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KAZANIE

OD REDAKCJI

Z pokolenia w pokolenie
„Na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie”
(Ps 100:5). Dla dzieci Izraela prawda
o Bożej wierności kolejnym pokoleniom była jedną z najżywiej przeżywanych prawd Bożych. Refren „na wieki
trwa łaska jego” pojawia się w bardzo
wielu Psalmach i różnych kontekstach:
radości, nadziei, oczekiwania, świętowania, wołania o pomoc. Święci Nowego Przymierza, ze względu na pełnię objawienia podkreślają bardziej
życie wieczne. Słusznie i niesłusznie.
Słusznie, bo to biblijna nadzieja, która
sięga poza śmierć i daje moc wobec
tego ostatniego wroga Chrystusa. Ale
i niesłusznie, bo czasem w kontekście wieczności umyka naszej uwadze fakt, iż Bóg jest wierny również
tu i teraz. Nasz Pan obiecał, że moce
piekielnych bram nie przemogą Jego
Kościoła tu i teraz. Że choć mamy być
gotowi, nie wiemy, kiedy Pan wróci,
a od Jego Wniebowstąpienia minęło
już, lekko licząc, prawie 80 pokoleń
wierzących. 80! To naprawdę sporo.
Ile ich jeszcze przed nami? Nie
wiemy. Ale warto zastanowić się, co
Bóg mówi o pokoleniach. Szczególnie
dziś, gdy kultura zdaje się pogardzać
wszystkimi, którzy ową pokoleniowość zauważają. Żyjemy w czasach,
gdy wszyscy od lat 15 do 60 chcą
być jednym pokoleniem wiecznych
nastolatków. Na luzie, roześmianych,
odpoczywających. Taka postawa nie
sprzyja myśleniu, co po nas, bo zachęca nas się do iluzji, że będziemy
żyć wiecznie. A więc żyjmy pełnią
życia i na jutro odłóżmy zmartwienie
o jutro.
Tymczasem Biblia jest pełna
wskazówek dotyczących kształtowania nowego pokolenia i zasad dotyczących ich wzajemnej relacji. Wagi
tego tematu dowodzi choćby poświęcenie mu V przykazania: „czcij Ojca
swego i matkę swoją, aby długo trwały
twoje dni”. Relacja do pokolenia przeszłego wprowadza nas w przyszłość.
Dla Boga pokolenia są istotne.

A jak my patrzymy na pokolenia?
Powinniśmy patrzeć podobnie. O tym
trzy artykuły: w kontekście wychowania w wierze, zboru i ojcostwa. Wokół rodziny również blok artykułów
dla kobiet „Pryscylla”, nawiązujący
do wieloletniej tradycji czasopisma
naszego Kościoła, a także felieton
Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej. Uzupełnia tą perspektywę - troszcząc się
o singli - Janusz Kucharczyk.
W tym numerze również dwa kazania. Jedno okolicznościowe, o znaczeniu Wniebowstąpienia naszego
Pana, pióra znanego nam doskonale
brata Konstantego Wiazowskiego.
Drugie, o właściwej odpowiedzi na
najbardziej podstawowe pytanie: kim
Chrystus właściwie jest? Dla autora,
który był wiele lat Świadkiem Jehowy, odpowiedź zawarta w tym artykule zrewolucjonizowała całe życie
i została opłacona wielkim kosztem.
Zachęcam również do felietonu (nie
tylko) dla młodzieży – głównie o świniach, rozważania o rzucającym wyzwanie temacie ewangelizacji, oraz
odpowiedzi na pytanie, czy baptyści
mają Ducha. W końcu, artykuł rozprawiający się z obiegowymi opiniami o ewangelikalizmie, wybór wiadomości ze świata, sprawozdanie z pomocy na Ukrainę, konferencji kobiet
i zimowiska oraz recenzja książki
o prześladowanych. Nie zapomnijmy
przeczytać zaproszeń na wakacyjne obozy, ale i do Seminarium, i na
warsztaty literackie.
Na koniec małe ale ważne sprostowanie: artykuł o GROM-ie z „SP”
nr 5/2011 napisała Katarzyna Kiklewicz. Przepraszamy.
Bóg ma plan. W tym planie ma
miejsce i zadania i dla nas. Bądźmy wierni i użyteczni! Drogi Panie,
zechciej z nas i przez nas budować
swój Kościół, dla siebie, ku chwale
Ojca i w mocy Twojego wyjątkowego Ducha,
W imieniu Redakcji,
pastor Mateusz Wichary

Szymon Matusiak

Boskość
Jezusa
Pana
To pytanie: „Kim jest Jezus Chrystus?”
jest nadal kluczową kwestią. Jako
chrześcijanie wierzymy, że jest w stu
procentach Bogiem, na mocy swej
odwiecznej natury jedynego Syna Bożego. Wyznajemy także, że nasz Pan
na mocy Wcielenia jest także w stu
procentach Człowiekiem. W artykule
skupimy się na niektórych dowodach
na Boskość naszego Zbawiciela, przy
czym będą to teksty nie zawsze dobrze
rozumiane. Rozważymy także, jakie to
ma dla nas znaczenie.

Ewangelia Jana 5,17
„Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam”. Chcąc należycie rozumieć te Słowa, trzeba wziąć pod uwagę kontekst
i tło historyczne. Prawo Mojżeszowe
zabraniało wykonywać w szabat jakiejkolwiek pracy (2 Mojż. 20,10). Tymczasem Jezus uleczył człowieka i pozwolił
mu nosić łoże. Jeremiasz napisał: „nie
noście ciężarów w dzień sabatu i nie
wnoście ich do bram Jeruzalemu [...] nie
wykonujcie żadnej pracy” (17,21 BW).
Gdy Żydzi prześladowali Jezusa za to,
że uczynił to w szabat, Pan oświadczył: „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja
działam”. To właśnie te Słowa Mistrza
wywołały wielki sprzeciw Żydów. Dlaczego? Ponieważ w ich pojęciu jedy-

nie Jahwe mógł naruszać odpoczynek
szabatu, bowiem utrzymywał ziemię
na orbicie, sprawiał, że słońce świeciło
a deszcz padał, i to nawet w dzień szabatu. Robert Hommel tak pisze na ten
temat:
„Ówcześni Żydzi uznawali fakt, że
Bóg „pracował” w szabat, podtrzymując i utrzymując w porządku wszechświat swoją mocą. Pod koniec I wieku
czterech czołowych rabinów przedyskutowało tą kwestię (Gamaliel II, R.
Joszua, R. Eleazar ben Azariah i R. Akiba) i doszli do wniosku, że chociaż Bóg
stale pracuje, to nie można go oskarżać o „naruszanie” szabatu, ponieważ
wszechświat jest Jego domeną i nic, nawet Prawo nie stoi ponad Nim (Exodus
Rabbah 30:9; Genesis Rabbah 11:10).
Zatem jedynie Bóg ma prawo „pracować” podczas szabatu, jak to wykazał
Jezus w pierwszej części swojej odpowiedzi. Jednakże twierdzenie Zbawiciela, że On także „pracuje” w szabat
było przypisywaniem sobie uprawnienia, które należy wyłącznie do Boga”1.
Chrystus mówiąc, że działa podobnie,
że jest stale czynny, również w szabat,
zdecydowanie postawił się na równi
z Bogiem Ojcem. Przykazanie o szaba1 Komentarz do Ewangelii Jana 5,17 w opracowaniu Apologists Bible Commentary, http://www.forananswer.org/.

„Ludzie zaś dziwili się,
mówiąc: Kim jest Ten,
że nawet wiatry i morze
są mu posłuszne?”
(Mt 8,27).

cie było ustanowione nie dla Boga, ale
dla człowieka. Bóg w siódmym dniu
przestał stwarzać. Nie znaczy to jednak, że w każdy szabat jest bezczynny. Żydzi mieli rację utrzymując, że
Najwyższy czynnie podtrzymuje swe
stworzenia przy życiu również w dzień
szabatu sprawiając, iż świeci słońce,
zsyłając deszcze, itp. Do tego nawiązał
Jezus mówiąc, że tak samo jak Ojciec
stale działa, tak i On stale działa i nie
musi przerywać swej dobroczynnej aktywności nawet w szabat.
Prawdopodobnie to, co zrobił Jezus nie
było łamaniem szabatu. Zauważmy, że
zrozumienie idei szabatu, jakie miał
Mistrz odbiegało od odpowiednich pojęć żydowskich. Jezus nie mówił „Ojciec nasz działa, więc i Ja działam” ani
„Ojciec wasz działa, więc i Ja działam”,
lecz „Ojciec mój...”. Chrystus faktycznie nazwał Boga wyłącznie swoim
Ojcem (jest jedynym naturalnym Synem Boga). Nie był jednym z wielu,
ale jedynym naturalnym Synem Boga,
o czym donosi Ewangelia Jana 1,1418. Oni to dobrze rozumieli, że chodzi
o Boskiego Syna Bożego. Faktycznie
był i jest równym Bogu.
W wersecie 19 wyraża jako człowiek
swą zależność od Ojca i zgodną z Nim
współpracę, lecz zarazem ukazuje
SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2011 •
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swe prerogatywy Boskie: „co bowiem
On czyni, to samo i Syn czyni” (BW).
Czy mógłbyś powiedzieć, że robisz to
samo, co czyni Jahwe? Co powiedziałbyś o człowieku, który mówi, że czyni
to samo, co czyni Bóg? „Jak bowiem
Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych,
tak i Syn ożywia, kogo zechce. Ojciec
nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna, jak
czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie
czci Ojca, który Go posłał” (J 5,21-23
BP). Jezus suwerennie ożywia umarłych, podobnie jak Ojciec. Jezus sądzi
ludzi i domaga się takiej czci, jaką dotąd obdarzano tylko Boga Ojca. Można
całe życie gorliwie czcić Boga Ojca, ale
jeśli pomija się Pana Jezusa, to w gruncie rzeczy nie oddaje się chwały Ojcu
(1 J 2,23).

List do Filipian 2,3-11
„Nie wywołujcie waśni ani też nie
czyńcie nic dla próżnej chwały, ale w
pokorze niech jeden drugiego uznaje
za wyższego od siebie. Niech każdy
ma na uwadze nie (tylko) to, co się jemu
należy, ale i to, co innym. To bowiem
rozumiejcie wśród siebie, co i w Chrystusie Jezusie, który mając naturę Bożą
i równość z Bogiem nie przywłaszczoną, nie strzegł jej zazdrośnie, ale
wyniszczył samego siebie, przyjąwszy
naturę sługi, stawszy się podobnym do
ludzi, i dla swego sposobu życia uznany za człowieka. Uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
a była to śmierć krzyżowa. Dlatego też
Bóg wywyższył go i nadał mu imię
przewyższające wszelkie imię, aby na
imię Jezusa zginało się wszelkie kolano
mieszkańców niebios, ziemi i podziemia, i żeby w każdym języku wyznawano, że Jezus Chrystus jest Panem
w chwale Boga Ojca” (Nowy Testament, przekład z greki ks. Eugeniusza
Dąbrowskiego).
Apostoł Paweł wzywa nas do tego, byśmy w Kościele – choć jesteśmy równi
sobie naturą ludzką i naturą dzieci Bożych – traktowali naszych braci i siostry
jako wyższych od siebie. Za wzór takiej
pokory daje nam Syna Bożego, który
z natury był i jest równy swemu Ojcu,
4
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bowiem jest Bogiem. Jednakże chcąc
zrealizować plan Boży, uniżył się wobec Ojca i gotów był przyjąć naturę
ludzką. Podobną myśl zawiera List do
Hebrajczyków 2,9, gdzie m.in. napisano, że Chrystus „na krótko uczyniony
został mniejszym od aniołów”. Wobec tego Syn Boży, aby wypełnić wolę
swego Ojca, któremu nie ustępował
Boską naturą uniżył się, stając się jako
człowiek nie tylko mniejszym od Ojca,
lecz nawet od aniołów. Wymagała tego
misja zbawienia ludzkości. Nie utracił
przy tym Boskiej natury, która jest niezmienna.

Modlitwa do Chrystusa
i oddawanie Mu Boskiej czci
W Starym Testamencie Bóg Jahwe zastrzegł chwałę dla siebie: „Ja, któremu
na imię jest Jahwe, chwały mojej nie
odstąpię innemu ani czci mojej bożkom” (Iz 42,8 BT, wyd. II). Tymczasem
w Nowym Testamencie chwała jest
oddawana Chrystusowi na równi z Bogiem Ojcem.
Na przykład apostoł Piotr napisał:
„Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Jemu niech będzie chwała
teraz i po wieczne czasy” (2 P. 3,18
BW). W Liście do Hebrajczyków 13,21
napisano o Bogu Ojcu: „Niech was
wyposaży we wszystko dobre, abyście
spełnili wolę jego, sprawując w nas to,
co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie
chwała na wieki wieków. Amen” (BW).
Dostrzegamy zatem istotną zmianę
w stosunku do objawienia Starego Testamentu. Chwałę i cześć, którą Jahwe
zastrzegał dla siebie oddaje się teraz
także Synowi Bożemu.
Podobnie jest z modlitwami, które powinny być zanoszone wyłącznie do
Boga, nigdy zaś do stworzenia. Apostoł
Paweł zmagał się z „cierniem w ciele”
i jak mówi: „W tej sprawie trzy razy
prosiłem Pana, by on odstąpił ode
mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się
w słabości. Najchętniej więc chlubić się
będę słabościami, aby zamieszkała we

mnie moc Chrystusowa” (2 Kor 12,7-9
BW). Kontekst wskazuje, że Panem, do
którego zwrócił się Paweł, był Chrystus. Uważnego czytelnika Biblii to nie
dziwi. Sam Jezus zachęcił nas, byśmy
zwracali się bezpośrednio do Niego
z prośbami: „O cokolwiek prosić Mnie
będziecie w imię moje, Ja to spełnię”
(J 14,14 BT).
Sporo też wnosi do tego tematu Księga Objawienia. „Godzien jesteś, Panie
i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć,
i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone,
i zaistniało” (Obj 4,11 BW). Zauważmy, że w wersecie 11 uwielbiono Boga
Ojca, przypisując Mu trzy określenia:
„chwałę, cześć i moc”. „[…] Godzien
jest ten Baranek zabity wziąć moc
i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo. […]
Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała,
i moc na wieki wieków” (Obj 5,12-13
BW). W wersecie 12 Barankowi, Chrystusowi przypisano siedem określeń:
„moc i bogactwo, i mądrość, i siłę,
i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”.
Lista atrybutów jest ponad dwa razy
dłuższa niż w przypadku Boga Ojca
w Objawieniu 4,11. W wersecie 13 Ojcu
i Synowi przypisano wspólnie cztery
określenia: „błogosławieństwo i cześć,
i chwała, i moc”. Przyznano Im je na
wieki wieków. Oczywiście, nie chodzi
tu nam o porównania między Ojcem
a Synem na niekorzyść któregokolwiek
z nich, lecz o fakt, że najwyraźniej Syn
Boży jest w piątym rozdziale Księgi
Objawienia zrównany pod względem
czci z Bogiem Ojcem.2

Jakie znaczenie ma dla nas
wiara w Boskość Chrystusa?
Między innymi dzięki tej wierze jesteśmy w stanie potraktować Syna Bożego jako doskonałe, najpełniejsze objawienie Boga (J 1,1-3.14.18; Hbr 1,1-1-3).
Jezus jest Bogiem objawionym w ciele
(1 Tm 3,16 BG), jest Immanuelem, Bogiem z nami (Iz 7,14; Mt 1,23). W żadnym systemie religijnym Bóg nie stał się
tak bliski człowiekowi. Nie potrzebuje2 Woodrow Whidden, John W. Reeve, Jerry Moon, Trójca.
Jak zrozumieć miłość Bożą, plan zbawienia i chrześcijańskie
więzi,, Znaki Czasu 2005.

my szukać prawdy poza Chrystusem,
gdyż w nim mieszka cieleśnie cała
pełnia Bóstwa i z Jego pełni czerpiemy
łaskę za łaską (Kol 2,9-10; J 1,16). Dzięki temu cieszymy się bliską, intymną
więzią z Bogiem i jesteśmy pewni, że
znaleźliśmy prawdę.
Mając taką biblijną wiarę możemy
z czystym sumieniem czcić i uwielbiać
Chrystusa na równi z Bogiem Ojcem
(J 20,28; Rz 9,5). Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to oddawanie Mu czci byłoby
bałwochwalstwem, kultem stworzenia
(Obj 22,8-9). Wierząc, że nasz Zbawiciel jest Bogiem, możemy być przekonani, że wywalczył nam na krzyżu doskonałe zbawienie i nie musimy uzupeł-

niać Jego dzieła własnymi dokonaniami
(J 19,30). Nasze dobre uczynki są owocem łaski Bożej (1 Kor 15,10; Ef 2,10)
oraz są dziełem Chrystusa i Ducha
Świętego działającego w nas (J 15,5;
Ga 5,22-23.25). Z uwagi na to, że w
teologii różnych sekt Chrystus został
odarty z Boskości i jest okaleczonym
Zbawicielem, wprowadzono w nich
programy pozabiblijnych uczynków,
niezbędnych do zbawienia (por. Ga
2,21). My już dziś cieszymy się pokojem
z Bogiem (Rz 5,1), gdyż nasz Pan
pojednał nas z Nim przez swoją świętą krew. Nie musimy ulegać pokusie
legalizmu, czyli traktowania chrześcijaństwa jedynie jako życia zgodnego
z przepisami i nakazami, które zresztą

Znów z darami
na Ukrainę!
Krzysztof Osiecki

często są tworem ludzkiego radykalizmu, wybiegającego poza naukę Nowego Testamentu.
Skoro Jezus jest Bogiem i Panem, to
musimy Mu być posłuszni, żyć tak
jak On i spełniać Jego przykazania
(J 13,13; 1 P 2,21-25; 1 J 2,3-6; J 14,2124). Dzięki temu unikamy drugiej skrajności, pułapki antynomizmu, to jest
przekonania, że chrześcijanin nie musi
przestrzegać żadnych przykazań. Możemy prowadzić zrównoważone, spełnione i owocne życie chrześcijańskie,
które będzie także świadectwem dla
innych i skłoni ich do uwielbiania Boga
(Mt 5,14-16).
Chwała Ci, Panie Jezu!

Na początku maja 2011 r. Zbory w Trójmieście
i w Okręgu Gdańskim przygotowały pomoc charytatywną w postaci ubrań i butów dla społeczności Romów w okolicach Mukaczewa na Ukrainie. Akcja ta
jest częścią polskiej misji wśród Romów, prowadzonej
przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne w Ustroniu.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się w tym roku, po
roku przerwy i pomimo przeciwności, zorganizować
ten transport. W zeszłym roku ubiegaliśmy się o pozwolenie przywiezienia darów, ale nie otrzymaliśmy
zezwolenia przed zimą, więc misja została odwołana.
Drugi zaś problem dotyczył transportu. Firma, która
w minionych latach dowoziła dary, przestała zajmować
się transportem. Zorganizowanie akcji zbierania odzieży okazało się łatwiejsze niż załatwienie auta, paliwa
i kierowcy. W tym roku hojnie usłużył nam br. Ludwik
Woźniak z Czerska, wysyłając auto ze swojej firmy.
I tak w dniu 10 maja pojawiła się pod I Zborem
w Gdańsku ciężarówka, żeby odebrać paczki. Duża
grupa pomocników pochodziła ze Zborów Gdańskiego
i Sopockiego. W ciągu godziny około trzy tony pomocy
charytatywnej zostało załadowane. Ciężarówka pojechała następnie do Chojnic i do Torunia, gdzie została
doładowana darami.
Po co wysyłać takie dary tak daleko, około 800 km
w jedną stronę z Trójmiasta? Pamiętajmy, że warunki,
w których żyją Romowie na Ukrainie są nieludzkie. Przez
naszą misję wśród Romów powstały zbory, ale cały
czas bywa tak, że nasi bracia i siostry nie mają podłogi
w swoich lepiankach, tylko klepisko. Niektóre zwierzęta domowe w Polsce żyją lepiej. Jezus powiedział,
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliście” (Ew. Mat. 25,40). Prawdziwa wiara działa pomimo przeszkód i nie jest obojętna
wobec potrzeb ludzkich i szczególnie potrzeb naszych
braci i sióstr.
SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2011 •

5

WOKÓŁ EWANGELIZACJI
Konstanty Wiazowski

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Wojciech Kowalewski

W języku kościelnym posługujemy
się różnymi terminami, które, choć
często powtarzane, nie do końca są
zrozumiałe i wywołują różne skojarzenia. Jednym z takich słów jest właśnie
„ewangelizacja”. Choć w słowniku kościelnym słowo to zajmuje ważne miejsce, bez którego ciężko sobie wyobrazić zdrowy rozwój naszych wspólnot,
to kiedy zaczynamy zastanawiać się
nad praktycznym wymiarem koncepcji
wyrażonej za pomocą tego określenia
okazuje się, że nie jest to już tak oczywiste dla wszystkich. Jedni przyjmują,
że ewangelizacja ma miejsce tylko wtedy, gdy zapraszamy kogoś na spotkanie ewangelizacyjne, podczas którego
posłannictwo ewangelii głoszone jest
w wyrazisty sposób i kończy się wyzwaniem dla grzesznika do nawrócenia i pokuty. To ewangelizacja jako wydarzenie. Inni twierdzą, że ewangelizacja to jest proces, który jest rozłożony
w czasie i na różne etapy, stąd podkreślają wagę długoterminowego zaangażowania w życie innych poprzez
budowanie relacji i wskazywanie na
aktualność posłannictwa Chrystusa
w codziennym życiu. Ewangelizacja
jako proces. Jeszcze inni twierdzą, że
nie ma mowy o prawdziwej ewangelizacji bez widocznej zmiany społecznej
w kontekście wprowadzania w życie
całościowej koncepcji misji, obejmującej swym zasięgiem każdy aspekt życia
człowieka, a nie tylko duchowy. Jest to
ewangelizacja rozumiana jako zaangażowanie społeczne. Ogólnie rzecz
biorąc, kontrowersje w definiowaniu
ewangelizacji biorą się głównie z zakresu przypisywanemu temu pojęciu.
Tradycyjny język ewangelizacji jest
często utożsamiany z różnymi formami
triumfalizmu ludzi wierzących nad nie6

• SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2011

wierzącymi. Używamy języka militarnego mówiąc o „zdobywaniu dusz dla
Pana”, „krucjatach ewangelizacyjnych”
czy „walki ze światem”. W wyniku takiego sposobu myślenia łatwo zacząć
działać w oparciu o koncepcję Kościoła, jako „warownej twierdzy”, gdzie
schronienie znajdują jedynie prawdziwi wierni w oddzieleniu od zepsutego
świata. Towarzyszy temu często mentalność „małej trzódki” charakteryzującej się separacjonizmem i postawą
osądzającą wobec otaczającej kultury.
Czy to jest obraz wizji kościoła Chrystusa?
Biblijna koncepcja „ewangelizacji”
czerpie swe etymologiczne korzenie
od słowa euangelion, tłumaczonego
jako „ewangelia” albo „dobra nowina”,
które w różnych formach pojawia się
aż 117 razy na kartach Nowego Testamentu. Chrystus jest nieodłączną
treścią tej Dobrej Nowiny i poza Nim
nie ma zbawienia. Syn Boży poprzez
swoją własną misję stał się też wzorem
dla naszej ewangelizacji: „Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na
świat” (Jn. 17,18). Kościół jest posłany
do świata, aby być żywym świadectwem wskazującym na Dobrą Nowinę
w Chrystusie. „Słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas” (Jn. 1:14) –
w tym zawiera się fenomen posłannictwa chrześcijańskiego. Jezus, Syn
Boży uniżył samego siebie, przyszedł
na świat po to, by zademonstrować
miłość Bożą i zbawić grzeszników.
Był często oskarżany przez religijnych
przywódców o to, że jest przyjacielem
celników, nierządnic i innych grzeszników. Jego otwartość, posługa i nauczanie stały się źródłem nadziei dla wielu
zgubionych. Chrystus zapłacił za to
wysoką cenę umierając na krzyżu.

Pytanie, na ile dzisiaj model Chrystusa znajduje odzwierciedlenie w naszej
praktyce ewangelizacyjnej? Chrystus
posyła nas do świata, abyśmy właśnie
tam ucieleśniali Jego posłannictwo
wśród tych, którzy giną i potrzebują
Dobrej Nowiny. T.D. Niles stwierdził
kiedyś metaforycznie, że z ewangelizacją mamy do czynienia wtedy, kiedy
jeden nędzarz opowiada drugiemu nędzarzowi, gdzie można zdobyć chleb.
Wszyscy potrzebujemy prawdy, która
wyzwala. W ewangelizacji chodzi więc
o zachwycenie samego siebie i innych
ludzi Bogiem, który kocha i wychodzi
z inicjatywą do człowieka. Ewangelizacja jest zawsze zaproszeniem do
doświadczania żywego Chrystusa. Jako
taka nigdy nie ogranicza się jedynie do
słów, ale jest świadectwem o tym, co
Bóg uczynił, czyni i będzie czynił. Chodzi więc o to, by z ufną odwagą dzielić się posłannictwem Dobrej Nowiny
o Bożej miłości w Chrystusie, która ma
moc, aby przemieniać życie. Trzeba też
pamiętać, że aby w pełni docenić znaczenie ewangelii musimy najpierw doświadczyć upamiętania – zrozumienia
naszej grzeszności i potrzeby świadomego poddania życia Bogu. Ewangelizacja oczekuje więc odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa – nawrócenia, które prowadzi do odwrócenia się od życia
nacechowanego grzechem do nowego
życia wypływającego z posłuszeństwa
Bogu. Tak rozumiana metanoia jest często procesem i wymaga ciągłego powracania do serca ewangelii w naszym
życiu. Oby ewangelizacja, zamiast być
jednym z tym nielubianych, kościelnych
słów wywołujących poczucie winy, raczej coraz bardziej uwidaczniała się
w naszym codziennym życiu na wzór
Chrystusa, który przyszedł „aby szukać
i zbawić to co zginęło” (Łk. 19,10).

W tym roku przybyło nam jeszcze
jedno święto – Trzech Króli. Spośród
krajów europejskich Polska posiada
w swoim kalendarzu najwięcej dni
wolnych od pracy. Są jeszcze jednak
święta nie będące dniami ustawowo
wolnymi od pracy. Za takie uważamy
Wielki Piątek i Wniebowstąpienie Pańskie. Dlatego w naszej ustawie zapisaliśmy, że „wierni naszego Kościoła mają
prawo do zwolnień od pracy i nauki
na czas obejmujący te święta religijne”
(rozdz.3, art.11).
Ponieważ Święta Zmartwychwstania
Jezusa są świętami ruchomymi, choć
wyraźnie zaznaczonymi w kalendarzu czerwonym kolorem, nie zawsze
wiadomo, na który dzień przypada
Pamiątka Wniebowstąpienia Jezusa
Chrystusa. Ale ponieważ po swo-
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im zmartwychwstaniu Jezus przez
40 dni przebywał wśród swoich
uczniów (Dz.1,3), Jego odejście do
Ojca odbyło się w czterdziestym dniu
po chwalebnym powstaniu z martwych. W tym roku przypada ono na
czwartek drugiego czerwca, ale katolicy w Polsce od 2004 roku obchodzą
Święto Wniebowstąpienia w VII Niedzielę Wielkanocną, czyli 6 tygodni
po Wielkanocy.

Znaczenie wniebowstąpienia
Jezusa dla Jego uczniów
Na pewno była to smutna dla nich
chwila. Długo spoglądali jak unosił się
w górę a potem patrzyli jeszcze na obłok, który zasłonił Jego postać przed ich
wzrokiem. Cały czas byli z Jezusem,

przybyli do Jerozolimy z Galilei, ale
z Nim wszędzie było im dobrze. Zawsze czuli się bezpiecznie. Czy teraz
zostali pozostawieni samym sobie?
Gdy patrząc w niebo zastanawiali się
nad swoją sytuacją, „oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich
i powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, który został wzięty od was do
nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba” (Dz.1,910). Zostali trochę pocieszeni w swoim
smutku, otrzymali obietnicę powrotu
Jezusa w taki sam sposób, jak od nich
odszedł. Byli świadkami tak wielu cudów, że nie zdziwili się unoszącemu
się w górę Jezusowi, ani nagłemu pojawieniu się obok siebie dwóch postaci
w białych szatach.

PRZEŚLADOWANI. O wzrastającej nietolerancji wobec chrześcijan

Staraniem Wspólnoty „Drzewo oliwne” ukazała się nowa
książka pt. „Prześladowani o wzrastającej nietolerancji
wobec chrześcijan”. Jej autor,
Elwood McQuaid na początku
wyjaśnia, jak doszło do tego,
że chrześcijanie europejscy
i amerykańscy odwrócili się
od swoich wartości i weszli
na bezdroża tolerancji i niewiary. Natomiast muzułmanie
trzymają się swoich zasad religijnych i starają się – nawet
przy użyciu przemocy – narzucać je innym. Ostatnio
chrześcijanie nie są nawet tolerowani w tzw.
chrześcijańskich krajach, a środki masowego przekazu nie
informują dostatecznie o okrutnych mordach dokonywanych na chrześcijanach. Pozbawieni skrupułów politycy
atakują biblijnie wierzących chrześcijan uważając ich za
bigotów i są obojętni na ich los. Wkrótce możemy spodziewać się zakazu głoszenia ewangelii.

Dlaczego zatem milczymy, gdy krew świętych leje
się strumieniami w różnych częściach świata? Dlaczego – motywowani ekonomicznie czy politycznie
– politycy i rządy obojętnie patrzą na tak oczywiste
naruszanie sprawiedliwości i prawa do życia? Dlaczego w kościołach brakuje informacji i modlitw za
nasze siostry i naszych braci, którzy w okrutny sposób są mordowani z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa? Kościół obojętnieje, lekceważy swoje
wielkie dziedzictwo, nie oczekuje na powrót swego Pana. „Jak mało słyszy się dziś o pochwyceniu
Kościoła, niebie, piekle i przyszłych wydarzeniach.
Czyż nie jest to prawdą? Spytaj sam siebie, kiedy po
raz ostatni słyszałeś zza kazalnicy albo w telewizji
kazanie dotyczące tych tematów?” – zapytuje autor.
Stara się on uczulić czytelnika i Kościół na los prześladowanych chrześcijan i zachęcić do modlitwy
za nich, do budowania swojej wiary na solidnych,
biblijnych podstawach.
Zamówienia należy kierować na adres: Wspólnota „Drzewo oliwne”,
skr. poczt. 35, 05-402 Otwock, e-mail: drzewo-oliwne@wp.pl
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Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Święto Wniebowstąpienia Pańskiego
Każde pożegnanie rodzi smutek. Może
uczniowie ze wstydem przypomnieli
swoje pierwsze pożegnanie z Jezusem
po Jego śmierci na krzyżu i pogrzebie.
Jak trudno było im uwierzyć w Jego
zmartwychwstanie, jak bardzo się wtedy smucili. Pamiętali też, jak po swoim
zmartwychwstaniu przez czterdzieści
dni ukazywał się im w różnych miejscach, a potem przed swoim odejściem
do nieba podniósł ręce i pobłogosławił ich. Dlatego „oddali Mu pokłon
i z wielką radością wrócili do Jerozolimy” (Łuk. 24,50-52). Teraz byli silniejsi
duchowo, bardziej zdecydowani, odważniejsi, ponieważ wiedzieli, że Jezus
żyje i obiecał posłać im Ducha Świętego, który pozostanie z nimi do końca.
Wierzyli Mu, ale mieli tak wiele pytań,
na które teraz Jezus bezpośrednio nie
mógł im odpowiedzieć. Doszli do
zakrętu swojej życiowej drogi, której
dalszego odcinka nie mogli zobaczyć,
dlatego dalej musieli iść wiarą. Jezus
umożliwił im to przez swoje odejście.
Przed świętem Pięćdziesiątnicy – dziesięć dni po wniebowstąpieniu Jezusa
– uczniowie nie byli pewni woli Bożej,
dlatego po modlitwie przy pomocy
losowania na miejsce Judasza wybrali
Macieja. Gdy zstąpił Duch Święty, już
nie stosowali tej praktyki. Nie korzystano już z materialnych środków, które
mimo modlitw mogą działać przypadkowo, lecz kierowali się wskazaniami
Ducha, Jego wpływem na umysły i rozumienie.

Skutki wniebowstąpienia
Jezusa
„Ten Jezus, który został wzięty od was
do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba” (Dz.1,11).
Wniebowstąpienie przede wszystkim
ściśle łączy się z powrotem Jezusa na
ziemię. Okres między jednym a drugim wydarzeniem jest okresem przejściowym. Odszedł „aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz.3,21).
Zwróćmy zatem uwagę na niektóre
oczywiste skutki wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.
Po pierwsze, uwielbiony Pan w niebie jest naszym obrońcą, adwokatem,
8
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pocieszycielem czy wstawiennikiem
u Ojca (Rzym. 8,34; 1 Jana 2,1; Hebr.
7,25). Jest teraz jedynym pośrednikiem
między Bogiem a ludźmi (1Tym. 2,5).
Teraz wstawia się On „za nami przed
obliczem Boga” (Hebr. 9,24; 7,25;
Rzym. 8,34). Dlatego wraz z Hiobem
możemy powiedzieć: „Już teraz mam
świadka w niebie i swego orędownika
na wysokościach” (16,19). Jako nasz
Arcykapłan złożył On jedną doskonałą
i ostateczną ofiarę na krzyżu za nasze
grzechy (Hebr.10,12), a teraz usiadł po
prawicy Bożej. Jego siedząca pozycja
wskazuje, że dzieło zbawienia zostało
definitywnie zakończone.

górę i tam „w ich obecności został
przemieniony (Mat.17,1-2), w okresie
prześladowań radził uciekać w góry
(Mat.24,16), często bywał na Górze
Oliwnej i patrząc na Jerozolimę u jej
podnóża, mówił o przyszłych wydarzeniach (Mar.13,3; Łuk.21,37), i na
Górze Oliwnej po raz ostatni stały Jego
stopy na tej ziemi (Dz.1,12). Nasz Pan
kochał góry, jakby odrywał się od tego
świata i był bliżej swego Ojca. Tęsknił
za innym, wyższym, swoim światem.

Po drugie, odszedł, aby przygotować
nam miejsce, a potem przyjść i zabrać nas do siebie (Jan 14,2-3). Odszedł do nieba, jako nasz poprzednik,
który przetarł nam szlak, „stając się
arcykapłanem na wieki” (Hebr.6,20).
Oczekuje na chwilę, aż Jego wrogowie
staną się podnóżkiem Jego nóg, a wtedy wróci i ustanowi swoje Królestwo
(1 Kor.15,24-26). Teraz mamy w niebie
„swego Człowieka”, gdyż jak ktoś powiedział, „proch ziemski znalazł się na
tronie Bożego majestatu”, co jeszcze
bardziej utwierdza nas w tym, że On,
jako nasza Głowa, weźmie nas, jako
członków swego ciała do siebie.

Wniebowstąpienie Jezusa było tylko pozornym rozstaniem uczniów ze
swoim Panem. Teraz ich społeczność
z Nim została podniesiona na wyższy
poziom. Przestali kierować się fizycznymi zmysłami, zaczęło się ich życie
wiary. Teraz zaczęła się ich modlitwa
o Boże przewodnictwo w swoim życiu. A życiu wiary – jak wiemy – często
towarzyszą wątpliwości. Wtedy modlitwa wiary jest najbardziej skuteczna.

Po trzecie, odszedł z tej ziemi, aby
posłać nam Ducha Świętego, przez
którego obdarza wszystkich wierzących swoimi darami i błogosławieństwami. Duch Święty nie
zstąpił w całej swojej mocy, zanim Jezus nie został uwielbiony
(Jan 7,39). „Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go”
(Dz. 2,33). Teraz zmartwychwstały Pan znajduje się w niebiańskiej
społeczności ze swoim i naszym
Ojcem i przez swego Ducha bierze aktywny udział w działaniu
mocy i łaski Bożej w tym świecie.
Uwielbiony Pan przebywa też
z nami w naszych zmaganiach
na ziemi (Mar.16,19-20).

Znaczenie wniebowstąpienia
Jezusa dla nas

Tak jak pierwsi uczniowie uczestniczymy nie tylko w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, ale też w Jego wniebowstąpieniu. Listy apostolskie łączą ze
sobą te trzy wydarzenia. Paweł napisał:
„Dla mnie życie to Chrystus... i już nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”

Jezus ciągle wychodził na góry,
aby się modlić (Mat.14,23). Na
górze nauczał swoich uczniów
(Mat.5,1), wyprowadził ich na
rys. Gustave Doré, „Wniebowstąpienie”

(Fil.1,21; Gal.2,20). Ten zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus, siedzący
obecnie po prawicy Bożej. Skoro zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem w Jego
śmierci i zmartwychwstaniu, jesteśmy
też połączeni z Nim w Jego obecnie
uwielbionym stanie w niebie. Dlatego
Paweł pisze: „Jeśli więc z Chrystusem
zostaliście wskrzeszeni, szukajcie tego,
co w górze, gdzie Chrystus zasiada po
prawicy Boga” (Kol.3,1).

nia ten brak i przekazuje nam pełny
obraz postaci Jezusa. Przedstawia ono
Jezusa takim, jakim jest On obecnie.
W naszym życiu powinno być więcej
tego drugiego obrazu Jezusa. Opowiadamy i głosimy Jezusa ukrzyżowanego,
ale żyjemy mocą Jezusa uwielbionego;
żyjemy tu na ziemi, ale „jedną nogą”
jesteśmy już w innym świecie, gdzie
przebywa obecnie nasz Pan.

Nie tylko mamy myśleć i szukać tego,
co w górze, ale mieć świadomość swego obywatelstwa w niebie (Fil.3,20).
Przecież Bóg nie tylko „z Chrystusem
przywrócił nas do życia... ale razem
z Nim... posadził nas na wyżynach
niebiańskich (lub: okręgach niebieskich czy na wysokościach nieba)
w Chrystusie Jezusie” (Ef.2,5-6). A zatem, w jakiś sposób jesteśmy nie tylko
mieszkańcami ziemi, ale też i nieba.
Naszym udziałem jest wieczność. Skoro Chrystus jest w nas, mamy bezpośredni kontakt z niebem. W naszym
życiu kierujemy się zasadami Królestwa niebiańskiego.

Życie w duchu
– na wyższym poziomie

W arcykapłańskiej modlitwie Jezus
prosił Ojca: „Ojcze, chcę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam,
gdzie Ja jestem” (Jan 17,24). Pismo
Święte porównuje nadzieję do kotwicy
„przenikającej poza zasłonę, gdzie jako
poprzednik wszedł dla nas Jezus, stając się arcykapłanem na wieki na wzór
Melchisedeka” (Hebr.6,19-20). Nikt
w świątyni jerozolimskiej nie miał dostępu do miejsca najświętszego, gdzie
przebywał Bóg, jedynie raz do roku
wstępował tam arcykapłan. Było to
miejsce spotkania człowieka z Bogiem.
Teraz tym miejscem jest Jezus Chrystus,
jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy (1Jana 2,1; 4,10). Stał się miejscem
spotkania świętego Boga z grzesznym
człowiekiem. Skoro mamy dostęp do
Chrystusa, w każdej chwili mamy też
bezpośredni dostęp do Boga.
Jezus najczęściej jest przedstawiany
jako małe, potrzebujące matki dziecko lub bezradnie wiszący na krzyżu
człowiek. Dlatego ewangelicznie wierzący ludzie odczuwają niedosyt tego
niebiańskiego, chwalebnego obrazu
Chrystusa. Wniebowstąpienie uzupeł-

Świętowanie Wniebowstąpienia Jezusa pozwala spojrzeć na chrześcijańską
wiarę w wymiarze pionowym. Nieraz
za dużo czasu poświęcamy temu, co
działo się z Jezusem w Jego ziemskim
wymiarze, swojemu życiu chrześcijańskiemu tu na ziemi – choć jest to
ważne – ale chyba za mało myślimy
i mówimy o swojej przyszłości, o Jezusie uwielbionym, Jego Powtórnym
Przyjściu i wiecznej chwale zbawionych. Prawdziwy Jezus Chrystus to ten
z księgi Objawienia, który i dzisiaj
mówi do nas: „Ja jestem pierwszy
i ostatni, i żyjący. Byłem martwy,
a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” (1,17-18). Przez
wstąpienie do nieba Jezus wstąpił do
nowego stanu. Teraz kontakty z Nim
mają charakter duchowy (Jan 6,58).
Po wypełnieniu swojej misji na ziemi
wrócił tam, skąd przyszedł.
Ten duchowy wymiar naszej społeczności z Nim prowadzi do tego, że teraz
autentycznym jest dla nas to, co zostało napisane w Kazaniu na Górze: nie
przywiązywanie się zbytnie do spraw
ziemskich, służenie innym swoimi zasobami materialnymi, popieranie wartości wiecznych i nieprzemijających,
oczekiwanie na uwielbienie dzieci
Bożych, ponieważ „teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu
z chwałą, która ma się nam objawić”
(Rzym. 8,18). Tylko w świetle wiecznej
rzeczywistości możemy być w stanie
właściwie prowadzić swoje chrześcijańskie życie tu, w doczesności. Patrzenie na życie z perspektywy wieczności
gwarantuje dobre jego wykorzystanie
w doczesności.

W swojej wspaniałej książce pt. „Eternity” (Wieczność) Joseph M. Stowell,
pisze:
„Pierwszą zmianą jest uświadomienie
sobie, że gdy fizycznie jestem na ziemi, duchowo już jestem z Chrystusem
w niebie (Ef.2,6; Kol.3,3). Jako taki mam
wolny dostęp do tronu Bożego i społeczności z Nim i Jego Synem Jezusem
Chrystusem przez Ducha Świętego.
Oznacza to, że niebo i wieczność są
obecnie teraźniejszą rzeczywistością.
Zwykle myślimy o niebie, jako o czymś
należącym do przyszłości. Chociaż
jest to prawdą w znaczeniu naszego
doczesnego życia, ale jest również
prawdą, że niebo jest rzeczywistością
w naszym obecnym życiu. Niebo należy do teraźniejszości. Jest to teraz realne miejsce przebywania Boga Ojca,
Jego Syna Jezusa Chrystusa i wielkich
zastępów anielskich. W porównaniu do wieczności nasze życie na tej
planecie jest krótkim mignięciem na
ekranie. W nieskończonej przestrzeni
wieczności niebo jest zawsze obecną
rzeczywistością.
Jako obecna rzeczywistość i miejsce
przebywania wszechmocnego Boga,
który stworzył ten świat, niebo jest
wartością, z którą musimy się liczyć.
Gdy kierujemy nasze myśli ku Bogu,
kierujemy je na Jego wartości. Koncentrujemy się na Jego charakterze, jak też
na Jego zamiarze odnośnie naszej przyszłości. Takie zorientowanie na niebo sprawia, że nasze myśli są zgodne
z Jego myślami, dlatego wtedy będziemy kochali to, co On kocha i nienawidzili to, czego On nienawidzi”
(str.115).
Wierzący w Jezusa Chrystusa są na
tym świecie, ale „nie są ze świata” (Jan
17,16). Żyją nadzieją rychłego przejścia do świata nowego, gdzie króluje
Chrystus. Ten doczesny świat nadal ich
jeszcze zatrzymuje, ponieważ mają
obowiązek prowadzenia w nim życia
na nowy sposób, aby włączyć go do
tej przemiany, do której powołał ich
sam Bóg. Niech wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa poszerza zakres naszej
wiary i przybliża do autentycznych,
Bożych wartości.
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Z ŻYCIA ZBORÓW
Urszula Jankiewicz

Konferencja Kobiet

„SCALANIE RODZIN”
W

dniu dziewiątego kwietnia 2011
roku w białostockim zborze odbyła się Konferencja Kobiet pod hasłem
„Scalanie Rodzin”. Przyjechało do nas
pięć sióstr ze zboru w Ostródzie na
czele z siostrą Danutą Maternicką, która jest członkiem Rady Służby Kobiet
przy Kościele Chrześcijan Baptystów.
Spotkanie rozpoczęła Danuta Nazaruk,
przewodnicząca kobiet w zborze białostockim. Przywitała wszystkich bardzo
serdecznie i przedstawiła przybyłych
gości. Następnie młodzież ze zboru
poprowadziła uwielbienie. Po kilku pieśniach pastor Marcin Górnicki podzielił
się refleksją biblijną z Psalmu 127.
Następnie zabrała głos siostra Danuta
Maternicka. Na początku podzieliła się
wzruszającym świadectwem ze swojego życia, wytrwałości w modlitwie
o nawrócenie męża alkoholika. Bóg
wysłuchał gorliwych modlitw siostry
Danuty dopiero po 25 latach i wyzwolił
jej męża z nałogu. Obecnie braterstwo
Materniccy razem służą Panu. Prowadzą grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Usłyszeliśmy wiele cennych
przemyśleń i rad, jak żyć i właściwie
postępować w małżeństwie z osobą
uzależnioną. Siostra Danuta zachęcała nas gorąco, by przede wszystkim
modlić się o współmałżonka, trwać
w Bogu i szukać Jego woli, każdego
dnia żyjąc świętym życiem. Radziła
też, by swoje problemy przedstawiać
Panu Jezusowi i kilkorgu zaufanym,
wierzącym osobom, które będą wsparciem w ciężkiej, duchowej walce.
W ekstremalnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy szukać
profesjonalnej pomocy na oddziałach
odwykowych, a nawet na policji. Jednak każdą sytuację należy rozpatrywać
indywidualnie, prosić o Bożą mądrość
i prowadzenie.
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Następnie wysłuchaliśmy świadectwa
siostry Ireny Kołodziej, która od lat żyje
w związku z osobą uzależnioną od alkoholu. Jednak Pan Bóg mimo ogromnych problemów zachował ich małżeństwo i prowadzi w trudnościach.
Życie zmieniło się na lepsze, ponieważ
sama siostra Irena w pokorze poddała
się Bogu i wybaczyła mężowi wiele
przykrości, które jej sprawiał. Świadectwo siostry Ireny było zachęceniem dla
osób, które borykają się z podobnymi
problemami.
Kolejnym świadectwem podzieliła się
siostra Danuta Leszkowska. Opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z chorobą – rakiem piersi. Ciężkie
przeżycia jednak nie pozbawiły siostry
optymizmu, ani humoru. Jej świadectwo było wielkim zachęceniem do
oddawania wszystkich problemów,
nawet najcięższych Bogu i ufania Mu
w najtrudniejszych sytuacjach. Mimo,
że leczenie się jeszcze nie zakończyło,
siostra Danuta ufa Panu i jest gotowa
przyjąć Jego wolę w swoim życiu!
Po przerwie na kawę uczestniczyliśmy w kolejnej sesji wykładowej. Siostra Danuta Maternicka przedstawiła
słuchaczom bardzo ciekawy wykład
pt.„Abigail i Nabal, czyli kiedy żona
nie musi słuchać swojego męża”. Usłyszeliśmy, że mąż jest głową domu, ale
głową wierzącej kobiety jest Pan Jezus
Chrystus. W przypadku, gdy mąż nie
postępuje w sposób biblijny, żona ma
prawo być „nieposłuszna” mężowi, jeśli okazuje tym samym posłuszeństwo
Bogu. Tak właśnie postąpiła Abigail,
bohaterka historii biblijnej zapisanej
w I księdze Samuela, 25 rozdział. Nie
dyskutowała z pijanym mężem i zachowała spokój. Sama błagała o wybaczenie króla Dawida i przywiozła mu
cenne dary. Prelegentka zwróciła też
uwagę na postępowanie męża Bożego,
Dawida, który zamiast modlitwy, jak to

czynił wcześniej w innych, trudnych
sytuacjach, chciał sam szybko wymierzyć sprawiedliwość. Mądrość „nieposłusznej” mężowi Abigail powstrzymała Dawida przed rozlewem krwi.
Po przerwie na obiad mieliśmy możliwość wysłuchania jeszcze jednego,
bardzo ciekawego wykładu siostry Danuty Maternickiej pod nieco kontrowersyjnym tytułem „Przemoc w rodzinie
chrześcijańskiej”. Przemoc może mieć
różne formy: przemoc słowna, emocjonalna, fizyczna i seksualna. Może niestety występować i w rodzinach chrześcijańskich. Jest to bardzo przykre, ale
prawdziwe. Mogą to być m.in. raniące,
rzucane w złości słowa, nadmierny krytycyzm i wzajemne pretensje. Bóg zaś
jest Bogiem pokoju i do niego nas powołał. „Albowiem Ja wiem, jakie myśli
mam o was – mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam
przyszłość i natchnąć nadzieją” (Księga
Jeremiasza 29,11). Relacje w małżeństwach, rodzinach i w zborach mogą
być naprawione tylko wówczas, gdy
będziemy trwać w Panu i żyć prawdziwym, świętym życiem.
Wykłady i świadectwa naszych sióstr
z Ostródy były dla nas wielką zachętą i zbudowaniem. Chciałabym w tym
miejscu podkreślić niezwykle ekspresyjny sposób mówienia naszej drogiej
siostry Danuty Maternickiej. Swoje
wykłady referowała z wielkim zaangażowaniem i przekonaniem, skupiając
w pełni uwagę słuchaczy. Dziękujemy
bardzo serdecznie naszym siostrom, że
znalazły czas i przyjechały do Białegostoku.
Wykłady oraz świadectwa sióstr
z Ostródy będą zamieszczone na zborowej stronie internetowej w dziale multimedia. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tej konferencji. Serdecznie
zapraszam do słuchania i oglądania!

Danuta Nazaruk

ZIMOWISKO w NAREWCE - styczeń 2011

Styczeń to początek roku dla wszystkich, a ferie zimowe
– dla uczniów. W czasie ferii, jak zawsze od wielu lat odbyło się zimowisko w Narewce – ośrodku Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Pod skrzydła cioci Asi
Hajduczeni przyjechało czterdzieścioro dzieci i jak zawsze
chętny do usługiwania, liczny personel. Radosny uśmiech
cioci kierowniczki na początku zimowiska znikał na krótką chwilę z powodu trudności technicznych. Łaskawy Pan
Bóg dawał jednak mądrość, odpowiednich ludzi i wypro-

wadzał z opresji. Dał też w obfitości śniegu i pięknej aury,
co dawało możliwość wspaniałej zabawy na dworze i prawdziwego kuligu. Było też dużo innych, ciekawych zajęć
w budynku ośrodka. Każdy mógł wesoło się bawić i rozwijać swoje talenty.
Dobrym i ważnym czasem było rozważanie Słowa Bożego,
poznawanie imion naszego Pana Boga w czasie lekcji biblijnych, oddawanie Jemu chwały w czasie społeczności wieczornych i wspólna modlitwa. Śpiew z całego serca uwielbiający Ojca w Niebie był wypełnianiem modlitwy „Święć
się Imię Twoje”. Obecność pastora Marcina Górnickiego,
jego usługa była błogosławieństwem dla małych i dużych
uczestników obozu.
Zimowisko szczęśliwie się skończyło, a nam wszystkim
przybyło trochę ciałka dzięki ciociom z kuchni, trochę poznania naszego, godnego wszelkiej czci Pana Boga i wiele
zdjęć (można je obejrzeć w galerii na stronie internetowej
zboru w Białymstoku) upamiętniających te chwile.
				

OŚRODEK W RADOŚCI

Oferta edukacyjna WBST:

a

Oferta konferencyjna ośrodka:

zaprasz

• Studia Licencjackie
• Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych
• Instytut Katechetyczny
• Pokoje gościnne
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii
e-mail: osrodek@baptysci.pl
www.wbst.edu.pl

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Ośrodek w Radości w 2011 r.:

• 21-27 sierpnia – Warsztaty dla nauczycieli Szkółek Niedzielnych – organizator: Misja Pokoleń
• 23-25 września – Konferencja Kobiet • 12-17 września – Warsztaty dla osób pracujących z Seniorami. ZAPRASZAMY!
Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć któryś z projektów, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
nr •20
1050
1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać nazwę projektu).
• SŁOWO PRAWDY
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TEMAT NUMERU

POKOLENIA

Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która
była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej
Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. (2Tm 1:5)

Mateusz Wichary

Jedna wiara,
trzy pokolenia

Trzy pokolenia – trzy wiary. Tak dzisiaj
o tym myślimy. Powtarzamy, że Bóg
ma dzieci, nie wnuki, podkreślając konieczność osobistej wiary w Boga. Ale
czy czegoś ważnego, biblijnego, przy
okazji nie przeoczamy?
Ten werset zdaje się o tym mówić.
Zwróćmy uwagę, to nie są trzy historie. To jedna historia. To nie są trzy
wiary. Ale jedna wiara, która łączy
troje ludzi – choć z pewnością, każde
z nich nawracało się samo – w jedno.
Bo nawracało się do tej samej „nieobłudnej” wiary, którą posiadała Loida,
i to najwyraźniej w domu i przez dom.
Ta wiara płynie przez pokolenia. Jest
podejmowana, przejmowana, ale się
nie zmienia.

A jak ty myślisz
o wierze?
Mam wrażenie, że myślimy dzisiaj
o wierze inaczej. Dla Pawła wiara była
czymś, co rządzi rodziną. W tym fragmencie, w którym chce zachęcić, ale
i napomnieć swego duchowego syna,
Paweł mówi: „Hej, Tymoteuszu! Przecież wiem, kim jesteś. Czyli: wiem,
skąd pochodzisz, z jakiej rodziny.
Znam twoją babkę. Wiem, jak wspaniale się nawróciła. Jej wiara była
nieobłudna. Tą wiarą zaraziła twoją
12
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matkę. I widziałem ciebie: widziałem,
jak nią przesiąkałeś. Jak ją przejąłeś.
Widziałem w Tobie to samo. To ciebie
ukształtowało; sprawiło, że jesteś tym,
kim jesteś. Że gorliwie stałeś się moim
pomocnikiem. Że poszedłeś za mną.
Dlatego przypominając Ci kim byłeś,
skąd pochodzisz, wzywam, abyś o tym
nie zapomniał; abyś się nie poddał;
abyś nie był pełen bojaźni, nie upadał
na duchu, ale podjął wyzwania, jakie
przed tobą stoją” (zobacz też 1:6-7
i 3:10).
Tak zachęca Tymoteusza Paweł. Odwołując się do jego korzeni; rodziny.
Tego, co go ukształtowało. Zachęca
go, by sobie o tym przypomniał. To
ma go posilić; wzmocnić, dać odwagę
i zapał, by stawił czoła wyzwaniom,
które go obecnie czekają.
Jak my myślimy o wierze? Czy potrafilibyśmy zachęcić Tymoteusza jak
Paweł? Czy odwoływalibyśmy się do
rodziny? Czy w ogóle widzimy wiarę
jako coś, co żyje w rodzinie i coś, co
przez rodzinę jest kształtowane i przekazywane?
Mam wrażenie, że raczej nie. Wiara
jawi się nam jako coś poza-rodzinnego.
Raczej owoc spotkań młodzieżowych,
obozów kościelnych, konferencji, szkółek niedzielnych, później nabożeństw.
Rodzina jest obok, jeśli nie poza.

Czy to jest biblijne?
Szkoła niedzielna powstała w 1780
roku dla sierot. Dla tych dzieci, które
nie miały ojców, którzy uczyliby ich
wiary. Jakże daleko odeszliśmy od
tego sposobu myślenia. Nie twierdzę,
że to źle, że mamy Szkółki niedzielne.
Przeciwnie! To wspaniale, że one się
odbywają! Ale twierdzę, że to bardzo
źle, kiedy dzieci rodziców chodzących
do kościoła jedyne nauczanie z Pisma
otrzymują na Szkółce. Bardzo źle również, gdy rodzice i starsi nie doceniają
pracy nauczycieli Szkółki, na których
spada ciężar pracy nie wykonywanej
w rodzinach. A już zupełnie beznadziejnie, gdy rodzice, którzy zaniedbują
swe obowiązki, mają jeszcze pretensje,
iż pomimo Szkółek ich dzieci źle się
zachowują lub jakoś wierzyć nie chcą.
Czas wyjąć belkę z własnego oka.

Jedna wiara, trzy pokolenia. Co to więc znaczy?
Po pierwsze, że wiara dotyczy rodziny. Wiara rośnie w rodzinie. Zadomawia się w rodzinie. Zmienia rodzinę.
A więc nie jest czymś obecnym poza
rodziną w kościele, ale czymś obecnym w rodzinie, i również, mamy
nadzieję, i w kościele. Jeśli wiara nie
dotyczy rodziny, to nie dotyczy życia.

Jak nie dotyczy życia, jest fałszywa. Na
niby. Udawana. Na pokaz. Obłudna.
To fikcja (1Tm 3:4-5, 12; 5:8).
Po drugie, że wiara może i powinna
wpływać na kolejne pokolenia w rodzinie. To nie jest coś wyłącznie osobistego, choć z pewnością osobistego
wymiaru w niej zabraknąć nie może.
Wiara jest jak relacja ojca z matką. Jeśli to coś prawdziwego, nieobłudnego,
ofiarnego, to MA potężny wpływ na
dzieci. Nie jest czymś wyłącznie osobistym, choć z pewnością bez osobistego wymiary relacji męża i żony
obyć się nie może. Ale tworzy, wypełnia, zmienia całą rodzinę. Nie inaczej
z wiarą. Wiara, jeśli jest czymś istotnym
dla małżonków, po prostu odkształca
rodzinę. Tworzy wzorce zachowania,
postawy, zwyczaje, sposób mówienia,
myślenia, wartościowania, radzenia sobie z problemami, dziękczynienia, myślenia o przyszłości, podejścia do obowiązków... wszystko. Działa i wpływa. I inaczej nie może. Chyba, że jej
w domu nie ma.

Konferencja

Dzisiaj czasem martwimy się o kolejne
pokolenie. Zwróćmy uwagę, że wiara
nie tylko jest czymś, co zdobywa dzieci, ale i wnuki. Czy to nie wspaniałe,
że możemy oczekiwać wpływu naszej
wiary nie tylko na jedno, ale nawet na
dwa pokolenia w przyszłość? Ale trzeba coś zasiać.
W Księdze Jeremiasza 35 jest mowa
o Rekabitach, czyli potomkach Rekaba. Musiał to być człowiek bardzo szanowany w swoje rodzinie. Tak bardzo,
że jego zasady zostały przyjęte przez
dzieci. Jako tradycja rodzinna przeszły
na wnuki, i dalej, na następne pokolenia. Ten fragment nie mówi, jak on
to zrobił. Ale dowodzi, że to możliwe.
Możemy wpływać na przyszłe pokolenia, a najwspanialszym narzędziem jest
rodzina. Dom. To, kim w nim jesteśmy.
To nasze dziedzictwo, które przekazujemy, czyli kapitał zasad i wartości,
w jaki je wyposażymy.
Fakt, nie wszystkie dzieci wykorzystają
je właściwie. Ale warto zainwestować
nawet, jeśli okażą się synami marnotraw-
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nymi. Wtedy zawsze pozostaje nadzieja,
że pamięć o domu sprawi, że wrócą.
Bez tej pamięci, nie będzie dla nich alternatywy. Oczywiście, Bóg działa czasem i wbrew domom. Sam jestem tego
świadectwem – pochodzę z rodziny
niewierzącej. Ale liczenie na Boże błogosławieństwo, gdy lekceważę dane mi
przez Niego narzędzia wpływu na dzieci, to gardzenie Nim, nie posłuszeństwo.
I choć Bóg może zadziałać niezależnie
od narzędzi, które sam wyznaczył, to
w niczym nie pomniejsza mojej za ich
używanie odpowiedzialności.
Nie lekceważmy więc swoich rodzin.
To potężne narzędzie wpływu na nasze dzieci. A przez nie – na przyszłość.
Choćby naszą, na starość; ale i naszych
wnuków. Naszych kościołów, gdy już
mało co od nas będzie zależeć. A nawet wtedy, gdy nas już tutaj nie będzie.
W końcu – na nasz kraj. I inne. Dbajmy więc o naszą wiarę w domach, bo
to nie jest tylko nasza wiara. To wiara,
która płynie przez pokolenia. Oby była
dla nich źródłem życia.
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TEMAT NUMERU

POKOLENIA

Nadzieja i fundament

Ryszard Tyśnicki

Wielopokoleniowy zbór
Każdy okres życia człowieka niesie określone wyzwania.
Cechują go określone zachowania, priorytety i to zarówno
w kategorii pozytywnej jak i negatywnej. Dotyczy to też zborów i kształtujących się w nich relacji. Uwzględnienie różnic
pokoleniowych i umiejętność pozytywnego wykorzystania
stanowi o sukcesie zboru, jako wspólnoty wierzących.

Zbory jednego pokolenia
W swoim życiu spotkałem się ze zborami o składzie młodzieżowym, a też o składzie z przewagą seniorów. Obie te
skrajności źle rokowały dla tych wspólnot. Młodzieżowe
wspólnoty charakteryzują się zmiennością, tak charakterystyczną dla postaw młodego człowieka. Zbory seniorskie
charakteryzują się odpychającym konserwatyzmem i wcześniej czy później przekształcają się w coś w rodzaju skansenu. Zarówno ciągła rewolucja jak i totalny konserwatyzm
nie sprzyjają rozwojowi.

Potrzebujemy się nawzajem!
W zborach o przekroju zrównoważonym, wszelkie skrajności są równoważone i niwelowanie. Czasami dzieje się to
w atmosferze sporu a nawet kłótni, ale efekt końcowy, przy
mądrych przywódcach, prowadzi do właściwego stanu.
Z jednej strony pozwala się na zmiany, z drugiej ceni i zachowuje to co dobre w tradycji poprzedników. Zrównoważona
wspólnota otwarta jest w o wiele większym stopniu na ludzi
z różnych środowisk, często bardzo dalekich od tych, które
przeważają w zborze, którzy autentycznie są zainteresowani
i poszukują wiary i prawdy. Zbory jednopokoleniowe rzadko
są w stanie się na nich otworzyć. Wartością takiego zboru
jest zarówno doświadczenie seniorów jak i entuzjazm młodych; zarówno konserwatyzm jak i pragnienie zmian a nawet
rewolucji. Dopiero połączenie tych elementów składa się na
rozwój odporny na kryzysy, nowinki, trudności ale i zastój.

Siła młodości
Cechą młodości jest ogromny entuzjazm, szczególnie dla
nowych projektów, chęć zmiany świata i przekształcenia
tego wszystkiego, co wkoło funkcjonuje źle. Młodzi ludzie
mają zdecydowanie więcej wolnego czasu, są bardziej mobilni i nieobciążeni rodzinami, pracą zawodową i troską
o dzieci. Mogą o wiele więcej sił i czasu poświęcić dla
ogółu. Tu tkwi szansa zborów zarówno na rozwój jak i na
wsparcie różnorodnych projektów misyjnych i wspólnotowych. Młodzi ludzie mają szczególny dar nawiązywania relacji, może szkoda, że jedynie ze swoimi rówieśnikami, ale
to daje podstawę do pracy misyjnej.
14
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Moc sędziwości

Synonimem starości jest przywiązanie do domu, mieszkania, tradycji można powiedzieć, że cechą charakterystyczna
jest statyczny pomysł na życie. Istotą młodzieży jest ucieczka z domu, dynamizm, chęć zdobywania świata i otwartość
na nowe idee i nowe spotkania. Hasło „starych drzew się
nie przesadza” ukazuje ogromny opór wewnętrzny przed
zmianami narastający wraz z wiekiem. Młodzi przeciwnie,
są zbuntowani, chcą zmian, chcą nowego. Prawda jak zwykle leży pośrodku. Zmiany są konieczne; ale zmiany rozsądne a nie rewolucyjne.

Przygotowany i zakonserwowany na wyzwania
Wielopokoleniowy zbór o wiele lepiej odpowiada na wyzwania współczesnego świata, gdyż reprezentuje interesy
każdej grupy wiekowej. Od lat w swoim zborze prowadzę
księgę zborową i obserwuję zachodzące zmiany. Jak w każdej grupie ludzkiej tak i w zborach występuje ruch osób,
jedni przychodzą inni odchodzą. Jedni stają się aktywnymi,
inni biernymi członkami. Z punktu widzenia ewangelizacji
ten ruch w kategorii przyjście i wyjście ze zboru przebiega
według kryteriów wiekowych. Większość osób zgłaszających się do chrztu to osoby młode, dynamiczne. Jakże często ich świadectwa pełne są planów i marzeń! Chcą uwielbiać, prowadzić grupy, są zaangażowani w misję. Jednak też
to młodzi najczęściej są skreślani z listy członków. To oni lubią zniknąć z życia zborowego, wybierając emigrację, inne
standardy życia etycznego. To oni najczęściej odchodzą do
życia w świecie. Jakże często zdarza się, że po przeminięciu
buntu charakterystycznego dla nastolatków, znika też wiara i pragnienie życia z Bogiem. Jakże często się zdarza, że
dobrze rokujące dzieci liderów zborowych gubią się w tym
świecie, zapominając o Bogu i zborze...

Można powiedzieć, że seniorzy są fundamentem, a młodzież nadzieją dla zborów. Musimy tworzyć warunki, aby
zarówno jedni jak i drudzy czuli się w zborze jak w swoim
domu. Zadaniem Rad Zborowych, pastorów jest zrównoważony rozwój tak, aby zbór nie był zdominowany przez
jedną kategorię wiekową. Ten zrównoważony rozwój to
program duszpasterski dostosowany do wieku wszystkich
uczestników, to program kaznodziejski zróżnicowany pod
względem potrzeb wszystkich.

Służba młodzieży
Biorąc zaś pod uwagę niestabilność życiową i duchową
młodzieży, musimy zwrócić szczególną uwagę na tę grupę.
To oni potrzebują wsparcia, jasnych standardów etycznych,
prowadzenia i delikatnego popychania w odpowiednim
kierunku. Ich cechy charakteru, ich rewolucyjność i niestabilność emocjonalna stawia przed liderami szczególne
i trudne zadania. Łatwo ich pozyskać i jeszcze łatwiej stracić. To jest wyzwanie, któremu trudno sprostać.
Prowadząc pracę wśród młodzieży należy zwrócić uwagę
na równowagę trzech elementów: rozrywki i życia towarzyskiego, muzyki, oraz programu duszpasterskiego. Przez
wiele lat prowadząc obozy dziecięce i dla młodszej młodzieży, zwróciłem uwagę na pewną niepokojącą tendencję.
Łączono tam zabawę, żart z nauką Słowa. Rzeczywiście,
ten przedział wiekowy nie może godzinami siedzieć i słuchać wykładów. Ale należy jednoznacznie rozdzielić każdy
z tych elementów. Gdy występuje pomieszanie to może się
okazać, że młody człowiek równie lekko będzie podchodził
do Boga, jak do zabaw. I gdy wyrośnie z zabaw, wyrośnie
jednocześnie z wiary. Gdy mówimy o szacunku, nie moż-

na potem żartować z kogoś. Nie możemy mówić o bożych
standardach czystości, a jednocześnie ulgowo traktować
młodych, bo przecież muszą się wyszumieć. Zabawa – tak,
ale są sprawy poważne, które nie są zabawą. Rozdzielając
czas rozrywki od czasu powagi, należy zachować te same
standardy etyczne, towarzyskie, dobrego wychowania. Jedynie wtedy będziemy mogli budować jedność światopoglądu młodego człowieka.

Przenikanie się pokoleń
Mówiąc o zborze wielopokoleniowym warto wspomnieć
o przenikaniu pokoleń. Daje się zauważyć dość radykalny
podział na młodych i starych, w zasadzie niejednokrotnie
funkcjonują dwa lub nawet więcej zborów w jednym. Młodzież, dzieci, młode małżeństwa i seniorzy stanowią jeden
zbór i tak powinniśmy prowadzić proces pracy duszpasterskiej, aby tę jedność budować i wspomagać. Starsze pokolenia mają obowiązki wobec młodszych, mają ich wspierać i
wspomagać, ale i młodzi mają obowiązki wobec starszych.
Tu mądrzy przywódcy powinni dążyć do spotykania się
obu grup zborowych. Musimy się uczyć wrażliwości na siebie wzajemnie.

Zbór? Tak, ale wielopokoleniowy!
Wierzę w zbór wielopokoleniowy. W takim sam się wychowałem. Zbór taki daje niespotykaną możliwość dzielenia
się tym, co najwartościowsze w każdej kategorii wiekowej.
Daje możliwość uczenia się trudnej tolerancji i wzajemnego szacunku. W końcu, daje możliwość na zrównoważone
funkcjonowanie całości, czerpiące z bogactwa, doświadczenia i obdarowania każdego pokolenia.

W kategorii zaś członków w średnim wieku i seniorów taki
ruch jest zdecydowanie mniejszy. O wiele trudniej przychodzi nawrócenie i zmiana całego życia, tak, ale gdy to nastąpi
istnieje o wiele większe prawdopodobieństwo, że osoby te
pozostaną z nami na bardzo, bardzo długo. Jeśli już ludzie
starsi znikają ze zboru, to najczęściej z powodu choroby,
starości lub śmierci. O wiele rzadziej z powodu zmiany
światopoglądu. Z wiekiem przychodzi stabilizacja postaw,
poglądów, emocji. Z wiekiem przychodzi uporządkowanie życia osobistego, a też odnalezienie tego, co w życiu
jest najistotniejsze. Gdy tym elementem jest Bóg, to wiara
i aktywność w zborze staje się realne, aż do końca dni.
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fot. stockxchng

JAKI OJCIEC, TAKI SYN

Marcin Górnicki
Być Ojcem. To zadanie samego Boga,
a jednak dane również nam, grzesznym
ludziom. Jak jemu sprostać? Chciałbym
się podzielić kilkoma lekcjami, które
w Bożej łasce otrzymałem.
Ojciec ojców
Był poranek 16 marca 2001 roku. Skurcze były coraz częstsze. Zaczęło się. Zabraliśmy torbę przygotowaną specjalnie
na tę okazję i udaliśmy się do szpitala.
Wszystko działo się tak szybko. W trakcie porodu starałem się wspierać żonę
jak najlepiej potrafiłem. Na świat przychodził nasz syn.
Kiedy zaraz po porodzie dano go nam
na chwilę, byłem tak szczęśliwy i wzruszony, że nie wiedziałem co począć
z natłokiem wzbierających we mnie
uczuć. Byłem gotowy spełnić każde
jego marzenie. Wtedy Bóg przemówił
do mnie przez słowa apostoła Pawła:
„14. Dlatego zginam kolana moje przed
Ojcem, 15. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje
imię, 16. By sprawił według bogactwa
chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 17. Żeby Chrystus przez
wiarę zamieszkał w sercach waszych,
a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, 18. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wy-
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sokość, i głębokość, 19. I mogli poznać
miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym myślimy, 21. Temu niech
będzie chwała w Kościele i w Chrystusie
Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki
wieków. Amen.” Efez. 3:14-21
W jednej chwili dotarło do mnie, że jeżeli mnie, grzesznego człowieka, dosłownie rozsadza miłość do syna, to jak niezwykła musi być miłość świętego Boga
do mnie, skoro to od Niego wszelkie
ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię? Przecież to na Jego podobieństwo potrafię kochać.
Jak niezwykła jest miłość Boga do człowieka - jak głęboka i wysoka, jak długa
i szeroka? Po moich policzkach popłynęły łzy, bo choć nie raz rozmyślałem
nad Bożą miłością, to tego dnia, po raz
pierwszy w życiu, doświadczyłem jej
głębi. Przez to doświadczenie Bóg uleczył liczne moje zranienia i kompleksy.
Z nadzieją zacząłem patrzeć w przyszłość, mając zupełną pewność, że mój
niebiański ojciec może uczynić przeze
mnie daleko więcej ponad to, o co proszę, lub o czym myślę.

Odkryłem, jak ważne jest posiadanie
osobistego doświadczenia miłości bożej, a nie jedynie teoretycznej wiedzy na
jej temat. Jak buduje ona w człowieku
poczucie wartości, leczy ze wszelkich
zranień i nieprzebaczenia, które zabijają człowieka. Pomaga wybaczać i o to
wybaczenie zabiegać. Daje poczucie
bezpieczeństwa, dodaje sił i skutecznie
zachęca, by nie poddawać się w obliczu
przeciwności. Pomaga wchodzić w nieznane z nadzieją, że będzie dobrze.
Ojciec cierpliwy
Przyszedł rok 2005. Wraz z rodziną miałem dwa tygodnie na przeprowadzkę
i przestawienie swojego życia na zupełnie nowy, nieznany tor. Właśnie zrezygnowałem ze służby pastorskiej. Podjęliśmy szybką decyzję o wyjeździe do
Warszawy, ponieważ dostałem tam pracę. Mogliśmy zabrać ze sobą tylko to, co
zmieściło się w bagażniku samochodu.
Resztę trzeba było rozdać.
W drodze do Warszawy, moja żona spytała mnie, co teraz z nami będzie? Nie
miałem pojęcia. Sam byłem przerażony.
Żeby dodać jej otuchy z uśmiechem zapewniałem, że wszystko będzie dobrze,
jednak kiedy tylko wychodziłem z domu
rozpoczynałem niemający końca monolog z Bogiem, będący rwącym stru-

mieniem zarzutów, żalu i goryczy pod
jego adresem. On milczał. Co jakiś czas
dawał za to dowody swojej bezgranicznej miłości do mnie i mojej rodziny. To
doprowadziło mnie w końcu do miejsca,
w którym wyznałem w modlitwie: „Ty
byłeś i jesteś dobry i święty. Ja jestem
grzesznikiem. Proszę wybacz mi. Ponownie oddaję Ci życie swoje i swojej
rodziny. Proszę odbuduj je.”

miłości ojcowskiej. Zdecydowałem, że
będę darzył mojego syna miłością, a nie
jedynie o niej zapewniał; że będzie mógł
liczyć na mnie zawsze, a nie tylko wtedy, gdy będzie czynił wszystko po mojej
myśli. Tak bardzo chciałbym być dla niego przykładem, zarazić pasją dla Boga,
przekazać to, czego doświadczyłem w
relacji z Nim, by nie musiał dochodzić
do tego sam!

Zrozumiałem wtedy słowa apostoła Pawła, że bogactwo Bożej dobroci,
cierpliwości i pobłażliwości jest po to,
by prowadzić do opamiętania. Tak było
w moim przypadku. Pamiętam, jak ogarnął mnie pokój dalece przewyższający
ten, który zyskuje się przez poczucie
panowania nad sytuacją, ze względu na
znajomość wszystkich najdrobniejszych
szczegółów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu byłem spokojny o los swojej
rodziny ponieważ wiedziałem, że chociaż na to nie zasłużyłem, mój Ojciec
w niebie o wszystko się zatroszczy. Jego
miłość wyparła dręczące mnie poczucie
winy. Na powrót zyskałem pewność, że
On chce uczynić w moim życiu dalece
więcej od tego, o co proszę, lub czego
się spodziewam. Wierzyłem, że Bóg nas
poprowadzi i nie zawiodłem się.

Lekcje młodości

Ojciec łaskawy i wychowujący
Te doświadczenia nauczyły mnie kolejnej prawdy. Bóg Ojciec kocha nas miłością bezwarunkową i wieczną. Często
prowadzi nas do opamiętania, poprzez
okazywanie dobroci w momencie, gdy
zasługujemy na karę. Jest tak dlatego, że
miłosierdzie góruje nad sądem, a mądra
miłość jest skuteczniejsza od kary.
Prawdą jest również to, że chociaż mogłoby się wydawać, że jest inaczej, Bóg
nigdy nie traci kontroli nad naszym życiem. Prowadzi nas tak, by doświadczenia, które nas spotykają, czyniły nas
gotowymi na to, co przed nami. Bóg
uczy nas życia. Uczy nas tego, co nam
wyjdzie na dobre: „Tak mówi Pan, twój
Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan, twój
Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść
(…)” Izaj. 48:17.
Cieszę się, że mam Ojca w niebie, który
mnie kocha miłością mądrą i pełną pasji. Obserwując jego poczynania względem mnie, zacząłem uczyć się od niego

W moim życiu był jeszcze ktoś, kogo
chciałbym naśladować. To mój ziemski
tato. Chciałbym umieć uczyć mojego
syna wszystkiego co ważne tak, jak niegdyś nauczył mnie tego on. Dobrze pamiętam te dni, kiedy tato zabierał mnie
ze sobą do kaplicy. Nie chciałem z nim
chodzić. Strasznie mi się tam nudziło.
Jednak on z charakterystyczną dla siebie
konsekwencją brał mnie ze sobą, ilekroć
się tam wybierał. Trzeba było chodzić
systematycznie, bo budynek był stary
i wymagał ciągłej opieki. Pilnowaliśmy,
by woda w rurach nie zamarzała oraz
wstawialiśmy szyby, które chuligani często wybijali.
W domu stałym zwyczajem było wspólne wieczorne czytanie Biblii i modlitwa.
Zazwyczaj czytał tato, a gdy skończył,
przychodził czas na modlitwę. Klękaliśmy w kółku i każdy po kolei modlił się
własnymi słowami. Modlitwę kończyło
wspólne „Ojcze nasz”.
Rodzice nauczyli mnie również ofiarności. Zanim wyszliśmy z domu do zboru,
tato wszystkim dzieciom wręczał pieniążki, które mieliśmy wrzucić na tacę
podczas zbierania ofiary. Mówił wtedy,
że dzisiaj to on nam daje pieniądze na
ofiarę, ale gdy dorośniemy, mamy to robić sami.
Każda osoba w zborze miała swoje zadanie do wykonania. Kolejnym obowiązkiem taty było palenie w piecu-kozie,
w czasie nabożeństwa. Gdy byłem mały
marzyłem o tym, by kiedyś przejąć po
nim tę służbę. Bacznie przyglądałem się,
jak zdejmuje żeliwne krążki, by załadować piec węglem, a potem z powrotem
układa je z wielką starannością. Trzeba
było wielkiej wprawy, by robić to w czasie nabożeństwa i nie rozproszyć zebranych. W miarę upływu czasu kolanko
w kozie rozgrzewało się do czerwoności,

a salę wypełniało przyjemne ciepło. Ludziom lepiej słuchało się Słowa Bożego.
Wiedziałem, że na pewno przejmę kiedyś jego obowiązki.
W zborze dodatkowo każdy mężczyzna
musiał głosić kazania. Ustalano grafik
usług tak, by każdy mógł wygłosić kazanie. Patrzyłem jak zahipnotyzowany, gdy
tato wychodził za kazalnicę i głosił kazanie. Jak bardzo chciałem móc stanąć
kiedyś za kazalnicą i wygłosić po raz
pierwszy swoje!
Tak, to mój tato zaraził mnie pasją dla
Boga; poświęceniem dla zboru i kościoła. Od kiedy pamiętam w domu żyło się
zborem, bo zbór był postrzegany jako
szczególna wartość. Nasz rodzina nie
była jednak pod tym względem niczym
wyjątkowym, raczej tak było wtedy we
wszystkich domach w naszym zborze.
To dlatego każdy w zborze, gdy zachodziła taka potrzeba, potrafił poprowadzić
szkółkę niedzielną, spotkanie młodzieżowe, nabożeństwo, czy wspólny śpiew.
Przekazać pałeczkę
„Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje
mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu
jeszcze większe dzieła niż te, abyście się
dziwili.” Jan. 5:20
Często myślę o tym, jakie wartości moje
dzieci wyniosą z domu? Jaki przykład,
pasję do czego? Czy zdążę zarazić je pasją dla Boga, kościoła, zboru, czy stracę
je dla świata? Czy nauczę je wszystkiego,
co ważne dla życia i pobożności? Jakimi
ludźmi będą gdy dorosną?
Gitara
Postanowiłem mieć na nie wpływ teraz,
gdy jeszcze jest taka możliwość, bo gdy
opuszczą rodzinny dom, procentować
będzie to, czego się w nim nauczyły. Od
kiedy pamiętam mój syn zawsze miał
przy sobie gitarę, lub coś, co ją przypominało. Ta pasja do gitary wzięła się
z czasów, gdy jako pastor prowadziłem
śpiew w zborze. Towarzyszył mi wtedy,
z przejęciem „grając” na małej gitarce.
Dwa lata temu zabrałem go na jeden
z obozów młodzieżowych, gdzie natychmiast dołączył do zespołu muzycznego, grając na gitarze zrobionej z butelki i przewieszonego przez szyję sznurka. Było to całkiem zabawne, do czasu,
kiedy przyszedł do mnie oznajmiając,
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POKOLENIA

PUNKTY WIDZENIA

Od tego czasu nie raz jeszcze płakał, gdy
nie potrafił zagrać jakiegoś akordu. Cierpliwie mu wtedy powtarzałem, że to tylko
kwestia czasu i ćwiczeń. Dzisiaj czasami
siadamy razem i gramy, każdy na swojej
gitarze, a ja czuję satysfakcję. Modlę się
wtedy, by Bóg rozwijał jego talent sobie
na chwałę, by uzależnił go od siebie, by
chłopak przylgnął całym sobą do Boga
i by jego serce należało do Niego.
Dlatego, gdy nadarza się okazja, siadam
obok niego, przytulam go ramieniem
i mówię mu jak bardzo go kocham i jestem
z niego dumny. Kiedy denerwuje się, że
coś mu nie wychodzi tak, jak powinno,
cierpliwie tłumaczę, że to tylko kwestia
treningu i czasu. Jeżeli będzie wytrwale
ćwiczyć i nie podda się, z pewnością doskonale opanuje tę umiejętność. Wystarczy przecież 5% talentu i 95% pracy, by
osiągnąć cel. Nie ma nic wspanialszego
od widoku własnego dziecka, które pokonuje stojącą przed nim przeciwność
i dzięki naszemu wsparciu uzyskuje to
szczególne doświadczenie, że jest w stanie uczynić daleko więcej, niż dotychczas myślało.
Kochać zbór
Mój tato zaszczepił we mnie pasję do
Boga, kościoła i zboru. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie przykład rodziców
i doświadczenie Bożej miłości. Dzisiaj
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że tego dnia zagra na społeczności razem z zespołem, na prawdziwej gitarze,
nagłośnionej tak jak inne instrumenty
w zespole. Na dobre się przeraziłem.
Nie chciałem, by mój syn przeżył upokorzenie. Starałem się odwieść go od tego
pomysłu, ale żaden argument do niego
nie trafiał. Tłumaczyłem, że na razie jest
to jedynie zabawa i faktycznie nie potrafi jeszcze grać. On jednak trwał mocno
przy swoim postanowieniu. Przyszedł
czas na bolesną lekcję. Zgodziłem się by
zagrał, pod warunkiem, że zda egzamin
przede mną i kilkoma osobami z zespołu, grając poprawnie jedną z piosenek.
Choć bardzo się starał, gitara wydawała
jedynie nieskładne dźwięki. Z jego oczu
popłynęły łzy. Ze spuszczoną głową zapewniał nas, że potrafi grać, tylko teraz
zapomniał. Serce mi krwawiło. Usiadłem
koło niego, przytuliłem mocno do siebie
i powiedziałem, że choć nie umie jeszcze grać, to obiecuję, że go nauczę.

Janusz Kucharczyk

staram się robić to samo z nadzieją, że
i mnie uda się zaszczepić tę samą pasję
w moich dzieciach. Modlę się ufając,
że Bóg, swoją mocą działającą we mnie
potrafi uczynić daleko więcej ponad to,
o co proszę, albo o czym myślę. Odwagi
w modlitwie dodaje mi świadomość, że
jest to modlitwa zgodna z Bożą wolą,
któremu należy się chwała w Chrystusie
Jezusie po wszystkie pokolenia. Apostoł
Paweł bowiem napisał: „Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi
daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
Temu niech będzie chwała w Kościele
i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” Ef. 3:20-21.
Nasz przykład
Jaki przykład dajemy naszym dzieciom?
Żyjemy w czasach dla miłości ojcowskiej
trudnych. Mało mamy w kulturze pozytywnych wzorców. Tym bardziej pamiętajmy i doceniajmy, że dobry przykład
potrafi zdziałać cuda w życiu naszego
dziecka. Pamiętajmy również o wsparciu
i zachęcie, nauce dyscypliny i wierności.
Ono tego potrzebuje jak kwiat wody.
Kochajmy w tym wszystkim to, co chcemy, by kochały nasze dzieci.
Kiedy patrzę na swoje życie, widzę, jak
wspaniałych lekcji nauczył mnie mój
niebieski Ojciec. Widzę również jak
wiele otrzymałem poprzez miłość mojego ziemskiego taty. Pamiętajmy o kolejnych pokoleniach. Patrząc na nasze
dzieci, powierzajmy je naszemu Ojcu
w niebie. Do nas należy szczególna rola
w ich kształtowaniu. Uczmy się od Niego ojcowskiej miłości, której wszyscy tak
bardzo potrzebujemy.

ak świat światem zawsze ludzie
zakładali takie czy inne rodziny, ale
też nigdy nie wszyscy. Zawsze przecież byli również tacy, i to zarówno
mężczyźni jak i kobiety, którzy tego
nie robili. Zawsze też przyczyny tego
były bardzo różne. W różnych w epokach różnie to oceniano. Motywy bowiem nie wejścia w związek małżeński
mogą być bardzo różne. Może to być
zarówno niechęć do wzięcia na siebie
odpowiedzialności, jak i wzięcie na
siebie odpowiedzialności innej, która
utrudnia wejście w związek małżeński. Może to być zarówno nadmierny
apetyt na uciechy seksualne, jak i niechęć do seksu. Może to być bardzo
wielka atrakcyjność dla płci przeciwnej, z której powodu ktoś nie chce
i nie musi ograniczać się węzłem małżeńskim, jaki przeciwnie, nieatrakcyjność, która innych odpycha. Może to
być zarówno zawyżona samoocena,
których wszystkich potencjalnych
partnerów uznaje za niegodnych siebie, jaki przeciwnie, radykalnie obniżona, przez która ktoś nie uznaje
siebie za osobę godną miłości. Może
to być zarówno zbyt silny romantyzm który każe bujać w obłokach
w poszukiwaniu księżniczek i książąt
z bajek oraz prawdziwej miłości, jak
i kompletny brak romantyzmu, nie
odczuwanie w ogóle potrzeby bycia
z kimś. Może to być uważanie związku za mniej istotny, niż kariera lub jakaś pasja. Może to być też dowolna
kombinacja powyższych, także tych
przeciwstawnych sobie.
W historii też akcentowano różne
motywy. W czasach cesarstwa rzymskiego istniało prawo, które zachęcało do wchodzenia w związki małżeńskie ustanowione przez Oktawiana
Augusta, aby zapobiec nadmiernej
ilości osób nie wchodzących w związek małżeński. Ono zresztą nie bardzo działało i w końcu je zniesiono.
Chrześcijanie pochwalali życie w pojedynkę, ale zarazem w czystości, co
było świadectwem dla ludzi tamtych
czasów. Gnostycy posuwali się dalej,
potępiając małżeństwo, ale akcep-

Rodzina,
ach rodzina,
a co
z singlami?
fot. stockxchng

tując związki homoseksualne, jako nie
prowadzące do prokreacji. W średniowieczu Kościół zniechęcał do prokreacji,
propagował życie zakonne, a w końcu
wprowadził celibat również dla księży
diecezjalnych. Oczywiście inną sprawa
była praktyka. Natomiast Reformacja
była niechętna wobec idei celibatu, propagowała życie rodzinne. Ale i ona wydała ludzi żyjących samotnie.
Dzisiaj zjawisko życia w pojedynkę jest
dość powszechne. Jego przyczyny
mogą być bardzo różne, wszystkie, jakie
opisaliśmy na początku. Często jednak
są wyrazem współczesnego hedonistycznego stylu życia i niedojrzałości
emocjonalnej, co prowadzi do przelotnych związków bez trwałego wiązania
się z drugą osobą. Kościoły dzisiaj są
niechętne życiu w pojedynkę przeciwstawiając życie rodzinne owej niechrześcijańskiej kulturze singli. W kościołach
ewangelikalnych lansuje się na ogół
życie rodzinne, szybkie małżeństwa,

niestety prowadzące często do równie
szybkich rozwodów.
Co na to Biblia? Biblia jest bardzo niejednoznaczna. Stary Testament jest
w większości prorodzinny, choć niektóre z jego głównych postaci, jak prorok Jeremiasz, żyją z Bożego nakazu
w samotności. Nowy Testament jest
niemal doskonale dwuznaczny. Zarówno zwolennik życia małżeńskiego jak
i życia samotnego znajdzie odpowiednie
teksty i to często w tekstach tych samych. Małżeństwo może być bowiem
zarówno ochroną przed pokusami i obrazem miłości Jezusa do Kościoła, jak
i kompromisem ze światem. Życie poza
związkiem może być nieszczęściem,
krzywdą, narażeniem się na pokusy, jak
i wyrazem pełnego oddania się Bogu
i zdrowej oceny sytuacji. W praktyce
życia jednak chyba różne motywy się
ze sobą mieszają i nie zawsze jest łatwo
rozstrzygnąć, czy w sytuacji danej osoby do Boga zbliży raczej małżeństwo,
czy życie w pojedynkę.

I małżeństwo i życie w pojedynkę bowiem ma swój duchowy i wzniosły
aspekt, jak i wręcz przeciwnie, całkowicie
cielesny. Małżeństwo może być wyrazem
poskramiania swego egoizmu, miłości
wobec drugiego człowieka i poddania się
Bogu, ale może też być tylko sposobem
na szybkie zaspokojenie potrzeby seksualnej lub ucieczki przed samotnością, co
może prowadzić do związku patologicznego lub rozwodu. Te ostatnie skądinąd
są plagą w środowisku ewangelikalnym
w USA, a i coraz częstsze u nas, co
o motywacjach zawierania tego związku
przez współczesnych chrześcijan zbyt
dobrze nie świadczy. Życie w pojedynkę
może być wyrazem poświecenia się Bogu
i życia dla kościoła, ale niestety często
pod spodem i tu widać mniej duchowe
motywy: niedojrzałą psychikę, silny egocentryzm, czy ucieczkę przed odpowiedzialnością. Bez wniknięcia w serce się
więc nie obejdzie. Każdy sam musi więc
ocenić, jakie motywy u niego dominują,
zarówno w przypadku wyboru małżeństwa, jak i życia samotnego.
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Agata Fryś

Ile jestem wart?

Każdy z nas potrzebuje mieć świadomość siebie, zdawać sobie sprawę
z tego, kim tak naprawdę jesteśmy, ile
jesteśmy warci. Bez tego nie znajdziemy sobie celu, odpowiednich marzeń,
ani nawet przyjaciół. Jeśli nie potrafimy
ocenić samego siebie, mamy wątpliwości co do swojego znaczenia, to wszystko co w życiu robimy jest niepewnością,
ryzykiem. Świat przyczepia nam dziś do

innym jak dziełem przypadku, splotem
nieznacznych okoliczności, wytworem
natury, pionkiem w grze ewolucji, istotą
powstałą z bezosobowego tworu. Dla
polityki jesteśmy jednostkami w społeczeństwie, dla piosenkarza jednymi
z miliona fanów, dla religii jednymi z tysięcy ludzi przychodzących w niedzielę
do kościoła, dla producentów soków
marchwiowych jesteśmy konsumentami,

tylko być najlepszym w klasie a nie dostrzegają, że nie mają nawet czasu, by
pójść z własnym ojcem na spacer.

Niewielu z nas powie o sobie, że jest
z rodzin patologicznych, ale ilu z nas
czuje się dobrze w swoim domu? Ilu
z nas doświadcza tam prawdziwej,
ciepłej, nawet jeśli chwilami surowej
miłości? Ilu czuje się docenionych,
bezpiecznych? To samo tyczy się dzisiejszych zakochanych par, związków
i małżeństw. Widzę wokół siebie młode kobiety, które wiążą się z mężczyznami, którzy już teraz nie okazują im
szacunku i traktują je jak przedmioty.
I chłopaków, których dziewczyny już
zdążyły ich zdradzić.
Czasem fakt, iż każdy ocenia nas inaczej prowadzi do zagubienia. W innych
przypadkach po prostu wybieramy najbardziej odpowiadającą nam i wygodną
cenę, identyfikując się z nią. W innych
przypadkach prowadzi to do znacznie
podwyższonej lub obniżonej samooceny. Każdy z nas reaguje inaczej, a przecież wszyscy jesteśmy wciągnięci w wir
świata, który kreśli naszą wartość na
każdym kroku. Czasem po tym, jak wyglądamy, ile zarabiamy, czasem – ile dobrych uczynków mamy w kieszeni.

pleców wiele metek z ceną. Sprawdź ile
jesteś wart dla siebie. Dla nauki. Dla ludzi. I ile jesteś wart NAPRAWDĘ.
Pewien naukowiec wyliczył, iż utrzymanie przeciętnego dziecka, od urodzenia do 18 roku życia kosztuje 200250 tysięcy złotych. Statystyki mówią,
iż jeśli za dobry miernik wartości człowieka uznamy zarobione przez niego
pieniądze, to biorąc pod uwagę średni
zarobek 2000 zł, wartość ludzkiego
życia wynosi blisko 1 mln złotych. Według chemicznego składu organizmu
człowieka nasza wartość wynosi średnio 200zł.
Wsłuchując się w teorię ewolucjonistów, jesteśmy warci tyle co chrabąszcz,
węgiel brunatny i wirus grypy. Biorąc
pod uwagę tę tezę, człowiek jest niczym
20
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którzy płacąc 5 groszy więcej za karton,
dają milionowe powiększenie zysków.
A jak oceniają nas bliżsi ludzie? Rodzina? Okazuje się, że spora część naszych rodziców wzięła ślub tylko dlatego, że „wpadli” z nami, bądź naszym
starszym rodzeństwem. Co trzecia osoba czytająca ten tekst jest z rodziny, w
której co najmniej pierwsze dziecko
było przypadkiem, czymś zupełnie nieplanowanym lub nawet niechcianym,
przynajmniej na tamtą chwilę. A jak jest
teraz? Rodzice tak bardzo nas kochają,
że wyjeżdżają na lata za granicę, by zarobić na mieszkanie i edukację... lecz
nie widzą, że ich pozostawione dzieci
czują się samotne i nic nie warte. Młodzi ludzie dla rodziców starają się o jak
najlepsze oceny, uczą się godzinami, by

Wielkie oddziaływanie niedowartościowania widzę w historii Lynette Fromme.
To młoda dziewczyna pochodząca z Kalifornii. Jej ojciec był alkoholikiem, ona
sama uważana była przez rodzinę za
niedorajdę, która do niczego się nie nadaje. Lynette uciekła z domu i wstąpiła
do grupy Charlesa Mansona, dla którego próbowała zamordować prezydenta
Stanów Zjednoczonych Geralda Forda.
W jednym z wywiadów ta kobieta powiedziała: „Ten, kto pokocha mnie jako
pierwszy, temu oddam swoje życie”.
Widzicie, co myślała o sobie młoda
dziewczyna? Nigdy wcześniej nie poczuła, że ktoś ją kocha. Zainteresowanie okazał jej wyłącznie jeden z groźniejszych morderców na całym kontynencie. To nie znaczy, że nikt wcześniej
jej nie kochał, ale znaczy to, że nikt nie
okazał jej miłości.

Wielu z nas jest potwierdzeniem tezy,
iż człowiek niedowartościowany żyje
w desperacji. Coraz częściej w moim
miasteczku spotykam się z niedowartościowanymi chłopakami, którzy muszą
kogoś pobić, by poczuć się ważni. I z
dziewczętami, które idą do łóżka z jednym, drugim, kolejnym, by poczuć się
kochane... Z mężczyznami, którzy sięgają po alkohol, bo nie czują, by dla kogokolwiek coś znaczyli. Z kobietami, które
pochłania wir pracy, w którym zdobywają wartość przez zawodową karierę.
Ale nawet jeśli czujemy się kochani
w naszych rodzinnych domach, nawet
jeśli szkoła wpoiła w nas pewność siebie i nie zostaliśmy w młodości skrzywdzeni przez przyjaciół, ani nie mamy
kompleksów a w pracy dobrze sobie
radzimy, to jakie znaczenie ma wtedy
nasze życie? Przecież i tak w każdej
chwili możemy stracić pracę, przyjaźń
czy zdrowie... już jutro może nas nie
być na tym świecie.
Więc ile NAPRAWDĘ jesteśmy warci?
Myślę, że każdy z nas potrzebuje rozstrzygającego sądu. Prawdziwego w stu
procentach. Czegoś, na czym można się
oprzeć. Słowa Bożego, niezmiennego.
Wierzę, że ludzie dzielą się na dwie
grupy: grzesznicy i grzesznicy obmyci

z grzechów. Każdy z nas, określił siebie
poprzez to, co robi: gdy skłamiemy, czyni nas to kłamcami, gdy kradniemy, czyni nas to złodziejami, gdy nienawidzimy,
czyni nas to mordercami. Jesteśmy więc
wszyscy grzesznikami. I to automatycznie powinno powalić nasze jakiekolwiek
poczucie własnej wartości. Nie zachowujemy się jak istoty stworzone na obraz Boga. Swoimi myślami, językiem,
słowem przeczymy temu, byśmy mieli
jakąkolwiek wartość. A wielki, sprawiedliwy Bóg widzi, jak grzesznymi i małymi jesteśmy. W Księdze Izajasza nazywa swój lud „robaczkiem”, „garstką” (Iz.
41:14), jednak już dwa rozdziały dalej
czytamy: „Dlatego, że jesteś w moich
oczach cenny i drogi, ja cię miłuję”.
W Jego oczach. W Jego oczach. Bo naszej wartości nie określają nasze czyny,
ale czyn Chrystusa. Bo to, kim jesteśmy
nie jest zdefiniowane przez nasze grzechy, tylko przez naszą pozycję względem Boga. Bo to ze względu na Stworzyciela, nie zaś ze względu na stworzenie
jesteśmy cenni. Kosztujemy parę tysięcy
złotych, jesteśmy dla świta konsumentami, dziełem przypadku, najbliżsi często
nie okazują nam miłości, a miałby nas
kochać i oddać za nas życie sam Bóg –
ten który może mieć wszystko? Przecież
mógł stworzyć ludzi idealnych, wytresowanych, którzy czciliby Go codzien-

nie, dawaliby Mu wszystko, kochaliby
bez zastanowienia. A On wybrał marne,
grzeszne stworzenie, „robaczka”.
Zastanówmy się więc jeszcze raz, kim
jesteśmy, kto ma rację. Czy naszą wartość dobrze określi rynek gospodarczy,
chemicy, drugi człowiek, czy sam Bóg?
Kto jest w stanie uczynić nas prawdziwie cennymi? Czy w takim razie powinniśmy coś uczynić z tą wiedzą? Jak
odpowiedzieć na fakt, że jest ktoś, kto
buduje swoją chwałę prawdziwie ciebie kochając? Jeśli tak jest, to czy warto
mieć relację z tą osobą? Dla kogo chcemy żyć? Czy przyjmiemy dar, jaki otrzymaliśmy dlatego, że mimo iż zasługujemy na potępienie, to Boża mądrość i miłość sprawia, że możemy być nazwani
Jego Dziedzicami i Współpracownikami
Chrystusa? Czyich uczuć względem nas
samych możemy być pewni? Ile NAPRAWDĘ jesteśmy warci?
Boża miłość względem nas jest nieskończona i niemożliwa do opisania. Jednak
swoją wartość odkryć możemy dopiero,
gdy ustanowimy Chrystusa Zbawicielem i Panem naszego życia. Wtedy nasza wartość będzie niezagrożona i stała
– bo właśnie takim jest Ten, który ustanawia naszą wartość, Niezmienny Bóg,
który wydał Własnego Syna na krzyż,
by umarł za grzechy człowieka.

Ciche, urocze miejsce nad Bugiem proponuje zbór w Rudce
Do wynajęcia wygodny domek dla rodziny
lub małej grupy: 4 pokoje dwuosobowe,

salon z kominkiem i aneksem kuchennym,
łazienka. Ogrodzony teren z parkingiem,
miejsce na grill i boisko do siatkówki.

Zapraszamy do Krynicy!

(woj. lubelskie)

Doskonały od wiosny do jesieni!

Cena do uzgodnienia.
Informacje pod numerem telefonu: 508357389

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy,
Pijalnia Wód Leczniczych, wiele szlaków
turystycznych, kolejka gondolowa na
Jaworzynę, kino 3D, malownicza okolica,
spokój i cisza. Oferujemy: pokoje
rodzinne 2 i 3 osobowe, 2 pokoje zbiorowe
(w przypadku większych wycieczek), sala
wykładowa, stołówka, kuchnia.
Ceny do negocjacji, zależnie od wielkości
grupy i czasu pobytu.
Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój
tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Do zobaczenia w Krynicy!
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

Wiara i muza

Tomek Bogowski

LUXTORPEDA

W latach ‘30 ubiegłego wieku chyba
każdy wiedział, czym jest Luxtorpeda.
Było to popularne określenie spalinowego wagonu dalekobieżnego o aerodynamicznych (jak na tamte czasy
oczywiście) kształtach. W zależności
od modelu i producenta, takie wagony rozwijały zawrotne prędkości od
60 do nawet 140 km/h (patrząc dziś
na koleje chciałoby się do tamtych
czasów wrócić)! Dziś jednak nie chcę
pisać o muzyce kół stukających podczas jazdy z taką prędkością.
Luxtorpeda to nowy projekt LitzyRoberta Friedriecha, znanego m.in.
z kapel: 2 Tm 2,3, Acid Drinkers, Arka
Noego, Kazik Na Żywo, Turbo, Creation Of Death, czy Flapjack. W skład
zespołu wchodzą także niemniej znani z innych projektów muzycznych
Kmieta, Drężmak, Krzyżyk oraz Hans.
Bardzo dobrze słychać, że chłopaki nie zaczęli grać ze sobą wczoraj.
W sklepach możecie znaleźć nowy
album, pod tym samym tytułem, który
wyszedł bardzo niedawno.
Na płycie znalazło się 19 kawałków,
z czego 9 to instrumentalne wersje
zwykłych numerów. Płyta będzie fajnym gadżetem dla lubiących mocniejsze granie (a jakże!). Trudno zakwalifikować styl muzyczny Luxów – i dobrze.
Widać inspiracje muzyką, której chłopaki słuchają, bo zjawiają się mocno rockowe partie (w dużej części),
trochę grawlu, punkowych rytmów
a nawet rap-core. W moim przypadku
od razu po zdjęciu folii płyta wylądowała w samochodowym odtwarzaczu
i siedzi tam do dziś, i to niech będzie
najlepsza rekomendacja.
Dla tych, którym tak jak mi muzyka
bardzo przypadła do gustu, mam dobre informacje o trasie koncertowej
promującej nowy album. Koncerty
odbywają się dosłownie w całej Polsce, nie omijając także mniejszych
miast a duży koncert szykuje się także
na tegorocznym Slot Art Festivalu.
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„Dla świń jest urwisko,
a dla ludzi Prawda”

- [Luxtorpeda- 3000 świń]

Pamiętacie historię, gdy Jezus przybył do
Gadary (czy też Gerazy), gdzie przywitał
go tłum wraz z człowiekiem, który mówiąc
delikatnie, nie był do końca normalny? Nie
mieszkał w normalnym domu, ale kręcił
się po cmentarzu. Pewnie zakłócał spokój
mieszkańców, darł gębę i może porywał
hodowlane zwierzęta, żeby od czasu do
czasu zjeść coś porządnego. Taki, nieładnie mówiąc, wioskowy wariat. Mieszkańcy „na bank” mieli go dość, próbowali
go wiązać linami i łańcuchami, jednak ten
w jakiś dziwny sposób zrywał je i dalej
robił swoje. Co więcej, miał upodobanie
w okaleczaniu siebie. Jak akurat nie robił
nic złego innym, to naparzał sam siebie
kamieniami, powodując rany. Mało przyjemny widok, szczególnie dla spotykających się z kimś takim po raz pierwszy. Ten
człowiek przybiega do Jezusa i niejako
z wyrzutami, ale też oddając pokłon prosi,
aby Jezus nie dręczył go przed czasem.
Po krótkiej konwersacji okazuje się, że
człowiek ten jest pod władaniem legionu
demonów (to bardzo dużo!) i to właśnie
z tymi demonami rozmawia Jezus. Pada
prośba, aby jeśli już mają być wypędzone
z tego gościa, poszły w stado świń. Jezus
(do dziś nie wiem, czemu poszedł im na
rękę) godzi się na taki układ i za chwilę
ten człowiek siedzi obok Niego, już z normalnym wzrokiem, ubrany i spokojny. Wydawałoby się, że to happy end – czy aby
na pewno? Ludzie z wioski widząc, co się
stało zbiegli się i zaczęli prosić Jezusa,
aby odszedł z ich stron. Dlaczego?

Każdy z nas ma w życiu takie świnie, które
Jezus zrzuca w urwisko, aby wszystko wróciło do Bożej normy. Dla nas one są jednak tak ważne, że próbujemy je wyłapać,
albo pójść na jakiś kompromis z Bogiem.
Te świnie to takie nasze małe grzeszki,
słabości. Świnią może być relacja, która
prowadzi nas do grzechu, ale jest dla nas
zbyt cenna, aby ją poświęcić. To może być
obżarstwo, lenistwo, pożądliwość, uzależnienie od komputera czy TV. To może być
wszystko, co po głębszym zastanowieniu
możemy nazwać grzechem, kwitując zaraz, że wielu innych chrześcijan też tak
robi. Czy to, że robią tak inni jest wyznacznikiem tego, co wolno tobie?
Jezus przychodzi do naszego życia i chce
zrobić porządek od początku do końca. Do
pewnego momentu zgadzamy się z Nim,
ale kiedy dotyka naszych cennych świń,
buntujemy się. Czy podczas czytania nie
przychodziły ci do głowy rzeczy z twojego
życia? Czy chcąc być fanatycznym naśladowcą Jezusa, Pasterza, chcesz za sobą
ciągnąć trzodę chlewną? Nie ma na nią
miejsca, owce i świnie nie chadzają i nie
pasą się razem! Twój wybór, twoja decyzja, które stado jest dla ciebie ważniejsze.
Zrzuć swoją świnię z urwiska, a jeśli dla
ciebie jest to za trudne, poproś Jezusa,
żeby pomógł ci ją zepchnąć. Gwarantuję,
że bardziej na tym skorzystasz, niż stracisz. Dla świń jest urwisko, a dla ludzi
Prawda!

Czy my czasem nie reagujemy
w podobny sposób? Jezus przychodzi do naszego życia, robi porządek, pomaga nam pokonać rzeczy,
z którymi sobie do tej pory nie dawaliśmy rady, a my... no właśnie.
Czy problemem dla Gerazeńczyków
było to, że nie będzie już kogo wiązać łańcuchami, lub też nie można
będzie straszyć tym wariatem dzieci? Nie. Chodziło o świnie, które
były dla nich warte więcej, niż dzieło
Jezusa.

Rycerz
To mój miecz
lekko zardzewiały
chociaż nie wiadomo
czy to nie plamy krwi
pozostałości chwały?
Tu moja tarcza
porzucona w kącie
wyszczerbiona na brzegach.
Przyjaciółka
chroniąca życie
przed razami wroga
ognistymi pociskami
nienawiści i pokus.
Tam twarzowa przyłbica
osłaniająca oczy
zwierciadło duszy
głowę - siedlisko myśli
szczękę zaciśniętą
w silnym postanowieniu wytrwania.
Gdzieś zawieruszył się
srebrny pancerz
pewnie zaśniedziały
pokryty patyną czasu
chowający serce
przed włóczniami Zła.
I jeszcze rękawice
prawa do rzucania wyzwania
lewa do wspierania się
na mieczu
czy łęgu końskiego rzędu
dające siłę i łaskę zwyciężonym.
Cóż mi uczynić trzeba?
Przepaszę się pasem.
Wyczyszczę zbroję.
Pieczołowicie naprawię
uszkodzenia i odpędzę kurz.
Przywdzieję zbroję
ruszę do boju
w zwartym szeregu
współrycerzy wiary.

fot. stockxchng
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„PRYSCYLLA”
Beata Jaskuła-Tuchanowska

W rodzinnym
grob nie

/

Lubię oglądać stare zdjęcia. Tu babcia z dziadkiem i ciocią
Genowefą przy choince. Tu druga
babcia trzyma na ręku trzymiesięczną
zaledwie Patrycję – moją córeczkę.
Tam jeszcze ja – ośmiomiesięczna,
ściskam w pulchnej dłoni pierwszego znalezionego przez siebie grzyba. Przypominam sobie twarze tych,
którzy odeszli, wspólne uroczystości,
wakacje, podróże w gronie rodzinnym. Chociaż może i powinnam
powiedzieć w grobie rodzinnym, bo
wszyscy moi bliscy zmarli, dzieci wyrosły i niektóre mają własne rodziny
i własne albumy rodzinne.
Zastanawiam się nad wizerunkiem
współczesnej rodziny. Czy jest on
taki, jak kiedyś? Niewątpliwie zmienił się radykalnie od czasów naszych
dziadków. Kiedyś jedyną drogą kariery
dla kobiety było dobre zamążpójście.
Dzisiaj rzadko która z kobiet łączy te
dwa pojęcia: kariera i wyjście za mąż.
Chociaż media od paru dobrych lat
usilnie nas przekonują, że możliwe
jest udane połączenie pracy zawodowej i bycia mamą, żoną a nawet
perfekcyjną gospodynią, my coraz
częściej przekonujemy się na własnej
skórze, że to chyba tylko im się udaje
– tym wzorcowym aktorkom, modelkom, pisarkom, ale nam nie.
Nie, bo zaganiane w pracy nie mamy
ochoty piec już co tydzień drożdżówki, tak ulubionej przez pana męża,
i coraz mniej nas denerwuje nasza
nadwaga, bo ze zmęczenia nie mamy
siły na nową dietę cud, ani nawet nie
odżywiamy się zgodnie z wymogami
zdrowego życia; co tam my, naszym
dzieciom wrzucamy parę złotych na
pizzę, lub ewentualnie mrożone pie24
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rogi do garnka. Ale przecież rodzina:
mąż, dzieci to nie tylko jedzenie. Pewnie, że nie, tylko że razem z brakiem
czasu na wspólny smaczny posiłek
coraz rzadziej rozmawiamy ze sobą.
Nie mamy czasu – mijamy się: on wychodzi, gdy ona jeszcze śpi, ona wraca
jak on już śpi.
Jest jeszcze seks – cudowna więź między małżonkami... pod warunkiem, że
wynika z poczucia bliskości, wspólnoty, np. zainteresowań. Ale i tu okazuje
się, że powyższe problemy niekorzystnie wpływają i na ten aspekt życia
małżeńskiego.
No może więc dzieci... ale z dziećmi
też specjalnie nie rozmawiamy. One
siedzą w komputerze albo przed telewizorem, a my jesteśmy szczęśliwi,
jeśli chcą od nas tylko te parę złotych
na pizzę.
Wcale tak nie jest! – zakrzykniemy.
Przecież my, osoby wierzące, z prawidłowo ustawionymi priorytetami życiowymi, światli, mający dobre przykłady życia rodzinnego tak nie robimy,
my inaczej... przynajmniej w niedzielę.
Bo w tygodniu, to może rzeczywiście.
Ona na próbę chóru, on na studium
biblijne i grupę...
No, ale są jeszcze dziadkowie, Bogu
dzięki! Patrzę na swoich na zdjęciu...
owszem przetrwali razem aż do śmierci, ale... a ci drudzy też, tylko że to
było ich drugie małżeństwo... A my,
jakimi dziadkami jesteśmy? Wzorcowymi, czy wzorowymi? I chociażby
niektórzy nawet uznali nas za „świętą rodzinę”, jedynie my przed Bogiem wiemy, jaki jest jej stan – grono
czy grób rodziny?
A jeszcze w odniesieniu do Pisma,
zachwalającego stan małżeński przez

dobrze znane nam cytaty: „i źle było
człowiekowi samemu”, „jeśli masz
gorzeć, lepiej się ożeń!”, „i stworzył
Pan mężczyźnie kobietę – pomoc
dlań odpowiednią”, „rozradzajcie się
i rozmnażajcie” – czy możemy stwierdzić z przekonaniem, że małżeństwo,
rodzina to w ogóle dobry plan dla
współczesnego człowieka?
No więc widzisz – mówią single – najlepiej być samemu, rodzina to przeżytek, ewentualnie może warto by mieć
dzieci... I rośnie coraz bardziej grupa
samotnych matek (przepraszam za
seksizm, ojców samotnych jest mniej,
chociaż coraz częściej słyszymy
o tych, którzy chociaż są jednej płci,
też koniecznie chcieliby mieć dzieci,
chociażby adopcyjne).
Ostatnio na facebooku rozgorzała
dyskusja wśród członków pewnej rodziny. Ukazało się bowiem drzewo
genealogiczne uwzględniające wszystkie dzieci, wnuki i prawnuki, ale nie
wszystkich małżonków. Tylko aktualni
zostali uwzględnieni, dla tych byłych
zabrakło na drzewku szerokości. Jedno
z pytań polemicznych gorącej dyskusji
brzmiało: jak będzie w niebie? Czy
jak ktoś miał ślub kościelny to będzie
w niebie z tym poślubionym, czy
z tym następnym współmałżonkiem,
a może z tym, z którym się trwało najdłużej w związku, albo z tym, z którym się miało najwięcej dzieci, a może
z tym, kogo się najmocniej kochało?
Z ulgą westchnęłam wierząc, że małżeństw w ludzkim pojęciu w niebie
nie będzie. Tam będzie inna formacja. A póki co stwierdzam, że: świat
stanął na głowie! Rodzina się rozpadła! Może tylko na zdjęciu wygląda
jako tako. I to nie zawsze, bo ciągle
znajdują się ci poza kadrem.

fot. www.globalenvision.org

Ciekawe miejsca

- świadectwo siostry Anety Gajewskiej
Afryka - kontynent barw, zapachów,
emocji, przeciwieństw. Każdy kto tam
pojedzie, przeżywa niezapomniane
chwile i chce tam wrócić.
Swoją przygodę z Afryką rozpoczęłam
latem 2006 roku. Spędziłam na misji
w Kenii trzy miesiące i jednego byłam
pewna, to nie był mój pierwszy i ostatni wyjazd do Afryki. W 2008 roku wyjechałam do Ugandy, również na misję
i spędziłam tam pięć tygodni.
Uganda nazywana jest perłą Afryki,
znajduje się w samym jej sercu. Ludzie
mieszkający tam są znani ze swojej gościnności. W stolicy Ugandy, Kampali

fot. stockxchng

spędziłam dwa tygodnie. W biurze organizacji Sunrise miałam możliwość zapoznania się z programem pomocy dla
sierot objętych adopcją na odległość.
W Ugandzie wiele dzieci zostało osieroconych z powodu AIDS. Często wychowywane są przez jednego rodzica
lub kogoś z rodziny. Program Sunrise jest
dla nich szansą, mogą otrzymać pomoc,
dzięki której mogą pójść do szkoły, mieć
zaspokojone podstawowe potrzeby. Odwiedzając rodziny objęte pomocą często myślałam, jak bardzo różnił się mój
start życiowy od startu tych dzieci. One
muszą walczyć o każdą najdrobniejszą
rzecz. Wyraźniej to zobaczyłam, kiedy
koordynatorki programu Sunrise zaprosiły mnie na spotkanie do szkoły zawodowej, gdzie uczęszczało dziesięcioro
uczniów objętych pomocą. Dzieci miały

przygotowane listy rzeczy wymaganych
przez szkołę do podjęcia nauki zawodu.
Ku mojemu zaskoczeniu były to rzeczy
takie, jak nici, guziki, flamastry, ściereczki. Uświadomiłam sobie, jak wielkim
szczęściem jest posiadanie rodziców. Ja
nie musiałam prosić obcych osób o flamastry do szkoły. Moja mama sama pamiętała, co jest mi potrzebne, podczas
gdy dla tych dzieci są to rzeczy często
nieosiągalne a koordynatorki Sunrise są
dla nich jak matki. Niestety, mają ich
pod opieką kilkaset, więc nie zawsze są
w stanie zająć się każdym z nich osobiście. Dzięki mojej rodzinie i przyjaciołom udało nam się zebrać pieniądze na te
pomoce szkolne. Była to dla mnie wielka
radość, że możemy pomóc chociaż trochę. Jest to kropla w morzu potrzeb, ale
właśnie z kropel składa się morze.

Rozmowa z Renią Budzińską

- żoną pastora I Zboru w Warszawie

Twój rodzinny Zbór?
Mój rodzinny Zbór to I Zbór w Warszawie, w którym się wychowałam i w nim jestem do dnia dzisiejszego.
Kiedy zamanifestowałaś, żeby iść za Jezusem?
Decyzję pójścia za Jezusem podjęłam mając 14 lat i wtedy też
przyjęłam chrzest.

Jaki masz cel służby jako pastorowej w Zborze?
Zawsze uważałam, że każdy w zborze powinien robić to, do
czego powołał go Bóg, w czym czuje się dobrze i co lubi. Lubię
być tam, gdzie jestem potrzebna, zależnie od sytuacji i chwili,
mieć otwarty dom dla innych, odnaleźć się w tych najmniejszych, najdrobniejszych rzeczach, które często są konieczne,
aczkolwiek nie zawsze zauważane.
Ulubiony werset?
List do Kolosan 3;23 - ,,Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako
dla Pana, a nie dla ludzi”.
Ulubiona pieśń?
Bardzo stara, ale moja ukochana: Ty Panie znasz mą całą drogę
życia...(Głos Wiary).
Twoje ulubione zajęcie i jak spędzasz czas wolny?
Lubię spędzać czas z moimi córkami, spacerować z psem, czasami szyję różne drobiazgi.

Czym się obecnie zajmujesz
zawodowo?
Pracuję w szkole, prowadzę
sekretariat.
Jaką aktualnie wypełniasz
służbę w Zborze?
Uczę w szkółce niedzielnej
Twoja mocna strona?
Punktualność.
Twoja słaba strona?
Nieśmiałość i skrytość.
Lubię gdy w Kościele…
...ludzie nie oglądają się na innych, lecz chętnie sami biorą
czynny udział w życiu zboru.
Z jakimi problemami najczęściej spotykasz się w Kościele?
Plotkarstwo, niezrozumienie drugiego, brak miłości do innych.
Jak długo czekałaś na zrealizowaną odpowiedź Bożą na twoją
modlitwę?
Pan zawsze szybko rozwiązywał moje problemy, odpowiedzi
na prośby długo nie musiałam czekać. Teraz mam jedną jedyną,
na którą wyczekuję odpowiedzi już dłużej z nadzieją, że to już
wkrótce...
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„PRYSCYLLA”
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-letnia Małgosia jest żoną, matką i teściową, a ponadto z zawodu pielęgniarką, która stale troszczy się o innych.
„Pracowałam w szpitalu – opowiada
– a w weekendy studiowałam, chodziłam z córką na basen i podziwiałam
w szkole muzycznej podczas sobotnich
koncertów. Każdego dnia starałam się,
żeby moi domownicy mieli zdrowe
i smaczne posiłki – koniecznie ciepłe!

na myśl zjawisko potocznie nazywane
stresem…
Czym właściwie jest stres? Pojęcie
to wywodzi się pierwotnie z fizyki,
a dokładnie biorąc, z materiałoznawstwa. Stres oznacza tu ciśnienie, napięcie, obciążenie działające na materiał,
np. na stalową linę, na której zawieszony jest most. Zbyt duże obciążenie,
zbyt duży stres może doprowadzić do
pęknięcia materiału. Hans Selye, fizjo-

ST

Re
S
Robiłam wszystko, co mogłam, aby
zadbać o moich bliskich, żeby mieli
wszystkiego pod dostatkiem. Nie potrafiłam być szczęśliwa, póki wszystkich nie zadowoliłam.”
Tak każdego dnia pracowała i pędziła przed siebie, aż po latach wyrzeczeń i poświęceń jej akumulatory
się wyczerpały.
„Musiałam wziąć kilka tygodni
wolnego, bo nie miałam siły, żeby
zwlec się z łóżka i chociaż posprzątać
w domu.”
Ta świetna i niezastąpiona, a właściwie wręcz superkobieta poczuła, że
coś jest nie tak.
O co właściwie chodzi w tej historii?
Może Małgosia jest kobietą słabo zorganizowaną, a może przeciwnie – zbyt
ambitną? Jest również inna możliwość to krótkie opowiadanie przywodzi nam
26
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patolog, profesor Uniwersytetu McGilla
w Montrealu zapoczątkował badania
naukowe nad zjawiskiem stresu i przeniósł to pojęcie z badań materiałowych
na swój własny przedmiot poszukiwań:
za duże obciążenie, za duże napięcie,
zbyt duży stres powodują, że człowiek
doświadcza załamania.
Stres jest pojęciem bardzo szerokim.
Często mówimy: „jestem zestresowany”, „mam stresa”, „stres mnie obezwładnia”, „on żyje w ciągłym stresie”.
Gdy używamy tych zwrotów, na ogół
mamy na myśli emocje negatywne: lęk,
zagrożenie, rozpacz, bezradność…
Największy problem polega być może
na tym, że własnego stresu z reguły nie
rozpoznajemy. Wiele osób uważa nawet za przejaw swojej sprawności i siły,
gdy żyje w ciągłym napięciu, stale jest
pod naciskiem. Często tłumimy i odsu-

wamy od siebie nieprzyjemne sprawy
i uczucia. Odczucia negatywne pozbawiają nas energii, dlatego jest to na ogół
pomocny mechanizm obronny. Jednak
większość z nas potrafi tak skutecznie
tłumić negatywne emocje, że przestajemy odczuwać różnicę miedzy stanem
równowagi a szkodliwym stresem.
Są dwa rodzaje stresu: eustres i dystres.
Eustres. Grecki przedrostek „eu”
oznacza „dobre, piękne, pozytywne”.
Stres pozytywny powstaje wtedy, gdy
traktujemy jakieś zadania jako wyzwanie, mając jednocześnie wrażenie, że
mu podołamy. Wtedy nasz organizm
mobilizuje siły i nakierowuje się na rozwiązanie zadania.
Dystres (distres). Grecki przedrostek
„dis” oznacza przeciwieństwo „eu”.
Stres szkodliwy, jaki zwykle mamy na
myśli mówiąc o tym zjawisku – nieprzyjemne obowiązki i obciążenia, które nas
przerastają. W tej sytuacji często już na
początku rezygnujemy z poradzeniem
sobie z danym zadaniem.
Stres jest groźny dla człowieka, gdy
jest nadmierny, zbyt częsty i związany z silnymi negatywnymi emocjami.
Wówczas może stać się przyczyną wielu dolegliwości fizycznych i psychicznych. Zbyt często pojawiający się stres,
trwający zbyt długo może doprowadzić
do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu różnych narządów, a czasem
nawet i całego organizmu. Może dotyczyć naszych relacji z najbliższymi, ale
też bywa związany wyłącznie z tym,
co dzieje się w nas i z nami. Od jego
rozległości, czasu trwania i odporności
organizmu zależy rodzaj dolegliwości,
na które zapadamy z powodu stresu.
Bardziej podatne na stres są osoby
niecierpliwe, wrogo nastawione do otoczenia, agresywne, żyjące w pośpiechu,
nadmiernie rywalizujące, dążące do
celu za wszelką cenę. Natomiast u osób
o przeciwnych cechach (cierpliwych,
pokojowo nastawionych, żyjących bez
pośpiechu, skłonnych do współpracy,
zmierzających do celu bez walki) rzadziej dochodzi do nasilenia stresu.
W umiarkowanej dawce stres motywuje do pracy, stymuluje do działania
i jest siłą napędową. Wyzwala w nas
siłę do podejmowania trudnych zadań
i dzięki niemu bierzemy na siebie nowe
wyzwania. Radząc sobie ze stresem pa-

miętajmy o tym, że stwarza on okazję do
odkrycia swoich lepszych stron. Daje możliwość poznania własnej odporności, co
może prowadzić do wniosku, że jest ona
znacznie większa niż podejrzewaliśmy.
Wracając do historii Małgosi, spróbujmy
zastanowić się, co każda z nas może zrobić,
aby nasza codzienność wyglądała inaczej
niż ta, która zdecydowanie przerosła naszą
bohaterkę. Oto kilka rad dla kobiet zapracowanych i ambitnych (a która z nas w dzisiejszych czasach do nich nie należy?):
1. Rozładuj nagromadzone emocje przez:
spacer, gimnastykę, pływanie, bieganie, tenis, gry zespołowe czy towarzyskie (planszowe).
2. Zajmij się czymś, co sprawia ci przyjemność (czytanie książki, pielęgnacja kwiatów,
łowienie ryb, słuchanie muzyki).
3. Pamiętaj o modlitwie.
4. Śmiej się! Śmiech burzy napięcie, rozjaśnia twoją twarz, rozluźnia mięśnie, przywraca obiektywizm i ożywia nadzieję.
5. Świadomie oddychaj jednocześnie rozmyślając o ulubionych czynnościach i wyobrażaj sobie miejsca, w których chętnie
przebywasz.
6. Zadbaj o sposób życia - odżywiaj się
prawidłowo, śpij odpowiednio długo, zaplanuj czas na rozrywkę.
7. Nie zaniedbuj życia intymnego. To ważny sposób łagodzenia napięć.
8. Unikaj hałasu.
9. Nie bierz za dużo spraw na swoje barki.
Nim przyjmiesz na siebie kolejny obowiązek, prześpij się z tym.
10. Zaobserwuj i oceń swój stres. Dopóki
nie nauczysz się identyfikować czynników
wywołujących stres, dopóty nie będziesz
potrafiła sobie z nimi radzić. Dlatego notuj
objawy stresów i sytuacje, podczas których
się one pojawiają.
11. Pozwól sobie na odpoczynek. Nie mieszaj tego czasu z innymi zajęciami.
12. Oczekuj najlepszego. Nawet jeżeli
spotka cię rozczarowanie, czas przed nim
przeżyjesz wypełniona nadzieją.
13. Naucz się mówić „nie”.
14. Zaakceptuj siebie ze wszystkimi zaletami i wadami. Pamiętaj, że nikt nie jest
doskonały! (choć doskonalenie jest wskazane).
Jak nas znaleźć? - http://www.dlajezusa.pl/dj/

Wybierz zakładkę: Kościół. Wybierz: Agendy Kościoła
Wybierz: Służba Kobiet. Wybierz: Kontakt
lub zakładka: Forum. Wybierz: Forum dyskusyjne.
Wybierz: Boża kobieta. Po zarejestrowaniu możesz
rozmawiać na różne tematy z innymi użytkownikami
i korzystać z galerii.

Zgłoszenie:
Imię nazwisko ………………………………………….………………....………………
Dane do rejestracji (nr dowodu, PESEL) ………………………………….……………
1. Informacja o muzeum:
TAK ZGADZAM SIĘ na zapłacenie wstępu do Centrum Nauki
Kopernik

2. Zgadzam się na pokrycie kosztów autokaru: TAK / NIE (zakreśl w kółko)
Koszt Konferencji z wyżywieniem i noclegami:
145 zł - sala 5 osób i więcej
160 zł - sala 3-4 osoby
180 zł - pokój dwuosobowy z łazienką (w przypadku zainteresowania
pokojem 2 os., których jest ograniczona liczba, prosimy o pilny kontakt
z s. Liją pod numerem telefonu: 505 38 16 29 lub sluzbakobiet@wp.pl)
UWAGA! Obowiązkowa przedpłata na konto w wysokości 80zł do 30 lipca 2011,
pozostałą kwotę prosimy wpłacić przelewem do 15 września*
Nr konta bankowego w ING Bank Śląski: 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa,
z dopiskiem: „Konferencja Kobiet w Radości”

*prosimy o wydrukowanie potwierdzenia dokonanego przelewu (w wyjątkowych przypadkach
Skarbnik przyjmie na Konferencji gotówkę, jednak ze względu na dużą ilość uczestniczek,
bardzo prosimy o przelewanie kwot na wskazane poniżej konto bankowe, za utrudnienia z góry
przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie); w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 30.08
koszty przedpłaty zostaną pomniejszone o wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą
konferencji.
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tach XX wieku, zresztą w łonie Kościołów ewangelikalnych,
głównie proweniencji metodystycznej. Zielonoświątkowcy bardzo mocno uosabiają ewangelikalny styl religijności
i mają w swoim łonie niewielu chrześcijan dystansujących
się od tego typu pobożności (co natomiast można dostrzec
w znaczącym zakresie w niektórych denominacjach metodystycznych i baptystycznych). Nie będzie więc błędem
stwierdzenie, iż każdy zielonoświątkowiec jest ewangeli-

ściołów luterańskich (oraz – dodajmy na marginesie – anglikańskich). Natomiast stawianie Kościołów metodystycznych
(przynajmniej w wymiarze historycznym, względnie obecnie
w odniesieniu do znacznej ich części) poza gronem Kościołów
ewangelikalnych jest tak samo niedorzeczne, jak nie zaliczanie
Francji do kręgu państw założycielskich Unii Europejskiej.

Stereotypy dotyczące ewangelikalizmu

Utrzymywanie takiego poglądu dowodzi nieznajomości ewangelikalizmu w skali globalnej. Pierwsze Kościoły wywodzące
się z ruchu ewangelikalnego, a za takie należy uznać Kościoły
metodystyczne, praktykowały chrzest niemowląt. Ewangelikalizm w pewnym momencie ogarnął Kościoły o wcześniejszej genezie, w tym i Kościoły praktykujące chrzest osób
świadomych (mennonickie i baptystyczne, lecz w większej
mierze te ostatnie). Ale ponieważ jako ruch pobożnościowy
może funkcjonować w środowiskach posiadających rozmaite
dogmatyki i porządki kościelne, przeto denominacje, w których zapanował reprezentują szerokie spektrum konfesyjne.
Jeśli chodzi o stosunek do praktyki chrztu, Kościoły ewangelikalne można podzielić na trzy grupy: 1) Kościoły przyjmujące
jako zasadę chrzest niemowląt (głównie Kościoły prezbiteriańskie i kongregacjonalistyczne: np. Chrześcijański Kościół
Reformowany w Ameryce Północnej, Ewangelikalny Kościół
Kongregacjonalistyczny w USA), 2) Kościoły praktykujące wyłącznie chrzest osób świadomych (np. Kościoły baptystyczne
i zdecydowana większość Kościołów pentekostalnych), oraz

ażde znaczące zjawisko społeczne spotyka się ze stereotypami na swój temat. Ponieważ stereotyp jest
uproszczonym poglądem zawierającym pewne fałszywe
przeświadczenie, usuwanie myślenia stereotypowego służy lepszemu poznaniu rzeczywistości, do której się ono odnosi. Dotyczy to także ewangelikalizmu. Rosnące znaczenie
tego nurtu chrześcijaństwa we współczesnym życiu publicznym sprawia, że coraz więcej się o nim mówi – także

Stereotyp 4: Kościoły ewangelikalne
wyróżniają się praktyką chrztu dorosłych

w Polsce. W konsekwencji, także to zjawisko postrzegane
jest stereotypowo. Dlatego omówimy tutaj pięć wybranych,
szczególnie silnych (zwłaszcza w Polsce) stereotypów z tego
zakresu. Odnosząc się do każdego z nich spróbujemy zwięźle wskazać, jakie są jego słabe i mocne strony, zważywszy
iż ewangelikalizm (zwany też w Polsce np. ewangelicznym
chrześcijaństwem), jako ruch religijny podlega ciągłym przeobrażeniom. Tekst niniejszy nie ma być jednak jego apologią,
lecz przyczynkiem do poprawnego wyobrażenia o tym doniosłym zjawisku w łonie współczesnej religijności.

kaninem, a już oczywistością powinno być stwierdzenie, że
nie każdy ewangelikanin jest zielonoświątkowcem. Trzeba
wszakże podkreślić, iż w Polsce większość chrześcijan ewangelikalnych należy do wspólnot pentekostalnych, podobnie
jest na świecie. Według obliczeń ekspertów watykańskich
w skali globalnej żyje 600 milionów zielonoświątkowców
(„The PCPCU Information Service” Nr 129 [2008/III] s. 216).
Nawiasem mówiąc wynika z tego, że zielonoświątkowcy są
drugą co do wielkości chrześcijańską rodziną konfesyjną: po
rzymskich katolikach a przed wyznawcami prawosławia.

Stereotyp 1: Ewangelikalizm
powstał w XIX wieku

Stereotyp 3: Kościoły ewangelikalne
stanowią odrębną grupę w stosunku
do Kościołów ewangelickich

Pogląd ten występuje nawet wśród osób o dużej wiedzy na
temat wspólnot religijnych, najprawdopodobniej ze względu
na kojarzenie ewangelikalizmu ze Stanami Zjednoczonymi,
dla których wiek ten był pierwszym pełnym stuleciem istnienia, kiedy to ewangelikalny protestantyzm stanowił „nieoficjalną religię panującą USA”. Skoro tak, zdają się przyjmować
wyznawcy tego stereotypu, to wspólnoty ewangelikalne musiały się zrodzić w tym właśnie czasie. Jest to pogląd nietrafny i to zarówno co do daty zaistnienia ewangelikalizmu, jak
i miejsca jego powstania. Początków tego typu pobożności
należy bowiem poszukiwać w XVII-wiecznym purytanizmie
Wysp Brytyjskich oraz niemieckiej duchowości pietystycznej, które obecne w Brytanii i koloniach Ameryki Północnej
złożyły się na powstanie specyficznego sposobu przeżywania
wiary protestanckiej, a jego wczesnym i typowym przykładem stał się metodyzm zapoczątkowany przez Jana Wesleya
(1703-1791). Pobożność ewangelikalna przyjmowała się we
wszystkich nurtach protestantyzmu, opanowując niektóre
denominacje protestanckie – przynajmniej na pewien czas –
w całości. Przykładowo, w pewnym momencie niemal cały
amerykański kalwinizm (prezbiterianizm i kongregacjonalizm), baptyzm i metodyzm miały charakter ewangelikalny.

Stereotyp 2: Chrześcijanie ewangelikalni
to zielonoświątkowcy
W istocie ruch zielonoświątkowy (pentekostalizm), niewątpliwie największy obecnie komponent ewangelikalizmu, jest
jego najnowszą znaczącą częścią. Zaistniał w pierwszych la28
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Bliskość pojęć „ewangelikalny” i „ewangelicki” sprawia, iż
wielu odbiorców nie ma jasności, jaka relacja zachodzi między tymi pojęciami. Na dodatek niektórzy krzewią pogląd,
iż należy rozgraniczać Kościoły ewangelikalne i Kościoły
ewangelickie. Przy głębszym wejrzeniu w sprawę takie podejście nie ma uzasadnienia. Widoczne to jest zwłaszcza na
tle sytuacji w krajach, gdzie ewangelikalizm jest znaczącym
zjawiskiem w skali ogólnospołecznej. Kościoły ewangelickie
to nazwa przyjmowana w Polsce przez niektóre Kościoły protestanckie. Brak tu miejsca na wyjaśnianie przyczyny tego
stanu rzeczy. Dla niniejszego wywodu istotne jest jednak to, iż
przymiotnikiem „ewangelicki” obdarzano zwłaszcza Kościoły
luterańskie, kalwińskie, od 1991 r. Kościół Metodystyczny
(zaś w okresie okupacji hitlerowskiej polską denominację
baptystyczną). W związku z tym należy zadać pytanie, czy np.
Kościoły luterańskie lub kalwińskie, jako noszące w Polsce
nazwę „ewangelickie” nie będą mogły nigdy być zaliczone do
kręgu Kościołów ewangelikalnych? Odpowiedź na to pytanie
daje rzeczywistość religijna wielu krajów świata. Zwłaszcza
szereg Kościołów kalwińskich („ewangelicko-reformowanych”, „reformowanych”) w społeczeństwach anglosaskich
podkreśla swój ewangelikalny charakter, uznaje się za Kościoły ewangelikalne, co uzasadnia elementami swej teologii
i praktyki kościelnej, a także przynależnością do organizacji
ewangelikalnych (jak National Association of Evangelicals
w USA i alianse ewangelikalne) oraz udziałem w przedsięwzięciach tychże kręgów. Podobnie, choć w nieporównywalnie
mniejszym stopniu rzecz się przedstawia w przypadku Ko-
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3) Kościoły praktykujące zarówno chrzest niemowląt, jak
i chrzest osób świadomych, co wiąże się m. in. z dopuszczeniem takich praktyk, jak zwłoka w przyjęciu chrztu we wczesnym okresie życia i przyjęcie chrztu przez osobę dorosłą,
która już była ochrzczona w niemowlęctwie (m. in. Kościoły
w tradycji wesleyańskiej, jak posiadający ok. 2 mln wiernych
Kościół Nazareńczyka, a także niektóre Kościoły członkowskie
International Federation of Free Evangelical Churches). Wydaje się jednak, iż chrzest na wyznanie wiary zyskuje w Kościołach ewangelikalnych na znaczeniu. Jednym z dowodów
na to jest rezygnowanie z praktyki chrztu niemowląt przez
denominacje ewangelikalne przez wiele dekad utrzymujące
równolegle różne modele chrztu.

Stereotyp 5: Ewangelikanie są aspołeczni
Zarzut postawy aspołecznej dotyczy zwykle nieangażowania
się danej osoby lub grupy osób w bieg spraw zewnętrznego
otoczenia społecznego. Jeśli jest odnoszony do ewangelikalnych protestantów to zasługuje na uwagę, gdyż historycznie
rzecz biorąc, ewangelikalizm zaistniał jako ruch promujący poważne reformy społeczne. W XVIII i XIX wieku jego przedstawiciele w Wielkiej Brytanii, koloniach Imperium Brytyjskiego
i USA poprzez krzewienie surowych obyczajów, zmiany w prawodawstwie oraz zakładanie instytucji edukacyjnych, charytatywnych i opiekuńczych walczyli z patologiami społecznymi, jak np. alkoholizm, wyzysk zawodowy dzieci, prostytucja,
ubóstwo, niewolnictwo i okrucieństwo względem zwierząt.
Tytułem przykładu można wskazać walkę o zniesienie niewolnictwa prowadzoną przez anglikanina Williama Wilberforce’a
(1759-1833) i baptystę Williama Knibba (1803-1845), zabiegi
o zakaz pracy dzieci i zapewnienie opieki psychiatrycznej czynione przez anglikanina A. Ashley-Cooper Lorda Shaftesbury (1801-1885), system zakładów dla sierot stworzony przez
George’a Műllera (1805-1898) z kręgu braci plymuckich, szpitale i domy opieki powoływane przez luteranina Johanna H.
Wicherna (1808-1881) czy oferowanie ubogim „3 razy »S«”
czyli: „Soup, Soap and Salvation” („zupy, mydła i zbawienia”)
przez założyciela Armii Zbawienia Williama Bootha (18291912). Z ruchem ewangelikalnym wiąże się też powstanie
związków zawodowych – jednym z najbardziej czynnych ich
współtwórców był James Keir Hardie (1856-1915), członek
Zboru Unii Ewangelikalnej (Evangelical Union Church) w Szkocji. Oczywiście nie wszyscy ewangelikanie uznawali słuszność
takich zachowań, a także nie wszystkie strategie przez nich
stosowane w walce o zmianę społeczną można traktować
jako trafne: przykładem pierwszego jest podział zachodzący
wśród baptystów Południa USA na tle stosunku do niewolnictwa (wielu pastorów baptystycznych czynnie angażowało
się w rasistowski Ku-Klux-Klan); przykładem drugiego jest natomiast wymuszona w Stanach Zjednoczonych w roku 1920
prohibicja alkoholowa. Zaangażowanie społeczne ewangelikanów podupadło, gdy amerykański protestantyzm, który
miał zasadniczo cechy ewangelikalne podzielił się w XX wieku
na dwa obozy: fundamentalistyczny i liberalny. Fundamentaliści, z którymi należy wiązać przetrwanie tradycji ewangelikalnej w specyficznej postaci, zrazili się do działalności społecznej, którą kojarzyli ze swymi liberalnymi adwersarzami.
Położyli nacisk na akcję misyjną, lekceważąc na szereg dziesięcioleci zaangażowanie socjalne. Wspólnoty ewangelikalne
powstałe przy ich udziale poza światem anglosaskim, w tym
i Kościoły w Europie Wschodniej, podzielały ich awersję do
akcji społecznej, w najlepszym razie traktując ją jako środek
do realizacji celów misyjnych. Od lat 80. poprzedniego stulecia nawet fundamentalistyczne Kościoły ewangelikalne podjęły na nowo sprawę zaangażowania społecznego chrześcijan. Dzisiaj inicjatywy społeczne są nieodłącznym elementem
działalności zdecydowanej większości społeczności ewangelikalnych. Towarzyszy im dyskusja, czy inicjatywy te są tylko instrumentem pozyskiwania kolejnych wiernych dla własnego
kręgu, czy mają wartość same w sobie, jako bezinteresowna
forma pomocy potrzebującemu człowiekowi.
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Robert Miksa

Pytania do pastora

Właśnie trafiłeś na rozwiązanie Twych problemów!

Czy Baptyści
mają Ducha?
Znajoma z jednego z charyzmatycznych Kościołów
powiedziała mi kiedyś, że w Kościele Baptystów
nie ma Ducha. Jeżeli działa Duch, to gdzie są cuda
i znaki? Bo gdy są cuda i znaki, nawraca się dużo
osób i Kościół rośnie i staje się duży również pod
względem liczebnym.
Oczywiście pytanie jest złożone, ale chciałbym
zwrócić uwagę na jedną kwestię stanowiącą
nieprawdziwe założenie tego pytania. Cuda, choć
zawsze robiły wrażenie na ludziach, to jednak
biblijnie rzecz biorąc, nie wzbudzały w ludziach
wiary. Wbrew pozorom cuda nie są po to, by przekonać niewierzących. Cuda są dla wierzących, by
utwierdzić ich w wierze.
Pomyślmy. Człowiek, który nie wierzy w rzeczywistość nadprzyrodzoną (tj. uznaje istnienie tylko świata
materialnego), widząc autentyczny cud powie, że to
złudzenie albo jakiś trik, albo wręcz oszustwo. Może
też powiedzieć, że jest to zjawisko, którego chwilowo
współczesna nauka nie potrafi wyjaśnić, ale za kilka, kilkadziesiąt lat, kiedy nastąpi dalszy jej rozwój,
z pewnością będziemy już potrafili to wytłumaczyć.
Ponieważ w jego wyobrażeniu o świecie nie ma
miejsca na zjawiska nadprzyrodzone, dlatego wszelkie interpretacje takich zjawisk (nawet autentycznych
cudów), jako cuda będą odrzucane. Jeżeli natomiast
ktoś wierzy w istnienie duchów grasujących po
świecie, ewentualny cud tylko utwierdzi go w przekonaniu, że animizm jest tą prawdziwą religią. Człowiek
zawsze patrzy na zjawiska przez pryzmat posiadanej
wiedzy i swoich przekonań, i próbuje te doświadczenia jakoś w nie wpasować. Aby nazwać coś cudem,
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Jeśli korci cię, by sięgnąć po pióro, ale nie wiesz jak się do tego zabrać...
Jeśli masz kilka tekstów, ale obawiasz się o ich poziom...
Jeśli masz pomysł na powieść bądź opowiadanie, ale czujesz, że
potrzebujesz fachowej pomocy w przygotowaniu Twojego warsztatu...

Wydawnictwo Słowo Prawdy zaprasza na

Warsztaty Literackie

Naszym celem jest wywyższenie Chrystusa przez przygotowanie Ciebie do pisania wartościowych,
ciekawych tekstów – publicystyki, opowiadań, powieści, poezji.

człowiek musi najpierw uwierzyć w istnienie świata
nadnaturalnego.
Apostoł Jan w swojej Ewangelii opisuje sytuację, kiedy pojawił się głos z nieba przemawiający do Jezusa.
Jaki był tego skutek? Czy wszyscy padli na kolana
i wyznali, że Jezus jest Synem Bożym? Nie! „Lud […]
który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili:
Anioł do niego przemówił” (J. 12,29). Każdy zinterpretował to co widział i słyszał zgodnie ze swoim
światopoglądem. Tylko ludzie uznający istnienie
świata nadnaturalnego zobaczyli w tym cud. Pozostali zinterpretowali to, jako zjawisko fizyczne, np. jak
w powyższym przykładzie – jako grzmot.
Ludzie, którzy chodzili za Jezusem widząc cuda,
które czynił, nie czcili Go jako Syna Bożego, przez
którego działa Wszechmogący Bóg. Szli za nimi,
ponieważ dzięki cudom mogli się najeść chleba, doświadczyć uzdrowienia bądź uwolnienia od
demonów. Cuda rzeczywiście świadczyły o Jezusie,
ale przekonywało to tylko tych, którym Pan otworzył
serce, którzy mieli uszy do słuchania (Łk. 8,8nn).
Apostoł Jan pisze, że gdyby chcieć spisać wszystkie
cuda, jakich dokonał Jezus, cały świat nie pomieściłby wszystkich ksiąg, jakie należałoby spisać
(J. 20,30; 21,25). Biorąc pod uwagę ilość cudów,
jakich Jezus dokonał, cały Izrael powinien z entuzjazmem przyjąć Go jako ich Mesjasza. W praktyce jednak, pomimo tak wielkiej ilości cudów,
zamiast okazania Mu należnej czci, tego dnia, kiedy
Jezus został postawiony w stan oskarżenia, krzyczeli:
„Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go”.

Gdzie, kiedy, za ile?
−

−
−

Sopot, 22-29 sierpnia. Warsztaty odbywać się będą
w pięknym, klimatycznym, neoklasycznym pensjonacie
„Maryla”, położonym 150 m od plaży i 300 od ścieżki
rowerowo-rolkowej; 15 minut pieszo plażą od sławnego
sopockiego molo i deptaku. Zakwaterowanie
w domkach campingowych 2-4 osobowych,
wyżywienie i wykłady na miejscu. Rejestracja 22.08
od godz. 12.00; kończymy 28.08 o godz. 12.00.
Cena: 990 zł/osoba. Cena pokrywa wszelkie koszty:
zakwaterowania, wyżywienia (3 pełne posiłki dziennie),
sali wykładowej, materiałów i wykładowców.
Przedpłatę 250 zł należy do 15 lipca przesłać na
konto: Wydawnictwo Słowo Prawdy
82 1050 1054 1000 0023 2670 9819
z dopiskiem: Warsztaty Literackie.

Wykładowcy/ prowadzący:
Beata Jaskuła-Tuchanowska: autorka kilku zbiorów
poezji, niezliczonych artykułów, powieściopisarka, autorka
monodramu, polonistka.
Krzysztof Wichary: wieloletni redaktor (w tym naczelny)
wydawnictw (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PWN,
Atla2) oraz pisma Warsztaty Polonistyczne. Polonista.
Mateusz Wichary: Redaktor Naczelny Miesięcznika Słowo
Prawdy; wykładowca WBST; autor wielu artykułów i jednej
książki. Pastor.

W programie Warsztatów znajdują się m.in. następujące
zagadnienia:
1. Literatura jako rzemiosło. O podstawowych zasadach
konstrukcji i pisania tekstów literackich – wykłady
i warsztaty. (Krzysztof Wichary)
2. Opowiadanie jak życie, czyli o wszechobecnej narracji.
(Krzysztof Wichary)
3. Akcja, fabuła, narracja - ćwiczenia literackie.
(Krzysztof Wichary)
4. O sztuce i problemach informowania.
(Krzysztof Wichary)
5. Podmiot liryczny - autokreacja czy psychoterapia?
(Beata Jaskuła-Tuchanowska)
6. Środki wyrazu poetyckiego czyli od anafory do
onomatopei. (Beata Jaskuła-Tuchanowska)
7. Sylabotonizm czy turpizm - poetyckie mody.
(Beata Jaskuła-Tuchnowska)
8. Co Mi w duszy gra – poetyka, czy metafizyka?
(Beata Jaskuła-Tuchanowska)
9. Gatunki publicystyczne. (Mateusz Wichary)
10. Jak przerobić kazanie na artykuł? (Mateusz Wichary)
11. Esej. (Mateusz Wichary)
12. Zasady redakcji tekstu. (Krzysztof i Mateusz Wichary)
Zajęcia będą odbywać się w dwóch sesjach – porannej
i popołudniowej (po ok. 3h każda). W czasie wolnym
będzie można dodatkowo popracować nad swoim tekstem.
Rano i wieczorem przewidujemy również czas
na rozważanie Bożego Słowa, modlitwę i śpiew.

Mamy nadzieję, że Warsztaty te staną się kuźnią nowych talentów,
dla których znajdzie się miejsce tak na łamach Miesięcznika, jak i w planie wydawniczym.

Może będziesz nim Ty?
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Opracował: Konstanty Wiazowski

Irlandia Północna – zbliżenie między baptystami

Po raz pierwszy posiedzenie egzekutywy
Europejskiej Federacji Baptystów odbyło
się na terenie Irlandii Północnej. Tamtejsi
baptyści powołali w ubiegłym roku Irlandzki Komitet Baptystyczny, którego celem jest
otwarcie się irlandzkich baptystów na kontakty ze światową wspólnotą baptystyczną.
Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych
w Irlandii tworzą 94 zbory w Irlandii Północnej i 21 w Republice Irlandzkiej. Liczą
one wspólnie 8.500 ochrzczonych członków. Nabożeństwa w jedną niedzielę gromadzą prawie 20.000 osób. Stowarzyszenie to nie należy do Europejskiej Federacji
Baptystów ani do Światowego Związku
Baptystów. Dziesięciu członków egzeku-

tywy EFB wzięło udział w nabożeństwach
różnych zborów baptystycznych. Niektóre
z nich mają około 50, a niektóre do 400
członków. Tony Peck, sekretarz generalny
EFB powiedział: „Możemy wiele nauczyć
się od irlandzkich baptystów i dlatego
cieszymy się z ich zbliżenia do nas, gdyż
wspólnie możemy pracować w dziele
ewangelizacji”. Na posiedzeniu egzekutywy zatwierdzono budżet na rok bieżący
i omówiono przygotowania do następnego
posiedzenia Rady Głównej EFB, która odbędzie się w dniach 21-25 września tego
roku w Nazarecie, w Izraelu. EFB zrzesza
51 narodowych Kościołów baptystycznych
w Europie i na Bliskim Wschodzie. (ebf.org)

Indie – ewangelizacja Willa Grahama

W dniach 4-6 lutego tego roku Will Graham
prowadził w Kalkucie, trzecim pod względem wielkości mieście Indii ewangelizację.
Różne Kościoły zmagają się tam z wieloma trudnościami, dlatego modlono się, by
ewangelizacja ta przełamała wiele barier.
Bóg odpowiedział na te modlitwy i na
pierwszym nabożeństwie poselstwo ewangeliczne usłyszało 4.800 osób, z których
830 podjęło decycję powierzenia swego
życia Chrystusowi. Później Will ewangelizował w mieście Gongtok, położonym u stóp
Himalajów. Na skutek strajku drogowców
wszystkie drogi dojazdowe w tym czasie

zostały dla ruchu kołowego zamknięte, dlatego wszyscy udawali się tam pieszo. Pewna
grupa muzyczna niosła swoje instrumenty
prawie siedem godzin. Krzesła znoszono
ze wszystkich kościołów, dlatego odbyło
się jedno wspólne niedzielne nabożeństwo
z udziałem 4000 osób. Kazanie wygłosił
ewangelista Robert Cunville. Postanowiono, aby co roku odbywało się takie wspólne
nabożeństwo. Po południu na miejscowym
stadionie zgromadziło się ponad 9.000
osób. Na wezwanie Willa ponad 1100
z nich wyszło do przodu, podejmując ważną
decyzję w swoim życiu. (Decision, 4/2011)

Rosja – 105 lat legalizacji rosyjskiego baptyzmu
W dniach 5-7 kwietnia br. w Moskwie
odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa pt. „105 lat legalizacji rosyjskiego
baptyzmu”. Zgromadziła ona ponad 100
przedstawicieli z całej Rosji i zagranicy.
Przewodniczący Rady Kościoła Baptystów,
A. Smirnow otwierając obrady powiedział:
„Słowo Boże mówi, że powinniśmy patrzeć
na tych, którzy byli przed nami... Historia
nie musi być dla nas abstrakcją”. Bardzo
poważne badania nad historią rosyjskiego
baptyzmu są prowadzone poza granicami
Rosji. Albert Wardin, były przewodniczący
komitetu historycznego Południowej Konwencji Baptystów w USA wygłosił referat
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na temat narodowego charakteru rosyjskiego baptyzmu. Wykazał się on dobrą znajomoscią tego tematu. Natomiast Johannes
Dick, dyrektor instytutu teologicznego
w Bonn, Niemcy, wygłosił referat pt. „Przebłysk wolności: 1905 rok w historii wolnych kościołów Rosji w teologicznej perspektywnie”. Takich referatów było ponad
40. Odbyły się też rozmowy ze starszymi
wiekiem pracownikami Kościoła. W konferencji tej wzięli udział również pracownicy
naukowi państwowych uczelni. Wyrazili
oni gotowość współpracy z baptystami
w dziedzinie historycznych badań tego ruchu. (credo.ru)

Wietnam – niezwykłe

wydarzenie w tym kraju
Była nim pierwsza ewangelizacja zagranicznego misjonarza. Mimo wielu
trudności z otrzymaniem pozwolenia, wietnamscy ewangelikalni chrześcijanie 9 kwietnia br. na stołecznym
stadionie w mieście Ho Szi Mina
(dawny Sajgon) uroczyście świętowali stulecie protestantyzmu w tym
kraju (1911-2011). Po raz pierwszy
od 1975 roku amerykański ewangelista zwiastował tam dobrą nowinę.
Pozwolenie na przeprowadzenie
uroczystości – choć prośba została
złożona wiele miesięcy wcześniej
– zostało udzielone na trzy godziny
przed jej rozpoczęciem! Ewangelistą
był Luis Palau, mieszkający w USA
Argentyńczyk, który już zwiastował
poselstwo ewangeliczne 28 milionom ludzi w 72 krajach. Pierwsze
nabożeństwo w ostatniej chwili zostało przeniesione na inne miejsce,
rozpoczęło się o godz. 19 i trwało
do północy. Nad kazalnicą widniały
banery: MÓDLMY SIĘ O WIETNAM
i BÓG KOCHA WIETNAM. Na wezwanie ewangelisty 800 osób wyszło
do przodu, wyrażając chęć przyjęcia
Jezusa. Drugie nabożeństwo – w niedzielę 10 kwietnia – zgromadziło na
stadionie ponad 12.000 osób, z których ponad 1000 powierzyło swoje
życie Chrystusowi. Dr. Nguyen Xuan
Duc, przewodniczący Światowego
Stowarzyszenia Wietnamskich Chrześcijan powiedział, że z nadzieją patrzy na Kościół w Wietnamie. „Są to
zwrotne chwile dla protestantyzmu
w Wietnamie. Nie czuje się strachu,
a raczej wspaniałą spontaniczność
i wielką radość. Mimo rządowych zakazów i braku błogosławieństwa ze
strony zbyt konserwatywnych przywódców kościelnych, właśnie takie
wydarzenia mają miejsce”. Później
zespół ewangelizacyjny wyruszył
na północ kraju w kierunku Hanoi.
(compassdirect.org)

Nowa Zelandia – pomoc ofiarom trzęsienia ziemi

Azerbejdżan – wierzącym

Estonia – wpływ nowej waluty na ofiarność

Trzem zborom, znajdującym się w drugim
co do wielkości – po Baku mieście kraju,
Gandży, zakazano zgromadzeń ze względu na brak rejestracji. Jeden zbór otrzymał
ostrzeżenie: jeżeli w następną niedzielę
wierzący spotkają się na modlitwy, to zostaną aresztowani. Później przybyli dwoma autobusami milicjanci ze specnazem,
by nie dopuścić do odbycia nabożeństwa.
Natomiast na międzynarodowym forum
kulturalnego dialogu zapewnia się, że
w Azebejdżanie panuje wolność sumienia i wyznawania religii. Urzędnik miasta
Gandży odpowiedzialny za sprawy religijne powiedział, że 29 marca ostrzegł zbór
zielonoświątkowy „Gwiazda na Wschodzie”, zbór baptstyczny i zbór nowoapostolski, aby nie odbywały nabożeństw,
ponieważ nie posiadają rejestracji. Choć
dwa z tych zborów ubiegają się o taką rejestrację, to jednak jest ona wstrzymana.
Według danych komitetu do spraw religijnych, ponad 300 zborów, które ubiegają
się o rejestrację lub ponowną rejestrację,
do tej pory jej nie otrzymało. Zgodnie
z nową ustawą z 2009 roku, zresztą niezgodną z międzynarodowymi prawami
człowieka, każdą działalność religijna bez
państwowej rejestracji uważa się w Azerbejdżanie za nielegalną. (credo.ru)

W dniu 22 lutego br. w mieście Christchurch położonym w rejonie Canterbury, na Południowej Wyspie Nowej
Zelandii nastąpiło trzęsienie ziemi o sile
6.3 stopnia w skali Rihtera, które dokonało wielkich zniszczeń. Wydział Pomocy Światowego Związku Baptystów
natychmiast przekazał 10.000 USD
doraźnej pomocy. Śmierć poniosło 113
osób, a 228 uważa się za zaginione.
Najpierw 4 września 2010 roku w tym
samym miejscu zatrzęsła się ziemia burząc kilka kościołów baptystycznych.
Tegoroczny wstrząs był zatem wtórnym.
Peter Mihaere, dyrektor Baptystycznego
Towarzystwa Misyjnego powiedział, że

Ermo Jürma, wykładowca Starego Testamentu w seminarium teologicznym
w Tartu, w miesięczniku tamtejszych
baptystów „Teekäija” (Pielgrzym) pisze
o wpływie wprowadzenia na początku
tego roku euro na 85 zborów baptystycznych tego kraju. Przez dwa pierwsze tygodnie były w obiegu obie waluty:
euro i estońska korona. Wtedy liczenie
kolekty zborowej było dosyć trudne. Dla
niektórych Estończyków pożegnanie się
ze swoją koroną nie było łatwe. Posługiwano się nią przez osiemnaście lat, była
ona symbolem ich niezależności. Wtedy
w kolekcie zborowej było bardzo mało

„wstrząsy te były odczuwane w całej
Nowej Zalandii. Wszyscy nasi pastorzy
i ich rodziny są bezpieczni, ale niektórzy
członkowie zborów są uważani za zaginionych. Wiele budynków zborowych
poważnie ucierpiało, a jeden historyczny został całkowicie zniszczony”. Kelvin
Fairhall, administrator Kościoła Baptystycznego podziękował wszystkim baptystom za modlitwy i pomoc materialną.
Neville Calam, sekretarz generalny ŚZB
wyraził smutek i solidarność z baptystami i wszystkimi poszkodowanymi
w Nowej Zalandii. Wezwał wszystkich
do modlitwy i okazania pomocy potrzebującym w tym kraju. (bwa.org)

monet, najczęściej były tam banknoty
o nominale dwóch i pięciu koron. Teraz
przy zbieraniu kolekty częściej słyszy
się pobrzękiwanie monet, ponieważ sto
dawnych koron teraz ma wartość 6,39
euro. Dlatego w niektórych zborach
talerze do kolekty są wyścielane miękkim materiałem, który wygłusza dźwięk
monet. Ogólnie jednak ofiarność zwiększyała się, ale zwiekszyły się też ceny na
rynku. Średni dochód Estończyka wynosi 800 euro miesięcznie, ale w baptystycznych rodzinach waha się on w granicach od 300 do 500 euro miesięcznie.
(ebf.org)

Niemcy – wystąpienia z Kościoła

Kilkadziesiąt tysięcy niemieckich katolików zdecydowało się w minionym
roku na wystąpienie z Kościoła - wynika z danych opublikowanych w grudniu przez media. Dla części powodem
tej decyzji był skandal związany z molestowaniem seksualnym w Kościele
katolickim. Według wyników ankiety przeprowadzonej w grudniu przez
dziennik „Frankfurter Rundschau”,
w diecezji Rottenburga i Stuttgartu
z Kościoła katolickiego wystąpiło do
połowy listopada 17 tys. 169 wiernych;
w 2009 roku na taki krok zdecydowało
się 10 tys. 619 osób. W diecezji Trewiru Kościół opuściło 7029 katolików;
w 2009 roku - 4583. Dramatyczny
wzrost liczby wystąpień z Kościoła katolickiego odnotowano w mijającym
roku w diecezji Augsburga: 11 tys. 351
osób w 2010 roku wobec 6953 w 2009
roku. Wiosną papież Benedykt XVI
przyjął rezygnację ordynariusza diece-

zji augsburskiej Waltera Mixy, którego
dawni wychowankowie domu dziecka
w Schrobenhausen w Bawarii oskarżali o przemoc. Miał on policzkować
dzieci, bić pięściami i chłostać... Także w innych diecezjach w Niemczech
od Kościoła odwróciło się w 2010 roku
znacznie więcej katolików niż w poprzednich latach. Często motywem
takich decyzji są względy finansowe
- wspólnoty religijne w Niemczech
pobierają podatek kościelny w wysokości 8-9 proc. podatku dochodowego. – „Była to dla mnie jedyna forma
protestu, jaką faktycznie Kościół mógł
odczuć. Odchodząc pozbawiam go
800 euro rocznie z podatku kościelnego” - powiedziała pragnąca zachować
anonimowość mieszkanka Berlina.
Zaraz po Świętach Wielkanocnyh zaniosła ona do sądu administracyjnego
oświadczenie o wystąpieniu z Kościoła
katolickiego. (onet.pl z 25.12/2010)

grozi uwięzienie

Izrael – ewangelizacja na
ulicach Jerozolimy

W Jerozolimie odbyła się uliczna ewangelizacja. Młodzież, która zebrała się z różnych kościołów miasta zjednoczyła się, by
przekazać Dobrą Nowinę mieszkańcom
Świętego Miasta. – „Chcieliśmy wprowadzić nowy smak do ewangelizacji ulicznej w Izraelu. Dlatego zrobiliśmy traktaty
w komicznej rysunkowej formie. Pokazują
one religijny, obłudny faryzeizm naszych
dni. Mówią także o wierze w prawdziwego Mesjasza Izraela” – powiedzieli młodzi
ewangeliści. W przeciwieństwie do poprzednich ewangelizacji, na tej grała grupa uwielbienia ze znanym w Izraelu liderem uwielbienia na czele. Pieśni chwalące
Jezusa Chrystusa były wykonywane w języku hebrajskim. Ewangelizację poprzedziła i zakończyła modlitwa o trafienie
nasion Dobrej Nowiny na dobrą glebę.
Tym razem ewangelizacja przebiegła spokojnie, bez prób jej zakłócenia ze strony
ortodoksów. (ewangelista.pl)
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Chiny - władze chcą zaostrzyć walkę
z chrześcijanami

Rząd chiński planuje prawdopodobnie w tym roku zaostrzenie
regulacji dotyczących sprawowania kultu przez chrześcijan.
Państwowa Administracja Spraw Religijnych (SARA) ogłosiła,
że „doprowadzi do tego, że protestanci zgromadzający się
w niezarejestrowanych kościołach będą uczęszczać do kościołów uznanych przez władze”. SARA ma zaostrzyć „przepisy dotyczące działalności religijnej zagranicznych grup
w Chinach i będzie powstrzymywać zagraniczną infiltrację
odbywającą się pod pretekstem działań religijnych”. Ta nowa
polityka może oznaczać wzmożenie prześladowań chrześcijan w Chinach, w szczególności tych, którzy zgromadzają
się w niezarejestrowanych kościołach. Wierni Kościoła Shouwang, liczącego około tysiąca członków zamierzali odprawić
niedzielne nabożeństwo w plenerze, gdyż pod presją władz
odmówiono im dalszego wynajmu dotychczasowego miejsca kultu. Jednak policja nie dopuściła do tego zgromadzenia. W niedzielę 10 kwietnia, ponad 100 członków Kościoła
Shouwang zostało zatrzymanych podczas nabożeństwa, które
odprawiali w wynajmowanej w tym celu restauracji. Władze
w Pekinie zezwalają na kult tylko tym wspólnotom religijnym,
które są uznawane przez państwo. Chrześcijanie w Chinach
dzielą się na oficjalnych, (około 23 mln) i podziemnych, choć
najczęściej działających jawnie. Ich liczba szacowna jest nawet na 50 mln. (ewangelista.pl)

Prenumerata „Słowa Prawdy” w 2011 roku
W związku ze zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.
GORĄCO ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA PRENUMERAT
z przyjaciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają
faktycznie do Redakcji, a nie na pocztę. Czyli: chodzi o to,
aby przychodziły POD JEDEN ADRES, a nie kilka różnych.

Oto warunki prenumeraty Słowa Prawdy na 2011 rok:
Prenumerata pojedyncza: 80 zł/rok (90 zł w roku 2010)
Prenumerata 2-10 egzemplarzy: 60 zł/rok każda (80 zł
w roku 2010)
Prenumerata 11-20 egzemplarzy: 55 zł/rok każda
Prenumerata powyżej 21 egzemplarzy: 50 zł/rok każda
Koszt pojedynczego numeru to 9 zł (z kosztami przesyłki)

ZACHĘCAMY! ZRÓB BLISKIM PREZENT
- ZAPRENUMERUJ IM „SŁOWO PRAWDY”

PROMOCJA INTERNETOWEJ PRENUMERATY
„SŁOWA PRAWDY” (PLIK PDF)

ZASPONSORUJ MISYJNE
EGZEMPLARZE „SŁOWA PRAWDY”

W tym roku tniemy ceny! Internetowa prenumerata
„Słowa Prawdy” tylko za 19,90 zł/rok!

Jeśli leży Ci na sercu to dzieło
misyjne, dołóż do niego ręki.
Każda ofiara będzie pomocna,
aby „Słowo Prawdy” docierało
do różnych osób i środowisk.

Po opłaceniu prenumeraty internetowej prosimy o kontakt
e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl.
Można swój adres e-mail podać także w tytule wpłaty.
Wyślemy wówczas osobisty kod dostępu do pliku pdf.

Opłaty za prenumeratę prosimy kierować na konto: ING Bank Śląski - 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905
Kościół Chrześcijan Baptystów, Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
W tytule wpłaty prosimy o odpowiedni dopisek, np.: • ofiara „SP” • prenumerata internetowa SP (można
tu podać e-mail) • „SP” prezent dla... • prenumerata „SP” (prosimy podać ilość zamawianych egzemplarzy
i adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres wpłacającego).

Monaco – 50 lat programów
radiowych z Monte Carlo

16 październiku ub.r. Trans World Radio świętowało dokładnie 50 lat swojej działalności. To wtedy, 16 października 1960
roku po raz pierwszy usłyszano radiowe audycje ewangelizacyjne z Tangeru w Maroku. Później TWR zostało przeniesione do Monte Carlo w Monaco, i umieszczone w budynku
wzniesionym przez Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej
z zamiarem wykorzystania go dla nazistowskiej propagandy.
Nigdy jednak nie służył on realizacji tych zamiarów, ponieważ zamiary i wysiłki złych ludzi Bóg wykorzystał dla swojej
chwały. W swoich wspomnieniach Tom Streeter pisze: „Przy
końcu lat 1970-tych byłem dyrektorem programów i zacząłem
organizować wydział arabski. W środku lat 1980-tych mieliśmy nie tylko pełny skład pracowników wydziału arabskiego,
ale też powitaliśmy Alka i Halinę Kircunów, którzy przybyli
z Polski (jeszcze za czasów komunizmu), by nadawać polskie
programy”. Po rozpadzie ZSRR w krajach Europy Wschodniej
powstały własne studia nagrań. Studio rosyjskie zostało przeniesione do St. Petersburga, do Pierwszego Zboru Baptystycznego i stąd już od 15 czerwca 1990 roku zaczęto nadawać
pierwsze programy. Gdy władze stopniowo ograniczały tę
działalność, a w końcu zlikwidowały ją, studio TWR w 2007
roku zostało przeniesione do Tartu w Estonii, skąd przez dwie
godziny dziennie nadaje swoje programy na teren europejskiej części Rosji. Obecnie stacja TWR nadaje z Monte Carlo
programy religijne w 16 językach. (infoSERV, Advent 2010)
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Cykl SKUTECZNE RODZICIELSTWO W ŚWIECIE
PEŁNYM ZAGROŻEŃ zrewolucjonizuje twoje poglądy na temat

rodzicielstwa. Podczas 9 sesji zawartych na 4 płytach DVD, odkryjesz
pełne mocy zasady, które pozwolą ci być skutecznym rodzicem niezależnie
od okoliczności. Dołączony podręcznik, zawierąjacy zestawy pytań
do dyskusji (wariant pracy w grupie rodziców), ćwiczenia oraz zadania
do wykonania w domu, pomoże ci podjąć praktyczne kroki, aby poznawane
zasady przenieść bezpośrednio do twojego osobistego życia.
Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia:
ǩ-DNZ\FKRZDÉSR]\W\ZQLHQDVWDZLRQHG]LHFNR
ZčZLHFLHSHùQ\PQHJDFML
ǩ%XGRZDQLHUHODFMLRSDUW\FKQDVLOQHMZLÙ]L
ǩ-DNZSHùQLUR]ZLMDÉSRWHQFMDùG]LHFND
ǩ%RĦ\VSRVµEXF]HQLDSRVùXV]HûVWZD
ǩ-DNVNXWHF]QLHG\VF\SOLQRZDÉG]LHFNR
ǩ-DNSU]\JRWRZDÉG]LHFNRGR]Z\FLÙĦDQLDQDMZLÙNV]\FKĦ\FLRZ\FKELWHZ
„Przez tysiące lat, od Józefa, przez Dawida, do Marii, Bóg używał ludzi,
by pokazać swoją nieograniczoną moc. Jest On wystarczająco mocny,
by również twoje dziecko do Siebie pociągnąć. Pytanie brzmi: jak my, jako
rodzice, możemy pomóc w tym procesie? Dam ci wskazówkę: nie musisz
być ekspertem psychologii dziecięcej, ani mieć doktoratu z teologii biblijnej;
wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte serce i kilka podstawowych zasad.
Potem możesz obserwować, jak Bóg działa i czyni cię skutecznym
rodzicem, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie.”
&KLS,QJUDP / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge
02ĥ(6=%<È6.87(&=1<052'=,&(0:Č:,(&,(3(ø1<0=$*52ĥ(ú
:\GDZQLFWZR]DPµZLÉPRĦQDZVNOHSLHLQWHUQHWRZ\P

Fundacji GŁOS EWANGELII > ZZZJRVSHOSOVNOHS

EÇGĤWHOHIRQLF]QLHSRGQXPHUHP!(0)

22 621 28 38

Fundacja „Głos Ewangelii”, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa,
tel/fax: (0) 22 621 28 38, E-mail: gospel@gospel.pl www.gospel.pl

„Aby przygotować świętych do dzieła
posługiwania, do budowania ciała
Chrystusowego” (Ef. 4,12)

Wyższe Baptystyczne
Seminarium Teologiczne
w Warszawie
serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych i kieruje do nich
następującą ofertę edukacyjną
w roku akademickim 2011-2012:
• 4-letnie studia teologiczne
niestacjonarne kończące się
uzyskaniem dyplomu licencjata
teologii baptystycznej.
• Studia Uzupełniające
Licencjackie – dla absolwentów
seminariów i szkół biblijnych,
które nie mają prawa nadawania
licencjatu.
• Roczny Instytut Biblijny dla osób
zainteresowanych krótszą formą
edukacji biblijno-teologicznej
bądź nie posiadających matury.
• Instytut Katechetyczny – dla
nauczycieli Szkółek Niedzielnych
i osób pracujących z dziećmi.
Zajęcia w Instytucie trwają
dwa semestry (10 zjazdów
weekendowych) – absolwenci
otrzymują dyplomy oraz
uprawnienia katechetyczne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ROCZNY INSTYTUT BIBLIJNY (RIB)
przy WBST
Cele:

• zaspokoić potrzebę podstawowej wiedzy biblijnoteologicznej ludzi w zborach bez matury, albo
nie mających potrzeby podjęcia pełnych studiów
licencjackich w WBST,
• poprzez roczne studium zachęcić do dalszych studiów
w WBST.
Program zajęć: obejmuje podstawowe zagadnienia wiedzy
biblijnej i teologicznej w oparciu o część wykładów dla
studentów I roku studiów licencjackich: Wstęp do teologii
Starego i Nowego Testamentu, Przegląd ksiąg biblijnych,
Wstęp do teologii protestanckiej, Ewangelizacja i misja,
Etyka biblijna, Podstawy homiletyki, Metody studiowania
Biblii.
Przebieg zajęć: zajęcia odbywać się będą w tym samym
czasie, co studentów niestacjonarnych oraz Instytutu
Katechetycznego. Czesne 250 zł za zjazd. Rozpoczęcie
zajęć od zjazdu w dniach 16-18 września 2011 r.
Efekt zajęć: zajęcia zakończą się w czerwcu 2012 roku
uzyskaniem dyplomu ukończenia RST z oceną ogólną
będącą średnią wszystkich uzyskanych ocen. Dla osób,
które ukończą RST z oceną powyżej 4,00 i zechcą
rozpocząć studia licencjackie, istnieje możliwość
zaliczenia i wpisania tych przedmiotów do indeksu,
których ocena nie będzie niższa od 3,50 (dostateczny
z plusem).
Rekrutacja: według zasad przyjętych dla studentów
studiów licencjackich. W terminie do 30 sierpnia br.
należy przysłać wypełniony formularz zgłoszenia
(z zaznaczeniem, że chodzi o RIB) wraz z trzema
zdjęciami oraz jedną wymaganą rekomendację (najlepiej
pastora lub przewodniczącego zboru).
Serdecznie zapraszamy!!

Szczegóły dotyczące naboru na stronie internetowej www.wbst.edu.pl
Adres: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne
ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa, tel. 22 615-28-38, 501-165-580

