Europejski Alians Ewangeliczny

Poza strefą komfortu
Musimy dotrzeć do imigrantów pierwsi z miłością,
albo inni zmanipulują ich w stronę ekstremizmu.

E

uropejscy chrześcijanie muszą wyjść poza swoją strefę komfortu, by przyjąć i zaakceptować obcych – czy to nowych
przybyszów, czy sąsiadów różniących się od nas pochodzeniem, kulturą czy religią – nawołuje „Wezwanie do działania”,
opracowane na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego
Aliansu Ewangelicznego, skierowane do współwyznawców na całym
kontynencie. Ponad osiemdziesięciu reprezentantów z trzydziestu
państw Europy wzięło udział w tym wydarzeniu, które odbyło się 5-8
października 2015 r. w niemieckim Schwäbisch Gmünd niedaleko
Stuttgartu. Polskę reprezentował prezbiter dr Mateusz Wichary –
Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP.
Temat przewodni „Od wykluczenia do włączenia”, choć ustalony
w roku ubiegłym, idealnie wpisywał się w dotykający dziś Europę
kryzys migracyjny. Zbory i organizacje z różnych denominacji chrześcijańskich składały świadectwa, przytaczając przykłady różnorodnych inicjatyw pomocy, stawiających czoło napływom imigrantów:
zaangażowania w punkty tranzytowe, ośrodki dla uchodźców, ratownictwo medyczne, lobby polityczne czy kampanie informacyjne.
W przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie David
Wise, pastor Kościoła Greenford w Londynie, przestrzegając przed
brakiem akceptacji, opisał historię swojego zboru, początkowo składającego się tylko z Anglików, który dziś w gronie swoich członków
ma 45 różnych narodowości. Jego zdaniem lokalny zbór powinien
odzwierciedlać opis z Księgi Objawienia (9:7) – tłum różnych narodowości wspólnie wielbiący Boga.
Peter Magnusson z Jönköping w Szwecji apelował, by działania
chrześcijan napędzane były miłością, a nie strachem. „Musimy dotrzeć do imigrantów pierwsi z miłością, albo inni zmanipulują ich
w stronę ekstremizmu” – przestrzegał. Opisując własne inicjatywy
docierania do mniejszości narodowych, zamieszkujących przedmieścia, wymieniał m.in.: szkołę nauki jazdy dla dziewcząt z Bliskiego
Wschodu, centrum wspierania kariery i rozwoju umiejętności życiowych dla młodzieży, kursy dla bezrobotnych, program rozwoju liderów
dla młodzieży w wieku 16-25 lat. Konsekwentna postawa sługi po
kilku latach zaowocowała zdobyciem zaufania zarówno wśród imigrantów, jak i lokalnej władzy.
Węgier Istvan Orvath mówił o spontanicznych reakcjach wielu lokalnych chrześcijan na nagłe pojawienie się Syryjczyków w jego
kraju: przynoszeniu koców, ubrań, przyborów toaletowych oraz jedzenia na dworce kolejowe czy granice, często w opozycji do postawy
władz, nagłaśnianej przez media.
Oprac. red. na podstawie www.europeanea.org, www.aliansewangeliczny.pl.
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Wezw
skierowane

W

całej historii historii
miały miejsce masowe przemieszczania się ludności
do, z i wewnątrz Europy. Ich rezultatem były inwazje i konflikty, uprzedzenia i prześladowania, zmiany
granic krajów oraz ewoluowanie
i przenikanie się bogactwa kultur.
Obecny kryzys uchodźczy dla wielu
jest przerażający, ponieważ prawo
i zasady są lekceważone, narody
poddawane ogromnej presji, a etniczne i religijne oblicze krajów trwale się zmienia. Wielu liderów politycznych raczej podsyca niż łagodzi
to zaniepokojenie.
Jako członkowie Europejskiego
Aliansu Ewangelicznego cieszymy
się ze spontanicznych aktów szczodrości tak wielu zwykłych obywateli
w reakcji na ogrom potrzeb.
Jesteśmy dumni z niezliczonej rzeszy braci i sióstr, włączających się
w doraźną pomoc jako Kościoły, organizacje pozarządowe i współpracując z innymi podmiotami. Na koniec naszego Zgromadzenia Gene
ralnego, odbywającego się pod hasłem „Od wykluczenia do włączenia”,
usilnie nawołujemy środowiska
ewangeliczne, by ujmowały się za
przychodniem, czy to dopiero co
przybyłym spoza Europy, czy „obcym”, który od lat żyje w pobliżu, ale
rożni się od nas etnicznie, kulturowo, wyznaje inną wiarę.
W związku z powyższym, motywowani i przynaglani miłością
Chrystusową do nas i do każdego
człowieka, niezasłużoną łaską, jaką
obdarza On nas i wszystkich ludzi,
świadomi, że sami jesteśmy przy-
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wanie do działania
do ewangelicznej społeczności w Europie
chodniami na tym świecie, i przekonani biblijnym, wielokrotnie powtarzanym nakazem, by przyjmować
i błogosławić sieroty, wdowy i przychodniów, i nie obawiać się ich, bez
względu na okoliczności, decydujemy się – i zachęcamy do tego innych wierzących ewangelicznie –
wyjść poza strefę swojego komfortu:
l

l

l

Pozwalając Duchowi Świętemu,
by badał i zmieniał nasze serca,
i nasze chrześcijańskie działania, byśmy mogli być oczyszczeni z wszelkich lęków i uprzedzeń
wobec tych, których postrzegamy
jako innych.
Szanując kulturową różnorodność Ciała Chrystusa, nie myląc
jednak naszej kulturowej tożsamości z teologicznymi podstawami, aby być w stanie swobodnie
pracować, wielbić Boga i składać
świadectwo wspólnie z chrześcijanami z innych kultur, również
w naszych lokalnych społecznościach. Wyczekujemy zapowiedzianego czasu, gdy w pełni
Bożej obecności, wśród ludzi
z każdego plemienia i języka będziemy wielbić Boga. Cieszy nas,
ilekroć lokalny Kościół jest rzeczywiście wielokulturowy, szanując nasze kulturowe bogactwo.
Modląc się. Modlimy się o wszys
tkich, którzy uciekają przed wojną
i prześladowaniami, szczególnie
pamiętając o naszych braciach
i siostrach w Chrystusie. Modlimy
się o cudowną ochronę i zaopa-

trzenie dla tych, którzy są w niebezpieczeństwie i bez środków
do życia w swoich krajach,
zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
Modlimy się o nasze narody i polityków, o pokój i jedność społeczną. Modlimy się także o Ciało
Chrystusa, by Pan dał nam miłość, mądrość i odwagę do oferowania Jego miłości.
l

l

Będąc przykładem łaski, nadziei i otwartości w bieżącym
kryzysie. Wzywamy chrześcijan
ewangelicznych do finansowego
i humanitarnego wsparcia humanitarnej pracy w krajach pochodzenia uchodźców. W naszym
regionie wzywamy chrześcijan do
dzielenia się miłością Chrystu
sową w słowie i uczynku oraz
hojności, gdy współdziałają z innymi w zaspokajaniu potrzeb
tych, którzy przybywają do naszych krajów. Postrzegajmy to
jako wkład we wspólny wysiłek
władz, społeczności cywilnej i innych wspólnot wierzących.

politycznych i ekonomicznych
trudności, jakie stoją przed nami.
Żądamy politycznych rozwiązań
konfliktów, powodujących obecny
exodus. Podobnie stanowczo
opowiadamy się przeciwko polityce zastraszania, stając po stronie
polityki łaski.
l

Będąc dla wszystkich dobrymi
sąsiadami. Uchodźcy będą potrzebować pomocy, by w naszych
społecznościach czuć się jak
w domu. Jednakże nasze narody
już teraz są mieszanką kultur,
narodowości i wierzeń. Zobowią
zujemy się do współpracy ze
wszystkimi chrześcijanami, niezależnie skąd pochodzą, w byciu
przyjaznymi, budowaniu wspól
noty i niesieniu wszystkim świadectwa.
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Czyniąc pokój. Nie podchodzimy
naiwnie do ogromu socjalnych,
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