delegatów (jeden delegat na 200 członków zboru). Uroczystości te rozpoczną
się już w końcu maja w Sankt Petersburgu. Jeżeli chodzi o swoją rodzinę, to br.
Smirnow przyznał, że trzej jego synowie służą w jego zborze, a czwarty usługuje w innym. W zborze tym jest dużo młodzieży. Niektórzy zborownicy narzekają trochę na ciągłe wyjazdy br. Smirnowa do innych zborów. (baptist.ru)

Japonia – ewangelizacja Willa Grahama
Franklin Graham zwiastował ewangelię w Sendai (najbardziej zniszczonym
przez tsunami mieście) w marcu 2012 roku. Natomiast w ostatnim tygodniu
września ub. r. – we współpracy z 70 zborami – Will Graham też prowadził tam
dwudniową ewangelizację. Wzięło w niej udział prawie 3.200 osób, z których
188 powierzyło swoje życie Chrystusowi. Japończycy bardzo potrzebują
usłyszeć o Bożej miłości. Przez ostatnich 14 lat ponad 30.000 z nich odebrało
sobie życie, najwięcej w Tokio, stolicy kraju. Dlatego bezpośrednio z Sendai
Will udał się szybkim pociągiem do Tokio i do 1800 zgromadzonych mówił
o Bożej miłości. Większość zborów chrześcijańskich w Japonii jest małych,
ale tacy ludzie, jak pastor Mine zapraszają swoich znajomych na uroczystości
ewangelizacyjne. Pastor ten uczy dzieci języka angielskiego, a jego żona –
muzyki, ale obydwoje dzielą się z nimi ewangelią. Ostatnio jedna z tych osób,
będąc już na studiach, powiedziała pastorowi, że przyjęła Chrystusa do swego
serca i chce przyjąć chrzest. „Ewangelizacja potrzebuje czasu – powiedział ten
pastor – ale Bóg jest wierny”. (Decision, 11/2013)

Hongkong – działalność
jednego zboru baptystycznego
Zbór Baptystyczny Shatin powstał tam w 1962
roku. Posiada on pięć ośrodków, w których każdego tygodnia odbywa się 25 nabożeństw. Aby
wzbogacić te nabożeństwa, zbór dysponuje 30
zespołami, kilkoma chórami i orkiestrą. Służba do
spraw nabożeństw i muzyki posiada trzy wydziały: Akademię Radości Chrześcijańskiej Muzyki,
Wystawę Sztuki Chrześcijańskiej i Wydział Administracji i Rozwoju. Główną częścią nabożeństwa
jest modlitwa. Wiele uwagi poświęca się tam pracy wśród dzieci i młodzieży. Ośrodek dla Studentów ze Szczególnymi Potrzebami Edukacyjnymi
służy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
prowadzi z nimi regularne zajęcia. Inne służby
są nakierowane na szersze otoczenie. Zbór ten
organizuje regularne odwiedziny mieszkańców,
posiada Komitet Specjalnej Troski, który dwa razy
w tygodniu (środy i niedziele) rozprowadza wśród
potrzebujących żywność. A najważniejsze jest
to, że zbór ten swoje ośrodki uważa za miejsca,
gdzie przez nabożeństwa i zwiastowanie Słowa
Bożego potrzebujący mogą korzystać ze źródła żywej wody. W Hongkongu znajduje się 161
zborów baptystycznych o łącznej liczbie 100.009
ochrzczonych członków. (BWA Connect, 12/2013)

Syria – wojna domowa trwa nadal
„Dzieci są tam są okaleczane, aby ich rodzice tracili nadzieję i siły do dalszej walki. Bo kto będzie
podejmował walkę wiedząc, że jego dzieci są poddawane torturom i zabijane? Chodzi o łamanie dorosłych przez łamanie dzieci” – powiedział Philip
Halliday, przedstawiciel Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Obecnie na terenie Libanu przebywa 750.000
zarejestrowanych uchodźców z Syrii. Większość
z nich przebywa w upokarzających warunkach.
Tysiące z nich jest zależnych od lokalnych kościołów. W Libanie Philip spotkał się z Jihadem Haddadem, pastorem zboru baptystycznego „Prawdziwa Winnica” w Dolinie Beka, który rozprowadza
żywność wśród syryjskich uchodźców. „Z uznaniem patrzę na chrześcijan w Libanie. Pomyśl, co
by się stało, gdyby codziennie do twego zboru
zgłaszało się o pomoc 6.000 osób? To sytuacja,
gdy nie wiadomo, co robić. Ale Pismo mówi nam,
że Pan udzieli swej łaski według naszej potrzeby.
I On udziela jej Libańczykom. Teraz Kościół w Libanie i w Syrii to miejsce współczucia, ukrycia się
i miłosierdzia” – mówi Philip. Liban i Syria są zranione tą smutną wojną, ale postrzeganie Kościoła
w tych krajach ulega zmianie. Musimy modlić się
o to, aby Bóg obdarzył Kościół siłą i dzięki Jego łasce postrzeganie Kościoła na Bliskim Wschodzie
uległo radykalnej zmianie. (ebf.org)
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