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Mateusz Wichary

OD REDAKCJI

Większe oczekiwania i zwyciężanie
Apostoł Paweł opisując krzyż używa metafor
walki. Krzyż to zwycięstwo (Kol 2:15), tryumf
nad mocami ciemności. Zwycięża się w walce.
Krzyż więc to była walka. Również walka z samym sobą Umiłowanego Syna – lękiem przed
cierpieniem, o posłuszeństwo Ojcu. Zarówno
na pustyni, przed rozpoczęciem służby, jak
i w ogrodzie, tuż przed jej kulminacją.
„Wygrywa się głową, nie mięśniami” - powiedział Adrian Zieliński, polski sztangista i złoty
medalista olimpijski z 2012 roku komentując
swoje zwycięstwo. Patrząc na sport, widać, że
to prawda. W zawodach na najwyższym światowym poziomie przygotowanie jest wyśrubowane u wszystkich. O wygranej decyduje psychika.
Co jako chrześcijanie powinniśmy mieć w głowie? Do jakiej postawy wzywa nas Bóg? Czy
pokora oznacza rezygnację z wygranej? Czy
wiara nie z tego świata ma na ów świat się
zamykać? Czy łaska ma bać się grzechu? Czy
chrześcijanie są powołani do zwycięstw, czy
też to mały tryumfalizm i pycha każe nam ich
szukać?
To ważne pytania. Świat chce sukcesów. A my?
Czy mamy – w odróżnieniu – chcieć porażek?
A może mamy po prostu nie mieć żadnych ambicji? Tylko, czy Jezus nie miał żadnych ambicji? Oj, chyba miał. Jakie więc miał ambicje?
Jakie my mamy mieć ambicje, aby podobać się
Ojcu i realizować zadania, jakie nam powierzył?
Na te pytania odpowiedzi szuka większość
autorów tego numeru: Alina Woźniak, Konrady Grondys, Paweł Krzywicki, Włodek Tasak,
Ryszard Tyśnicki i ja. W bardzo różny sposób:
zarówno biblijnie, jak sportowo właśnie, historycznie, zborowo, osobiście.
To ważne. William Carey w swym kazaniu,
którym zrewolucjonizował kościół i rozpoczął
historię misji protestanckiej miał dwa punkty:
OCZEKUJ wielkich rzeczy od Boga i DOKONUJ
wielkich rzeczy dla Boga. To, czego oczekujemy
od Boga – jakiego działania, prowadzenia, jakich
zmian dokonywanych przez Niego poprzez nas
wokół nas – ma wielki wpływ na to, w jaki sposób będziemy faktycznie działać. Mało oczekując, mało zdziałamy. Licząc na wiele, możemy
zmienić pokolenia, jak najwięksi reformatorzy
i starożytni święci (np. Augustyn), czy współcześni pionierzy wiary i ewangeliści.
Jakiego Bożego działania w nas oczekujemy?
Ostatnio na konferencji kaznodziejskiej dzieliłem
się wizją podwojenia Kościoła w najbliższych
6 latach. Jeden z pastorów stwierdził, że nie
jest ona dość ambitna, że celować powinniśmy
znacznie wyżej. I faktycznie, z pewnością możemy myśleć znacznie szerzej. Nasze oczekiwania
kształtują nasze tęsknoty. Nasze tęsknoty pobudzają modlitwę i wyobraźnię. A nasze modlitwy
i pragnienia szukają realizacji w określonych

projektach, planach, ofiarowaniu, odważnych
decyzjach życiowych, zapale, zachęcaniu się
wzajemnym, kumulowaniu potencjałów poprzez
współpracę, poszukiwaniu sprzymierzeńców,
przełamywaniu utartych schematów myślenia
i postępowania, jeszcze odważniejszych modlitwach, pokorze i wdzięczności w doświadczaniu Bożej opieki i błogosławieństwa naszych
ograniczonych środków, nowych perspektyw,
nowych możliwości, nowych celów i wartości.
Wszystko zaczyna się jednak od odwagi w marzeniach. Od uznania, że zwyciężanie – sukces
w realizacji czegoś, co jest trudne, przełamania
się, dużego wysiłku – jest możliwy. Od oczekiwania od Boga więcej, niż posiadam. Od ryzyka
uznania, że można i powinienem oczekiwać od
Niego więcej, niż oczekuję, Od odwagi w przyjęciu możliwości powodzenia. Od szukania go
nie dla siebie, ale z tęsknoty za pełnią Bożego
Królestwa objawiającego się, przychodzącego,
już tu i teraz.
Taka perspektywa nie jest tania. Wymaga największych ofiar. Wielkich wysiłków, oddania,
determinacji, twardości, rzetelności, dyscypliny, a jednocześnie spontaniczności i odwagi.
Bowiem jeśli nie tyko o zwycięstwie mówimy
w mglistych deklaracjach, ale szukamy go z pasją i oddaniem – dobra Królestwa Bożego i Jego
sprawiedliwości – to ono faktycznie przychodzi.
W czasie i z czasem. Ale przychodzi. Świat się
zmienia. My się zmieniamy. Inni się zmieniają.
Kiedyś usłyszałem, że świat zmieniają zdeterminowane mniejszości. I tak jest. Większość
jest zazwyczaj bierną masą, uśpioną i bezwładną w byciu większością, pewną swych celów,
przyzwyczajoną do uległości w zaufaniu swym
przywódcom. To mniejszości szukają zmiany,
dążąc do celów innych niż większość.
Doskonałym przykładem takiej zdeterminowanej
mniejszości zmieniającej większość jest współczesne lobby homoseksualne. Jest ich mniej
więcej tyle samo, co nas. Spójrzmy na ich wpływ
i nasz wpływ na nasz kraj i kraje ościenne.
Czy satysfakcjonuje Cię, drogi Czytelniku fakt,
że homoseksualiści wyprzedzają nas w gorliwości i skuteczności w realizowaniu swoich celów? Mnie nie za bardzo. Jesteśmy tak
samo mniejszością, brakuje nam jeszcze tylko
determinacji. Módlmy się, myślmy, planujmy,
marzmy, a w tym wszystkim miejmy nadzieję
w Bogu! „Zwycięstwo będzie nasze,” jak napisał
i zachęca nas do śpiewu Luter.
Drogi Panie, ożyw nas znów, daj nam ufność,
gorliwość, wdzięczność i zdecydowanie! Nie
pozwól nam zadowalać się tym, co mamy. Daj
nam wiarę i pracowitość, by wołać o więcej, dla
chwały twojego Umiłowanego Syna i poddania
twemu łaskawie posłanemu nam Duchowi, abyś
był dla nas wszystkim, we wszystkim, Amen.

KAZANIE
Krzysztof Osiecki

Boży ratunek
w problemach
On wybawił ich
z utrapienia
Psalm 107:6

J

est takie przysłowie: „jak trwoga, to
do Boga”. Kiedy ludzie są w jakichś
trudnych okolicznościach, wtedy dopiero szukają Boga i czasami nawracają się. Pamiętam, kiedy byłem młody moi dziadkowie często wyjeżdżali
na Florydę w najgorszych miesiącach
zimy. Wiadomo, Floryda ma tropikalny klimat. Jechali tam samochodem.
Z Bostonu na Florydę jest około 2000
km. Kiedyś, gdy babcia i dziadek jechali, napotkali na ogromną burzę
śnieżną. Z powodu złych warunków
atmosferycznych stracili panowanie
nad pojazdem i wylądowali w rowie.
W pobliżu nie było ludzi, było bardzo
zimno i sypał śnieg. Babcia powiedziała mi, że gorąco modlili się do Boga
i po modlitwie pojawił się człowiek,
który odholował ich z rowu. Nigdy
tego nie zapomniałem.
Później, kiedy byłem w wojsku, jeszcze przed nawróceniem, jechałem
w zimie także spory kawałek drogi i miałem awarię samochodu. Pamiętałem
jednak, co babcia powiedziała mi kilka

lat wcześniej i tam, na poboczu drogi,
w temperaturze –15 stopni C na kolanach modliłem się do Boga o ratunek.
Wojskowy, który jechał ze mną był
osobą niewierzącą i ten obraz – człowieka modlącego się na drodze – był
dla niego czymś bardzo dziwnym. Bóg
wysłuchał tej modlitwy i wybawił nas
z tego niebezpieczeństwa, pomimo
tego, że jeszcze nie narodziłem się na
nowo. Po tym wydarzeniu ten wojskowy powiedział mi: „jeśli chodzi o istnienie Boga, może coś w tym jest.”
Ludzie często szukają Boga, kiedy są
w niebezpieczeństwie. Wielu nawraca się podczas wojny lub pod wpływem jakichś klęsk. Kiedyś słyszałem
świadectwo kobiety, która nawróciła
się do Boga podczas huraganu. Była
w drewnianym domu podczas wichury,
zamknęła się w łazience i błagała Boga
o ocalenie. Cały dom runął i stał się
kupą patyków, ale łazienka została bez
szkód. Nawet Marcin Luter doświadczył Bożego ratunku podczas burzy
i z tego powodu stał się zakonnikiem.

Psalm 107 rozpoczyna stwierdzenie:
„Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki”. Bóg jest naprawdę dobry, łaskawy
i troszczy się o nas. On kocha ludzi
i pomaga im. W czwartym, piątym
i szóstym wersecie czytamy: „Błądzili po pustyni, po pustkowiu (...) byli
głodni i spragnieni wołali do Pana
w niedoli swej, a On wybawił ich
z utrapienia”. Dalej czytamy, że lud
Boży był nieposłuszny wobec Boga:
„Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwiali się słowom Bożym i pogardzali
radą Najwyższego, serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł i wołali do Pana w niedoli swej,
a On wybawił ich z utrapienia” (Ps
107:10-13).
To sformułowanie: wołali do Pana
w niedoli swej, a On wybawił ich
z utrapienia powtarzane jest wielokrotnie w tym Psalmie (wersy 6, 13, 19, 28).
Sednem Psalmu 107 jest prawda, że
powinniśmy wysławiać Pana, ponieważ
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jest dobry. On pomaga ludziom, nawet
tym, którzy są Mu nieposłuszni. Właśnie ta trwoga często (choć nie zawsze)
jest formą kary boskiej w celu przyprowadzenia ludzi do upamiętania. Widać
to wyraźnie w Księdze Sędziów, gdzie
z powodu grzechu Bóg często uciskał
swój lud, posługując się przy tym jego
wrogami. Czytamy tam: „A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził
im Pan wybawcę” (Sędz. 3:14). Nawet
w czasie powstania Nowego Testamentu czytamy, że niektórzy zachorowali i zginęli z powodu niewłaściwego zachowania podczas Wieczerzy
Pańskiej. „Dlatego jest między wami
wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie
osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi”
(1 Kor 11:30-31).
Mówiąc o tym należy podkreślić, że
nie każda choroba jest wyrazem sądu
Bożego. Ale nie można także powiedzieć, że nigdy tak się nie dzieje. Co
jednak najważniejsze, jakby nie było
w naszym przypadku, Psalm 107 pięknie podkreśla, że kiedy wołamy do
Pana w naszej niedoli, On wybawi
nas z naszego utrapienia niezależnie
od tego, jaka jest jego przyczyna! Bożym celem – nawet w sądzeniu – nie
jest zniszczenie człowieka, lecz raczej doprowadzenie go do upamiętania i wiary. Często najgorsze klęski
prowadzą ludzi do Boga, który jest
dobry. W dwudziestym wieku, po II
Wojnie Światowej rozpoczął się wielki ewangeliczny ruch misyjny. Wielu
weteranów, którzy podczas wojny
sami doświadczyli Bożego ratunku
postanowiło wrócić do krajów, gdzie
walczyli, aby zwiastować tamtejszym
ludziom ewangelię. Wiele nowych organizacji misyjnych powstało po wojnie; wielu ludzi pojechało na krańce
świata, żeby zwiastować Chrystusa,
a główną przyczyną działalności tych
ruchów była II Wojna Światowa.
Zastanówmy się, czy pamiętamy,
że Bóg jest dobry, i że „wybawił nas
z naszego utrapienia”? Możesz zaufać
Bogu w najciemniejszych momentach
twojego życia. On uratuje cię w ten, czy
w inny sposób, wybawi cię z twoich
problemów, bo jest dobry.
4
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Chór konferencyjny

Rada Służby Kobiet z gościem Aniko Ujvari z Węgier i Ewą Gutkowską

Wieczorek poetycki Beaty Jaskuły- Tuchanowksiej

Alina Woźniak

W

dniach 3-5 października 2014 r. odbyła się Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kobiet w Warszawie
Radości. Z 25 zborów przyjechało 130 uczestniczek. Wersetem przewodnim były słowa Pawła skierowanie do Tymoteusza: „Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś
przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś”.
Był to czas prawdziwej wspólnoty. Już w piątkowy wieczór,
po słowie zachęty wygłoszonym przez Rektora WBST Gustawa Cieślara mogłyśmy posłuchać Ewę Gutkowską w wykładzie inauguracyjnym, na temat wdzięczności za pomoc
w podejmowaniu wyzwań w służbie kobiecej. Po kolacji
oświetlona lampionami aleja w ośrodku seminaryjnym zaprowadziła nas wszystkie do sali kominkowej, gdzie po krótkim zapoznaniu się miałyśmy wieczór poetycko- muzyczny
przygotowany przez autorkę Beatę Jaskułę-Tuchanowską
oraz Elżbietę Sierlę. Sobotni poranek rozpoczęłyśmy rozważaniem Słowa Bożego, które poprowadziły w grupach
Aleksandra Kurowska i Edyta Hajszprych. Po śniadaniu
wysłuchałyśmy wykładu gościa Aniko Ujvari – Prezydentki Europejskiej Baptystycznej Unii Kobiet. Przeniosła nas
w swoim wykładzie do przeszłości, by przyjrzeć się losom
wierzących kobiet, tak odmiennym od naszego. Jednak
ostatecznie, jak powiedziała Aniko, gdybyśmy się spotkały,
łączyłaby nas wiara w Jezusa.
Następnie udałyśmy się w mniejszych grupach na seminaryjne wykłady. W pierwszej sesji mogłyśmy posłuchać
Agnieszkę Niemasik, która przybliżyła w praktyczny sposób postawę wdzięczności i zachęcała do trenowania jej
na co dzień. Alina Woźniak w swoim wykładzie szukała
odpowiedzi na pytania: co składa się na życiową radość
i poczucie szczęścia u Salomonowej dzielnej kobiety? Jak
apostoł Paweł może być dla nas wzorem właściwej postawy
w trudnych okolicznościach? Hanna Cieślar zachęcała do
wdzięczności za matki i ojców naszej wiary. Wdzięczności
wobec tych, dzięki którym uwierzyłyśmy, ale i tych, którzy

byli przed nimi, dochodząc ostatecznie do żydowskich korzeni naszej wiary.
W drugiej sesji usłyszałyśmy Zofię Głuszek w swoim wykładzie: Siła drzemiąca w rodzinie. Usłyszałyśmy, że żyjąc
w płynnej nowoczesności, dobrze być w sieci silnych relacji rodzinnych. Jej wykład, będący zarazem świadectwem
uświadomił nam, że dobrze jest budować silne rodziny: ścisłe i elastyczne, które są odpowiedzią na kulturę, w jakiej
żyjemy. Równolegle Krystyna Zaremba mówiła na temat
wdzięczności za każdą porę roku w życiu kobiety. Mogłyśmy rozpoznać, na co jest aktualnie pora, bo jak mówi Pismo:
wszystko ma swój czas. Dzięki Aniko Ujvari i jej seminarium
na temat sezonowości w służbie, mogłyśmy odpowiedzieć
na pytanie: jaki rodzaj służby mogę wykonywać? Jak wykorzystywać swoje dary i jak zarządzać swoim czasem, by
znalazło się w nim miejsce na służbę?
Po obiedzie Karolina Trusiewicz spośród części uczestniczek Konferencji utworzyła chór. Ale zanim zaczęłyśmy
śpiewać, Karolina przypomniała nam, czym jest prawdziwe
uwielbienie.
Również po południu odbyło się wyjątkowe spotkanie jubileuszowe z kobietami, które przed laty były w Radzie Służby Kobiet.
Wieczorem, wzorem lat ubiegłych spędziłyśmy kilka godzin
wielbiąc Boga świadectwami Jego wierności, Jego Mocy
w naszym życiu. Pięknym, poruszającym historiom nie było
końca. Nie zabrakło łez i wspólnego śmiechu.
W niedzielny poranek, podczas nabożeństwa usługiwał nam
Słowem Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP – prezbiter Mateusz Wichary. W oparciu o werset
przewodni Konferencji mówił o potrzebach, warunkach rozwoju duchowego. Są nimi: potrzeba wzoru wiary, potrzeba
uczenia się i nauczania oraz potrzeba wytrwałości.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Z Radości wyjechałyśmy bardzo
ubogacone sobą nawzajem. Anna
Wiśniewska przybliżyła nam służbę:
Mamy w modlitwie. Zostałyśmy też
zachęcone do czynnego włączenia
się w Światowy Dzień Modlitwy
Kobiet w swoich zborach. Podczas
konferencji przeprowadzono również Akcję Roku polegającą w tym
roku na sprzedaży uszytych przez
Annę Derkus z Chojnic, pachnących podkładek. Zebrana kwota
w wysokości 1320 zł została podzielona na dwa wylosowane zbory:
w Gorzowie Wielkopolskim oraz
w Gdyni. Środki te mają być zachętą
i finansową pomocą do zorganizowania regionalnego spotkania kobiet.
Jedna z kobiet, która była po raz
pierwszy uczestniczką takiej Konferencji powiedziała: „czuję się jak
Krzysztof Kolumb – jakbym odkryła
nowy ląd. Nigdy czegoś podobnego
nie widziałam i nie doświadczyłam”.
Zachęcamy do przysyłania na nasz
adres sluzbakobiet@wp.pl swoich
wspomnień, wrażeń po konferencji.
Zbierzemy je i umieścimy na naszej
stronie.

Z

nam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi,
ktorych nikt nie morze zamknąć; bo
choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i niezaparłeś sie
mojego imienia. (Obj. 3; 8w.)
Rudka, to niewielka nadbużańska wieś
leżąca w powiecie chełmskim w gminie Ruda Huta. Wieś podobna do wielu innych w tym regionie, cyklicznie
się wyludnia i na ten czas raczej umiera. Niegdyś kilkadziesiąt gospodarstw
rolnych, do dzisiaj pozostało tylko
sześć. Podobnie liczba mieszkańców
regularnie maleje. Jednak pod kilkoma
względami jest to miejscowość wyjątkowa, wręcz jedyna w swoim rodzaju.
Takim wyjątkiem może być wielowyznaniowość tej osady. Zamieszkują
ją bowiem rzymscy katolicy, baptyści, zielonoświątkowcy, prawosławni,
świadkowie jehowy. Bezdyskusyjnie
trzeba przyznać, że przy 160-osobowej populacji wszystkich mieszkańców, jest to dość zróżnicowana wyznaniowo wspólnota wiejska. Na jej czele
stoi sołtys, brat ze zboru zielonoświątkowego i przewodniczący rady gminy
w jednej osobie.
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
w dniach 16 i 17 sierpnia obchodził tu
piękną uroczystość – dziewięćdziesiątą rocznicę swego powstania, a jest
tylko jednym z trzech przetrwałych do
tej pory na wsi baptystycznych zborów
w Polsce. Historia tych niespełna stu lat
zboru jest zaskakująco bogata, zawiera wiele wątków z nagłymi zwrotami
burzliwych losów życia jego członków
i mieszkańców wsi. Powstanie tego
kościoła jest bezpośrednim skutkiem
pięcioletniej tragedii pierwszej wielkiej
wojny światowej.

6
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Henryk Skrzypkowski

Działania pierwszej wojny – najpierw
rosyjska mobilizacja, potem zderzenie
wielkich armii – zmusiły mieszkańców
do masowej migracji. Liczne wysiedlenia, także w głąb Syberii, objęły prawie wszystkich mieszkańców. Jednak
wojna, a potem rewolucja w Rosji nie
powstrzymały rudczan do powrotu
w swoje rodzinne strony. Jedna z grup
po kilku latach pobytu nad granicą
Rosji i Chin wędrowała prawie rok
zanim dotarła do celu. Wieś zastano
w zgliszczach, porosłą brzózkami.
Wiele rodzin zamieszkało w wykopanych ziemiankach. Jednak życie
w Rudce zaczęło się odradzać. Ludzie
wracają z wojennej tułaczki ze wszystkich stron świata. Również byli żołnierze różnych armii. Powraca między
innymi Maksymiuk Teodor, Borowik
Antoni i kuzyn Teodora Maksymiuk
Andrzej. To oni w wojsku i niewoli poznali i przyjęli ewangelię Jezusa Chrystusa. W niej znaleźli nowe biblijne
wartości i moc do życia. Dzieląc się
Dobrą Nowiną ze swoimi rówieśnikami znajdują posłuch i zainteresowanie.
Słowo Boże padając w głąb ludzkich
serc przynosi szybko owoc w postaci nowonarodzonych dzieci Bożych.
W jednym tyko, 1924 roku, w Rudce
przyjmuje chrzest wiary prawie sto
osób w trzech kolejnych chrztach.
W pierwszym 40 osób, w drugim – 30
i w trzecim – 19. W tak krótkim czasie powstaje nowy zbór włączony
w istniejące już w II RP struktury baptystyczne.
W okresie międzywojennym w czasach kiedy zbór powstał i dynamicznie
się rozwijał na co dzień posługiwano
się tu dialektem języka ukraińskiego.
Biblię czytano po rosyjsku, a językiem
szkolnym i urzędowym był polski.

W tamtym czasie w Rudce żyło
około tysiąca mieszkańców, w tym
kilka żydowskich rodzin.
Koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku przyniósł kolejną wielką wojnę. We wsi, we wrześniu
w 1939 roku, pojawili się razem
Rosjanie i Niemcy. Ci pierwsi
w krótkim czasie wycofali się za
Bug, gdzie ustanowiono nową
granicę niemiecko-rosyjską. Znowu: powołania, zakazy, mobilizacje, niepewność i emigracje.
Jedni na wschód – inni na zachód,
kolejni na wojnę lub przymusowe
roboty. Zbór spotyka się i żyje
w trudnościach niepewnych lat
aż do lipca 1947 roku, kiedy to
wieś zostaje wysiedlona na tzw.
ziemie odzyskane w ramach Akcji
Wisła. Rozproszeni na zachodzie
zborownicy dość szybko organizują się w nowy zbór w Jamnie
koło Koszalina i potem w samym
Koszalinie. Baptystyczny zbór koszaliński jest więc nieplanowany
dzieckiem zboru w Rudce. Po
śmierci Stalina część wysiedlonych stopniowo wraca do Rudki.
To głównie ten powrót kilku wierzących rodzin zapewnił istnienie
zborowi do dzisiaj.
W sobotę 16 sierpnia w ramach
jubileuszowych uroczystości zboru odbył się wieczór wspomnień,
poprowadzony przez przewodniczącego zboru br. Jacka Ty-

mochowicza. Przybyli goście
oraz potomkowie pierwszych
członków wspominali swoje doświadczenia wiary związane ze
zborem. Słowo Boże na tym nabożeństwie głosił prezbiter dr Mateusz Wichary Przewodniczący
Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Odnosząc się do
tekstu Pisma zacytowanego w nagłówku, wskazał na analogię zboru w Rudce do biblijnego zboru
w Filadelfii. Podkreślał także wielką wartość małej wspólnoty jako
narzędzia Boga w planie zbawienia. Głównym spotkaniem tego
wydarzenia było niedzielne nabożeństwo, oprawione muzycznie
przez czterdziestoosobowy chór
mennonitów Hope Singers z USA
i Kanady. W trzech wystąpieniach
zaśpiewali dziewięć pochwalnych
pieśni w kilku językach. Ich usługa
w doskonałym wykonaniu poruszała serca zebranych. Na nabożeństwo przybyli wierzący z okolicznych zborów baptystycznych
i zielonoświątkowych wspólnie
dziękując Bogu za zbiory tegorocznych plonów i płodów rolnych. Okolicznościowe kazanie
ponownie wygłosił Mateusz Wichary. Nawiązując do chrześcijańskiej nadziei położonej w Bogu
zachęcał zebranych do życia ukierunkowanego na obietnice Boga.
Miałem przywilej poprowadzić tę
radosną uroczystość.
SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2014 •
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Paweł Krzywicki

ubileusz zboru w Puławach
10

lat w historii Kościoła to krótka,
pojedyncza chwila. Ale w życiu
zboru to czas wypełniony wieloma
wydarzeniami. Tak więc pragnęliśmy
w czerwcu tego roku oddać chwałę
Panu Jezusowi za Jego słowo: „bramy
piekielne nie przemogą go”. Było nabożeństwo, goście, starzy przyjaciele
i pełne stoły. Brakowało czasu, aby
dopełnić wszystkiego, co chcielibyśmy
tego dnia powiedzieć, co wspominać.
Zbór nasz przeszedł już kilka etapów
swojego istnienia.
Etap pionierski, gdy entuzjazm i wola
wzniecenia radosnej Wspólnoty chrześcijan tryskała z naszej grupki. Sypią
się wtedy pomysły, każdy chce coś robić, jesteśmy elastyczni i bezstresowo,
z wiarą podchodzimy do każdej tamy,
by zgruzować ją i wpływać mocniej
na świat. Ale etap pionierski z zasady
ma swój kres, i rozpoczyna się czas
racjonalnego rozwoju. Rzeka naszego
oddania Bogu znajduje swoje koryto
a jej nurt łagodnieje z każdym miesiącem wspólnego żeglowania. Osoby
w zborze zajmują swoje miejsca, role
i specjalizacje. Wiadomo staje się,
czym kto może służyć i na co nas
stać. Uwydatniają się też sformalizowane zasady współżycia zborowego,
„liturgia” spotkań oraz normują relacje między poszczególnymi członkami zboru. Ale to
również czas pierwszych konfliktów i nieporozumień wywołanych cielesnymi zachowaniami zarówno członków zboru
jak i liderów. Rosną wymagania
i oczekiwania wszystkich wobec wszystkich. W toni naszych
wód podbija się jak zmarszczka, mała fala frustracji...
Kolejny etap: biurokratyczny.
Przesadne dążenie do porządku doprowadza do usztywnienia życia zborowego i ludzkich postaw. Na pierwszy rzut
oka wydaje się, że realizowane
8
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są nasze duchowe cele, tymczasem
kostniejemy i nasza miłość ziębnie.
To już nie przestrzeganie zasad zborowych, ale pilnowanie procedur.
Kościół zaczyna cierpieć na „duszności i czkawkę”, a koryto rzeki staje się
zbyt ciasne i niedostosowane do nurtu.
Coraz trudniej kontynuować urzeczywistnianie wizji. Członkowie a także
liderzy odczuwają własną separację
i niezrozumienie.
Wkrótce dochodzi do etapu wstrząsowego. Zerwanie komunikacji wśród
liderów uświadamia, że cel kościoła
staje się niewykonalny. Rzeka swobodnie wyrywa się ze swego koryta
i zawiedzeni ludzie odchodzą zrywając wszelki kontakt z kościołem. Odchodzą też co niektórzy przywódcy
zniesmaczeni tym, że nie udało im się
być i trwać, że nie mieli w tej sytuacji
nic do zaoferowania.
Otwiera to nowy etap – reorganizacji,
w której osoby dążące do utrzymania
tego, co zostało stawiają na Bożą łaskawość i rozbudzenie jedności wśród
pozostałych członków zboru. Zmiany w sferze szukania Bożego pokoju
przynoszą z czasem uzdrowienie. Kościół na powrót przyjmuje cechy stabilności i błogosławionego porządku.

Kościół wpływa w swój nowy nurt,
z dala od walki i podlegania wpływom
silnym – lub przeciwnie – poranionym
osobowościom. Ten nurt kieruje go
do przebudzenia: za każdym zakolem
wypatrujemy Pana i potwierdzenia, że
nasza droga Jemu się podoba.
Dziś, od dłuższego czasu przechodzimy etap integracji, gdzie każdy waży
między swoimi potrzebami, a potrzebami wspólnoty. Gdzie uczymy się
patrzeć na drugich, jako na większych
od siebie a moc chcemy przejawiać
w wierze. Nasza rzeka dostosowuje
swój nurt i tempo do ukształtowania terenu – wydarzeń, które łaskawie sprowadza na nas Pan. Dzięki temu wszyscy czujemy naprawdę, że bycie tu,
w Jego ciele jest naszym powołaniem.
29 czerwca stanęliśmy razem wobec
wielu świadków, spoza Puław i spoza
tego świata (Hebr 12,1), aby uwielbić
Tego, dla którego przeżyliśmy razem to
dziesięciolecie. Dla którego założyliśmy wspólnymi siłami i razem budujemy Chrystusowy Kościół. Uwielbienie
i dziękczynienie – to należy się Zbawicielowi za to, że jest ze swoim ludem
do skończenia świata i w nas upodobał sobie objawić mądrość swego
działania.

Paweł Kugler

P

rzełomowym dla misji protestanckich momentem było wydanie
przez angielskiego baptystę Williama
Careya manifestu „Badanie obowiązków chrześcijan do korzystania ze środków dla nawracania pogan” w 1792
roku. Spotkałem się z opinią, że Carey
nie był specjalistą od wynajdywania
chwytliwych tytułów. Niemniej jednak
jego traktat stał się chrześcijańskim bestsellerem. Carey opublikował go, gdy
miał 31 lat, był więc jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem.
Okoliczności powstania manifestu są
dobrze znane. Młodemu Careyowi po
nawróceniu i ordynacji pastorskiej nie
dawała spokoju myśl, że ewangelia
wciąż nie dociera „po krańce ziemi”.
Carey nie był zresztą sam. Wielu ludzi
w Anglii czuło i myślało wtedy podobnie. Gdy na jednym ze spotkań pastorskich Carey zadał zgromadzonym

pytanie, co Kościół robi w kierunku zaniesienia ewangelii „po krańce ziemi”
usłyszał znaną odpowiedź: „Usiądź,
młodzieńcze. Jeżeli Bogu spodoba się
nawrócić pogan, zrobi to bez twojej
i mojej pomocy”. Na szczęście Careya
te słowa nie zraziły. Postanowił opracować solidny traktat misyjny, z dobrze
przygotowanymi argumentami przemawiającymi za prowadzeniem misji
na skalę ogólnoświatową. Jego praca
zawierała dosyć rzetelny opis demografii całego świata ze szczególnym
uwzględnieniem liczby chrześcijan zamieszkujących poszczególne obszary
geograficzne. Liczby mówiły same za
siebie. Ludzi znających ewangelię było
mało.
Carey nie tylko opisał świat, ale podał konkretną propozycję zaradzenia
potrzebie zaniesienia ewangelii na
cały świat. Wiedział, że zbory są zbyt

powolne i zbyt skoncentrowane na
sobie, aby myśleć o ewangelizacji
w wymiarze globalnym. Postulował
więc powołanie wyspecjalizowanych
stowarzyszeń misyjnych, czyli sprawnych, mobilnych organizacji chrześcijańskich, które będą koncentrować
się jedynie na zaniesieniu ewangelii
po krańce ziemi.
Odzew na jego manifest był ogromny.
W XIX wieku jak grzyby po deszczu
zaczęły wyrastać różne stowarzyszenia
misyjne. Rzesze misjonarzy popłynęły
na inne kontynenty. Sam Carey założył Baptystyczne Towarzystwo Misyjne
pojechał do Indii. Rozpoczął się złoty
wiek misji protestanckich. Można powiedzieć, że pomysł powołania stowarzyszeń misyjnych był strzałem w dziesiątkę. To właśnie dzięki nim ewangelia
rzeczywiście zaczęła docierać aż po
krańce ziemi. Wiele powołanych wteSŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2014 •
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dy organizacji misyjnych działa skutecznie po dzień dzisiejszy.
Pomysł powołania stowarzyszeń misyjnych nie był nowy. Pismo Święte
podaje nam przykłady zalążków organizacji misyjnych. Wzór mogą stanowić zespoły misyjne tworzone przez
Apostoła Pawła, towarzyszące mu
w podróżach misyjnych po różnych
dzielnicach Imperium Rzymskiego. Na
początku Pawłowi towarzyszył Barnaba i Marek, potem Sylas i Tymoteusz.
W dalszej części Dziejów Apostolskich
czytamy, że grupa ta coraz bardziej się
powiększała i była bardzo różnorodna:
„a towarzyszył mu aż do Azji Sopater,
syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan
Arystarch i Sekundus, również Gajus
z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim” (Dz Ap 20,4). Ludzie
ci przyłączyli się do Pawła, bo pragnęli
głosić ewangelię w odległych stronach,
nie tylko u siebie. Byli mobilni, pełni
pasji dla ewangelii, gotowi znieść wiele
trudów dla Chrystusa. Na pewno praca misyjna obok oczywistych wyzwań
dawała im wiele radości i satysfakcji.
Na tym przykładzie widzimy, że powołanie specjalistycznych organizacji
misyjnych znajduje swe uzasadnienie
w Nowym Testamencie.
Niestety, postulat Careya miał też negatywny skutek uboczny. Wiele zborów przestało myśleć o ewangelizacji
w wymiarze globalnym. W świadomości pastorów, przywódców i członków
zborów odpowiedzialność za ewangelizację w wymiarze globalnym przejęły
organizacje misyjne. Dziś organizacje
te mocno się rozwinęły i na wzór korporacji posiadają swoje własne struktury, programy działania, cele oraz
wykwalifikowany personel. To tylko
powiększyło podział między zborami a misjami. O ile zbory poczuwają
się niekiedy do wspierania misjonarzy
modlitwą i finansami, to rzadko myślą
o misji „po krańce ziemi”, jako o swojej własnej odpowiedzialności. W ich
przekonaniu jest to zadanie dla różnych
organizacji misyjnych.
W tym sensie zbory przypominają
bardziej biblijny zbór w Jerozolimie
niż zbór w Antiochii. Zbór w Jerozolimie był skoncentrowany wyłącznie
10
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na sobie. Nie podjął próby wysłania
misjonarzy do dalekich krain. Dopiero prześladowania doprowadziły do
rozproszenia chrześcijan i w rezultacie
do głoszenia ewangelii w dalszych rejonach. Natomiast zbór w Antiochii był
gotowy do wyjścia z inicjatywą i wysłania na misję ludzi ze swoich szeregów.
Choć początkowo były to tylko dwie
osoby, były to jednak osoby najlepsze.
Oczywiście trudno dziś sobie wyobrazić prowadzenie pionierskiej działalności misyjnej w jakimś odległym kraju,
mającym zupełnie inną kulturę bezpośrednio przez zbór znajdujący się na
zupełnie innym kontynencie. Niektóre
zbory to czynią, ale nakład pracy jest
bardzo duży, a rezultaty znikome. Do
prowadzenia działań misyjnych potrzebna jest specjalistyczna wiedza
o lokalnych warunkach. Taką wiedzę
mogą posiadać jedynie organizacje
misyjne, mające wieloletnie (a czasem
wielowiekowe) doświadczenie w pracy w danym miejscu. Postulat powołania organizacji misyjnych był słuszny.
Jednak przejęcie przez nie całkowitej odpowiedzialności za prowadzenie
zagranicznych misji już nie. Odpowiedzialność nadal spoczywa na zborach,
lokalnych społecznościach ludzi wierzących.
To, co jest potrzebne, to odpowiednia
definicja współpracy pomiędzy zborami a organizacjami misyjnymi. Zmiana
dotyczy przede wszystkim sposobu
myślenia w kwestii odpowiedzialności
za misję. Zbory powinny być bardziej
aktywne w myśleniu o misji. Powinny
modlić się o misję po krańce ziemi,
próbować dostrzegać wśród swoich
członków osoby, które Bóg powołuje
na misję, zachęcać je do podążania za
swym powołaniem i wspierać, gdy wyjadą na pole misyjne.
Natomiast organizacje misyjne powinny zorientować się bardziej na współpracę ze zborami, a nie na własnych
programach. Wielu pastorów obawia
się parakościelnych organizacji misyjnych, które mają atrakcyjne programy
i zabierają ze zborów młodych ludzi.
Organizacje misyjne powinny przede
wszystkim celować w dialog z przywództwem Zborów i być gotowe na

przyjęcie roli pomocniczej a nie wiodącej. W dalszych działaniach praktycznych współpraca między zborem
a organizacją misyjną może pozostać
taką, jaka jest dziś.
Tego rodzaju współpracę widzimy
również w Biblii. Na przykład apostoł
Paweł (odpowiednik dzisiejszych organizacji misyjnych) dzieli się w swoich listach do zborów swoimi planami misyjnymi i prosi je o wsparcie modlitewne
i finansowe. Przykładowo w Liście do
Rzymian pisze: „Mam nadzieję, że po
drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę
was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy
się już wami trochę nacieszę” (Rz 15,
24). Paweł chce, aby Rzymianie myśleli misyjnie, aby wspierali go finansami
i modlitwą, nawet jeśli nikt z nich nie
miałby dołączyć do jego zespołu. Chce
on, aby oni również poczuli ciężar odpowiedzialności za zaniesienie ewangelii do Hiszpanii.
Można zadać pytanie, na ile zbory
w Polsce poważnie myślą o zaniesieniu ewangelii „po krańce ziemi”. Dla
porównania, Kościoły protestanckie
w Rumunii mają obecnie 200 misjonarzy na innych kontynentach. Oczywiście w Rumunii jest co najmniej
kilkaset tysięcy ewangelicznie wierzących chrześcijan, czyli o wiele więcej
niż w Polsce, stąd łatwiej im znaleźć
odpowiednie wsparcie dla misjonarzy. Z drugiej strony jest to kraj mniej
zamożny od Polski.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że
sama Rumunia jest wielkim polem misyjnym i krajem, w którym pracuje wielu zagranicznych misjonarzy. Jednak
jedno nie wyklucza drugiego – dziś misja odbywa się wielokierunkowo. Odchodzą powoli czasy, w których misjonarze pochodzili tylko z kilku krajów.
Powyższe przykłady mogą zainspirować nasze zbory do poważniejszego
potraktowania tematu misji „po krańce ziemi”. Tym bardziej, że w naszym
kraju od dawna działa wiele organizacji
misyjnych gotowych do współpracy ze
zborami.
Materiał zainspirowany wykładami
Bryana Knella na konferencji EEMA
we Lwowie 18-22 września 2012.

TEMAT NUMERU: ZWYCIĘSTWO I PRZEGRANA

Mateusz Wichary

Zwycięstwo czy przegrana?
czyli

o Bożych celach dla nas i historii

W

wać nas będą” ze względu na Jezusa
(Mt 5:11) a nie, gdy „chwalić nas będą
i podziwiać”.

ładza, sukces, siła, potęga. To
słowa niepopularne wśród
chrześcijan. Czy słusznie? Do czego
powołuje nas Chrystus?
Rozpocznę od tego, że przegrywanie wydaje nam się znacznie bardziej
chrześcijańskie i wzniosłe. Wszak
Chrystus cierpiał i my również, jak
uczy Pismo, uwielbieni będziemy tylko
o ile „razem z nim cierpimy” (Rz 8:17).
Poza tym nasz Pan przygotowuje nas
raczej na prześladowania, niż osiąganie sukcesów: to cisi, a nie głośni posiądą ziemię (Mt 5:5), to smutni będą
pocieszeni a nie radośni pochwaleni
(5:4), w końcu: błogosławieni będziemy, gdy nam „złorzeczyć i prześlado-

Warto również dodać, że historycznie
rzecz biorąc chrześcijaństwo znacznie lepiej sobie radziło z porażkami
i cierpieniem, niż zwyciężaniem i potęgą. Kościół cierpiący i prześladowany zazwyczaj był przy okazji zdrowy,
ofiarny i misyjny. Kościół tryumfujący
stawał się uwikłany w politykierstwo
i obłudę, a jego wiara słabła. Czy to
wszystko więc nie powinno nas jednoznacznie przekonywać, że powołaniem Kościoła jest cierpienie i prześladowanie i taka właśnie sytuacja jest dla
nas najzdrowsza?

Zanim odpowiemy „tak”, do czego
zapewne w oparciu o powyższe dane
się skłaniamy, zastanówmy się, z czym
taka odpowiedź się wiąże.
Po pierwsze, oznacza to, że Kościół
z jakichś powodów nigdy nie powinien
zwyciężyć. Czyli: stać się wiodącą,
tworzącą rzeczywistość siłą w określonym narodzie, kulturze, czy nawet
cywilizacji. A konkretnie: nie powinien
zwyciężyć, bo od tego zwycięstwa
głupieje. Może nie jest dość dojrzały,
aby ów ciężar ponieść? A może w ogóle do tego się nie nadaje?
To również oznacza, że jeśli kiedykolwiek – przez jakieś przeoczenie bądź
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nieuwagę, względnie nieposłuszeństwo swemu Panu – Kościół osiąga
zbytni sukces, zwyciężając nad innymi
religiami w określonym narodzie, czy
nawet, nie daj Boże, większej sferze
wpływów, powinien natychmiast się
z owej przewodniej roli wycofać. Przekazać ją komukolwiek, ale samemu się
w ową sferę nie mieszać.
To w zasadzie również oznacza, że
Kościół zbytnio się rozwijający powinien w swym wpływie się hamować.
Czyli: gdy jest (za) dobrze, odpuścić
sobie dalszy rozwój. Rozwijać się bez
skrępowania i odważnie tylko wtedy,
gdy jest źle.
To również oznacza, że z Bożej woli
chrześcijaństwo ma być ciągłym przegranym, a zadanie przewodzenia cywilizacjom i narodom w ich rozwoju,
w tym ich rozwoju etycznym, moralnym i światopoglądowym, należy do
jakichś innych religii. Bo ktoś im przewodzić musi. Skoro więc nie chrześcijaństwo, to kto?
I tu dochodzimy do punktu, w którym owa logika się załamuje. Okazuje
się bowiem, że – pomimo wszystkich
przytoczonych wcześniej fragmentów
– to właśnie Kościół jest Bożym narzędziem przemiany narodów, tak zapowiedzianym w Starym, jak wskazanym
w Nowym Testamencie. Wielki Nakaz
Misyjny każe Kościołowi właśnie „czynić uczniami wszystkie narody” (Mt
28:20), a nie komukolwiek innemu.
Uczniom Jezusa po wszystkie dni, aż
do skończenia świata, w czym sam
Chrystus, któremu dana jest wszelka
moc na niebie i ziemi, obiecuje im towarzyszyć. To fundamentalne słowa.
Zgodnie z nimi apostoł Paweł swoją
misję rozumie nie jako jakieś działanie
w kącie historii, w nadziei, że a nuż,
ktoś się nawróci, ale bez jakichkolwiek
większych aspiracji, ale jako „łaskę
i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego
[Chrystusa oczywiście – przyp. MW]
przywiedli do posłuszeństwa wiary
wszystkie narody” (Rz 1:5). Przywiedli
do posłuszeństwa wiary Chrystusowi
wszystkie narody! Pawle, czy wiesz
co mówisz? Zapewne. Tylko, czy my
wiemy?
Kiedyś usłyszałem dobry przykład
12
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tego, jak ważna jest odpowiednia perspektywa w codziennych, żmudnych
zadaniach. Pewien człowiek w średniowieczu spotkał dwóch mężczyzn
przy kupie kamieni. „Co robicie?” – zapytał. Pierwszy odpowiedział: „Łupiemy kamienie”. A drugi: „Budujemy katedrę”.
Jest zasadnicza różnica w perspektywie własnej pracy, gdy widzimy jedynie kupę kamieni i harówkę, a nie
katedrę, która dzięki temu powstaje.
Apostoł Paweł widział, że jego żmudna, trudna i ryzykowna służba nie była
jedynie samozaparciem jednostki, która liczyła na łut szczęścia w tworzeniu
nowej religii, która była prześladowana
zarówno przez współczesnych Żydów,
jak Rzymian. On widział Chrystusa.
Panującego. Znał Jego wolę: aby Jego
ewangelia zdobyła narody. I robił swoje, aby owo Królestwo Chrystusa poprzez jego wysiłki przychodziło.
Podobnie, Piotr i Jan stojąc przed Sanhedrynem nie czuli się wcale zobowiązani do usunięcia się w cień; uległości i schowania w kąt. „Czy słuszna
to rzecz w obliczu Boga raczej was
słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie;
My bowiem nie możemy nie mówić
o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy”
(Dz 4:19-20). Słuchanie Boga sprawia,
że względem wszystkich ziemskich autorytetów uczniowie Chrystusa mogą
się sprzeciwić.
Co więc chcę powiedzieć? To, że
w Bożym planie istnieje nie tylko porażka, ale i sukces ewangelii. Albo
nawet, że trudności i przeciwności
nie są nigdy ostateczne; są sposobem
uświęcenia w osiąganiu zwycięstwa.
Ostatecznie przecież zarówno w perspektywie osobistej jak światowej, to
właśnie zwycięstwo Chrystusa zakończy oba te wymiary.
I tak moja walka z grzechem nie jest
beznadziejna. Jest koniecznym zmaganiem się z „ciałem” – jak Paweł nazywa
niepoddany Duchowi Bożemu wymiar
mojego istnienia w Liście do Rzymian,
rozdziale 7. I choć oznacza on znój
i mozół, to przecież w nadziei całkowitego uwolnienia mnie od tego stanu
przez Jezusa Chrystusa! Przyjdzie czas,
że będę całkowicie przemieniony!

I w tej nadziei nie mam zbijać bąków,
względnie trwać w grzechu, aby łaska okazała się jeszcze obfitsza – ale
raczej wychylać się ku owej nadziei,
przekraczać siebie, dążyć, jak wspaniale opisał to Paweł poprzez ilustrację
zawodnika pragnącego jak najszybciej
być na mecie: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale
jedno czynię: zapominając o tym, co
za mną i zdążając do tego, co przede
mną, zmierzam do celu, do nagrody
w górze, do której zostałem powołany
przez Boga w Jezusie Chrystusie” (Flp
3:13-14).
Podobnie, nie jest beznadziejna historia świata. Apostoł Paweł opisuje
ją, jako proces podporządkowywania
sobie przez Chrystusa – dla chwały
Ojca – jego wrogów: „Bo On musi
królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
(…) A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko”
(1 Kor 15:25, 28). Nie jestem pewien,
jaki proces miał przed oczyma Paweł:
jakich konkretnych wrogów, których
zwycięży Chrystus. Kontekst Psalmu
110, który cytuje tu Paweł podpowiada, że będą to władcy ziemscy o innej niż Chrystus wizji świata. Tak czy
inaczej jestem pewien, że to obraz historii i zwycięstwa jednocześnie, którego zwieńczeniem będzie całkowity
Jego tryumf, gdy powróci, również
w sferze duchowej: „A jako ostatni
wróg zniszczona będzie śmierć” (1 Kor
15:26). Cała rzeczywistość zostanie
przemieniona, uwolniona z niewoli
przekleństwa, siłą zmartwychwstałego
i panującego Chrystusa! Cytując znów
List do Filipian, to będzie moment, gdy
wszyscy rozpoznają Jego władzę: „Bóg
wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zginało się wszelkie
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale
Boga Ojca” (Flp 2:9-11).
Bóg wywyższył swego Syna, w zamian za jego ofiarne posłuszeństwo –
wcielenie i śmierć na krzyżu. To On,
Ojciec, chce wywyższyć Syna i to
On, Ojciec, jest tego gwarantem – nie

Kościół. Kościół jest tylko narzędziem
owej woli Ojca. Ale spójrzmy: skoro
jesteśmy narzędziem woli Ojca, aby
wywyższyć Syna pośród ludzkości,
to czego powinniśmy się spodziewać,
jak nie skuteczności Ojca w nas, aby
to właśnie się wydarzyło? A jak to ma
się wydarzyć? Przez wywyższenie Go
za to, co uczynił, a więc przez sukces
w głoszeniu ewangelii i uczenie narodów posłuszeństwa Jego woli. Innymi
słowy: przez sukces w misji, w realizacji Wielkiego Posłannictwa! Po którym
nastąpi tryumfalne zwycięstwo również nad śmiercią, a więc i wszystkimi
siłami duchowymi.
Ten tryumf jednak, tak jak w życiu
Umiłowanego Syna, tak w historii
Kościoła i naszej, przychodzi przez
trudności i cierpienie. Wymagając
od nas kosztownej wiary, rozwijając
nasze naśladowanie Jezusa – w oddaniu, wierności, gorliwości, samozaparciu, odwadze i pokorze. Choć
trudności i przeciwności nie są nigdy
ostateczne – bo są sposobem uświęcenia w osiągnięciu zwycięstwa, które zwieńczy, jak to opisałem, i historię każdego chrześcijanina i historię
w ogóle – to jednak istnieją. Realnie.
Dotkliwie. Dlatego właśnie Nowy
Testament przygotowuje nas przede
wszystkim na okres trudności i prześladowań. I wydaje mi się to całkowicie
uzasadnione, że zachęta, przestrogi,
obietnice i wezwania do wierności
wobec tego rodzaju przeciwności są
istotną częścią jego nauki. Kościół bowiem musi być przygotowany i wyposażony do tego, aby we wrogim środowisku nie tylko przetrwać, ale i się
rozwijać; nie stracić nadziei, ale siać
i iść do przodu.
Z drugiej strony, owo przełamywanie
trudności nie wyklucza takich momentów w historii, gdy Bóg w swej
opatrzności daje ewangelii dogłębnie
przemienić określone narody, czy kultury. Bo tak również się działo i dzieje.
I w takich sytuacjach Kościół musi się
wykazać innymi umiejętnościami, niż
wobec prześladowań. Wcale nie mniej
wymagającymi. Musi okazać się odporny na zawrót głowy, ze względu na
wywyższenie. Jak osoba, która nagle
stała się bogata, musi w wewnętrznej

dyscyplinie przyjąć sens owego wywyższenia i szukać celów, dla których
ono nastąpiło. Musi wychować przywódców – pastorów, królów i mężów
stanu – którzy nie ulegną pysze, ale
w posłuszeństwie Chrystusowi okażą się błogosławieństwem dla swoich
narodów. I Kościół tak również w historii czynił, z różnym powodzeniem,
ale jednak. Wychował wielu władców
w Średniowieczu, niektórych faktycznie pobożnych; zrodził wielu chrześcijan zmieniających świat, o których
dowiadujemy się z cyklu Glenna Sunshine’a. Posyłał z krajów bogatszych
tysiące misjonarzy do tych, w których
było znacznie gorzej. W skrócie: radził
sobie z sukcesem.
Apostoł Paweł wyznał: „Umiem się
ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem
wyćwiczony; umiem być nasycony
jak i głód cierpieć; obfitować i znosić
niedostatek. Wszystko mogę w tym,
który mnie wzmacnia, w Chrystusie”
(Flp 4:12-13). Paweł umie wszystko. Nie
tylko cierpieć, ale i obfitować. Gdyby
łaska była wystarczająca tylko na niepowodzenia i porażki, ale bezskuteczna względem wywyższenia i sukcesu,
byłaby słaba. Niewystarczająca. Nie
dość skuteczna na wszystkie sytuacje;
niedoskonała. Chrystus byłby wtedy
Panem wyłącznie męczenników, a nie
królów, prezydentów, wielkich reformatorów, czy szefów potężnych firm.
Tymczasem łaska sięga wszędzie i jest
źródłem pobożności dla „wszelkiego
dobrego dzieła” – a nie tylko niektórych (2 Tm 3:17). Chrystus był i jest
Panem tak niewolników, jak wolnych.
Wystarcza i w niedostatku i obfitości;
i w słabości, i sile. Jego łaska sprawia,
że żadna przegrana nie jest ostateczną klęską, bowiem „współdziała we
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy
go miłują” (Rz 8:28) – czyli również
w niepowodzeniach. Ale sprawia również, że w największym ziemskim wywyższeniu chrześcijanie pamiętają, że
„i oni mają Pana w niebie” (Kol 4:1).
Łaska więc wystarcza i Chrystus wystarcza. I w szczęściu, i w nieszczęściu. W spisie „bohaterów wiary” w Liście do Hebrajczyków występują tylko
osoby wyróżniające się wiarą, ufnością

do Boga właśnie: nadzieją i wytrwałością, pomimo faktu, że nie wszystko rozumieli, i nie doczekali spełnienia Bożych obietnic (11:39). Ale jest też coś,
co ich wewnętrznie dzieli. Otóż, jedni
doświadczyli z ręki Bożej wspaniałych
sukcesów i zwycięstw: „podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość,
otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom, zgasili moc ognia, uniknęli
ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety
otrzymały swoich zmarłych przez
wskrzeszenie” (11:33-35). Czyż to nie
wspaniałe, inspirujące dzieła wiary?
Doświadczenia sukcesów, zwycięstw,
chwały, potęgi? Tak. I są to wszystko doświadczenia bohaterów wiary,
przez które Bóg zadziałał w ich życiu.
Drudzy jednak „zostali zamęczeni na
śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, (…)
doznali szyderstw i biczowania a nadto więzów i więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani
mieczem” (11:35-37). To męczennicy,
w których również Bóg się uwielbił
– w ich wytrwaniu pośród cierpień
i śmierci.
Nie mamy wpływu na to, jak Bóg zechce się uwielbić w naszym życiu.
Ale pamiętajmy, że Bóg wywyższa się
w obu doświadczeniach – i zwycięstwa i uniżenia – gdy przyjmujemy je
w wywyższający Go sposób. Bądźmy
gotowi na oba. Nie bójmy się marzyć
o zwycięstwie i przyjmijmy w pokorze
klęskę, gdy tak wybierze Bóg. Miejmy
w tym, jak Paweł, oczekiwanie i nadzieję, że w niczym nie będziemy zawstydzeni, ale że we wszystkim przez
naszą niezachwianą postawę ufności
i oddania, jak zawsze, tak i w tym określonym momencie, Chrystus będzie
uwielbiony, czy to przez nasze życie,
czy przez śmierć (Flp 1:20). A ponad
wszystko pamiętajmy, że dla chrześcijanina trudności i przeciwności
nie są nigdy ostateczne; są sposobem
uświęcenia w osiąganiu zwycięstwa.
Które jest kresem historii i uwielbieniem naszego Pana, ku chwale Jego
Ojca, w Duchu Świętym i zgromadzonym przed Nim Kościele, po wszystkie
wieki wieków, Amen.
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TEMAT NUMERU: ZWYCIĘSTWO I PRZEGRANA

my

...

nie jesteśmy z tych,
którzy się

cofają

i giną
(Hbr 10:32-39)

Włodek Tasak

J

aka jest tajemnica zwyciężania? Nie
ma na to pytanie jednej prostej odpowiedzi. Naukowcy analizujący wpływ
koloru strojów na wynik sportowej rywalizacji stwierdzili, że czerwień pomaga ludziom wygrywać w boksie, zapasach i futbolu, ponieważ wywołuje
większą agresję u noszących te barwy.
Jednak przecież nie wszyscy mogą grać
w czerwonych trykotach.
W biznesie mówi się, że większość
z najbogatszych ludzi na świecie zaczęła swoją karierę od klęski – ale wyciągnęła z niej wnioski, które uchroniły
ją przed kolejnymi porażkami.
Z kolei znawcy wojskowości zwracają
uwagę na coś jeszcze innego – podczas wojen zależność pomiędzy morale walczących a siłami fizycznymi ma
się jak 3:1. Inaczej mówiąc, żołnierze,
którzy wierzą w sens tego, co robią,
w powodzenie swoich wysiłków i szansę na pokonanie wroga mogą zniwelo-
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wać nawet trzykrotną przewagę liczebną przeciwnika i mają szansę wyjść
z walki zwycięsko. Albo jeszcze inaczej: Siła ducha bojowego armii jest
trzykrotnie ważniejsza niż jej siła ognia.
Bo o wyniku walki decyduje często
wytrwałość i zdolność pokonywania
przejściowych niepowodzeń lub złych
okoliczności.

Nie liczy się kolor,
ale Słowo Boga
Dla ludzi wierzących każda z powyższych wskazówek ma znaczenie jedynie pomocnicze, bo najważniejsze jest
to, co mówi nam Biblia (i nie zapominajmy o tym!). Jednym z takich miejsc
Pisma, które może nas wiele nauczyć
na wspomniany temat, jest fragment Listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy:
„Przypomnijcie sobie dni poprzednie,
kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapie-

niami, Czy to, gdy byliście wystawieni
publicznie na zniewagi i udręki, czy
też, gdy wiernie staliście przy tych,
z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami
i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie
majętność lepszą i trwałą. nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma
wielką zapłatę. albowiem wytrwałości
wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie
wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
Bo jeszcze tylko mała chwila, A przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie
zwlekał; a sprawiedliwy mój z wiary
żyć będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy
się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę” (Hbr 10:32-39).
Na co warto zwrócić uwagę: w przywołanym tekście znajdujemy wyraźnie
odwołanie do rzeczywistości wojennej
(w. 39). Niestety dziś, kiedy chrześci-

jaństwo tak skutecznie pozbawiono
tego rodzaju odniesień, czyniąc zeń
religię „białych kołnierzyków” i delikatnych rąk – nie dziwmy się, że brakuje
nam ducha walki, a co za tym idzie
– zdolności zwyciężania. Ta bowiem
jest pochodną odwagi i determinacji,
a nie ckliwości i dążenia do wygody,
które zdają się przodować na liście
najbardziej pożądanych cech chrześcijańskich.

Prawda, od której zawsze
musimy zaczynać
Zacznijmy od tego, czego nie ma
w tym fragmencie, ale co jest sednem
całego listu: „Główną zaś rzeczą w tym,
co mówimy, jest to, że mamy takiego
arcykapłana, który usiadł po prawicy
tronu Majestatu w niebie” (Hbr 8:1). To
jest prawda, wokół której zbudowane
jest całe nasze życie i życie Kościoła.
My mamy arcykapłana, Pana, Zbawiciela, Króla królów – który siedzi po
prawicy Ojca, który „wszystko bowiem
poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi,
że wszystko zostało poddane, rozumie
się, że oprócz tego, który mu wszystko
poddał” (1 Kor 15:27).
To jest ta prawda, wokół której budujemy wszystkie zamierzenia, wszystkie
oceny naszego życia, naszego dzieła.
Od tego zawsze musimy zaczynać.
I praktyczne zastosowane tej prawdy,
które rozpoczyna nasz cytowany fragment listu: „Przypomnijcie sobie dni
poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami” (w. 32).
Poprzeczka zawieszona jest wysoko.
Hebrajczycy mają wytrwać przypominając sobie swoje przeszłe zwycięstwa wobec prześladowań. Dosłownie:
„wielką atletyczną walkę”, jaką stoczyli z przeciwnościami już po swym
nawróceniu, co przypomina im autor
Listu: „Czy to, gdy byliście wystawieni
publicznie na zniewagi i udręki, czy
też, gdy wiernie staliście przy tych,
z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami
i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie
majętność lepszą i trwałą” (w. 33-34).

Uważaj na swoje
wspomnienia

To ty decydujesz,
co wspominasz

Realnie cierpieli, byli publicznie znieważani, dręczeni, więzieni, ograbieni
z mienia. Dziś jest to udziałem tysięcy
chrześcijan w Syrii, Iraku, Nigerii, Sudanie i innych ciężko doświadczonych
miejscach na ziemi. A my? Mamy się
zniechęcać drobnymi przeciwnościami
dnia codziennego? Jakież to porównanie? Jak byśmy wypadli wobec tamtych, którzy cierpieli i wytrwali, kiedy
my byśmy zgorzknieli, bo nie dość
gładko nam poszło i nie wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone.

Bóg chce, żebyśmy mieli stale w pamięci przykłady wierności Bożej, przykłady naszej wytrwałości, abyśmy odwoływali się do tego, co dobre, co nas
zachęci i zbuduje, a nie do tego, co nas
zrujnuje i popchnie ku zgorzknieniu.

Autor listu uczy nas przy tej okazji
ważnej zasady: odwoływania się do
chwil doświadczania Bożej wierności
i własnej wytrwałości. Diabeł uczy nas
wspominać i rozpamiętywać porażki,
błędy, niepowodzenia, chwile zawodu,
rozczarowania. Chce utrwalić w nas
poczucie własnej bylejakości. Ale to
nie jest jeszcze najgorsze – on nas kusi
myśleniem o Bogu, który nas zawiódł
i pozostawił. Chce, żebyśmy jako zbór,
jako Boży Kościół nie byli pewni, czy
na Bogu można polegać, czy można
Mu ufać i wierzyć.
Boża metoda jest zupełnie inna, Biblia wręcz ostrzega nas: „Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun
i trucizna” (Treny 3:19). W kontraście
do tego nasz Pan chce w nas utrwalać
pamięć o zwycięstwach, o sukcesach,
o radościach, dlatego w swoim Słowie
zwraca na to uwagę za pośrednictwem
proroków i psalmistów:
„Wspominam dowody łaski Pana,
chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze
wszystkim, co nam Pan wyświadczył,
tę wielką dobroć, jaką okazał domowi
izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask” (Iz 63:7).
„Pamiętajcie o cudach, które uczynił,
o znakach i wyrokach ust jego” (Ps
105:5).
„Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego Wśród głosów
radości i dziękczynienia tłumu świętującego” (Ps 42:5).

Bohaterowie 10. rozdziału Listu do
Hebrajczyków mogli popatrzeć na tę
swoją przeszłość i myśleć: straszne
czasy, okropne chwile, oby już nigdy
się nie powtórzyły. Ale mogli też inaczej o nich myśleć: To były naprawdę
ciężkie czasy, ale doświadczyliśmy
wielokrotnie wielkich dowodów Bożej
wierności, Bóg nam pokazał, że jesteśmy w stanie z Jego pomocą wytrwać,
że diabeł nie jest w stanie nas złamać
i pokonać! I jedno, i drugie odwołuje się do prawdziwych wydarzeń. Ale
z jakże innym rezultatem. Nie chodzi
o to, żeby oni się oszukiwali, mówiąc:
jakie to wspaniałe nie mieć co jeść
przez cały tydzień, nie mieć gdzie spać
i ciągle się ukrywać, nie wiedząc, czy
dożyjemy następnego dnia.
Wielką sztuką jest dostrzeganie w trudnych sytuacjach możliwości polegania
na Bogu, czerpania od Niego siły, budowania jedynej w swoim rodzaju więzi i zależności. Jest to naprawdę trudna
sztuka, ale kiedy podejmiemy wyzwanie – zapłata za naszą odwagę i wiarę
jest niezrównana. Właśnie o tym mówi
werset 35: „Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę”.

Z podniesioną głową
Po tych dramatycznych przejściach
z przeszłości Hebrajczycy stają znów
wobec trudnego wyzwania. Dlatego są
zachęcani, by nie porzucali swej ufności. Autor listu nie kusi ich zapłatą, jako
nagrodą w wielkiej świątecznej promocji. On przypomina im, że uczestniczenie w Bożym dziele, wytrwanie w nim,
utrzymanie swojej ufności wobec Boga
przynosi wielki rezultat. Tak wielki, jak
wielki jest cel, który chcemy osiągnąć.
Zapłatą jest oglądanie tego, do czego
się dążyło. Jeśli mieliśmy wielki cel,
odbierzemy wielką nagrodę w postaci
SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2014 •

15

jego realizacji, jeśli postawiliśmy sobie
malutki, łatwy cel – i zapłata będzie
skromna. Nasz cel jest godny wielkiej
zapłaty: pełnić wolę Bożą. A wielka
zapłata wymaga wielkiego wysiłku.
Nie możemy się łatwo wycofać dlatego, że nie idzie nam łatwo. „Chrześcijaństwo, które nic nie kosztuje, nie jest
nic warte” (Loren Cunningham).
Aby stało się to możliwe, potrzebna
jest nam wielka cecha Bożych ludzi,
o czym przekonuje nas werset 36:
„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą,
dostąpili tego, co obiecał”.
Greckie słowo hypomone, w naszej Biblii tłumaczone jako „wytrwałość” – to
nie jest kapitulancka cierpliwość, która
z opuszczoną głową oczekuje na trudności i cierpienia, a gdy się pojawią,
biernie je wytrzymuje, aż przeminą.
O, nie – to postawa, która pozwala wiele znieść, ale bez rezygnacji – z silną
nadzieją. Jej celem nie jest bierne przeczekanie trudności i przeciwności – ale
stawienie czoła wyzwaniu, aby z odwagą oczekiwać objawienia się chwały
Bożej.
Wielki kaznodzieja starożytności, Jan
Chryzostom cechę tą nazywa „źródłem
wszelkiego dobra, matką pobożności,
owocem nigdy nie zepsutym, twierdzą nie do zdobycia, przystanią nie
poddającą się burzom”.

Nauka latania
długodystansowego
Każdy człowiek jest w stanie od czasu
do czasu zmobilizować się do ciężkiej
pracy, do wysiłku. Każdy może czasem
wznieść się w górę jak orzeł w przypływie entuzjazmu, każdy może przez
jakiś czas biec, nie czując zmęczenia.
Ale to, co ma być naszym udziałem,
to długodystansowy bieg bez zmęczenia, długotrwały wysiłek bez znużenia
i chęci rezygnacji. Nawet przy długotrwałym braku widocznych efektów.
Zgodnie z obietnicą Pisma: „Lecz ci,
którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły,
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”
16
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(Iz 40:31). Mowa jest tam o tych, którzy dosłownie: czekają, oczekują, szukają, pokładają nadzieję. Ci, którzy są
w stanie przeczekać trudności, brak
odpowiedzi ze strony Boga, brak reakcji z Jego strony – nie tylko się doczekają, ale będą biec bez zmęczenia, iść
bez zachwiania.
Bo nie jest tak, że czekamy całą wieczność, aby dostąpić chwilowego ukojenia, ale przeciwnie: czekamy chwilę
(choć według Bożej rachuby), aby potem cieszyć się radością i spełnieniem,
które są wieczne, a więc nieskończone. Właśnie o tym mówi kolejny werset
naszego fragmentu Listu do Hebrajczyków: „Bo jeszcze tylko mała chwila,
A przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie
będzie zwlekał (w. 37).

Nauka mierzenia czasu
Niestety, wciąż z wielką trudnością
przychodzi nam przyswojenie sobie tej
metody mierzenia czasu, jaka obowiązuje w niebie. Nasz problem w czekaniu na Boga polega często na tym,
że my używamy naszych kalendarzy
a Bóg swojego zegarka. Dla nas coś
trwa tygodniami i miesiącami, ciągnie
się niemiłosiernie – a dla Niego to
„jeszcze tylko mała chwila”. Werset ten
zawiera dwa ważne zapewnienia: On
„przyjdzie” oraz – „nie będzie zwlekał”. Kiedy czas oczekiwania na Boże
działanie nam się dłuży, potrzebujmy
wrócić do tego, od czego zaczęliśmy:
do wersetu 32: „Przypomnijcie sobie
dni poprzednie...”. Przypomnijmy sobie te sytuacje, w których Bóg przyszedł i uczynił to, co nas wybawiało
z utrapienia, podnosiło na duchu,
przynosiło ulgę i rozwiązanie, a jeśli
nawet nie pozbawiało w pełni problemu, to jednak napełniało nadzieją
i otuchą.
Liczy się cel, a nie czas. Uczestniczenie w Bożym dziele to nie jest wyścig,
w którym ważne jest, na którym miejscu przybiegliśmy i z jakim czasem.
Osiągnięcie mety, dobiegnięcie, osiągnięcie celu – to sprawia, że odbierzemy naszą wielką zapłatę.

Żal za niewykorzystaną
obietnicą
I oto przed nami ostatnia prosta:
„A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie
dusza moja miała w nim upodobania”
(w. 38).
A wszystko to, o czym mowa w pierwszej części tego wersetu, dzieje się dlatego, że uwierzyliśmy (i nie przestaliśmy
wierzyć), iż jesteśmy w stanie z Bożą
pomocą wykonać Jego zadanie. Wiara
polega na tym, że nie musimy widzieć,
wystarczy, że wiemy. Brak pierwszego
nas nie zatrzyma, to drugie zaś będzie
nas pchało do przodu.
Druga część zdania tworzącego werset
38 brzmi złowrogo. Ale nie ma w tym
ostrzeżenia przed gniewem, karą itp.
W tych słowach pobrzmiewa Boży żal,
że wszystko było przygotowane, czekało na wypełnienie obietnicy i przez
czyjąś rezygnację, brak wytrwałości nie
ujrzało światła dziennego. Nie zaznało
spełnienia. Żal i smutek, wszystko na
marne. A przecież nie musiało tak być.

Nie pozwól sobie na
niekontrolowany odwrót
I teraz najlepsze. Prawdziwa kulminacja. Werset 39: „Lecz my nie jesteśmy
z tych, którzy się cofają i giną, lecz
z tych, którzy wierzą i zachowują duszę”. Fritz Laubach napisał o nim: „Nadzieja jest największą siłą napędową
wiary. Jest rozstajem, gdzie rozchodzą
się drogi wiary i niewiary, zbawienia
i zguby…”.
Tu autor listu wypowiada się jak wytrawny strateg. Armia, która cofa się na
polu bitwy, bo straciła wiarę w zwycięstwo, z reguły ulega zagładzie. Jak uczą
historie wojen, największe straty ponosi
się w trakcie odwrotu – bo ten zwykle
zamienia się w chaotyczną ucieczkę,
kiedy przeciwnikowi najłatwiej jest
dokonywać rzezi wśród pokonanych.
Także po wzięciu ich do niewoli.
Wówczas traci się wszystko. Dlatego
dowódcy zawsze, choćby rozpaczliwe,
próbują nie dopuścić do niekontrolowanego cofania się swoich wojsk, kie-

TEMAT NUMERU: ZWYCIĘSTWO I PRZEGRANA
dy tak łatwo jest o wybuch paniki,
który nieodmiennie grozi całkowitą
klęską.
Za to prawdziwym przykładem
męstwa i wytrwałości, gdzie bliska i nieuchronna klęska została
ostatecznie zamieniona w zwycięstwo jest bitwa pod Gravelotte-St.
Privat podczas wojny francusko-pruskiej w 1870 r. W jej trakcie
pruski Korpus Gwardii w ciągu 20
minut walki stracił 8 tys. ludzi i zaległ pod ogniem Francuzów, kiedy jednak nadszedł odpowiedni
moment, gwardziści poderwali się
i zdobyli szturmem francuskie pozycje, zmuszając w ten sposób armię
przeciwnika do odwrotu.
Werset 39 to jest prawdziwe wyznanie wiary niezłomnych i wytrwałych. Nasze wyznanie wiary. Takie
odważne, bo znające Tego, który
jest w stanie takimi nas uczynić.
Wyznanie wiary, które prowadzi do
tego, że będziemy mieli wiele wspaniałych wspomnień Bożego działania, Bożych cudów, doświadczeń
wiary i Bożej obecności, do których
będziemy chcieli wracać bez końca,
bo to one będą decydowały o tym,
co było ważne w naszym życiu, co
było warte naszego życia, trudu, poświęcenia i walki z przeciwnościami. Wszystko inne, nawet to, co teraz
wydaje się dość istotne, z perspektywy następnych lat i wydarzeń,
w których objawił się Bóg nie będzie
warte, by do tego wracać. I czasem
z rozbawieniem będziemy mówić:
jak to dobrze, że nie daliśmy się
zniechęcić małym początkom!
A wszystko to zgodnie z obietnicą Jezusa, naszego arcykapłana:
„na tej opoce [wiary w to, kim jest
Chrystus] zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą
go” (Mt 16:18).
I nie przemogły! Musiały ulec!
Niech to diabeł będzie zmuszony
do odwrotu wobec naszego niezachwianego oporu i wiary w zwycięstwo.

Ryszard Tyśnicki

L

ubię czytać Księgę Apokalipsy, gdyż
dodaje ona otuchy i konfrontuje naszą słabą wiarę z Bożą rzeczywistością.
Pozwala spojrzeć na życie chrześcijańskie nie od strony ciągłych nacisków
świata próbujących nam wmówić, że
wierzący ludzie to jacyś dziwacy, chowający się ze swoimi problemami za
plecami „wymyślonego Boga”. Apokalipsa pokazuje inny obraz świata. To
nie świat góruje nad wierzącymi ludźmi, ale to Bóg jest ponad światem i to
On zwycięża i panuje, choć pozornie
wydaje się inaczej.
Gdy Jan pisze listy do siedmiu zborów, to pokazuje w nich obraz Kościoła przeżywającego problemy, ale
w ostatecznym wymiarze zwyciężają-

cy. Może nie jako organizacja, ale niewątpliwie, jako zbiór jednostek. Spójrzmy jedynie na te fragmenty, które mówią o zwycięzcach:
Zwycięzcy dam spożywać z drzewa
żywota, które jest w raju Bożym. Obj.
2:7b
Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej
śmierci. Obj. 2:11b
Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej
i kamyk dam mu biały, a na kamyku
tym wypisane nowe imię, którego nikt
nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Obj. 2:17b
Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Obj. 2:26
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Zwycięzca zostanie przyobleczony
w szaty białe, i nie wymażę imienia
jego z księgi żywota, i wyznam imię
jego przed moim Ojcem i przed jego
aniołami. Obj. 3:5
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni
Boga mojego i już z niej nie wyjdzie,
i wypiszę na nim imię Boga mojego,
i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba
od Boga mojego, i moje nowe imię.
Obj. 3:12
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na
moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego
tronie. Obj. 3:21
Czy można znaleźć w jednym miejscu więcej zachęcających fragmentów
w Biblii niż tu? To nagromadzenie słów
mówiących o zwycięzcach w Bogu
powinno prowadzić każdego z nas to
zasadniczego pytania: czy ja osobiście
należę do tego grona?
Patrząc na życie środowisk chrześcijańskich niejednokrotnie trudno jest dostrzec zwycięzców a najczęściej widać
ludzi smutnych, zamkniętych w swoich
zborach i kościołach, bez entuzjazmu
tak charakterystycznego dla zwyciężających. Tu możemy uczyć się od kibiców piłkarskich, gdy ich drużyna zwycięża, to trudno tego nie zauważyć,
a cała policja w okolicy chroni mienie
innych przed rozentuzjazmowanym
tłumem radosnych ze zwycięstwa
swoich idoli. Oto Bóg zwyciężył a my,
chrześcijanie pochowaliśmy się gdzieś
w zakamarkach zborów, jakże często
bojąc się mówić o zwycięskim Bogu
światu. A swoje inspiracje i nadzieje
lokujemy w karierze świeckiej a nie
w Bożej. W sumie lokujemy w miejscach, które według Apokalipsy skazane są na zagładę, gdyż to nie świat
zwyciężył, ale Bóg wraz ze swoim ludem.
Przypatrzmy się cechom zwycięzców
i zastanówmy się, czy te cechy są
wśród nas, wierzących ludzi? Może
to natchnie nas do koniecznych zmian
w nas samych. Zwycięzcy między innymi charakteryzują się następującymi cechami: niewymuszona radość,
pewność siebie, chęć pochwalenia
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się sukcesem, duma z dobrego wyboru, pragnienie komunikowania zwycięstwa światu, życie z podniesioną
głową, próba zaimponowania innym
(spójrzcie na mnie, zwyciężyłem), pokazanie innym drogi do zwycięstwa,
radowanie się w gronie przyjaciół
i sąsiadów, korzystanie z przywilejów,
jakie daje zwycięstwo. Spróbujmy te
cechy odnaleźć w sobie, sprawdźmy,
czy pasujemy do tego obrazu zwycięzcy? Pewnie nasze wnioski będą różne
w zależności od naszego zaangażowania w sprawy wiary i zboru.
Służba w zborze, zaangażowanie
daje ogromną radość i satysfakcję,
gdy uświadomimy sobie cel i skutek
tej służby. Pracując w firmie inwestujemy jedynie w doczesność, przyczyniamy się do wzrostu majątku kogoś,
kogo często nawet nie znamy. Pracując
w Kościele budujemy Królestwo Boże
i wzmacniamy pozycję samego Boga
w tym świecie. Ta perspektywa musi
dodać nam otuchy i pewności a też radości z wykonanego dzieła. Dla chwały Bożej warto poświęcić swój wolny
czas, warto zaangażować swoje siły
i środki, gdyż nie ma większej radości
niż wspieranie wdzięcznych zwycięzców. W służbie zborowej zawsze są
wakaty i w zasadzie jest tak dużo pracy do wykonania, że każdy, kto chce
się zaangażować znajdzie dla siebie
miejsce.
Jako zwycięzcy musimy uczyć się konsumowania tegoż zwycięstwa, sukces
należy umieć wykorzystać w sposób
tenże pomnażający. W świecie biznesu nie każdy właściciel firmy potrafi
sukces przetworzyć w jeszcze większy, czasami zadowolony prowadzi
do katastrofy nie pielęgnując sukcesu.
Tak też jest i w przypadku naszej wiary
i służby. Jako zwycięzcy musimy przyłożyć się do dzieła Bożego jeszcze bardziej, tak aby sukces nie przekształcił
się w bankructwo. Widać tego rodzaju zachowania w zborach misyjnych.
W jakiejś miejscowości rozwija się grupa wierzących, osiągają pewien poziom
liczebny i zachwyceni rozwojem spoczywają na tak zwanych laurach. Przez
jakiś czas wszystko przebiega dobrze,
ale z czasem społeczność zaczyna się
zmniejszać i obumierać. Bez inwesty-

cji, bez zaangażowania sukces łatwo
przekształca się w porażkę. Znam parę
miejsc w naszym kraju, gdzie dobrze
rokująca służba misyjna zakończyła
się fiaskiem, gdyż działający w tym
miejscu bracia i siostry zachwyceni
osiągnięciami przestali angażować się
w służbę a spory wewnętrzne doprowadziły do upadku całej grupy.
Patrząc na zwycięstwo możemy też
sięgnąć do doświadczenia jednostki.
Nasze nawrócenie, nasze doświadczenie wiary prowadzi do radości wiary
i mocnego świadectwa życia. Jednak
z czasem to świadectwo maleje a my
sami wpadamy w marazm. Nie czujemy już w sobie porywów serca i radości z wiary, a chrześcijaństwo staje się
coraz bardziej rutyną i przyzwyczajeniem. Dlaczego? Może gdzieś w tym
naszym triumfie zwycięzcy zapomnieliśmy, że bez treningu nawet najlepszy
zawodnik popadnie w zapomnienie.
Dobry początek niekoniecznie zwiastuje dobre zakończenie, tak też jest
w wierze. Zbawieni z łaski, pewni swojej wieczności nie możemy zapominać, że gwarantem tego zbawienia jest
wiara i to nią musimy stale budować
i rozwijać, samo zaś niedzielne nabożeństwo to zbyt mało, aby wejść na
wyżyny życia duchowego. Przypatrzmy się sobie i spójrzmy na treści, które
budują nasze osobiste życie. Ile tam
jest treści Bożych a ile świeckich? Czy
mamy swój cichy czas? Czy codziennie czytamy Pismo Święte szukając
w nim inspiracji do życia? Czy modlimy się powierzając Bogu swoje problemy? Gdzie szukamy rozwiązania
naszych kłopotów: w zborze a może
w świecie? Tych kilka pytań może
nam uświadomić, że będąc zwycięzcą
w Bogu nie można spocząć w pielęgnowaniu relacji ze Stwórcą. Nie podlewany kwiat zwiędnie, podobnie jest
z naszą wiarą.
Tych kilka uwag powinno nam uzmysłowić wagę zwycięskiego życia
w Jezusie a też wagę naszego rozwoju
i treningu wiary. Zwycięzcy, aby być
na szczycie muszą rozwijać się stale
i ustawicznie, a jak jest w twoim przypadku?

Konrad Grondys

Z

najdowałem się na pokładzie samolotu, który leciał do
Paryża. Wokół mnie kilka znajomych, wesołych twarzy. Nastroje dopisywały. Nie mogło być inaczej – przecież byliśmy w drodze na Mistrzostwa Europy. Każdy z nas
miał walczyć o medal w swojej własnej kategorii, ale razem tworzyliśmy drużynę. Razem przygotowywaliśmy się
na ten dzień. Razem byliśmy w podróży i razem mieliśmy
wrócić do Polski jako drużyna zwycięzców. Ja, niedawno
nawrócony chrześcijanin, wciąż byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że Bóg jest przy mnie przez cały czas, gdziekolwiek pójdę. Myślałem o tym, kiedy oglądałem widoki za
oknem. Nie czułem się pewnie z myślą o tych zawodach.
Rok wcześniej przegrałem wszystkie swoje walki, a jedna
z nich była dla mnie wręcz upokarzająca. Na szczęście mogłem odnaleźć mój spokój w tym, że Bóg nade mną czuwa.
Poza tym przez cały rok ciężko pracowałem, żeby tym razem wrócić jako zwycięzca.
Niestety! Zaraz po przyjeździe do Paryża poczułem, że jestem przeziębiony i prawdopodobnie mam gorączkę. Choroba postępowała aż do dnia zawodów, kiedy to byłem tak
słaby, że prawdopodobnie nie byłbym w stanie odkręcić
słoika. Czułem się okropnie, jednak postanowiłem walczyć.
Nie po to włożyłem tyle trudu w przygotowania, żeby poddać się bez walki. Po wyczytaniu mojego nazwiska wyszedłem na matę. W dyscyplinie, w której startowaliśmy nie
walczy się przy pomocy uderzeń, a jedynie poprzez dźwignie, chwyty i duszenia. Chociaż moje ciało było słabe, to
umysł pracował niesamowicie intensywnie. Obmyślałem
taktykę, która pozwoli mi przetrwać tę walkę jak najmniejszym kosztem. Myślałem też o Bogu, który jest ze mną,
i w którym mogę znaleźć oparcie bez względu na słabości mojego ciała. Przeciwnik natarł na mnie, jednak udało
mi się zablokować jego ataki, nie używajac przy tym zbyt
dużo sily. Po chwili zdobyłem nad nim przewagę i byłem
bliski przewrócenia go, ale zabrakło mi na to sił i zamiast
tego to on sprowadził mnie do parteru. Zanim jednak przybił mnie mocniej do maty, podświadomie skręciłem moje
ciało do wyuczonej techniki i założyłem mu dźwignię na
łokieć. Przeciwnik natychmiast poddał walkę. Obaj byliśmy
zdziwieni tym, co się stało. W drugiej walce nie miałem już
sił na jakikolwiek skuteczny atak. Walczyłem pasywnie,

całkowicie skupiając się na przetrwaniu. Gdzieś po drodze
udało mi się zdobyć punkt przewagi nad moim przeciwnikiem i utrzymać go aż do końca wyznaczonego czasu. Nie
mogłem uwierzyć, że będąc tak osłabiony dotrwałem do
trzeciej walki. Zwycięstwo w niej oznaczałoby, że wrócę
do domu przynajmniej z brązowym medalem. Mojego kolejnego przeciwnika spotkałem już rok wcześniej. Pokonał
mnie i wszystkich pozostałych zawodników w naszej kategorii, zdobywając tym samym złoto. W tym roku bardzo
uważnie oglądałem jego walki i widziałem, że jest w jeszcze lepszej formie. Bardzo gorąco modliłem się do Boga,
żeby tym razem to mi dał zwycięstwo. Tak się jednak nie
stało. Mój przeciwnik bardzo szybko ściągnął mnie do parteru i zaczął skręcać się do tej samej dźwigni, którą ja wygrałem pierwszą walkę. Doskonale wiedziałem, co zrobi.
Wiedziałem też, co ja powinienem zrobić, żeby mu na to
nie pozwolić, ale byłem tak osłabiony, że nie miałem siły,
żeby zerwać jego chwyt. Modliłem się: Panie, pomoż, ale
nic nie mogłem zrobić. Zanim poddałem walkę, przez moją
głowę przeszła jeszcze jedna myśl: Panie, kocham Cię.
Chociaż znów przegrałem, to jednak z perspektywy czasu widzę, że wróciłem wtedy do domu jako zwycięzca.
Stało się tak, ponieważ odebrałem bardzo cenną lekcję.
Zrozumiałem, że chociaż Bóg nie zawsze da mi to, czego
chcę, to zawsze mogę znaleźć w Nim oparcie, a co by się
nie wydarzyło, jest On godzien pełni mojej miłości. Jako
sportowiec odebrałem też wiele innych wspaniałych lekcji.
Zrozumiałem, jak ważna w dążeniu do określonego celu
jest uczciwa, systematyczna praca. Zrozumiałem, jeszce
zanim doświadczyłem błogosławieństwa bycia częścią Kościoła, co to znaczy robić coś razem jako drużyna. Zrozumiałem też, że największym wygranym nie koniecznie jest
ten, kto pokona pozostałych, ale raczej ten, który da z siebie
wszystko i najwięcej się przy tym nauczy.
Pamiętaj, co by się nie działo, możesz skierować swój wzrok
na największego Zwycięzcę w dziejach świata. Tego, który
pokonał grzech i śmierć, a który, tak się składa, jest kapitanem naszej drużyny – Kościoła. Jego przykład uczy nas, że
prawdziwym zwycięzcą nie jest ten, który otrzymuje coś
łatwo, ale raczej ten, który nawet uginając się pod ciężarem
krzyża potrafi stawiać kolejne kroki na drodze wiary.
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Chrześcijaństwo i judaizm:

między myśleniem greckim, a żydowskim

Część

2.

Filozofia grecka
do końca średniowiecza
Janusz Kucharczyk

Rozejście się dróg chrześcijan i Żydów
W roku 70, kiedy zburzono świątynię jerozolimską, chrześcijanie uznani przez Żydów nie wyznających tej religii
za zdrajców, oddzielili się już trwale od ich religii. W ten
sposób zaczęły się kształtować dwa zupełnie odrębne sposoby myślenia o Bogu. Początki tego rozłamu obserwujemy oczywiście już w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus
wchodzi wszak w ostry konflikt tak z faryzeuszami jak i saduceuszami. Z tymi pierwszymi pozostaje w sporze o to,
jak należy rozumieć Prawo mojżeszowe. Z tymi drugimi nie
zgadza się w kwestiach bardziej fundamentalnych, jak nadzieja zmartwychwstania. Ustna tradycja, którą propagują
faryzeusze polega na skrajnie skrupulatnym przestrzeganiu
Tory, wykraczającym poza jej dosłowne zapisy. Jezus akcentuje raczej znaczenie miłości i czystych intencji. Z faryzeizmu po 70 roku rozwija się stopniowo judaizm w wąskim
rozumieniu tego słowa, czyli tzw. judaizm rabiniczny (talmudyczny). Z saduceizmu i powiązanych z nim odłamów
religii żydowskiej rozwinie się zaś karaimizm. Chrześcijaństwo natomiast w końcu zmuszone zostaje do dialogu z myślą grecko-rzymską.

Wejście chrystianizmu w orbitę
myśli grecko-rzymskiej
Pierwotna teologia chrześcijańska miała charakter żydowski,
posługiwała się takimiż pojęciami i sposobami dowodzenia. Na przykład koncepcja Trójcy Świętej oczywiście wtedy jeszcze się nie ukształtowała, ale odpowiadała jej nauka
o aniołach, objawiających się w świecie jako Ojciec, Syn
i Duch. Używała wyrażeń obrazowych i konkretnych, nie
brakuje wszak już wtedy rozmaitych herezji, także o pregnostyckim charakterze. Z czasem jednak wyznawcy Chrystusa
chcąc nie chcąc muszą uczyć się odwoływać do filozofii czy
mitologii greckiej. Ich myśl nabiera bardziej abstrakcyjnego
20
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charakteru. Muszą wykazać bowiem, że opowieści o nich,
jakoby czcili osła, pili krew dzieci i byli ateistami są krzywdzące i nieprawdziwe. Mówią zatem: to my raczej czcimy
Boga, o którym mówili wasi filozofowie, a wy oddajecie
cześć jakimś nieistniejącym bożkom, wbrew swej mądrości,
którą się chwalicie.
Pojawia się też potrzeba dyskusji z gnozą (ezoteryczną, tajemną heretycką wersją chrześcijaństwa), która wtedy intensywnie się rozwija. W wyniku wybuchających co jakiś
czas sporów doktrynalnych chrześcijanie zmuszeni zostają
do precyzyjnego wyrażania treści swej wiary. Odstępstwa
od formuł uznanych za ortodoksyjne piętnowane są jako herezje, co prowadzi nieraz do gwałtownych konfliktów, nierzadko niewolnych od przemocy i rękoczynów.

Początki judaizmu.
Oddzielenie się od niego karaimizmu
Tymczasem judaizm rozwija się w zupełnie innym kierunku.
Kwestie doktrynalne są dla niego bez większego znaczenia.
Najważniejsze jawią się raczej te dotyczące zachowania:
precyzyjne definicje czystych i nieczystych pokarmów, strojów, czynności, sposobu zachowywania szabatu itp. Toczy
się to w toku nieustannej dyskusji, w wyniku której powstaje
Talmud, złożony z wielu szczegółowych przepisów, uwag,
kolejnych warstw komentarzy i różnych punktów widzenia.
W przeciwieństwie do dogmatycznej i abstrakcyjnej teologii
chrześcijan, judaizm tworzy raczej pluralistyczną i konkretną
refleksję nad Prawem, pełną szczegółowych ustaleń i zasad
rozwijających rygorystyczne i legalistyczne podejście faryzeizmu. Talmud jednak w ten sposób staje się niejako dodatkowym autorytetem obok Biblii, często daleko wykraczającym
poza jej przykazania. Na przykład, z zasady Prawa, aby nie
gotować mięsa koźlęcia w mleku jego matki wyprowadzono
zakaz jakiegokolwiek łączenia nabiału z mięsem.

Wyciąganie tak daleko idących wniosków z prostych zasad Prawa nie wszystkim Żydom musiało się podobać.
W VIII w. dochodzi zatem do rozłamu. Ci wszyscy wyznawcy religii Mojżesza, którzy nie są w stanie zaakceptować
nowego źródła prawdy o Bogu i zasad etycznych tworzą
karaimizm, który uznaje jedynie autorytet Tanachu (naszego
Starego Testamentu), a odrzuca Talmud, jako tradycję raczej
zaciemniającą, niż wyjaśniającą przesłanie tego pierwszego. W ten sposób z pierwotnego mozaizmu powstają dwie
różne religie, a wtórnie i grupy etniczne: wyznawców judaizmu, czyli Żydów oraz karaimów. Ta pierwsza zresztą
też z czasem dzieli się na zamieszkujących Europę Środkowo-wschodnią Żydów aszkenazyjskich i wywodzących się
z Hiszpanii (pozostającej przez kilka wieków pod rządami
arabskimi) Żydów sefardyjskich. Te dwie grupy różnią się
w wielu istotnych szczegółach, łączy je jednak przywiązanie do Talmudu.

Rozwój myśli żydowskiej w średniowieczu
Nie należy jednak sądzić – co czasami ma miejsce – że
tylko chrześcijaństwo uległo wpływom filozofii greckiej.
Ta oddziałała na religię żydowską w jakimś stopniu już
w starożytności, ale wpłynęła na nią szczególnie intensywnie w średniowieczu. Nie wprost jednak, ale poprzez
filozofię i teologię islamu, kolejnej religii monoteistycznej
o podobnych korzeniach. Jakkolwiek tradycja talmudyczna i filozoficzna są z gruntu odmienne i często wchodziły
ze sobą w konflikt, nie brakowało ludzi, którzy rozwijali je
obie. Tu należy wymienić przede wszystkim Mojżesza Majmonidesa, który był tyleż wybitnym żydowskim arystotelikiem, co znawcą judaizmu i nauczania Talmudu, od niego
wszak pochodzi 13 prawd wiary tej religii.
To właśnie pod wpływem greckiej filozofii utrwaliło się
przekonanie wśród wyznawców judaizmu dość częste,
że świat nie powstał z nicości, ale uprzednio istniejącej
materii. W Biblii sprawa nie jest postawiona w sposób
bezdyskusyjny, ale za kuriozalny pomysł niektórych biblistów należy uznać pogląd, jakoby to typowe dla teologii chrześcijańskiej przekonanie rozwinęło się z filozofii greckiej, gdyż tej było kompletnie nieznane. Tak więc,
w tym okresie wiele szczegółowych koncepcji głoszonych
w filozofii arystotelesowskiej przedostało się do judaizmu.
Można tu wymienić oprócz powyższej nauki o stworzeniu
świata także ideę tzw. umysłu czynnego, czy inteligencji
w niebie. Warto jednak zaznaczyć, że wielu myślicieli żydowskich broni znaczenia więzi człowieka z Bogiem, co
pozostaje wyraźnym śladem oddziaływania Biblii raczej,
niż Greków.
W myśl filozoficzną włączają też oni refleksję nad Narodem
wybranym, mesjaszem i istotą swej wiary i nadziei. Trzeba powiedzieć, że wytworzyły się rozmaite formy filozofii
żydowskiej, pozostające pod wpływem Platona, Arystotelesa czy Demokryta. Poza nimi rozwijała się też mistyczna
tradycja Kabały, zawierająca ezoteryczną naukę żydowską,

zarówno mało racjonalną, jak i mało biblijną. Myśl żydowska z czasem zaczęła się rozwijać także w kontekście chrystianizmu, który w jakimś stopniu na nią zaczął wpływać
od XIII wieku.

Specyfika chrześcijańskiej
myśli średniowiecznej
Myśl chrześcijańska na Zachodzie zaraz po upadku starożytnego świata rozwija się bardzo słabo. Centrum jej znajduje
się przez jakiś czas raczej w Bizancjum, w którym ukształtuje się ostatecznie filozofia i teologia prawosławna, a także
w jakiejś mierze myśl renesansu. Na Zachodzie w okresie
od X do XII w. toczy się spór o rolę logiki w teologii, czy
ogólniej o stosunek wiary do rozumu. Ścierają się ze sobą
dwa podejścia, podkreślające znaczenie logicznych dowodów, nawet wbrew dogmatom głoszonym przez Kościół
i stawiające raczej na wiarę, czy doświadczenie mistyczne, choćby wbrew logice. Od końca XII w. zaczyna tam
przenikać myśl grecka, arabska i żydowska. To ostatecznie
prowadzi do ukształtowania się nowego typu filozofii i teologii (szczególnie na powstających wtedy uniwersytetach).
Chrześcijanie o wiele bardziej niż wyznawcy islamu, judaizmu i filozofowie greccy podkreślają znaczenie nauki
o stworzeniu świata z nicości, a nie na drodze emanacji
z Boga oraz Opatrzności dotyczącej jednostek, a nie tylko
całego świata, w czym wykazują swą oryginalność. Z czasem teologia i filozofia zaczynają się rozchodzić. Pojawiają
się nurty bardziej podkreślające możliwość doświadczenia
i Boga i żywą, osobistą wiarę, ale zasadniczo rozumienie
Stwórcy jest dużo bardziej abstrakcyjne, niż w judaizmie.

Porównanie judaistycznego
i chrześcijańskiego rozumienia
wiary i Boga
Ostatecznie w judaizmie wiara polega na stosowaniu się
do wszystkich zasad Prawa w bardzo rygorystycznej, wykraczającej poza Biblię jego interpretacji i życiu podług
niego, co ma być wyrazem zaufania i wierności Bogu. Ma
to jednak bardziej narodowy niż osobisty charakter. Pan
wybrał lud Izraela i każdy jego członek powinien wypełniać Jego przykazania i wierzyć w przyjście mesjasza, który go kiedyś wyzwoli. Sam Bóg pozostaje ponad światem,
i nie do końca interesuje się losem poszczególnych osób,
zamieszkując swe niebiańskie wyżyny.
Chrześcijaństwo zaś skupia się na poszczególnych prawdach
wiary, precyzyjnie je definiując (wbrew i Grekom i Żydom).
Bóg jest rozumiany cokolwiek abstrakcyjnie, ale przez swego Syna wkracza w historię i interesuje się losem jednostki,
która może zbawienie osiągnąć, lub nie. I to stwierdzenie
wybija się na pierwsze miejsce. Obie te religie w jakiejś mierze pozostały zatem wierne przesłaniu Biblii, ale też uległy
w mniejszym lub większym stopniu wpływom myśli greckiej, do pewnego stopnia zmieniającej jej przesłanie.
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opisuje Księga Jeremiasza (52,1-11). Król ten przedstawiony
jest jako jeden z tych, którzy „czynili zło w oczach Pana”.
Był bezbożnikiem, bałwochwalcą i bezdusznym władcą.
W tym czasie Żydzi poddani byli panowaniu babilońskiemu.
Pewnego razu Sedekiasz buntuje się przeciw okupacji babilońskiej. Wznieca powstanie i ogłasza „wolną Jerozolimę”.
W świetle Bożego Słowa o konieczności poddana się najeźdźcy, można zastanawiać się jednak, jakie były motywy
jego postępowania.

Paweł Krzywicki

Zniecierpliwiony król Babilonu Nebukadnesar przybywa zaprowadzić porządek. Sedekiasz okopuje się w Jerozolimie,
oblężenie jest jednak wycieńczające. Gdy w zamkniętym
mieście zaczyna panować głód, żołnierze robią dziurę i król
porzucając poddanych na pastwę wrogich wojsk, ucieka
z Jerozolimy. Zostaje jednak szybko schwytany. Nebukadnesar każe go oślepić i dożywotnio uwięzić.
Choć to klęska o scenariuszu jakby podobnym do opisanego
wyżej z naszych dziejów, to tylko pozór. Sedekiasz odchodzi
w mrok historii pohańbiony, jako krótkowzroczny, lekceważący proroków Boga i ostatecznie uciekający władca.
Gdy przegrywasz, ale jesteś przez cały czas poddany Bogu,
respektujesz Jego reguły, Bóg na pewno wykorzysta to doświadczenie dla swojej chwały. Dawid w Psalmie 30, wersy
2-4, ukazuje trzy aspekty ratunku, którego możemy doznać
od Pana w chwili krytycznej:

G

dy moi przyjaciele szukali miejsca na swój dom, odwiedzili wioski na północ od Lublina. Nie chcieli jednak
mieszkać ani w Biadaczce, ani w Samoklęskach. Te nazwy
ich odpychały, stanowiły jakąś pamiątkę po niechlubnych
wydarzeniach, które może do dziś są takim znamieniem
na tamtej ziemi.
Każdy z nas poniósł jakąś klęskę, coś, co nazwie życiową
porażką. Może ktoś przeżył coś takiego wielokrotnie i myśli:
„moje życie to same klęski”. Warto nad nimi się zastanowić.

Przede wszystkim, można doznać porażki z honorem. Nawet klęska może czegoś dobrego nauczyć i przygotować na
przyszłość. 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po zakończeniu II Wojny światowej tysiące żołnierzy podjęło walkę z sowieckim najeźdźcą. Walczyli
w konspiracji i partyzantce o Polskę niepodległą. Była to jednak walka skazana na porażkę, idea wyzwolenia poniosła
klęskę w starciu z aparatem NKWD. 20 tysięcy żołnierzy
zginęło w walce lub zostało straconych a 250 tys. osadzono w więzieniach i obozach pracy. Odważni ludzie, pełni
nadziei i wiary w słuszną sprawę odeszli tragicznie w propagandowej niesławie. Ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w obławie pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21.10.1963 roku. Dziś ci ludzie odzyskali należną pozycję bohaterów. Odeszli, walcząc
w słusznej sprawie, nie złamani przez „zwycięzców”.
Ale można też ponieść klęskę w sposób haniebny. Tak
skończył jeden z królów Judy – Sedekiasz. Jego historię
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- ratunek przed ludźmi: Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie.
- ratunek z choroby: Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie
i uzdrowiłeś mię.
- ratunek przed duchowym upadkiem: Panie! Podniosłeś
z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy
schodzą do grobu.
Zwróćmy uwagę również, jak w kontekście prób i doświadczeń jest przedstawiony Bóg: Bo tylko chwilę trwa gniew
jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa
płacz, Ale rankiem wesele (w. 6). A więc, twoje niepowodzenie nie jest wieczne! Podobnie czytamy w w. 12:
Biadania moje zmieniłeś mi w taniec (BT). Nawet mieszkańcy Biadaczki mogą doznać radości w Bożej obecności!
Jeżeli trwasz w Bogu, twoje niepowodzenie nie określa twojej wartości! Twoją wartość określa t woja tożsamość dziecka
Bożego. Twój Zbawiciel, który wybrał Golgotę, by wyrwać cię
z twojej duchowej klęski.
Porażka nie zabiera więc godności, jeśli jesteśmy lojalni
i uczciwi względem Boga. Taka porażka może być nawet
posłuszeństwem względem Jego planów, jak w przypadku
Jeremiasza. Jeśli chcesz żyć ciesząc się Bożą obecnością
w swoim życiu, „czynić to, co dobre w oczach Pana” – twój
koniec, po może wielu porażkach – wciąż może być taki,
jak koniec Joba albo Dawida: umarł Job stary i syty dni.
(Job 42,17); I umarł [Dawid] w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały (1 Kron. 29,28a).

Boże słowa
Włodek Tasak

D

awniej chrześcijanie byli znacznie surowsi w swoich wymaganiach odnośnie innych wierzących.
Słyszałem ostatnio starszego wiekiem
pastora wspominającego czasy swego dzieciństwa (czyli początek lat
50-tych ubiegłego wieku). Nie wolno mu było grać w piłkę, bo to niechrześcijańskie zachowanie! Pewnie
fundamentem takiej postawy były
słowa apostoła Pawła: „Albowiem
ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do
wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego” (1 Tm 4:8).
Przypomniała mi się scena z filmu
„Rydwany ognia”. Jeden z głównych
bohaterów filmu, dobrze zapowiadający się szkocki biegacz a jednocześnie oddany chrześcijanin, Eric Liddell
(późniejszy złoty medalista olimpijski
i misjonarz) wychodzi po nabożeństwie z kościoła, kiedy spada przed
nim piłka. Zatrzymuje biegnącego za
nią chłopca, pytając go: – Powiedz
mi, jaki dziś dzień? – Niedziela – ten

odpowiada. – Sabat [czyli niedziela –
WT] to nie jest dzień do gry w piłkę,
prawda? – Nie – znów słyszy odpowiedź zawstydzonego chłopca. Ale
zaraz umawia się z nim na jutrzejszy
ranek, na wspólny mecz. Kiedy siostra
strofuje go, że przecież dwie godziny
później odjeżdża jego pociąg, Eric
Liddell jej odpowiada: – Czy chcesz,
żeby chłopak wyrastał myśląc, że Bóg
psuje zabawę innym?
I mówi to człowiek wychowany w surowych zasadach szkockiego purytanizmu, na początku lat 20-tych XX w.
Chrześcijańskie Kościoły od zarania
dziejów optowały za jedną z dwóch
wersji życia z Bogiem: legalistyczną,
w której więcej było zakazów niż radości, i swobodną, „racjonalną”, gdzie
lubiano przymykać oko na grzech
w imię „wyższych celów”.
Ale czy naprawdę zawsze musimy wybierać pomiędzy skrajnościami? Czy
radość życia musi wykluczać świętość? A poszanowanie Bożych zasad
musi pociągać za sobą umartwianie
się, jako jedynie słuszną postawę
życiową?
XIX-wieczny pisarz Robert Louis Stevenson (też Szkot!) napisał pewnego
razu w swoim dzienniku: „Dziwne,
byłem dziś w kościele, a nie czuję
się przygnębiony”. Nie bez powodu
przez całe wieki czerń była „oficjalnym” kolorem chrześcijaństwa. I to
wcale nie z powodu elegancji, jaką ta
barwa sobą niesie.
Dla wielu ludzi istnieje oczywisty kontrast: rozśpiewani buddyści w szatach
w kolorze szafranu (albo aktywiści ruchów gejowskich tańczący pod tęczowymi flagami) i ponurzy chrześcijanie, którzy mówiliby innym najchętniej o grzechu i potępieniu. I nieważne, że to nieprawdziwy stereotyp,
to jak każdy – jest bardzo trudny do
obalenia.

Na szczęście nie każdy mu uległ. Budujmy więc – i to ze wszystkich sił –
inny obraz chrześcijaństwa: uśmiechniętych, szczęśliwych ludzi – bo
uratowanych i kochanych nad życie
przez swojego Boga. Zacznijmy jednak od siebie. Od posiadania właściwego obrazu Boga i siebie samych.
Bo jeśli dokładnie przyjrzymy się
temu, jaki jest Jezus, kim uczynił nas
i jakim uczyni nasze życie, znajdziemy dość powodów, by mieć na twarzy prawdziwe emocje ludzi szczęśliwych. Zamiast masek i przyklejonych
uśmiechów. Tego nikt nie potrzebuje. My sami również. Nie chodzi też
o zmuszanie się do nieustannego
okazywania radości. Są chwile, kiedy
nie ma na nią miejsca. I to jest w porządku. Inni też docenią naszą uczciwość i brak fałszu w prezentowaniu
swego sposobu na życie.
Nie budujmy też na zakazach. Istotą relacji z Bogiem wcale nie jest to,
czego ci nie wolno. Jest nią to, co jest
dobre. Bo tu, inaczej niż w Kodeksie
drogowym, znak zakazu jest w istocie znakiem ostrzegawczym. Boże
przykazania informują nas o tym, co
nie jest dobre, więc lepiej tego unikać. Zamiast więc straszyć skutkami
nieposłuszeństwa (czyli karą), lepiej
ostrzegać przed złymi wyborami,
które sprowadzają na nas kłopoty.
I to nie dlatego, że zły Bóg wyładuje na nas swój gniew, ale dlatego, że
dobry Bóg będzie ubolewał, że sami
pozbawiliśmy się dobra, jakie dla nas
przeznaczył. Jeśli nie będzie innego
wyjścia, owszem skarci nas, dla naszego dobra, ale nie zmaltretuje w odruchu zemsty za nieposłuszeństwo.
Nie ma nic złego w grze w piłkę.
Pod warunkiem, że gramy uczciwie,
a sama gra, która jest z natury dobra,
nie pozbawia nas czegoś, co w danym momencie jest lepsze. O tym
właśnie pisał Paweł.
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Alina Woźniak

Nieustraszone
w walce
z OLBRZYMAMI
W

naszym kościele kilka lat temu dwie młode kobiety,
mimo swojego wieku i wydawać by się mogło, braku doświadczenia, zdecydowały się wyjechać na misję.
Jedna z nich, po ukończonych studiach wyjechała najpierw do szkoły misyjnej na Ukrainę, a potem na misję do
Indii. Druga z nich, po zdanej maturze wyjechała na misję do Afryki Południowej. Obie musiały przygotować się
do tego wyjazdu. Zbierały informacje na temat sytuacji
w krajach, do których pojadą. Musiały przygotować się
finansowo, szukając wsparcia w zborach, czy organizacjach misyjnych. Musiały przygotować się też pod względem zdrowotnym przechodząc badania, czy wymagane
szczepienia przeciwko egzotycznym chorobom, zagrażającym ich zdrowiu, czy życiu.
W trakcie tych przygotowań miały rożne rozmowy. Możemy się domyślać zdziwienia kolegów i koleżanek. Teraz, po skończonych studiach, na misję? Przecież to czas,
by dobrze wystartować z karierą zawodową. Przecież to
czas na składanie dokumentów na wymarzone studia!
Możemy też wyobrazić sobie rozmowy z lekarzami. Do
Indii? Do Afryki? Czy ty wiesz, jakie zagrożenia czekają
na ciebie. Bądź rozsądna! Żadne szczepienia nie są w stanie ochronić cię przed malarią, która każdego dnia zbiera
swoje straszne żniwo.
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Rodzice tych dziewcząt też mogli być pełni obaw. Zewsząd słyszeli o niebezpieczeństwach wynikających
z wyjazdów w takie miejsca. Istniała pokusa, żeby „wybić im ten pomysł z głowy”. Kto wie, może i były próby
takich rozmów.
Jednak obie pojechały. Każda w inne miejsce, w innym czasie. Każda z nich przeżyła coś szczególnego.
Wyruszyły z wiarą w nieznane i wykonały pewne zadania powierzone przez Boga. Gdyby się przestraszyły tego,
co nieznane, gdyby posłuchały rad pozostania w domu,
w obawie przed grożącymi im niebezpieczeństwami,
w obawie, że są nie dość przygotowane, nie doświadczyłyby tego wszystkiego. Byłyby w zupełnie innym miejscu.
Myślę, że przed wyjazdem nie zrobiły bilansu rad i uwag,
które słyszały. Na podjętą decyzję o wyjeździe nie miała
wpływu demokratyczna większość opinii.
Gdy przyglądam się takim młodym, odważnym ludziom
przychodzi mi na myśl historia wysłanników Izraelskich
przed wejściem do Kanaanu, opisana w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdziały 13 i 14. Czytamy o misji zwiadowczej,
jaką mieli spełnić najodważniejsi – wodzowie, wybitni przedstawiciele poszczególnych plemion Izraelskich.
Misja polegała na rozpoznaniu terenu obiecanego przez
Boga, ale przecież nadal terenu wroga. Mieli oni spraw-

dzić, jaki jest obiecany kraj. Jaki jest naród zamieszkujący te tereny? Jaka jest ziemia? Zostali wysłani na trudną
i odpowiedzialną misję. Jej celem miało być dokonanie
jak najlepszego rozeznania o kraju traktowanym przez
Izraelitów, jako Ziemia Obiecana. Przed wykonaniem
misji Mojżesz zachęca: „Bądźcie odważni; zabierzcie też
z sobą coś z płodów ziemi” (w. 20). Zatem wejście do
Kanaanu i przejęcie go w posiadanie miało zostać poprzedzone uzyskaniem rzetelnej wiedzy, która pozwoli
realistycznie ocenić sytuację.
Po czterdziestodniowym rozpoznaniu cała grupa zwiadowców potwierdza, że zgodnie z Bożą obietnicą jest
to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Na dowód tego
zwiadowcy przynieśli dorodne płody ziemi. Jednak
w bardziej szczegółowej relacji i w rozmowie o ewentualnym wejściu Izraelitów do Obiecanej Ziemi wysłannicy
nie byli już tacy zgodni. Czytamy, że dziesięciu spośród
dwunastu zdecydowanie odradza realizację Bożych planów: „rozpuszcza między synami izraelskimi złą wieść
o ziemi”. Mówią oni: „ziemia, przez którą przeszliśmy (…)
to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek
lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli (…) wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza
i takimi byliśmy w ich oczach”. Dwóch spośród wysłanej
dwunastki: Kaleb i Jozue próbuje uspokoić wzburzony
lud. Wobec przerażenia, paniki i nawoływań do powrotu do Egiptu, ci dwaj rozdarli swoje szaty, nawołując do
ufności mówią: „Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to
wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która
opływa w mleko i miód. Pan jest z nami. Nie bójcie się
ich!”. Znamy koniec tej debaty. Zakończyła się ona próbą
ukamienowania niepoprawnych optymistów. Wreszcie
sam Bóg zabrał głos: „Jak długo znieważać mnie będzie
ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich
znaków, które w nich uczyniłem?”.
Gdzie tkwił problem w ocenie sytuacji dotyczącej perspektywy wejścia do Kanaanu? Jedni dokonali oceny
swojej pozycji w porównaniu z kimś innym. Drudzy nie
mieli „różowych okularów”, ale pamiętali o prawdzie:
„Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić
człowiek?” (Ps 118:6)
Główną siłą Izraelitów było zawierzenie Bogu i Jego mocy. Jednak zniewolone pokolenie, które wyszło z Egiptu, okazało się niezdolne do przyjęcia daru wolności. Ci,
którzy życzyli sobie: „obyśmy pomarli na tej pustyni”
dokończyli swojego żywota tam właśnie, nie wchodząc
do Kanaanu. Cel osiągnęły dopiero ich dzieci, zaś „tylko
Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi”.
Śledząc historię Izraela czytamy w Księdze Jozuego o finale tej misji zwiadowczej. Jozue z nowym pokoleniem
stojąc w tym samym miejscu, co przed czterdziestu laty
słyszy Boże zapewnienie: „Czyż nie przykazałem ci: Bądź
mocny i mężny? Nie bój się nie lękaj się, bo Pan, Bóg
twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”

(Joz 1:9). Jozue ponownie
mówi
do ludu o ziemi, którą
Alina
Woźniak
Pan da na własność. Tym razem reakcja Izraelitów jest
inna: „Wszystko co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek poślesz, pójdziemy” (Joz 1:18).
Widzimy, że prawda nie jest wypadkową statystycznej
większości głosów. Prawda wymaga odwagi i wiary, a tę
miała mniejszość. Dziesięciu wywiadowców stanowiło
większość, ale to nie oni mieli rację, ani nie od ich punktu
widzenia zależała przyszłość Izraela.
Czytając tę historię w wygodnym fotelu możemy czuć się
bezpiecznie. O jak dobrze, że nie muszę podejmować
ryzyka i zdobywać terytorium dla swojej rodziny i bliskich! Mamy bezpieczny dom, dach nad głową, spokojna
pracę… Czy na pewno?
Co jest moją Ziemią Obiecaną? Dom, rodzina, dzieci?
Może moje finanse, czy praca? A może relacje i służba?
Czy na pewno jestem we właściwym miejscu, które Pan
Bóg obiecał swoim dzieciom: w małżeństwie, w relacji
z moimi dziećmi, w relacji z braćmi i siostrami w zborze?
W jakich dziedzinach, na jakie sposoby i komu oddaję
panowanie na swoim terenie? Co jest moim „olbrzymem”,
który powstrzymuje mnie przed odważnym życiem na
różnych płaszczyznach?
Ktoś powiedział, że odwaga nie polega na nie odczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo niego. Codziennie zmagamy się z różnymi lękami paraliżującymi nasze życie. Potrzeba nam odwagi, by pokonywać „olbrzymy”, by podejmować właściwe decyzje, zgodne z Bożymi
zasadami, by ostatecznie posiąść ziemię, którą Bóg nam
obiecuje. Nie bądźmy jak Izraelici, którzy musieli „stracić”
całe pokolenie, by wejść do Ziemi Obiecanej.
Pamiętajmy o zasadzie, że o prawdzie nie decyduje
większość zdroworozsądkowa. Nie popełniajmy błędów
dziesięciu wysłańców, którzy porównywali się z innymi.
Porównania prowadzą albo do lęku przed „olbrzymami”,
w poczuciu niższości, albo do pychy, gdy w porównaniu
z innymi jesteśmy „olbrzymami”.
W samym centrum naszej wiary jest postać nagiego,
skatowanego Chrystusa, przybitego do krzyża. Nie jest
to obraz powszechnie rozumianej odwagi i wielkości.
A jednak to Jezus mówi o prawdziwej wielkości, ale nie
w znaczeniu bycia „olbrzymem”, ale w gotowości służenia innym: „ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym” (Mar 10:43).
Zmierz się ze swoimi „olbrzymami, stawiaj czoło swoim lękom. Miejmy odwagę, nie lękajmy się, ufajmy słowom: „Pan Bóg będzie z tobą wszędzie dokądkolwiek
pójdziesz”; „Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla
sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się
więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony
przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia
się z nadziei waszej” (1P 3:14-15).
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Aneta Krzywicka

Siedem zanurzeń w Jordanie
M

yśli i przekonania przekształcają
się przez lata w nawyki myślenia.
Apostoł Paweł przedstawia je jako małe
i duże warownie w naszym umyśle, których
chętnie bronimy, gdy stają się zagrożone,
a niechętnie przebudowujemy czy nawet
burzymy, gdy stanowią zagrożenie (2Kor
10). Na ogół jednak nie zdajemy sobie
sprawy z ich istnienia, dlatego bywa, że
wydobywają je z ukrycia dopiero trudne
wydarzenie, np. choroba. Miało to miejsce
w historii o uzdrowieniu Naamana opisanej
w 2 Księdze Królewskiej, w rozdziale 5. Jeśli
nie pamiętacie, zachęcam do przeczytania
sobie teraz tej ponadczasowej opowieści.
Na bieg zdarzeń ma wpływ sześć postaci
i grupa sług. Głównym wątkiem jest trąd
Naamana, dowódcy wojsk aramejskich
(Aram był krajem atakującym Izrael). Pożądanym celem jest uzdrowienie, do którego
mogło nie dojść z powodu fałszywych przekonań i uprzedzeń. Zainteresowała mnie nie
tyle chronologia wydarzeń, ile postawy występujących tu osób.
DZIEWCZYNKA
Jak może myśleć mała Izraelitka, porwana
w czasie łupieżczej wyprawy i usługująca
obcym ludziom? Z łatwością mogła poddać
się nienawiści albo strachowi. Jednak widząc chorobę swego pana, współczuła mu.
Trądu nie da się ukryć. Ten człowiek był
skazany na izolację i powolne umieranie.
Wspomniała więc, że jest prorok w Izraelu,
który mógłby go uleczyć. Choć te słowa
wydają się nie znaczące, bez niej nic by się
dalej nie wydarzyło!
Czasem wydaje się i nam, że nie mamy
znaczenia ani wpływu na cokolwiek. Jak
w takich okolicznościach pomóc ludziom,
którzy tego potrzebują? Niewiele potrzeba,
by rozbudzić nadzieję, jeśli tylko nie ulegniemy uprzedzeniom i nie skupimy się na
swoim złym losie. „Jezus może ci pomóc”
- tak możemy pokierować ludzi do tego,
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który jest faktycznie kompetentny. A ten,
kto naprawdę potrzebuje, nie przejdzie koło
perspektywy ratunku obojętnie i postanowi
coś z tym zrobić.
Pokonaj strach i wstyd, jeśli cię blokują.
Pokonaj uprzedzenia. Nie ważne, ile doznaliśmy krzywdy i jak niewiele mamy siły.
Nieważne, że mało znaczymy, że mówimy
cicho, że okoliczności są niekorzystne. Nie
oceniajmy, że ten nie zareaguje, a tamten
nie zasługuje... Wskazujmy ludziom Jezusa,
bo On może wszystko zmienić.
KRÓL ARAMU I KRÓL IZRAELA
Kolejny etap jest mocno osadzony w tamtejszych zwyczajach i polityce, zresztą
wcale nie tak odległych od naszych sposobów załatwiania spraw. Decydując się na
szukanie pomocy, Naamanowi wydaje się
logiczne, że powinien się udać do kogoś,
kto ma widzialną władzę.
Król Aramu dał więc Naamanowi list do
władcy wrogiego państwa. Taki list polecający ułatwiał podróż i zapewniał bezpieczeństwo. Treść tego listu jest jednak
dwuznaczna. Stwierdzenie: „to ja wysłałem
mojego człowieka, abyś go uleczył z trądu”
może oznaczać: „zajmij się tą sprawą, nieważne jak” albo nawet: “jak się teraz tym
nie zajmiesz, to będziesz miał problem, bo
pewnie nie chcesz.” Jasno przekazany cel
bez narzucania metody oznacza uznanie
kompetencji adresata, ale I zobowiązuje.
Król Aramu uważa, że władca Izraela potrafi zająć się tą sprawą. Tymczasem nie
o tym mówiła młoda Izraelitka! „Prorok
z Samarii” to nie „król z Samarii”! A jednak,
i dziś ludzie o wielkiej, świeckiej władzy
mają podobne podejście. Ich zdaniem
w rękach władzy jest wszystko, ona nakazywać może i władzy duchowej.
Król Izraela - w przeciwieństwie do swego
kolegi „po fachu” i równocześnie wroga politycznego - pojmuje niezależność proroków
od królów. Nawet do głowy mu nie przy-

chodzi, aby swoje kompetencje zrównać
z Bożymi. Wie, że tylko Bóg może uzdrawiać, i wie, że poddanie proroków woli króla wcale nie jest oczywiste. Dlatego odbiera
list jako pułapkę i załamuje się. „Czy ja jestem Bogiem?” - to zawołanie nie wskazuje
na pokorę, a raczej na poczucie bezradności i niemocy. Ta sprawa go przerosła. Obnażyła też brak wiary; poleganie na swoich
możliwościach. To smutne, ale mając wiedzę o Bogu i ocierając się o wielkie cuda
Boże, sam nie wierzył, że może przekazać
sprawę Bogu, czyli modlić się. Co za tragedia żyć tak blisko, a jednak tak daleko.
Tragedia także zbyt wielu „chrześcijan”.
Błędem jest myśleć, że jeśli mamy wpływy,
argumenty czy prawo do czegoś, to nasza
sprawa będzie załatwiona. A jeśli nie, to klapa, porażka, nawet nie warto próbować. Bo
jeśli coś jest poza naszymi możliwościami,
to tym bardziej warto udać się do kogoś,
kto zna się na tym lepiej. Nie ma wtedy nic
do stracenia, może oprócz dumy.
Gdyby sprawa została na tym etapie, nic by
się nie wydarzyło. Na szczęście o problemie
usłyszał prorok Elizeusz i dziwiąc się depresji króla, zareagował stanowczo: „Niech
tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest
prorok w Izraelu” (werset 8). Prorok tutaj
to określenie sługi Bożego, przedstawiciela władzy Boga, Jego ambasadora wśród
ludzi. Kto teraz pełni taką funkcję? Dzieci
Boże. Kościół. Zastanawiam się, ilu z nas
miałoby odwagę zawołać: „przyprowadźcie
do mnie tego niewierzącego, niech dowie
się, że Bóg działa pośród nas!”
NAAMAN I JEGO SŁUDZY
Naaman cierpi, więc chwyta się ostatniej
nadziei. Jedzie do Izraela. Jedyną drogą,
jaką zna, jest droga służbowa. To jego świat:
świat władzy i siły. Musi jednak osłabiony
i bez swojego wojska wybrać się na wrogie
terytorium. Zabezpiecza się więc, jak potrafi. Bierze list polecający i kosztowności.

Lecz to, co w przypadku pozyskiwania
życzliwości ludzi wydaje się normalne, nie
działa na Boga. Nie można go obłaskawić
ani mu zapłacić. Ale ludzie nie czując się
godni i nie znając Boga wciąż próbują Go
przekupić: religijnością, ofiarami, dobrymi
uczynkami. Nawet cierpienie jest pokrętną
kartą przetargową, bo wydaje się, że Bóg
patrzy wtedy łaskawszym okiem. Takie myślenie „obłaskawiania” i „płacenia” rozwija
się naturalne, więc nie ma się co dziwić Naamanowi, który innych sposobów nie znał.
Trudniej z nami. Odrzuciliśmy katolickie
„uczynki”, wiemy, że zbawienie jest z łaski... ale jak nas przyciśnie, to potrafimy
znaleźć sobie własne sposoby przypodobania się Bogu, np. post czy jałmużnę. Albo
szczególne techniki modlitwy, które ponoć
są bardziej skuteczne od innych... To ważne modlić się, pościć czy dawać, ale jeśli
robimy z nich dodatki do łaski Bożej, formę
przekupstwa, zaczynają działać przeciwko
niej. Dlaczego? Bo przestajemy wierzyć,
że Bóg jest dobry i wielka jest Jego łaska,
a zaczynamy polegać na metodach, bo jeśli
jeszcze ciut bardziej się postaramy, to obłaskawimy Boga w naszej sprawie.
Drugi i trzeci etap wędrówki Naamana to
czas, gdy staje przed królami i widzi, że ich
władza nie wystarcza, by mu pomóc. Wyrusza do proroka i spodziewa się wiele, ale
wciąż czegoś podobnego. Tymczasem ów
krok okazuje się najtrudniejszy.
Reakcja chorego na polecenie proroka, nawet nie osobiste, by zanurzył się siedem
razy w Jordanie, a będzie uzdrowiony, była
gwałtowna, pełna zranionej dumy i rozczarowania. „Oto myślałem sobie” (w. 11.). On
sobie myślał. Co myślał? Mówi dalej: że będzie odpowiednia szacowna ceremonia. Że
Elizeusz potraktuje go poważnie, osobiście
przyjmie. Spodziewał się przejawów mocy,
„fajerwerków”. Porównując mętne, nikłe
i leniwe wody Jordanu z wspaniałymi rzekami w jego kraju nie krył swej pogardy.
Uzdrowienie było już tak blisko i to pomimo braku duchowych zasług cudzoziemca,
a jednak mogło się nie wydarzyć. Doszedł
tak daleko, a był tak blisko, by zlekceważyć
słowo proroka. Na szczęście, miał posłuchać swoich służących. Trzeźwe i łagodne
słowa sług, kolejny etap dop jego uzdrowienia, przekonały Naamana, że skoro już
tyle zaryzykował, to warto spróbować ten
ostatni raz. Nie byli to ludzie wierzący Bogu,
ale ten troskliwy głos rozsądku przyszedł

z pomocą Naamanowi w miejscu, w którym
ponoć najwięcej ludzi rezygnuje - tuż przed
rozwiązaniem problemu.
To pokazuje jak ważna i dziś jest zachęta,
troska, trafna rada. Odświeżająca rozmowa
zmieniła kierunek myśli. Chory zaryzykował
śmieszność (krok szósty do przełomu to
przełamanie własnych oporów) a uzdrowienie stało się faktem. Po wyjściu z wody
Naaman już nie myślał o ceremoniach. Od
razu zrozumiał, że to był Bóg, który wybrał
posłużyć się tym, czym chciał, i nic mu
do tego. Wszelkie warownie runęły. Zrobił
siódmy krok - uwierzył Bogu.
Gdyby Naaman nie posłuchał swych sług,
prawdopodobnie stałby się rozczarowanym, zagorzałym wrogiem Boga, proroków,
Izraela i tej „głupiej religii”, która tyle wymaga, i to głupot, a nic nie daje... Zapewne
znacie tego rodzaju wypowiedzi. Z pewnością nie przyznałby, że pokonała go własna
duma i że to on zawiódł sam siebie.
Niestety, wśród nas także jest rozpowszechnione myślenie, by nie wychodzić
poza powszechne normy, zwyczaje i własne wyobrażenia. „W ten sposób Bóg już
nie działa!” „To głupie”, „to podejrzane”,
„to nie duchowe”. Oceniamy jak eksperci,
ale czy na pewno wiemy wszystko o możliwościach i działaniu Boga? Jeśli nie nabierzemy prawdziwej pokory, możemy łatwo
odrzucić Boże rozwiązanie problemu.
Poleganie na swoich wyobrażeniach co
może, a czego nie może Bóg, bardziej nas
ogranicza niż uduchawia. Popycha raczej
w stronę zasad i religijnych reguł, zabijając
nadzieję. W konsekwencji możemy nie tyle
bronić wiary, co tylko swoich przekonań,
może nawet zwalczając przy tym Ducha
Świętego. Nie będziemy chcieli już słuchać ludzi o innym spojrzeniu na sprawę,
więc kto nas wyciągnie z błędu? Nic nie
zyskamy w modlitwach, stając się zgorzkniałymi i przygnębionymi. Tak, to jest poważna sprawa, dlatego warto za psalmistą
modlić się: „Boże, badaj mnie, doświadcz
i zobacz, czy nie idę drogą zagłady” (zob.
Ps 139,23-24).
GEHAZI
Rola tego człowieka nie miała już wpływu
na uzdrowienie Naamana, ale być może
miała wpływ na to, jak ten cudzoziemiec
postrzegał Boga. Sługa Elizeusza wykazał
się pazernością, a może tylko pragmatyzmem, w tajemnicy doganiając orszak Ara-

mejczyka i prosząc o zapłatę, której prorok
nie chciał przyjąć.
Tacy ludzie zawsze sobie wytłumaczą, że
wiedzą lepiej, co zrobić. Że coś im się za
ów Boży cud należy. Uznają, że skoro Bóg
zadziałał, to oni powinni na tym jakoś wymiernie skorzystać. Zapłatą dziś nie muszą
być pieniądze, ale choćby podziw, uznanie.
Bóg jednak widzi serca i potrafi wykryć
w nich najmniejsze, subtelne fałsze. Gehazi
zebrał, co zasiał. Nie widząc Boga, a tylko
własny interes, został ukarany za wykorzystywanie Bożej chwały dla własnego dobra.
To przestroga, by nie próbować na Bożym
działaniu zbić interesu.
ELIZEUSZ
Rozumie to Elizeusz. Bezkompromisowy,
skupiony na chwale Jahwe chce, aby imię
dobrego, łaskawego Boga było rozsławione. Boga, który lituje się i wybacza. Który
nie potrzebuje ofiar, ale oczekuje autentycznej wiary i zastosowania się do Jego sposobu. Miał odwagę przekazać konkretny, choć
dziwaczny sposób, który zmusił Naamana
do zmiany myślenia i do podjęcia ryzyka.
Potem uczył go, że łaska Boga jest za darmo i mądrze mu doradzał.
To jednak Bóg, a nie prorok miał wzgląd na
westchnienie małej dziewczynki. Przypomniał o swojej władzy królom. Prowadził
Naamana przez sytuacje, które zburzyły
jego dotychczasowe schematy myślenia,
aby uwierzył, że Bóg okaże mu łaskę. Był
też głosem rozsądku w chwili zwątpienia.
I jakby rykoszetem ujawnił brudy w sercu
Gehaziego.
Siedem zanurzeń w Jordanie - ta metoda
zadziałała nie dlatego, że Naaman był bogaty i miał znajomości, ale ponieważ Bóg zaplanował siedem zanurzeń w ludzkie serca
i prowadził chorego przez siedem etapów
burzenia myślowych blokad.
Tamci ludzie otrzymali swoją lekcję, a my?
Możemy zobaczyć, że choroba była tylko przejściowym problemem, okazją, aby
ujawniły się skrytości serc. „Do niczego się
nie nadaję”, „nie potrafię”, „jestem słaby”,
„jestem gorszy/lepszy”, „muszę sobie zasłużyć”, „i tak się nie uda”, „osiągnę to bez
pomocy”, „należy mi się nagroda”, „Bóg
mnie zostawił”... Ileż fałszywych przekonań
w nas siedzi. Jednak zapragnijmy je zmienić, mając świadomość błędów w swoich
przekonaniach i szkód, jakie w związku
z tym ponosimy.
SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2014 •

27

Dawid Breuer

WIADOMOŚCI
Z KANCELARII
KOŚCIOŁA
W dniach 22-23 czerwca 2014 r.
w Baryczy, gm. Końskie odbyło się IX
posiedzenie Rady Kościoła kadencji
2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada
Kościoła podjęła następujące uchwały:
• Uchwała Rady Kościoła z dnia
22 czerwca 2014 r. o ustanowieniu
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wejherowie;
• Uchwała Rady Kościoła z dnia
22 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminu kościelnego Remigiusza
Neumanna;
• Uchwała Rady Kościoła z dnia
23 czerwca 2014 r. o zwołaniu Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 1 czerwca 2014 r.
do dnia 31 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary podejmował następujące
aktywności:
• wizyta w Zborze KChB w Bartoszycach – wygłoszenie wykładu – Bartoszyce, dn. 1 czerwca 2014 r.,
• udział w uroczystościach państwowych na Placu Zamkowym z okazji obchodów 25-lecia Wolności
– Warszawa, dn. 4 czerwca 2014 r.,
• wygłoszenie wykładu podczas
zjazdu Trójmiejskiej Akademii Biblijnej – Gdańsk, dn. 7 czerwca
2014 r.,
• udział w posiedzeniu Konferencji
Okręgu Gdańskiego KChB w RP –
Gdańsk, dn. 7 czerwca 2014 r.,
32
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• wygłoszenie wykładu nt. działalności Billy’ego Grahama podczas zorganizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
międzywyznaniowego sympozjum
naukowego pt. „Krzyż symbolem
nadziei i jedności” – Katowice, dn.
12 czerwca 2014 r.,
• udział w ewangelizacji Franklina
Grahama zorganizowanej w katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach – Katowice, dn. 12 czerwca
2014 r.,
• wygłoszenie wykładu podczas
zorganizowanej w Ośrodku KChB
w Warszawie-Radości Konferencji Misyjnej Europejskiej Federacji
Baptystycznej – Warszawa, dn. 13
czerwca 2014 r.,
• udział w „Festiwalu Nadziei”
(ewangelizacji Franklina Grahama)
zorganizowanym na Pepsi Arenie
w Warszawie – modlitwa za osoby
wychodzące do przodu w odpowiedzi na zwiastowane poselstwo
(14 czerwca 2014 r.) – Warszawa,
dn. 14-15 czerwca 2014 r.,
• udział w „Marszu dla Jezusa 2014”
– Warszawa, dn. 15 czerwca
2014 r.,
• udział w XVII posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej –
Warszawa, dn. 18 czerwca 2014 r.,
• udział w VI Konferencji Razem Dla
Ewangelii pt. „Reformacja i przebudzenie” (wykładowca dr D.A. Carson) – Toruń, dn. 19-20 czerwca
2014 r.,

• wizyta w Baptystycznym Zborze
Chińskim – Warsaw Chinese Christian Church – udział w nabożeństwie i wygłoszenie kazania – Wólka
Kosowska, dn. 29 czerwca 2014 r.,
• udział w zorganizowanej w Ośrodku KChB w Warszawie-Radości
Teologicznej Konferencji dla Baptystycznych Nauczycieli i Teologów
Europejskiej Federacji Baptystycznej – Warszawa, dn. 3 lipca 2014 r.,
• udział w spotkaniu z Ministrem
Administracji i Cyfryzacji Rafałem
Trzaskowskim w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw – Warszawa, dn. 4 lipca 2014 r.,
• udział w obradach 20. kongresu
Światowego Związku Baptystów –
Izmir (Turcja), dn. 7-12 lipca 2014 r.,
• współprowadzenie Koła Wakacyjnej Radości – Bielsk Podlaski,
dn. 14-17 lipca 2014 r.,
• udział w obchodach jubileuszu
200-lecia istnienia American Baptist International Ministries – Green
Lake, Wisconsin (USA), dn. 18-26
lipca 2014 r.,
• wizyta w Bethlehem Baptist Church
– spotkania z przedstawicielami
kościoła – Minneapolis, Minnesota (USA), dn. 28 lipca - 4 sierpnia
2014 r.,
• udział w obchodach jubileuszu
90-lecia istnienia Zboru KChB
w Rudce – wygłoszenie wykładu (16 sierpnia 2014 r.) i kazania
(17 sierpnia 2014 r.) – Rudka, dn.
16-17 sierpnia 2014 r.
W dniu 9 sierpnia 2014 r. w kaplicy
Zboru KChB w Ostródzie odbyły się
uroczystości pogrzebowe prezbitera
Wincentego Bryćko. Radę Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował w tychże uroczystościach Wiceprzewodniczący Rady Kościoła prezbiter Henryk
Skrzypkowski.

opracowanie: Nela i Zbyszek Kłapa

WOJOWNIK kontra CHŁOPIEC
Był niekwestionowanym zwycięzcą. Rosły, znakomicie wyćwiczony, uzbrojony po zęby, doświadczony wojownik. Nikt nie
wątpił, że wygra walkę. A jednak poniósł klęskę.
Był skazany na porażkę. Niedoświadczony, nieuzbrojony, nieobeznany z wojenną sztuką. Wszyscy byli pewni, że przegra. A jednak odniósł zwycięstwo.
Historia o mężczyźnie, który miał zwyciężyć a przegrał i o chłopaku, który miał przegrać a zwyciężył, jest zapisana w Biblii. Czy wiesz już o kogo chodzi? Przeczytaj całą historię w 1 księdze Samuelowej 17:1-58.

Przeczytaj wyrazy w kółkach. Przyporządkuj je, łącząc liniami, odpowiednio do Dawida i Goliata.
dzida

tarcza

włócznia
torba

proca

poleganie
na sobie

pancerz

kamień
zaufanie
Bogu

spiżowy
hełm

nagolenice

tarcza

Na rysunku oddane są mniej więcej proporcje wzrostu Dawida i Goliata. Dech zapiera! Ale młody Dawid nie
przeraził się, nie zaparł się Boga. Czy był odważny? Tak, lecz nie polegał na własnej sile. Całkowicie ufał Bogu.
Jeśli zdarzy ci się stawić czoła jakiemuś Goliatowi, to znaczy problemowi w szkole, zmartwieniu, strachowi przed
czymś, albo krzywdzie wyrządzonej przez kogoś, wówczas nie załamuj się i nie poddawaj. Zaufaj Bogu i proś
w modlitwie o pomoc. Razem z Nim zwyciężysz!
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Wykreśl z tabeli
imiona Dawid i Goliat.
Zapisane są pionowo,
poziomo i wspak.
Z pozostałych liter
odczytasz zdanie,
które Dawid napisał
na temat zwycięstwa.
Znajdź w Biblii Psalm
60:14 i sprawdź, czy
dobrze odczytałeś.

SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2014 •

29

Opracował: Konstanty Wiazowski

Sudan – dalsze losy
skazanej na śmierć

Koszmar Meriam zakończył się 23
czerwca, gdy została zwolniona z więzienia. Ale bezpieczni (z mężem i dziećmi) są dopiero od 24 lipca. Tego dnia
wylądowali na rzymskim lotnisku Ciampino. Sudańską rodzinę powitał premier
Włoch Matteo Renzi z żoną i pani minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Stało się to dzięki temu, że sudański sąd ostatniej instancji ugiął się
pod naciskiem światowych organizacji
obrońców praw człowieka i 27- letnią
kobietę z dwójką dzieci wypuszczono
z więzienia. Po powitaniu na lotnisku
premier Włoch powiedział: „Dzisiaj
będziemy świętować”. Był powód, ponieważ dwa dni wcześniej islamscy
fundamentaliści z organizacji Hamza
opublikowali oświadczenie, że wydali własny wyrok śmierci na Meriam
i zamordują każdego, kto spróbuje jej
pomóc. W dniu przylotu na prywatnej
audiencji w Watykanie całą rodzinę
przyjął papież Franciszek. Papież podziękował Meriam za świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, chociaż nie jest
katoliczką. 31 lipca Meriam z mężem
i dziećmi odleciała do Menchesteru
w stanie New Hampshire na północnym wschodzie USA, gdzie powitała
ich dalsza rodzina Daniela. Obcy ludzie
zaoferowali im pomoc. Pastor oddał im
do dyspozycji własne mieszkanie (ze
względu na to, że Daniel Wani porusza
się na wózku inwalidzkim). Zgłosili się
lekarze, którzy zamierzają bezpłatnie
leczyć małą Mayę, która z powodu
łańcucha pętającego nogi matki w czasie porodu doznała uszkodzenia ciała
i prawdopodobnie będzie niepełnosprawna przez całe życie. Meriam i Daniel twierdzą, że są nareszcie w domu.
(WO z 23.08. br)
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Nigeria – stulecie baptystycznej organizacji kościelnej
Prawie 30.000 osób przez cały tydzień (26.04 – 1.05.2014) świętowało w Ośrodku
Baptystycznym Hebron stulecie powołania do życia w Nigerii w 1914 roku Baptystycznego Stowarzyszenia Joruba, które w 1919 roku zostało przemianowane na
Nigeryjską Konwencję Baptystów. Obecnie jest ona największym Kościołem Baptystów w Afryce i liczy prawie 3,5 mln członków w ponad 10.000 zborów. Baptystyczne świadectwo w tym kraju rozpoczęło się w 1850 roku, po przybyciu tam
amerykańskiego misjonarza Thomasa Jeffersona Bowena. W 1982 roku z inicjatywy nigeryjskich baptystów powstało Panafrykańskie Stowarzyszenie Baptystów.
W czasie tej rocznicowej uroczystości wysłano dwóch misjonarzy do Południowej
Afryki i przyjęto do pracy ponad 75 nowych pastorów, którzy ukończyli przygotowanie w szkołach biblijnych i seminariach teologicznych. W uroczystości tej wzięli
też udział przedstawiciele Południowego Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Mozambiku, Burkina Faso, Beninu, Togo, Sierra Leone, Mali, Czadu – krajów, w których
pracują nigeryjscy misjonarze. (Baptist World, 3/2014)

Ukraina – służba Kościoła mimo wojny
Członkowie zboru baptystycznego w Charkowie na stacji kolejowej przygotowują
posiłki dla uciekinierów z terenów objętych wojną. Nadia Morochowiec, żona pastora mówi: „Zobaczyliśmy głodnych i zagubionych ludzi. Pan Jezus powiedział
nam: Wy dajcie im jeść!”. Zbory w porozumieniu z władzami miasta każdego dnia
przygotowują posiłki, rozdają owoce, odżywki dla niemowląt, a nawet zabawki dla
dzieci. Wręczają też Nowe Testamenty. Chociaż większość uciekinierów to prawosławni, którzy podejrzliwie patrzą na baptystów, to jednak wszyscy są bardzo
wdzięczni. Jednym z uciekinierów był amerykański misjonarz, którego separatyści
trzymali związanego w celi. Został on, wraz z 11 innymi wykupiony przez organizację żydowską. W miejscowości Izium zbory baptystyczne wiele miesięcy przez całą
dobę pomagają uciekinierom. Pastor Sławik mówi, że jest tam zarejestrowanych
2.135 przesiedleńców, wielu z nich żyje w trudnych warunkach. Kryzys ten dodał
wierzącym odwagi wyjścia z pomocą do innych. Mimo toczonych walk, pastorzy
pozostają na swoich miejscach, by pomagać innym. (Baptist Press)

Indonezja – rozwój Kościoła baptystycznego
Działalność baptystów w Indonezji przypada na rok 1952. Unia Indonezyjskich Zborów Baptystów (UIZB) powstała w 1973 roku i jest jednym z trzech Kościołów tego
kraju, które należą do Światowego Związku Baptystów. Liczy ona 42.000 ochrzczonych członków w 260 zborach. Dwa inne Kościoły to Konwencja Indonezyjskich
Zborów Baptystów – 9.976 członków w 149 zborach i Społeczność Zborów Baptystów w Papui – 90.000 członków w 260 zborach. Celem UIZB jest jednoczenie
wszystkich zborów do wzajemnej współpracy w realizacji Wielkiego Posłannictwa.
Zamierza ona w latach 2010-2015 założyć 120 nowych zborów i dotrzeć do 12 nowych grup etnicznych. Od 1954 roku działa Indonezyjskie Baptystyczne Seminarium
Teologiczne. Na wszystkich programach studiuje tam ponad 400 studentów. Wspiera ono też dwa inne seminaria: w Dżakarcie i Medan. UIZB posiada trzy szpitale
oraz powstałe w 1959 roku Wydawnictwo Baptystyczne. (BWA Connect, 9/2014)

Europejska Federacja Baptystów
– wspieranie rodzimych misjonarzy

W 2014 roku prawie 50 rodzimych misjonarzy w 23
różnych krajach zakłada nowe zbory. Od północy
na południe i od wschodu do zachodu Europy, przy
współpracy z Partnerstwem Misyjnym – powstają
nowe zbory baptystyczne. Obdarowani i natchnieni przez Wielkie Posłannictwo (Mat 28,19-20) ludzie są przygotowywani i przez pięć lat wspierani,
by zakładać nowe ośrodki misyjne. W ten sposób
z pomocą Misyjnego Partnerstwa w ciągu ostatnich 10 lat powstało prawie 200 nowych zborów
i przez to prawie 10.000 osób znalazło swój duchowy dom. To dowód na to, że najbardziej skutecznymi misjonarzami są rodzimi pracownicy
misyjni, którzy dobrze znają język i kulturę swego
kraju. Koncentrują się oni na dzieleniu się ewangelią i duchowym wspieraniu nowo nawróconych.
W każdych warunkach i okolicznościach najskuteczniejszą metodą jest ewangelizacja osobista.
Chodzi o to, aby w XXI wieku większą ilość ludzi
uczynić uczniami Chrystusa. Powiedzenie Gerharda Onckena (1800-1884), zwanego ojcem misji
baptystycznej: „Każdy baptysta misjonarzem” jest aktualne i w naszych czasach. (ebf. org)

Rosja – zakładanie zboru
w każdym mieście

W dniach 18-21 lipca br. w mieście Sowietskaja
Hawań, w chabarowskim kraju, wspólnymi siłami
zborów Dalekiego Wschodu odbyła się błogosławiona ewangelizacja, której celem było założenie tam zboru baptystycznego. Już prawie dwa
lata rodzina brata Iwana Bondariewa ze zboru
w miejscowości Sołniecznyj wyjechała na misję,
by zakładać zbór w nowym miejscu. Teraz całe
Stowarzyszenie Zborów Baptystycznych Dalekiego Wschodu kieruje się wizją zakładania tam
nowego zboru w każdym mieście. Tamtejszy prezbiter okręgowy, Wieniamin Lewceniuk mówi: „Do
tego czasu, na ogromnym terytorium Dalekiego
Wschodu nie możemy się pochwalić wielką ilością
zborów baptystycznych. Teraz naszym marzeniem
jest, aby w każdym mieście tego pięknego kraju
był zbór baptystyczny. Wszystkie środki materialne są nakierowane na ten cel. Młodzież zborów
tego regionu w ramach misji „Wybierz życie” wyjeżdża z koncertami do różnych miejscowości, by
tam głosić ewangelię. Grupa ponad 30 osób korzystając z letnich urlopów wyjechała 600 km od
swoich domów, aby dotrzeć aż do brzegów Morza
Ochockiego i tam opowiadać ewangelię. Ktoś powiedział, że miasto bez ewangelicznego zboru to
jak ciało bez duszy. (baptist.ru)

Chorwacja – misyjne zaangażowanie baptystów
BW ostatniej dekadzie baptyści tego kraju zanotowali znaczący wzrost,
powstało kilka nowych zborów. Początki ruchu baptystycznego sięgają
Johanna G. Onckena (1800-1884), który często jest nazywany ojcem baptystycznej misji europejskiej. Pierwsze zbory baptystyczne powstały w latach 1890-tych w Zagrzebie i Daruwarze. Poważniejszy wzrost zanotowano
w latach 1922-1939, który w dużej mierze zawdzięczano pracy Vinko Vacka.
W tym czasie baptyści chorwaccy liczyli około 600 członków i byli częścią
Jugosławii. Dalszy wzrost nastąpił po drugiej wojnie światowe, gdy zbory baptystyczne powstały w miastach przemysłowych. Chorwacki Kościół
Baptystów powstał w 1991 roku i wtedy ilość członków i zborów została
podwojona. Obecnie dążą oni do założenie zboru w każdym z 21 regionów.
Obecnie liczą 2000 członków w 50 zborach i placówkach misyjnych. Kilka
zborów jest w procesie organizacji. Jeden z nich znajduje się w miejscowości Novi Marof, gdzie od ponad trzech lat 30 osób regularnie spotyka się na
studiowanie Biblii i nabożeństwa. Odbywają się one w wynajętym pomieszczeniu. W ubiegłym roku ochrzczono tam 8 osób, co było wielką radością
również dla zboru macierzystego w Varazdin. Placówka ta organizuje koncerty w Domu Kultury, a latem obozy dla dzieci i młodzieży. (ebf.IMP,9/2014)

Etiopia – społeczność Kościołów baptystycznych
Na swoim pierwszym spotkaniu przedstawiciele siedmiu Kościołów baptystycznych tego kraju utworzyli wspólną organizację – Społeczność Baptystów Etiopii. Spotkanie to doszło do skutku dzięki staraniom Światowego
Związku Baptystów i Panafrykańskiej Społeczności Baptystycznej. Te siedem Kościołów to: Etiopski Ewangeliczny Kościół Baptystów, Etiopski Kościół Baptystów Nowego Przymierza, Etiopski Kościół Baptystów Światła
Chrystusa, Etiopski Kościół Baptystów Światła Ewangelii, Etiopski Biblijny
Kościół Baptystów, Etiopski Biblijny Kościół Baptystów Bole i Społeczność
Kościoła Baptystów Emmanuel. Pierwsze dwa z nich są członkami Światowego Związku Baptystów. Trzeci liczy 100.000 członków, a wszystkie
siedem – prawie 180.000. Na misyjną pracę baptystów w tym kraju miały
wpływy polityczne i społeczne. Po śmierci cesarza Haile Selassie w 1974
roku komunistyczne władze wydaliły z kraju wszystkich misjonarzy zagranicznych, ale w czasie wielkiego głodu w latach 1984-1985 pozwoliły im na
powrót. Po obaleniu komunizmu w 1991 roku kraj przeżywał rozwój ekonomiczny, wtedy też zelżały restrykcje religijne, co przyczyniło się do rozwoju
Kościoła protestanckiego, w tym baptystów. (Baptist World, 3/2014)

Niemcy – baptyści podpisali porozumienie

z Międzynarodową Konwencją Baptystów (MKB)
W czerwcu tego roku międzynarodowe zbory baptystyczne na terenie
Niemiec postanowiły ściślej współpracować z baptystami niemieckimi.
Porozumienie to zostało podpisane przez Christofera Stiba, sekretarza generalnego niemieckich baptystów i Jimmy Martina, sekretarza MKB i było
skutkiem dwuletnich rozmów. Dzięki zmianom w statucie niemieckich baptystów 10 zborów MKB już stało się pełnymi lub stowarzyszonymi członkami Kościoła Baptystycznego w Niemczech. Oczekuje się większej i bliższej
współpracy między tymi kościołami. Niektóre zbory międzynarodowe korzystają z pomieszczeń zborów niemieckich, wymieniają się pracownikami.
A poza tym zbory niemieckie korzystają z doświadczeń misyjnych zborów
międzynarodowych, stają się bardziej otwarte na społeczności wielokulturowe. „Chcemy doświadczać kulturowej różnorodności Królestwa Bożego,
odkrywania w sobie nawzajem Chrystusa” - powiedział Stiba. (ebf.org)
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Nowość Wydawnictwa Słowo Prawdy

Carolyn Mahaney
Siedem cech
bogobojnej
żony i matki
Podczas czytania „Siły kobiecości” spotkało mnie
miłe zaskoczenie - to nie tylko teoretyczny podręcznik. Carolyn przypomniała mi o ważnych rzeczach,
codziennym staraniu się o pielęgnowanie relacji z najbliższymi. I ponownie utwierdziłam się w przekonaniu,
że naprawdę fajnie jest być żoną i mamą. Polecam.
- Magdalena Czerwińska, Rada Służby Kobiet Kościoła
Chrześcijan Baptystów w RP

Do zakupienia w Księgarni
Patronackiej Wydawnictwa
w Centrum Kościelnym
w Warszawie-Radości, oraz za
pośrednictwem strony
www.baptysci.pl/ksiegarnia

Czasami dobrze usłyszeć, że nie jest się samą z problemami. Ale co dalej? Ta mądra książka pokazuje jak
znaleźć wyjście z sytuacji, w które my, kobiety często
się wplątujemy i wydaje nam się że zostałyśmy same.
- Beata Wichary, żona Przewodniczącego Rady Kościoła KChB w RP

Dojrzałe rady i prowadzenie wynikające
z czułego, praktycznego, biblijnego, skupionego na Bogu podejścia Carolyn, są tym,
czego wszystkie kobiety, niezależnie od ich
wieku, czasem potrzebują. - John i Noel
Piper, Bethlehem Baptist Church, Minneapolis
„Siła kobiecości” ma duży wpływ na kobiety w naszym kościele. Cudowna mieszanka zdrowego rozsądku, zachęty, pokory
i praktyczności, z jaką pisze Carolyn, sprawia, że jej książka jest jedną z najlepszych
na rynku. - Mark i Connie Dever, Capitol
Hill Baptist Church, Washington, D.C.

Rusza prenumerata miesięcznika Słowo Prawdy na rok 2015

Zamów dla siebie i bliskich!

