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niedowierzania

nia. Zaledwie

4

w postaci

Gazety,

książki, radio, telewizja zalewają nas

cerzem

IZAJASZ

obfi-

na nas ze
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zaspoka-

głód, Boże orędzie

historyczny-

Biblii na wszelkie
i wy-

są wszechstronne

czerpujące.
Najbardziej
oddziaływanie
człowieka,
intelektu

zdumiewające
Słowa

wychodzące

ny w naszej

niewyrażalne

poza

osobowości,

sferę
głębin

poruszające

te stru-

które

w kategoriach

skich - zmieniające

na

Bożego

i uczuć, dotykające

istoty ludzkiej,

jest

są

ziem-

ŻYCIE tak bar-

dzo, że jest to nowe życie.

od redakcji
Drodzy Czytelnicy
Oddajemy do Waszych rąk kolejny, 41 już (od początku istnienia pisma) numer
"Słowa i Życia". Po sześciu latach istnienia czasopisma wydanie kolejnego numeru
nie powinno być wydarzeniem godnym większej uwagi, chyba że... jego ukazywanie
się stało pod znakiem zapytania.
Borykamy się wciąż z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Rezygnacja
dr. H. Ryszarda Tomaszewskiego z funkcji redaktora naczelnego z pewnością nie ułatwiła zadania. Stąd późniejsze niż zwykle pojawienie się tego numeru. Jako Kościół
chcemy jednak utrzymać to czasopismo, jako platformę prezentowania naszego postrzegania rzeczywistości w świetle odwiecznych prawd Biblii.
W tym miejscu chciałbym złożyć br. H. R. Tomaszewskiemu wyrazy najwyższego
uznania za zaistnienie "Słowa i Życia" pod Jego kierownictwem i za trud redagowania
go. Sześcioletni okres kierowania wydawnictwem w czasie burzliwych przemian to
dokonanie ogromne. Dziękuję w imieniu Czytelników, Kolegium Pastorów i Sekretariatu Kościoła.
W tym roku prawdopodobnie ukażą się tylko cztery numery, praktycznie będzie
to więc kwartalnik. Czas ten wykorzystamy na wypracowywanie nowej formuły czasopisma. Chcemy, by docelowo "Słowo i Życie" ukazywało się znów co miesiąc. -Pragniemy doprowadzić do powstania prężnego, twórczego, dobrze rozumiejącego się i czułego na potrzeby Czytelników, a nade wszystko oddanego Bogu kolegium
redakcyjnego.
Chcielibyśmy, aby czasopismo cieszyło się zainteresowaniem zarówno Czytelników z naszego Kościoła, jak i z innych środowisk ewangelicznych, chrześcijańskich w
ogóle, a - o ile to możliwe - również (a może zwłaszcza?) niechrześcijan. Z tego względu chcielibyśmy, aby na naszych łamach można było znaleźć zarówno poważne artykuły teologiczne, osobiste refleksje z życia z Bogiem, publicystykę związaną z otaczającą nas rzeczywistością widzianą oczami ludzi uznających autorytet Pisma Świętego,
historyczne odniesienia współczesnego chrześcijaństwa, a zwłaszcza nasźego Kościoła, do przeszłości sprzed wieków i sprzed lat kilkudziesięciu, a także interesujące rubryki dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, żon i matek, ojców i mężów ... No, może
nie w każdym numerze wszystkie, ale ... chcielibyśmy!
Liczymy na życzliwe zainteresowanie, pozytywną krytykę, ocenę, chętną współpracę oraz modlitwę i wsparcie finansowe. Oczekujemy na dobre artykuły, reportaże z
wydarzeń kościelnych i nie tylko, felietony czy drobne nawet refleksje z doświadczeń
życia z Bogiem i Biblią. Zainteresowani jesteśmy wszelkimi materiałami mogącymi
urozmaicić i ożywić nasz magazyn, w tym chętnie widziane będą zdjęcia lub grafika.
Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na każdy Wasz list czy pytanie.
Na koniec o marzeniach. Słowo - najnośniejszy sposób przekazywania myśli;
sposób, który Pan Bóg wybrał do objawienia Siebie. Słowem posługujemy się także w
życiu codziennym. Słowo leczy, ale słowem można też zabić. Filozof i prosty człowiek,
starzec i dziecko poprzez słowo ukazują swoją osobowość i odmienność, poprzez nie
też stają się sobie bliżsi. Bywa wprawdzie słowo "martwe", ale żyć bez słowa nie sposób. Nieodłącznie słowo związane jest z życiem. Naszym marzeniem jest, aby "Słowo
i Życie" przekazywało Słowa Boga językiem codzienności. Bóg w codzienności to życie
chrześcijanina. Być przejawem życia, które ma sens, bo jest w nim Bóg - to nasze
marzenie.
W imieniu kolegium redakcyjnego
Bronisław Hury
Sekretarz Kościoła

Słowo
Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi.
Nie miał postawy ani urody, które by pociągały

oczy,

i nie był to wygląd, który by nam się mógł po
Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi,
mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak t

przed którym zakrywa się twarz,
wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpieni
A my mniemaliśmy, że*J~s.t~zrałl~·
~:aJl?~r;tg~"

Lecz on zraniony jest za występ

rty za

Vn

Ukarany został dla naszego zb wienia, a jego ranam;..irl.:.·e::.::s~t:;.:e:;:::ś:1Z-"
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas n włas ą drogę zboczył,
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystk ch.
Znęcano się nad nim,

lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył su»
jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca prz

f

którzy ją strzygą,

zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Z więzienia) sądu zabrano go, a któż o jego losie po

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących,
za występek mojego ludu śmiertelnie został
l wyznaczono mu grób wśród bezbożnych

i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było

J

łszu na'ego ustach.

Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieriiem.
Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potoms
będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego pozan

Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i samic

ię nasyci.
winy poniesie.

Dlatego dam mu dział wśród wielkich
i z mocarzami będzie dzielił łupy za to,
że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony.
On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przest
, sięga Izajasza 53,2-12

studium biblijne

Zmartwychwstanie
- więcej niż fakt historyczny
Historia ludzkości to historia wie-

Ciekawą jednak rzeczą jest fakt,

000

nia lub odrzucenia tego faktu. Jeżeli

istnień

że w Jego życiu najważniejszą chwi-

Jezus Chrystus nie powstał z mar-

ludzkich na przestrzeni równie wielu

lą nie był dzień narodzin. To, co na-

twych, wtedy zwiastowanie

lat. Przytłaczająca większość z nas

prawdę

zmieniło

jest stratą czasu, wiara nie ma sen-

łożyła swoją cegiełkę do historii

śmierć

na krzyżu

iata w sposób cichy, niedostrze-

zmartwychwstanie.

lu milionów

pojedynczych

bieg historii

to

i pełne chwały

Pawła

su, a ludzie dalej tkwią w swoich grze-

Gdy apostoł Pa-

chach. Z drugiej strony, jeśli Chrys-

żony, często nie doceniony przez in-

weł zwracał się do greckich intelek-

tus powstał z grobu, wtedy rzeczywi-

nych. Jedynie nieliczni zapisali się w

tualistów w Atenach, "zwiastował im

ście oczyścił nas z oskarżających nas

pamięci potomnych jako twórcy do-

dobrą nowinę o Jezusie i zmartwych-

grzechów

kowych lub zwycięzcy
ważnych bitew. Pamiętając o nich nazwano ulice ich imionami, czy też
poświęcono

im krótką

notkę w encyklopedii. Z

(15,3), zwyciężył
(15,54).

niosłych osiągnięć nau-

Zmartwychwstały
Jezus Chrystus jest najbardziej
przekonywającym argumentem
na istnienie Boga ...

śmierć

Jego

zmar-

twychwstanie

stało się

gwarancją

naszego

zmartwychwstania
(15,22).
zmienić

Potrafi

On

ludzką naturę

(15,57), ma doskonały

grona tych zasłużonych

plan dla naszego życia

osób w sposób zdecydo-

(15,58).

Inaczej

mó-

wany wybija się jednak

wstaniu" (Dz.Ap. 17,18). Zmartwych-

wiąc, trudno jest przecenić znacze-

zaledwie jedna, absolutnie wyjątko-

wstanie Pana Jezusa było tak nie-

nie zmartwychwstania

wa postać - Jezus Chrystus, Bóg i

zwykłym i wyjątkowym wydarzeniem,

stusa!

Jezusa Chry-

że jeśli przyjmiemy, iż jest prawdą,

Oprócz wpływu na życie osoby

wszelkie inne doświadczenia muszą

wierzącej, fakt ten daje również od-

mi drzwiami. Jego misja i Jego po-

ulec przewartościowaniu w jego świe-

powiedź na wiele pytań zadawanych

selstwo wręcz eksplodowały w sta-

tle. Jeżeli zaś uznamy, że nie miało

przez ludzi znajdujących

łowiek w jednej osobie.
Nie wszedł do historii kuchenny-

się z dala

rożytnym świecie. Nigdy wcześniej w

ono miejsca, wtedy wiara chrześci-

od Boga. Jedna z najczęściej poja-

historii nie było i nigdy już nie będzie

jańska staje się zaledwie tragicznym

wiających

takiego człowieka jak On! Dzień Jego

wspomnieniem

samego istnienia Boga. Czy Bóg ist-

narodzin podzielił czas na erę przed

dobrego człowieka!

i po Chrystusie. Ludzie ustawili we-

męczeństwa bardzo

się wątpliwości

dotyczy

nieje? Tego nie da się udowodnić ar-

Historia obraca się wokół prawdy
- jednak nie jako

gumentami za lub przeciw. Bóg ob-

dług tego dnia swoje kalendarze, tak

zmartwychwstania

jak my dzisiaj ustawiamy swoje ze-

obiektu

garki według czasu podawanego w

Zmartwychwstanie

ma bardzo prak-

niego i który przyszedł w osobie Je-

radiu. Dwa tysiące lat później mał-

tyczne zastosowania dotykające naj-

zusa Chrystusa, aby go spotkać. Bi-

żeństwa ciągle zawierane są w imie-

głębszych dziedzin ludzkiego życia.

blia nigdy nie używa dowodów, aby

niu Jezusa, a zmarli grzebani są pod

Gdy apostoł Paweł rozważa temat

przekonać kogoś o istnieniu Boga.

znakiem krzyża. Dlaczego? W świe-

zmartwychwstania

Jego istnienie jest czymś zupełnie

cie nie było drugiej osoby podobnej

I Listu do Koryntian, również wycią-

oczywistym, a Pan Jezus jedynie ob-

do Jezusa!

ga wnioski dotyczące zaakceptowa-

jawia Go nam -ludziom

akademickich

rozważań.

w 15 rozdziale

jawiony w Biblii jest Tym, który stworzył człowieka, który troszczy się o

(Mat. 11,27).
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Na prośbę o uwiarygodnienie

wła-

wadzących do Boga. Bez względu na

Czy zmartwychwstanie mówi tak-

snej tożsamości Jezus mówi: Poko-

to, jaką wybierzemy religię i tak osta-

że coś o życiu po śmierci? Pomimo

lenie złe i cudzołożne znaku żąda,

tecznie dojdziemy

ogromnej ilości poglądów i wyobra-

ale nie otrzyma innego znaku jak tyl-

jest Bóg. Taka postawa prowadzijed-

do celu, którym

żeń dotyczących

życia po śmierci,

ko znak Jonasza proroka. Albowiem

nak zazwyczaj do zaniechania religii

pozostaje ono dla człowieka ciągle

w brzuchu wieloryba

w ogóle. Jeżeli ktoś chce poważnie

wielką niewiadomą.

jak Jonasz był

trzy dni i trzy noce, tak i Syn Czło-

w łonie ziemi trzy dni

wieczy będzie

rozważyć

tę sprawę,

najlepszym

punktem wyjścia będzie również fakt

Osoba żyjąca

bez Boga jest paraliżowana
chem

przed

śmiercią,

stra-

końcem

i trzy noce (Mat.

wszystkiego.

12,39-40).

Dla człowieka

Każ-

dy współczesny

jed nak,

Chrystusowi do-

swoje życie po-

skonale

wierzył

wie-

który
Bogu,

dział, że Jonasz

śmierć jest zale-

był człowiekiem,

dwie

który spędził trzy

do wspaniałej

dni w wielkiej ry-

wieczności. "T

bie. W ten sam

może trochę boleć, jak u denty-

właśnie sposób
Jezus miał być
pogrzebany

progiem

sty - powiedział

rys. Władysław Jurków

kiedyś mój przy-

w
zmartwychwstania

potwierdzeniem Jego słów. I tak rze-

sa. Zmartwychwstanie

jest potwier-

wsze będę z moim Panern". Zmar-

czywiście było - zmartwychwstanie

dzeniem Jego słów, iż jest On dro-

twychwstanie Jezusa zmieniło lęk w

pokazało doskonałą jedność słów i

gą, prawdą i życiem. Jeśli zmartwy-

nadzieję i radość. Jest ono solidnym

faktów w życiu Jezusa.

chwstał, wówczas rzeczywiście jest

fundamentem

drogą do Boga. Bóg wywyższył Go i

optymizmu

Zmartwychwstały Jezus Chrystus

Jezusa Chrystu-

jaciel - ale wiem, że wtedy już za-

grobie na trzy dni. Miało się to stać

chrześcijańskiego

w patrzeniu w przysz-

posadził na wysokościach. Chrześci-

łość. To właśnie Jezus powiedział,

jaństwo różni się w sposób zasadni-

że idzie przygotować nam miejsce,

którego obraz przekazuje nam Bi-

czy od każdej religii. Jedynie grób

abyśmy i my byli tam, gdzie On jest

blia. Poprzez swoje wcielenie, nau-

Jezusa jest pusty! Był On wcielonym

(J.14,2-3).

czanie, śmierć i ostatecznie poprzez

Bogiem, który przyszedł, aby zbawić

Zmartwychwstanie

powstanie z grobu, Jezus pokazał

swój lud. Nie można porównać Go z

stusa jest odpowiedzią

nam, jaki jest Bóg. Pokazał, że jest

żadnym innym przywódcą religijnym.

nawet najbardziej

On osobowy, święty, że jest miło-

Jedynie Bóg Jezus Chrystus podjął

pytanie,

ścią, że przebacza.

ryzyko zaangażowania się w historię

przez człowieka. Zmartwychwstanie

wywarło też wpływ na sztukę, mu-

człowieka.

wyraźnie pokazuje, że Bóg istnieje,

zykę, literaturę - ogólnie rzecz uj-

Zmartwychwstały

jest najbardziej
argumentem

przekonywającym
na istnienie

Boga,

Życie Jezusa

Dowody są oczywiste.
Jezus nie jest też

Jezusa Chryna każde

fundamentalne

które może być zadane

że Jezus Chrystus jest jedyną do

mując, na kulturę. Było inspiracją do

jednym z wielu. Nie wystarczy nawet

Niego drogą oraz że śmierć prowa-

zniesienia niewolnictwa czy też po-

powiedzieć, że jest On najlepszy. On

dzi chrześcijan do lepszej, wspanial-

wstania opieki socjalnej. Stało się

jest jedyny, nie ma drugiego takiego

szej rzeczywistości

najwyższym standardem ludzkiego

jak On! Istnieją tego jednak określo-

obecności Boga. I to właśnie te fak-

- do bliskiej

ne konsekwencje. Zmartwychwstały

ty spośród wielu innych mają najbar-

Jezus Chrystus nie może być trakto-

dziej doniosłe

dziej doniosłej rzeczy - pokazało, że

wany zaledwie jako doskonały czło-

roku podczas Świąt Wielkanocnych

zło nie ma ostatniego słowa w tym

wiek czy też wybitny nauczyciel mo-

przeżywamy

świecie!

ralności. Oczekuje On od nas całko-

chwały i triumfu zmartwychwstania

witej lojalności i posłuszeństwa,

naszego Pana Jezusa Chrystusa.

postępowania.

Zmartwychwstanie

dokonało jednak jeszcze o wiele bar-

Kolejny problem,

który często

zaprząta uwagę człowieka, to stwierdzenie, że istnieje wiele dróg pro-

od-

dania, które jest jedyną prawdziwą
wolnością.

znaczenie,
pamiątkę

gdy co
pełnego

Mirosław Pieszka

Kościół Zborow Chrystusowych

ZASADY WIARY
Kościół Zborów Chrystusowych tworzą wierni, wyznający - bez względu na ich odrębności narodowe, kulturowe czy językowe - wspólne całemu Kościołowi następujące biblijne prawdy wiary:
l. Biblia, tj. Pismo Święte, Słowo Boże, składające się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego
Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu), jest zakończonym i wystarczającym do poznania
prawdy objawieniem Bożym. Jest to natchniony przez Ducha Świętego jedyny autorytet w sprawach wiary i życia, godny pełnego zaufania we wszystkim, o czym się wypowiada.
2. Istnieje tylko jeden Bóg, objawiony człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
3. Każdy człowiekjest grzeszny.
4. Bóg okazał nam swoją miłość, poświęcając dla nas Jezusa Chrystusa, swego Jedynego Syna.
Przez grzech i winę podlegaliśmy Bożemu gniewowi i potępieniu, w Chrystusie mamy szansę
pojednania z Bogiem.
5. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, bezgrzeszny, umarł za nas na krzyżu,
reprezentując nas w ten sposób przed Bogiem, odkupując nas od winy i kary za grzech; zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, gdzie wstawia się za nami ipanuje; powróci w mocy i chwale
na ziemię, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić swoje Królestwo.
6. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka ijedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. Człowiek może być usprawiedliwiony tylko z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
7. Duch Święty jest sprawcą odrodzenia i uświęcenia człowieka; obecny we wszystkich wierzących
oświeca ich umysły ku zrozumieniu prawdy, zawartej w Piśmie Świętym, wydaje w nich swoje
owoce, daje im swoje dary i wyposaża ich w moc do posługi na świecie.
8. Kościół - zarówno w wymiarze światowym, jak i w wymiarze lokalnego zgromadzenia wierzących - jest Ciałem Jezusa Chrystusa, żyjącym i rosnącym w Nim, którego On jest głową.
9. Nadrzędnym zadaniem Kościołajako całości i każdego wierzącego jest zwiastowanie Ewangelii
- Dobrej Nowiny - wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa.
10. Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne.jako dar łaski w Jezusie Chrystusie,
oraz wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.
11. Uznajemy, ustanowione przez Jezusa Chrystusa:
- chrzest w wieku świadomym poprzez zanurzenie w wodzie, jako wyraz wiary;
- Wieczerzę Pańską - Komunię - pod postacią chleba i wina.
Kościół Zborów Chrystusowych stanowi kontynuację wspólnoty religijnej występującej w Polsce od
roku 1921 pod nazwami: Kościół Chrystusowy, Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ugrupowanie Kościoła Chrystusowego).
Powyższy tekst jest preambułą nowego Statutu Kościoła, zatwierdzonego w lutym 1995 (red.)
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Obraz potrójnego sznura z Księ-

dzi siedzących w kościele, śpiewa-

gi Kaznodziei 4,12 najczęściej uży-
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wać stosunek doradcy wobec osoby
potrzebującej.

pełnymi niepokoju gdzieś w głębi?

śnie doskonale oddaje to istotę, sed-
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bezwarunkowy akceptuje osobę po-
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żowali się w pracę dla Boga. Każdy

trzebującą.

Jest to akt woli, który

miejsca "wyciąganie" czy wypytywa-
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poprzez modlitwę zmienia nastawie-

nie o fakty po to tylko, by zaspokoić

zi, osobistego spotkania z Bogiem,

nie do osoby tak, by ją akceptować i

własną ciekawość. Doradcy nie wol-

by doświadczyć Jego posilenia, pod-

nieść jej pomoc.

no też pospiesznie podawać recepty
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obok wiem, że nie upadnę, mogę li-

przeżywa

chwile,

kiedy w bardzo

pozycji której jest doradca. Decyzja

czyć na wsparcie i zachęcenie (roz-

szczególny sposób potrzebuje Bożej

musi być autorstwa danej osoby, gdy

grzanie).

Nie można nas wspólnie

pomocy. Nie zawsze jesteśmy w sta-

do niej dojrzeje. Rolą doradcy jest

pokonać.

Ogniwem,

które daje to

nie obiektywnie spojrzeć na siebie,

wspieranie, umiejętne, delikatne za-

bezpieczeństwo,

jest obecność sa-

swoją sytuację, swój problem. Praw-

chęcanie i ukierunkowywanie w stro-

mego Boga. W naszym sznurze po-

dziwą pomocą w takich chwilach jest

nę samodzielnej

trójnym, poprzez zespolenie z Jezu-

odpowiednia osoba, która akceptu-

osobą

sem Chrystusem, przez Jego oczysz-

jąc, rozumiejąc nas i nasz problem

potrzebującą pomocy, nie jest to tak-

czającą krew i moc Duch Świętego,

jest gotowa stanąć przy nas. Wielką

że ocenianie, obwinianie, pouczanie,

osoba potrzebująca

odpowiedzialnościąjest

decyzji. Poradnic-

two nie jest manipulowaniem

ma możliwość

bycie ducho-

moralizowanie lub rzucanie chrześci-

rozwiązania swego problemu. Dorad-

wym doradcą. Osoba taka, znając

jańskich sloganów.

ca wykonuje jedynie Boże powołanie,

Boże powołanie dla swojego życia,

Niedawno rozmawiałam z młodą

pozostając równocześnie pod ochro-

będąc obdarzona potrzebnymi umie-

kobietą, która przyszła do mnie ze

ną samego Zbawiciela, a uwielbiony

jętnościami, jest gotowa pokornie słu-

swoim problemem.

zostaje Bóg, ukazując swą miłość i

żyć, a nie kierować, przewodzić, wy-

moc.

magać posłuszeństwa.
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Bardzo jasno

opowiedziała o swej sytuacji, przed-

Jest to trud-

na służba. Utożsamiając się z daną

stawiła wyraźnie, z czym sobie nie

Niektórzy chrześcijanie zastana-

dzi, po czym zadała pytanie: "Po-

wiają się czasami, czy człowiek wie-

osobą i jej problemem,

wiedz, co mam zrobić?". Nie ukry-

rzący może mieć w ogóle osobiste

trzeba, by ustawicznie cały ten cię-

wała swego zdziwienia, kiedy powie-

problemy. Czy to nie brak wiary spra-

żar zostawiać pod krzyżem Jezusa

działam, że nie mam gotowej odpo-

wia czyjeś przygnębienie?

pamiętać

wiedzi. To był jej problem i byłoby

możliwe, by depresja dotykała kogoś,

Chrystusa, a nie brać go na własne
barki.

nie w porządku, gdybym ja jako do-

kto kocha Boga? Czy nie jest to przy-

Potrzeb wokół nas jest bardzo

Czy to

radca miała zdecydować za nią, w

padkiem rozczulanie się nad sobą i

wiele. Zarówno ludzie niewierzący,

którym kierunku ma iść. "Chcę ci po-

wyolbrzymianie

jak i wierzący mają sporo nie rozwią-

móc - powiedziałam - i chętnie ra-

jak dotykają nas fizyczne dolegliwo-

zanych problemów.

zem z tobą spojrzę na ten problem,

ści - bóle, choroby, tak samo w sfe-

sto próbują ukryć to, co ich w środku

rze emocjonalnej,

niepokoi, spala, co stale powraca w

na twoją sytuację,

chętnie z tobą

małych spraw? Tak

psychicznej, mo-

Ci ostatni czę-

przejdę tę drogę, by znaleźć właści-

żemy przechodzić przez różne kry-

różnych drobnych,

we rozwiązanie, decyzję jednak mu-

zysy. Mogą mieć one najróżniejsze

sytuacjach. Są zbyt skrępowani,

sisz podjąć sama". Ta kobieta nigdy

źródła, trwać bardzo krótko lub dłu-

o tym mówić, bo nie wiedzą, jaka

nie miałaby rozwiązanego problemu,

go, mogą przemijać i znowu wracać.

może być reakcja tych, dla których

często błahych
by

I tak jak przy bólu zęba potrzebuje-

sam fakt istnienia problemu jest już

miałaby poczucia bezpieczeń-

my fachowej pomocy, tak w poszcze-

grzechem. Czy rzeczywiście jednak?

stwa w Bogu, gdybym wtedy podała

gólnych trudnych momentach potrze-

Pan Jezus zawsze z miłością i

jej swą odpowiedź na jej pytanie. Ona

bujemy kogoś, kto będzie w stanie

akceptacją podchodził do tych, którzy

nigdy nie byłaby szczęśliwa,
ie

nigdy

musiała znaleźć własną odpowiedź,

nam pomóc. Nie umniejsza to roli i

byli wokół Niego, którzy Go potrze-

którą darował jej Bóg poprzez nasze

mocy modlitwy, społeczności z Bo-

bowali. Tego samego możemy i my

wspólne szukanie. Doradca był jej po-

giem. Modlitwy z mocą potrzebuje

nauczyć się, jeżeli chcemy być do

trzebny, by wierzyć, że Bóg ma dla

także doradca stojący przy osobie

dyspozycji

niej odpowiedź i rozwiązanie. Dorad-

szukającej Bożego rozwiązania.

pomocy w rozwiązywaniu

ca był potrzebny, by mogła powiedzieć o swych uczuciach

i potrze-

bach. Doradca pomagał konfronto-

Poradnictwo to wspólne przecho-

tych, którzy potrzebują
proble-

mów.

dzenie przez proces uzdrowienia,
którego dokonuje Bóg. Każdy z nas

Ewa Pieszka

wać poszczególne jej działania.
Wracając

ponownie

do Kazno-

dziei 4,9-12 widzimy, jak ważne jest,
by w momencie, gdy borykamy się z
jakimś problemem, mieć przy sobie
drugą osobę. Mając przyjaciela tuż

A jeżeli jednego można pokonać,
to we dwóch można się ostać,
a sznur po'trójny
nie tak szybko się zerwie.
Ks. Kaznodziei 4,12

polemiki
chodzi o to, by jego zamysł nie spłynął po nas jak po kaczce. Podchodzenie z szacunkiem do słów jest pracochłonne. Nie znaczy to jednak, że
musi być tak nużące, jak lekcje polskiego w moim przypadku. Wręcz
przeciwnie. Może być wielką przygodą! Zwłaszcza jeśli nikt nas do niej
nie przymusza perspektywą matury,
jeśli dzieło jest wybitne i jeśli naprawdę chcemy je pojąć.
Ijeśli jest to Słowo samego Boga.
Tym bardziej, jeśli jest to Słowo samego Boga, o którym powiedziano
przecież, że "pokrzepia duszę", "jest
wierne" i "uczy prostaczka mądrości".

Łatwiej na skróty

Być może tytuł zaintryguje i ucieszy tych, którzy z udręką obserwują
komercjalizację
(czy t. chamienie,
ubożenie i degramatyzację)
polszczyzny, i którym wnętrzności przewracają się na widok .snack-barów"
i młodzieńców w garniturach prawiących o .yrnyczu" . Nasz język ojczysty często doprawiany jest najnowszymi wynalazkami łaciny kuchennej i pseudokapitalistycznej nowomowy.
Ale ja chciałabym o czymś zgoła
innym. Nie o kulturze słowa, lecz o
Kulturze Słowa. Czyli o wymierającej postawie podchodzenia z szacunkiem do słów. A zwłaszcza do
Słów.

Co autor miał na myśli?
Artyści zazwyczaj dostają gęsiej
skórki na pytanie: "Co autor miał na
myśli?" W pewnych ceniących się
kręgach uchodzi ono za kompromitujące. Bo przecież to, co artysta
miał na myśli, zawarł w swoim dziele najlepiej, jak umiał, a próba przełożenia tego na język ludzki to najzwyklejsza profanacja.
A jednak, nawet wstydząc się
mówić o tym głośno, każdyodbiorca cudzego dzieła dokonuje przełożenia go na własne rozumienie. Dla-

tego też, wyjąwszy przypadki sztuki
dla sztuki mającej budzić u odbiorcy
doznania czysto estetyczne i dającej
mu wolną rękę w snuciu własnych
skojarzeń, autor dzieła ma zwykle
coś konkretnego do powiedzenia
(oczywiście, jeśli jest to dzieło wybitne). I stara się, aby (w przypadku
sztuki słowa) "język giętki powiedział
wszystko, co pomyśli głowa".

Trochę gimnastyki
dla zdrowia
Najczęściej odbiorca musi się trochę pogimnastykować, aby jak najpełniej odczytać intencje twórcy. Im
wybitniejszy geniusz, tym większą
wagę mająjego słowa i tym większego bogactwa można się w nich dokopać. Stąd właśnie na nużących lekcjach języka polskiego, słowo po słowie i figura po figurze rozgryza się
misterne dzieła, by w pełni docenić
ich mistrzostwo i trafnie przejrzeć zamysł autora. Zwykle nie doceniamy
wagi tych żmudnych zajęć nieświadomi, że gdyby nie one, dawno zapomnielibyśmy o istnieniu Mickiewicza, Słowackiego etc.
Podchodzenie z szacunkiem do
słów wymaga poświęceń. Jest jednak
nieodzowne, jeśli chcemy poznać
treść zamierzoną przez autora i jeśli

Niestety, wymęczywszy
się \fi
szkole nad ww. Mickiewiczem i Sł
wackim i wypociwszy się na maturze nad odgadnięciem, co właściwie
autor miał na myśli, nie uznajemy za
stosowne poświęcić choć odrobiny
podobnego wysiłku dziełu przewyższającemu
tamte nie tylko pod
względem klasy i mistrzostwa. I nie
pamiętamy, że "wszelkie proroctwo
Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie
przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz
wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym".
Polska nie może poszczycić się
silną
tradycją
Kultury
Słowa.
Owszem, zawsze zgadzano się, że
"wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi". Nie pi
lęgnowaliśmy jednak nigdy wobec Biblii podejścia: "Co Autor miał na myśli?", a raczej: "Co mówi o tym gotowiec?". A ponieważ gotowiec prezentował często gotowe (czyli uprzednio
spreparowane) odpowiedzi, nie może
być mowy o tym, że Polacy kiedykolwiek traktowali Słowo poważnie i
że z pokorą, bez uprzedzeń wgryzali
się w jego treść. Na naszym obszarze językowym Kultura Słowa nie
zdołała się więc nigdy (jak dotąd) rozwinąć.

Zasługi Freuda
dla chrześcijaństwa
Kultura Słowa rozwijała się natomiast dość prężnie na terenach "za-

y

polemiki
każonych" protestantyzmem.
Do
czasu. Bo kurs Słów określonych jako
"prawdziwe", "sprawiedliwe", "bardziej pożądane niż złoto" i "słodsze
niż miód" drastycznie spadł i nie pełnią już one, w kręgach chrześcijańskich, roli twardej waluty.
Przez ostatnie stulecie najlepsze
ewangeliczne tradycje reformacji w
ogromnym stopniu wyparła szkoła
freudowska. Czynności nazywane
"rozmyślaniem nad słowem" lub "badaniem Pism" zastąpił sposób bliski
metodzie wolnych skojarzeń. Pytanie: "Co Autor miał na myśli?" (ależ
to prymitywnie brzmi!) występuje
coraz rzadziej, za to upowszechnia
się postawa: "Jak osobiście, na podstawie mojego własnego mniemania
oraz różnorodnych doświadczeń życiowych i upodobań, byłbym skłonny postrzegać sens tego fragmentu?"
(prawda, że to brzmi poważniej?).
Gdzieś w seminariach praktykuje się
jeszcze uczenie brzmiące sztuki,
zwane egzegezą czy hermeneutyką,
nadając pozór tajemnych arkanów
czynnościom, które przecież każdy
odrodzony z Ducha chrześcijanin
wyssał z mlekiem (Ducha i Słowa).
Czynnności te coraz częściej ograniczają się do sal i referatów seminaryjnych, coraz rzadziej goszcząc

tam, gdzie ich miejsce: w codziennym indywidualnym studium Słowa i
w małych grupach. Tam króluje subiektywizm interpretacyjny.

Wymysły
i poronione ich płody
Chrześcijaństwo
ewangeliczne
zżyma się na teologię liberalną nie
dostrzegając, że wpadło w tę samą
koleinę. Słysząc argumenty zwolenników ewolucji, czytając rewelacje
"Gazety Wyborczej", "Naj" i innych
równie wiarygodnych publikatorów o
genetycznym uwarunkowaniu homoseksualizmu oraz słysząc o naj różniejszych innych rzekomych odkryciach nauki i nowych objawieniach
psychologicznych, potulnie kładziemy uszy po sobie. Nie chcemy się
zdobyć na staranne sprawdzenie
pogłosek jawnie przeczących Słowu,
ale i... nie powracamy do pierwszego (i uzasadnionego!) szacunku dla
nich. I chyba przestaliśmy już wierzyć, że "wielka jest nagroda dla tych,
którzy [go l strzeqe",
Skutek tego podejścia każdy widzi (mam nadzieję): zrelatywizowanie absolutów. Trudno dziś spotkać
dwóch chrześcijan, którzy zgadzaliby się ze sobą we wszystkich sprawach pryncypialnych (zostawiam na

boku chustki na głowach, stosunek
do służby wojskowej i chrześcijański
rock). Dzieje się to w organizmie,
który miał być jednomyślny (nie jednomyślnością narzuconą w wyniku
przynależności
do tej samej grupy/instytucji, ale jednomyślnością
płynącą m.in. z szacunku dla Słów
Fundatora).
Rezultatem są wszystkie "grupy
odlotowe", skupiające tych z nas,
którzy wierzą we wszystko, co ogłosił taki czy inny zwolennik wolnych
skojarzeń. Zupełny analfabetyzm w
dziedzinie proroctwa biblijnego (na
nim beztroska interpretacyjna odbija się naj mocniej) oraz wielka rozmaitość różnorakich kwiatków (wykwitów?), np.: człowiek nawrócony
może się rozwieść i zawrzeć nowe
małżeństwo na podstawie wersetu:
"wynagrodzę wam szkody lat, których
plony pożarła szarańcza" (sic!).
Bóg coś powiedział. Po nas to
spływa. Dziwimy się?
Zbuntowani! Łączmy się w akcji
szerzenia Kultury!
Aleksandra

Czwojdrak

(Przedruk
z miesięcznika
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego "mGr"
nr 2/95)

Od redakcji
ziękujemy Czytelnikom, którzy dokonali już przedpłat na nasze czasopismo.
Podajemy warunki prenumeraty:
•

indywidualna (z opłatą pocztową): 2,50 zł/egz. (tj. 4 x 2,50=10,00 zł rocznie);

•

zbiorowa (od 5 egz.): 2,00 zł/egz. (tj. 4 x 2,00=8,00 zł rocznie).

Oczywiście, koszt wydawania 1 egz. jest, niestety, wyższy. Liczymy zatem na ofiary, wspierające pracę Wydawnictwa. Chcielibyśmy również w dalszym ciągu część nakładu przeznaczać dla Czytelników, których nie stać na opłacenie prenumeraty. Liczymy, że znajdą się sponsorzy, dzięki którym będzie to możliwe.

Wszelkie wpłaty i ofiary na czasopismo, w kraju i za granicą, prosimy kierować na nasze konto bankowe:
Wydawnictwo KZCh "Słowo i Życie", Bank PKO SA V OlWarszawa, nr 501145-9102732-2701-4-1110.
Odpowiadając na liczne pytania w sprawie literatury chrześcijańskiej,
wyprzedaży, następującymi pozycjami:

informujemy, że dysponujemy,

•

Billy Graham: Vademecum chrześcijańskiego

doradcy, s. 288; cena zł 0,80

•

Elisabeth Elliot: W cieniu Wszechmogącego,

s. 236; cena zł 0,50

•

Harry Rimmer: Zgodność nauki z Pismem Świętym, s. 106; cena zł 0,50

•

Susan Schaeffer Macaulay: Ten drogocenny dar, s. 66; cena zł 0,70

•

Chuck Smith: Charyzma czy charyzmania?, s. 117; cena zł 0,30

w ramach

ewangelizacja

zako

W dniach 16-18 marca 1995 r.
satelity komunikacyjne były chyba
trochę "zdezorientowane". Na taką
skalę nie angażowano jeszcze sprzętu telekomunikacyjnego do ewangelizacji. My w Polsce otrzymywaliśmy
obraz i dźwięk dzięki Kopernikusowi
III; sama nazwa satelity brzmi zachęcająco i znajomo. "Zdezorientowane", bo zwykle transmitują lepsze lub
gorsze filmy, programy, reportaże,
wiadomości, a tu nagle poselstwo
nadziei, wiadomości o tym, jak uniknąć piekła, pokazanie pokutujących,
wyznających swoje grzechy ludzi.
Dzięki Bogu za autorów pomysłu takiej ewangelizacji, za Billy Grahama
i jego współpracowników,
za setki
tysięcy duszpasterzy w miejscach
spotkań. A było tych miejsc ponad
trzy tysiące! Sale kinowe i kościoły,
aule wyższych uczelni i salki katechetyczne, stadiony i ekrany na wolnym powietrzu, miliony słuchających
ewangelii w 175 państwach. W niektórych państwach toczy się wojna,
co wcale nie przeszkodziło, by pokój
zamieszkał w sercach ich obywateli.
Ten pokój, który pochodzi od Księcia Pokoju - od Pana Jezusa Chry-

stusa. W naszym kraju ponad 8000 zainteresowanych przyszło
do 22 miejsc misji,
aby wziąć udział w
największej z dotychczasowych ewangelizacji świata. Ponad
300 osób modliło się
i rozmawiało z duszpasterzami o swoich
problemach,
o potrzebie Jezusa i o nowym narodzeniu. Modlimy się, aby te decyzje miały pozytywny wpływ na ich życie tu i
teraz, a także na całą wieczność. Codziennie łączyliśmy się ze wszystkimi miejscami misji w Polsce, pytaliśmy jak było, o przeżycia uczestników i organizatorów. Kończyliśmy
pracę nad ranem, fizycznie zmęcze-

Słowo i Z de

ni, duchowo zaś pobudzeni do jeszcze większej aktywności po przeczytaniu przykładowo takich oto wypowiedzi uczestników:
Halina (lat ok. 50): ,,0 transmisji
dowiedziałam się z plakatu. Dlaczego rozwiesiliście ich tak mało? Słowa poselstwa pamiętam doskonale,
bardzo mnie poruszyły". W rozmowie z duszpasterzem mówiła o problemach w rodzinie, modlili się razem.
Powiedziała, że zaprosi całą rodzinę
na następne wieczory.
Paweł (lat 21): "Zobaczyłem pustkę w sobie, teraz wiem, że jedynie
Bóg jest w stanie ją wypełnić". Paweł wyznał swoje grzechy Bogu w
modlitwie i prosił Jezusa, aby stał się
jego Panem i Zbawicielem.
Edyta (lat 20): "Jestem zaskoczona scenerią tego miejsca. Nie sądzi-

ewangelizacja

•

•

ission
czona?

"Idąc ... głoście ewangelię ... "

łam, że tutaj można mówić o Bogu
i modlić się". Na zaproszenie ewanelisty do przyjęcia Chrystusa wyszła
przodu i modliła się, prosząc Boga
o przebaczenie grzechów i życie
z Jezusem.
Mirek (lat ok. 50): "Przez całe życie chciałem postępować dobrze, ale
w końcu trafiłem w złe środowisko.
To, co tutaj widziałem i słyszałem,
przyjmuję w całości".
Podobnych świadectw zapewne
jest więcej. Być może kiedyś do nich
powrócimy.
TV kablowa w Ciechanowie przeprowadziła retransmisję spotkania
ewangelizacyjnego w godzinach wieczornych. Oglądało ją ok. 10 000
abonentów.
Mieliśmy nadzieję, że wspólnie ze
swymi sąsiadami i znajomymi będziemy mogli obejrzeć 65-minutowy
program Billy Grahama w sobotę
wielkanocną w I programie TVP. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, w ostatniej chwili emisja została
odwołana. Być może program ten
będziemy mogli obejrzeć na początku czerwca.
Chciałbym, aby ogólnoświatowa
misja w naszym kraju trwała jeszcze
trochę. Niech tak będzie, że nigdy się
nie zakończy. Życzę sobie i każdemu Czytelnikowi takiej postawy wobec ewangelizacji, jaka cechowała
pierwszych chrześcijan, postawy wypływającej z poważnego potraktowania Jezusowego nakazu "Idąc na cały
świat głoście ewangelię ...".
Przewodniczący

Władysław Dwu/at
Komitetu Krajowego

polemiki

Drodzy Czytelnicy, takim oto dość
dziwnym tytułem chciałbym rozpocząć cykl refleksji poświęconych zagadnieniom naszej obecności w społeczeństwie. Z założenia artykuły te
mają za zadanie wywoływać dyskusję i polemikę, dlatego też będą w
nich występować elementy i sformułowania kontrowersyjne. Będę oczekiwał Waszego odzewu.
Dziś chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi naszej reakcji na to, co dzieje się w mediach. Powszechnie wiadomo, że
media, a szczególnie telewizja, stanowią czwartą władzę w każdym nowoczesnym społeczeństwie. Podobnie jest i w naszym kraju. Proces prywatyzacji, udzielanie koncesji radiowo-telewizyjnych,
bogactwo rynku
prasowego spowodowało, że znaczenie mediów, jako narzędzia kształtującego opinie i poglądy społeczne,
jest coraz większe. Badania opinii
publicznej potwierdzają, że media
cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. Dziennikarze wyciągają na
światło dzienne afery gospodarcze,
pomagają w ujęciu kryminalistów, budują wyobrażenie społeczne o tych
"innych".
Gdzie jest nasze miejsce w tym
procesie?
Z przykrością
muszę
stwierdzić, że środowisko ewangeliczne nie jest reprezentowane
i pokazywane w polskich mediach.
Środki masowego przekazu zostały
w całości opanowane przez dwie
znajdujące się w opozycji do siebie
grupy, które jednak w pewnych sytuacjach występują wspólnie. Mam na
myśli nurt świecki, liberalny, czasem
wręcz wrogi chrześcijaństwu, oraz
Kościół Rzymskokatolicki. Obie grupy stworzyły w naszym kraju oligopol, uzurpując sobie prawo do "rządu dusz". To, że nurt liberalny jest
obecny, nikogo z obserwatorów sceny polskich mediów nie dziwi. Natomiast wzrastające znaczenie Kościoła Rzymskokatolickiego.. powinno bu-

dzić w nas, ewangelicznie wierzących, zdrowy niepokój. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na symptomy tego
zjawiska:
1. W 1989 r. Episkopat Polski,
wkrótce po czerwcowych wyborach
do Sejmu i Senatu, na podstawie
ustawy
o stosunku
Państwa
do Kościoła Katolickiego podpisał
umowę z istniejącym jeszcze wtedy
Radiokomitetem,
na mocy której
uzyskał prawo do nadawania w państwowym radiu i telewizji programów
katolickich. Umowa ta stała się podstawą do tworzenia w państwowym,
a od 1994 roku publicznym radiu i
telewizji redakcji programów katolickich, finansowanych z abonamentu
płaconego także przez nas - ewangelicznych chrześcijan.
2. Sieć katolickich stacji radiowych, które na podstawie ustawy
o łączności
i późniejszej ustawie
o radiofonii i telewizji uzyskały pierwszeństwo w otrzymywaniu częstotliwości. Obecnie w naszym kraju każda z istniejących diecezji posiada
przynajmniej jedną stację radiową,
nie licząc ogólnopolskiego Radia Maryja ojca redemptorysty Tadeusza
Rydzyka, które znajduje się w pierwszej piątce najbardziej słuchanych
stacji w kraju. Wszystkie katolickie
stacje radiowe (poza Radiem Maryja) skupione są w Stowarzyszeniu
Katolickich Nadawców VOX, ściśle
współpracującym
z Episkopatem
Polski określającym linię programową stacji.
3. Katolicka Agencja Informacyjna. Wzorem wielu krajów katolickich
także i w Polsce od 1993 r. działa
agencja informacyjna, zaopatrująca
prasę i radiostacje katolickie w serwis informacyjny. Z usług KAI korzystają także lokalne rozgłośnie będące
w rękach Kościoła.
4. Telewizja. Można by powiedzieć, że Kościołowi Rzymskokatolickiemu brakuje tylko własnej stacji
telewizyjnej.
Jednak ten problem

zostanie rozwiązany już wkrótce.
Kościół posiada już licencję na stację w Niepokalanowie, obejmującą
swoim zasięgiem część województw
płockiego i skierniewickiego
oraz
warszawskiego, i stara się otrzymać
zgodę na zwiększenie oddziaływania
na obszar Warszawy. Sądzę, że
możemy spodziewać się otwarcia następnych katolickich stacji telewizyjnych.
Jak na tym tle prezentują si
mniejszości wyznaniowe w Polsce.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że w procesie koncesyjnym
wszyscy niekatolicy traktowani byli
jak każdy inny podmiot starający się
o koncesję dla celów komercyjnych.
Dotyczyło to np. Radia Głos Nadziei
z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego czy też Grupy Impuls z Wrocławia. W rezultacie jedyną niekatolicką stacją radiową w naszym kraju
jest Radio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu, które, według posiadanych przez autora informacji,
jeszcze nie nadaje swego programu.
Takie podejście prawne w stosunku do mniejszości wyznaniowych
stawia je już na starcie w znacznie
gorszej sytuacji niż lokalne rozgłośni
katolickie. Prawo nie dało nam nawet teoretycznych ułatwień w procesie starania się o koncesje radiowe,
co przynajmniej powinno dotyczyć
obszarów zamieszkanych
przez
większy procent ludności wyznania
innego niż katolickie, np. Śląsk Cieszyński, gdzie społeczność ewangelicka jest znaczną grupą. Jednak okazało się, że nawet tam nie ma żadnego głosu reprezentującego społeczność Kościoła EwangelickoAugsburskiego, natomiast mamy do
czynienia z istnieniem wielu stacji katolickich. O koncesjach telewizyjnych
nie wspomnę, gdyż nawet z ludzkiego punktu widzenia nie bylibyśmy w
stanie dać sobie rady z tym zadaniem. Po drugie, utrudniony mamy
dostęp do publicznych środków prze-

polemiki

kazu. Po części wynika to z naszej
słabej organizacji. Prawo daje nam
możliwość podpisywania umów z
publiczną
telewizją
lub radiem,
umożliwiających emisję programów.
Z takich form korzystają Kościoły
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, natomiast wolne Kościoły Zielonoświątkowy czy Zborów Chrystusowych - są praktycznie nieobecne na falach eteru. Z drugiej strony
'Telewizja Polska i Polskie Radio nie
są zobligowane do emisji jakichkolwiek naszych programów, tak jak to
jest w przypadku audycji Kościoła
Rzymskokatolickiego. Także dla istniejących lokalnych stacji katolickich
nie byłoby to na rękę.
Jak więc pokazać telewidzom, że
publiczne środki przekazu są pluralistyczne? W prosty sposób - poprzez zaprezentowanie tych, którzy
wierzą w innego boga, np. Ruchu
Hare-Kriszna. Proszę bardzo, nie
sami katolicy żyją w Polsce.
Jakie widzę remedium na zaistniałą sytuację? Przede wszystkim
musimy być świadomi, że to dopiero
początek procesu wypierania czy też
eliminowania ewangelicznych treści
z mass mediów. Są one zastępowane treściami humanistycznymi lub religijnymi, mającymi niewiele wspólnego z nauką Chrystusa.
Pocieszeniem może być fakt, że
problem ten dotyczy nie tylko Polski,
ale występuje praktycznie na całym
świecie. Nie powinno to jednak oznaczać z naszej strony milczenia i zaniechania jakichkolwiek działań.
Nasze Kościoły (legalnie przecież
działające w naszym kraju), chrześcijańskie stowarzyszenia,
jak np.
ChSA, czy też w lokalnych warunkach pojedyncze zbory powinny starać się o dostęp do publicznego i komercyjnego radia (co w tym drugim
przypadku jest niewątpliwie trudniejsze). Wykorzystujmy istniejące jeszcze możliwości prawne, by zawierać umowy z publicznymi nadawca-

mi na emisję programów chrześcijańskich czy też retransmisję
nabożeństw. Zabierajmy też głos w sprawach dotyczących naszego kraju i
społeczeństwa. Idealnym rozwiązaniem byłoby np. powołanie agencji
informacyjnej, zajmującej się dostarczaniem prasie, radiu i telewizji
oświadczeń, materiałów do wykorzystania w serwisach informacyjnych. Taka służba mogłaby swym zasięgiem obejmować kilka lub też jeden z Kościołów.
Niezbędne wydaje się też publiczne zajmowanie stanowiska wobec
postępującej
brutalizacji
mediów
i propagowania filozofii New Age.
Mam na myśli głównie filmy fabularne emitowane w telewizji. Sztandarowym przykładem jest serial "Przystanek Alaska". W jednym z odcinków zaprezentowano w całej okazałości ślub homoseksualistów,
jako
coś zupełnie normalnego.

Protestujmy, piszmy listy otwarte
i zacznijmy się wreszcie organizować! Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła, które pozwolę sobie sparafrazować: Jak ludzie będą mogli się
dowiedzieć o prawdzie, jeśli nie będą
w stanie jej usłyszeć?
Bądźmy przygotowani na trudności i przeciwieństwa, niech nasz głos
będzie słyszalny. W Polsce więcej się
mówi o Stowarzyszeniu Gejów i Lesbijek Lambda niż o ewangelicznych
chrześcijanach! Czy godzimy się na
taką sytuację? Czy chcemy dalej
milczeć?

Jacek Słaby

PS. Z ostatniej chwili - od 26 marca co niedziela o godz. 12:00 w programie I TVP nadawana będzie bezpośrednia transmisja modlitwy Anioł
Pański z Watykanu.

Autor artykułu przy mikrofonie Radia Mazury

pożegnania
Śp. br. Kazimierz Chojnacki urodził się 9 stycznia 1923 r. w Nieszawie.
W młodości usłyszał ewangelię, która poruszyła jego serce. Okres okupacji spędził na robotach w Niemczech. Po powrocie, w lipcu 1945 r.,
wyznał swoją wiarę w Chrystusa poprzez chrzest wiary. W 1947 r. zawarł małżeństwo, którego owocem jest czworo dzieci. Od 1952 r. mieszkał wraz z rodziną w Ostródzie. Prowadził tam spotkania wierzących.
W 1954 r. otwarto zbór w Liwie, gdzie br. Kazimierz był pastorem. Dzięki jego staraniom 6 lipca 1958 r. nastąpiło otwarcie kaplicy a także
Domu Spokojnej Starości w Ostródzie. Br. Kazimierz był pastorem zboru
ostródzkiego do 1972 r. Zmarł 21 lutego br.

Wspomnienie
o moim Ojcu
Od dawna starałem się oddalić od
siebie myśl, że kiedyś będę musiał pochować Ojca. Wydawało mi się, iż nie
nastąpi to tak szybko. Tym bardziej
że w ostatnich tygodniach stan Jego
zdrowia poprawiał się wyraźnie.
Teraz, kiedy nie ma Go wśród nas,
pozostało tak wiele wspomnień,
których nie można oddalić. Uświadamiam sobie, jak wartościowym i cennym był człowiekiem, jak wiele zrobił
dla rodziny, Kościoła i przyjaciół. Dopiero Jego brak pokazuje cały ogrom
Jego zaangażowania. Nie chcę tego
wszystkiego wspominać, ale przywołać Go jako Ojca rodziny, w której jestem starszym synem.
W 1954 roku, kiedy urodziłem się,
Ojciec był zaangażowany w tworzenie zboru w Ostródzie i prowadzenie
zboru w Liwie. Pamiętam, że mieliśmy
tam wielu oddanych przyjaciół i jako
mały chłopiec, chociaż jeszcze niewiele rozumiałem, byłem pod silnym
wpływem wspaniałej, chrześcijańskiej
atmosfery na nabożeństwach i w domach wierzących. Tę atmosferę tworzył też mój Ojciec i to nie tylko w zborze, ale także w domu. Byliśmy wychowywani w dyscyplinie posłuszeństwa rodzicom i bojaźni Bożej. Jakże
dobrze pamiętam ten czas, kiedy na
kolanach przynosiliśmy Bogu wszyscy
w głośnej modlitwie jakiś szczególny
problem. Ojciec był człowiekiem,
którego wiele osób darzyło dużym zaufaniem. Cieszył się wielkim szacunkiem w pracy, chociaż myślał i modlił
się inaczej niż wszyscy jego współpracownicy. Pamiętam, że był zawsze

bardzo zajęty i miał wiele różnych
obowiązków. Po pracy zawodowej
niemalże wszystkie popołudnia spędzał w Domu Starców jako kierownik,
pokonując trudy jego administracji.
Od lipca 1958 do 1972 roku był przełożonym zboru ZKE w Ostródzie. Ale
pomimo tak wielu zajęć znajdował
czas, aby zabierać na wycieczki rowerowe całą rodzinę. Wszyscy cieszyliśmy się tym wspólnie spędzanym
czasem. Pamiętam także wieczory,
kiedy siadaliśmy razem, aby słuchać
pięknych bajek i opowieści, których
znał tak wiele.
Pamiętam też, jak otrzymałem
pierwszy rower, miałem wtedy 10 lat.
Tata czasami ścigał się ze mną i nieraz dawał mi wygrać. Byłem wtedy taki
dumny. Kiedy byłem nastolatkiem, był
moim dobrym doradcą i służył mi radą
w wielu sprawach. Nigdy nie przestawał modlić się o nas wszystkich i na
pewno dlatego wszyscy jesteśmy
ludźmi świadomie wierzącymi. Kiedy
zostałem pastorem, nadal słuchałem
Jego mądrych rad, dzielił się też ze
mną swoimi doświadczeniami. Wiem,
że Ojciec był bardzo tolerancyjny w
stosunku do innych wyznań. Dlatego
też mieliśmy "otwarte drzwi" do innych
Kościołów, szczególnie ewangelikalnych. Nigdy nie był postrzegany przez
sąsiadów jako człowiek niedostępny
czy fanatyczny, lecz otwarty i szczery. Zapewne dlatego nasz dom rodzinny pełen był gości. Na tysiącach
pamiątkowych zdjęć, jakie są w albumie rodziców, utrwaleni są ludzie i
wydarzenia minionych dni.

W ostatnim roku Ojciec wiele chorował i coraz częściej mówił, że wkrótce odejdzie. Był przygotowany na to
już pół roku wcześniej, lecz Pan Bóg
wysłuchał naszych modlitw i pozwolił, aby pobył jeszcze z nami. Jego
odejście było tak nagłe. Tylko Ojciec,
jak zwykle, nie był zaskoczony. W sobotę był jeszcze na nabożeństwie
podczas konferencji braterskiej Kościoła Zborów Chrystusowych w Ostródzie i składał świadectwo, jak ważny w Jego życiu jest Bóg. W modlitwie też głośno wołał i prosił, aby być
jak najbliżej Boga. I Bóg Go wysłuchał. Ojciec odszedł w poniedziałek,
dwa dni później, pozostawiając tak
wielki porządek w swoim życiu i tak
wiele wspomnień. Jego pogrzeb był
świadectwem jedności chrześcijan
różnych Kościołów. Dwunastu pastorów i wielu, wielu przyjaciół żegnało
Go 24 lutego na cmentarzu w Ostródzie. Jakże trudno jest wyrazić to,
co czujemy teraz - nasza mama, rodzeństwo oraz ja. Jakże wielka to dla
nas strata. Jednak na Boże decyzje
nie mamy wpływu i wierzymy, że przyjdzie dzień, kiedy znowu będziemy razem.
Chcę zakończyć to wspomnienie
wersetem z Biblii, często cytowanym
przez Ojca: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a
teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da
Pen, Sędzia sprawiedliwy, a nie tylko
mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.
Zbigniew Chojnacki

•
•
pozegnama

Brat Zdzisław Ski ba
odszedł
Śp. br. Zdzisław Skiba urodził się
13 września 1953 r. w Bielsku-Białej. Po raz pierwszy usłyszał ewangelię w listopadzie 1968 r. Tak oto
opisywał ten okres:
Chodziłem do I kI. Technikum
Hutniczego w Dąbrowie Górniczej. W
szkole uczyłem się od rana do wieczora, a później wracałem do domu,
w którym było pusto i zimno. A było
I,akdlatego, że moja mama, a potem
ojciec opuścili mnie, kiedy byłem
małym chłopcem. Teraz byłem pod
opieką cioci, siostry ojca, ale tak naprawdę to byłem sam. (...) Nie miałem nikogo, komu mógłbym zaufać
i porozmawiać o swoich problemach.
Zastanawiałem się nad sensem mojego życia. (...) Od czasu I Komunii
właściwie zapomniałem o Bogu. Teraz było mi ciężko. (...) Któregoś dnia,
będąc w domu, zacząłem się modlić
swoimi słowami: "Boże, jeżeli jesteś,
pomóż mi!". Była to krótka modlitwa,
ale poczułem się lżej.
Ki/ka dni później byłem z kolegami w pobliżu kaplicy Kościoła Chrystusowego w Dąbrowie Górniczej
i usłyszałem śpiew. Niejednokrotnie
orzechodziłem tamtędy, ale nigdy nie
"łyszałem śpiewu. Wszedłem więc
i usiadłem w ostatnim rzędzie. Jakaś
kobieta podała mi śpiewnik, dając do
zrozumienia, abym przyłączył się do
śpiewających. Chętnie to uczyniłem.
Potem kaznodzieja, br. Konstanty
Sacewicz, wygłosił kazanie. Wprawdzie nie wszystko rozumiałem, ale
podobało mi się to, co słyszałem.
Zobaczyłem też, że br. Konstanty
czyta z Biblii. Byłem tym zaskoczony, bo dotąd Biblię widziałem tylko
w amerykańskich westernach.
Kupiłem Biblię. Czytając już pierwsze rozdziały zobaczyłem, że świat
i człowiek nie są dziełem przypadku, jak uczono mnie w szkole, lecz
że Bóg dał początek wszystkiemu. W
Biblii znalazłem więc odpowiedź na
dręczące mnie wcześniej pytania.
Czułem radość w sercu ...

Wkrótce ktoś "życzliwy" doniósł
ciotce o Jego uczestnictwie w nabożeństwach. Okazała się bardzo stanowcza: "Albo ja, albo oni". Wybrał
Boga, ale to wiązało się z koniecznością opuszczenia
domu ciotki.
Trafił do swej starszej siostry. Tu kolejna próba, gdyż spotkał się z nauką Świadków Jehowy. Dzięki wcześniejszej lekturze Pisma Świętego nie
dał się zniewolić ich niebiblijnej nauce. Coraz dokładniejsze czytanie Biblii doprowadziło do poznania drogi
zbawienia. Słowo Boże zrodziło wiarę. Ostatecznie pomogło w tym zwiastowanie br. Romana Szmigla w kaplicy w Sosnowcu. Miało to miejsce w
sierpniu 1975 r. Znalazł pokój w
Bogu, a jego ulubionym wersetem
stał się tekst Ps. 27,10: "Choćby mnie
opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie".
Kolejny etap życia to służba wojskowa. Niemal w przeddzień wyjazdu do jednostki przyjmuje chrzest
wiary. Pan był z Nim i umacniał Jego
wiarę. Jeszcze w trakcie służby wojskowej postanawia pogłębić wiedzę
biblijną. Kończy Seminarium Biblijne w Warszawie i włącza się w pracę Zboru w Sosnowcu, pracując jednocześnie zawodowo.
Był asystentem śp. pastora Konstantego Sacewicza. Cichy, spokojny, w wielkiej pokorze służył zborowi
jako pastor pomocniczy, a od stycznia 1994 pełnił obowiązki pastora
zboru. Był świadomy ogromu odpowiedzialności, wiele spraw wymagało uporządkowania, rozwiązania. Jak
każdy borykał się z problemami, pewnie czasem czuł się zagubiony, snuł
plany ...
Nadszedł 31 grudnia 1994 r. Dla
Żony Renaty i trójki dzieci br. Zdzisława jest to bolesna data. Trwały
przygotowania do uroczystego nabożeństwa, zakończenia roku. Miał je
prowadzić br. Zdzisław Skiba. Nie
było Mu to jednak dane, a zborownicy nie zobaczyli Go już więcej. Przed
południem tego pamiętnego dnia

wyszedł z domu i nigdy już nie powrócił. Zamierzał pomóc Żonie przynieść zakupy. Na próżno jednak wyczekiwała Go. Nabożeństwo sylwestrowe zdominowane zostało przez
wieść o Jego zaginięciu i żarliwe
modlitwy o wyjaśnienie sprawy.
Każdy kolejny dzień to nadzieja i
najgorsze obawy. Podjęto intensywne poszukiwania - ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji lokalnej ... Ogłoszono modlitwy w zborach.
19 lutego 1995 to koniec poszukiwań, niestety tragiczny. Odnaleziono ciało br. Zdzisława Skiby.
Uroczystość pogrzebowa odbyła
się 25 lutego. Z potrzeby serca zjawili się na niej przedstawiciele wielu
Kościołów, zborów, społeczności.
Trudno było znaleźć właściwe słowa
dla pocieszenia Rodziny. To jedna z
tych sytuacji, kiedy nie ma odpowiedzi na pytanie "dlaczego?";
to co
pozostaje to wiara, że Bóg jest Panem każdej sytuacji i źródłem pokoju "przewyższającego wszelki rozum
ludzki", a obietnica .Pan ... sierotę i
wdowę wspomaga" staje się ratunkiem w rozpaczy.
Br. Zdzisława Skiby nie ma już
wśród żyjących na ziemi. To, co czynił dla Królestwa Bożego, poszło za
Nim, a spośród podjętych przez Niego decyzji najważniejszą pozostaje
wciąż ta jedna: przyjęcie daru zbawienia w Jezusie i oddanie Mu swego życia.
Na podst. notatki O. Oominiaka oprac. N. Hury
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Wakacje w lutym, nawet po spędzeniu trzech zim w Polsce, ciągle
wydają się czymś niezwykłym. Myślę, że to wspaniały pomysł - kończą
się jedne wolne dni (związane z Bożym Narodzeniem) i już po paru tygodniach zaczynają się następne!
W tym roku, jak zwykle, pojechałem na zimowisko młodzieżowe,
organizowane przez Chrześcijańską
Społeczność z Warszawy, i oczywiście dobrze się bawiliśmy, widzieliśmy również Boże działanie wśród
nas. Byli ludzie, których nie znałem,
paru przyjaciół, których nie widziałem jakiś czas, a wśród nich Matt,
który w poprzednim roku uczył razem
ze mną w szkole językowej Banton
w kaplicy przy ulicy Puławskiej w
Warszawie.
Matt przyjechał na krótkie wakacje, przywożąc ze sobą (ku wielkiemu rozczarowaniu pewnych dziewcząt z Warszawy) cztery koleżanki z
uczelni. Pewnego popołudnia dwie z
nich postanowiły pójść na spacer na
szczyt góry. Gdy go osiągnęły, zaczęło się ściemniać, a ponieważ poszły w złą stronę, zgubiły się.
Około godziny 19:00, po kolacji,
zaczęliśmy się trochę denerwować i
postanowiliśmy wysłać cztery dwójki
chłopców w różne strony na poszukiwanie. Matt jeździł samochodem u
podnóża gór. W końcu, po godzinie,
znalazł dziewczyny powracające
główną drogą do domu.
Powiedziały, że kiedy zauważyły
pomyłkę, postanowiły iść w kierunku
centrum Wisły, gdzie, jak pamiętały,
był duży plan okolicy. Gdy znalazły
mapę, określiły właściwą drogę.
Jestem pewien, że każdy chrześcijanin pamięta taki czas, gdy zgu-

bił drogę w życiu. Często doświadczamy gór i dolin, gór i dolin - być
może dlatego, że stajemy się zbyt
pewni siebie lub leniwi. Oroga powrotna może często wydawać się bardzo
trudna, niekiedy wymaga pokory, ale
ona istnieje i polega na powrocie do
"centrum". Centrum naszej wiary stanowi Jezus i to, czego dokonał dla
nas poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zawsze możemy wrócić do Niego po przebaczenie, powtórne pokierowanie i odnowę, ponieważ Jego miłość jest niewyczerpana
i stała, a Jego łaska nigdy się nie kończy.
Tę historię można również odnieść do naszych zborów. Czy jesteśmy na właściwej ścieżce? Jeżeli tak,
to wierzę, że zbór będzie wzrastał liczebnie, a także w miłość, jedność,
moc, skuteczność i będzie upodabniał się do Chrystusa.
Ścieżka, którą szły dziewczyny,
była przetarta, wielu ludzi szło nią
wcześniej, ale to nie spowodowało,
że był to właściwy szlak. Musimy
spojrzeć ponad naszymi tradycjami
i przyjrzeć się Biblii jako mapie, by
zobaczyć, jaki jest Boży obraz Kościoła. Ozieje Apostolskie ukazują życie Kościoła w pierwszym okresie.
Czy będzie błędem stwierdzenie, że
przynajmniej niektóre z wymienionych poniżej rzeczy powinny być widoczne w naszych zgromadzeniach,
skoro Bóg jest niezmienny i ciągle
jesteśmy częścią Jego Ciała?
• Gorliwość w nauczaniu, modlitwie, wspólnocie i łamaniu chleba
(Oz.Ap. 2,42).
• Cuda i znaki (Dz.Ap. 2,43).
• Zgromadzanie
się i wspólnota
dóbr wiernych (Dz.Ap. 2,44).

• Codzienne pomnażanie liczby
wierzących
przez Pana (Dz.Ap.
2,47).
• Pewność
bycia z Jezusem
(Oz.Ap. 4,13).
• Spotkania
modlitewne
pełne,
mocy i motywujące do ewangeliz
cji (Oz.Ap. 4,23-31).
Jeżeli przyjrzymy się życiu tych
ludzi, możemy zobaczyć, że ich
chrześcijaństwo było czymś więcej
niż religią czy filozofią życia - to było
samo życie.
W poszukiwaniu właściwego kierunku najlepiej trzymać się razem.
Gdyby wspomniane wcześniej dwie
dziewczyny rozdzieliły się i każda
próbowała samodzielnie znaleźć drogę do domu, odszukanie ich byłoby
bardziej niż dwukrotnie trudne, a dla
nich byłoby to znacznie niebezpieczniejsze.
Nie uważam za mało istotne faktu, że Jezus przed aresztowaniem,
w swojej ostatniej modlitwie o przysz
łych wierzących, mówił o jedności
więcej niż o czymkolwiek innym. W
jedności jest niesamowita siła. W tej
modlitwie Jezus mówił, jakim świadectwem dla świata jest jedność - że
przez nią każdy będzie mógł poznać,
że Jezus był posłany przez Boga, i
że gdy spotykamy się i dzielimy swoim życiem, Bóg zapewnia nas o swojej cudownej miłości. Jezus modlił
się, byśmy byli jednością, tak jak On
jest z Ojcem.
Wierzę, że jedną z najsilniej jednoczących sił w Kościele może być
wspólna modlitwa - spotkania poświęcone modlitwie o siebie nawzajem, o Kościół, przyjaciół, miasto,
państwo. W Dziejach Apostolskich
czytamy, że źródłem mocy były właś-

Kościół na świecie
nie spotkania modlitewne
(1,14;
2,1-4; 4,23-31).
Powróćmy do początków chrześcijaństwa. Studiujmy Biblię, postępując zgodnie z tym, co czytamy, wierząc niezmiennemu Bogu, który także dzisiaj chce błogosławić swemu
ludowi. Czy naprawdę znamy Boga
z całej Biblii? Jeżeli tak, to czy chcemy mieć żywą, zmieniającą życie
wiarę w Niego? Co mamy zamiar z
tym zrobić? Wiem, że jest to wyzwanie, które Bóg stawia przede mną
dzisiaj, choć nie jest łatwo się zmieniać. Jeśli jednak nie budujemy na
solidnym fundamencie, to ... pakujemy się w kłopoty.
, Zilustruję to przykładem wcho'zenia na górę: ostatnią rzeczą, którą
powinno się zrobić na mrozie, jest zatrzymanie się. Musimy ciągle iść, by
utrzymać życiodajne ciepło - to
samo dotyczy Kościoła i poszczególnych chrześcijan.
Mamy przewagę nad tymi dziewczynami - mamy mapę i zawsze widoczne są znaki naszego startu i finiszu. Zmierzajmy do celu, do nagrody w górze (Fil. 3,14).
W Anglii Partia Konserwatywna,
próbując przeciągnąć wyborców na
swoją stronę, używa hasła "Powrót
do podstaw". Myślę, że to powinno
być naszym hasłem, gdy kroczymy
w Chrystusie.

Tak mówi Pan: Przystańcie na
arogach i patrzcie, pytajcie się o
odwieczne ścieżki, która to jest
droga do dobrego i chodźcie nią,
a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. Postawiłem też
nad wami stróżów, aby wołali:
Uważajcie na głos trąby! Lecz oni
powiedzieli: Nie będziemy uważali. Dlatego .słuchajcie, narody, i
uważajcie, pasterze ich trzód! Słuchaj ziemio! Oto Ja sprowadzę na
ten lud nieszczęście jako owoc ich
zamysłów; bo na moje słowa nie
zważali i pogardzili moim zako-

I

nem .•(Jer. 6,16-19)
Andy Edwins

Proponujemy wspólną podróż po państwach, tych dalekich i sąsiadujących z nami. Celem jest poznanie ich sytuacji politycznej, etnicznej,
gospodarczej,
ale przede wszystkim stanu duchowego ludności tam
zamieszkującej.
Módlmy się o przebudzenie
i wzrastanie Kościoła w
tych narodach, o jedność wiary łączącej dzieci Wszechmogącego
Boga.

Ukraina
Ukraina znajduje się na piątym miejscu w Europie pod względem liczby
mieszkańców,
była "żywicielką"
Związku Radzieckiego.
Ludność:

51 820 000 (1990 r.)

ewangeliczni chrześcijanie
(gl. zielonoświątkowcy i baptyści)

Żydzi

2,74 %
0,94 %

Jest także 100 000 Świadków Jehowy i 10 000 mormonów.

Narody:

Misjonarze:

Słowianie 96,3 % - w tym:
Ukraińcy
37419000
Rosjanie
11 355 000
Białorusini
440 000
Bułgarzy
234 000
Polacy
219000

48 (czyli 1 misjonarz na 1 079 000
osób), Ukraina zaś wysłała 330 misjonarzy.

RumuniIMołdawianie
Tatarzy
Gruzini
Krymscy Tatarzy
Żydzi
Węgrzy
Grecy
Ormianie
Cyganie
Niemcy

460 000
87000
24 000
200000
487 000
187000
99000
54 000
48 000
38 000

(liczba ich wzrasta)

Stolica:

Kijów - 2635000

Gospodarka: 50 % produkcji rolnej
ZSRR pochodziło z Ukrainy. Ziemia
tam jest bardzo urodzajna, kryje w
sobie także bogate złoża ropy naftowej, węgla, żelaza oraz gazu ziemnego. Pomimo tych bogactw gospodarka boryka się z wieloma problemami. Postęp gospodarczy dokonuje się w bardzo powolnym tempie.
Polityka: Stary aparat polityczny
utrzymał się po uzyskaniu niepodległości w 1991 r., teraz jednak podejmuje próby demokratyzacji swych
rządów. Duże nagromadzenie broni
nuklearnej jest powodem wielu konfliktów. Problemem jest również status Krymu oraz rosyjska mniejszość
zamieszkująca Ukrainę.
Religie:
prawosławni
rzymscy katolicy
muzułmanie
ateiści

55,00
15,00
0,47
25,50

%
%
%
%

Czernobyl, położony w północnej
części Ukrainy, stał się znany na całym świecie. Katastrofa nuklearna
zatruła dużą część Europy, szczególnie północną Ukrainę i Białoruś, powodując długotrwałe skutki. Skażona woda i gleba są nadal powodem
wielu chorób. Czernobyl był miejscem masakry Żydów przez nazistów
w 1942 r., a stacja nuklearna została
zbudowana na miejscu masowych
grobów. W języku ukraińskim .Czernobyl" znaczy "piołun". Objawienie
Jana 8,10-11 zawiera proroctwo o
gwieździe Piołun, która spowoduje
masowe skażenie wody pitnej!
Ukraińcom ciężko przychodzi
znosić nową.wolność". Muszą uczyć
się samodzielnego
podejmowania
decyzji i dokonywania
wyborów.
Nowa sytuacja polityczna otworzyła
granice dla misjonarzy, ale też dla
kultów, pornografii,
narkotyków i
przestępczości .
Wielu tamtejszych przywódców
chrześcijańskich
nie ma żadnego
wykształcenia w kierunku swej służby, potrzebują więc wiele pomocy i
zachęty. Grupy chrześcijan i denominacje, które zmuszono za czasów
komunizmu do zjednoczenia, rozpadają się i nie współpracują ze sobą.
Problemy Ukrainy utrudniają głoszenie ewangelii, brak jest ludzi, Kościołów, tradycji chrześcijańskiej. Dlatego tym usilniej wstawiajmy się w
modlitwach o ten kraj.
Jonathan Gough

młodzież

NIEN
CZY

i'lIE?

Przedwakacyine memo (nie) tylko dla młodzieży
Ciekaw jestem, czy należysz do
ludzi, dla których chrześcijaństwo to
lista zakazów. Nie wolno tego, tamtego itp. Czytając Biblię dziwisz się,
dlaczego nie ma tam szczegółów o
tym, czego nie wolno. Dlaczego Bóg
nie podał listy zabronionych rzeczy.
Gdy myślę o tym, wydaje mi się to
śmieszne, gdyby tak było. Wyobrażasz sobie taką listę sporządzoną tysiące lat wstecz! Np. nie wolno przechodzić przez jezdnię na czerwonym
świetle, albo: nie będziesz przekraczał prędkości, "piratując" po murach
miasta? Albo: nie będziesz oglądał
filmów pornograficznych na wideo?
Cóż by to wtedy znaczyło?
Zamiast szczegółowych wskazówek, Bóg dał zasady, według
których możemy osądzać sytuacje
aktualne w całej historii. Oto kilka z
nich.

1. Czy jest TO całkowicie zakazane?
Jest wiele rzeczy, o których Bóg
rzekł, iż są złe, np. (Hebr. 13,4): "Małżeństwo niech będzie we czci u
wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników
sądzić będzie Bóg". Wielu współcześnie żyjących ludzi twierdzi, że seks
poza małżeństwem jest w porządku.
Bóg jednak jasno nazywa to grzechem. Nie ma więc wątpliwości co
do tej kwestii.

2. Czy TO rani moje ciało?
I Kor. 6,19-20 mówi, iż nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. To
nie budynki kościelne, lecz nasze ciała są miejscem Bożej obecności.
Działanie na niekorzyść swego ciała
jest rujnowaniem świątyni Boga. Po-

wiesz: Nie przesadzaj, przecież to,
że sobie podjem, zapalę czy wypiję nie przeszkadza mi, więc ...

3. Czy TO mnie zniewala?
Apostoł
Paweł
napisał
w
I Kor. 6,12: "Nie dam się niczym
zniewolić". Nie mówi tutaj o dobrym
zwyczaju (np. czytaniu Biblii), lecz
w sensie negatywnym, o podporządkowaniu się czemuś, o nałogu
(jak narkotyki, alkohol, pornografia,
palenie itp.).

4. Czy TO jest przeszkodą w
moim chrześcijańskim życiu?
Hebr. 12,1-2 brzmi: "... mając
obok siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest
przed nami, patrząc na Jezusa,
sprawcę i dokończyciela
wiary,
który zamiast doznać należytej mu
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego". Możesz ścigać się w kaloszach i płaszczu, ale
nie wygrasz. Aleksander Wielki
podbijając świat zauważył w pewnym momencie, że jego armia porusza się coraz' wolniej. Zaalarmowany przez swych generałów zaczął
szukać przyczyny. Okazało się, iż
żołnierze wzięli tyle łupów z podboju, że stały się one przeszkodą w
marszu. By podbić następne tereny, musieli zostawić to, co przeszkadzało. Wiele miłych, cieszących
rzeczy, które nie są grzechem,
mogą przeszkadzać
w służbie
Bogu. By wygrać wyścig, musisz je
odłożyć na bok.

5. Czy TO rani innych chrześcijan?
Twoje postępowanie może być
przeszkodą dla innych wierzących
Rzym. 14,13 mówi nam: "... nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej
baczmy, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia".

6. Czy TO można zakwestionować?
Czy taka postawa budzi wątpliwości? Rzym. 14,12 mówi, iż "każdy z
nas za samego siebie zda sprawę
Bogu". Jeżeli stoisz przed wyborem
i wahasz się, co do słuszności sprawy, pamiętaj o zasadzie: wątpię, więc
nie robię tego. Jeżeli coś budzi we
mnie pytanie, które powstrzymuje
mnie od działanie, to prawdopodobnie robiąc to postąpię źle (spróbuj
rozważyć to w kontekście następnego punktu).

7. Pan jest zawsze ze mną. Czy
On będzie zadowolony?
Nigdy nie zapomnij o Jego miłości. Hebr. 13,5 brzmi: "...nie porzucę
cię ani cię nie opuszczę"; Mat. 28,20:
"...Ja jestem z wami po wszystkie
dni". Gdyby kapitan z drogówki siedział obok ciebie w samochodzie, czy
zdecydowałbyś się skręcić w lewo
pomimo zakazu? Miej świadomość
Bożej obecności w każdym momencie swego życia!

8. Czy TO przyniesie chwałę i
cześć Bogu?
I Kor. 10,31 poucza "wszystko
czyńcie na chwałę Bożą". Kol. 3,23
brzmi: "Cokolwiek czynicie, z duszy
czyńcie jako dla Pana, a nie dla lu-

prezentacje

Młodzież dla Chrystusa
Jako pracownicy misji Młodzież
dla Chrystusa bardzo często spotykamy się z pytaniami na temat naszej
służby. Pytania te zazwyczaj pochodzą od ludzi, którzy nic o nas nie wiedzą, ale czasami również od tych,
którzy popierając naszą pracę potrzebują więcej informacji.
Oto kilka najczęściej zadawanych
pytań.

dzi". Pewien kaznodzieja został zaproszony przez wiernego ze swego
kościoła na podejrzane przyjęcie.
:;lziwił przybyłych swoją obecnością.
anim bankiet się rozpoczął, poprosił o zgodę na modlitwę o błogosławieństwo wszystkiego, co się wydarzy. Wszyscy byli zaszokowani tym
faktem, a wieczór zmienił się w studium Słowa Bożego. Zanim pójdziesz na randkę, pamiętaj o modlitwie przed, powierzając tę sprawę
Bogu, aby po nie było za późno.

9. Czy TO może być świadectwem mojego chrześcijaństwa?
Być może posunąłeś się za daleko, by teraz powiedzieć, że jesteś
chrześcijaninem. I Piotra 3,15 mówi
nam o gotowości w każdej chwili do
złożenia świadectwa, do .wytłurna.tenia się z nadziei". Niewierzący
ają krańcowo różne wyobrażenie o
chrześcijaństwie. Jeżeli więc próbujesz świadczyć, robiąc akurat coś zaprzeczającego temu, możesz spotkać się z reakcją: Jeżeli jesteś chrześcijaninem, dlaczego to robisz?
Pamiętaj, że jeśli powierzyłeś
swoje życie Bogu, należysz teraz do
Niego. Oznacza to oddzielenie od
wielu rzeczy, które budzą wątpliwości lub sprzeciw, które mogą zatruć
życie. Olej z wodą po prostu nie dadzą się połączyć!

Jeśli ktoś jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało
się nowe. (II Kor. 5,17)
Władysław Dwu/at

Młodzież dla Chrystusa - co to
jest?
Jest to organizacja powstała 50 lat
temu, której celem jest głoszenie
ewangelii Jezusa Chrystusa zagubionym młodym ludziom.
Jesteśmy ruchem misyjnym, zaangażowanym w ewangelizację młodzieży, uczniostwo, pomoc socjalną i
przygotowywanie przywódców.
Jaki jest światowy zasięg Młodzieży dla Chrystusa?
Młodzież dla Chrystusa ma prawomocnie zatwierdzone programy w 65
krajach, prowadzi także różnorodną
działalność w 62 państwach. Działa
w jej szeregach ok. 2500 pełnoetatowych pracowników i 25 000 ochotników.
Jak Młodzież dla Chrystusa działa
w Polsce?
Polska organizacja ma swą siedzibę w Warszawie. Od 24 maja 1993 r.
działamy oficjalnie jako Fundacja Młodzież dla Chrystusa. Personel stanowi 4 etatowych pracowników i ok. 30
ochotników. Zasięgiem swym obejmujemy także inne miasta.
Współpracujemy z różnymi denominacjami ewangelicznymi. Z niektórymi Kościołami realizujemy wspólne programy, np. w zakresie szkolenia przywódców, pomocy, ewangelizacji, służby modlitewnej.
Na kim skoncentrowana jest działalność Młodzieży dla Chrystusa?
Nasza praca nakierowana jest na
zagubionych, zranionych i rozczarowanych młodych ludzi, których życie
jest zniszczone przez grzech, czyli
rozbite rodziny, narkotyki, alkohol,
pustkę, brak perspektyw, okultyzm ...
Tacy młodzi ludzie często nie znajdują pomocy w tradycyjnych organizacjach kościelnych.

Jaki cel przyświeca misji Młodzież
dla Chrystusa?
Wierne niesienie ewangelii każdej
młodej osobie, z każdego środowiska,
każdej narodowości, danie możliwości naśladowania Jezusa Chrystusa.
Jak jest zorganizowana Młodzież
dla Chrystusa?
Programy naszej organizacji tworzone są samodzielnie w każdym
państwie. W Polsce działamy w oparciu o program tworzony i nadzorowany przez Krajowy Zarząd i Krajową
Radę.
Przedstawiciele wszystkich krajów
członkowskich spotykają się co trzy
lata na Zgromadzeniu Generalnym,
które stanowi najwyższą formę władzy, gdzie podejmowane są decyzje
poprzez głosowanie. Taka forma
działania zapewnia "mocne korzenie"
każdemu elementowi międzynarodowej służby Młodzieży dla Chrystusa.
Międzynarodowa
Młodzież dla
Chrystusa (Youth for Christ International) jest ciałem powstałym decyzją
Zgromadzenia Generalnego. Jej celem jest kształtowanie całościowej
wizji, przyznawania członkostwa, inicjowanie pracy w nowych krajach, koordynowanie międzynarodowych konferencji.
Jak jest finansowana Młodzież dla
Chrystusa?
Tak jak wiele tradycyjnych ruchów
misyjnych, również Młodzież dla
Chrystusa w sprawach finansowych
ufa Bogu, że zaspokoi potrzeby finansowe, poprzez różnorodną pomoc ludzi zainteresowanych sytuacją młodzieży.
Nie można zaprzeczyć, że młodzież ma i jest powodem wielu problemów. Młodzieżowe gangi, brutalność, przestępczość, rozwiązłość ...
Młodzież potrzebuje
pomocy!
Przyłącz się do nas, aby poprzez
modlitwy i ofiarność walczyć o jej ocalenie ... zanim będzie za późno.
Bogusia Wanat

Młodzież dla Chrystusa
ul. Steinhausa 2 m. 8
02-747 Warszawa
teL/fax (0-2) 642 73 50

specjalnie dla dzieci
Ostatnia Wieczerza

Zaparcie się Piotra

Poniższe kilka wersetów z Ewangelii Mateusza 26,17-30
uzupełnij odpowiednimi wyrazami. Następnie wpisz te
wyrazy do krzyżówki.

Wykreśl co drugą literę zaczynając od K. Dowiesz się, co
powiedział Piotr tej nocy, kiedy Jezus był aresztowany.

U ciebie urządzę (5)

z uczniami moimi.

Jeden z was (3)

_ mnie.

Bierzcie, jedzcie, to jest (4)
(2)

moje.

z niego wszyscy.

To jest (1)

moja nowego przymierza,

która się za wielu (6)

3
na odpuszczenie

grzechów.

~

2

4
~

Pan zmartwychwstał!

Chrystus umarł za nasze grzechy
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieść do Boga.
W ciele wprawdzie poniósł śmierć,
lecz w duchu został przywrócony życiu.

______

1 List Piotra 3,18

Znajdź wszystkie słowa tego wersetu w rozsypance.

Wpisz werset, posługując

3,15

się podanym kodem.
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Z książki "Biblijne łamigłówki" Nellie de Vries, przygotowywanej

17

do druku przez Falca Kanon sp. z

0.0.

we współpracy z Fundacją Słowo Życia

32
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Lato t 995 z Fundacją Słowo Zycia
Wakacje, czas urlopów czy letnia kanikuła, jak byśmy tego nie
nazwali, każdy z utęsknieniem odlicza dni do wyjazdu w nowe
miejsce, z dala od codziennych zmagań. Chcemy zaproponować wypoczynek nie tylko relaksujący, ale też pouczający, wzbogacający, pełen uśmiechu i ciepła, spędzony w dobrym towarzystwie i pod czujnym okiem wyszkolonej kadry. Z nami możesz zostać misjonarzem, koszykarzem, czerwoną twarzą, wspaniałym nastolatkiem lub ... najlepiej pojedź, a potem sam opowiesz.

•••

Obóz indiański z prawdziwym Indianinem
dla dzieci w wieku 8-12 lat
26 czerwca - 8 lipca
opłata: 200 zł + koszt podróży

Obóz dla młodzieży w wieku 15-25 lat
10-22 lipca
opłata: 220 zł + koszt podróży

Tygodniowa Akcja Misyjna
dla nawróconych, od 15 lat
24-30 lipca - Białogard
31 lipca - 6 sierpnia - Olsztyn
cena: 90 zł za turnus

Obozy koszykarskie w Ostródzie, od 15 lat
24-30 lipca
31 lipca - 6 sierpnia
cena: 120 zł za turnus

Fundacja Słowo Życia, skr. poczt. 119, 00-950 Warszawa 1
tel.: (0-22) 27 84 52; fax: (0-22) 27 56 68

Ośrodek
Kałechetyczno-MisYiny
KZCh
w Ostródzie
zaprasza15-24 czerwca - "Wczasy z Biblią" dla rodziców i dziadków. Będzie tam dużo śpiewu, ciekawych spotkań i dyskusji, wycieczki autokarowe i piesze. Tylko 50 miejsc.
Opłata: 160 zł + cena przejazdu.
Zgłoszenia i informacje: Danuta Ryżyk, Chrześcijańska Społeczność
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 44 05 62

1-11 lipca - "Piękny świat nastu lat" to obóz specjalnie dla młodzieży młodszej, czyli w wieku
12-15 lat. Będziecie mogli poznać rówieśników z 10 krajów Europy, brać udział w studium
biblijnym, wycieczkach, pływać, oglądać filmy, a także dać upust twórczym zapędom.
Opłata: 180 zł + cena przejazdu.
Zgłoszenia i informacje: Alicja Lewczuk, "Świat Dziecka"
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 44 06 25

12-23 lipca - "Obóz Przyjaciela dzieci" dla wszystkich w wieku 8-12 lat, którzy chcą razem
kąpać się, grać w koszykówkę, brać udział w wędrówkach, ale też słuchać opowieści biblijnych, razem śpiewać, rysować i występować w teatrzyku poznając lepiej Jezusa jako przyjaciela dzieci.
Opłata: 190 zł + cena przejazdu. Termin zgłaszania: do 15 czerwca.
Zgłoszenia i informacje: Tadeusz Naumiuk, Chrześcijańska Społeczność
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 44 05 62

4-16 sierpnia - "Obóz muzyc-zny" - wyjątkowa sposobność uczestniczenia w warsztatach muzycznych, nauki elementów kompozycji, wysłuchania ciekawych wykładów, będąc pod okiem
członków zespołu "Missio Musica". A wszystko to będzie przerywane plażowaniem, kąpielami, siatkówką, ogniskiem.
Opłata: 170 zł + cena przejazdu. Termin zgłaszania: do 15 czerwca.
Zgłoszenia i informacje: Dorota Barczuk, Chrześcijańska Społeczność
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 44 05 62

17-28 sierpnia - "Jedną nogą w niebie" - czyli obóz dla młodzieży "właściwej", tej od 15 lat
do ... Czekać będą na was ciekawe wykłady, wieczorne społeczności z dramami i modlitwą,
domowa kuchnia, goście z USA, wiele niespodzianek i atrakcji.
Opłata: 185 zł + cena przejazdu.
Zgłoszenia i informacje: Andrzej Korytkowski, Chrześcijańska Społeczność
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 44 05 62

