


W
NUMERZE

CHRZEŚCIJANIN I PRACA 3

MUZYKA 5

OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO 8

WYWIAD Z... 12
BIELSK PODLASKI 15
MIĘDZYLES 17
ZWIERZENIA KIEROWNIKA ... 18
PRZEGLĄD ZNAKÓW CZASU 19
BIBLIA POD NAMIOTEM - LISTY ... 20
NA FLORYDZIE I ~.. W POLAŃCZYKU 22

Miesięcznik "Słowo i Życie" wysyłany jest bezpłatnie, jednakże jego wydawanie jest
uzależnione od ofiarności Czytelników. Wszelkie ofiary na czasopismo w kraju i za granicą
prosimy kierować na konto: Bank PKO SA, V Oddział w Warszawie, Nr 501145-9102732-
136-1-1110.

Wydawca: Kościół Zborów Chrystusowych.

Redaguje kolegium w składzie: Anna Bronowska, Piotr Bronowski, Ryszard Tomaszewski.

Adres redakcji: 02-620 Warszawa, ul.Puławska 114, teI.44-06-25

Redakcja techniczna: Jan Wiśniewski

Okładka - zdjęcie: Janusz Czarnecki.

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skra-
cania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.

2

Na początku jest SŁOWO. Słowo
jest początkiem i kresem poznania
Boga tu, na ziemi. Tylko ono daje wy-
czerpującą odpowiedź na odwieczne
ludzkie pytania i dlatego jest zawsze
aktualne i wiecznie Żywe. Jest Dobrą
Nowiną o Życiu wiecznym, przeba-
czeniu, pokoju i społeczności z Bo-
giem. Jako "odrodzeni. .. przez Słowo
Boże, które żyje i trwa" uznajemy je za
ostateczny autorytet naszej wiary i
postępowania. Dlatego właśnie Słowo
Boże, to spisane, a przede wszystkim
to, które stało się Ciałem, jest jedynym
fundamentem, na którym pragniemy
budować nasze czasopismo, określać
jego profil i charakter.

W Nim jest ŻYCIE. Prawdziwe ży-
cie, dobre życie. Życie nie na darmo.
"Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych". Słowo Boga jest dla
nas źródłem i normą życia. Gdy poz-
walamy mu przenikać do naszych
serc, zmienia nas na podobieństwo
Wcielonego Słowa, ukierunkowuje
nasze działania, nadaje im sens. Wie-
dząc, że Słowo jest "światłem na
ścieżce dla tych, którzy wierzą", prag-
niemy zachęcać Czytelników do
wprowadzania Słowa w życie i poma-

. gać im we wgłębianiu się w jego treść.
Przede wszystkim zaś chcemy nieus-
tannie wskazywać na Pana Jezusa
Chrystusa, który sam jest przecież
SŁOWEM Bożym i ŻYCIEM wiecz-
nym.

Uprzejmie prosimy

naszych Czytelników

o przesyłanie ofiar

na czasopismo.

Redakcja



ewangelizacja, studium biblijne

Chrześcijanin i praca (1)
"My zaś napominamy was, bracia, żebyście ... gorliwie się starali prowadzić żywot cichy,

pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy"
1 Tes.4,10-11

Około 30-40% naszego czasu
spędzamy w pracy i dlatego po-
winniśmy być zainteresowani,

aby czas ten wykorzystać jak najlepiej
na chwałę Bożą.

W artykule tym rozważymy biblijne
zasady, które powinny kierować na-
szym stosunkiem do pracy i naszym
postępowaniem w miejscu pracy. Mu-
simy pamiętać, że praca jest nie tylko
dobrym miejscem do składania świa-
dectwa o Panu Jezusie, ale także
miejscem, gdzie wierzący człowiek
jest wystawiony na różne niebezpie-
czeństwa. W drugiej części tego arty-
kułu powiemy także jakimi cechami
powinien charakteryzować się wie-
rzący pracownik i chrześcijański pra-
codawca.

Pismo Święte uczy nas, że każdy
człowiek powinien utrzymywać się z
własnej pracy, zaś na mężu spoczy-
wa odpowiedzialność za materialne
utrzymanie żony i dzieci (nie wyklucza
to możliwości pracy i zarabiania pie-
niędzy przez żonę, gdy wynika to z
potrzeb materialnych danej rodziny).
Jeżeli dany brat nie został powołany
do pełnoczasowej służby dla Pana, to
powinien być zatrudniony w jakiejś
firmie, chyba że uniemożliwia mu to
zły stan zdrowia. Apostoł Paweł słusz-
nie napisał: "Kto nie chce pracować,
niechaj też nie je" (2 Tes.3,1 O). Zda-
rza się, że i wierzący człowiek straci
pracę, a wtedy powinien modlić się,
aby Pan wskazał mu kolejne miejsce
pracy. Wprawdzie rząd wprowadził
system zasiłków społecznych dla
bezrobotnych (i wiele osób, które
wcale nie chcą pracować, skorzystało
z niego), jednakże wierzący człowiek,
odpowiedzialny za zaspokojenie pot-
rzeb swojej rodziny, powinien raczej
starać się o pracę niż pozwolić, aby
utrzymywało go państwo, a w szer-
szym sensie, by on i jego rodzina byli
na utrzymaniu niewierzących, których

podatki składają się na wypłacane za-
siłki.

W miejscu pracy mamy możliwość
zaangażowania się w takie działanie,
które przyniesie Bogu chwałę. Pyta-
jąc się o Bożą wolę i pragnąc Bożego
prowadzenia w sprawie pracy może-
my przyjąć jako pewną zasadę, że
Pan nie chce, abyśmy angażowali się
w pracy, która przyniosłaby Jemu uj-
mę. Na przykład, praca związana z
hazardem, praca w restauracji, gdzie
podaje się alkohol, czy w fabryce pa-
pierosów z pewnością nie jest zgodna
z chrześcijańskim świadectwem i nie
przynosi Bogu chwały. W takim przy-
padku ogólną zasadą jest postano-
wienie Słowa Bożego: "Od wszelkie-
go rodzaju zła z dala się trzymajcie"
(1 Tes.5,22) i "...nieczystego się nie
dotykajcie, a Ja przyjmę was" (2
Kor.6,17).

W całym Piśmie Świętym znajduje-
my wiele przykładów pracy wierzą-
cych ludzi. Mojżesz był pasterzem,
Daniel był namiestnikiem królewskim,
Piotr był rybakiem, a Łukasz leka-
rzem. Nawet Pan Jezus Chrystus
przed rozpoczęciem publicznej służ-
by przez wiele lat pracował jako cieś-
la. Kiedy Pan Bóg uczynił człowieka
na swoje podobieństwo, wtedy dał mu
pracę w ogrodzie Eden, który stworzył
dla niego. Wynika z tego wniosek, że
od samego początku Bożym celem
dla człowieka było danie mu możli-
wości celowej i twórczej pracy.

Praca często daje wiele okazji do
złożenia świadectwa niewierzącym.
Wielu dorosłych ludzi, którzy nigdy nie
słyszeli poselstwa ewangelii będąc
dziećmi, przyszło do zbawiennego
poznania Pana Jezusa Chrystusa
dzięki ewangelicznemu świadectwu
wierzących współpracowników. Inni
nawrócili się i zostali zbawieni na
zgromadzeniach ewangelizacyjnych,
na które zaprosili ich wierzący kole-

dzy z pracy. Wszyscy mamy możli-
wość świadczenia niewierzącym lub
zapraszania ich na spotkania ewan-
gelizacyjne. Niech Bóg da nam mąd-
rość i odwagę do pełnego wykorzys-
tania takich okazji.

Chrześcijanin, który pragnie być
dobrym świadectwem musi żyć przed
niewierzącymi w pełnej uczciwości.
Jeżeli nasze postępowanie nie pokry-
wa się z tym, w co wierzymy, i jest
niezgodne z wymaganiami Słowa Bo-
żego, wtedy nasze zaproszenia lub
ostrzeżenia mogą spotkać się z taką
samą reakcją, jak było to w przypadku
zięciów Lota, ostrzeganych przed
zbliżającym się dniem Bożego sądu
nad Sodomą.

Musimy także poważnie zastano-
wić się nad tym, że dla wielu naszych
współpracowników ich kontakt z nami
jest być może jedyną możliwością
zetknięcia się z poselstwem ewange-
lii! Czy jesteśmy wolni od odpowie-
dzialności przed Bogiem za ich ewen-
tualną śmierć duchową? Nasze słowa
i życie powinny być dla nich wskazów-
ką, że Pan Bóg chce ich zbawić, ale
też ostrzeżeniem, że jeżeli odrzucą
Bożą łaskę, to pewnego dnia Bóg ich
osądzi.

Oprócz bezpośredniego składania
świadectwa, jest jeszcze wiele innych
możliwości bycia świadectwem dla
kolegów w pracy. W jaki sposób
chrześcijanin może pokazać swoim
współpracownikom, że należy do Pa-
na? Na pewno jego maniery i ubiór
pokaże, że nie pragnie on naślado-
wać trendów i mody tego świata. W
rozmowach nie będzie posługiwać się
brudnym słownictwem ani nie będzie
pozwalać na mówienie nieprzyzwoi-
tych żartów w swojej obecności. W
przerwach na posiłki w modlitwie bę-
dzie dziękować Bogu za pokarm, któ-
ry pragnie spożywać. Jego priorytet w
sprawach duchowych znajdzie odz-
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wierciedlenie w postaci umieszczenia
kalendarza z biblijnymi cytatami na
ścianie lub egzemplarza Pisma Świę-
tego na półce z książkami. W odpo-
wiedni sposób, w zależności od sytu-
acji, będzie się starać wyrazić swą
bojaźń dla Pana i nabożny szacunek
dla Jego Słowa. Czy masz to pragnie-
nie bycia świadectwem dla innych w
miejscu pracy? Czy pragniesz pozys-
kać ich dla Pana? Ile osób wśród two-
ich kolegów wie o twoich duchowych
przekonaniach? Czy modlisz się o
niezbawionych współpracowników?

Pieniądze, które zarabiamy, dają
nam możliwość materialnego wspar-
cia pracy Pańskiej. Powinniśmy być
ciągle świadomi tego faktu, że to Pan
pozwala nam pracować, dając zdro-
wie i siły do wypełniania naszych obo-
wiązków. Praca, którą wykonujemy i
pieniądze, które zarabiamy, są przy-
wilejami darowanymi nam z Bożej łas-
ki. Jesteśmy tylko szafarzami Bożej
własności i powinniśmy pamiętać o
tym, aby odpowiednią do możliwości
część naszych zarobków poświęcić
na dzieło Pańskie. Naszym przywile-
jem i odpowiedzialnością przed Pa-
nem jest materialne wspieranie ewan-
gelizacyjnego świadectwa zboru oraz
zaspokajanie potrzeb sług Pańskich,
zwiastujących ewangelię niewierzą-
cym w kraju i za granicą lub wykłada-
jących Pismo Święte ludowi Bożemu
według zasady: "A ten, którego się
naucza Słowa Bożego, niechaj się
dzieli wszelkim dobrem z tym, który
naucza" (GaI.6,6).

W pracy chrześcijanin często styka
się z brudnymi rozmowami, złymi

poglądami i świeckim systemem war-
tości, i one mogą mieć zdradziecki
wpływ na motywy i sposób oceny róż-
nych życiowych spraw. Różne intrygi,
plotki, niecenzuralne dowcipy oraz
całkowity brak szacunku wobec Boga
i podstaw znajomości Jego Słowa, co
często jest widoczne w rozmowach
nienawróconych ludzi, wszystko to
może kalać umysł dziecka Bożego.
Jeżeli chcemy skutecznie pozbyć się
ich wpływu na nasze duchowe życie,
musimy trzymać się przykazań Słowa
Bożego. O ile jest to możliwe, powin-
niśmy zastępować takie rozmowy sło-
wami miłymi i budującymi. W niektó-
rych zaś przypadkach najlepiej jest
usunąć się, aby nie słuchać złych roz-
mów. Codziennie musimy oczysz-
czać nasze umysły ze wszelkich złych
wpływów tego świata poprzez czyta-
nie i rozważanie Słowa Bożego.

Inny niebezpieczny wpływ pochodzi
od ludzi, którzy są niezadowoleni ze
swojego losu i pracy. Jedni ludzie ro-
bią wiele szumu wokół wysokości za-
robków, drudzy zaś chcą krótszego
wymiaru czasu pracy. Jeszcze inni
pragną zrobić błyskotliwą karierę. Je-
żeli nasz system wartości, perspekty-
wy i ambicje nie będą dopasowane do
wymogów Bożych przykazań, wtedy
możemy wpaść w pułapkę i dążyć do
realizowania wyłącznie materialnych
celów. Jeżeli odwrócimy nasze oczy
od Pana Jezusa, wtedy możemy łat-
wo zacząć żyć dla pieniędzy, dla
awansu, dla zdobycia władzy lub po-
zycji wfirmie, w której pracujemy. Dla-
tego chrześcijanin musi sprawdzać
swoje serce przed Panem, czy moty-

CHRZEŚCIJAŃSKA
AUDYCJA RADIOWA

•
"SŁOWO I ZYCIE"

PIĄTEK, GODZ. 11.15
W IV PROGRAMIE POLSKIEGO RADIA

4

wy jego działania są zgodne z Bożą
wolą i czy wszystkie jego dążenia są
powierzone Panu w modlitwie.

Kolejne niebezpieczeństwo wynika
z tego, że w dzisiejszym społeczeńs-
twie wiele kobiet musi pogodzić do-
mowe obowiązkiz pracą zawodową.
Coraz więcej kobiet pracuje w typowo
męskich zawodach, a niektóre zawo-
dy zostały ogromnie sfeminizowane.
W dzisiejszych czasach, gdy wszelkie
normy moralne są zaniżane, obec-
ność mężczyzn i kobiet w pracy może
stwarzać pewne pokusy. Dlatego tym
bardziej powinniśmy być świadomi
potrzeby umacniania dobrego świa-
dectwa wobec niewierzących i pozos-
tawania wiernymi wobec Pana w każ-
dej sytuacji. Nadal aktualne są słowa
apostoła Pawła: "Od wszelkiego ro-
dzaju zła z dala się trzymajcie" (1
Tes.5,22). Powinniśmy unikać wszys-
tkich sytuacji, które mogłyby być źle
zinterpretowane przez innych. Powin-
niśmy żyć nienagannie wobec niewie-
rzących współpracowników.

Innym potencjalnym niebezpie-
czeństwem w pracy, choć zabrzmi to
dziwnie, może być sama praca.
Chrześcijanin musi się strzec, aby
praca nie stała się jego bożkiem. Ot- .
wierając własną firmę, wierzący czło-
wiek naturalnie będzie się starać, aby
ona dobrze prosperowała. Niebezpie-
czeństwem jest nadmierne zaanga-
żowanie w pracę kosztem własnego
duchowego wzrostu, obowiązków ro-
dzinnych czy służby dla Pana. Czasa-
mi młodzi wierzący ludzie są tak za-
paleni do pracy po skończeniu nauki i
tak bardzo chcą zrobić karierę lub za-
robić mnóstwo pieniędzy, że nie star-
cza im w ogóle czasu na sprawy Pań-
skie. Wprawdzie pilność, sumienność
czy spolegliwość są istotnymi składni-
kami chrześcijańskiego świadectwa,
ale wierzący człowiek nie może aż tak
zaangażować się w pracę, by Pan
Jezus został pozbawiony należnej Mu
pozycji Pana całego jego życia.

Ważną sprawą życia chrześcijanina
jest regularne uczęszczanie na zgro-
madzenia. Autor listu do Hebrajczy-
ków napominał: "Nie opuszczając
wspólnych zebrań naszych, jak to jest
u niektórych w zwyczaju, lecz dodając
sobie otuchy ..." (Hebr.1 0,25). Pewien
wierzący brat powiedział kiedyś, że
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Pan Jezus Chrystus, zgodnie ze swo-
ją obietnicą, jeszcze nigdy nie opuścił
żadnego nabożeństwa chrześcijan
zgromadzonych w Jego imieniu. Za-
niedbując spotkania z innymi wierzą-
cymi, pozbawiamy się budujących
skutków obecności Pana Jezusa i
nauki Jego Słowa, i tracimy możli-
wość usługiwania innym. Co więcej,
taka postawa może szybko doprowa-
dzić do oziębłości serca i do stopnio-
wego oddalenia się od Pana. Zdarza
się, że wierzący pracują na zmiany
lub mają wyznaczane dyżury w czasie
trwania zgromadzeń. Taka sytuacja
powinna mobilizować cały zbór do go-
rącej modlitwy, w szczególności o
braci, którzy znajdą się w takiej sytu-
acji, aby Pan darował z niej wyjście.
Wierzący ci powinni też sami starać
się o zmianę pracy lub zamianę dyżu-
rów z innymi współpracownikami tak,
aby nie kolidowały one z terminami
nabożeństw. Niektóre zawody wyma-
gają częstego podróżowania. Każdy
wyjazd w delegację powinien być
okazją do odwiedzenia zboru w da-
nym mieście czy okolicy, do której się
udajemy. Również wyjeżdżając na
wczasy powinniśmy jechać tam,
gdzie będziemy mogli mieć społecz-
ność z innymi chrześcijanami. Nie ma
innej grupy ludzi, w której wierzący
człowiek mógłby być bardziej ducho-
wo odświeżony i zachęcony do dal-
szej pracy dla Pana niż zgromadzenie
dzieci Bożych radujące się w Panu i
pragnące czynić Jego wolę. Z drugiej
strony chrześcijanin może być bło-
gosławieństwem dla innych wierzą-
cych, których ma możliwość odwie-
dzić.

Rozważyliśmy niektóre z możliwoś-
ci świadczenia o Panu Jezusie oraz
omówiliśmy niektóre z niebezpie-
czeństw, z którymi wierzący człowiek
może zetknąć się w miejscu pracy.
Niech Pan nas zachowa od tych zag-
rożeń i pomoże nam tak żyć wobec
niewierzących współpracowników,
aby Duch Święty mógł wykorzystać
świadectwo naszego życia i doprowa-
dzić ich do zbawiennego poznania
Pana Jezusa Chrystusa.

c.d.n.

oprac. W.B.

u z y a
Mam pewien dług w stosunku do

czytających moje artykuły. Otóż pi-
sząc o pokucie wspomniałem, że być
może napiszę kiedyś o muzyce.
Chwila ta nadeszła i teraz chcę speł-
nić swoją obietnicę, dzieląc się moimi
konstatacjami na ten temat.

Sądzę, że wielu czytających się ze
mną zgodzi, że muzyka w porównaniu
z innymi gatunkami sztuki wywiera
silniejszy wpływ na osoby mające
większą wrażliwość. Muzyka, w za-
leżności od charakteru, może pobu-
dzać, nastrajać do wesołości lub po-
wagi, radości lub smutku. Muzyka w
zborze może sprzyjać pobudzeniu do
modlitwy lub refleksji nad różnymi
problemami czy zagadnieniami.

Istnieje także muzyka (i nie bójmy
się tego określenia), która pochodzi
od księcia tego świata. Ona również
pobudza, ale do różnych namiętności.
Muzyka ta jest dzika, nieokrzesana i
swawolna.

Czytając Biblię dochodzimy do
przekonania, że pierwsze melodyjne
głosy, które rozbrzmiewały na ziemi,
było słychać w piątym dniu stworze-
nia. Były to głosy śpiewających pta-
ków. Spiew ptaków jest z pewnością
wyrazem radości życia wypływającej
z miłosnej rozkoszy, która pragnie się
łączyć by w konsekwencji rodzić no-
we życie. W czasie wiosny, wspania-
łego budzenia się do życia i rozkwitu
natury, ożywiony świat wyraża swoją
radość i oddaje chwałę swojemu
Stwórcy m. in. przez śpiew i muzykę.
Ukoronowaniem dzieła Bożego stwo-
rzenia było ukształtowanie człowieka.
Myślę, że zgodzimy się, że Adam i
Ewa będąc bez grzechu śpiewali Bo-
gu na chwałę radosnymi, przepełnio-
nymi szczęściem głosami.

Z biegiem czasu ludzkość zaczęła
tworzyć instrumenty muzyczne. W
Starym Testamencie czytamy, że Ju-
bal "był praojcem wszystkich grają-
cych na cytrze i na flecie" (1 Mojż.
4,21). Z historii ludzkości wiemy, że
najstarszy lud - Sumerowie - wyrażał

swoje przekonania także poprzez mu-
zykę. Ludy starożytne znały, wykony-
wane początkowo w bardzo prymi-
tywny sposób, instrumenty strunowe,
dęte i perkusyjne. Dziś dokładnie nie
wiemy jak wyglądały instrumenty, któ-
re Pismo Święte, a także literatura
starożytna, nazywa cithara i psalte-
rium. Możemy się tylko domyślać, że
były to instrumenty podobne do harfy.
O harfie można sobie wyrobić właści-
we wyobrażenie na podstawie zabyt-
ków asyryjskich i egipskich. Psalte-
rium posiadało dziesięć strun i to każe
przypuszczać, że chodzi tu właściwie
o znaną do tej pory lutnię (nablium).
Najstarsze instrumenty dęte to flet i
syrynga, które składały się z kilku uło-
żonych obok siebie piszczałek. Bada-
nia archeologiczne stwierdziły, że po-
czątkowo były one bardzo prymityw-
ne - instrumentem mogła być dla
przykładu wydrążona kość zwierzę-
ca. Kiedy jednak oglądamy egipskie
obrazy spotykane w grobowcach, to
przedstawiają one już udoskonaloną
formę fletów, tak pojedyńczych, jak i
podwójnych. Należy też sądzić, że by-
ły one często używane. Z czasem za-
częto konstruować instrumenty na
wzór syryngi, lecz stosowano w nich
udoskonalenie polegające na wmon-
towaniu skórzanych woreczków, któ-
re pozwalały wytwarzać strumień po-
wietrza zastępujący dmuchanie. Te
instrumenty są poprzednikami dzisiej-
szych organów. Organy wodne (orga-
num hydraulicum) wynalazł około
140 r. przed Chrystusem, w Aleksan-
drii, mechanik Ktesibios. Następnie
były one udoskonalane. Historia pot-
wierdza, że Pepin i Karol Wielki spro-
wadzili ten instrument z Grecji na ob-
szar państwa Franków. Od dziesiąte-
go wieku organy są coraz popularniej-
sze i zaczyna używać się ich w koś-
ciołach. Jednak najsilniejsze dźwięki
w muzyce tradycyjnej (za nowatorską
uważam muzykę elektroniczną, która
obecnie dominuje) od najdawniej-
szych czasów wydawały puzony i trą-
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by. Stosunkowo prosty był ich sposób
wykonywania, gdyż do ich wyrobu wy-
korzystywano zakrzywione rogi bara-
nie lub proste rogi koziorożców. Heb-
rajczycy nazywali je "sofar" .Wydawa-
ły one niewiele tonów, lecz brzmiały
głośno i były z daleka słyszalne. Uży-
wane były do nadawania sygnałów.
Izraelici dęli w puzony, aby obwiesz-
czać święta lub zwołać zgromadze-
nie. Należy też wspomnieć, że puzo-
ny były używane podczas wojen. Po
raz pierwszy Biblia mówi o trąbach w
4 Mojż.1 0,1-10 kiedy Bóg rozkazał
sporządzić srebrne trąby. Wiemy tak-
że, że podczas wędrówki przez pus-
tynię korzystano z sygnałów muzycz-
nych do dawania znaków, aby zgro-
madzić lud lub do wymarszu z obozu.
Rodzaj dźwięków był zróżnicowany w
zależności od okoliczności, aby Izra-
elici mogli je właściwie rozpoznawać.
Tylko kapłanom. wolno było dąć w
sakralne srebrne trąby. Z biegiem lat
liczba trąb wzrosła; sporządzano je
również z miedzi i z brązu. Prawdopo-
dobnie miały teraz rozszerzoną skalę
dźwięków. Pismo Święte zalicza je do
instrumentów towarzyszących służ-
bie Bożej w świątyni.

W czasach Starego Testamentu
znane też były instrumenty perkusyj-
ne, które służyły do utrzymania rytmu
i przydawały muzyce pewnego splen-
doru. Bębenki (tympana), nazywane
także tamburynami, sporządzane by-
ły ze skór zwierzęcych naciąganych
na okrągłe lub czterokątne ramy. Na
bębenkach grały zazwyczaj kobiety i
dziewczęta. W 2 Mojż.15,20 mamy
podany przykład Miriam grającej na
tym instrumencie.

Z instrumentów używanych w staro-
żytności trzeba też wymienić cymba-
ły. Były to metalowe półkule lub pog-
łębione talerze z uchwytem, które
przy uderzaniu wydawały dźwięk. W
końcu należy wspomnieć o grzechot-
ce (sistrum), która składała się z me-
talowej obręczy w kształcie podkowy
o przedłużonych końcach połączo-
nych u dołu i zaopatrzonej w uchwyt.

Dlaczego o tym wszystkim piszę?
Dlatego, że chcę Ciebie Drogi Czytel-
niku przekonać do mojej tezy, że w
czasach Starego Testamentu instru-
menty muzyczne służyły m.in. do
chwalenia i uwielbiania Boga. Propo-
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nuję Ci wnikliwą lekturę Biblii, abyś
sam przekonał się o prawdziwości te-
zy postawionej wyżej.

Nowy Testament mówi niewiele o
muzyce. W liście do Kolosan 3,16
czytamy: "we wszelkiej mądrości nau-
czajcie i napominajcie jedni drugich
przez psalmy, hymny, pieśni duchow-
ne, wdzięcznie śpiewając Bogu w ser-
cach waszych". Niektórzy, czytając
powyższy werset, doszli do wniosku,
że nie należy przy uwielbianiu Boga
używać instrumentów muzycznych.
Oczywiście jest to swoista aberracja,
z którą nie można się zgodzić. Inni
natomiast wpadli w drugą skrajność i
powszechnie stosują w uwielbianiu
Boga najnowsze osiągnięcia w dzie-
dzinie muzyki elektronicznej i najnow-
sze, obowiązujące w świecie, trendy.

szyć mu akompaniament muzyczny.
Powinien on kierować śpiewem, ale
nie zagłuszać go, gdyż słowa śpiewa-
nych pieśni mają oddziaływać na
zgromadzonych (powodując zadumę
i refleksję, dając radość czy wzbudza-
jąc wdzięczność). Ileż to razy chrześ-
cijańskie pieśni kruszyły serca najt-
wardszych grzeszników, przywodząc
ich do pokuty! Ale słowa śpiewanych
pieśni muszą być dla wszystkich zro-
zumiałe, a więc słyszalne i nie zagłu-
szane przez instrumenty muzyczne.
Melodie pieśni chrześcijańskich po-
winny wić się jak wspaniale rozkwita-
jące pnącza wokół pnia ich treści. Sło-
wa pieśni wraz z odpowiednim akom-
paniamentem muzycznym, pozba-
wionym teatralnego efekciarstwa lub
chęci popisania się, mogą do głębi
wzruszyć i podnieść na duchu zgro-
madzonych.

Powyższe moje wywody są wyni-
kiem długoletniej obserwacji uwielbia-
nia Boga śpiewem w zborach. Wos-
tatnich latach, jak grzyby po deszczu,
wyrosły w kręgach kościołów ewan-
gelikalnych grupy muzyczne złożone
z młodych wiekiem i stażem ducho-
wym ludzi. Z jednej strony trzeba ich
pochwalić za chęci i zaangażowanie
w służbie niesienia Dobrej Nowiny. Z
drugiej zaś należy bezwzględnie zga-
nić fakt, że często czerpią to wszyst-
ko, co jest najgorsze w muzyce i w
śpiewie, a co obecnie propaguje
grzeszny świat. Jako impuls do roz-
ważań służy mi moje, jak to poprzed-
nio pisałem, analityczne uczestnictwo
w pewnej kampanii ewangelizacyjnej.

Jak wyglądał "koncert pewnej
chrześcijańskiej grupy"?

Zwróciłem uwagę na wydawałoby
się prozaiczny fakt, że ubiór członków
zespołu i ich zachowanie było wier-
nym naśladowaniem tego wszystkie-
go, co obecnie obowiązuje w młodzie-
żowej muzyce disco. Treść śpiewa-
nych pieśni była dla zgromadzonych
często zupełnie niezrozumiała, gdyż
tylko strzępy słów mogły dotrzeć do
słuchaczy poprzez hałaśliwą muzykę.
W stosunkowo krótkim czasie mło-
dzież zgromadzona na tym koncercie
zaczęła reagować na muzykę podob-
nie jak w dyskotece. Powstał pełen
"luz", zaczęło się klaskanie, kiwanie
się, wyginanie, a nawet taniec. Jak

ł~.'t:'cvllwa

Chwalcie a głośnyc. ąbach,
Chwalcie go na harfie i na cytrze!
Chwalcie go bębnem i pląsaniem,
Chwalcie go na strunach ina flecie!
Niech wszystko, co żyje,

chwali Pana/

Ps 150,1.3-4.6

muzyczne. Nasuwa się pytanie, który
z przedstawionych kierunków wybrać
dla domowego i zborowego uwielbia-
nia Boga. Uważam, że należy we
wszystkim zachować umiar i nie po-
padać w żadne skrajności. W tym
miejscu chcę zaznaczyć, że najłatwiej
jest wielbić Boga śpiewem czy muzy-
ką. O ile trudniej jest oddać chwałę i
wdzięczność Bogu swoim dobrym,
chrześcijańskim życiem.

Ale pozostańmy przy śpiewie i mu-
zyce, która winna być w chrześcijań-
skich społecznościach. Pieśń uwiel-
bienia dla Pana powinna wypływać z
serca przeżywającego Boga. Prawdą
jest, że pewni ludzie mają lepszy
słuch lub głos od innych, ale nie tyle
jakość słuchu czy głosu liczy się u
Boga co przeżywanie i stosowanie
śpiewanych pieśni w codziennym ży-
ciu. Aby podczas śpiewu w zgroma-
dzeniu panował porządek (a Bóg jest
Bogiem porządku), winien towarzy-
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uświadomoli mnie organizatorzy tej
kampanii, muzyka i śpiew wykonywa-
ne w wyżej opisany sposób miały u-
wielbić Boga, a co najmniej dziwne
zachowanie młodzieży było wynikiem
działalności ducha. Zachodzi pytanie
- jakiego ducha?

Pozwól Drogi Czytelniku, że odejdę
na chwilę od tematu i przedstawię
kilka faktów związanych z działalnoś-
cią satanistów. Działają oni nie tylko
na Zachodzie, ale także w naszym
kraju (o czym często donoszą nasze
mass media). Na podstawie swoich
badań socjolodzy dowiedli, że naj-
większy rozkwit satanizmu w Polsce
miał miejsce w latach 1986-88. Istnie-
je on w dalszym ciągu. Polski sata-
nizm nie powstał samoczynnie, jest
ściśle związany z renesansem okul-
tyzmu na świecie. "Kościół" szatana
powstał w Ameryce w 1801 roku. Je-
go założycielem był Isaac Long,
szkocki wolnomularz. Współczesny
"kościół" szatana za początek swego
istnienia przyjmuje datę 1 maja 1968
r., t.zw. noc walpurgii. Jego założycie-
lem i najwyższym kapłanem (czarnym
papieżem) jest Anton Szandor La
Vey, który napisał "czarną biblię" - jest
ona podstawowym kanonem wiary
czcicieli szatana. Podręcznik ten eks-
ponuje trzy narzędzia oddziaływania:
1) słowo - nośnik informacji o szata-
nie;
2) pobłażliwość - zabieg socjotech-
niczny polegający na zatarciu granicy
między dobrem a złem, prawdą a
kłamstwem;
3) muzyka - nośnik emocji i treści
łatwo trafiający do młodzieży

Skoncentrujmy naszą uwagę właś-
nie na muzyce - poprzez jaki rodzaj
muzyki stara się wpływać pan ciem-
ności.

Pamiętam lata pięćdziesiąte, kiedy
do białości rozgrzewał młodzież rock
and roll. Bardzo szybko nastąpiła e-
wolucja rocka w kierunku hard rocka i
acial rocka, zaś ostatnią jej fazą jest
rock sataniczny, w skład którego
wchodzi punk rock i heavy-rnetal.

W Polsce dominującą rolę w rocku
satanistycznym odgrywają zespoły
"Kat" i "Test Fobii Creon", ale i są i
inne im podobne. Koncerty tych zes-
połów to "czarne msze". Ponoć pier-
wsza została odprawiona w szczeciń-

skiej Wierzy Bismarcka 26 czerwca
1986 roku.

Muzyka rockowa agresywnie
wdziera się do naszego życia poprzez
mass media. Obficie serwowana jest
młodzieży na dyskotekach. Nie
wszyscy zdają sobie sprawę jak wpły-
wa ona na podświadomość odbiorcy.
Siłą muzyki rockowej jest synkopowa-
na pulsacja rytmu, która wywołuje w
organizmie człowieka tzw. rozgłos
biopsychologiczny. Spowodować on
może przyspieszone bicie serca i
wzrost poziomu adrenaliny. Efektem
może być ekscytacja połączona z
późniejszym rozładowaniem napięcia
nerwowego. Mózg stymulowany
przez dłuższy czas muzyką rockową
wywołuje biochemiczną reakcję w or-
ganiźmie, równoważną zastrzykowi z
morfiny. Reakcja ta objawia się naj-

pierw uczuciem błogości, a następnie
pobudzeniem do działań irracjonal-
nych.

Jakie intencje przyświecają "klasy-
kom" muzyki rockowej? Oto niektóre
z ich wypowiedzi:
• członkowie grupy The Rolling Sto-

nes: "Rock to więcej niż muzyka, to
dodające werwy centrum nowej kul-
tury i młodość w stanie rewolucji";

• Goefferey Cannon (angielski kry-
tyk muzyczny): "Muzyka rockowa
dostając się do złych uszu mogła-
by stać się inspiracją zbrodni";

• George Harrison (członek byłego
zespołu The Beatles): "Muzyka
jest głównym punktem zaintereso-
wania współczesnej młodzieży.
Nie ma żadnego znaczenia, że
starsi jej nie słuchają - oni i tak są
skończeni";

• Graham Mask: "Muzyka jest środ-
kiem komunikacji, który determi-
nuje sposób myślenia osób, które

jej słuchają. Sądzę także, że mu-
zycy uzyskują przez nią fantas-
tyczne korzyści. Moglibyśmy kie-
rować światem - mamy do swej
dyspozycji odpowiednią siłę";

• Mick Jagger (lider zespołu The
Rolling Stones, nazywany lucyfe-
rem rocka): "Pracujemy ciągle nad
ukierunkowaniem myśli i woli o-
sób, a większość innych grup robi
to samo";

• Jerry Rubin (anarchista): "Elvis
Presley obudził nasze ciała, całko-
wicie zmieniając je. Hard rock, za-
wierający swój sekret w energicz-
nym beacie, jest ciepłem rozgrze-
wającym nasze ciała, a jego pocią-
gający rytm rozbudza wszystkie
ukryte pasje. Tylne siedzenie sa-
mochodu stało się teatrem rewo-
lucji seksualnej, podczas gdy ra-
dio posłużyło jako wywrotowe me-
dium. Rock zaznaczył początek
rewolucji. Nasz sposób życia, na-
sze narkotyki, nasze ubranie, na-
sza muzyka rockowa - to jest
prawdziwa rewolucja".

Koniecznie muszę zaznaczyć, że
słowa piosenek rockowych są często
nośnikiem treści antyreligijnych i an-
tychrystusowych. Z wielu tego typu
"utworów" wymienię kilka tytułów pio-
senek śpiewanych przez Jaggera:
"Sympatia dla diabła", "Do ich szatań-
skich majestatów", "Inwokacje do me-
go brata diabła". Tytuły te mówią sa-
me za siebie. Ozzy Osborn z grupy
Black Sabath wyznał, że nigdy nie
skomponował żadnej muzyki nie bę-
dąc przedtem w mediumicznym tran-
sie.

Myślę, że wystarczy już tych przyk-
ładów, które można by mnożyć,
świadczących o bezpośrednim związ-
ku muzyki rockowej z ciemnością
księcia tego świata.

Wracając do moich podstawowych
rozważań wynikających z opisu
wspomnianej wcześniej kampanii e-
wangelizacyjnej. Tam była propago-
wana właśnie muzyka rockowa, zaś
zachowanie zgromadzonych było po-
dobne do zachowań ludzi w dyskote-
ce. Jak pogodzić to, że muzyka, która
pochodzi z nurtu satanicznego ma
służyć uwielbianiu Boga, Stwórcy nie-
ba i ziemi? Wprawdzie słyszę czasa-
mi od duchowych przywódców o zna-
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nym autorytecie, że nie widzą nic złe-
go w muzyce rockowej, ale moje sta-
nowisko jest zupełnie inne. Moim zda-
niem muzyka rockowa we wszystkich
swoich formach powinna być wyrugo-
wana ze społeczności wiernych wyz-
nawców Jezusa Chrystusa!

Psychiatrzy Mc Ratert i Blains
stwierdzili, że muzyka rockowa powo-
duje:
• zmianę reakcji emocjonalnych od

frustracji do niekontrolowanej
gwałtowności;

• utratę kontroli świadomości, obni-
żenie zdolności koncentracji i os-
łabienie refleksu;

• znaczne zmniejszenie kontroli wo-
li przez wpływ podświadomości;

• podniecenie neurozmysłowe po-
wodujące euforię, łatwe uleganie
sugestiom, histeriom i halucynac-
jom;

• poważne kłopoty z pamięcią, fun-
kcjonowaniem mózgu i koordy-
nacją układu nerwowego;

• stan hipnotyczny czyniący z osoby
robota;

• stan depresyjny przechodzący w
neurozę i psychozę;

• wzrost tendencji samobójczych i
skłonności do popełnienia zabójs-
twa;

• samosąd, samookaleczanie się
lub samozniszczenie, zwłaszcza
w większych zgromadzeniach;

• nieodparte impulsy destrukcyjne.
Powyższy racjonalny empiryzm

jednoznacznie wskazuje, że musimy
się przeciwstawić złym, grzesznym
tendencjom muzycznym jakie opano-
wują - wydawałoby się - biblijne spo-
łeczności. A przecież poprzez właści-
wą muzykę można z radością i w wol-
ności serca i ducha uwielbiać Boga.
Muzyka i słowa pieśni mogą oddziały-
wać na wierzących i niewierzących.
Jednych mogą przyprowadzić do
jeszcze bliższego kontaktu z Bogiem,
drugich zaś - do Boga.

Niech właściwa forma muzyczna
będzie kadzidłem, wonnością dla Bo-
ga od nas, Jego drogo odkupionych
dzieci, należących do Kościoła Pana
Jezusa Chrystusa.

Zbigniew L Gadkowski
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OWOC Ducha Swiętego

"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość".

Zwrot "owoc Ducha" na samym
wstępie uczy nas, że cnoty, o
których jest mowa w wierszach

zacytowanych wyżej, może wykształ-
tować tylko Duch Święty. Nienawró-
cony człowiek nie jest w stanie okazać
żadnej z nich. Nawet człowiek wierzą-
cy nie ma mocy, aby je w sobie wyk-
ształtować o własnych siłach. Tak
więc musimy pamiętać, że cnoty te są
ponadnaturalne, pochodzą nie z tego
świata.

1) Miłość.

Miłość, o której tu jest mowa, to nie
jest miłość zmysłowa (eros), ani mi-
łość rodzinna, uczuciowa (storge),
czy miłość bratnia (philia) - to jest
Boża miłość agape. Jest to rodzaj mi-
łości, którą Bóg nas umiłował i prag-
nie, abyśmy okazywali ją innym.

DrT. E. McCullybyłojcem Edwarda
McCully, jednego z pięciu młodych
misjonarzy, którzy zginęli śmiercią
męczenników, zabici przez Indian z
plemienia Auca w Ekwadorze. Pew-
nego wieczoru, kiedy Dr McCully
modlił się, jego myśli powędrowały z
powrotem do Ekwadoru, nad rzekę
Curaray, w której spoczywało ciało
jego syna. Ze łzami modlił się m.in.
takimi słowami: "Panie, pozwól mi żyć
tak długo, aby móc zobaczyć Indian,
którzy zabili naszych młodych chłop-
ców, jako zbawionych ludzi i móc rzu-
cić im się na szyję i powiedzieć im, że
miłuję ich, a moje serce raduje się z
ich miłości do Chrystusa".

Bóg odpowiedział na tę modlitwę
miłości. Niektórzy z Indian z plemienia
Auca wyznali swoją wiarę w Chrystu-
sa. Dr McCully udał się do Ekwadoru,
spotkał się z ludźmi, którzy zabili jego
syna, uściskał ich i powiedział im, że
ich kocha i że cieszy się z ich miłości
do Chrystusa.

GaI.5,22-23

To jest miłość agape. Jest ona nie-
podzielną miłością, pragnącą naj-
większego dobra dla wszystkich - dla
ludzi prostych i wysokiego rodu, dla
wrogów i przyjaciół. Ta miłość jest
bezwarunkowa; nie prosi o nic w za-
mian za swoje ciągłe dawanie. To jest
ofiarna miłość - nigdy nie patrzy na
koszt. Jest także niesamolubna - bar-
dziej zainteresowana potrzebami in-
nych niż swoimi. Jest czysta, wolna
od jakichkolwiek oznak zniecierpli-
wienia, zazdrości, pychy, mściwości
czy zawziętości.

Miłość jest najwspanialszą cnotą
życia chrześcijanina. Bez niej nasze
najszlachetniejsze starania, aby coś
uczynić są bezwartościowe.

2) Radość.

Człowiek nigdy nie znajdzie praw-
dziwej radości, jeżeli nie znajdzie jej
w Panu. Wtedy doświadcza radości,
którą apostoł Piotr nazywa "radością
niewysłowioną i chwalebną" (1 Pt.
1,8).

Każdy potrafi się radować, kiedy
pozwalają na to okoliczności, ale ra-
dość będąca częścią owocu Ducha
Świętego nie wynika z życiowych sy-
tuacji. Radość ta jest wynikiem nasze-
go stosunku do Pana i spolegania na
Jego kosztownych obietnicach, które
nam zostały darowane.

Chrześcijańska radość może współ-
istnieć z cierpieniem. Apostoł Paweł
łączy je mówiąc o wszelkiej cierpli-
wości i wytrwałości z radością (zob.
Kol. 1,11). Wierzący z Tesaloniki przy-
jęli zwiastowanie Słowa Bożego "w
wielkim uciśnieniu, z radością Ducha
Świętego" (1 Tes. 1,6). Przeżywający
różne cierpienia wierzący ludzie
przez całe stulecia świadczyli o tym,
że Pan pozwalał im śpiewać pieśni w
najciemniejszych czasach.
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Radość ta może także współistnieć
ze smutkiem. Wierzący człowiek mo-
że stanąć przy grobie i wylewać łzy
smutku z powodu straty umiłowanej
osoby, a jednocześnie radować się
będąc świadomy tego, że ta bliska
jemu wierząca osoba, która umarła,
jest we wspaniałej obecności swojego
Pana. .

Jednakże radość nie może współ-
istnieć z grzechem. Kiedykolwiek
chrześcijanin grzeszy, traci pieśń ra-
dości. Dopiero gdy wyzna Panu ten
grzech i porzuci go, Pan Bóg może
przywrócić radość zbawienia.

Pan Jezus Chrystus nakazał swoim
uczniom radować się, gdy będą im
złorzeczyć, będą ich prześladować
czy kłamliwie będą mówić na nich
wszelkie zło (Ew. Mat.5,11-12). loni
radowali się! Czytamy, że kilka lat
później oni "odchodzili sprzed oblicza
Rady Najwyższej, radując się, że zos-
tali uznani za godnych znosić zniewa-
gę dla imienia jego" (Dz.Ap.5,41).

Nasza radość wzrasta wraz ze
wzrostem w poznaniu Pana Jezusa.
Na początku możemy radować się mi-
mo błachych niedogodności czy chro-
nicznych dolegliwości. Ale Duch Boży
pragnie doprowadzić nas do takiego
stanu, w którym będziemy widzieć
Boga i radować się świadomością, że
Jego drogi są doskonałe, w najgor-
szych okolicznościach. Duchową doj-
rzałość okażemy dopiero wtedy, gdy
będziemy mogli powtórzyć za proro-
kiem Habakukiem: "Zaiste, drzewo fi-
gowe nie wydaje owocu, a na wino-
roślach nie ma gron. Zawodzi drzewo
oliwne, a rola nie dostarcza pożywie-
nia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w
oborach nie ma bydła. Lecz ja będę
radował się w Panu, weselił się w
Bogu mojego zbawienia" (Hab.3, 1?-
18).

3) Pokój.

"Usprawiedliwieni tedy z wiary, (od
razu) pokój mamy z Bogiem przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa"
(Rzym.5,1). Oznacza to, że wrogość
między nami i Bogiem ustała odkąd
Pan Jezus Chrystus skutecznie rozp-
rawił się z przyczyną tej nieprzyjaźni
- z naszymi grzechami.

Możemy doświadczać pokoju su-
mienia wiedząc, że dzieło zbawienia

zostało zakończone, Chrystus po-
niósł karę za nasze grzechy, a Pan
Bóg nie wspomni więcej naszych
grzechów.

Jednakże Duch Święty pragnie, a-
byśmy doświadczali Bożego pokoju w
naszych sercach. Pokój Boży to spo-
kój i uciszenie wynikające ze świado-
mości, że jesteśmy w Bożych rękach
i że nic nie może wydarzyć się w
naszym życiu bez Bożego przyzwole-
nia.

Dzięki Bożemu pokojowi możemy
zachować spokój, gdy zepsuje nam
się samochód na ruchliwej szosie i nie
musimy tracić opanowania, gdy z po-
wodu korków ulicznych spóźnimy się
na ważne umówione spotkanie. Pokój
ten pozwala zachować zimną krew,
gdy dojdzie do kolizji z innym samo-
chodem. Nie wyprowadzi nas również
z równowagi sytuacja, gdy tłuszcz za-
pali się nam na patelni.

Boży pokój pozwolił apostołowi
Piotrowi spać spokojnie w więzieniu,
Szczepanowi modlić się o kamienują-
cych go ludzi, a apostołowi Pawłowi
pokrzepiać innych w czasie rozbicia
okrętu.

Kiedy samolot wpadnie w powietrz-
ną turbulencję i jest miotany na
wszystkie strony jak piórko, skrzydła
się wyginają, a pasażerowie krzyczą
z przerażenia, bo samolot raz się
wznosi, to znów opada, Boży pokój
pozwala wierzącemu człowiekowi po-
chylić głowę, powierzyć swoją duszę
Bogu i chwalić Go niezależnie od re-
zultatu całego wydarzenia. Pokój ten
wynika ze świadomości znajdowania
się cały czas w Bożych rękach.

Duch Boży może darować swój po-
kój także wtedy, gdy siedząc w gabi-
necie lekarza usłyszymy diagnozę:
"Bardzo mi przykro, ale nowotwór jest
złośliwy". Bóg jest w stanie umożliwić
nam wtedy złożenie świadectwa o
zbawieniu z łaski i o pewnej nadziei
wynikającej ze słów: "dla mnie życiem
jest Chrystus, a śmierć zyskiem" (Fi-
lip.1 ,21).

Oparty na modlitwie "pokój Boży,
który przewyższa wszelki rozum,
strzec będzie serc waszych i myśli
waszych w Chrystusie Jezusie" (Fi-
lipA,?).

4) Cierpliwość.

Cierpliwość jest tą cnotą, która poz-
wala znosić i tryumfować nad przyk-
rymi okolicznościami w życiu. Cho-
ciaż może odnosić się do cierpliwego
odzewu na przeciwności, ale zwykle
dotyczy cierpliwego znoszenia pro-
wokacji ze strony innych ludzi.

Bóg jest długocierpliwy. Pomyślmy
przez chwilę jak bardzo grzeszna jest
dziś ludzkość: szerząca się niemoral-
ność, popularyzowanie homoseksua-
lizmu, prawo legalizujące aborcje,
rozpad małżeństw i domów, zupełne
odrzucenie tradycyjnych norm moral-
nych, czy koronny grzech człowieka-
całkowite odrzucenie Syna Bożego
jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Trudno by było o cokolwiek obwiniać
Boga, gdyby w jednej chwili zmiótł
całą ludzkość z powierzchni ziemi. A-
le On tego nie robi! Jego dobroć ma
przywodzić ludzi do upamiętania. On
nie chce, aby ktokolwiek zginął.

Jego wolą jest wykształtowanie
cierpliwości w życiu ludzi, którzy pod-
dają się Duchowi Świętemu. A to zna-
czy, że On nie chce, abyśmy byli po-
rywczy lub łatwo tracący nad sobą
kontrolę czy pragnący od razu pora-
chować się z ludźmi, którzy nam zasz-
kodzili. Zamiast tego powinniśmy
odzwierciedlać w swoim życiu dającą
zwycięstwo cierpliwość.

Kiedy Corrie i Betsie ten Boom zno-
siły cięrpienia nie do opisania w obo-
zie koncentracyjnym, Betsie często
powtarzała, że trzeba będzie jakoś
pomóc tym ludziom po zakończeniu
wojny i wyzwoleniu tego obozu. Po
prostu trzeba będzie znaleźć sposób,
aby dopomóc tym ludziom. Corrie o-
czywiście myślała, że jej siostra myś-
lała o jakimś programie rehabilitacyj-
nym dla ofiar nazistów. Dopiero póź-
niej dotarło do niej, że jej siostrze
chodziło o ich oprawców. Chciała
znaleźć jakiś sposób, aby nauczyć
tych ludzi miłości. Corrie skomento-
wała to w następujących słowach:
"Zdumiewałam się, nie po raz pierw-
szy, nad niezwykłością charakteru
mojej siostry ... i drogi, po której ona
kroczyła, podczas gdy ja z trudem
wlokłam się obok niej".

Betsie szła drogą cierpliwości. Cor-
rie także szła po tej drodze, mimo jej
pełnego pokory komentarza.

9
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5) Uprzejmość.

Uprzejmość jest usposobieniem
charakteryzującym się łagodnością,
łaskawością i hojnością. Rezultatem
tego jest wyświadczanie ludziom
przysług, okazywanie innym miłosier-
dzia czy obdarowywanie. Osoba up-
rzejma jest życzliwa, współczująca i
pomocna, a nie szorstka, nieczuła,
czy obojętna. Jest pełna miłości i myś-
li o potrzebach innych osób.

Istnieje naturalna uprzejmość, którą
nawet ludzie tego świata, niewierzą-
cy, potrafią sobie nawzajem okazy-
wać. Ale uprzejmość, którą kształtuje
Duch Święty jest ponadnaturalna.
Jest ponad tym wszystkim, co czło-
wiek potrafi uczynić sam z siebie.
Pozwala wierzącemu użyczyć potrze-
bującemu, nie spodziewając się ni-
czego w zamian. Umożliwia okazanie
gościnności tym, którzy nie będą
mogli zrewanżować się tym samym.
Pozwala także odpłacić grzecznością
za zniewagę.

Pewien student, chrześcijanin, pot-
rafił okazać tę ponadnaturalną uprzej-
mość innemu studentowi, który stał
się alkoholikiem. Ten ostatni stoczył
się na takie dno, że został całkowicie
odrzucony przez kolegów z grupy stu-
denckiej, a w końcu straciłtakże miej-
sce w akademiku. W pokoju studenta-
-chrześcijanina było jedno wolne łóż-
ko, więc zaprosił on tego biednego
pijaka, aby zamieszkał razem z nim.
Przez wiele dni wierzący student po-
magał tamtemu, okazując chrześci-
jańską uprzejmość. Opłaciło się!
Pewnego dnia, w chwili trzeźwości,
student zapytał chrześcijanina: "Dla-
czego to wszystko dla mnie robisz?
Co chcesz zyskać?". Chrześcijanin
odpowiedział mu wtedy: "Chcę zys-
kać twoją duszę". I tak też się stało.

Pewnego dnia dr Ironside porząd-
kował swoją piwnicę. Następnie wez-
wał handlarza starzyzną, który miał
wywieźć całą makulaturę, szmaty i
złom. Dr Ironside udawał, że targuje
się, ale oczywiście pozwolił handla-
rzowi ustalić dogodną dla niego cenę.
Kiedy wszystko już było załadowane,
dr lronside zawołał go i wręczył mu
pieniądze mówiąc: "Daję ci je w imie-
niu Pana Jezusa". Handlarz odjeż-

. dżał ze słowami: "Jeszcze nikt nigdy

nic mi nie dawał w imieniu Pana Je-
zusa".

6) Dobroć.

Dobroć to nic innego jak wspania-
łość charakteru. Ktoś kiedyś określił
dobroć jako "cnotę wyposażoną pod
każdym względem", a co po prostu
znaczyło, że osoba posiadająca tę ce-
chę jest życzliwa, prawa i sprawiedli-
wa we wszystkich aspektach życia.

Dobroć jest przeciwieństwem zła.
Zły człowiek może być oszustem,
wieść niemoralne życie, być perfidny,
okrutny, niesprawiedliwy, samolubny,
nienawidzący, chciwy czy pożądliwy.

Natomiast' dobry człowiek, chociaż
nie jest doskonały, jest przykładem
prawdomówności, sprawiedliwości,
czystości i innych tym podobnych po-
żądanych cech.

W Rzym.5,7 apostoł Paweł odróż-
nia człowieka sprawiedliwego od dob-
rego. Człowiek sprawiedliwy jest pra-
wy, uczciwy i prostolinijny we wszys-
tkim co czyni, ale jednocześnie może
być z chłodną rezerwą do innych. Z
drugiej strony człowiek dobry jest sam
miłuje i jest lubiany, a nawet kochany.
Dlatego "rzadko się zdarza, że ktoś
umrze za sprawiedliwego; prędzej za
dobrego gotów ktoś umrzeć".

Musimy także pamiętać, że dobroć
jest także stanowcza. Nie dobrze jest
patrzeć na grzech przez palce. Dob-
roć potrafi zganić, poprawić, nawet
ukarać. Widzimy to w Panu Jezusie
Chrystusie, który jest ucieleśnieniem
dobroci, gdy oczyścił świątynię, wy-
pędzając z niej handlarzy.

Wyjątkową właściwością dobroci
jest zdolność do przezwyciężania zła.
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj" (Rzym.12,21).
Kiedy pozwalamy, aby czyjaś niena-
wiść lub nieprzychylność psuła nam
humor, znaczy to, że zostaliśmy zwy-
ciężeni przez zło tamtego człowieka.
Ale kiedy potrafimy wznieść się ponad
to i w takich okolicznościach okazać
miłość, wtedy zwyciężamy tamto zło
dobrocią.

Pewien bogobojny człowiek miał
żonę, która uprzykrzała mu życie jak
tylko mogła. Pewnego dnia, kiedy jak
zwykle czytał swoją Biblię, jego żona
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podbiegła nagle do niego, wyrwała
mu Biblię z rąk i wrzuciła ją do ognia
palącego się pod kominkiem! Wtedy
on spojrzał swojej żonie w oczy i cicho
powiedział: "Nie pamiętam, aby kie-
dykolwiek można było lepiej się og-
rzać przy naszym kominku niż teraz".
Jego dobro zwyciężyło zło jego żony.
W końcu nawróciła się ona do Pana i
stała się wspaniałą niewiastą. Jego
Izebel stała się Lidią, a jego cierń stał
się lilią. Dobroć zwyciężyła!

7) Wierność.

Wierność oznacza spolegliwość,
zarówno w relacji do Pana jak i w
relacji z innymi ludźmi. Gdy mówimy,
że nasze słowa są zobowiązujące lub
wiążące znaczy to, że nie potrzeba
spisywać z nami umowy. Można na
nas polegać, że wykonamy to, do cze-
go się zobowiązaliśmy.

Człowiek wierny nie spóźnia się na
umówione spotkania, płaci wszelkie
rachunki zgodnie zterminem, uczęsz-
cza regularnie na zgromadzenia swo-
jej społeczności, wykonuje zlecone
mu zadania bez potrzeby ciągłego
przypominania mu o tym. Taki czło-
wiek niezachwianie wypełnia to, co
ślubował w dniu zawarcia małżeńst-
wa i jest niezawodny jeśli chodzi o
odpowiedzialność za sprawy rodzin-
ne. Jest również sumienny w przez-
naczaniu ofiar na Boże sprawy i jest
dobrym szafarzem swojego czasu i
talentów.

Wierność oznacza także dotrzymy-
wanie danego słowa, nawet gdy wią-
załaby się z tym wielka osobista stra-
ta. Wierny człowiek "choćby złożył
przysięgę na własną szkodę, nie
zmieni jej" (Ps.15,4). Innymi słowy,
nie odwołuje on wcześniej umówione-
go spotkania tylko dlatego, że trafia
mu się inne spotkanie, w lepszym to-
warzystwie. Nie odwołuje swojego
przyrzeczenia wykonania danej pracy
(chyba, że zorganizuje wcześniej od-
powiednie zastępstwo na swoje miej-
sce), aby pojechać na wycieczkę. Ta-
ki człowiek sprzeda także swój samo-
chód za ustaloną z nabywcą cenę,
choćby później ktoś oferował mu za
ten samochód 10 mln zł więcej. Osta-
tecznym wymiarem wierności jest go-
towość raczej umrzeć niż wyrzec się
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lojalności wobec Pana Jezusa Chrys-
tusa. Kiedy pewnego razu zażądano
od pewnego wiernego chrześcijanina,
aby wyrzekł się wiary w Pana Jezusa,
odpowiedział on takimi słowami:
"Wiara w Jezusa Chrystusa mieszka
w moim sercu, moje usta ją zwiastują,
moja ręka się pod tym podpisuje, a
jeżeli trzeba będzie, to, z Bożej łaski,
moja krew ją przypieczętuje". Kiedy
Polikarpowi zaproponowano zanie-
chanie wykonania wyroku śmierci w
zamian za zaparcie się Pana, wtedy
wybrał on śmierć na stosie, mówiąc:
"Przez 86 lat służyłem mojemu Panu.
On nigdy mnie nie skrzywdził, więc i
ja nie mogę się teraz zaprzeć mojego
Pana i Mistrza".

"Bądź wierny aż do śmierci, a dam
ci koronę żywota" (Obj. Jana 2,10).

8) Łagodność.

Łagodność jest częścią owocu Du-
cha Swiętego wynikającą z ponadna-
turalnej mocy, a nie z ludzkiej słaboś-
ci.

Odnosi się to przede wszystkim do
pełnego miłości poddania się wierzą-
cego człowieka Bogu we wszystkich
sprawach. Człowiek łagodny (cichy)
poddaje się Bożej woli bez buntu, na-
rzekania czy poddawania jej w wątp-
liwość. Chrześcijanin uznaje bowiem,
że "Bóg jest zbyt mądry, aby się mylić
i zbyt miłujący, by skrzywdzić swoje
dziecko". Zdając sobie sprawę, że w
życiu wierzącego człowieka nic nie
dzieje się z przypadku, chrześcijanin
wierzy, że wszystko, co Pan Bóg czy-
ni w jego życiu, służy ku dobremu.

Łagodność odnosi się także do sto-
sunku wierzącego względem innych.
Chrześcijanin nie jest apodyktyczny,
raczej usuwa się w cień; nie jest też
wyniosły, lecz pokorny. Łagodny czło-
wiek potrafi się uniżyć. Kiedy powie-
dział lub zrobił coś niewłaściwego,
zwycięża -swoją pychę słowami:
"Przepraszam. Proszę, wybacz mi!".
Woli raczej zawstydzić się niż stracić
poczucie własnej godności. Kiedy
cierpi z powodu niesprawiedliwości,
znosi to cierpliwie bez jakiejkolwiek
myśli, aby się zemścić. Kiedy jest fał-
szywie oskarżany, nie broni się. Jak
powiedział Trench: "Człowiek łagod-
ny akceptuje krzywdy i zniewagi ze

strony innych ludzi wiedząc, że Bóg
do tego dopuścił dla oczyszczenia lub
ukarania go".

Ktoś kiedyś zdefiniował łagodnego
człowieka jako tego, który przyjmuje
Bożą wolę w swoim życiu bez urazy,
który potrafi być delikatny dzięki po-
siadanej wewnętrznej mocy, i który
znajduje się pod doskonałą Bożą kon-
trolą. Kiedy dr Alexander Whyte usły-
szał opinię o sobie, że nie jest praw-
dziwym wierzącym, wtedy poprosił o-
sobę, która mu to przekazała, o o-
puszczenie jego gabinetu i pozosta-
wienie go sam na sam z Bogiem, gdyż
chciał sprawdzić swoje serce przed
Panem.

Owocem zaś Ducha są: mi-
łość, radość, pok6j, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość.
Przeciwko takim nie ma
zakonu.

Gal. 5,22-23

Apostoł Paweł napisał w pierwszym
liście do Tesaloniczan, że on i jego
współpracownicy odznaczali się ła-
godnością: "byliśmy pośród was ła-
godni jak żywicielka, otaczająca tros-
kiiwą opieką swoje dzieci" (1 Tes.2,7).
Oprócz tego przypomina Galacja-
nom, że powinni poprawiać innych "w
duchu łagodności" (GaI.6,1), gdyż ła-
godność jest cechą Pana Jezusa
Chrystusa (zob. 2 Kor.10,1).

9) Wstrzemięźliwość.

Lepszym określeniem byłoby opa-
nowanie lub samokontrola. Wstrze-
mięźliwość kojarzy się w szczegól-
ności z powstrzymywaniem się od pi-
cia alkoholu. Samokontrola oznacza
abstynencję lub umiarkowanie we
wszystkich sferach życia. Dzięki mo-
cy Ducha Świętego wierzący człowiek
jest w stanie kontrolować swoje myśli,
mowę, życie seksualne, zachcianki,
apetyt i wszelkie inne aspekty życia.

Nie musi być zniewolony przez żadną
pożądliwość.

"A każdy zawodnik od wszystkiego
się wstrzymuje ..." (1Kor.9,25), to zna-
czy kontroluje samego siebie we
wszystkim - przypomina apostoł Pa-
weł. Sam zaś napisał o sobie, że nie
da się niczym zniewolić (1 Kor.6, 12) i
dlatego umartwiał ciało swoje i ujarz-
miał, aby nie zostać zdyskwalifikowa-
nym (1 Kor.9,27).

Zdyscyplinowany chrześcijanin uni-
ka objadania się. Jeżeli uświadamia
sobie, że nie może się obyć bez kawy,
herbaty czy coca-coli, wtedy walczy z
tym przyzwyczajeniem. Odrzuca też
uzależnienie od tytoniu w każdej pos-
taci. Unika również zażywania środ-
ków farmakologicznych, chyba że
przepisał je lekarz. Dla niego każda
forma uzależnienia się jest Goliatem,
którego trzeba w życiu pokonać i
uciąć mu głowę!

Często jednak słyszy się narzeka-
nia chrześcijan, którzy nie mogą sobie
poradzić z takim czy innym nawy-
kiem. Taki defetyzm gwarantuje po-
rażkę. Czy Duch Święty nie jest w
stanie darować potrzebnego zwycięs-
twa ? Jeżeli nie posiadający Ducha
Bożego niewierzący ludzie potrafią
rzucić picie alkoholu lub palenie pa-
pierosów, przestają przeklinać i uży-
wać brzydkiej mowy, a nawet przes-
tają trwonić pieniądze w różnych
grach hazardowych, to o ileż prościej
jest osiągnąć takie zwycięstwo
chrześcijanom wspartym mocą
mieszkającego w nich Ducha Święte-
go!

Apostoł Paweł pisząc do Tytusa na-
kazuje wstrzemięźliwość wszystkim
ludziom: "starzy mają być ... wstrze-
mięźliwi" (Tyt.2,2), "starsze kobiety ...
niech pouczają młodsze kobiety ... że-
by były wstrzemięźliwe" same dając
dobry przykład (Tyt.2,3-5), "Młod-
szych zaś napominaj, aby byli wstrze-
mięźliwi" (Tyt.2,6).

Wstrzemięźliwość, podobnie jak i
inne części owocu Ducha Świętego,
jest cechą ponadnaturalną. Tylko Je-
go moc pozwala chrześcijaninowi
prowadzić zrównoważone duchowo
życie.

oprac. Waldemar Bolkowski

==============================~1~1~~
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Nazwisko VERNON jest znane w
Polsce od wielu lat. Kojarzy się
naszym zborom ze służbą kaz-

nodziejską oraz muzyczną tej amery-
kańskiej rodziny. W bieżącym roku
VERNON BROTHERS zaszczycili
swoją usługą przede wszystkim uro-
czystość otwarcia kaplicy w Bielsku
Podlaskim, połączoną z la-leciem
Kościoła Chrystusowego na ziemiach
polskich. Ale cały ich pobyt w naszym
kraju to jedna wielka praca misyjna.
Między innymi,dzięki inicjatywie
gdyńskiego Zboru n. Kościoła, wystą-
pili w muszli koncertowej sopockiego
molo, głosząc Ewangelię bardzo licz-
nie zgromadzonej publiczności.

Jesteśmy wdzięczni, że kilku braci
znalazło czas na rozmowę, dzięki któ-
rej możemy przybliżyć Czytelnikom
trochę szczegółów z życia i służby
rodziny Vernon oraz rzucić światło na
oddziaływanie tej służby na ludzi pod
różną szerokością geograficzną. W
rozmowie biorą udział Bob i Don Ver-
non oraz zięć Dona - Jack Ward.
- Zacznijmy od Boba, który zains-
pirował powstanie zespołu i jest
jednym z kompozytorów i aranże-
rów dla potrzeb grupy. Czy wycho-
waliście się w rodzinie chrześcijań-
skiej?
- Tak. Matka i ojciec byli ludżmi wie-
rzącymi. Do małego, wiejskiego koś-
ciółka, oddalonego od domu o milę,
prowadzali swoich siedmiu synów:
najstarszego J.P., potem Worda, Dal-
lasa jun. /ojciec również miał na imię
Dallas/, wreszcie nasz kwartet - bliź-

,
BYC NARZĘDZIEM

nięta, czyli mnie Billa, oraz B.J. i naj-
młodszego Dona. (J.P., B.J. - swoisty
sposób posługiwania się inicjałami
imion - przyp. RK).
- Jak doszło do wspólnego muzy-
kowania?
- Zaczęliśmy będąc jeszcze małymi
chłopcami. Mama grała na pianinie w
zborze, ojciec prowadził śpiew, wy-
rastaliśmy więc w kręgu chrześcijań-
skich pieśni. "Jezus kocha mnie to
wiem, moja Biblia mówi to" - to była
jedna z pierwszych pieśni, jakich się
nauczyliśmy. Pamiętam taki obrazek:
ja i mój brat Bill /nazywano nas wtedy
Billy i Boby/ stoimy w kościele przy
pianinie, na którym gra nasza mama,
i śpiewamy. Potem, jako rodzina,
śpiewaliśmy w zborze regularnie raz
w miesiącu. Przychodzili nas słuchać
również nasi sąsiedzi i ludzie z całej
okolicy. Mieliśmy też swój udział w
lokalnym programie radiowym.
- Czy kształciliście się muzycz-
nie?
- Trochę tak. Nasza matka, chociaż
byliśmy bardzo biedni, opłacała nau-
czyciela muzyki, który przychodził z
instrumentami do naszego domu na
farmie. Miattrąbkę, klarnet, saksofon.
Moi bracia nie przejawiali wielkiej chę-
ci do gry, ale ja opanowałem sakso-
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fon. Póżniej nauczyłem sie grać na
fortepianie. To naprawdę Boży dar, że
przy tak skromnej edukacji mogę
grać, a też komponować. Nasze mu-
zyczne predyspozycje wiążą się z za-
angażowaniem w Bożą służbę.
- Jakie mieliście motywacje, dla
których postanowiliście oddać wa-
sze umiejętności na służbę Bogu,
kiedy uzmysłowiliście sobie wasze
misyjne powołanie.
- Kiedy wróciłem z wojska, czułem,
że Bóg ocalił moje życie od śmierci w
czasie II wojny światowej. Bomba ato-
mowa zabiła wielu niewinnych ludzi;
pamiętam płacz, kiedy zrzucano te
dwie bomby. Wiedziałem, iż Bogu
zawdzięczam też, że nie musiałem
brać aktywnego udziału w inwazji na
Japonię. Po wyjściu z wojska powie-
rzyłem swoje życie Bogu. Z Bożą po-
mocą przekonałem braci: Billa, B.J. i
Dona, by pojechali ze mną na obóz
chrześcijańskiej służby. Przy końcu
drugiego tygodnia obozu poświęciliś-
my nasze życie Panu. Dopełniła się
idea pracy misyjnej. I to był początek.
Potem poszliśmy do szkoły biblijnej.
Don był znacznie młodszy, ale po
skończeniu średniej szkoły kształcił
się również w szkole biblijnej. Chrześ-
cijańską misję TV utworzyliśmy w
1956 r., a teraz mamy rok 1991.
- Czy wasza działalność misyjna
jest nadal związana z chrześcijańs-
kimi programami telewizyjnymi?
- Oczywiście. Rozpoczęliśmy od
jednej stacji, która była odbierana w
czterech stanach: Missouri, Oklaho-
ma, Kansas, Arkansas. Potem, już w
Kalifornii, nakręciliśmy trzynaście fil-
mów. Cykl ten nazwaliśmy "Homeste-
ad USA" Jod nazwy rodzinnej miejs-
cowości - przyp. RK/ i to jest też
nazwa naszych stałych programów.
Nasze audycje przekazywało 130
stacji komercyjnych. Obecnie przesz-
liśmy na bardziej nowoczesną tele-
wizję satelitarną oraz kablową. W ten
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sposób jesteśmy oglądani i słuchani
od Amazonii po Alaskę.
- Podobno prowadzicie własną
misję?
- Tak. Nazywa się "Christian Televi-
sion Mission" .Zaczęliśmy w moim do-
mu, potem przenieśliśmy się do biur,
a w końcu, z pomocą innych, wybudo-
waliśmy własny budynek misyjny w
Springfield, w stanie Missouri.
- Bywa, że audycje kierowane są
do określonych środowisk. Do ko-
go adresowane są wasze progra-
my?
- Są przeznaczone dla wszystkich
ludzi, bez względu na ich wiek, sto-
pień zamożności i światopogląd. Jest
to 30-minutowy program muzyczny i
krótkie nauczanie biblijne.
- Jakie kraje odwiedziliście,jako
grupa misyjno-muzyczna, w ciągu
35-letniej działalności?
- Więc Polskę! To już nasza czwarta
podróż do waszego kraju. Kochamy
Polskę, Polaków. Poza tym byliśmy w
Związku Radzieckim, Australii, wielu
różnych krajach Afryki, Ameryki Po-
łudniowej - przede wszystkim w Ek-
wadorze.
- Czy macie jakiś szczególny po-
dział ról w waszej pracy?
- Właściwie nie. Mimo tego, że two-
rzymy kwartet muzyczny, to jesteśmy
wszyscy po pierwsze kaznodziejami.
Posługujemy się również nieźle ka-
merą video w naszych podróżach. To,
co sfilmujemy, wykorzystujemy w na-
szych programach. Słowo łączymy z
muzyką i obrazem.
- Usługujecie muzycznie prze-
ważnie w kwartecie, ale zauważy-
liśmy, że czasami zapraszacie do
współudziału swoje żony.
- O, tak. W poprzednich latach śpie-
wały dużo więcej. Różne są przyczy-
ny, dla których teraz jest inaczej. Moja
żona, na przykład, była chora przez
prawie 20 lat. To z powodu jej choroby
przeprowadziliśmy się do Kallfor-
nii.Teraz czuje się już znacznie lepiej

i zamierza w tym roku znowu włączyć
sie do pracy zespołu. Nasze żony
spotkaliśmy w szkole biblijnej. Ja poz-
nałem Patrycję podczas tournee chó-
ru uczelnianego. W czasie jednej z
prób zauważyłem tę piękną, czarnow-
łosą, niebieskooką dziewczynę. Wte-
dy powiedziałem sobie: ona jest dla
mnie!
- Interesujące, czy wybraliście
swoje żony pod kątem potrzeb wo-
kalnych, czy był to przypadek?
- /śmiejąc się szeroko/ Tak, to dziw-
ne! Głosy naszych żon są żeńskimi
odpowiednikami naszych męskich.
Bill - I tenor - poślubił Joy, która śpie-
wa I sopranem. Ja, Bob, II tenor oże-
niłem się z II sopranem. B.J. śpiewa
basem, a jego żona, Lodi, niskim al-
tem. A Don - baryton - poślubił Carol
- I alt. To jest zadziwiające, niepraw-
daż?
- Służycie talentami ponad 30 lat.
Być może macie już swoich sukce-
sorów w tej dziedzinie?
- Młodszej generacji naszej rodziny
przekazaliśmy umiłowanie śpiewu i
pracy misyjnej w ogóle, ale na razie
pracują indywidualnie, wg własnych
koncepcji i możliwości. Czterech na-
szych synów jest kaznodziejami, kilka
naszych córek wyszło za mąż za lu-

dzi, biorących czynny udział w życiu
zboru. Jack, obecny tu, ożenił się z
Michael, służy w Greenvill, lllinois, w
First Christian Church, gdzie jest od-
powiedzialny za stronę muzyczną.
Michael gra na fortepianie, ma piękny
głos i śpiewa czasem z nami z nami.
- Jack, wiemy, że pracujesz z mło-
dzieżą, że zajmujesz się stroną mu-
zyczną w swoium zborze. Powiedz,
czy masz szczególne przygotowa-
nie do prowadzenia muzyki w kos-
ciele?
- Podstawy muzyczne zdobyłem w
szkołach biblijnych, do których u-
częszczałem.
- A jakie miejsce ma muzyka w
kształceniu przyszłych kaznodzie-
jów, pastorów?
- Od każdego studenta indywidual-
nie zależy, czy wybierze jako jeden z
przedmiotów muzykę. Nie jest to
przedmiot obowiązkowy. Mamy wielu
pastorów, którzy nie śpiewają, ale jest
rzeczą ważną to, że ustanawiają czło-
wieka, który jest odpowiedzialny za
muzykę w zborze. Sami zajmują się
kaznodziejstwem, są jednak entuz-
jastycznie nastawieni do muzyki w
kościele. Myślę jednak, że przedmioty
muzyczne powinny mieć wyższą ran-
gę w naszym, biblijnym szkolnictwie.
Nie jesten odosobniony w takim wi-
dzeniu sprawy, z coraz większą tros-
ką mówi się o tym.
- W jaki sposób wykorzystujecie
muzykę w ewangelizacji?
- Wszystko zaczynamy od muzyki.
Każde nabożeństwo rozpoczynamy
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śpiewem, który, z początku radosny,
staje się stopniowo wyciszony. Jest to
przygotowanie do słuchania Słowa. A
potem jeszcze muzyka utrwala to Sło-
wo.
- Bob, czy chcesz coś dodać w tej
kwestii?
- Mam świadomość tego, że muzyka
zawsze odgrywała w kościele dużą
rolę, ale szczególnie wielką ma we
współczesnym świecie, kiedy wśród
młodego pokolenia obserwuje się
swoistą rewolucję, polegającą na u-
tożsamianiu swoich poglądów z mu-
zyką.
- W świetle powyższej wypowie-
dzi interesująca staje się twoja opi-
nia o roli muzyki w Kościele ...
- Muzyka jest bardzo ważna. Oczy-
wiście mamy studiować Biblię, słu-
chać kazań, ale czasem to właśnie
muzyka jest w stanie zainspirować
ludzi w znacznie większym stopniu
niż kazanie. Natomiast wiem, że uży-
wając swojego talentu, muszę być po-
korny. Nie mam prawa chlubić się
nim, lecz stale pamiętaćotym, że Bóg
dał mi talent, bym mógł poruszać ser-
ca ludzi, aby zbliżyli się do Stwórcy.
- Czy uważasz, że wszystkie ga-
tunki muzyki mogą być w Kościele
tolerowane?
- Na pewno nie. Jednak musimy pa-
miętać, że Kościół jest nie tylko dla
ludzi starych. Ponieważ upodobania
są różne, więc i muzyka może być
różna. Ale trzeba nad tym czuwać. Z
pewnością nie można dopuścić do
skrajności, przyzwalając na, tak bar-
dzo dziś w świecie popularną, muzy-
kę destrukcyjną, jak heavy metal, czy
hard rock. Warto też podkreślić, że
muzyka w Kościele nie powinna być
prymitywna.
- Wydaje się, iż uwzględniacie
różnicę stylistyczną, między muzy-
ką przeznaczoną na nabożeństwa a
koncerty.
- W niedzielnych, porannych nabo-
żeństwach muzyka ma chwalić Boga.
Wszystko powinno być temu podpo-
rządkowane. Natomiast po społecz-
nościach możemy sobie pozwolić na
inne typy muzyki. Generalnie jednak
zadaniem muzyki jest poruszanie
serc. Jesteśmy zgromadzeniem świę-
tych, powołanymi ze świata, więc nie
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powinniśmy używać muzyki, naśladu-
jącej trendy świeckie. Osobiście od-
różniam to, co jest właściwe dla nabo-
żeństwa.
- Pozwólmy Bobowi odpocząć,
zanim powie ostatnie słowo. Don,
teraz kilka pytań do Ciebie. Kto od-
powiada w waszym zespole za
stronę organizacyjną i artystycz-
ną?
-Inspiracja artystyczna i muzyka po-
chodzi zwykle od Boga, ale współpra-
cujemy także z innymi muzykami, w
tym z profesjonalistami. Ja jestem dy-
rektorem misji. Organizuję m.in. takie
podróże, jak ta do Polski, ale jestem
równocześnie pełnoprawnym człon-
kiem zespołu. Wspólnie bierzemy u-
dział w spotkaniach ewangelizacyj-
nych i razem planujemy nasze prog-
ramy telewizyjne.
- Czy rejestrujecie swoje progra-
my muzyczne?
- Do tej pory dorobiliśmy sie 25 albu-
mów płytowych.
- Czy to jest największe osiągnię-
cie Waszej grupy?
- Nie. Największym osiągnięciem
jest móc widzieć, jak Słowo Boże
zmienia ludzkie życie.
- Bob wypowiadał się na temat
znaczenia muzyki w Kościele. Czy
chciałbyś ustosunkować się do
kwestii wagi muzyki w życiu indy-
widualnym chrześcijanina?
- Myślę, że muzyka ma zauważalny
wpływ, jeśli chodzi o rozwijanie radoś-
ci, jaką mamy w Chrystusie i pogłębia-
nie miłości do Jezusa oraz naszych

bliźnich. Chrześcijańska muzyka po-
winna istnieć w naszym życiu i głosić
radość, jaką posiadamy ze względu
na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
- Wróćmy, na zakończenie naszej
rozmowy, do Boba. Co szczególne-
go chciałbyś powiedzieć Czytelni-
kom "Słowa i Życia"?
- Chciałbym powiedzieć, że najważ-
niejszą rzeczą w życiu jest być sobą,
takim, jakim stworzył mnie Bóg. Być
pokornym, być narzędziem w ręku
Bożym. Być tym, kim On chce, abyś-
my byli. Niezależnie od tego, czy jes-
teśmy kaznodziejami, prawnikami,
muzykami, rolnikami, czy mechanika-
mi, musimy pamiętać, tak Ameryka-
nie jak i Polacy, że Słowo Boże nas
poucza:"Szukajcie najpierw Królest-
wa Bożego i jego sprawiedliwości, a
wszystko inne będzie wam dodane".
Jeżeli na pierwszym miejscu w na-
szym życiu jest Chrystus, On pomoże
nam i będzie nas prowadzić w sposób
dla nas najlepszy, tak, jak On sam
chce. Więc cokolwiek robimy, stawiaj-
my Boga na głównym miejscu i służ-
my bliźnim, a On będzie nam błogos-
ławił.
- Serdecznie dziękujemy za roz-
mowę. Mamy nadzieję, że będzie-
my mogli słuchać Was jeszcze nie-
jednokrotnie w Polsce. Niech Bóg
nadal używa Was, jako Swoje na-
rzędzie w dziele zmiany ludzkich
serc.

rozmawiał Ryszard Krawczyk
tłumaczyła Monika Krawczyk

Grupa nowoochrzczonych w Zborze warszawskim "Chrześcijańska Społeczność"
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BIELSK PODLASKI

Białostocczyzna jest kolebką Koś-
cioła Chrystusowego na ziemiach

polskich. Tu rozpoczynał swą pracę
br. Konstanty Jaroszewicz w roku
1921, po powrocie z USA. Stąd wy-
wodzi się większość pionierów n.
Kościoła: Nikon Jakoniuk, Mikołaj
Korniluk, Paweł Bajeński, Teodor
Lewczuk, Bolesław Winnik. Na tym
terenie działał również Jerzy Sace-
wicz. Przed II wojną światową istania-
ło tu 5 zborów i 15 placówek. Dlatego
też właśnie na Białostocczyźnie miała
miejsce uroczystość 70-lecia pracy
Kościoła Chrystusowego w Polsce.
Uroczystość ta zbiegła się z otwar-
ciem i poświęceniem nowo wybudo-
wanego Domu Modlitwy w Bielsku
Podlaskim, przy ul. B. Prusa 2. Zbór
w Bielsku Podlaskim powstał w 1967
roku. Przez ponad 20 lat nabożeńst-
wa odbywały się w małej kaplicy, przy
ul. Nowotki 34. Przez kilkanaście lat
Zbór ubiegał się o zezwolenie na bu-
dowę Domu Modlitwy, aż wreszcie w
1985 roku rozpoczęto jego budowę.

"Z łaski Bożej kończymy budowę
Domu Modlitwy naszego Zboru. Z po-
mocą Bożą i Waszą budowaliśmy go
przez 6 lat. Teraz chcemy, wspólnie z
Wami, podziękować za to Bogu" - tak
rozpoczynało się zaproszenie do Biel-
ska Podlaskiego, skierowane do
wszystkich zborów.

- _-..-

Uroczystość otwarcia Domu Modlit-
wy poprzedzona była 2-dniową konfe-
rencją dla pracowników Kościoła i ich
żon. Jej tematem była "Rola i zadania
kaznodziei i jego rodziny w służbie
Zboru".

Wykłady prowadzono w dwóch gru-
pach: dla braci i sióstr. Doświadcze-
niami ze swej służby dzielili się z nami
bracia Vernon i br. Ken Mead, oraz
siostry: Carol i Joy Vernon oraz Adela
Bajko.

Zarówno podczas Konferencji, jak i
przez cały czas trwania uroczystości,
korzystaliśmy z pomieszczeń Bursy
Szkolnej. Wszyscy czuli się tam jak w
domu, dzięki miłej, wspaniałej obsłu-
dze i smacznym posiłkom.

Przygotowania do otwarcia Domu
Modlitwy trwały do ostatniej chwili. W
kaplicy odbywało się generalne
sprzątanie, ustawianie nowych, bar-
dzo ładnych i wygodnych ławek. Br.
Marek Andrzejczuk zdążył jeszcze
przymocować tablicę informacyjną.
Prace zostały, w zasadzie, zakończo-
ne i punktualnie o godz. 15.00 dnia 29
czerwca 1991 roku nastąpiło oficjalne
otwarcie. Bracia: P. Bajko, H. Sace-

• •j
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wicz i K. Jakoniuk przecięli wstęgę.
Goście i zborownicy wypełnili kaplicę,
która, w tym momencie, okazała się
za mała. Międzyzborowy chór, pod
dyrekcją s. Danuty Ryżyk i przy akom-
paniamencie s. Miry Krawczyk, wpro-
wadził wspaniały nastrój uroczystą
pieśnią "0 Panie błogosławić racz".
Następnie br. Konstanty Jakoniuk,
pastor Zboru, przywitał zgromadzo-
nych i przedstawił krótki rys historycz-
ny Kościoła Chrystusowego na Bia-
łostocczyźnie, dzieje Zboru i budowy
Domu Modlitwy. Obecni byli przedsta-
wiciele władz miasta, duchowni z in-
nych Kościołów, przedstawiciel Urzę-
du Wojewódzkiego w Białymstoku,
główny architekt prof. dr Czarnecki z
małżonką, a też liczni goście z zagra-
nicy. Wielu z nich, w krótkich słowach,
dzieliło się refleksjami i przekazywało
życzenia dla Zboru.

Następna uroczystość, 70-lecie
pracy Kościoła Chrystusowego w Pol-
sce, rozpoczęła się o godz. 18.30.
Wygłoszono m.in. dwa referaty: br.
Henryk Sacewicz mówił o historii n.
Kościoła, a br. Andrzej Bajeński roz-
taczał wizję Kościoła, wkraczającego
w XXI wiek. Brat Paweł Bajko, prze-
mawiając na zakończenie, przyto-
czywszy werset Hebr. 13,7:"pamiętaj-
cie na wodzów waszych, którzy wam
głosili Słowo Boże, a rozpatrując ko-
niec ich życia, naśladujcie wiarę ich",
przypomniał sylwetki pionierów n.
Kościoła.
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Następnego dnia, tj. w niedzielę, 30
czerwca o godz. 10.00, sala ponow-
nie okazała się zbyt mała. Podczas
uroczystości poświęcenia Domu
Modlitwy wiele osób musiało stać
przez ponad 3 godziny (tyle trwało
nabożeństwo). Przemawiało wielu
braci, gości z kraju i zagranicy. Usłu-
giwał chór i trio wokalno-instrumental-
ne w składzie: s. A. Lewczuk i br. M. i
R. Krawczykowie.

Uroczystość zakończono Wiecze-
rzą Pańską.

O godz. 16.00 kaplica ponownie
wypełniła się po brzegi. Tym razem
wielu mieszkańców Bielska przybyło
na koncert śpiewającej rodziny Ver-
non z USA. Rodzina Vernon usługi-
wała również w czasie poprzednich

uroczystości, ale tym razem mieliśmy
szczególny przywilej przeżyć ducho-
wych i artystycznych.

Jesteśmy, jako Zbór, wdzięczni Bo-
gu za Braci i Siostry, a też naszych
Przyjaciół, z którymi dzieliliśmy ra-
dość tych uroczystych dni. Niech Bóg
obficie wynagrodzi wszystkim, którzy,
poprzez miłość do Jezusa, byli też z
nami podczas trudnych, pełnych wy-
siłku, 6 lat budowy. W ciągu tych lat
Pan uczył nas modlitwy i ufności. On
sam rozwiązywał nasze problemy i z
Nim pokonywaliśmy trudności. Bóg
darował wielu przychylnych nam lu-
dzi. Pracowali Bracia i Siostry z na-
szego Zboru. Korzystaliśmy z pomo-
cy okolicznych zborów, a też przyja-
ciół. Bóg poruszył wiele serc w kraju i
za granicą, by wesprzeć nas finanso-
wo. I tak oto powstał Dom Modlitwy,
jako świadectwo wspólnego wysiłku i
jedności ludu Bożego dla głoszenia
Ewangelii Jezusa Chrystusa. 29 i 30
czerwca 1991 zapisały się głęboko w
naszych sercach i na długo pozosta-
ną w naszej pamięci.

Na zakończenie ważna informacja:
nabożeństwa w Bielsku Podlas-
kim, przy ul. B. Prusa 2, odbywają
się w każdą niedzielę o godz. 10.00
iw każdy piątek o 18.00. Zaprasza-
my.

Maria Jakoniuk

•
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,MIĘDZYLES
Otwarcie i poświęcenie D?~u Modlit":""y

to wspaniała uroczystosc. Po długim
zazwyczaj okresie budowy nadchodzi
moment, kiedy można zaprosić gości i
uroczyście zainaugurować funkcjonowa-
nie nowego obiektu. Dla Kościoła Zborów
Chrystusowych rok bieżący jest pod tym
względem wyjątkowy. W czerwcu
odbyły się bowiem aż trzy takie uro-
czystości, a mianowicie: w Między-
lesiu, Białogardzie i Bielsku Podlas-
kim.

Międzyleś to wieś w województ-
wie bialskopodlaskim. Nowo wybu-
dowany tam Dom Modlitwy jest no-
wą siedzibą Zboru, zgromadzają-
cego się dotychczas w prywatnym
domu w Matiaszówce. Kaplicę bu-
dowano w rekordowo krótkim cza-
sie, bo w ciągu dwóch lat. Było to
możliwe dzięki pomocy finansowej
współwyznawców z USA Ipoprzez
br. Pawła Bajkol, Kościoła Ewange-
lickiego z Norwegii, a też własnemu
wkładowi członków Zboru, zarówno
w formie materialnej, jak i pracy fi-
zycznej. Nie bez znaczenia były tu
też fachowe umiejętności budowla-
ne braci Bronowickich: ojca i syna.
Należy przyznać, że Zbór dobrze
wykorzystał daną mu szansę, a
efekt tego można, w dosłownym te-
go słowa znaczeniu, oglądać. Bu-
dynek skromny, doskonale wkom-
ponowany w krajobraz, przejawia
myśl architekta, troskę o funkcjo-
nalność i wystrój. Patrząc na niego
chce się powiedzieć, że zasada Ap. Paw-
ła, "cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie,
jako dla Pana, a nie dla ludzi" IKol. 3.23/,
była przestrzegana, chociaż to właśnie
ludzie będą z tego korzystać, gdyż Dom

Modlitwy w pełni zaspokoi potrzeby Zbo-
ru.

Uroczystość otwarcia odbyła się 16
czerwca br. Przybyło wielu gości, a wśród
nich Braterstwo Bajkowie i rodzina Ver-
non z USA. Sporo osób musiało zadowo-
lić się miejscem przed kaplicą. Przewod-

niczył br. Piotr Bronowicki Ijun./, pastor
Zboru. W swoim przemówieniu podkreś-
lał, iż Bóg sam to sprawił, że Dom Modlit-
wy mógł być wybudowany i przede wszys-
tkim Jemu należy się wdzięczność. Dzię-
kował również imiennie tym, którzy przy-

czynili się do tego. Po części oficjalnej,
wspólnym uwielbianiu Pana i Wieczerzy
Pańskiej, Słowem Bożym usługiwali kolej-
no bracia: Mirosław Zabłocki Ilz. 66,1-2/,
Henryk Sacewicz IPs. 84, 2-5/, B.Vernon
IKor. 9,19-10,13/i Paweł Bajko. Uroczys-
tość uświetnił swoją usługą zespół wokal-
ny rodziny Vernon, a też śpiewająca gru-
pa młodzieży z Terespola. Społeczność
kontynuowano przy stołach, uczestnicząc
we wspólnej uczcie agape.

Co z tego zostanie? Czy tylko miłe
wspomnienia uczestników? Wierzę, że

głoszone tam Słowo Boże zaowo-
cuje w życiu, znajdzie dobrą glebę.
Na długo pozostanie w pamięci słu-
chaczy Słowo, że "Bóg nie mieszka
w budowlach ręką ludzką zbudo-
wanych", bo wszystko należy do
Niego, a Ziemia jest zaledwie Jego
podnóżkiem."Błogosławieni, którzy
w Domu Twoim mieszkają, nieus-
tannie Ciebie chwalą, ... lepszy jest
dzień w przedsionkach Twoich, niż
gdzie indziej tysiąc" z pewnością
będzie zachętą do nieopuszczania
wspólnych zgromadzeń.

Tematem końcowej usługi był
Kościół, w biblijnym znaczeniu tego
słowa, którego kamieniem węgiel-
nym jest Jezus Chrystus, a począt-
kiem chwalebny Dzień Pięćdzie-
siątnicy. Jako Oblubienica Chrystu-
sa Kościół ma być gotowy na Przyj-
ście Pańskie, ma też konkretne za-
danie do wypełnienia: zwiastowa-
nie Ewangelii. W imieniu Redakcji
życzę Siostrom i Braciom ze Zboru
w Międzylesiu, (parafrazując tekst,
przytoczony na zakończenie przez
br. P. Bajko IMat. 28, 18-20/), by szli
i czynili uczniami okoliczne wsie, a

Pan jest z Wami po wszystkie dni. Niech
Pan wyśle Was na swoje żniwo, a plon
niech wypełni Wasz nowy, piękny Dom
Modlitwy.

IN. H.!

III MIĘDZYWYZNANIOWA KONFERENCJA NAUCZYCIELI CHRZEŚCIJAN

KATOWICE 4-5-6 PAŹDZIERNIKA 1991 r.
W dniach 4-6.X. br. odbędzie się w Katowicach III Konferencja Nauczycieli Chrześcijan, któ~ej .celem jest pogł~bi~nie

wiedzy w zakresie metod i możliwości zwiastowania Ewangelii w szkołach i placówkach oswla~owych. Przewidule
się również tematy do zastosowania w praktyce dydaktyczno-wychowawczej.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Kościół Chrześcijan Baptystów
40-218 Katowice-Bogucice
ul. Morawska 10
"3 Konferencja Nauczycieli"

Szczegółowe informacje przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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SŁOWO IlYCIE
OBÓZ DZIECIĘCY W OSTRÓDZIE 3-14 lipca 1991 r.

Zwierzenia kierownika
Kiedy w upalne popołudnie 3 lipca'91

wysypała się z autokaru gromada ro-
ześmianych dzieci i rozbiegła się między
rzędy zielonych namiotów, zrozumiałem,
że oto rozpoczął się pierwszy, samodziel-

lewskiej i A. Januszkiewicz, czynione
jeszcze na długo przed lipcowym obo-
zem. Podziwialiśmy nowy styl i wystrój
Kaplicy "Stodoła", sponsorem której jest
br. Jerzy Bajeński. Było to miejsce wie-

Grupa dzieci białoruskich z plecakami zakupionymi przez Zbór "Chrześcijańska Społeczność"

nie przeze mnie prowadzony, obóz. I cho-
ciaż na długo przedtem żyłem przygoto-
waniami do niego, to dopiero teraz poczu-
łem ciężar odpowiedzialności za tych 7-
12-latków, zupełnie tak samo, jak ci mali
przybysze, uginający się pod ciężarem
plecaków, w które troskliwi rodzice wpa-
kowali pół szafy ubrań. Zresztą zupełnie
niepotrzebnie, bo od rana do późnego
wieczora chodziliśmy raczej skąpo odzia-
ni, wciąż polewając się wodą, lub wskaku-
jąc co chwilę do jeziora. Był to bowiem
jedyny sposób na 40·C upał, doskwierają-
cy całe dwa tygodnie.

Nie tylko tropikalna pogoda, ale też
niezwykłe rozśpiewanie dzieci pozostanie
mi długo w pamięci. Przysłuchując się
zajęciom muzycznym, prowadzonym
przez s. Dorotę Barczuk i dziecięcą mini
orkiestrę, podziwiając spontanicznie two-
rzące się zespoły, jak też występy solis-
tów, odniosłem wrażenie niezwykłej
szczerości tej wdzięcznej formy oddawa-
nia chwały Bogu.

Nie słońce, jezioro, zajęcia w wodzie i
na boisku, będące niewątpliwą atrakcją,
lecz spotkania biblijne, prowadzone przez
ciocie, były najbardziej wyczekiwane
przez dzieci. Dziękowałem Bogu za Jego
moc, wciąż podziwiając ufność dziecię-
cych serc. Z pewnością przyczyniło się do
tego również staranne przygotowanie
sióstr: W. Naumiuk, B. Latuszek, M. Mi-
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czornych społeczności, jak również roz-
mów i modlitw z dziećmi w ciągu dnia.

Wciąż miałem pełne ręce roboty, ale z
boku dyskretnie pomagała mi osoba, na
którą zawsze mogłem liczyć - nieoceniona
Ciocia Danusia, czyli s. Danuta Ryżyk,
która od ponad 25 lat prowadziła obozy
dziecięce. Kiedy jednak, pośród głośnych
protestów dzieci i gorących łez własnych,
przekazała mi pałeczkę Itaką symbolicz-
ną od cymbałków/, zrozumiałem, że to
ostateczne pożegnanie i nieodwołalnie
pozostałem sam. No może niezupełnie.
Wciągnięty w rytm dnia, od pobudki aż do

ciszy nocnej, dopiero na wieczornych
spotkaniach z 35-osobowym personelem
miałem czas, by stwierdzić, że wszyscy
należycie wypełniają powierzone im obo-
wiązki, że Bóg chroni nas i błogosławi
nam. Rozdzielając zadania na następny
dzień zdumiewało mnie zaangażowanie i
zapał, z jakim ci młodzi ludzie troszczyli
się o powierzone im dzieci, modlili się o
nie, zabiegali o ich dobro.

Wśród uczestników była 21-osobowa
grupa dzieci z Białorusi, dotkniętych zna-
mieniem Czernobyla. Rodziło to we mnie
wiele obaw i trosk. Trzeba było opłacić ich
podróż, pokryć koszty pobytu, wyposażyć
je w wiele rzeczy. Bóg zaspokoił jednak
wszystkie nasze potrzeby. Br. Oliver Sin-
ton "zdobył" aż za granicą serca ludzi,
którzy dofinansowali wypoczynek tych
dzieci w Ostródzie. Okazało się, że nawet
język nie może być przeszkodą w dziecię-
cej przyjaźni. Nasze dzieci spontanicznie
dzieliły się wszystkim, czynem pokazując,
jak rozumieją miłość bliźniego. Boża po-
moc poprzez ofiarność wielu ludzi, w tym
również członków warszawskiego Zboru
"Chrześcijańska Społeczność", sprawiła,
że dzieci te wyjechały z Polski szczodrze
obdarowane.

Niejednokrotnie podczas obozu wyda-
wało mi się, że po powrocie do domu
uszczęśliwi mnie jedynie długi wypoczy-
nek i spokojny sen. Nie te jednak uczucia
dominowały, gdy pożegnałem się ż dzieć-
mi. Przepełniała mnie wdzięczność za
dziecięce serca oddane Bogu, za wspa-
niałe, wieczorne społeczności,kiedy to
wujek John i wujek Krzyś Zaręba w pros-
tych słowach budowali obraz Bożej Miłoś-
ci. Wciąż na nowo przeżywałem wzrusze-
nie, wspominając jak wiele radości daje
uśmiech szczęśliwego, zbawionego
dziecka.

Tadeusz Naumiuk

Pożegnanie s. Danuty Ryżyk - po 25 latach pracy zdecydowała się przekazać pałeczkę
br. T. Naumiukowi.
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Poniżej przedstawiamy kolejny już artykuł dr. Davida R. Reagana, ewangelisty "Lamb & Lion
Ministries" - interdenominacyjnej misji, której celem jest zwiastowanie powtórnego (rychłego)
przyjścia Jezusa. Dr David Regan jest autorem wielu artykułów publikowanych w różnych czaso-
pismach oraz twórcą audycji radiowych nadawanych codziennie na falach krótkich na cały świat.
Audycje nazywają się "Christ in Prophecy" (Chrystus wproroctwie) i dotyczą wyłącznie nauki Słowa
Bożego zwiastowanego w proroctwach. Napisał również szreg książek, z których najważniesze
to: "Trusting God", "The Christ in Prophecy Study Guide", "What the Bibie Says About AIDS?".
Jego kazania i wykłady są nagrywane na kasety i rozprowadzane po całym świecie. Kilka miesięcy
temu dr Reagan wygłosH w naszym kraju serię wykładów poświęconych powtórnemu przyjściu
Pana Jezusa Chrystusa.

Przegląd znaków
Nie ma powodu, aby powrót Pana Jezu-

sa Chrystusa zaskoczył któregokol-
wiek z chrześcijan "jak złodziej w nocy" (1
Tes.5,4). W Biblii jest opisanych wiele
znaków, które wskazują na czas powrotu
Pana Jezusa. Pan Bóg "nie chce, aby
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy
przyszli do upamiętania" (2 Piotra 3,9).

Na jakie znaki Biblia zwraca naszą uwa-
gę? Znaki te można podzielić na kilka
grup:

1) Znaki natury.

Do znaków natury zaliczyć można trzę-
sienia ziemi, głód, mór czy znaki na niebie
(zob. Ew. Mat.24 i Ew. Łuk.21). Zauważ-
my, że Pan Jezus mówi o nich przyrównu-
jąc je do boleści (jak przy porodzie - Ew.
Mat.24,8). Znaczy to, że im bliższe będzie
przyjście Pana Jezusa, tym znaki te będą
coraz częstsze i będą występować coraz
intensywniej.

2) Znaki w życiu społecznym.

W oparciu o Rzym.1 ,18-32 i 2 Tym.3, 1-
5 znaki te można scharakteryzować nas-
tępująco: religia - humahizm, bóstwo -
materializm, styl życia - hedonizm (hedo-
nizm jest to filozoficzna doktryna etyczna
uznająca przyjemność lub rozkosz za cel,
najwyższe dobro i główny motyw działa-
nia człowieka, a uniknięcie bólu lub przyk-
rości za warunek szczęścia) i nihilizm (ni-
hilizm oznacza odrzucanie, negowanie
wszelkich przyjętych wartości, norm, za-
sad, praw życia zbiorowego i indywidual-
nego - absolutny sceptycyzm).

3) Znaki duchowe.

Znaki negatywne zawierają pojawienie
się fałszywych mesjaszy i ich kultów, od-
stępstwo nominalnego chrześcijaństwa,
prześladowanie wiernych chrześcijan i
rozprzestrzenianie się satanizmu (zob.
EW.Mat.24; 1 Tym.4; 2 Tym.3; 1 Pt.4; 2
Pt.2 oraz 1 Jana 2). Do pozytywnych zna-
ków duchowych zaliczyć można zwiasto-
wanie ewangelii na całym świecie, coraz
bardziej nasilające się działanie Ducha
Swiętego i rosnące duchowe oświecenie
pozwalające lepiej rozumieć proroctwa,
które były "zapieczętowane" aż do cza-
sów ostatecznych (zob. EW.Mat.24; Joela
2 i Dan.12).

4) Znaki postępu technologiczne-
go.

Eksplozja wiedzy naukowej znalazła
zastosowanie w wielu dziedzinach np. w
telekomunikacji, transporcie, przetwarza-
niu danych, w przemyśle zbrojeniowym
itd.(zob. Dan.12; EW.Mat.24; Obj.Jana 11
i 13).

5) Znaki polityczne.
Do nich można zaliczyć tzw. równowa-

gę strachu (produkcja i rozmieszczanie
arsenałów broni nuklearnej), wojny, wieś-
ci wojenne, rozwijającą się konfederację
narodów europejskich, potęgę Chin, co-
raz większe zaangażowanie Związku Ra-
dzieckiego w sprawy bliskowschodnie
itp.(zob. Dan.11; Obj.Jana 9 i 16).

6) Znaki dotyczące Izraela.

Należą do nich: powstanie państwa Iz-
rael, odrodzenie języka, hebrajskiego, po-
nowne zgromadzanie Zydów "z czterech
stron świata" i ich powrót do ziemi świętej,
wskrzeszenie potęgi militarnej Izraela, za-
jęcie całej Jerozolimy oraz skoncentrowa-
nie światowej polityki na wydarzeniach
bliskowschodnich, a w szczególności na
wydarzeniach związanych z Izraelem
(zob. Izaj.r.11 ,35 i 66; Zach.12-14; Sof.3).

W EW.Łuk.21 ,28 Pan Jezus powiedział,
że "gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie
się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża
się odkupienie wasze".

ZNAKI KLUCZOWE

Najważniejszymi znakami są te, które
odnoszą się do Izraela, ponieważ Bóg
używa narodu izraelskiego jako zegara
prorockiego. Są dwa kluczowe proroctwa
wiążące powtórne przyjście Pana Jezusa
z wydarzeniami mającymi miejsce w his-
torii narodu wybranego po 1948 roku. Oba
te wydarzenia jasno określają czas , w
którym żyjemy, jako czas rychłego przyjś-
cia naszego Pana.

Pierwszym z nich jest ponowne utwo-
rzenie państwa Izrael, co nastąpiło 14 ma-
ja 1948 roku. Pan Jezus wyróżnił to wyda-
rzenie jako wskazujące na Jego rychłe
przyjście. Proroctwo to jest zawarte w po-
dobieństwie o drzewie figowym
(Ew.Mat.24,32-35), które Pan Jezus po-

czasu
wiedział swoim uczniom będąc z nimi na
Górze Oliwnej. Dzień wcześniej Pan Je-
zus przeklął drzewo figowe i ono uschło
(Ew.Mat.21 ,18-19). Było to symboliczne
proroctwo wskazujące na mające wkrótce
nastąpić wylanie Bożego gniewu na naród
izraelski za odrzucenie Syna Bożego -
Mesjasza. Na drugi dzień Pan przypom-
niał swoim uczniom o drzewie figowym.
Powiedział im, aby bacznie obserwowali,
kiedy ono znowu wypuści liście. Innymi
słowy kazał im zwrócić uwagę na czas
odrodzenia się Izraela. Powiedział im tak-
że, że gdy to nastąpi, On będzie u drzwi
niebios, gotowy do powrotu
(Ew.Mat.24,33). Równie ważne jest nas-
tępne zdanie, które brzmi: "Zaprawdę po-
wiadam wam, nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko stanie" (Ew. Mat.
24,34). Które pokolenie? To, które zoba-
czy, że drzewo figowe wypuszcza liście.
My jesteśmy tym pokoleniem. Drzewo fi-
gowe wypuściło liście. Pan Jezus "blisko
jest, tuż u drzwi".

Drugim kluczowym proroctwem wypo-
wiedzianym przez Pana Jezusa w tej sa-
mej rozmowie jest proroctwo zapisane
przez Łukasza: "(Zydzi) padną od ostrza
miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli
u wszystkich narodów, a Jerozolima bę-
dzie zdeptana przez pogan, aż się dopeł-
nią czasy pogan" (Ew.Łuk.21 ,24). pierw-
sza część proroctwa wypełniła się w 70 r.,
40 lat po tym, jak Pan Jezus powiedział te
słowa. W tym roku Rzymianie pod do-
wództwem Tytusa. zdobyli. Jerozolimę i
spowodowali rozproszenie Zydów między
narodami. Jerozolima pozostawała pod o-
kupacją pogan przez 1897 lat - aż do 7
czerwca 1967 roku, kiedy to Izraelici zdo-
byli miasto z powrotem dla siebie w czasie
Wojny Sześciodniowej.

Ponowne zajęcie Jerozolimy przez Ży-
dów jest dowodem, że żyjemy w czasie
bliskim powrotu Pana. Pan Jezus zazna-
czył, że Jego przyjście oznaczać będzie
koniec czasów pogan.

Drogi Czytelniku! Żyjemy w pożyczo-
nym czasie. Czy jesteś gotowy na powrót
Pana? Czy czekasz na Niego z utęsknie-
niem? Czy możesz powiedzieć wraz z
apostołem Pawłem, że otrzymasz koronę
sprawiedliwości, bo umiłowałeś przyjście
Pana Jezusa Chrystusa (2 Tym.4,7-8)?

David R. Reagan
(oprac. W.B.)
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SŁOWO IlYCIE
BIBLIA POD NAMIOTEM - LISTY i ŚWIADECTWA

Chrześcija~s~a Społeczność Misyjna - to powołana przez pastora Chrześcijańskiej
Sp?,ecznoscl w Warszawie agencja misyjna o charakterze ponadwyznaniowym, posia-
aeiece status fundacji działającej na rzecz wspierania ewangelizacji i misji kościoła
chrześcijańskiego. Działalnością ChSM kieruje pastor W.Andrzej Bajeński.

Przed postawieniem namiotu w mieście w
którym zamierzamy prowadzić akcję "Biblia

pod Namiotem", kilka dnrwcześniej rozdajemy
na ulicach tysiące zaproszeń, w których infor-
mujemy kim jesteśmy.
o Pochodzimy z różnych środowisk. Uprawia-

my różne zawody. Jesteśmy członkami róż-
nych kościołów chrześcijańskich. ŁĄCZY
NAS PRAGNIENIE WSKAZYWANIA NA
JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY JEST BO-
ŻĄ ODPOWIEDZIĄ NA NAJWAŻNIEJSZE
PYTANIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE Ży-
CIA.

o Cenimy kulturę, lubimy sport, słuchamy mu-
zyki, pragniemy, aby małżeństwa były uda-
ne, a w rodzinach panowała miłość; nie
pogardzamy uczciwymi sukcesami finanso-
wymi; wybieramy wolność od uzależnień;
szanujemy władzę; z troską myślimy o Pol-
sce; kochamy życie.

o Nie uważamy się za chrześcijan lepszych
od innych - raczej za takich, którzy przeko-
nali się, że codzienne naśladowanie Jezusa
Chrystusa to coś o wiele głębszego niż tylko
porządne życie, tradycyjna przynależność
do kościoła, czy przeświadczenie o wyjątko-
wości swojego wyznania.

o Chrześcijaństwo jest dla nas nie tylko reli-
gią, co sposobem życia, trudnym, ale moż-
liwym, jedynie słusznym i zaspokajającym
najgłębsze potrzeby człowieka.

o Właśnie dlateqow oparciu o naukę Biblii i z
pomocą Ducha Swiętego, chcemy budować
swoją wiarę, nadzieję i miłość, tak aby prze-
jawiały się one w naszych nabożeństwach i
codziennym życiu.

o Zawdzięczając tak wiele Chrystusowi uwa-
żamy za swój przywilej, a zarazem i obowią-
zek dzielić się z innymi tym, co On dla nas
uczynił.

Chrześcijańska Społeczność Misyjna
02-620 WARSZAWA
ul. Puławska 114
tel. 44-05-62

Po zakończeniu kolejnej misji nastaje zwykle
czas korespondencji. Otrzymujemy wiele lis-
tów, w których poza pytaniami, są również po-
dziękowania oraz prośby o modlitwy. W prze-
~yłanych listach bardzo często, znajdują się
świadectwa uczestników akcji "Biblia pod Na-
miotem". Czytanie tych listów rodzi uczucie
radości, ale przede wszystkim wdzięczności
Bogu, za Jego działanie w wielu nowych ser-
cach. Na łamach miesięcznika "Słowo i Życie"
pragniemy przedstawić kilka listów, prosząc
zarazem o modlitwy za tych, którzy przez nasze
działanie tzn. akcji "Biblia pod Namiotem" od-
naleźli w Chrystusie Jezusie swego Pana i
Zbawiciela.

pastor Andrzej Bajeński
n••• Byłem cztery razy na spotkaniach z Biblią

pod namiotem. Właśnie wtedy po raz drugi
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dane mi było słuchać Słowa Bożego od Braci
Chrześcijan z różnych kościołów. Po raz pier-
wszy zacząłem sam czytać Pismo Święte pięć
lat temu, kiedy żona wystawiła mnie na ciężką
próbę separacji małżeńskiej, trwającej około
roku. Poróżniliśmy się właśnie w sprawach wia-
ry. Zresztą od początku małżeństwa my i inne
rodziny prześcigały się w udowadnianiu czyja
wiara jest lepsza. Ciągłe dyskusje prowadziły
tylko do sporów i oddalały nas od siebie. Słabła
nasza miłość, a jej miejsce zajmowała pycha i
nienawiść która nas zaślepiała. W tym zaśle-
pieniu stanęliśmy przed sądem świeckim pro-
sząc o rozwód. Bardzo łatwo go uzyskaliśmy.
Stał się on jednak naszym krzyżem, który coraz
bardz~ej przygniata naą do ziemi. Czytając po
raz pierwszy Pismo Swięte szukałem upra-
wiedliwienia dla siebie. Wybierałem to, co było
dla mnie wygodne, tak jak to robili faryzeusze
w czasach Chrystusa. Byłem mniej pilny w
praktykach religijnych, ale robiłem więcej dob-
rych uczynków i wydawało mi się, że moja wiara
jest lepsza. Moja żona była bardzo praktykują-
cą katoliczką, ale z taką samą gorliwością gar-
dziła ludźmi niżej urodzonymi i zabroniła mi się
z nimi kontaktować. Pamiętam słowa pastora
jak to łatwo zakładamy na siebie maskę poboż-
ności, obnosimy się ze swoją pobożnością,
robimy to na pokaz, aby inni widzieli, "uprawia-
my" pobożność jak sport .... Moja żona twierdzi-
ła, że liczy sie tylko obecność na mszy św.,
wcale tego co mówi ksiądz można nie słuchać.
W otoczeniu, w którym przebywałem prawie
każdy był pobożny na pokaz, szedł do kościoła
żeby "podpisać listę obecności". Niewielu było
takich, którzy mieli kościół w sercu i miłowali
bliznieqo swego jak siebie samego .... Czytając
Pismo Swięte ciągle mam wrażenie, że Chrys-
tus mówi do mnie osobiście, że ciągle mnie
przestrzega i upomina, Widzę tam swoje odbi-
cie, jak w lustrze, odbicie człowieka grzeszne-
go, zarozumiałego, pysznego, słabego i skłon-
nego do wszelkieqo zła i wszelkich pokus. Czy-
tając listy Sw. Pawła apostoła też mam wraże-
nia, że kieruje je właśnie do mnie i wielu innych
tak jak by wiedział, że jego słowa będą ciągle
aktualne i ciągle trzeba upominać braci, aby nie
zboczyli z drogi prawdy, którą daje Chrystus i
którą jest Chrystus. Słuchając Słowa Bożego
pod namiotem lepiej to zrozumiałem. Chciałem
w tym miejscu podziękować, za wspaniałe ka-
zania, proste i jasne jak słowa Pisma Św. Myś-
lę, że im prostszym językiem je wyrażamy, tym
łatwiej trafiają do słuchaczy. Chciałem też po-
dziękować za wspaniałą rodzinną atmosferę,
jaką stworzyli bracia i siostry pod namiotem.
Zaskoczyła mnie łatwość nawiązywania kon-
taktów, szczerość i bezpośredniość.... W
przedstawionym filmie pt. "Sprawiedliwy z Na-
zaretu". G. Holoubek czytał: "Od tysiącleci co-
dzienne się krzyżujemy". Ile prawdy jest w tych
słowach. Jak długo jeszcze będziemy się krzy-
źować, kamienować, spluwać, dawać fałszywe
świadectwo jeden o drugim. Dlaczego słowa
prawdy tak trudno trafiają do naszych serc,

jakby padały na kamienistą rolę. Co może zro-
bić każdy chrześcijanin, aby to zmienić? Jak
trudno było podnieść rękę pod namiotem, a ja
podniosłem, za każdy razem i się nie bałem.
Przestałem bać się prawdy, pogardziłem grze-
chem ... Proszę, aby pastor zlecił mi jakieś za-
danie. Wiem jak szybko gaśnie głownia wyjęta
z ogniska i rzucona na wigotnąf]lebę ....

Codziennie czytam Pismo Swięte, zwłasz-
cza listy apostoła Pawła. Czuję to tak, jak by On
właśnie do mnie je adresował. Czuję też, że
wzrasta we mnie wewnętrzny spokój, czuję po
prostu obecność Boga, jego wielką miłość jaką
nam ludziom okazuje ... "

Andrzej z Sierpca
"... W ubiegłym roku przebywaliście w Ostro-

wi Mazowieckiej z "Biblią pod namiotem". Pier-
wszy raz na to spotkanie z Wami poszłam z
czystej ciekawości, a potem już ciągnęło mnie
do Was, do Waszych zwierzeń, rozmów o Bo-
gu, piosenek religijnych. Dawało mi to ogromne
przeżycie duchowe. Słuchając Was zaglądało
się do własnej duszy, do własnego wnętrza. Ale
największe wrażenie na mnie zrobiliście Wy
sami, ta radość jaka od Was promieniowała,
coś dobrego i to coś dobrego przenikało we
mnie, ja stawałam się lepsza. Ja Was podziwia-
łam i jednocześnie zazdrościłam, bo we mnie
tego nie było (i chyba nie ma). Na te spotkania
przychodzili ostrowcy kryminaliści i to mnie zas-
koczyło i zastanowiło. Bo dlaczego ich nie ma
w naszych kościołach?! Gdy obserwowałam
ich, to widziałam, że jak "na nich" to zupełnie
znośnie zachowywali się i że do nich to trafiło.
Pomyślałam sobie, że gdyby nasi księża tak
prowadzili rozmowy o Bogu, to może i przes-
tępców byłoby mniej? Dziwiło mnie, że na te
Wasze wspaniałe spotkania przychodzi tak
mało ludzi. Podobno proboszcz zakazał lu-
dziom przychodzić do Was nazywając Was
sektą, a gdy wyjechaliście, to dziękował im, że
nie uczestniczyli w Waszych spotkaniach ....
Nowy ksiądz proboszcz to wspaniały człowiek
otwarty do ludzi, który służy ludziom. Już w
październiku (do czerwca) msze odbywają się
w nowej kaplicy. Kochani! Pomódlcie się (tak
jak to Wy potraficie modlić się prawdziwie) za
naszego księdza, aby Bóg otoczył go swoją
mocą, aby dał mu zdrowie i siły do budowy nie
tylko kościoła - budynku, ale i do odbudowy,
odnowienia duchowego jego parafian (tym kie-
runku prowadzi swoją działalność kapłańską).

Mam nieśmiałą prośbę, czy mogłabym u-
czestniczyć w Waszych modlitwach - spotka-
niach? Jeżeli jest to możliwe, to proszę napisać
do mnie, gdzie i kiedy mogę przyjechać. Inte-
resują mnie też książki i kasety. Ijeszcze jedno.
Mam ostatnio poważne kłopoty - mój mąż jest
chory, nie pracuje, jest na rencie, źle znosi brak
pracy zawodowej, która dawała mu poczucie
wartości. Ten jego stan i niepokój o przyszłość
załamuje mnie. Boję się, że nie dam sobie rady
z problemami jakie nadejdą. Pomóżcie mi swo-
ją modlitwą o mnie i moją rodzinę ...

Jeszcze kilka słów o tym, że odegraliście rolę
w moim życiu. Dzięki Wam zmieniłam się. Spot-
kanie z Wami, przeczytane książki, które od
Was kupiłam, pomogły mi, zmieniły moje pos-
tępowanie wobec najbliższych i innych ludzi.
Wewnętrznie wygładziłam się, stałam się lep-
sza, coś dobrego we mnie weszło i było mi z
tym dobrze. To prawda, że dobro rodzi dobro,
nienawiść rodzi nienawiść".

Krystyna z Ostrowi Mazowieckiej



wydarzenia, wywiady

"Dziękuję za wszystko co dla mnie Pani zro-
biła. Mam tutaj na myśli spotkania z "Biblią pod
namiotem", gdzie w sposób widoczny i godny
naśladowania swoim życiem świadczyła Pani
przynależność do Tego, który od pewnego cza-
su jest dla mnie wszystkim. Pani świadectwo -
które mam nagrane na kasecie magnetofono-
wej złożone w czasie jednego z tych wspania-
łych wieczorów jest bardzo bogate w treść i
pokazuje w sposób namacalny, jak Bóg może
odnowić, zmienić człowieka ... Ostatnio tzn. od
końca czerwca zaszła w moim życiu wielka
zmiana. Zmiana ta dotyczy przyjęcia Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana mojego życia.
Jako człowiek wierzący, nigdy nie zastanawia-
łem się na słowami Pana Jezusa wypowiedzia-
nymi do Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę po-
wiadam ci, jeśli sie kto nie narodzi na nowo, nie
może ujrzeć Królestwa Bożego ". Byłem chrześ-
cijaninem, ale niestety tylko z nazwy, nie wie-
działem jak stać się prawdziwym chrześcijani-
nem. Szkoda tylko, że to spotkanie zaczęło się
bardzo dramatycznie. Żeby Pani mogła to lepiej
zrozumieć, muszę się przyznać, że od dłuższe-
go czasu w moim życiu panowało wielkie zło -
alkohol. Zło to pomimo pozornych przyjemnoś-
ci wyrządzało w moim życiu tak osobistym (ro-
dzina, kontakty z ludźmi, stosunek do drugiego
człowieka) jak i zawodowym wiele złego. Nie
będę opisywał wszyskich tragedii z tym zwią-
zanych, ale przedstawię tylko ostatni przypa-
dek. Otóż, kiedy zostałem katechetą wszyscy,
a najwięcej żona, cieszyli się z tego. No bo
przecież ktoś taki jak katecheta, człowiek mó-
wiący o Bogu, nauczający młode pokolenie
prawd Bożych, moralnego życia, sam powinien
być wzorem i przykładem. Oczywiście ja się z
tym zgadzałem, ale sama Pani wie jak bezsilny
jest człowiek jeżeli żyje z dala od Boga. Można
by w tym miejscu powiedzieć: no jak katecheta
i żyje z dala od Boga. No właśnie tak to wtedy
było. Wiedziałem, że Bog istnieje, mówiłem
dzieciom o Nim, ale słowa które wypowiadałem
potępiały mnie. Między innymi mówiłem o pi-
jaństwie w naszym narodzie, byłem przeciwny
temu, podczas gdy sam piłem. Piłem i to dość
dużo i często. Zdarzało się, że pod wpływem
alkoholu przychodziłem do szkoły, by uczyć
dzieci religii. I tak pewnego dnia właśnie pod
wpływem alkoholu prowadziłem lekcję. Nie
chcę tego opisywać, ale w trybie natychmiasto-
wym rozwiązano ze mną umowę o pracę. Bar-
dzo to przeżywałem i jeszcze więcej piłem. W
sercu jednak przeżywałem coś w rodzaju wy-
rzutów sumienia, a nade wszystko przerażała
mnie potworna pustka, jak w nim zapanowała.
Aż w końcu pewnego dnia na wpół trzeźwy i na
wpół pijany podszedłem do telefonu i zadzwo-
niłem do pastora Andrzeja do Warszawy. Gdy
wszystko opowiedziałem pastor odpowiedział,
że za kilka dni będzie w Gostyninie i chciałby
się ze mną spotkać. Tak też się stało. Przyje-
chał wraz z pastorem Krzysztofem. Po dłuższej
rozmowie uklęknęliśmy i wtedy przyjąłem Jezu-
sa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana mojego
życia. Zmiana była natychmistowa. Od tamtej
pory w moim życiu alkohol nie istnieje. Gdy
widzę kogoś pijanego mówię: Panie, szkoda mi
tego człowieka, nie wie biedak, że istnieje inne
życie, życie bez przeklętej wódki. Jezu, jeżeli
mogę w jakiś sposób pomóc tym ludziom, u-
czyń mnie ratownikiem pijaków. Niech zoba-
czą, że nie wódka, że życie z tym strasznym
nałogiem zawsze prowadzi do upadku człowie-
ka. Ja sam mogę zaświadczyć, że życie z

Jezusem jest wspaniałe, bogate wolne, zresztą
nie muszę tego Pani tłumaczyć ...

Tak bardzo chciałbym żeby wszyscy chrześ-
cijanie żyli tak jak w pierwszych latach chrześ-
cijaństwa. Jeszcze raz serdecznie pozdra-
wiam. Z poważaniem i modlitewną pamięcią".

Jarek z Gostynina

"Biblia pod namiotem ... Był to tygodniowy
cykl spotkań ewangelizacyjnych prowadzo-
nych przez grupę chrześcijan z różnych miast i
wyznań. Byty to spotkania ze Słowem Bo-
żym ....

Mówi się, że człowiek dąży do rzeczy wyż-
szych, a najważniejszą wartością jest przecież
Bóg - nieograniczony, wszechobecny i wiecz-
ny. Logicznie myśląc, człowiek dąży, więc do
poznania i zjednoczenia z Nim. Tylko jakoś
dziwnie trudno zaobserbować to w świecie ... w
nas. Przyjechali ludzie znający i tłumaczący
słowa Biblii, słowa Boga, wystarczyło przyjść i
powiedzieć" chcę".

Z tego daru skorzystało jednak niewiele 0-

sób. I co zauważyłam - byli to członkowie oazy.
To dobrze, że szukamy, że uczymy się od
innych, że jesteśmy otwarci, jeszcze" niezwap-
nieni".

"Pod namiot"... Ci którzy przyszli pierwszy
raz, nie mogli oprzeć się pokusie, by przyjść i
następny. Co stanowiło o uroku tych spotkań?
Myślę, że ich praca i oni sami ogarnięci byli
Bożym duchem. Widziałam w nich tyle zapału,
entuzjastycznej radości, gorącej wiary, że trud-
no było się nie uśmiechać i nie zapragnąć
zostać zapalonym żarem, który od nich bił.
Swoją siłę czerpią oni z łączności ze Słowem.
Czy nie warto byłoby wziąć z nich wzór i pochy-
lić się nad Księgą i nad Bogiem? Spróbuj,
mówię Ci, warto".

Ewelina Kowalik (notatka z pisma Wspól-
noty Oazowej przy Parafii Matki Bożej w

Mławie)

"Nie wiem jak zacząć ten list. Nie wiem czy
wszystko co w nim napiszę będzie Was intere-
sowało. Jednak muszę to komuś powiedzieć ...
Chcę Wam powiedzieć jak to się stało, że
przyszłam "pod namiot" ... Na myśl mi przyszło,
że mogę zrobić księdzu na złość jeżeli będę
chodzić na "Biblię pod namiotem". Zaczęłam
tam chodzić nie sama, ale z dziewczynami. Po
dwóch dniach, coś mnie tam do Was ciągnęło.
Czekałam cały dzień, aby wieczorem iść do
Was. Nigdy przedtem nie płakałam, dopiero od
niedawna. Chrystus został moim Panem kilka
miesięcy wcześniej. Jednak dopiero po Wa-
szym wyjeździe zrozumiałam co On dla mnie
zrobił. Zawsze mówiłam, że Pan Jezus umarł
za wszystkich, teraz, że umarł za mnie... W
niedzielę pytaliście się Ewy dlaczego mnie nie
ma. Ja w tym czasie płakałam. Płakałam na
kolanach i wtedy zrozumiałam w pełni, co zrobił
dla mnie Chrystus. Wtedy powiedziałam Mu, że
będę się starać, aby Go nie obrazić. Wzięłam
do ręki Pismo Św. i otworzyłam na Męce Pana
Jezusa i zaczęłam czytać. Łzy płynęły mi po
policzkach. ..

Gdy u nas w parafii mówiło się o Was jak o
złodziejach. Trudno było powiedzieć, że cho-
dziliśmy do Was, a co dopiero stanąć w Waszej
obronie. Lecz jakaś siła kazała nam mówić.
Wtedy lęk ustawał i niesamowita radość ogar-
nęła mnie. Czuję, że mam wobec Was jakiś
"dług". Nie wiem jak go spłacić. Jako katoliczka
powinnam mieć do Was ogromną pretensję,

ale jako chrześcijance dużo pomogliście mi
zrozumieć, od poznania Was przed oczyma
mam Jezusa ...

A. z Rawy Mazowieckiej

"Chciałabym się podzielić refleksją na temat
Waszej akcji "Biblia pod namiotem" w Puła-
wach. Uważam, że była to bardzo pożyteczna
akcja - być może pomogła ona niejednej osobie
zrewidować swoje dotychczasowe życie, uj-
rzeć wszystkie braki w życiu katolików, którzy
nie są prawdziwymi chrześcijanami, gdyż nie
postępują zgodnie z nauką Pisma Św.

Jestem praktykującą katoliczką, pogłębiam
swoją wiedzę w Instytucie Wyższej Kultury Re-
ligijnej przy KUL, nie popełniam ciężkich grze-
chów, a moje życie jest szare i monotonne. Nie
czuję obecności Jezusa Chrystusa w moim
życiu, ani działania Ducha Św. we mnie, poza
rzadkimi chwilami w czasie spowiedzi, kiedy
czuję się jakby bardziej szczęśliwa, że znów
jestem taka czysta i może bliżej Chrystusa.

Ale w codziennym życiu nie czuję Bożej mi-
łości, immanencji w tym świecie, pomimo, że
przyjęłam Jezusa Chrystusa przez osobiste
zaproszenie do swego życia, to nie czuję żeby
był w nim obecny. Myślę, że może nie jestem
tego godna, że mam zbyt małą wiarę, ale co
zrobić żeby ją zwiększyć?

Od dłuższego już czasu zanoszę dwie proś-
by do Boga; jedna dotyczy mojego osobistego
życia, ale jak na razie nie spełniła się żadna z
nich.

Słuchając Was "pod namiotem" zrozumia-
łam, że zarówno Pan jak i pańscy koledzy
przeżyliście prawdziwe spotkanie z Chrystu-
sem, co doprowadziło do Waszego nawrócenia
i do przemiany życia. Wierzę, że postępujecie
zgodnie z tym co głosicie, bowiem doznaliście
Bożej ingerencji w swoim życiu, wielu mu zaw-
dzięczacie i macie za co Bogu dziękować.
Wasz sposób życia jest niewątpliwie trudny, ale
macie oparcie nie tylko w Bogu, ale sami w
sobie, a to jest też ważne. Tworzycie przecież
zwartą, jednolitą grupę. Ale kiedy żyje się w
zlaicyzowanym świecie, w którym człowiek
człowiekowi jest wilkiem, trzeba mieć napradę
głęboką wiarę i silną osobowość, ażeby nie
zwątpić w miłość i opiekę Bożą i nie ulec "mar-
nościom tego świata". Ja mam na tyle silną
osobowość, że potrafię świadczyć o Chrystusie
w swoim środowisku, ale to moje świadectwo
wypływa bardziej z wiedzy niż zgłębokiej wiary.
Moja tragedia polega na tym, że ja nie potrafię
wierzyć taką" naiwną wiarą "jak np. moja ma-
ma i dalsza rodzina. Moja wiara musi opierać
się na faktach, na niepodważalnych prawdach
wiary ...

Mam dopiero 25 lat i mam nadzieję, że jesz-
cze osiągnę w swoim życiu dojrzłość chrześci-
jańską. Dużą pomocą byłaby dla mnie, gdybym
miała bezpośredni kontakt z ludźmi - naśladu-
jącymi w swym życiu Jezusa Chrystusa - może
takimi jak Wy. Z tego co napisałam, może
wynikać, że nie odpowiada mi mój Kościół
rzymsko-katolicki. Ale to nie jest prawda, moje
zarzuty nie są pod adresem instytucji Kościoła,
ale pod adresem ludzi należących jedynie "z
metryki" do tego Kościoła, a nie tworzących
Kościoła żywego - Mistycznego Ciała Jezusa
Chrystusa.

Kończąc, pozdrawiam Pana i całą Waszą
wspólnotę i mam nadzieję, że kiedyś się spot-
kamy".

Anna z Puław
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SŁOWO IlYCIE
Fundacja "Słowo Życia" jest niedenominacyjną organizacją działającą w oparciu o naukę

Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Kościół Zborów Chrystusowych jest jednym z
czterech fundatorów tej organizacji. Od jakiegoś czasu na łamach naszego czasopisma
staramy się informować czytelników o bieżącej działalności Fundacji i o jej planach na
przyszłość.

Jednym ze statutowych celów Fundacji jest organizowanie wypoczynku dla młodzieży
chrześcijańskiej, połączonego ze szkoleniem. A oto jak wygląda praktyczna realizacja tego
zadania ...

FUNDACJA
D I I

SŁOWO

NA FLORYDZIE I W
Hudson, Floryda, maj 26-30, 1991 ro-

ku. Nowy ośrodek - centrum spot-
kań osób zaangażowanych w działalność
międzynarodowej organizacji misyjnej
"Słowo Życia". Ośrodek piękny, ukończo-
ny i oddany do użytku w styczniu tego
roku. Może pomieścić jednorazowo 500
obozowiczów w 8-1 O osobowych campin-
gach z klimatyzacją oraz 400 gości w po-
kojach hotelowych. Piękny basen, zapIe-
cze sportowe, sala spotkań na 1500 osób,
niedaleko od Zatoki Meksykańskiej, tropi-
kalna roślinność, aligatory sprawiają, że
jest to miejsce bardzo atrakcyjne, jeśli
chodzi o swoje położenie, faunę i florę.
Jest jednak coś, co wyróżnia to miejsce
od innych, ale o tym pózniej. W maju
odbyło się tam pierwsze spotkanie przed-
stawicieli organizacji ze wszystkich
państw, w których istnieje i funkcjonuje
Word of Life Internationai, w różnych for-
mach. Reprezentowanych było 31
państw. W sumie ponad 120 osób wraz z
liczną grupą przedstawicieli różnych dzia-
łań prowadzonych w USA. Niepowtarzal-
ne spotkanie, symultonicznie tłumaczone
na kilka języków, miało jedną, wspólną
cechę. opowiadając o prowadzonych o-
bozach młodzieżowych, spotkaniach,

konferencjach, maratonach sportowych,
rozgrywkach, współzawodnictwie, wy-
cieczkach, programach radiowych i TV,
artykułach w czasopismach, reportażach
prowadzonych w bardzo różny sposób,
zależnie od środowiska kulturowego, co
do jednej sprawy byliśmy i jesteśmy zgod-
ni.

Pismo Święte jasno artykułuje tę pod-
stawę, ten wspólny mianownik. Sportow-
cy czy amatorzy, Polacy czy Amerykanie,
biedni czy bogaci, religijni czy bezbożni,
wszyscy potrzebujemy Chrystusa. On
musi stać się Bogiem, by życie nabrało
pełnego wymiaru, by stało się życiem war-
tym życia. Wiemy, że tylko Bóg, który
przemawia dzisiaj do ludzi poprzez spisa-
ne Słowo-Pismo Święte, który przyszedł
na świat w osobie Pana Jezusa Chrystu-
sa, który przebywa dzisiaj w świecie pop-
rzez Świętego Ducha, nadaje wszystkim
wysiłkom, działaniom, aktywnościom
sens, wówczas, gdy staje się naszym Pa-
nem i Zbawicielem. Łączy nas fakt mówie-
nia o tym wszystkim, o czym mówi Pismo
Święte i fakt milczenia wszędzie tam,
gdzie Pismo Święte milczy. Nie chcemy,
bo nie mamy prawa nic do tego dodawać,
ani odejmować. To właśnie wyróżnia Flo-
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rydę, ale też i inne miejsca, gdzie prowa-
dzona jest podobna działalność. Rozma-
wialiśmy wiele,planując przyszłość, anali-
zując teraźniejszość, ucząc się z przesz-
łości. Być może uda się i w naszym kraju
rozpocząć coś, co wydaje się brzmieć bar-
dzo ciekawie-maratony sportowe. Co to
takiego? Jedno lub dwudniowe spotkania
drużyn koszykówki lub piłki siatkowej, roz-
grywających po kilka meczy w ciągu dnia,
reprezentujących swoje podwórka, klasy,
szkoły, kościoły, środowiska. Możliwość
poznania nowych przyjaciół, współza-
wodnictwo, zabawy w chrześcijańskiej at-
mosferze, to jest to, czego brakuje w na-
szym coraz bardziej komercjalizującym
się kraju.

Następne takie spotkanie za dwa lata,
być może gdzieś w Europie, być może w
Polsce, jako, że nasze plany są również
bardzo szerokie. Nie będziemy importo-
wać aligatorów i palm do nowego Centrum
Młodzieżowego, będziemy natomiast mó-
wić o tym, co wynika wprost z Pisma Świę-
tego. Pertraktujemy właśnie nad przeję-
ciem w dzierżawę pięknego ośrodka wy-
poczynkowego niedaleko Warszawy, aby
tam spotykać się z Wami. W tym roku
spotkaliśmy się z 400 osobami w Polań-
czyku na organizowanych przez Słowo
Życia obozach młodzieżowych. Polań-
czyk tak, jak Hudson na Florydzie, poło-
żony jest na półwyspie i "prawie" tak dale-
ko. Pociągiem trzeba było jechać 12 go-
dżin z Warszawy, ze Szczecina 20, z
Gdańska i Mazur nie mniej. Przyjechała
młodzież z całej Polski, z różnych środo-
wisk, z dużych miast i małych wiosek, z
bogatych domów i z domów dziecka, jedni
bardziej, inni mniej sprawni fizycznie.
Pięknie położony ośrodek wczasowy
"Plon" przez miesiąc należał do nas. Na
podwórku rozstawiliśmy ogromny namiot
mieszczący kilkaset osób. Codziennie
spotykaliśmy się w nim przynajmniej dwa
razy dziennie, rano i wieczorem na wykła-
dach; koncerty, wieczory talentów, spot-
kania z ewangelią, godziny biblijne, filmy
video, programy na wesoło. Wiele osób
spoza naszego obozu uznając nasz prog-



wydarzenia, wywiady

cieczka autokarami po
Pętli Bieszczadzkiej, pię-
kne widoki Połoniny, ką-
piel w Sanie, spacery po
Zaporze to niewątpliwie
dodatkowe walory obozu
w Polańczyku. Chrześci-
jański obóz to jednak coś
więcej, niż tylko piękne o-
toczenie, dobry ośrodek
wypoczynkowy, piękna
pogoda, ciekawy prog-
ram rekreacyjno-sporto-
wy, wycieczki, nowe zna-
jomości, przyjaźnie itp.
Najważniejszym jest fakt,
iż łączy nas w działaniach
i rozmowach osoba Jezu-
sa Chrystusa, która jest
centrum naszego nau-
czania i sednem ewange-
lii. Za najważniejsze uwa-
żamy nasz osobisty sto-
sunek do Niego właśnie,
do autora zbawienia. Mó-
wimy dużo o nowym na-
rodzeniu, o przeżyciu,

które dominowało nauczanie i cel misji
Jezusa Chrytusa. Na obozy przyjechali
młodzi ludzie z różnych środowisk i z róż-
ną znajomością Pisma Świętego. Wielu z
nich po raz pierwszy usłyszało o koniecz-
ności nowego narodzenia, pewności zba-
wienia, żywej społeczności z Bogiem i
innymi chrześcijanami. Żywo reagowali
na poselstwo ewangelii, 163 osoby podję-

ram za warty ich czasu i uwagi. Wzięliśmy
udział w "Solińskim lecie", organizując
koncerty muzyki chrześcijańskiej, prezen-
tując pantomimę, dzieląc się poselstwem
ewangelii z setkami wczasowiczów, chęt-
nie uczestniczących w tych spotkaniach.

Pogoda dopisała. Dwie współzawodni-
czące ze sobą grupy szalały nad wodą, na
boiskach w rozgrywkach i zawodach. Wy-

ły decyzję dla Chrystusa, zapraszając Go
do serca. Dla liderów-duszpasterzy obo-
zowych, dla wszystkich nas organizato-
rów obozów było to potwierdzeniem
słuszności rozwijania służby, w której Bóg
pozwala nam uczestniczyć. Mamy na-
dzieję spotykać się z tymi z obozowiczów,
którzy zechcą w czasie roku szkolnego
spotkać się z nami. Jeżeli czytacie ten
artykuł i chcielibyście spotkać się z nami,
chętnie was odwiedzimy. Napiszcie, daj-
cie znak, że żyjecie i wzrastacie w pozna-
niu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Je-
żeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej
na temat nowego narodzenia, chętnie
prześlemy informacje zawarte w broszur-
ce "Nowe narodzenie:co to takiego?", wy-
danej przez Fundację Słowo Życia. Naj-
więcej na ten temat możecie przeczytać w
Piśmie Świętym, do lektury, którego za-
chęcamy. Wiemy, że chrześcijaninem
człowiek staje się poprzez nowe narodze-
nie, a nie poprzez fakt chodzenia do koś-
cioła. Masz inne zdanie na ten temat?
Chętnie porozmawiamy. Chcesz zoba-
czyć, czy wziąć udział w podobnym obo-
zie? Będziemy w kontakcie. Już dzisiaj
zapraszam na Węgry. W czasie ferii wio-
sennych 1992, planujemy ten wyjazd z
200 osobową grupą. Euro- Youth'92-tak
nazywać się będzie spotkanie ponad ty-
siąca młodych ludzi z europejskich
państw, w ktorych prowadzimy działal-
ność. Już dzisiaj informuję i zapraszam.

Władysław Dwu/at
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DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE CIERPIĄ?
Trudne pytanie. Trudniejsze jeszcze od najczęściej stawiane-

go przez ateistów: jeśli Bóg istnieje, to dlaczego tyle zła i niesz-
część wokół? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? Co jest przy-
czyną cierpienia? Jaki jest jego cel?

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pojawiają się
teone Irzekomo biblijnel, głoszące, że udziałem chrześcijanina
jest.wyłąc~nie błoqosławieństwo, rozumiane jako sukces, wyklu-
czający niepowodzenia I cierpienia Itzw. teologia sukcesul. A
wi.ęc jeśli cierpimy, to może w ogóle nie jesteśmy chrześcijana-
mi? Czy gdybym był naprawdę chrześcijaninem, to czy Bóg
pozwoliłby, aby mi się to stało?

Biblijnej odpowiedzi na te pytania udziela Theodore H. Epp, w
swojej książce pt. "Dlaczego chrześcijanie cierpią?", wydanej
przez Wydawnictwo"Zwiastun". Autor interesująco przedstawia
to, C? o ci~rpieniu l!lówi.Bibli~, g~yż jedynie w niej znajdujemy
rozwiązanie Jego tajernrucy. CI, ktorzy zastanawiają się, dlacze-
go cierpią, znajdą na kartach tej książki wyjaśnienie, co jest
przyczyną cierpienia, ?Iaczego Bóg je dopuszcza, jaki jest jego
cel I Jaka powinna byc nasza względem niego postawa. Kiedy
rozumiemy cel cierpienia, łatwiej jest je znosić. Praktyczne wska-
zów~i, zawarte w książce mogą być wielką pomocą dla tych,

RECENZJE
I OPINIE

którzy cierpią. Będzie to dla nich zachetą do wytrwałości. Dla tych
zaś, którzy w obecnej chwili nie przechodzą żadnych szczegól-
nych prób życiowych, może to być przygotowanie do trudnej, być
może, próby jak i do niesienia pomocy cierpiącym.

Dlaczego znosimy te wszystkie kłopoty i zmartwienia? Czy
Boga nic to nie obchodzi? Obchodzi! Dlatego pozwala nam
cierpieć, bo cierpienie jest częścią Jego planu, jaki ma dla nas.
Przechodząc przez cierpienia i próby powinniśmy pamiętać o
czymś ~ardzo i;>totnym: ~ed~ą z przyczyn dla kt~ry~h cierpimy,
Jest to, ze jesteśmy zbawieni - stwierdza autor. Cierpienie ma na
celu pobudzenie do wzrostu duchowego. Bardzo ważne jest przy
tym, ~y..chrześcijanin był pewien sweqo zbawienia. Pozycja
chrześciianina wobec Boga Jest zagwarantowana na podstawie
skończonego dzieła Chrystusa. Zbawienie jest dziełem dokona-
nym przez Boga i nie wymaga żadnych prób, ani sprawdzianów.
Próby, przez które musimy czasem przechodzie, nigdy nie zmie-
nią faktu, że Bóg ubłogosławił nas w niebiosach w Chrystusie i
t~m przygotował nam dziedzictwo. Nasza pozycja pozostaje
niezmienna, ale w czasie ziemskiej wędrówki nasze życie ducho-
we stawać się może coraz pełniejsze i dojrzalsze. Nasza pozycja
w Chrystusie nigdy nie ulega zmianie, zmienia się natomiast
nasz stan duchowy, stajemy się coraz bardziej podobni do
Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr zapewniając chrześcijan, że
będą strzeżeni i zachowani przez Boga, dodaje: "Weselcie się z
tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie
różnorodnymi doświadczeniami" II Piotra 1,61. "Gdy przechodzi-
łeś przez swoje cierpienia i próby wiary, może sądziłeś nieraz
~e Bóg j~st ~ale~o ~d ciebie. W tak~ch chwil,ach wydawało ci Się:
ze ogarnia Clę Wielki mrok, zacząłes upadać na duchu i rezygno-
~ać z.ży~ia. Zaws~e jednak pamiętaj, Z~ Bóg wie, gdzie jesteś
I Jak ~Ierpl~z. On Wie, dokąd Clę prowadzt. (Nie tam, gdzie twoje
myśh). Mozesz być przekonany, jak Hiob, że kiedy przejdziesz
pró~ę, której poddał cię Bóg, będziesz oczyszczony jak złoto.
Spójrz zatem poza swoje cierpienie, spójrz na Boga. Możesz
mieć uczucie, że nie wszystko jest tak, jak być powinno, ale nie
polegaj na swoich uczuciach. Może nie odczuwasz szczęścia,
ale pamięta], że szczęście, po~obnie jak uczucia, zależy od
okoliczności, Oczyma wiary spójrz na Boga, a to przyniesie ci
odpowiedź" Ifragment s.46/. Wśród wielu problemów autor oma-
wia też rol~ szatana, stwierdzając, iż zbyt często czynimy go
odpowiedzialnym za nasze cierpienia. Przypomina, że bez Bożej
zgody nie może on nas tknąć.

Jeśli mamy cierpieć, to, jak poucza Pismo Święte II Piotra
~,1?I,jako chrześciianie, a.ni~.iako złoczyńcy. Niektórzy sądzą,
ze Jedyną przyczyną cierpren Jest grzech. Lecz studiując Słowo
Boże odkrywamy też inne p~zyczyny, np. karcenie, oczyszcza-
nie, doskonalenie, wydawanie owocu. Reasumując, życie czło-
wieka wierzącego, obfituje w wiele utrapień, ale Pan wybawia go
ze. ws~ystk.ich. P~win~iśmy l!mi~ć wraz z Ap. Pawłem powie-
dzieć: A wiemy, ze' Bog współdziała we wszystkim ku dobremu
z tymi, którzy Boga miłują"(Rzym. 8,28). Zachęcamy do lektury.
Zamówienia prosimy kierować na adres Wydawnictwa
"Zwiastun", ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

N.H.

Theodore H. Epp: "Dlaczego chrześcijanie cierpią?", Wydawnictwo
"Zwiastun", Warszawa 1991, s. 137


