Rok XX(215)

GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

listopad

We wszystkim
pokładając nadzieję
Wiara życie przemijanie
Chrześcijanie nie są
odporni na teorie spiskowe

Budowla od Boga
Prawo miłości
Czym jest właściwie życie
Droga do zbawienia

Człowiek i jego czas
Koronawirus w Polsce
– jak chrześcijanie powinni zareagować?

Przystań na drogach i patrz, pytaj o odwieczne ścieżki ...,
a znajdziesz odpoczynek dla swojej duszy...

Jer.6,16

Budowla

od Boga

Ap. Paweł napisał: „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim
mieszkaniem się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany,
wieczny” (2 Kor. 5,1).
Kiedy wracamy do domu z jakieś podróży na nowo stwierdzamy: „Wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej”. Bo faktycznie, każdemu człowiekowi własny dom kojarzy się z ciepłem,
stabilnością, czy też z bezpieczną przystanią. Tu możemy się czuć prawdziwie „wolni”. Tu
wypoczywamy, ubieramy się swobodnie, mamy własne łóżko, jemy co lubimy, nie razi nas
sterta naczyń w zlewozmywaku, czy nieco mały bałagan w pokojach. Tu nie musimy
zachowywać się jak w gościach. Jesteśmy przecież u siebie i nikt nie „kontroluje” tego, co
robimy i jak się zachowujemy. Lubimy nasze domy i przywiązujemy się do miejsca naszego
zamieszkania.
Biblia jednak mówi o naszym ciele i o mieszkaniu, iż jest podobne do namiotu, który
niestety kiedyś się rozpadnie. I co wtedy? To koniec?
Data 1 listopada przypomina milionom ludzi, że życie na ziemi nie trwa wiecznie. Jesteśmy tu
tylko na małą chwilę. Każdy człowiek, czy biedny czy bogaty, prosty czy wykształcony,
powszechnie znany czy nikomu nieznany, w pewnym momencie opuszcza swój dom,
zamienia swoje mieszkanie na zimny grób i pamięć o nim zanika. Czy jednak cmentarz i grób
to nasze wieczne mieszkanie? Czy to nasze ostateczne przeznaczenie?
Niektórzy tak uważają i tak wierzą. Jednak nie ludzie prawdziwie wierzący, oddani
Chrystusowi. Ci mogą za ap. Pawłem powiedzieć: „Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmieć jest
mi zyskiem,… pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej”
(Flp. 1,21.23). Szokujące słowa, prawda? Nazwać śmierć zyskiem! To dla niektórych może
wydawać się wielką przesadą, czy nawet niedorzecznością. Kiedy człowiek zbliża się do
granicy życia, kiedy choruje, kiedy żyje w strachu o swoje życie choćby jak w dzisiejszych
czasie epidemii koronawirusa, zrobi wszystko, by przedłużyć swoje dni na tej ziemi.
Czy więc śpiewając pieśń: „Świat nie jest domem my, jam tu przechodniem jest, me skarby
w niebie są, nie w tej dolinie łez… chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się”, bądź wtedy,
gdy ochoczo wyznajemy: „Nasza ojczyzna jest w niebiesiech” składamy prawdziwe
świadectwo?
Oczywiście każdy człowiek przeżywa lęk przed śmiercią i nie udawajmy „bohaterów”,
ale nie bądźmy też hipokrytami. Wiemy, że musimy odejść, ale nie odchodzimy w nicość i nie
musimy się bać. Psalmista Dawid napisał: „Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę,
boś Ty ze mną” ( Ps. 23, 4). To jest to Boże zapewnienie, że będzie z nami i w godzinę śmierci
naszej. Psalmista przypomina, iż: „Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych jego”
(Ps. 116,15). Dla swoich wiernych Bóg przygotowuje budowlę – dom w niebie. To jest ten
właściwy, wieczny dom, do którego zmierzamy.
A śmierć? No cóż, to tylko koniec ziemskiej wędrówki. Chwała jednak Bogu, że
„On nas prowadzi poza śmierć” (Ps. 48, 15). Tylko On jest w stanie to uczynić! Czy już Mu
zaufałeś? Jezus powiedział:
„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”
(Mk. 16,16).
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i ed y m a l e c w y m a że s i ę b ł o t em n a
podwórku, dla swych rodziców nie staje się
przez to odrażający. Po prostu mama lub tato
go umyje, odrzucając brud, ale nigdy
dziecka. Podobnie czyni z nami nasz niebieski
Ojciec, niekiedy jest nami zasmucony, ale zawsze
jesteśmy warci Jego miłości. Wiele dzieci,
zwłaszcza chłopców, wychowywanych jest
surowo, bez pieszczot i wczucia się w ich potrzeby.
Przyjmując Jezusa mamy pewność, że On taki dla
nas nie będzie.
Jego wyrozumiałość i współczucie są bez granic.
Odczuwa nasze troski i zranienia jeszcze
dotkliwiej niż my sami, ponieważ jest o wiele
bardziej wrażliwy na cierpienie. On doskonale
pamięta każdą chwilę naszego życia i był przy nas,
gdy nam dokuczano, gdy czuliśmy się samotni,

zniechęceni. Osłaniał nas, gdy groziło nam
niejedno niebezpieczeństwo. Rodzice z dumą
umieszczają zdjęcia dzieci w albumie,
a przeglądając je przywołują zastygłe już czasem
wspomnienia. Bóg niczego nie zapomniał,
to właśnie On słyszał nasze pierwsze wymówione
słowo, był przy nas, gdy dziecięcymi rączkami
badaliśmy nowe powierzchnie, cieszył się
z naszych powodów do śmiechu i naszymi
kolejnymi sukcesami. Dla Niego nigdy nie było
i nie będzie takiego drugiego dziecka jak ty.
Nawet, jeśli jesteś czy dopiero staniesz się kimś
znaczącym w oczach ludzkich – człowiekiem
o wielkim autorytecie, sławie czy pozycji – nigdy
nie przestaniesz być niczym więcej niż dzieckiem
w ramionach Ojca. Jego miłość nas nie opuści.
Uzmysławiajmy to sobie jak najczęściej!

“Prawo miłości jest o wiele silniejsze i bardziej zobowiązujące niż prawo strachu.”

W

S

zukając sensu ludzie wypełniają swe życie
przeróżną treścią, np. pracą, sportem,
podróżami, przygodami. Łatwo wówczas
uzależnić się od satysfakcji, jaką dana rzecz
dostarcza. Wydajność, zwycięstwo czy jakieś
osiągnięcia stają się celem stanowiącym treść
istnienia. Często nie dostrzega się, jak człowiek
w ten sposób degraduje samego siebie,
sprowadzając się do tak ograniczonej,
sfabrykowanej przez siebie roli. Jeśli ponosi się
klęski, zwala się winę na pecha czy zły los, i ma
się nadzieję, że przy następnym podejściu
osiągnie się sukces. Ten ma niejako potwierdzać
sens istnienia, daje prawo do nazywania się
„spełnionym”. Nasze życie wygląda inaczej, gdy
Jezus wyjaśnia nam kulisy całego świata.
Wszystko istnieje, gdyż nad nim i nad nami stoi
Bóg! Ma On dla każdego człowieka zadanie,
żadna ludzka istota nie została stworzona
bezcelowo. Każdy z nas jest wyrażeniem myśli
Bożej. Rozpoznanie swych możliwości, bez
zarozumialstwa czy fałszywej skromności, to
podstawa znalezienia swego miejsca w Bożym
planie. Przywilej podobieństwa Bożego
zobowiązuje nas, by przekazaną nam miłość,
pełnomocnictwo i dary wykorzystać dla chwały
Bożej i w służbie dla innych. Kto to zrozumie
i pozbędzie się egoistycznych treści życia, ten
stanie się radosnym i wdzięcznym człowiekiem.
Ten wie, że jest ważny dla Boga, po co żyje
i dokąd zmierza.

pewnych okresach naszego życia
zdarzają się nam rzeczy niespodziewane,
niepokojące i zniechęcające.

Zastanawiamy się, czy stoi za tym działanie Boże
i co ono może oznaczać?
Ta sama mądrość Boża, która wyznaczała drogi
Jego ludu w czasach biblijnych, także i dzisiaj
porządkuje życie chrześcijan. Może Bóg ma
w tym dalekosiężny cel i chce umocnić w nas
wiarę, ażeby „okazała się cenniejsza niż znikome
złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci,
i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.
A może przygotowuje nas w lekcjach
samozaparcia i nie spolegania na sobie, by złamać
w nas nieujawnione formy dumy i próżności.
Często zdarza się, że wspólnota z Ojcem i Synem
jest najbardziej realna, gdy przechodzimy trudne
doświadczenia.
Być może potrzebujemy zbliżenia się do Niego
i trwania z Nim w świadomej społeczności,
ponieważ Bóg przygotowuje dla nas takie formy
służby, o jakich jeszcze nie mamy pojęcia.
Chwile zwątpienia są naturalnym odruchem
ludzkim, ważnym jest jednak, by nie tracić
ufności do Pana, nawet jeśli jesteśmy zaskoczeni
tym, co chwilowo z nami się dzieje.
On jest w stanie podnieść nas na duchu i uczynić
kimś więcej, niż tylko zwycięzcami nad
wszystkimi naszymi kłopotami i nieszczęściami.
Bóg dobrze wie, co robi i co stanie się potem.
Zawsze i we wszystkim jest mądry, spostrzeżemy
to najdalej w przyszłości. Tymczasem ufajmy
Jego miłości do nas, nawet, jeśli nie znajdujemy
odpowiedzi na wiele pytań.
„Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko,
gdy trzeba, zasmuceni bywacie
różnorodnymi doświadczeniami”
1 Piotr. 1:6
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„A w sercach waszych niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego też powołani jesteście
w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.”
Kol. 3:15

„Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu
na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko
uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie
Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem
wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby
zyskać Chrystusa”.
Fil.3,7-8

Gdy człowiek skona, leży bezwładny;
a gdy człowiek wyzionie ducha,
gdzie jest potem?”.

P

Joba 14;10

owyższe pytanie jest prawdopodobnie tak stare,
jak sam człowiek, ale różnorodne odpowiedzi,
jakich się na nie udziela, zależą od źródła
przekonań tego, kto odpowiada.
Ludzie od wieków usiłowali także kontaktować się ze
zmarłymi.
W rezultacie dostawali się pod wpływy złych mocy,
które, zdając się spełniać ich życzenie, zniewalały ich.
Nie jest możliwym rzeczywisty kontakt ze zmarłymi,
gdyż Pan Jezus powiedział:
„Ja mam klucze śmierci i piekła” (Obj. 1;18). Z drugiej
strony wiemy, że szatan może przyjmować postać anioła
światłości (2 Kor. 11;14). Powinniśmy się więc
wystrzegać wszelkich praktyk okultystycznych. Są one
bez wątpienia igraniem z ogniem.
Tylko jedna bezpieczna Osoba przyszła tutaj
z „tamtego” świata: Jezus Chrystus, Syn Boży.
W Ewangelii Łukasza 16 przedstawia On nam
autentyczną relację, która mówi nam, jak daremne jest
usiłowanie nawiązania kontaktu ze zmarłymi. Bogaty
człowiek opisany w tym rozdziale, który umarł, szybko
zdał sobie sprawę, że poza Biblią nie ma innej
alternatywy dla pytania o życie po śmierci. Świadomość
ta przyszła jednak za późno, aby mogła zmienić jego
przesądzoną na wieczność sytuację.
Jego prośba spośród ognia krainy niezbawionych
zmarłych, aby wysłano kogoś dla ostrzeżenia jego
pięciu żyjących braci natomiast spotkała się
z odpowiedzią: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają,
to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą”
(Ew. Łukasza 16;31).
W tak poważnej kwestii jak ŻYCIE i ŚMIERĆ nikt nie
powinien polegać na ludzkich spekulacjach, albo
źródłach okultystycznych. Mamy tylko jedno życie!
Musimy mieć zatem pewny i niesfałszowany obraz
wieczności!

Elanie napisała ostatnie słowa w swoim pamiętniku:
Panie, Ty możesz mnie uzdrowić, albo pozwolić mi spocząć
w grobie. Jednak o jedno chcę Cię prosić, Bym była Ci wierna
po kres moich dni.
Trzy miesiące później, w wieku zaledwie 42 lat, Elanie zmarła.
Przez dziesięć długich lat cierpiała z powodu raka. Bliskość
śmierci rzucała cień na jej życie.
Dlaczego wierna Bogu, młoda kobieta musiała cierpieć
i umrzeć?
Czy to możliwe, że Bóg miał do wykonania jakieś dzieło, które
nie mogło być wykonane w jakiś inny sposób?
Czy to możliwe, że chrześcijanin okazujący cierpliwość
i pogodę ducha pomimo strat, cierpienia, a nawet zbliżającej się
śmierci, czyni dla ewangelii więcej, niż mógłby uczynić dzięki
długiemu życiu i wiernej pracy dla Pana?

Poniższe słowa pozwoliły mi spojrzeć na śmierć z innej
perspektywy:

„Tak cierpliwość, jak i odwaga mają swoje zwycięstwa. Dusze
mogą być pozyskiwane dla Chrystusa tak przez łagodność
w czasie próby, jak przez odważne przedsięwzięcia.
Chrześcijanin, który okazuje cierpliwość i pogodę ducha mimo
udręki i cierpień, który wychodzi na spotkanie śmierci ze
spokojem i niezachwianą wiarą, może zdziałać dla ewangelii
więcej niż ten, kto spędza długie życie na wiernej pracy.
Niech więc żaden z naśladowców Chrystusa nie traci ufności
sądząc, że gdy nie jest już w stanie pracować czynnie i otwarcie
dla Boga i dla Jego prawdy, to nie ma dla niego innej służby, czy
innej nagrody. Chrystus nigdy nie odsuwa od siebie
prawdziwych swych świadków. Bóg używa ich niezależnie od
tego, czy są zdrowi, czy chorzy. Kiedy słudzy Boży doznają
prześladowań wynikających z przewrotności szatana, ich
czynna praca natrafia na przeszkodę. Wtrącani są do więzień
i prowadzeni na szafot, ażeby prawda odniosła większy triumf”:
Tak więc w zdrowiu, czy w chorobie, pobożność,
cierpliwość i pogoda ducha są kluczem życia.
Bądź dobrej myśli – Jezus pokonał świat!
(zob. Ew. Jana 16,33).

Modlitwa:
„Boże, w trudnych chwilach pragnę się trzymać faktu, że Ty pokonałeś sprawcę problemów tego świata,
a więc dzięki Twojej mocy mogę pozostać cierpliwy i pogodny.”
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Kiedy pewnego razu całe stworzenie zażywało błogiej sjesty, zięba podniosła
nagle dziób i rzuciła w ciszę pytanie:
Czym jest właściwie życie? Na taką mowę zapanowała wkoło jeszcze głębsza
cisza. Dopiero po jakimś czasie zaczęły dochodzić nieśmiałe głosy. Pierwsza
odezwała się róża, otwierająca akurat ostrożnie swój pierwszy pąk.
Życie jest rozwojem. Motyl kołysząc się na trawie, powiedział mimochodem:
Życie jest radością i promieniem słońca.
Na dole przystanęła zmęczona mrówka, taszcząca słomę trzy razy dłuższą niż ona sama. Sapiąc ciężko wykrztusiła:
Życie jest niczym innym, jak tylko trudem i pracą. I pewno wśród dyskutantów powstałaby wielka kłótnia, gdyby w tym
momencie nie przeszedł drobny deszcz, który zauważył a propos: Życie składa się z łez, tylko z łez...
Po deszczu wzbił się w górę orzeł, zataczając majestatycznie swoje kręgi. Życie jest wzbijaniem się w górę, krzyknął z wysoka.
Potem przyszła noc z odpowiedzią: Życie jest ciemnością i błądzeniem. Gdy minęła noc zjawiła się jutrzenka, która oświadczyła
uroczystym tonem: Jak ja, jutrzenka, jestem początkiem nadchodzącego dnia, tak życie jest nadejściem wieczności.
Na Bożym kalendarzu rok, jeden czy ich dziesiątki, całe wręcz nasze ziemskie istnienie jest chwilą w porównaniu z życiem
wiecznym. Gdy patrzymy na wszystko z punktu widzenia doczesności, ogarnąć nas może beznadzieja i pesymizm. Patrząc na
życie oczami wiary, proporcje zmienią się nam diametralnie.
Zegar Boży bije inaczej niż ziemski, zapowiadając czas, w którym smutki zamienią się w radość, a przemijanie
w wieczność. Mamy obietnicę, że Pan przyjdzie znowu, zatrzyma bieg kalendarza i stworzy wszystko nowe!
Cieszmy się i śpiewajmy na Jego chwałę!

... jakby rozdzielane nie równo...
Smutki i cierpienia są jakby rozdzielane nierówno, według
jakiegoś niepojętego dla nas klucza.
Niepewność życia jest dla wielu nieustannym źródłem
niepokoju, boją się o jutro, o swój nagromadzony dobytek,
o bliskich. Zadają sobie pytanie, jaki jest cel mojego życia,
moich walk, trudów, cierpień?
Jako chrześcijanie wierzymy, że wszystko, co otrzymujemy
z Bożej ręki, służy nam ku dobremu i zbawieniu.
Jak to możliwe? Dziecko, które nie umie jeszcze czytać,
patrzy na słowa wydrukowane w książce jak na
bezsensowne znaki. Człowiek dorosły znajdzie w nich
sens.
Gdy coś zepsuje się w samochodzie, to laik podniesie klapę
silnika, zobaczy kłębowisko przewodów i części, i nie
będzie miał pojęcia, ani gdzie jest awaria, ani jak ją
naprawić.
Mechanik samochodowy bardzo szybko zorientuje się,
dlaczego samochód nie działa. Lewa strona tkaniny lub
wyszywanego obrusa wygląda inaczej niż prawa.

Po lewej jest chaotyczna gmatwanina różnych kolorowych nici, po
prawej przepiękne wzory. Te przykłady obrazują znikomość
i ograniczoność naszego poznania. Dopiero w wieczności ujrzymy
„prawą stronę” naszego życia. Zobaczymy wszystko we właściwej
perspektywie, we właściwych proporcjach, w prawdziwym świetle
i z odpowiednim zrozumieniem. Wtedy będziemy mogli dziękować
Bogu, tak, jak to oglądał apostoł Jan w objawieniu. Widział wielki,
niezliczony tłum, złożony z wszelkich narodów i pokoleń,
wysławiający Boga.
Kim są ci ludzie? To ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku,
a teraz byli szczęśliwi, „ponieważ Baranek, który jest pośród tronu,
będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód;
i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” (Obj. 7:17).

Nie upadajmy na duchu, Jezus jest z nami w każdym
kolejnym dniu, wzmacnia nas i pociesza, aż dotrzemy z Nim
tam, gdzie nie będzie już żadnego powodu do smutku!

Może dlatego jesteś sam,
by wiedzieć,co znaczy samotność?
Może dlatego przegrałeś,
by poznać ból klęski?
Może dlatego gaśnie światło,
by wiedzieć, co znaczy światło?
Może trzeba pamiętać własne rany,
by dość delikatnie dotykać cudzych?
Alojzy Henel
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Joe Carter

Chrześcijanie nie są odporni na teorie spiskowe

Na początku Bóg zasadził ogród na
wschodzie, w Edenie, i tam umieścił Adama
i Ewę. Wkrótce do ogrodu wkroczył szatan
i rozpowszechnił pierwszą teorię spiskową.
Teoria spiskowa głosi, że dane
zdarzenia lub okoliczności są wynikiem
tajnego spisku zaplanowanego przez
wpływowe osoby. Szatan przekonał Ewę, że
najpotężniejsi ze „spiskowców” – Ojciec,
Syn i Duch Święty – chcieli w potajemny
sposób zapobiec temu, by pierwsi ludzie otworzyli oczy, co
uczyniłby ich „podobnymi do Boga, znającymi dobro i zło”. Ewa
stała się pierwszą osobą przekonaną o tym, że potężne siły
ukrywają przed nami jakieś tajne informacje, i stanęła w jednym
rzędzie z gnostykami i wyznawcami płaskiej ziemi.
Od tego czasu szatanowi nie brakowało kolejnych
p o te ncj a lny ch of i ar wś ró d d zie c i B o ży ch . R oz wój
technologiczny sprawił jednak, że teorie spiskowe mogą
rozpowszechniać się szybciej niż nowy koronawirus. Świat
internetu, podatny na promocję antyintelektualizmu oraz
skrajnego indywidualizmu, stał się wylęgarnią dziwacznych
teorii.
D o s k o n a ł y m p r z y k ł a d e m t a k i c h t e o ri i j e s t ,
opublikowana po raz pierwszy na francuskiej stronie
internetowej promującej teorie spiskowe, informacja głosząca, że
choroba COVID-19 jest powodowana przez widmo fal
milimetrowych wykorzystywanych w technologii 5G. Możesz
uznać, że takie przekonanie jest – co prawda – głupie, ale
nieszkodliwe. Mylisz się jednak, w różnych miejscach Europy
wyznawcy teorii spiskowej dotyczącej 5G podpalają anteny
i atakują pracowników firm telekomunikacyjnych.
A to tylko jedna z kilkudziesięciu nowych teorii
spiskowych związanych z koronawirusem. Istnieją jeszcze
bardziej dziwaczne, na przykład głoszące, że wirus jest bronią
biologiczną stworzoną przez Billa Gatesa. (Nic dziwnego, że
wiąże się to z QAnon, grupą promującą najbardziej absurdalną
teorię spiskową naszego wieku). Jak zauważył Robert Anton
Wilson, współautor trylogii Illuminatus!: „Po prostu nie da się
wymyślić teorii spiskowej tak absurdalnej i w sposób oczywisty
satyrycznej, że nikt nigdzie w nią nie wierzy”.
Akceptacja grzechu oszczerstwa
To, że niektórzy ludzie wierzą w rzeczy bezsensowne, nie jest
zaskakujące. Szokujące jest jednak to, że tak wielu chrześcijan
nie tylko wierzy w takie teorie, ale także publicznie je promuje.
Trudno jest odwiedzić Facebooka i nie zobaczyć jakiegoś
chrześcijanina (zbyt często pastora lub innego przywódcy
kościoła) przekazującego informacje, których prawdziwości nie
jest w stanie zweryfikować. Wiele można by powiedzieć na temat
przyczyn tego, że tak wielu naśladowców Chrystusa
rozpowszechnia dezinformację. Nie
potrzeba jednak wyrafinowanej analizy
socjologicznej, abyśmy mogli potępić takie
oszczerstwa jako grzech.
Oszczerstwo pojawia się, jak
zauważa Jon Bloom, za każdym razem, gdy
ktoś – umyślnie lub nieumyślnie – mówi coś
nieprawdziwego o innej osobie, co szkodzi
jej reputacji. Biblia stawia sprawę jasno:
Bóg nienawidzi oszczerstw (Księga
Przysłów 6:16,19). Paweł wymienia
oszczerstwo pisząc o postępowaniu tych,
którzy nienawidzą Boga (Rzym. 1:30),
a Jakub nazywa je działaniem
demonicznym (Jak. 3:15-16). Nie możemy
oczerniać nawet naszych wrogów (Mateusza
5:43-48).
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Zwolennicy teorii spiskowych mogą
twierdzić, że to, co głoszą, nie jest
oszczerstwem, ale prawdą. Aby tak było,
musieliby mieć wiedzę o tym, że jakieś
osoby faktycznie biorą udział
w konkretnym, tajnym spisku. Ale wiedza
jest tym, czego nigdy nie mieli.
Wielu filozofów chrześcijańskich
definiuje wiedzę deskryptywną – wiedzę
dotyczącą prawdziwości twierdzeń – jako
dające się uzasadnić, prawdziwe przekonanie. Posiadać wiedzę
to odzwierciedlać rzeczywistość w myślach lub doświadczać jej
taką, jaka naprawdę jest, opierając się na adekwatnych
podstawach. Ponieważ jedynymi podstawami teorii spiskowych
są nierzetelne pogłoski, nie spełniają one standardu wiedzy. Ci,
którzy je rozpowszechniają, nie są w posiadaniu prawdy, a zatem
są winni oszczerstw.
Chrześcijanie w służbie szatana
Ale co, jeśli uważają, że to prawda? Czy nie możemy powiedzieć,
że są w błędzie, ale nie popełniają grzechu?
W recenzji ks iążki z 1950 r. opublikowanej
w czasopiśmie filozoficznym „Mind” sir Peter Medawar napisał
o Teilhardzie de Chardin, katolickim duchownym i prekursorze
ruchu New Age: „Jego nieuczciwość można usprawiedliwić
tylko tym, że zanim zwiódł innych, najpierw włożył dużo wysiłku
w to, aby oszukać siebie”. To bardzo łaskawe podejście, ale nie
możemy go zastosować w przypadku naszych chrześcijańskich
współbraci. Podobnie jak Bóg nie daje chrześcijańskim
politykom zgody na kłamstwo, tak samo nie daje cioci Krysi lub
pastorowi Robertowi pozwolenia na oszczerstwa tylko dlatego,
że wierzą w szerzone przez siebie kłamstwa. Ich obowiązkiem
jest zweryfikowanie prawdziwości informacji będącej
potencjalnym oszczerstwem. W dniu sądu bowiem ludzie zdadzą
sprawę z każdego nieostrożnego słowa, które wypowiadają
(Mat.12:36).
Podobnie, Bóg nie usprawiedliwi naszego przymykania
oczu na ich oszczerstwa. Jezus oczekuje, że skonfrontujemy się
z naszymi współwyznawcami, gdy popełniają grzech, a nawet
poinformujemy o tym kościół, jeśli nie będą chcieli nas słuchać
(Mat. 18:15-17). Fakt, że niewielu osobom w naszych kościołach
zwraca się uwagę, gdy dopuszczają się oszczerstwa, jest
skandaliczny. Nasz wybór milczenia, ponieważ „i tak nas nie
posłuchają”, nie jest ani oznaką miłości, ani pobożności.
J e s t e ś m y w e z w a n i , a b y s t a wi ć c z o ł a t y m , k t ó r z y
rozpowszechniają kłamstwa, a Duch Święty jest odpowiedzialny
za zmianę ich serca.
Milcząc, pokazujemy obserwującemu nas światu, że
takie zachowanie jest akceptowane przez wyznawców Jezusa.
Tak nie jest, a chrześcijanie nie powinni tolerować tego,
co demoniczne. Wiele współczesnych teorii
spiskowych rozpowszechnianych przez
chrześcijan zostało wymyślonych przez
skrajnie prawicowych okultystów, pogan z
kręgów New Age lub przez inne grupy
poświęcone antychrześcijańskiemu
ez ot er yz mo wi . Os t at e czn i e j e dna k,
wszystkie oszczercze teorie spiskowe
pochodzą od szatana. Jeśli jesteśmy ludźmi
wypełnionymi Duchem prawdy (Jan. 14:17),
nie będziemy rozpowszechniać wiadomości
od ojca kłamstwa (Jan. 8:44).
Joe Carter jest redaktorem The Gospel Coalition
i autorem książek. Pełni funkcję pastora McLean Bible
Church w Arlington w stanie Wirginia.

Todd Wagner i Joe Carter

Koronawirus w Polsce
– jak chrześcijanie powinni zareagować?

Pamiętaj o tym co wiemy
Po pierwsze, musimy przypomnieć sobie o tym, co już
wiemy. Martwienie się nie jest naszym przyjacielem,
a panika nie jest w naszym stylu. Salomon przypomina nam:
„Jeśli zwątpiłeś w dniu niedoli – wątłą jest twoja siła.”
(Prz. 24:10). Oby nigdy nie powiedziano, że ludem Bożym
rządzi bardziej strach niż wiara.
Corrie ten Boom[1], wraz z innymi Sprawiedliwymi
wśród Narodów Świata, odważnie występowała w obliczu
nazizmu – innej formy śmiertelnego wirusa. Corrie
przypomina nam: „Martwienie nie opróżnia jutra ze swoich
trosk, ale opróżnia dzień dzisiejszy ze swojej siły”.
W czasach kryzysu świat potrzebuje ludzi stałych,
wzmocnionych Bożą łaską i – dzięki Bożej mocy –
bezinteresownych. Zamartwianie się nie powoduje niczego
poza słabością serca i głowy. Mówi się, że 90% rzeczy,
których się obawiamy lub z powodu których panikujemy,
nigdy się nie wydarzy, a na pozostałe 10% nie mamy
wpływu.
Będąc w pogotowiu przeciwko wirusom doktryny
lub choroby, martwienie się nie zmieni naszej sytuacji ani
nie zmniejszy szansy na infekcję. Nie pomoże nam
zwalczyć choroby ani nie zmotywuje nas do działania.
Martwienie się o COVID-19 (lub cokolwiek innego) tylko
zwiększy kłopoty. Jezus zamiast martwić i niepokoić się,
wzywa nas do modlitwy i wiary w Niego (Mat. 6: 33–34;
Filip. 4: 6). Ostatecznie nie musimy się martwić, ponieważ
znamy Tego, który pokonał grzech i śmierć (1 Kor. 15:
55–57).
Przypominaj sobie nieustannie: potrzeba tyle samo
energii, aby się martwić, jak również tyle samo energii, aby
się modlić. Wybór jednej drogi prowadzi do pokoju,
a drugiej – do paniki. Wybierz mądrze.

który nas obserwuje. Zamiast pytać „jak mogę pozostać
zdrowym?” może powinniśmy być zdolnymi zapytać „Jak
mogę pomóc chorym?”. Bądźmy skorzy do pomocy
i nieskorzy by chować się po piwnicach.
Przepełnione modlitwą zaufanie, współczucie
i bezinteresowność powinny charakteryzować to w jaki
sposób mówimy o koronawirusie. Dlaczego? Ponieważ
nasz Zbawiciel przyjął ciało (Jan 1:14) i wkroczył w naszą
chorobę, grzech i śmierć. Uzdrawiał chorych i opiekował
się tymi, którzy przeżywali ból. Musimy postępować tak
samo.
My też możemy być ostrożni
Nie oznacza to, że powinniśmy być lekkomyślni. Ani
miłość Chrystusa, ani Słowo Boże nie zachęcają do
podejmowania lekkomyślnego ryzyka, ale pobudzają do
posłuszeństwa. Miłość do chorych nie oznacza, że celowo
zarażamy samych siebie (Prz. 22: 3). (…)
Podążaj za przykładem tych, którzy postępowali
wiernie w przeszłości. W XIX-wiecznej Anglii, gdy tysiące
ludzi umierało na cholerę, Charles Spurgeon odwiedzał
domy, by opiekować się ludźmi. Będący w samym
epicentrum Kościół Jezusa w Wuhan w Chinach jest wierny
nawet dziś.
Wreszcie, kiedy patrzysz, jak świat reaguje na ten
kryzys – który jest wyraźnym przypomnieniem naszej
śmiertelności – nie zaniedbuj dzielenia się nadzieją, jaką
masz w Jezusie (1 Piotra 3:15). Podziel się, jak uratował cię
przed powszechną epidemią grzechu i karą śmierci. Podziel
się, że twoja nadzieja nie opiera się na pozostawaniu
zdrowym po tej stronie nieba.
W końcu wszyscy spotkamy się ze śmiercią. Dzięki
Jezusowi możemy doczekać tego dnia z ufnością. Podobnie
jak Paweł, możemy pamiętać, że życie to Chrystus, a śmierć
to zysk (Flp. 1:21). Naprawdę nie mamy się czego obawiać
– ani z powodu koronawirusa, ani wirusa Ebola, ani klęsk
żywiołowych czy czegokolwiek innego.
Działajcie przyjaciele. Módlcie się za chorych.
Żyjcie w mocy Boga. Kochajcie bratersko. Czyńcie dobro
wszystkim. Użyjcie swojego zdrowia, aby służyć, a nie aby
się ukrywać. Jezus jest suwerenny ponad tym wszystkim.
Nic nas nie powstrzyma, dopóki nie zostanie wykonane
Boże dzieło, które nam wyznaczył.

Kochajcie i ufajcie Jemu
Jeżeli Bóg wzywa nas, abyśmy się o cokolwiek martwili, to
o to jak należycie mamy kochać ludzi. Psalmista zachęca
nas: „Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj
o wierność!”(Ps 37: 3). Piotr przypomina nam, abyśmy
napierali naprzód w obliczu wszelkiego zła. Niezależnie od
tego, czy są to prześladowania lub pandemie, możemy ufać
Panu, wiedząc że „Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola
Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.” (1 Piotra 3:17).
Martwienie się jest powszechne dla ludzi. Ale Bóg
wezwał nas do odwagi, aby stawić czoła problemom
i zagrożeniom – opierając się na Nim.
W całej historii chrześcijanie często się wyróżniali,
ponieważ byli gotowi pomagać chorym, nawet podczas
plag, pandemii i prześladowań. Kochali ludzi i nie bali się
śmierci, ponieważ rozumieli, że „życiem jest Chrystus,
a śmierć zyskiem.” (Flp 1:21). Wkraczając w bałagan
choroby i cierpienia, byli w stanie okazać wiarę w świecie,

__________

[1]

Corrie ten Boom – holenderska działaczka chrześcijańska,
członkini Holenderskiego Kościoła Reformowanego, pisarka
ewangelikalna, zasłużona w dziele ratowania Żydów podczas
niemieckiej okupacji Niderlandów w czasie II wojny światowej,
wyróżniona tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
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Artykuły Joe Carter pochodzą ze strony:
www.ewangeliawcentrum.pl

„Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał” Kaz. Sal. 12,7
„Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!” Ps. 90,3

Bądź śmiały i odważny. Kiedy spojrzysz wstecz na
swoje życie, bardziej będziesz żałować, że czegoś
nie zrobiłeś, niż że coś zrobiłeś.

CZŁOWIEK
I JEGO CZAS

We wszystkich dziełach człowieka
nieuchronnie nadejdzie ostatni raz! Dla
każdego człowieka nadchodzi jego
ostatnia godzina. Niezauważalnie
skrada się jego ostatni wieczór w domu.
Ostatni raz zasiada wraz z rodziną do
stołu. Ostatni raz idzie do pracy. Ostatni
raz widzi się z rodziną i przyjaciółmi.
Nadchodzi ostatni raz dla jego
wszelkiego działania. I kto wie, kiedy
ten ostatni raz dla każdego z nas
nadejdzie? Ale najważniejszym jest
wiedzieć, że wówczas będzie stracona
ostatnia możliwość pojednania się
z Bogiem.
Gdzie będę spędzał wieczność? Czy
jestem gotów stanąć przed Bogiem
w dniu sądu? Czy jestem gotów Go
spotkać, gdy wezwie mnie dzisiaj? Jak
poważna jest prawda, że dla wszystkich
– wcześniej czy później – nadejdzie
ostatni dzień i ostatnia godzina życia na
ziemi!
W związku z tą prawdą Bóg w swoim
Słowie wciąż napomina człowieka:
„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień

zbawienia” (2 Kor. 6:2). „Dziś, jeśli
głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych” (Hebr. 4:7).
Czas na szukanie Boga i przyjęcie Pana
J ezu sa ja k o s weg o o so b is te g o
Zbawiciela jest tylko dzisiaj, tylko
teraz. Dawne przeminęło. Przyszłość
zakryta. Co ona niesie, nie wiemy.
Pozostaje tylko chwila obecna. Ona
należy do nas. Bóg mówi: „A gdy mnie
szukać będziecie, znajdziecie mnie.
Gdy mnie będziecie szukać całym
swoim sercem” (Jer. 29:13). Szukać
Pana można na każdym miejscu – i tam,
gdzie jest głoszona Ewangelia,
i w domu, i wszędzie. Zawołaj do Pana,
uchwyć się Jego obietnic i wiarą
przyjmij dar życia wiecznego.
Przyjacielu, nie
zagłuszaj głosu
Bożego! Przyjmij Pana, póki nie jest za
późno!

CHOCIAŻBY UMARŁ,
ŻYĆ BĘDZIE NA WIEKI
W miarę upływających lat będziesz czuł,
jak przychodzi twój czas. Najpierw –
jeszcze prawie nieświadomy kolei
rzeczy – będziesz patrzył jak odchodzi
pokolenie twoich dziadków. Potem już
zaniepokojony stwierdzisz, że odchodzi
pokolenie twoich rodziców. Wreszcie
przerażony odkryjesz, że już umiera
twoje pokolenie. Będziesz dowiadywał
się od znajomych i z ogłoszeń w gazecie,
że przyszedł czas i na ciebie. Takie jest
prawo, któremu jesteś jako człowiek
również podległy. Pociski będą padały
przed tobą, za tobą, to bliżej, to dalej, a ty
będziesz wiedział, że wkrótce kolejny
uderzy w ciebie. Oby w miarę
upływających lat wzrastała w tobie
świadomość życia wiecznego.
Ks. M.M.

Tł. z ros. R. Hetmaniok

Ps. 90.1-12

Andrzej Podkowicz

Modlitwa Mojżesza, męża Bożego.

Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia
w pokolenie. Zanim góry powstały,
zanim stworzyłeś ziemie i świat,
Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
Ty znowu człowieka w proch obracasz
I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!
Albowiem tysiąc lat w oczach twoich
Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął,
I jak straż nocna.
Wartko porywasz ich, są jak sen poranny,
jak trawa, która znika:
Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha.
Tak i my giniemy od gniewu twego,
A srogością twoją jesteśmy przerażeni.
Położyłeś winy nasze przed sobą,
Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.
Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego.
Lata nasze giną jak westchnienie.
Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt,
A gdy sił stanie lat osiemdziesiąt,
A to, co chlubą się wydaje, to tylko trud i znój,
Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.
Któż zna moc gniewu twego?
Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?
Naucz nas liczyć dni nasze,
Abyśmy posiedli mądre serce.

Do ciebie, Panie wznoszę duszę moją
ciebie tęsknie wyglądam codziennie,
Panie, pokaż mi drogę swoją,
zmiłuj się i zwróć oblicze swe ku mnie.
Naucz mnie wszystkich ścieżek swoich,
prowadź mnie w prawdzie i mądrości
i nie pamiętaj grzechów moich
i żadnych przestępstw z mej młodości.
Ulżyj udręce serca mego, Panie
i wyzwól mnie z utrapień moich.
Tobie ufam, bo w Tobie moje ocalenie,
jestem jak człowiek, co się Pana boi.
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Wyzwanie kulturowe: W dzisiejszych czasach ludzie
uwielbiają otwartość. Chcemy, by każdy miał rację.
Myślimy, że być w błędzie można jedynie wtedy, gdy
uważamy, że ktoś inny mógłby być w błędzie. Dlatego, gdy
chodzi o sprawy religii, mówimy: „Wszystkie ścieżki
prowadzą do Boga. Nie ma jednej właściwej drogi. Słuszną
rzeczą jest wierzyć w to, co sprawdza się w twoim życiu”.
Ale czy tak mówi Biblia?
Krótka odpowiedź: W Dziejach Apostolskich 4:12, Piotr
mówi: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie
ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni”.
Trochę dłuższa odpowiedź: Wiara w Chrystusa jest
jedyną drogą do zbawienia, gdyż jedynie przez wiarę
w Chrystusa możemy zostać usprawiedliwieni w Bożych

oczach (Gal 2:16). Jedynie przez wiarę w Chrystusa
możemy być pojednani z Bogiem (Rzym 5:9-11). Jedynie
przez wiarę w Chrystusa możemy otrzymać życie wieczne
(Jan 3:16). Jezus jest jedynym pośrednikiem między
Bogiem a człowiekiem (1 Tym 2:5).
Prawdziwie otwarci: Wielu widzi to przesłanie, jako
przesadnie wykluczające i ograniczone. Powinniśmy
jednak wskazać im jak radykalnie otwarta i dostępna jest
ewangelia. Ewangelia konfrontuje każdego człowieka jako
grzesznika i oferuje przebaczenie i życie wieczne dla
każdego, kto odwróci się od grzechu i zaufa Chrystusowi.
Nie jest istotne jak dobrym czy złym jesteś człowiekiem.
Nie jest istotne skąd pochodzisz lub jakie są twoje religijne
korzenie. Jeśli się upamiętasz ze swojego grzechu i zaufasz
Chrystusowi, będziesz zbawiony.

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie
jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ew. Mat. 18:3

N

awrócenie to coś zupełnie innego niż zmiana
religii. Biblia łączy je z pojęciem prawdziwej
pokuty. Aby zrozumieć, na czym polega
nawrócenie, najlepiej przypomnieć sobie przykład Saula
z Tarsu, późniejszego apostoła Pawła. Kim był przed swoim
nawróceniem? Bluźniercą i prześladowcą. A kim stał się po
swoim nawróceniu? Przykładem wiary i życia
chrześcijańskiego. Nawrócenie się nie jest tylko prostym
podporządkowaniem się moralnemu
prawu. Pod tym względem Saul był bez
zarzutu (Fil. 3:6).
Nawrócenie nie oznacza jedynie
zmiany zachowania. Wielu ludzi
przestało pić i przyjmować narkotyki
dzięki wysiłkowi woli oraz
odpowiedniej terapii, nie nawracając
się tym samym do Boga.
Nawrócenie się nie oznacza także
przyjęcia jakichś zasad wiary; już przed
nawróceniem Paweł był gorliwym
faryzeuszem. Nawrócenie się jest
punktem wyjściowym nowego życia,
którego zasadniczy kierunek jest
całkowicie przeciwny do
poprzedniego.
Saul nie stał się lepszy, ale inny; nie stał
się jeszcze wierniejszy swoim
zasadom, ale zasady zmieniły się. Saul
nawrócił się w chwili, kiedy uznał się za niegodnego i
zagubionego. Bez zastrzeżeń rzucił się do stóp Pana jako
biedny grzesznik, który nie widział innego źródła pomocy
poza krwią Baranka Bożego.
Człowiek nawrócony jest jako małe dziecię, które z
ufnością przyjmuje słowa swego Ojca. A Słowo Boże
oświadcza nam, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa
i tylko w Jezusie.
Nawrócenie jest tym, co ma miejsce, kiedy Bóg ożywia
osobę martwą duchowo, prowadząc ją do upamiętania ze
swoich grzechów i wiary w Chrystusa.

Gdy Jezus wzywa nas do upamiętania, to wzywa nas do

nawrócenia. Jest to radykalna zmiana w naszej wierze
i postępowaniu (Mk.1:15).
Gdy Jezus wzywa nas, abyśmy wzięli swój krzyż i poszli
za Nim, wzywa nas tym samym do nawrócenia (Łk. 9:23).
Bóg musi dać nam nowe życie, nowe serce i wiarę,
abyśmy byli w stanie upamiętać się (Ef.2:1, Rzym.6:17,
Kol .2 : 1 3 , E ze k. 3 6 :2 6, E f. 2: 8,
2 Tym.2:25).
Nawrócenie nie jest:
Jednorazowym wydarzeniem, które nie
niesie ze sobą zmiany w sposobie naszego
życia. Nawrócenie ma miejsce
w konkretnym momencie, a moment ten
oznacza radykalną zmianę. Od tej pory
życie powinno wyglądać inaczej.
Podróżą bez celu. W przypadku wielu
osób, nawrócenie może być poprzedzone
długim procesem poznawania. Jednak
zawsze kończy się on podjęciem
świadomej decyzji, by upamiętać się
z grzechu i zaufać Chrystusowi. Decyzja ta
jest bezpośrednim skutkiem bycia
zrodzonym na nowo przez Boga. Bóg daje
n o we ży c i e m art we m u d u ch ow o
grzesznikowi.
Opcjonalne. Księga Dziejów Apostolskich 17:30 mówi,
że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się
upamiętali. Nawrócenie nigdy nie może być wymuszone,
ale jest absolutnie niezbędne, aby być zbawionym.
Rozmową. Choć jako chrześcijanie mamy przekazywać
ewangelię w sposób pokorny, to jednak naszym celem nie
jest jedynie miła wymiana informacji. Naszym zadaniem
jest wzywać każdą osobę do upamiętania ze swoich
grzechów i do zaufania Chrystusowi w celu zbawienia.
Modlitewną formułką. Nawrócenie oczywiście wiąże się
z modlitwą. Musimy być jednak ostrożni, aby nie
sugerować innym przekonania, że wypowiedzenie jakiejś
-9-

Erik Raymond

we wszystkim
pokładając nadzieję
„…[miłość] we wszystkim pokłada nadzieję…”
(1 Koryntian 13:7c)
Trzecia z czterech części w 1 Koryntian 13:7 mówi o tym, że
miłość „…we wszystkim pokłada nadzieję…” Jest to ściśle
powiązane z poprzednią częścią „…[miłość] wszystkiemu
wierzy…”, a jednak odrębna na swój sposób. „Wszystkiemu
wierzyć” oznacza, że zakładamy to, co najlepsze w innych, że
jesteśmy gotowi dać innym kredyt zaufania, że jesteśmy
gotowi ignorować ich przeszłe grzechy i niepowodzenia oraz
ufać, że Bóg działa w nich.

nigdy nikogo nie zostawiać w tyle. Rozumiemy, że wszyscy
jesteśmy „w trakcie procesu” i jesteśmy pewni, że wszyscy
stajemy się podobni do Chrystusa, nawet jeśli czasem jest to
bardzo trudne do zauważenia.

Różnica polega na tym, że „wszystkiemu wierząc” patrzymy
na teraźniejszość, a „we wszystkim pokładając nadzieję” –
patrzymy w przyszłość. Słowo, które przetłumaczyliśmy
jako „nadzieję” to grecki wyraz “elpizo”, który może również
znaczyć „ufać” lub „spodziewać się”, zależnie od
tłumaczenia. Jest to chrześcijańska „nadzieja”, a nie
„trzymanie kciuków”. Jest to oczekiwanie ludu Bożego
z pewnością. Zwykle odnosi się to do pewności zbawienia
wierzących, jak w 1 Tym 4:10, w którym to liście Paweł
mówi: “(…) że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który
jest Zbawicielem wszystkich ludzi (…)” lub Jana 5:45,
w którym Jezus mówi, że Żydzi tragicznie pokładali swoją
„nadzieję” w Mojżeszu, który ich teraz oskarża. Często jest to
używane w sprawach ludzkich, jak w Rzymian 15:24,
w którym Paweł mówi, że „ma nadzieję” ujrzeć rzymskich
wierzących w drodze do Hiszpanii, lub w Filipian 2:19, kiedy
Paweł „miał nadzieję”, że wyśle Tymoteusza do swoich
przyjaciół.

Kiedy nie udaje się nam „pokładać we wszystkim nadziei”,
postrzegamy grzeszne niepowodzenia jako ostateczny
wyrok. Zdradza się to w szybkości naszego spisywania
innych na straty. Mamy krytyczne wyobrażenia o innych
i kiedy spełniają nasze oczekiwania dotyczące ich słabości,
skreślamy ich i wypychamy z naszego życia. Czy jesteś jak
ja? Czy decydujesz, że inni są tacy lub owacy? Czy męczy
cię, gdy ktoś „ciągle robi to samo” i w końcu sobie
„odpuszczasz”? Czy twoje negatywne opinie o innych są
zatwardziałe i odporne na zmiany? Czy mierzysz wszystko,
co robią inni, tą samą, krytyczną miarą?
Kiedy nie udaje się nam „pokładać we wszystkim nadziei”
oddzielamy się. Oddzielamy się, ponieważ czujemy, że
musimy iść dalej, tak jakby sprawca wypadł z naszej łodzi
i nie mógł wrócić. A najstraszniejsze w utracie nadziei jest to,
że może odbywać się po cichu. Zwykle nawet nie zawracamy
sobie głowy konfrontacją z innymi w nadziei wywołania
skruchy, po prostu oddalając się od nich, cicho, wycofując się
z ich orbity. Przekonujemy nawet samych siebie, że tak
naprawdę „zakrywamy ich grzech miłością”, milcząc.

Tutaj, w 3 rozdziale Listu do Koryntian, jak zobaczyliśmy
w poprzednim tygodniu, kontekst wskazuje nie tylko na sferę
ludzkich spraw (w przeciwieństwie do „nadziei” zbawienia),
ale ma również związek z naszym szacunkiem dla innych.
Jeśli mamy „we wszystkim pokładać nadzieję”, oznacza to,
że pokładamy w ludzie Bożym ten sam rodzaj ufnego
oczekiwania, jakie zwykle rezerwujemy dla samego Boga.
„We wszystkim pokładać nadzieję” oznacza z ufnością
oczekiwać długofalowego duchowego wzrostu naszych
braci i sióstr w Chrystusie.

Podobnie jak brak „wiary we wszystko”, brak „pokładania
we wszystkim nadziei” jest niewiarą; jest to niewiara
w naturę Bożego dzieła. To brak wiary w to, że Bóg kończy
to, co zaczął, tak jakby zapomniał lub odszedł. Stworzyliśmy
Boga na nasze podobieństwo, prawda? Odejście jest tym, co
my robimy, a nie tym, co robi Bóg.

„We wszystkim pokładać nadzieję” oznacza, że nigdy nie
spisujemy drugiej osoby na straty. Oznacza to, że nigdy się
nie poddajemy, nawet gdy widzimy, jak nawzajem upadamy
i to upadamy nisko. Chrześcijanie wierzą, że każdy, kogo
powołuje Bóg, dojdzie do dojrzałości i ostatecznie do
chwały. Pokładanie we wszystkim nadziei prowadzi do
zachęcania się nawzajem jako innych uczestników tego
samego wyścigu. Chrześcijanie są zdeterminowani, aby

Erik Raymond jest starszym pastorem w kościele
Redeemer Fellowship Church w Bostonie.

Smutek patrzy wstecz,
zmartwienie patrzy wokół, lecz wiara patrzy w górę.
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Zapraszamy
fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Święto Żniw

Chrzest wiary

W niedzielę 11 października, jak to bywa od wielu lat
w naszym Zborze, wyrażaliśmy naszą wdzięczność Bogu
za zebrane dary ziemi. Święto Żniw organizowane
w jesieni zawsze jest okazją do dziękczynnych modlitw
za zebrane plony z pól, ogrodów, sadów i z runa leśnego.
Sala pięknie przystrojona dzięki pracy braterstwa
Witkowskich, Sylwii Downarowicz-Pokorzyńskiej,
Magdaleny Pazio i Agnieszki Miszke zachwycała
i zachęcała do robienia pamiątkowych zdjęć. Chyba po raz
pierwszy przygotowujący świąteczną dekorację obok
licznych plonów ziemi i owoców umieścili również
największy dar jakim jest Słowo Boże, Biblię.
Dziękujemy. Nabożeństwo prowadził Straszy Zboru –
Sławomir Kulczyński, zaś kazanie na temat Izaaka
w Gerarze wygłosił pastor Piotr Karel. Po nabożeństwie
odbyła się agapa na której próbowaliśmy tradycyjnie
chleba ze smalcem i ogórkiem oraz pyszne ciasta. Bogu
dzięki za to, co otrzymujemy z Jego ręki.

Dla czworga osób,
jak i dla całego
kołobrzeskiego Zboru,
niedzielny poranek
25 października br.
będzie wspominany
jako dzień
szczególnej radości.
W wyniku znacznych restrykcji nałożonych przez państwo
związanych z epidemią i ogłoszoną czerwoną strefą w całym
kraju, nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej wspaniałej, pięknej
uroczystości chrztu wiary siostry i trzech braci. Obecni na sali
mogli dziękować w modlitwach za nowe dusze, których imiona
Bóg zapisał w Księdze Życia. Nabożeństwo prowadził straszy
Zboru br. Daniel Miszke, natomiast przy akcie chrztu usługiwał
pastor Zboru Piotr Karel. Wspaniałe kazanie na temat znaczenia
chrztu i jego praktyki wygłosił dyrektor Fundacji Głosu
Ewangelii – pastor Henryk Dedo z Warszawy. To była
niezmiernie bogata uczta duchowa. Jesteśmy Bogu wdzięczni,
iż w czasach ostatecznych Bóg odnajduje jeszcze tych, którzy
mają być zbawieni. W naszej zborowej rodzinie witamy siostrę
Marzennę Jagiełło i braci: Włodzimierza Górskiego, Marcela
Górskiego oraz Jacka Strzelczyka życząc wytrwania na drodze
wiary i wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Jednocześnie
modlimy się, by restrykcje związane z możliwością liczby
wiernych na nabożeństwie zostały jak najszybciej zniesione.
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listopad
- o nabożeństwa i uroczystości w listopadzie.
- o ochronę życia w czasie epidemii
- o mądrość jak żyć w czasach ostatecznych
- o nowych naszych braci i siostry
- o odwagę dla braci i sióstr pozostających nadal

w domach

Nabożeństwo Niedzielne godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz. 18.00
Studiujemy księgę Objawienia Jana.
Zapraszamy

Usługa Gościa
W niedzielę 18 października gościliśmy
w Zborze misjonarza wśród Romów na
Słowacji pastora Mariana Kaleję, który
przybył do Polski na zaproszenie pastora
Marka Kurkielewicza z Koszalina.
Pastor Marian mówił o swoim
nawróceniu 21 lat temu i powołaniu przez
Boga do służby wśród słowackich
Romów. Wraz z swoją małżonką,
rodowitą Szwajcarką, rozpoczynali pracę
pośród tej najbardziej ubogiej ludności romskiej mieszkającej
w fatalnych warunkach bytowych. Byliśmy przerażeni widząc
zdjęcia w jakich warunkach ludzie w XXI wieku mogą
egzystować. Obecnie wśród słowackich Romów trwa
przebudzenie. Powstają nowe Zbory, a liczba nawróconych
sięga tysiąca osób. Chcemy dołączyć do modlitwy za tę grupę
ludzi i oddanych Bogu pracowników.
Na potrzeby tej służby przekazaliśmy zebraną na nabożeństwie
ofiarę.
55 rocznicę chrztu wiary
w dniu 4 października wspominał br. Henryk Podgórski
ze Świnoujścia. Życzymy Bratu dalszych pięknych lat
kroczenia za Panem i siły do pracy w Jego Królestwie.
40 lat wspólnej wędrówki przez życie
obchodzili w dniu 25 października
braterstwo Danuta i Feliks Borzyszkowscy.
Niechaj Bóg nadal prowadzi i błogosławi oraz sprawi,
iż Wasze dzieci pójdą w Wasze ślady za Chrystusem.
10 rocznicę chrztu wiary
w dniu 28 listopada wspominają:
Sylwia Downarowicz-Pokorzyńska
oraz Józef Calów.
Niech Bóg nadal wspiera i błogosławi oraz wypełni
wszelką prośbę zanoszoną w modlitwach.

- o przywództwo Zboru i nowego pastora
- o pracę wśród dzieci i młodzieży
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty Maksińczyk
- o pomoc w chorobie i dla naszych seniorów: J. Świercz,

J. i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, L. Puc, T. Szyszki,
Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej,
Z. Soboń, M. Sznajder, R. Kakowskiego, B. Kamińskiej,
Cz. Zawołek, H. Paprockiej R. Zagrodnik,
- o pomoc w problemach zdrowotnych dla J. Matulewicza,
fot.M.J. Karel
D. Ostrowskiej, J. Lewandowskiego, A. Sękowskiej,
A. Piechoty, L. Prociak, K. Sosulskiego,
Reginy Rogalskiej, Danuty Borzyszkowskiej,
Lidii Świątkowskiej, Andrzeja Podkowicza
- o problem alkoholowy Cz. Kulczyńskiej
- o braci i siostry z Tczewa
- o nabożeństwa na on-line
- o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo dla całej
rodziny Sękowskich
Pastor Piotr Karel dziękuje w imieniu brata Bogumiła
za modlitwy w sprawie poważnej operacji. Bogu dzięki, że
operacja się udała i brat Bogumił wraca do zdrowia.

urodziny obchodzą
01 Alina Babicz
02 Aleksandra Celińska
06 Regina Słodownik
06 Aleksandra Kamińska
07 Barbara Głembska
08 Dawid Maksińczyk
10 Nelli Karel
13 Agnieszka Żygulska
14 Jolanta Tkaczyk
14 Ewa Kruszewska
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19
21
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23
24
30

Arkadiusz Jakubik
Józef Łachwa
Janina Świercz
Barbara Froncala
Maria Lewandowska
Hubert Sękowski
Bartek Staszewski
Kamila Strzelczyk
Zenon Paruszkiewicz

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również
Tomaszowi Buraczkowi (07),
Pawłowi Wróblowi (09),
Mai Tkaczyk (11),
Natalii Nadłonek (21),
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Rubenowi Karel (22),
Małgorzacie Kurkiewicz (24),
Valentynie Denisyuk (24),
Sarze Sękowskiej (25),

