Razem dla

Ewangelii
W numerze:
Zdrowa nauka
Jak kształtować przyszłych
przywódców w kościele?
Czy twój kościół jest przygotowany
na nową rzeczywistość?
Jak się modlić,
kiedy twoje życie się rozpada?
W jakim celu śpiewamy
Biblijne kwalifikacje i obowiązki
diakonów
Wiara jest ze słuchania

LIPIEC-GRUDZIEŃ 2018

Działamy razem,
działamy dla Ewangelii
ISSN 2451-2427

OD REDAKCJI

Krzysztof Kujawiński

fot. Foto

lia

ZDROWA NAUKA

Z

drowa nauka, dobra teologia, prawidłowa
doktryna. Nie są to słowa, które wywołują
ekscytację wśród wierzących, raczej zarezerwowano je dla osób stojących gdzieś za
katedrą uniwersytecką albo pośród zakurzonych
ksiąg, które w języku niezrozumiałym dla przeciętnego zjadacza chleba dyskutują o mało znaczących aspektach prawdy chrześcijańskiej z inną
osobą znajdującą się w podobnych okolicznościach,
tyle że na drugim końcu świata. Bardziej powszechnie panuje przekonanie, że z tymi terminami powinien być zaznajomiony pastor, ewentualnie inni liderzy, ale dla tzw. zwykłego wierzącego
to nie są kluczowe kwestie. Za pewnik uznaje się,
że kościół, do którego się uczęszcza, głosi zdrową
naukę. Czy członkowie kościoła powinni zastanawiać się nad oczywistościami? Nie naukę, lecz inne
kwestie wymienia się jako palące potrzeby. Jako
problem wskazuje się raczej brak mocy w kościele.
Być może gdybyśmy demonstrowali cuda i znaki,
jakie były udziałem pierwszych apostołów, to ludzie tłumnie by się nawracali. Często wymienia
się brak jedności, który sprawia, że nie jesteśmy
w stanie wspólnie podjąć się realizacji Wielkiego
Posłannictwa, pozostawiając na polach wielkie
połacie niezebranego żniwa. Brak odpowiednich
liderów, którzy potrafiliby udźwignąć i zrealizo-
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wać wizję pastora. Brak środków finansowych na
odważne kampanie ewangelizacyjne. Brak miłości i inne podobne kwestie. Jednym słowem, problem kościoła leży gdzieś na zewnątrz, a nie jest
związany z tym, co głosi się podczas niedzielnego
nabożeństwa. Tymczasem w efekcie bardzo często
kościół zamiast skupiać się na swoim właściwym
zadaniu: głoszeniu ewangelii i czynieniu uczniów,
zaczyna obracać się wokół samego siebie i staje się
sam swoim centrum. Takie myślenie przekłada się
na życie osobiste wierzącego. Głównym problemem stają się zdrowie, finanse, służba albo relacje. W konsekwencji zamiast duchowego rozwoju
i wzrastaniu w stawaniu się uczniem Chrystusa,
wierzący doświadczają duchowej pustki i frustracji, co było także moim doświadczeniem. Nie twierdzę, że wszystkie wymienione wyżej problemy nie
są ważne. Nie twierdzę, że nie należy przykładać
do nich wagi. Problem jednak zasadza się na tym,
że nie mając właściwie ułożonych priorytetów, jesteśmy jak wędrowiec, który staje na rozstaju dróg
i na oślep decyduje się na dalszą wędrówkę jedną
z nich tylko po to, aby po krótkim marszu powrócić do punktu wyjścia i spróbować innej drogi
– z takim samym skutkiem. Podobnie jak ten wędrowiec potrzebujemy dobrej mapy. Tą mapą, pisze
Bobby Jamieson, jest właśnie zdrowa nauka.
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Aby dobrze zrozumieć implikacje tej definicji, należy zwrócić uwagę na dwie główne osie, w oparciu o które została zbudowana: po pierwsze jej
fundament stanowi biblijne nauczanie. Odrzuca
możliwość wpisywania własnych znaczeń w tekst,
a zatem opierania doktryny na prywatnych objawieniach, kontekstowych potrzebach czy przekonaniach zakorzenionych w kulturze. Jamieson
podkreśla konieczność rozumienia Pisma Świętego jako spójnej narracji, dzięki której jesteśmy
zawsze w stanie odnosić całość jej nauczania do jej
poszczególnych części i au rebours. A zatem, zdrowa nauka to nie jakaś abstrakcyjna wiedza, zlepek
niezwiązanych ze sobą informacji, których praktyczna wartość jest bardzo wątpliwa. Zdrowa nauka to właściwa interpretacja nauczania biblijnego, które ma praktyczne znaczenie dla słuchaczy.
Dzięki zdrowej nauce jesteśmy w stanie zdiagnozować stan zdrowia zarówno całej wspólnoty, jak
i jej pojedynczego członka. Pokazuje nam jednak
nie tylko miejsce, w którym jesteśmy, ale także cel,
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„Zdrowa nauka to streszczenie tego,
czego uczy Biblia, które jest zarówno
wierne Biblii jak i praktyczne”.
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uk a

do którego powinniśmy zmierzać. To ona kształBobby Jamieson w bardzo przemyślany sposób,
tuje nasz sposób rozumienia chrześcijaństwa, to,
ale z dużą swobodą i lekkością pióra przekonuje
w jaki sposób czytamy Biblię i jej nauczamy. Stąd
w swojej książce, że zarówno zdrowe życie kościowłaśnie użyta przez autora książki analogia mapy.
ła, jak i zdrowe życie indywidualnego chrześcijaNastępnie Bobby Jamieson przechodzi do drunina nie są możliwe bez zdrowej nauki. Odwoługiej głównej myśli książki. Opisuje on praktyczne
jąc się do muzycznych metafor, zręcznie ilustruje
konsekwencje stosowania zdrowej nauki w życiu
niewidzialne mechanizmy, które stoją zarówno
kościoła i jego członków. Owoce, które przynosi
za życiem zdrowego kościoła, jak i jego zdrowego
ona w takich obszarach jak świętość, miłość, jedczłonka. Tak jak w przypadku muzyka jazzowego
ność, uwielbienie i świadczenie. Czyli praktyczny
improwizacja jest wypadkową wielu godzin pracy
cel tego, czemu służyć ma świadome i właściwe
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Świętość jest terminem, z którym każdy
chrześcijanin musi się zetknąć. Jest to temat często obecny na kartach Biblii i takim powinien być
w życiu kościoła. Z mojego doświadczenia mogę
jednak powiedzieć, że podobnie jak w przypadku
wielu innych aspektów życia chrześcijańskiego,
wielokrotnie zamiast jasno przedstawionej doktryny, otrzymywałem nauczanie w postaci niejasnych sloganów, luźnych refleksji wynikających
z subiektywnych doświadczeń, na podstawie których trudno było wyciągnąć jakieś syntetyczne
W na stępnym numer ze m.in.:

• Jak głosić ewangelię na pogrzebach?
• Sześć sposobów na dawanie ludziom fałszywego
zaufania
• Dlaczego chrześcijańska miłość ma znaczenie
w depresji?
• Czy na pewno chcesz sprawiedliwości Bożej?
• Co wyróżnia Bożego przywódcę?

wnioski. Prowadziło to do fałszywego przekonania co do wagi uświęcenia i jej miejsca w życiu. Dla
każdej osoby, która spotyka się z podobnym problemem, z pomocą przychodzi Jamieson, pokazując, dlaczego w kontekście uświęcenia tak ważna
jest prawidłowa doktryna. By dobrze zobrazować
swoją myśl, Jamieson używa nauczania znajdującego się w Liście Jakuba 4:1-2, gdzie znajdujemy
analizę przyczyn i środków zaradczych dla konfliktów interpersonalnych. O ile w powszechnej
opinii winę za występowanie konfliktów między
ludźmi ponoszą okoliczności i niezgodne charaktery, to Biblia umiejscawia je w innym miejscu.
Prawdziwą przyczyną stojącą za konfliktami są żądze. Gdy zamiast służyć bliźnim w miłości zaczynamy używać innych do realizacji naszych celów
konflikt jest nieunikniony. Jakie jest lekarstwo?
Ewangelia Jezusa Chrystusa. Musimy zobaczyć
co dla nas zrobił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, wyznać grzechy Bogu i pokutować. Oto
droga do zmiany w sercu i pojednania. Rozwiązaniem problemu zatem nie jest zmiana okoliczności
na bardziej korzystne, ale zdiagnozowanie źródła
problemu za pomocą właściwej doktryny i zastosowanie remedium przepisanego przez Biblię.
Właściwa doktryna o człowieku, grzechu
i uświęceniu sprawia, że zaczynamy rozumieć,
dlaczego mamy wzrastać w świętości. Stawia nas
w obliczu wiedzy, która nie pozostawia nam wyboru, co do tego, jak powinno wyglądać nasze życie i jaki jest jego właściwy cel w obliczu nauczania znalezionego w Biblii. Zrozumienie doktryny
nie jest jeszcze samym uświęceniem, ale bez niego nigdy nie jesteśmy w stanie nawet wyruszyć
w tę podróż. Ponieważ świętość i sprawiedliwość
są nieodłącznymi atrybutami Boga (1P 24-17),
a naszym celem jest być takim jak On (1J 2:2-3),
konieczne jest życie w zgodzie z tą prawdą już
teraz, każdego dnia dzisiaj i zawsze. Prawidłowe
zrozumienie doktryny wyklucza opcjonalność
uświęcenia i wprowadza niezliczone aplikacje dla
tego, jak powinna wyglądać nasza relacja z Bogiem i bliźnim. Zdrowa nauka pozwala nam trzymać właściwy kurs w życiu, a gdy zbaczamy z tego
kursu pomaga nam na niego wrócić. Pomaga iść
właściwą ścieżką, unikając pułapek zarówno legalizmu, jak i antynomianizmu.
W podobny sposób, dowodzi Jamieson, zdrowa
nauka potrzebna jest do miłości. Ponownie kontrastuje on sposób postrzegania miłości obecny
w naszej kulturze z biblijnym postrzeganiem miłości. Przede wszystkim w odróżnieniu od niejasnych i sentymentalnych definicji, jakie podaje
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nam świat, biblijna definicja miłości jest jasno
sprecyzowana i mocno osadzona w prawdzie. Ponadto, doktryna miłości w Biblii jest bardzo konkretna i uczy nas, jak mamy kochać Boga, bliźnich,
wrogów, żony i innych wierzących. To właśnie
doktryna określa, czym miłość jest, a czym nie
jest i w jaki sposób powinna być wyrażana. Wbrew
intuicji czy ogólnemu mniemaniu, miłość nie stoi
w opozycji do doktryny. Przeciwnie, bez doktryny
nie ma zdrowej miłości, ponieważ zdrowa nauka
jest prawdą, a bez prawdy nie ma miłości.
Od zdrowej nauki o miłości autor prowadzi nas
do zdrowej nauki potrzebnej do jedności, uwielbienia i świadczenia, dowodząc ich wagi w życiu
kościoła i jednostek oraz tego, że możliwe są tylko
wówczas, gdy obecna jest zdrowa nauka. Bardzo
trudno, a w zasadzie niemożliwe jest znalezienie
dobrych kontrargumentów na jego tezy. Dlatego
właśnie tak bardzo potrzebna jest nam obecnie ta
książka. Zadaje ona kłam opiniom typu: „nie potrzebuję doktryny – mam Jezusa”, albo „nie potrzebujemy teologii, ale miłości”. Pomijając fakt,
że te stwierdzenia same w sobie są już teologią
i doktryną, to dzięki Jamiesonowi wiemy, że są
bardzo niebezpieczne, bo poza wszystkimi innymi swoimi wadami po prostu niebiblijne. Potrzebowałem bardzo dużo czasu, przykrych doświadczeń i wielu przemyśleń, żeby dojść do podobnych
wniosków, co autor tej książki. Obserwowałem,
jak brak zdrowej nauki wpływa destrukcyjnie na
wspólnoty chrześcijańskie i sprawia, że ludzie
odchodzą rozczarowani chrześcijaństwem lub
stają się rozgoryczeni i cyniczni, ponieważ byli
uczeni rzeczy niebędących w zgodzie ze zdrową
nauką. Dlatego właśnie ta książka jest tak ważna
i dlatego powinien przeczytać ją każdy wierzący
chrześcijanin. Wyposaża nas bowiem w narzędzia
niezbędne do tego, byśmy funkcjonowali zarówno jako jednostki, jak i kościoły, w sposób zgodny
z zamiarem naszego Stwórcy. Zdrowa nauka jest
prawdą, fałszywa nauka jest kłamstwem – duchowy organizm odżywiany dobrą nauką jest zdrowy i otrzymuje właściwe warunki do duchowego
wzrostu. Karmiony zaś złą nauką słabnie, choruje i umiera. Kościół, który nie przykłada wagi do
zdrowej nauki, ostatecznie nie przykłada wagi
do ewangelii. A kościół, który nie przykłada wagi do ewangelii, przestaje być kościołem. Bez
zdrowej nauki nie ma zdrowego duchowego życia.
Nie można bowiem dobrze żyć, źle wierząc.
Krzysztof Kujawiński, starszy, naucza w Ewangelicznym
Kościele Metodystycznym w Kaliszu.

MARK DEVER

Jak kształtować

przyszłych przywódców
w kościele?

Myśli Marka Devera na temat osobistego uczniostwa

N

owy Testament jest pełen wytycznych na
temat prowadzenia wierzących w uczniostwie. Jednak czasem koncentruje się on
na ustanawianiu przywódców w kościołach. Na przykład Paweł mówi Tytusowi: Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co
pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem (Tt 1:5). Następnie opisuje
charakter tych starszych. Analogiczne polecenie
kieruje do Tymoteusza: przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać (2Tm 2:2).
Ja również pragnę podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z odkrywaniem, zachęcaniem i ustanawianiem przywódców, którzy mają
służyć w moim kościele czy, w dalszej perspektywie, w innych społecznościach. Wiele z poniższych
uwag stosuje się do uczniostwa w ogólnym ujęciu.
Ostatecznie, kwalifikacje starszych z pierwszego
rozdziału Tytusa i trzeciego rozdziału Tymoteusza
powinny opisywać każdego chrześcijanina (z wyjątkiem bycia dopiero co nawróconym i zdolnym do
nauczania). Oznacza to, że cele uczniostwa w odniesieniu do „zwykłego” wierzącego i potencjalnego przywódcy kościoła są w większości takie same.

fot. Fotolia

Niemniej na barki starszych chcę złożyć odpowiedzialność za kształtowanie przyszłego pokolenia przywódców. Jest to jedna z waszych szczególnych powinności.
Samuel Miller (1769-1850) zauważył kiedyś:
Gdziekolwiek mieszkasz, zawsze staraj się uzyskać
i podtrzymać wpływ na młodych mężczyzn. Oni są
nadzieją kościoła oraz kraju i kto mocno przyłoży się
do nasycania ich umysłu mądrością, prawością i pobożnością, jest jednym z największych dobroczyńców
ludzkości. Dlatego też są oni warci twojej wyjątkowej,
niestrudzonej uwagi… Krótko mówiąc, wykorzystaj
każdą chrześcijańską metodę związania ich ze sobą
i kościołem oraz skłonienia ich do wczesnego zainteresowania się sprawami kościoła.
Oto dziewięć kroków pomocnych w kształtowaniu przyszłych przywódców kościoła.

1. Prowadź wierzących ku biblijnym
cechom przywódcy
Punktem wyjścia są kwalifikacje podane przez Pawła Tymoteuszowi i Tytusowi: Prawdziwa to mowa:
Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie.
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Mimo to, nie uważam, że Paweł zamierzał podać
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każdego przywódcę. Jeśli chodzi o kształtowanie
przyszłych przywódców, a szczególnie mężczyzn,
którzy mieliby być wspierani finansowo przez kościół, nie wydaje mi się, że powinniśmy poszukiwać
naturalnego talentu przywódczego. Pragnę wspierać i wyposażać mężczyzn, którzy mogą pomóc
w zaniesieniu chrześcijaństwa tam, gdzie ja nie dotrę i kontynuować Boże dzieło po moim odejściu.
Czy przestępuję w ten sposób fragment z Listu
do Jakuba 2:1 i kogoś faworyzuję? Nie wydaje mi się.
Jakub zajmuje się nagannym faworyzowaniem bogatych. Jednak to, że mamy się strzec złego osądu
i pomijania osób nie oznacza jeszcze, że wszelkie
rozróżnienie jest czymś złym. Pamiętajmy, że Pa-
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Chcę złożyć na barki starszych odpowiedzialność
za kształtowanie przyszłych przywódców. Jest to jedna
z waszych szczególnych powinności.

Polecamy książki wydawnictwa 9Marks
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(z wyjątkiem umiejętności nauczania) jest dobrym
narzędziem uczniostwa dla każdego chrześcijanina.

Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty,
lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który
by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał
w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś
nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie
mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być
dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę
i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła
diabelskie (1Tm 3:1-7, także Tt 1:6-9).
W cechach tych nie ma nic nadzwyczajnego.
Słyszałem kiedyś, jak Don Carson powiedział, że
starszy robi to, co powinien robić zwyczajny chrześcijanin, tyle że czyni to w nadzwyczajnym stopniu.
Jest wzorem dla całej trzody. Stanowi dla wszystkich obraz dojrzałości.
Niekiedy pytam młodych mężczyzn, czy myśleli o służeniu kościołowi jako starsi. Robię to na
wczesnym etapie ich uczniostwa, wiedząc, że zanim
będą należycie wykwalifikowani i gotowi, miną lata.
W ten sposób pragnę się dowiedzieć, czy ich ambicją
jest służenie kościołowi i budowanie go, a jeśli nie,
dlaczego? Innymi słowy, powyższa lista kwalifikacji
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weł poleca Tymoteuszowi szukać mężczyzn godnych zaufania, którzy będą w stanie nauczać innych, jak również takich, którzy ubiegają się o bycie
starszym. Ktoś może mieć takie aspiracje ze złych
motywów, ale ten, kto ich nie ma w ogóle, nie kwalifikuje się do tej służby.
Docelowo chcesz prowadzić mężczyzn ku biblijnym kwalifikacjom przywódcy. To nasz punkt odniesienia. Ponadto, im większe ktoś przejawia naturalne obdarowanie w prowadzeniu innych, tym
częściej możesz szukać dla niego sposobności do
praktykowania przywództwa.

2. Przyjmij postawę poszukiwania
Jeśli chcesz kształtować przyszłych przywódców,
musisz ciągle się za nimi rozglądać. Taka powinna być twoja postawa, szczególnie jeśli jesteś starszym. Philip Jensen, australijski anglikanin, określa
ich mianem „facetów godnych uwagi”. Czy dostrzegasz takich ludzi wokół siebie?
Pastorzy powinni korzystać z każdej okazji do
kształtowania kolejnych pasterzy. A cały kościół
powinien być pewny, że Pan pragnie kształtować
i powoływać nowych przywódców.

Pragnę wspierać i wyposażać mężczyzn, którzy mogą
pomóc w zaniesieniu chrześcijaństwa tam, gdzie ja nie
dotrę i kontynuować Boże dzieło po moim odejściu.
Praktykuję postawę otwartych oczu na kilka sposobów. Spędzam czas z ludźmi tworzącymi zgromadzenie i rozmawiam z nimi. Stoję przy drzwiach
po niedzielnym nabożeństwie i zwracam uwagę
na to, co ludzie mówią oraz kto z kim rozmawia.
Staram się dostarczać wiele okazji do nauczania
w codziennym życiu kościoła, podczas których
mogą wypłynąć uzdolnieni nauczyciele. Regularna modlitwa o członków kościoła również przywodzi na myśl różne osoby.

3. Spędzaj czas z ludźmi
Spędzanie czasu z ludźmi jest kluczowym czynnikiem kształtowania przyszłych przywódców, co doskonale widać na przykładzie Jezusa, który powołał
uczniów, żeby „byli z Nim”.
Smuci mnie obserwacja, że wielu pastorów buduje wokół siebie mury. Tacy mężczyźni nie będą
kształtować kolejnych przywódców, a przynajmniej
nie bezpośrednio. Nie twierdzę, że musisz być ekstrawertykiem, ale pastor musi znaleźć sposób na
spędzanie czasu z potencjalnymi przywódcami

w swoim kościele. 13 rozdział Listu do Hebrajczyków nawołuje kościół do naśladowania przykładu
swoich starszych. Jak wierzący mają to robić, kiedy nie znają bliżej swoich przywódców? Wezwanie
Pawła do naśladowania wymaga tego samego –
przebywania ze sobą.
Pastor musi więc wypracować sposoby spędzania czasu z młodszymi mężczyznami. Istotną rolę
mogą tu odegrać wspólne posiłki. Kiedy żona wysyła mnie na zakupy do sklepu spożywczego, zwykle oblewa mnie zimny pot z lęku przed kupieniem
nie tego, co trzeba, więc często zabieram ze sobą
jednego z braci. W ten sposób możemy wspólnie
spędzić czas, a on może wziąć na siebie część winy.
Zachęcam również innych do udziału w przygotowaniu mojego kazania, zapraszając ich na lunch
i prosząc o burzę mózgów na temat zastosowania
poselstwa oraz do wzięcia udziału we wstępnym
czytaniu tekstu kazania w sobotni wieczór. Te spotkania nie tylko poprawiają jakość kazania, ale także dają mi możliwość lepszego poznania mężczyzn
i zachęcania ich.
Wszystkie te przykłady wpasowują się w moje
obowiązki i rozkład zajęć. Zastanów się, jak zaplanować swój kalendarz i uwzględnij w nim uczniów.

4. Rozwijaj zaufanie
Jeśli chcesz mieć udział w kształtowaniu przywódców, twoją postawę powinna cechować chęć rozwoju zaufania. Dzięki podróżom i pobytowi w różnych
częściach świata wiem, że taka chęć (lub niechęć)
bywa różna. Myślę jednak, że taka jest natura miłości: miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego
się spodziewa (1Kor 13:7). Prawdopodobnie masz
członków kościoła, których Pan obdarzył wielkim
talentem. Jednak żeby go odkryć, ktoś musi udzielić
im kredytu zaufania. Dobrzy przywódcy tak właśnie robią. Nie czekają, aż ludzie udowodnią, że są
godni zaufania i wtedy szukają dla nich sposobności do nauczania. Raczej dostrzegają odrobinę czegoś, co przy pewnej zachęcie urośnie i zakwitnie.
Więc przyznają ów „kredyt” i pozwalają młodym
uczniom z niego korzystać.

Jeśli chcesz mieć udział w kształtowaniu
przywódców, twoją postawę powinna cechować
chęć rozwoju zaufania.
Wielu przywódców z jak najlepszymi intencjami
może okazać się tu zbyt konserwatywnymi. Niejednokrotnie widziałem, jak pastorzy przełożeni

nie byli w stanie potwierdzić przywództwa innych.
Byłem też świadkiem sytuacji, w której mężczyźni
stawali się świeckimi starszymi, po czym szybko
wciągali drabinkę za sobą, żeby nikt inny nie mógł
pójść w ich ślady. Wymagali od potencjalnych starszych więcej niż ktoś wymagał od nich! Oczywiście
popełnisz błędy i nie zawsze trafisz w dziesiątkę.
Mi też się to nie udało. Jednak zdecydowanie podejmuję ryzyko w uczniostwie. Warto. Bóg jest suwerenny. Chrystus zbuduje swój kościół. Podejmijmy zatem ryzyko.
Ze swojej strony członkowie kościołów muszą
być cierpliwi wobec młodych mężczyzn w przywództwie, szczególnie kiedy ci popełniają szkolne
błędy. Często mówię kościołom, żeby nie bały się
wybrać młodego lwiątka. Co prawda może zarysować podłogi czy zniszczyć meble, lecz jeśli jesteś
wobec niego cierpliwy, wychowasz lwa, który będzie cię kochał do końca życia.

5. Powierzaj odpowiedzialności
Ten punkt jest związany z poprzednim. Jak możesz
pogłębiać zaufanie? Korzystając z okazji i powierzając innym odpowiedzialności. Można to robić na
kilka sposobów:

Daj ludziom sposobność do prowadzenia innych
Po cichu prowadź w swoim zgromadzeniu listę mężczyzn, którzy wydają się być dobrym materiałem
na nauczycieli, prowadzących nabożeństwo czy
wspólną modlitwę lub nauczycieli szkoły niedzielnej. Wypróbuj ich przez powierzenie im konkretnego zadania. Jak już wspomniałem, zauważam,
że niektórzy pastorzy usilnie chcą chronić swoją
trzodę: „Ale Mark, to mnie Duch Święty ustanowił
doglądającym tego zgromadzenia”. Wtedy mówię:
„Przyjacielu, kiedy umrzesz, kościół będzie miał
się dobrze. Jeśli chcesz pomóc sprawić, żeby miał
się jeszcze lepiej, rozluźnij teraz swój uścisk i przygotuj innych przywódców, powierzając im odpowiedzialności. Twoim celem nie jest zbudowanie
własnego królestwa. Twoim celem jest wyposażenie innych przez dawanie im okazji do prowadzenia
i nauczania”.

Bądź gotów przegrać niektóre głosowania i spory
Przekazanie odpowiedzialności oznacza zrzeczenie
się pewnej dozy kontroli. A jeśli chcesz to zrobić,
musisz być gotowy przegrać niektóre głosowania
i nie zawsze mieć ostatnie słowo. Nie wszystko musi
pójść po twojej myśli. Jeśli nigdy nie pozwalasz lu-
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dziom prowadzić innych w sposób przeciwny twojej
opinii, w rzeczywistości nie pozwalasz im prowadzić! To prawda, możesz czuć się rozczarowany po
przegranej w tej czy innej sprawie, ale korzyść, jaką
jest zachęcenie innych przywódców do prowadzenia kościoła, jest znacznie lepszą, długoterminową
„inwestycją” (nie mówiąc już o tym, że kościół jest
błogosławiony darem ich mądrości).

Pielęgnuj szacunek dla innych przywódców
Kilka lat temu stałem wraz z pastorem pomocniczym naszego kościoła na podwyższeniu przed zgromadzeniem. Za chwilę miało się rozpocząć studium
Biblii, które on miał poprowadzić. Podczas niezobowiązującej wymiany słów poklepałem go po głowie
(jest niższy ode mnie). Natychmiast poprosił mnie
na stronę i powiedział uprzejmie, choć zdecydowanie: „Mark, nie rób tego. Nie możesz tak mnie traktować przed zgromadzeniem, jeśli chcesz, żeby wierzący mnie szanowali”. Kiedy jego słowa wybrzmiały,
stało się to dla mnie oczywiste. Rzecz jasna! Muszę
traktować go publicznie jak przywódcę i starać się
pielęgnować szacunek do niego w zgromadzeniu.

6. Przekazuj informację zwrotną
i przyjmuj ją
Kiedy już przekażesz odpowiedzialności i otworzysz możliwości służby, musisz również stworzyć
sposoby przepływu informacji zwrotnej. Początkowo oznacza to pokazanie tym, którym służysz, jak
udzielać i przyjmować zdrową krytykę. Bądź szczery i łagodny w komunikacji z braćmi na temat tego,
co mogliby ulepszyć.
Twoja zdolność do przekazywania zdrowej krytyki bardzo wzrośnie dzięki pokazaniu na samym
sobie, jak o nią prosić i ją przyjmować. Chcąc do
tego zachęcić, próbuję przyjmować krytyczne komentarze bez reakcji obronnej (nie żeby zawsze mi
się to udawało), nawet jeśli się z nimi nie zgadzam.
Jeśli uważam, że dany komentarz wprowadzi innych w błąd, odpowiadam. Jednak jeśli ucinam każdą próbę konstruktywnej krytyki ze strony młodszego mężczyzny, szczególnie po tym, jak poprosiłem o komentarz, szybko dojdzie on do wniosku,
że wypowiadanie szczerych opinii w mojej obecności jest daremne (a na dodatek zawstydzające).
A to z kolei będzie wielce nieużyteczne dla mnie!
W mojej służbie zawsze jest miejsce na robienie czegoś lepiej. Informacje zwrotne, które otrzymałem
w ciągu dwudziestu lat mojej służby, bardzo pomogły mi lepiej służyć kościołowi.

sobie sprawę, że byli to ludzie, którzy w ciebie wierzyli. Jak zauważył niegdyś John Drummond: „Po
chwili zastanowienia odkryjesz, że ludźmi, którzy
na ciebie wpływają są ci, którzy w ciebie wierzą.
W atmosferze podejrzeń ludzie wysychają, jednak
w środowisku zaufania rozwijają się, odnajdują zachętę i sprzyjającą nauce społeczność”.

Wielokrotnie widziałem mężczyzn, szczególnie
młodszych, postępujących tak, jakby prawdziwe
przywództwo polegało na upominaniu innych.
Dlatego w swoich kazaniach często strofują słuchaczy.
Nie uświadamiają sobie, że często można osiągnąć
więcej dzięki zachęcie.
Kiedy dostrzegam, że mężczyźni, których prowadzę w uczniostwie dzielą się ze mną i sobą nawzajem słowami zachęty, ale i zdrowej krytyki, uczę
się równie dużo o nich samych, co o obiekcie ich
zainteresowania. To tak, jakby w galerii sztuki
przyglądać się nie tyle obrazom, co ludziom, którzy je obserwują. Co przykuwa ich uwagę? Co podkreślają? Zapewniając sobie i innym szczerą informację zwrotną, jako pastor wydatnie wspierasz
proces uczniostwa.
fot. Fotolia

Oprócz pokazywania przez przykład, na czym
polega udzielanie i przyjmowanie zdrowej krytyki,
musimy również pokazać, na czym polega zdrowa
zachęta. Paweł skierował pod adresem Koryntian
wiele krytycznych słów, lecz rozpoczyna swój list,
dziękując za nich Bogu (1Kor 1:5.7). Nie myślę, że
Paweł schlebiał Koryntianom. Uważam, że słusznie rozpoznawał, czego dokonał wśród nich Bóg.
Czy nie powinniśmy uznać, że to, co pochodzi od
Boga do Niego należy, tak jak dowody działania
łaski w czyimś życiu? Zachęcanie potencjalnych
przywódców powinno nauczyć ich oddawania
chwały Bogu.
Wielokrotnie widziałem mężczyzn, szczególnie młodszych, postępujących tak, jakby prawdziwe przywództwo polegało na upominaniu innych.
Dlatego w swoich kazaniach często strofują słuchaczy. Nie uświadamiają sobie, że często można
osiągnąć więcej dzięki zachęcie. Czasem trzeba
także skarcić, jednak osiemdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent tego, co pragną skorygować,
można osiągnąć przez zachęcanie. Kiedy spojrzysz
wstecz na swoje życie i rozważysz, kto wywarł na
ciebie największy wpływ, prawdopodobnie zdasz

7. Wspieraj pobożny autorytet
W naszych czasach ludzie rzadko pojmują, jakim
darem może być pobożny autorytet. Kształtowanie
przyszłych przywódców wymaga od nas uczenia
o takim autorytecie i wspierania go (Mt 20:25-27).
Upadły świat nadużywa autorytetu i kłamie na
temat jego właściwego użycia. Zasadnicze kłamstwo szatana skierowane do Adama i Ewy sprowadzało się do tego, że Bóg tak naprawdę ich nie kocha
i powiedział im nie.
Prawdziwa natura autorytetu stała się dla mnie
jasna lata temu, kiedy głosiłem z 2 Księgi Samuela. Uderzające są „ostatnie słowa” Dawida: Rzekł
Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela: Kto
sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne
wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który
sprawia, że ruń wychodzi z ziemi (2Sm 23:3-4).
Dobry autorytet błogosławi tych, którzy pod
nim funkcjonują. Posila ich. Ludzie będą kierować
się ku zdrowemu autorytetowi, który poświęca się
dla korzyści ludzi pozostających pod jego opieką
zamiast wykorzystywać ich dla własnej korzyści.
Spójrz, jak rozkwita rodzina przy dobrych rodzicach
czy zespół przy dobrym trenerze.
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Nadużycie autorytetu przez pastorów jest straszliwie
destrukcyjnym i szczególnie bluźnierczym grzechem.
Dlatego nadużycie autorytetu przez pastorów jest
tak straszliwie destrukcyjnym i szczególnie bluźnierczym grzechem. Historie kaznodziejów „ewangelii sukcesu”, którzy kupują prywatne odrzutowce
za dziesiątki miliony dolarów zdradzają coś niebywale pokrętnego i szatańskiego. Tacy „pastorzy”
podtrzymują kłamstwo wyszeptane przez szatana
do ucha Adama i Ewy w Edenie – że autorytet jest
po prostu sposobem na wykorzystanie cię do celów
przywódcy.
Dzięki Bogu, że Król na krzyżu pokazuje nam,
iż o pobożnym autorytecie można powiedzieć coś
dokładnie odwrotnego.
Tak jak Jezus uczył swoich uczniów Bożego
stosowania autorytetu i sam je uosabiał, tak my
powinniśmy postępować z mężczyznami, których
kształtujemy w przywództwie.

nie zrobię tego tak dobrze”. Bóg osiąga różne dobre cele, używając różnych osób. Jesteśmy niczym
rożne instrumenty w orkiestrze, a dobry przywódca pomaga każdemu znaleźć odpowiednie miejsce.
Dlaczego puzon miałby być zazdrosny o bęben? Jednym i drugim można się cieszyć, dostrzegając ich
wyjątkowość.

Całą moją służbę można ocenić pod kątem
przygotowania kościoła na następnego pastora.

W swoim zwi
ęzłym przewo
dniku pastor
na kluczowe
Mark Dever zar
pytani
ysowuje odpowi
innym w naślado a dot yczące kwestii czynien
edzi
ia uczniami, czy
waniu Jezusa
.
li pomagania
W oparciu o wzó
r przedstawiony
relacje wspiera
w Piśmie, ksią
jące uczniostwo
żka tłumaczy,
jak kształtowa
w kontekście
uczy, jak piel
ć
kościoła loka
ęgnować zwy
lnego. Tym sam
czaj czynienia
dziennego życ
ym
uczniami jako
ia.
część naszeg
o co-

Jeśli chcesz
***
prze
święć cza s, aby jść na now y poziom życ
ia
na i zrozumiała przecz ytać tę ksią żkę. Jes duchowego i przywództw
.
a, to pot ona nie tylk
o biblijna, ale
RONNIE FLO
pra ktyc zYD – przewod
niczący Połudn
iowej Konwen
Uwielbiam czy
cji Baptystów
tać ksią żki nap
o któr ych pisz
isane przez auto
ą.
rów, którzy
przecz yta m osta Często mam ochotę naś
ladować ich są gorliwi w tematach,
tnią stronę.
prz ykład, zan
CONR AD MW
im jeszcze
EBE – pastor
w Lusace (Za
kościoła Kab
wata Baptist
mbia)
Church
Dever prz ypo
mina swoim
czy
jest biblijny m
nakazem mot telnikom, że prowadzen
ie inny
prz yka zaniu
ywowanym prz
i miłość do
ez pos łuszeńs ch w ucznios twie
two Chr ystusow
MIGUEL NÚÑEZ innych.
emu
–starszy pas
w Santo Dom
ingo, przewod tor w International Baptist
niczący służby
Church
Wisdom and
Integrit y

9. Rozwijaj środowisko
pokory

ISBN 978- 83-6

10

0974 -96- 4

Razem dla Ewangelii – Nr 5

UCZNIOST
WO
JAK
POMAGAĆ INN
YM
W NAŚLADOWA
NIU
JEZUSA

MARK DE V
ER

Wszystkie osiem wspomnianych wcześniej kroków wymaDr MARK DE
VER (doktoran
ga środowiska
pokory.
t Uniwersytetu Chrzew Cambridge)
słu
Capitol Hill Bap ży jako pastor przełożon
y
tist Church w
oraz przewuczniostwo
Waszyngtoni opiera
ścijańskie
odniczący org
anizacji 9Mark e
autorem kilk
s. Jest
unastu książe
k, w tym bes
ra „9 cech zdr
tselleowego pokorze,
kościoła”, prz
się na kon
takiej
która
ferencjach w
różnych części emawia na
ach świata .
eliminuje zazdrość.
Nie jest oznaką pokory,
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Uczniost wo

Pielęgnowanie środowiska pokory oznacza postępowanie wbrew lękowi przed człowiekiem. Czynimy to, ucząc się oczywiście bojaźni Pana. Zanim
mężczyźni zostaną przyjęci na praktyki pastorskie w moim kościele, prosimy ich o przeczytanie
książki Eda Welcha When People Are Big and God
Is Small (Kiedy ludzie są wielcy, a Bóg mały). Jeśli
jej nie znasz, gorąco polecam. Każdy potencjalny
przywódca powinien nauczyć się, jak rozpoznawać
w sobie strach przed człowiekiem. Jeden ze sposobów dostrzeżenia go w praktykancie nadarza się,
8. Oczekuj jasności
kiedy pojawia się w naszym kościele i zagrażają mu
Przywódcy w kościele muszą wiedzieć, jak być nadinni mocni przywódcy. Jednak potrzebuję mocnych
zwyczaj klarownymi w kwestii nauki i nauczania
przywódców w każdej ilości. Ostatecznie, całą moją
prawdy. Wynika to ze słów Pawła do przywódców
służbę można ocenić pod kątem przygotowania kokościoła efeskiego z dwudziestego rozdziału Dzieścioła na następnego pastora.
jów Apostolskich. To założenie apostoła przebija
Ogólnie rzecz ujmując, pokora prowadzi nas do
także z jego listów do Tymoteusza i Tytusa.
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Przywódca musi cechować się klarownym umykiedy trzeba zachować ciszę. Sprawia, że mamy zasłem względem prawdy. Potrzebujemy ludzi, którzy
równo łagodne serca, jak i grubą skórę. Chcę zobamają naturalną zdolność odpowiadania na pytanie:
czyć rozkwit kościoła Bożego przez kształtowanie
„dlaczego?”. Powinni wykazać się szczególną jabardziej pokornych przywódców. Myślę też, że moja
snością odnośnie pewnych kwestii: podstawowych
pokora się do tego przyczyni.
zagadnień teologii i ewangelii,
To wielka radość być używanym przez Boga do
JAK PO
INNYM WZRASTA
Ć W PODOBIE
naukMÓCodróżniających
twój
kościół
czynienia uczniami innych!
ŃSTWIE DO
CHRYSTUSA?
od innych oraz nauk Pisma, któBUDOWANIE
Dlaczego
nie miałbyś poświęZDROWYCH
KOŚCIOŁÓW
re są niepopularne i krytykowane
cić temu swojego życia?
w świecie.

MARK DE V
ER

Artykuł jest zaczerpnięty
z 10 rozdziału nowej książki Marka
Devera Discipling: How to Help Others
Follow Jesus (Uczniostwo: jak pomagać
innym naśladować Jezusa).

Dr Mark Dever (doktorant Uniwersytetu w Cambridge) służy
jako pastor przełożony Capitol
Hill Baptist Church w Waszyngtonie oraz przewodniczący organizacji 9Marks. Jest autorem
kilkunastu książek, w tym bestsellera Dziewięć cech zdrowego
kościoła, przemawia na konferencjach w różnych częściach
świata.

BECKY PIPPERT

Czy twój kościół jest przygotowany
na

nową rzeczywistość?

fot. Fotolia
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Głoszenie dobrej nowiny w zmieniającej się kulturze

statnio przeprowadziłam ożywioną rozmowę z towarzyszką podróży w samolocie. „Posłuchaj”, powiedziała, „jeśli chcę
być mężczyzną w poniedziałek, a kobietą
w środę – co komu do tego? Płeć jest po prostu kwestią osobistych preferencji”.
Stwierdziła, że zasadniczo wierzy w dobro ludzkiej natury, więc zapytałam, jak opisałaby stan dzisiejszego świata. W odpowiedzi usłyszałam: „Ten
świat ewidentnie się sypie. Jeden wielki bajzel!”.
„Jak to możliwe, jeśli świat jest pełny dobrych
ludzi?”, pytałam dalej.
Przez chwilę pomyślała, po czym przedstawiła wyjątkowo amerykańską analizę: „Uważam, że
nasz problem ma dwa źródła. Ludzie zmagają się z
uzależnieniem i potrzebują programu odwykowego
albo zraniona jest ich psychika i potrzebują terapii.
Też tak myślisz?”.
Odparłam: „Oba te rozwiązania mogą być pomocne. Ale co, gdy po odwyku zdamy sobie sprawę,
że nasz problem jest jeszcze głębszy? Co jeśli naszym zasadniczym nałogiem jest uzależnienie od
samych siebie? Co jeśli w gruncie rzeczy jest to pro-

blem serca?”. Zapytała wtedy: „Tak, ale kto na tym
świecie może uleczyć serce?”.
Odparłam: „Szczerze mówiąc, przychodzi mi do
głowy tylko Bóg”.
Wypowiedzi mojej rozmówczyni ukazują wyzwanie, jakim jest świadczenie w dzisiejszej kulturze. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest najwspanialszą nowiną dla naszej zmęczonej i zużytej planety.
A jednak bardzo wielu chrześcijan uważa dzielenie się ewangelią z ludźmi, których poglądy radykalnie różnią się od naszych, za trudne czy wręcz
niemożliwe, ewentualnie nie traktuje go priorytetowo.
Jak sprawnie zakomunikować, że „Jezus jest
Panem” i poruszyć serca ludzi, którzy uważają, że
wszystko jest kwestią osobistych preferencji?

1. Świat się zmienił
Sondaże i prognozy dotyczące przyszłości chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych nie napawają optymizmem. Mimo że poza próbą zrozumienia
wymowy liczb, nie analizuję dogłębnie panujących
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trendów, nie ma żadnych wątpliwości, że krajobraz
kulturowy Ameryki uległ zmianie. Oczywiście nie
każda zmiana jest zła, lecz nowoczesność przyniosła pewne śmiercionośne wypaczenia:
• upadek prawdy absolutnej,
• przesunięcie z obiektywnego źródła autorytetu
do subiektywnych preferencji,
• podejście do religii/filozofii polegające na dowolnym wyborze atrakcyjnych elementów na
wzór restauracji samoobsługowej,
• rewolucja seksualna.
Chociaż ewangelia jest tak wspaniała jak zawsze,
świat już nie jest ten sam. I właśnie to może stanowić dzisiaj największe wyzwanie dla amerykańskich
kościołów. Kiedy brytyjski misjonarz Leslie Newbigin wrócił do Anglii w latach siedemdziesiątych XX
wieku po wielu latach spędzonych za granicą, zdał
sobie sprawę z sekularyzacji Anglii i z wpływu zeświecczałej kultury na chrześcijan. Jak się okazało,
wyzwaniem było nie tylko dotarcie do niewierzących z ewangelią. Chodziło również o to, jak dotrzeć
z ewangelią do członków kościołów – „niewiernych
wiernych” znajdujących się pod o wiele większym
wpływem sekularyzmu niż to sobie uświadamiali.
Opis Newbigina jest obrazem dzisiejszej Ameryki. Os Guinness wskazuje, że pod wpływem postępującej nowoczesności, chrześcijanie świata
zachodniego, choć umysłem wierzą w ewangelię, często postępują jak ateiści. Problem nie tkwi
w niewystarczającej mocy ewangelii, lecz praktycznej niewierze jej wyznawców.
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Jakiś czas temu mój mąż Dick i ja wróciliśmy po
siedmiu latach do Ameryki. Spędziliśmy je w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, gdzie służyliśmy, głosząc ewangelię. Jest to jedno z najtrudniejszych miejsc dla rozwoju ewangelii, a jednak obserwowaliśmy niezwykłe owoce naszej służby.
Teraz, po powrocie do Stanów Zjednoczonych,
dostrzegamy, jak postępuje ten sam proces sekularyzacji, którego efekty widzieliśmy już w Europie.
Czujemy się tak, jakbyśmy wrócili z przyszłości.
Czy my, wierzący amerykańskiego kościoła, jesteśmy gotowi na tę przyszłość? Oto kilka ważnych
lekcji, których nauczyliśmy się podczas naszego pobytu w Europie, obserwując niezwykły owoc ewangelii w kontekście postchrześcijańskim:
Chrześcijanie w tego rodzaju kulturze nie wiedzą, jak głosić ewangelię i nie czują się kompetentni
w tej materii. Ich obawy w dużej mierze przypominają nasze: A co, jeśli nie odpowiem na ich pytania? Co
jeśli ich urażę? Jak w naturalny sposób mówić o wierze?
Większość ma wypaczoną koncepcję ewangelizacji. Albo zapamiętują pewną technikę, którą
stosują wobec wszystkich (mimo że nie było dwóch
osób, z którymi Jezus rozmawiałby w ten sam sposób), albo są przyjaźnie nastawieni, ale niewiele
mówią o wierze, mając nadzieję, że niewierzący jakoś sami zrozumieją, w czym rzecz.
Zapominają o Bożej mocy i koncentrują się na
swojej nieprzydatności. W głębi siebie zakładają, że ostatecznie liczą się raczej ich umiejętności
i biegłość niż obecność i moc Boga.

INSPIRUJĄCA KSIAŻKA DLA NASTOLATKÓW
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MAM NA IMIĘ JAQUELLE I JESTEM NASTOLATKĄ – pisze autorka
książki. Lubię filmy o futbolu, sushi i ciemną czekoladę. Jednak największą,
najistotniejszą i najważniejszą rzeczą w moim życiu jest naśladowanie Jezusa.
To On zmienił moje życie. Właśnie o tym opowiada ta książka.
To książka dla nastolatków pragnących odrzucić status quo i niskie standardy,
jakie wyznacza nam nasza kultura. Dla tych, którzy nie chcą spędzić swoich
młodzieńczych lat na obijaniu się, ale pragną być inni – i odkrywać to, co Jezus
mówi o naśladowaniu Go. Ta książka pomoże ci dostrzec, że prawda o Bogu zmienia wszystko
– nasze relacje, nasze wykorzystanie czasu, nasz stosunek do grzechu, nasze nawyki i wiele,
wiele więcej. Uwalnia nas do życia pełnego radości, posłuszeństwa i wywyższenia Chrystusa,
poczynając od naszej młodości.

Jaquelle pragnie zainspirować rówieśników do
pójścia tą najlepszą z dróg i robi to w autentyczny i wiarygodny sposób. W kwiecie swojego
wieku wie, jak chce przeżyć swoje życie, bo
już zrozumiała i sprawdziła, co jest najlepsze
– już tak żyje i nie chce inaczej. Świetna książka nie tylko dla młodych.

Mariusz Socha, pastor

Porusza mnie jej autentyczna pasja
dla Jezusa, szczerość i bezpretensjonalność. Książka mądra, inspirująca. Warto, by po nią sięgali ludzie
młodzi, bo to o nich i do nich pisze
ich rówieśnica. [...] Najgoręcej polecam.
Henryk Karasiewicz, pastor

3. Jedna prosta prawda
Oto jedna prosta prawda, którą pojęliśmy, słuchając chrześcijan na całym świecie i pomagając im:
zwyczajni, „szeregowi” chrześcijanie potrzebują
wyposażenia do osobistej ewangelizacji w trzech
szczególnych obszarach.

Model
Nauka o wcieleniu w dużym stopniu kształtuje nasze pojmowanie tego, jak powinniśmy świadczyć.
Jezus pokazuje nam, jak odnosić się do tego świata. Musimy być radykalnie zaangażowani, a jednocześnie radykalnie inni. Jezus demonstruje także
potrzebne umiejętności: okazywanie szacunku
i współczucia, słuchanie, zadawanie pytań i rozpalanie ciekawości tak, żeby ludzie chcieli słuchać
Dobrej Nowiny. Skuteczne, osobiste świadectwo
zaczyna się autentyczną relacją.

Przesłanie
Wyrażanie miłości Chrystusa ma fundamentalne
znaczenie, lecz Bóg wymaga od nas również, żebyśmy składali świadectwo prawdzie. Jak mamy wiernie ogłaszać ewangelię w epoce, która zaprzecza
istnieniu absolutnej prawdy?
Zapraszajmy ludzi, żeby przyjrzeli się Jezusowi! Nierzadko wzbudza On zainteresowanie osób,
które nigdy nie pojawiały się w kościele. Dlaczego
przyglądanie się osobie Jezusa w Ewangeliach jest
tak efektywne? Ponieważ On zawsze zaskakuje
ludzi. Jest tak radykalny, tak kontrowersyjny, tak
piękny i tak inny od tego, czego oczekują. Przekazujemy prawdę przez przybliżanie biblijnych sytuacji
z udziałem Jezusa, zadając w trakcie studium pytania o Niego.

Środki
Nie możemy rozgłaszać Dobrej Nowiny w swojej własnej sile. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.
W istocie to właśnie fakt, że nie polegamy na Duchu,
jest największym brakiem współczesnego kościoła
zachodniego. Dlatego ponowne odkrycie mocy modlitwy umocni nas do świadczenia jak nic innego.
Jezus nie powiedział: „Idźcie więc… wszyscy
ekstrawertycy, wy wszyscy, którzy dobrze radzicie
sobie w relacjach oraz obdarowani ewangeliści…
i czyńcie uczniami. Reszta niech spędza czas w swoim gronie i zaśpiewa kilka pieśni zanim powrócę”.
Zamiast tego, Jezus wzywa wszystkich chrześcijan,
bez względu na typ osobowości czy obdarowania,
żeby szli i czynili uczniami. Nie każdy jest powoła-

ny, żeby być ewangelistą, ale wszyscy jesteśmy powołani do bycia Jego uczniami.
Skuteczna ewangelizacja musi być wierna Biblii,
biorąca pod uwagę otaczającą kulturę, duchowo zasilana przez Ducha Prawdy i osadzona w relacjach.
Nie ma posługiwać się formułami czy technikami,
lecz cechować się autentycznością, rzetelnością
i duchową mocą. Jeszcze jedno. Musimy podjąć ją
teraz, żeby przygotować się na nową rzeczywistość,
która już od dawna zawitała do Europy i niebawem
zagości w Ameryce.

4. Nawet wobec najmniej
obiecujących
Kiedy już na lotnisku z moją nową znajomą odebrałyśmy bagaże, na odchodnym odwróciła się i powiedziała: „Becky, trochę mi z tym niezręcznie, ale
gdybym napisała do ciebie maila, odpiszesz mi?”.
Odpowiedziałam jej, że z przyjemnością.
Napisała do mnie, a ja odpowiedziałam: „Mówiłam, że jestem chrześcijanką, ale nie wspomniałam,
że napisałam książkę Hope Has Its Reasons (Nadzieja
nie bierze się znikąd) dla ludzi, którzy szukają Boga
lub czegoś, czego nie są do końca w stanie nazwać.
Mogę ci ją wysłać?”.
Natychmiast odpisała: „Jesteś jasnowidzem?
Skąd wiesz, że szukam Boga? Przyślij ją, proszę,
jak najszybciej!”. Teraz rozmawiamy przy pomocy
maili o wierze. Mimo upływu czasu, wciąż odczuwam niezwykłą ekscytację, kiedy osoba, która wydawała się tak daleka od Królestwa Bożego, okazuje
się otwarta na kwestie duchowe.
Każda istota ludzka pragnie znaczenia, wartości
i pełni, które można odnaleźć tylko w Bogu. Niewierzący nie znają powodu tego pragnienia, ale go
doświadczają. Naszym zadaniem jest pomóc sobie
nawzajem zyskać pewność w Chrystusie i sprawność w ewangelizacji, nawet wobec najmniej obiecujących.
Tłumaczenie: Rafał Orleański

Wykorzystano za zgodą The Gospel Coalition.
www.thegospelcoalition.org

Becky Pippert jest autorką jedenastu książek, w tym
Out of the Saltshaker (Poza solniczką). Jest założycielką
Becky Pippert Ministries, a także (wraz z mężem Dickiem)
autorką i prowadzącą siedmioczęściowego kursu DVD
Empowered: Equipping Everyone For Relational Evangelism (Umacnianie i wyposażanie do ewangelizacji opartej
na relacjach). Jest on adresowany do kościołów lokalnych
i ma inspirować oraz wyposażać wierzących, aby dzielili
się swoją wiarą. Becky i Dick wrócili ostatnio do Stanów
Zjednoczonych, aby pomóc kościołom lokalnym docierać
z ewangelią do otoczenia, a przy tym czynić to wiernie,
w sposób oparty na relacjach i skutecznie.
Razem dla Ewangelii – Nr 5
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Vaneetha Rendall Rosner

Jak się

modlić,

kiedy

twoje życie

się rozpada?

C

zy powinniśmy modlić się o uzdrowienie
i uwolnienie, wierząc, że wystarczy poprosić, gdyż Bóg może wszystko? Czy też
powinniśmy powierzyć nasze pragnienia
Bogu, ufając, że nawet w udręce Jego plan wobec
nas jest doskonały?
Odpowiedź na obydwa pytania brzmi: tak.
Kiedy nasz świat się rozpada, Bóg wzywa nas,
abyśmy robili jedno i drugie.
W ogrodzie Getsemane Jezus stawiał czoła niewyobrażalnemu cierpieniu. Krople krwawego potu
spływały z Jego czoła, kiedy upadł na ziemię i modlił się: Abba, Ojcze! Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ode Mnie ten kielich; jednak niech stanie
się nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty (Mk 14:36).
Przykład Jezusa w agonii uczy nas, jak modlić
się w rozpaczliwym położeniu.

Abba, Ojcze
Jezus nie zaczyna modlitwy słowami: „Wszechmocny Boże, Stworzycielu nieba i ziemi”. Oczy-
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wiście, Bóg jest Panem wszystkiego, godnym czci
i chwały. Jednak Jezus wybiera czuły zwrot: Abba.
Jest to zażyły, osobisty sposób zwracania się do
ojca. Jezus prosi swojego Ojca, żeby coś dla Niego
zrobił.
Podobnie i ja muszę przybliżyć się do Boga
w swoim bólu. On jest wszechmocnym Panem, ale
także moim Abba Ojcem (Rz 8:15). Do takiego Boga
muszę przyjść.

Wszystko możliwe
Jezus wie, że dla Boga wszystko jest możliwe. Do
Niego należy ziemia i to, co ją napełnia. Wszystko
służy Jego celom. Dla Niego nie ma nic niemożliwego.
Chociaż znam wersety oznajmiające te prawdy, w doświadczeniu często wątpię, czy Bóg może
zmienić moją sytuację. Ogarniam spojrzeniem
okoliczności i zakładam, że wszystko potoczy się
tak, jak dotychczas. Nawet kiedy się modlę, nie
wyglądam cudownych odpowiedzi; moje modli-

twy bardziej przypominają rutynowe recytowanie
próśb niż żarliwe wołanie wiary.
Jednak w Getsemane Jezus wiedział, że Ojciec
może spełnić Jego prośbę. Bóg wskrzesza z martwych i powołuje do istnienia to, czego nie ma.

Oddal kielich
Kielichem, o odsunięcie którego prosi Jezus, nie
jest wyłącznie fizyczne cierpienie. Uczniowie i męczennicy na przestrzeni wieków bez lęku stawiali
czoła fizycznemu bólowi. Jezus jest udręczony daleko głębszym cierpieniem. Mierzy się z przerażającym, zapalczywym gniewem Bożym za nasz
grzech. Stoi twarzą w twarz z tym gniewem, bez
żadnej pociechy z góry.
Jezus wie, że Bóg może zmienić tę straszliwą
sytuację. Więc prosi. Chce, żeby Bóg odsunął od
Niego to cierpienie, dla poniesienia którego został
posłany, dla którego dobrowolnie przyszedł, które
miało zapewnić zbawienie Jego ludowi. Jezus nie
został przymuszony do pójścia na krzyż. Złożył
swoje życie z własnej woli (J 10:18).
Jednak teraz Jezus pyta, czy jest jakikolwiek
inny sposób wypełnienia Bożych celów.
Wielokrotnie filtruję swoje prośby. Czy powinnam prosić Boga o ulgę w cierpieniach, skoro wiem,
że On może ich użyć? Czy modlitwa o uzdrowienie
jest w porządku, czy też jest objawem arogancji?
A może nie powinnam o nic prosić, lecz przyjąć to,
co otrzymuję? Taka postawa wydaje się bardziej
święta.
A jednak Jezus prosi Boga o oddalenie kielicha.
Skoro Jezus mógł o to prosić, mogę i ja. Czymś
właściwym jest prośba do Boga o odsunięcie cierpienia, zmianę mojego położenia czy zaoszczędzenie mi większego bólu. On pragnie obdarzyć mnie
dobrymi darami. Wstawiałam się u Boga o uzdrowienie przyjaciół, zbawienie członków rodziny
oraz jasne zrozumienie i On odpowiedział: „tak”.
Ale błagałam Go również o ocalenie mojego umierającego syna, uzdrowienie mnie z pogłębiającej
się choroby oraz powrót męża i Jego odpowiedź
brzmiała: „nie”. Mimo że nie wiem, jak odpowie
mój Ojciec, On wzywa mnie, abym żarliwie przedstawiała Mu w modlitwie to, czego pragnę.

Nie moja wola, lecz Twoja
Jezus ostatecznie wyrzeka się swojej woli na rzecz
woli Bożej. Zrezygnowawszy ze swojego pragnienia, całkowicie przyjmuje postanowienie Boga.

Bez narzekania czy szemrania poddaje się czekającej Go egzekucji.
Takie wyrzeczenie się swojej woli nie jest dla
mnie łatwe. Kiedy trzymam Boga na dystans, potrafię zachować obojętność bez szczególnych oczekiwań. Jednak kiedy zbliżam się do Niego i prawdziwie wierzę, że jest w stanie odmienić sytuację,
mogę przywiązać się do oczekiwanych rozwiązań.
Ustami mogę mówić: „Niech będzie Twoja wola”,
a jednocześnie kurczowo trzymać się swojej woli.
Bóg często musi poluzować uścisk moich palców i spowodować, że wypuszczę z rąk upragnione rozwiązanie. Chociaż byłam zdruzgotana odmownymi odpowiedziami Boga, kiedy poddaję się
Jego woli – często rozczarowana i we łzach – On
zapewnia mnie, że współdziała dla mojego dobra.
Dostrzegam jedynie fragment całości. Za Bożą odmową kryje się Jego cel.
Ojciec odpowiedział Synowi „nie”. I właśnie to
„nie” w efekcie doprowadziło do największego dobra w historii ludzkości.
Bóg nie podlega kaprysom. Jeśli na nasze prośby odpowiada odmownie, ma ku temu powód,
a być może 10 tysięcy powodów. Możemy nie poznać przyczyn po tej stronie wieczności, ale pewnego dnia ujrzymy je wszystkie. Póki co musimy
ufać, że te odmowy są zawsze objawami Jego miłosierdzia dla nas.

Biegnij do Ojca
Oczekując tego dnia i wciąż zmagając się, aby pojąć sztormy naszego życia, módlmy się tak, jak nasz
Zbawiciel. Przybliżajmy się do Boga, wierzmy, że
może odmienić naszą sytuację, śmiało prośmy Go
o to, czego potrzebujemy i poddawajmy swoją wolę
Jemu.
Plany naszego Ojca są zawsze doskonałe. Zawsze służą naszemu dobru i Jego chwale.
Tłumaczenie: Rafał Orleański
Wykorzystano za zgodą The Gospel Coalition.
www.thegospelcoalition.org

Vaneetha Rendall Risner z pasją pomaga innym odnaleźć nadzieję i radość pośród cierpienia. Jako dziecko
chorowała na polio, jako dorosła kobieta straciła małego synka, rozwinęły się u niej powikłania po chorobie
i przeżyła niechciany rozwód. Wszystko to zmusiło ją do
zmierzenia się ze stratą. Obecnie mieszka ze swoim mężem Joelem i czterema córkami w Północnej Karolinie.
Vaneetha regularnie pisuje do Desiring God oraz Today’s
Christian Woman. Prowadzi blog Dance in the Rain.
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Każdej minuty

W

łaśnie mija 10 tygodni1 od konferencji misji studenckich CROSS2,
która odbyła się w Indianapolis.
Jej celem jest zmobilizowanie
studentów do najniebezpieczniejszej i pełnej miłości służby
we wszechświecie: ratowania
ludzi od wiecznego cierpienia
i wprowadzania ich w wieczną
radość poznawania i czczenia
Jezusa.
Dlaczego ludzie potrzebują
ratunku? Ponieważ piekło jest
prawdziwe.

Piekło jest prawdziwe
Niektórzy chrześcijanie woleliby pominąć wszystkie „nie1

2

Artykuł został napisany w 2017
roku.
http://crossforthenations.org/
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Thabiti Anyabwile

umiera 105 osób

stosowne” fragmenty dotyczące wiecznego potępienia z rąk
rozgniewanego Boga. Ci chrześcijanie w najlepszym wypadku
nie są zadowoleni z tego nauczania. Nie przeczą mu, ale po
prostu woleliby, żeby go w ogóle
nie było w Biblii. W najgorszym
wypadku natomiast odrzucają
doktrynę piekła jako niegodną
kochającego Boga i być może
traktują ją jako powrót do czasów średniowiecza.
Jednak co by się stało, gdybyśmy naprawdę wierzyli w to,
w co mówimy, że wierzymy, czyli w natchnienie i nieomylność
Biblii? Wtedy od Mojżesza przez
ziemską posługę Pana Jezusa,
aż do ostatnich stron z Księgi
Objawienia, Biblia konfrontowałaby nas z tą wstrząsającą
prawdą: piekło jest prawdziwe.

Dusze są tam karane. Ucieczka jest niemożliwa. Piekło jest
wiecznie.
To jest prawie nie do pomyślenia. Jak wiele milionów dusz
cierpi teraz Bożą sprawiedliwą
karę za ich bunt w postaci grzechu? Chrześcijaństwa nie czyni
się łatwiejszym do przełknięcia przez usunięcie wszelkich
wzmianek o piekle. Chrześcijaństwo staje się niesamowicie
wspaniałe właściwie ze względu
na rzeczywistość piekła.

Mamy mało czasu
Ile osób odejdzie z tego świata
do wieczności bez Chrystusa,
zanim skończysz czytać ten artykuł?
• 55,3 miliony osób umiera
każdego roku.

• 151 600 osób umiera każdego
dnia.
• 6 316 osób umiera co godzinę.
• 105 osób umiera co minutę.
W ostatecznym rozrachunku
śmiertelność wynosi 1:1.
Jednak same liczby nie
mówią nam wszystkiego. Te
wszystkie liczby ukrywają niepokojącą duchową dysproporcję. Ponad 2,9 miliarda ludzi
żyje w miejscach, do których
nie dotarła Ewangelia. Są to
niektóre z najtrudniejszych do
dotarcia z Ewangelią miejsc na
świecie. Oznacza to, że każdej
minuty, każdej godziny, każdego dnia dziesiątki tysięcy ludzi
umiera bez rzeczywistego dostępu do prawdy, która mogłaby
ocalić ich od piekła i uratować
ich dla Bożej miłości.
Kiedy czytaliście ten tekst,
kolejne 105 osób opuściło życie
w czasie i przeszło do wieczności. Jak myślisz, ile z tych osób
poszło do Pana, a ilu zostało
wysłanych do piekła?
Przyjaciele, mamy mało czasu.

sobie lud ze wszystkich narodów ziemi.
Uwielbiam sposób, w jaki
kiedyś ujął to Ed Stetzer: „Nie
chodzi o to, że Kościół Boży
ma misję. Chodzi o to, że Boża
misja ma Kościół”. Służymy
misyjnemu Bogu, więc musimy
być misjonarzami. Oznacza to,
że nie powinniśmy być zaskoczeni ostatnimi słowami naszego Pana: Idźcie tedy i czyńcie
uczniami wszystkie narody (Mt
28:19–20).
„Idźcie” to proste słowo
z głębokimi implikacjami. Prosta strategia odnosząca się do
oszałamiającej rzeczywistości
niekończącego się sądu. Dla
wielu ludzi szeroko rozwarte
usta piekła są blokowane jedynie przez posłuszną, ofiarną,
pełną nadziei i miłości, wywyższającą Boga służbę misjonarzy.

CROSS3 istnieje po to, by
wzywać to pokolenie studentów do tego, aby przyłączyło
się do armii misjonarzy, którzy
powstrzymują szeroko rozwarte usta piekła poprzez misje.
Świat potrzebuje, żeby chrześcijanie zrozumieli, co powiedział kiedyś teolog Carl Henry:
„Ewangelia jest dobrą nowiną,
tylko jeśli dotrze na miejsce na
czas”.
Piekło jest prawdziwe. Czasu jest mało. Nasz Król mówi:
„idź”.
Weźmy nasz krzyż i idźmy
głosić Jego krzyż.
Tłumaczenie: Przemysław Piłatowicz
Wykorzystano za zgodą The Gospel Coalition.
www.thegospelcoalition.org

Thabiti Anyabwile był mówcą na
konferencji CROSS 2016, która odbyła się w Indianapolis w grudniu
2016 roku.
3

http://crossforthenations.org/

Jezus mówi: „idź”
Jeśli czytasz ten artykuł, to jest
szansa, że ktoś dotarł już do ciebie z Ewangelią. W końcu czytasz ten artykuł na chrześcijańskiej stronie internetowej.
Jednak rozprzestrzenianie
się Ewangelii nigdy nie miało
na celu skończyć się na tobie
i na mnie. Ewangelia po drodze
do innych dotarła również i do
nas. Jesteśmy częścią sztafety
złożonej z chrześcijan wszystkich wieków i miejsc na ziemi,
począwszy od Dwunastu, którzy pierwsi poszli za Panem.
Mamy udział w Bożym posłannictwie po to, aby Bóg stworzył

fo
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Jonathan Leeman

W jakim celu

śpiewamy

fot. Fotolia

P

odczas niedzielnego nabożeństwa mojego
kościoła kaznodzieja i wszyscy prowadzący nabożeństwo siedzą na scenie naprzeciw
zboru.
W przeszłości kusiła mnie myśl, czy reszta zboru naprawdę uwielbia Boga, czy może inni się po
prostu rozglądają po sali. Czy ktoś, kto naprawdę
uwielbia Boga, zamyka oczy, podnosi ręce i nosi wyraz uniesienia?
Tak przynajmniej myślałem, dopóki nie usiadłem
na scenie, przodem do zboru. Za każdym razem, kiedy
zaczynamy śpiewać, widzę, że lud Boży wielbi Boga.
I to niewiarygodne!

NA CO PATRZĘ
Niektóre oczy są zamknięte, a niektóre otwarte. Niektóre ręce są podniesione, a inne nie. Jednak nie
chodzi o postawę ich ciała.
Śpiewamy szesnastowieczny hymn „Warownym
grodem jest nasz Bóg”, a ja patrzę i widzę, że kobieta,
która była niedawno molestowana, śpiewa z całych
sił z: „orężem nam i zbroją”.
Śpiewamy osiemnastowieczną pieśń „Przyjdź,
fontanno wszelkich błogosławieństw” („Come, Thou
Fount of Every Blessings”), i jestem zbudowany jednym ze starszych świętych, który przez dziesięciolecia wytrwał w wierze, wciąż śpiewając: „Jakże jestem
skłonny do schodzenia ze ścieżki, Panie, wiem o tym.
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Jakże jestem skłonny do opuszczenia Boga, którego
kocham. Oto moje serce, O, weź i zachowaj je. Zachowaj je, abym ujrzał Twoje dziedzińce w niebie”.
Śpiewamy dziewiętnastowieczną pieśń „Jest dobrze z moją duszą” („It Is Well with My Soul”), a ja
patrzę i widzę, jak brat w średnim wieku zmagający
się ze zniechęceniem do walki z grzesznym gniewem, teraz otwiera usta i krzyczy: „Mój grzech —
och, rozkoszna ta chwalebna myśl — mój grzech, nie
w części, ale w całości jest przybity do krzyża i nie
muszą go już więcej nieść. Chwal Pana, chwal Pana,
duszo ma!”
Śpiewamy pieśń z dwudziestego pierwszego
wieku „W Chrystusie mym” i widzę utalentowaną
młodą matkę, która ma pokusę, by żałować tego, co
poświęciła dla posiadania dzieci, która teraz raduje
się swoim nowym pragnieniem: „W Chrystusie mam
nadzieję swą. On światłem, siłą, pieśnią mą”.
Kiedy siadam, rozglądam się i widzę, że moje
własne uwielbienie dla Boga jest pokrzepione przez
życie i pieśni innych osób. Moja wiara jest ożywiona
i zbudowana przez Jego pracę w nich.

ROZBRZMIEWAJĄCE SŁOWO
Kościoły śpiewają, ponieważ ich nowe serca naturalnie rozbrzmiewają Słowem, które dało im życie.
Te pieśni powinny rozbrzmiewać Pismem Świętym
niezależnie, czy zostały napisane w XVI wieku, czy

współcześnie. Jeśli jest kontekst, w którym Słowo
Boże powinno dosłownie rozbrzmiewać, to na pewno
są nim pieśni kościoła. Pamiętaj, że tylko Pismo daje
życie.
Dlatego pieśni kościoła nie powinny zawierać niczego poza słowami, parafrazami lub myślami z Pisma Świętego.
Kościoły śpiewają razem, ponieważ pomaga nam
to dostrzec, że nasze serca, uwielbienie, wyznanie
i decyzje są dzielone przez innych. Nie jesteśmy sami.
Śpiewanie w kościele, jak sądzę, polega na słuchaniu
tak samo, jak na śpiewaniu. Tak więc Paweł nakazuje nam: bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą
przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając
i grając w sercu swoim Panu (Ef 5:18–9). Skoro mam
mówić do innych przez pieśni, to mam też i słuchać
innych przez pieśni. Właściwie nawet czasami przestaję śpiewać, aby posłuchać i podziękować Bogu za
głosy, które słyszę wokół mnie!
„Ci bracia i siostry mają takie same jak ja nowe
serce, mają taką samą jak ja nową tożsamość, tego
samego Pana i Zbawiciela, tę samą pociechę i otuchę,
nadzieję i pragnienia, chwałę i radość. Jestem z nimi,
oni są ze mną i razem jesteśmy z Nim”.

DLACZEGO ŚPIEWAMY
Wierzący śpiewają w kościołach, ponieważ Chrystus
nakazał śpiewać (Kol 3:16, Ef 5:19). Nakazał nam
śpiewać, bo, jak zauważa lider śpiewu Bob Kauflin,
Bóg chce, aby stworzone na Jego obraz istoty robiły tak, jak On (np. So 3:17, Hbr 2:12). Pozwólcie, że
jednak wyjaśnię to, co do tej pory powiedziałem, podając trzy powody, dla których Bóg mógłby polecić
swemu ludowi rozmawiać ze sobą nie tylko prozą, ale
także za pomocą poezji i muzyki.

Śpiewamy, aby przyjąć
i potwierdzić prawdziwość Słowa
Śpiew jest sposobem, w jaki zbór przyjmuje i potwierdza Słowo. W Biblii śpiewanie jest jedną z ustanowionych przez
Boga sposobów dla członków zboru,
aby odpowiadali na Boże objawienie.
To jest sposób, w jaki podnoszą rękę
i mówią: „Tak, wierzę i potwierdzam te
prawdy z całym przekonaniem”. Na przykład, Psalmista mówi ludowi Bożemu, aby głosili Boże Słowo innym: Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,
Zwiastujcie co dzień zbawienie jego! (Ps 96:2). Śpiewanie o Jego zbawieniu oznacza, że przyjmujemy to
przesłanie jako nasze.

Śpiewamy, aby angażować nasze emocje
w Słowo Boże
Śpiew jest sposobem, w jaki zbór w szczególny sposób angażuje swoje emocje i uczucia w Słowo Boże.
Kiedy śpiewamy, trudno jest pozostać emocjonalnie
wyłączonym. Tak jak zmysł węchu może wywoływać
silne skojarzenia i wspomnienia, tak też dźwięk muzyki przywołuje i prowokuje serce do radości, smutku, tęsknoty, nadziei i żalu. Jonathan Edwards powiedział, że Bóg dał nam muzykę „tylko po to, aby
wzbudzać i wyrażać uczucia religijne”. Psalmista
wydawał się ucieleśniać tę ideę, gdy napisał: serce
moje wezbrało miłym słowem (Ps 45:1).
Powiedziałbym, że śpiew jest środkiem, za pomocą którego lud Boży powinien uchwycić się Słowa
i dostosować swoje emocje i uczucia do Bożych.
Nic dziwnego więc, że Paweł nakazał kościołom śpiewanie psalmów i że Księga Psalmów została nazwana śpiewnikiem Kościoła. Jan Kalwin
nazwał Księgę Psalmów „anatomią wszystkich części duszy”, ponieważ oferuje czytelnikom słowa,
które mogą następnie umieścić w swoich własnych
ustach, aby właściwie wyrazić całą gamę ludzkich
emocji. We wstępie do swojego komentarza do Księgi
Psalmów, Kalwin napisał, że „nie ma ani jednej ze
znanych nam emocji, która nie jest tutaj przedstawiona jak w zwierciadle. Innymi słowy, Duch Święty ożywił wszystkie żale, smutki, lęki, wątpliwości,
nadzieje, troski, kłopoty, w skrócie, wszystkie rozpraszające ludzki umysł emocje”. Jak chrześcijanie
powinni wyrażać smutek w Boży sposób? Albo żal,
strach i wątpliwości? Poprzez powtarzanie psalmów,
podobnie jak ciągle robił to Jezus.
Jednak nawet jeśli kościoły nie biorą tekstów
do swoich pieśni bezpośrednio z Księgi Psalmów,
to powinny rozważyć proporcję wyznawania grzechów, płaczu, uwielbienia i dziękczynienia w psalmach i powinny starać się naśladować te proporcje

W Psalmach Duch Święty ożywił wszystkie żale, smutki, lęki,
wątpliwości, nadzieje, troski, kłopoty, w skrócie, wszystkie
rozpraszające ludzki umysł emocje.
w ich własnych pieśniach. Czy potrafimy płakać
w naszych kościołach przez muzykę? Lub wyznawać
grzechy?
W salach seminaryjnych początkujący kaznodzieje są czasami ostrzegani: „Zgromadzenie będzie
się tak ostrożnie obchodzić ze Słowem, jak wy ostrożRazem dla Ewangelii – Nr 5
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nie się z Nim obchodzicie za kazalnicą”. Jestem przekonany, że tak samo sprawa ma się z naszym śpiewem w kościele i naszą zdolnością do spotykania się
emocjonalnie z Bogiem przez cały tydzień. Zgromadzenie, które uczy się śpiewać w kościele z mocnym
wyznaniem grzechów i pokornym uwielbieniem, lepiej wie, jak śpiewać z serca Bogu w domu, niezależnie czy towarzyszy temu melodia, czy nie.

Śpiewamy, aby zademonstrować
i zbudować jedność
Śpiew jest jednym ze sposobów demonstrowania
i budowania jedności społeczności. Znów nie jest
trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób Izrael używał Psalmów, aby zademonstrować i zbudować jedność serc między sobą. Niektóre psalmy wyjaśniają
to bardzo wyraźnie:
[Zawołanie] Wysławiajcie Pana, albowiem jest
dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
[Odpowiedź 1] Niech powie Izrael: Tak, łaska
jego trwa na wieki!
[Odpowiedź 2] Niech powie dom Aarona: Tak,
łaska jego trwa na wieki!
[Odpowiedź 3] Niech mówią ci, którzy się boją
Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!
(Ps 118:1-4, patrz także 124:1, 129:1; 136)
Psalmista składa oświadczenie, a następnie prosi trzy grupy ludzi, aby je powtórzyli: naród, kapłanów, a następnie wszystkich, którzy boją się Boga
(w tym cudzoziemców i pogan, którzy są wśród nich).
Słowa łaska jego trwa na wieki są źródłem jedności,
ale poezja i — być może — muzyka zachęcają serca
ludzi do przyjęcia i radowania się w tej chwalebnej
prawdzie.
Powinniśmy również zwrócić uwagę na kontekst
nakazu Pawła do śpiewania: A w sercach waszych
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we
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wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne,
wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych (Kol
3:15–16). Zwróć uwagę na ciąg myśli: mamy pozwolić, aby rządził pokój, ponieważ jesteśmy powołani
do jednego ciała. Mamy być wdzięczni. I możemy to
wszystko zrobić, śpiewając wspólnie Słowo Chrystusowe. Znów widzimy, że Słowo jest źródłem jedności,
ale muzyka daje tej jedności wyraz.
Bez wątpienia ten punkt można połączyć z ostatnim. Śpiewanie Bożego Słowa jest sposobem, w jaki
zgromadzenie razem dopasowuje swoje serce do całej
gamy biblijnych uczuć.
Powinno jasno wynikać ze wszystkich trzech powodów, dla których śpiewamy, że śpiew w kościele
powinien być śpiewem kościoła, czyli śpiewem zbiorowym. Być może chóry i soliści mogą być ostrożnie
wykorzystani do wezwania kościoła do odpowiedzi
tak, jak w powyższym psalmie lub jako ćwiczenie
rozmawiania ze sobą „przez psalmy i hymny, i pieśni
duchowne”. Występy muzyczne poza zgromadzonym
kościołem są cudowne. Jednak Bóg dał muzykę zgromadzonemu kościołowi, aby wszyscy razem mogli
przyjmować i potwierdzać Słowo Boże, a jednocześnie
radować się i jednoczyć się w nim. Znacznie lepszy niż
słodkie harmonie kilku wyszkolonych śpiewaków jest
szorstki i krzepki dźwięk uniewinnionych przestępców rozkoszujących się wspólnie ich Zbawicielem.
Najpiękniejszym instrumentem na każdym
chrześcijańskim nabożeństwie jest dźwięk śpiewu
zborowego.
Ten artykuł niedawno pojawił się w magazynie
Creator, został zaczerpnięty z książki Reverberation
i został wykorzystany za zgodą Moody Publishing.
Tłumaczenie: Przemysław Piłatowicz
Wykorzystano za zgodą https://www.9marks.org/

Jonathan Leeman jest redaktorem naczelnym wydawnictwa 9Marks i starszym kościoła Capitol Hill Baptist
Church w Waszyngtonie.

Biblijne kwalifikacje i obowiązki
Benjamin Merkle

diakonów

Kto powinien być diakonem? Co Biblia mówi
o obowiązkach diakonów w kościele?

P

orównanie urzędu starszego i diakona pomoże nam odszukać odpowiedzi na nasze pytania.
Głównymi duchowymi przywódcami w kościele
są starsi, nazywani w Nowym Testamencie również nadzorcami lub pastorami. Starsi nauczają i głoszą
Słowo Boże, a także są odpowiedzialnymi za służbę duszpasterską (Ef 4:11; 1Tm 3:2, 5:17; Tt 1:9; Hbr 13:17). Diakoni również odgrywają kluczową rolę w życiu i zdrowiu
kościoła, jednak ich służba ma odmienny charakter aniżeli zadania starszych. Biblia ukazuje służbę diakonów
w sferze fizycznych oraz logistycznych potrzeb kościoła.
Ich posługa ma umożliwiać starszym skoncentrowanie
się na ich głównym powołaniu: nauczaniu i głoszeniu.

DWA BIBLIJNE URZĘDY: STARSI I DIAKONI
To charakterystyczne rozróżnienie opiera się na wzorze,
który znajdziemy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Apostołowie byli oddani modlitwie i posłudze słowa (Dz
6:4 UBG). To było ich podstawowe powołanie, dlatego
wybrano siedmiu mężczyzn, którzy mieli zajmować się
bardziej praktycznymi sprawami dnia codziennego.

Kim jest starszy w kościele?
1. Informacje podstawowe: Starszy to człowiek, który spełnia wymogi
określone w 1 Liście Pawła do Tymoteusza 3:1-7 oraz w Liście do Tytusa
1:6-9; został uznany (autoryzowany) przez zbór za starszego i prowadzi zgromadzenie przez nauczanie Bożego Słowa (1Tm 3:2), modlitwę
(Jk 5:14) oraz nadzorowanie spraw kościoła (1P 5:2).

3. Mnogość (wielość): W Nowym Testamencie kościoły lokalne posiadały
kilku starszych (Dz 14:23, 20:17; Flp 1:1; 1Tm 5:17; Jk 5:14). Chrystus, Arcypasterz, troszczy się o swoją trzodę poprzez wielu pobożnych mężczyzn,
którzy nauczają, strzegą, prowadzą, ochraniają i kochają owce. Oznacza
to, że każdy lokalny kościół pod przewodnictwem swojego pastora powinien zwracać uwagę na mężczyzn, którzy mają serce oddane służbie
starszego, a następnie powołać ich na ten urząd.

fot. Billionphotos

2. Nadzór: starszy musi czuwać nad trzodą. Powinien nauczać wszystkie
owce, wzmacniać słabe, ochraniać bezbronne, strofować uparte, nosić
trudne (2Tm 2:24-25; Dz 20:28; 1Ts 5:14). Starszy czuwa nad członkami
społeczności jako ten, który zda z tego sprawę przed Bogiem (Hbr 13:17).
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Ten podział obowiązków ukazany w pierwszym
kościele odnajdujemy w dalszej części nauczania
Nowego Testamentu. Główną rolą starszych, podobnie jak apostołów, jest głoszenie Słowa Bożego.
Diakoni, podobnie jak wspomniana siódemka, służą
zborowi we wszystkich praktycznych sprawach.

Jedynym fragmentem, w którym określone są kwalifikacje diakonów jest 1 List do Tymoteusza 3:8-13.
Apostoł Paweł podaje formalną, choć niewyczerpującą listę wymagań względem osób pełniących tę
służbę w kościele.
Uderzające jest podobieństwo kwalifikacji diakonów i starszych. Diakon, podobnie jak starszy, nie
może oddawać się piciu wina (w. 3), ma być niełakomy
na brudny zysk (w. 3), nienaganny (w. 2), mąż jednej
żony” (w. 2) oraz dobrze rządzący własnym domem,
trzymający dzieci w posłuszeństwie (w. 4-5). Celem
tych wszystkich wymagań jest moralny charakter: diakon musi być człowiekiem dojrzałym i bez
zarzutu. Podstawowa różnica pomiędzy urzędem
starszego, a diakona tkwi w obdarowaniach oraz
powołaniu, a nie w charakterze.
Paweł wskazuje na dziewięć oczekiwań wobec
diakonów (1Tm 3:8-12):
1. Poważny (w. 8): Termin też zwykle odnosi się
do czegoś, co jest godne szacunku, poważane,
szanowane lub szlachetne i jest blisko związane
z cechą przyzwoitości wymaganą względem starszego (zob. 1 Tm 3:2).
2. Niedwulicowi (w. 8): Ci, którzy są dwulicowi mówią jedną rzecz pewnym ludziom, ale kolejnym
przekazują już coś zupełnie innego. Są nieszczerymi ludźmi podwójnego języka. Z powodu ich
braku wiarygodności nie można im zaufać.
3. Nienadużywający wina (w. 8): Żaden mężczyzna
uzależniony od alkoholu nie może pełnić służby
diakona w kościele. Taki człowiek nie potrafi panować nad sobą i jest niezdyscyplinowany.
4. Niełakomy na brudny zysk (w. 8): Diakoni często zajmują się finansowymi sprawami wspólnoty. Dlatego osoba kochające pieniądze nie może
pełnić tej funkcji.
5. Zdrowy w wierze i życiu (w. 9): Paweł pisze, że
diakon musi: zachowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Zwrot tajemnica wiary wskazuje
na ewangelię (por. 1Tm 3:16). Oznacza to, że diakon ma obowiązek niezachwianie stać na straży
prawdziwej ewangelii. Zasada ta nie ogranicza
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KWALIFIKACJE DIAKONÓW

się tylko do jego własnych przekonań, gdyż musi
to czynić z czystym sumieniem. Życie diakona zawsze musi być zgodne z jego przekonaniami.
6. Nienaganny (w. 10): Paweł napisał: I niech będą
najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli
są nienaganni (w. 10). Termin nienaganny odnosi
się do całościowego charakteru osoby. Chociaż
apostoł nie precyzuje, jak należy wypróbowywać
kandydatów do służby diakońskiej, to jednak należy przyjrzeć się ich przeszłości, reputacji oraz
teologicznym stanowiskom. Zbór powinien nie
tylko sprawdzić dojrzałość moralną, duchową
oraz doktrynalną potencjalnego kandydata, ale
również dotychczasową służbę w społeczności.
7. Pobożna żona (w. 11): Nie wiadomo, czy Paweł
odnosi się do żon diakonów, czy też do diakonis.
Na potrzeby naszych rozważań przyjmiemy, że
ten fragment mówi o wymaganiach dla żon diakonów, które powinny być: poważne, nierzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Podobnie jak diakon, musi być ona poważna i przyzwoita. Nie może być oszczercą ani też zajmować
się plotkami. Powinna być również rozważna
i powściągliwa, aby mogła dokonywać właściwej oceny sytuacji, kierując się rozsądkiem. Na
koniec, musi być wierna we wszystkim (por. 1Tm
5:10). Jest to ogólne wymaganie, bardzo podobne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DIAKONÓW

do kwalifikacji oczekiwanych wobec starszych
(1Tm 3:2; Tt 1:6) a także od samych diakonów,
którzy mają być nienaganni (1Tm 3:10).
8. Mąż jednej żony (w. 12): Najlepszą interpretacją
tego trudnego stwierdzenia jest odniesienie go
do wierności męża wobec żony. Diakon musi być
mężczyzną należącym do jednej kobiety. W jego
życiu nie może być kogoś innego z kim łączyłaby
go intymna relacja - czy to w wymiarze fizycznym, czy emocjonalnym.
9. Rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami
(w. 12): Diakon musi być duchowym przywódcą
żony oraz dzieci.
Zasadniczo wymagania moralne określone wobec
służby starszych są tak samo obowiązujące względem diakonów. Analogicznie, oczekiwania względem diakonów stanowią obowiązujące kryteria
ustanowienia starszych w kościele. Przykładowo,
diakon ma być niedwulicowy (w. 8). W sposób bezpośredni Paweł nie odnosi tego warunku względem
starszego, jednak bez wątpienia stwierdzenie, że
starszy ma być nienaganny zawiera w sobie również
zakaz dwulicowości.
Pomimo tych podobieństw powinniśmy zaobserwować różnice między wymaganiami na poszczególne urzędy, gdyż to właśnie one definiują
wypełnianie posługi przez starszych oraz diakonów.

Urząd starszego jest nierzadko lekceważony w dzisiejszym kościele, a służba diakona najczęściej niewłaściwe rozumiana. Nowy Testament pokazuje
nam, że rola diakona polega głównie na służeniu.
Kościół potrzebuje diakonów, którzy będą odpowiadać za wszystkie sprawy zboru, umożliwiając starszym skupienie się na modlitwie i posłudze Słowa
Bożego.
Nowy Testament nie daje nam wielu informacji na temat roli diakonów. Wymagania określone
w 1 Liście do Tymoteusza koncentrują się głównie
na charakterze diakona oraz jego życiu rodzinnym.
Istnieją jednak pewne pomocne wskazówki, gdy porównamy wzajemne wymagania na urząd diakona
oraz starszego. Pomimo dużych podobieństw istnieją jednak pewne zasadnicze różnice.
Być może najbardziej charakterystycznym rozróżnieniem jest to, że diakoni nie muszą być zdolni
do nauczania (1Tm 3:2). Są wzywani do zachowania
tajemnicy wiary z czystym sumieniem, ale nie do jej
nauczania (1Tm 3:9). Sugeruje to, że diakoni nie
mają oficjalnej roli nauczycieli w kościele.
Podobnie jak starsi, diakoni muszą dobrze zarządzać domem i dziećmi (1Tm 3:4, 12). Jednak gdy
Paweł skupia się na służbie diakonów, pomija porównanie zarządzania własnym domem do sprawowania opieki nad kościołem Boga (1Tm 3:5). Paweł
nie wspomina o tym prawdopodobnie dlatego, że
funkcja przywódcza w kościele jest zarezerwowana
tylko dla starszych.
Chociaż Paweł wskazuje, że kandydat na diakona powinien być poddany próbie (1Tm 3:10), to
jednak nie zabrania pełnić tej funkcji osobie młodej w wierze. W przeciwieństwie do tego, starszy
nie powinien być nowicjuszem, któremu groziłaby
pycha z powodu pełnionego urzędu (1Tm 3:6). Jedną z implikacji tego rozróżnienia może być to, że
ryzyko pychy jest większym zagrożeniem dla starszych z uwagi na fakt posiadania władzy w kościele. Dla diakona pełniącego funkcję sługi, pycha nie
stanowi takiego niebezpieczeństwa. Wreszcie, tytuł nadzorcy („biskupa”, 1Tm 3:2 UBG) podkreśla
duchowy nadzór nad lokalnym zborem, podczas
gdy diakon oznacza osobę skoncentrowaną na
określonej służbie.
Biblia nie wskazuje nam jednak na wyraźne
funkcje diakonów. Jednak w oparciu o wzór ustanowiony w Dziejach Apostolskich 6, powinniśmy postrzegać diakonów jako sługi zboru, którzy zajmują
się wszystkim co konieczne, a tym samym umożliRazem dla Ewangelii – Nr 5
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wiają starszym służbę prowadzenia i nauczania
kościoła. Tak jak apostołowie zlecili administrowanie sprawami zboru siedmiu wybranych mężczyznom, podobnie starsi, aby móc skupić się na
swojej służbie, mogą przekazywać część obowiązków diakonom. Każdy lokalny kościół może
swobodnie określać zadania diakonów w zależności od poszczególnych potrzeb zgromadzenia.
Jakie obowiązki mogą dziś pełnić diakoni?
Mogą być odpowiedzialni za wszystko, co nie
jest związane z nauczaniem i prowadzeniem kościoła. Ich obowiązki mogą obejmować:
a) Odpowiedzialność za zarządzanie własnością kościoła. Przykładowo może to dotyczyć
wszystkich czynności materialno-technicznych związanych z organizacją nabożeństwa.
b) Uczynność. Podobnie do sytuacji opisanej
w Dziejach Apostolskich 6:1-6, diakoni mogą
zarządzać funduszami oraz wspieraniem potrzebujących.
c) Finanse. Chociaż to starsi powinni prawdopodobnie odpowiadać za finanse kościoła (Dz
11:30), mogą zlecać diakonom troskę o sprawy codzienne. Obejmowałoby to zbieranie
środków, liczenie, prowadzenie rejestrów itp.

Wiara jest
W
Liście do Rzymian 10,13 czytamy:
Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Oznacza to, że
ktokolwiek zwraca się do Boga przez
Chrystusa, będzie zbawiony. Natomiast świat nadal jest pełen ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze
o Zbawicielu. Jeszcze więcej osób mieszka w krajach, w których słyszą o Jezusie, ale informacje na
temat Syna Bożego są błędne.
Większość ludzi w naszym kraju nie zna ewangelii. Postać chrześcijaństwa, która jest im przedstawiana, mieszana jest z wieloma fałszywymi
ludzkimi tradycjami. Dlatego właśnie jest potrzeba, aby ludzie wciąż słyszeli ewangelię.

Jak mogą usłyszeć?
Apostoł Paweł zapytał o cztery rzeczy:
• Jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli
(Rz 10,14)?

d) Diakoni mogą być odpowiedzialni za dystrybucję biuletynów, rozmieszczanie ludzi
w czasie zgromadzenia czy też przygotowywanie Wieczerzy Pańskiej.
e) Diakoni powinni być dostępni we wszystkich możliwych sferach odpowiedzialności
za kwestie logistyczne życia kościoła, tak aby
starsi mogli być skupieni na nauczaniu i pasterzowaniu społeczności.

WNIOSEK
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Podczas gdy Słowo Boże zobowiązuje starszych
do nauczania i prowadzenia kościoła, rola diakonów jest bardziej ukierunkowana na służenie.
Oznacza to troskę o fizyczne i doczesne troski
kościoła. Podejmując się tej odpowiedzialności,
diakoni umożliwiają starszym skupienie się na
dbaniu o duchowe potrzeby kongregacji.
Pomimo tego, że diakoni nie są duchowymi
liderami, to jednak ich rola jest niezwykle ważna. Dlatego też ich powołanie do służby powinno
być zgodne z biblijnymi standardami określonymi przez apostoła Pawła.

ze słuchania
• Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli
(Rz 10,14)?
• Jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje (Rz 10,14)?
• Jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani
(Rz 10,15)?
Należy tu mocno podkreślić, iż apostoł Paweł nie
widzi możliwości, aby ludzie o innych przekonaniach religijnych mogli pójść do nieba bez Chrystusa. Nie ma tu mowy o tym, że ludzie, którzy
wierzą w innych bogów, mogą na podstawie dobrego życia i wiary w siłę wyższą mieć pokój z Bogiem. Wydaje mi się, że wielu z nas dzisiaj wpadło
w pułapkę myślenia, że Bóg jednak zbawi ludzi na
podstawie ich wiary w swojego boga. Trudno jest
przyznać, że większość religijnych ludzi idzie na
wieczne zatracenie. Nie chcemy dopuszczać do
siebie takiej myśli. Natomiast Jezus
jednoznacznie powiedział: Jeśli
kto nie narodzi się na nowo, nie
może ujrzeć Królestwa Bożego (Jn 3,3).
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Ponadto Jezus rzekł:
Starajcie się wejść przez
wąską bramę, gdyż wielu powiadam wam będzie chciało wejść, ale nie
będą mogli (Łk 13,24).
Ewangelia jest otwartą
propozycją dla wszystkich, ale jest wąska w swoich wymaganiach i działa skutecznie tylko
przez wybranych. Jezus
powiedział: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie

Krzysztof Osiecki

przychodzi do Ojca tylko przeze mnie (Jn 14,6). Tylko
przez Jezusa ludzie mogą być zbawieni.
Stąd mamy pytanie Apostoła Pawła: Jak mają
wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Każdy, kto
wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, ale
żeby Go wezwać, muszą najpierw o Nim wiedzieć.

Jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego,
który zwiastuje? (Rz 10,14)
Mamy zwiastować Słowo Boże. Mamy mówić ludziom o Chrystusie i o tym, jak mogą znaleźć
zbawienie, choć w momencie zwiastowania nie
wiemy, kto przez Bożego Ducha zareaguje. Bywa
tak, że wstrzymujemy się od zwiastowania, ponieważ myślimy, że ludzie nie będą chcieli słuchać.
Jest to niebezpieczeństwo w kraju takim jak Polska. Wiadomo, że większość ludzi jest niezainteresowanych lub nawet wrogo nastawionych wobec
ewangelii, ale nie oznacza to, że każdy jest taki
– wokół nas są powołani przez Boga. Wciąż zaskakuje mnie fakt, że za każdym razem, gdy organizujemy nabożeństwa ewangelizacyjne, ktoś się
pojawia. To znaczy, że są ludzie głodni ewangelii,
są ludzie powołani przez Boga, którzy chcą słyszeć
o Chrystusie.
Jeśli nie ma tego, który zwiastuje, to jak mają
usłyszeć? Bóg chce używać Ciebie i mnie do tej
pracy. Może wstydzisz się rozmawiać ze swoimi
znajomymi lub z rodziną, ale jeśli nie usłyszą
ewangelii od Ciebie, to kto będzie im zwiastował?
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział: Począwszy od Jerozolimy w imię jego ma być
głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenie grzechów. Wy jesteście świadkami tego
(Łk 24,47-48).
Jedną z podstawowych odpowiedzialności
chrześcijan jest mówienie innym ludziom o Chrystusie. Może nie wiesz, co powiedzieć? Podam przykład.
Najprostszy sposób zwiastowania ewangelii
polega na mówieniu własnego świadectwa nawrócenia. Trzeba opowiedzieć ludziom to, co stało się
w twoim życiu. Aby to świadectwo było skuteczne,
powinno składać się z kilku części:
Jakie było twoje życie przed poznaniem Chrystusa? Nie trzeba mówić w detalach, o swoich
Razem dla Ewangelii – Nr 5
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grzechach. Dlaczego? Ludzie myślą wtedy: „Nie
jestem pijakiem, więc to było potrzebne jemu, ale
nie mnie”. Owszem, należy powiedzieć trochę
o swoich grzechach, ale nie w ścisłych detalach.
Opowiedz ludziom, jakie było twoje życie wcześniej,
np. chodziłeś do Kościoła, nie chodziłeś do Kościoła, szukałeś Boga, nie szukałeś Boga, interesowałeś
się Pismem Świętym albo nie itp.
Trzeba powiedzieć ludziom, jak poznałeś Chrystusa. Tutaj dobrze jest znać jeden werset na pamięć. Ludzie muszą zrozumieć, że przestałeś ufać
swoim uczynkom, że zrozumiałeś, że Chrystus
umarł dla Ciebie. Powinieneś powiedzieć, jak to się
stało, że przyjąłeś Zbawiciela przez wiarę w swoim
życiu i w co uwierzyłeś.
Jako ostatni punkt należy powiedzieć, co stało
się później, jak twoje życie się zmieniło, jaką nadzieję masz teraz i dlaczego. Ludzie powinni wiedzieć, jakie zmiany zaszły w twoim życiu. Dobrze
jest, aby świadectwo nie brzmiało w taki sposób,
przez który ludzie pomyślą: „To dobre dla Ciebie,
ale nie dla mnie”.
To jest najbardziej naturalny sposób zwiastowania ewangelii. Są też inne, bardziej bezpośrednie
metody, ale wymagają trochę przygotowania i nauczenia się kilku wersetów na pamięć. Każdy z nas
może nauczyć się na pamięć przynajmniej jednego
lub dwóch wersetów, żeby być gotowym do zwiastowania dobrej nowiny.
Jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

Paweł pisze tutaj również o misjach.

Jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali
posłani? (Rz 10,15)
Wysyłanie misjonarzy jest pracą Kościoła. Kościół
wysyła ludzi w miejsca, w których Chrystus nie jest
jeszcze znany lub jest mało znany. Nie jest to tajemnicą, że nasza społeczność jest punktem misyjnym.
Istnieją ludzie zainteresowani ewangelią, ale jest
ich stosunkowo mało w Polsce.
Począwszy od Jerozolimy w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenie grzechów. Wy jesteście świadkami tego (Łk
24,47-48).
Powinniśmy brać udział w zwiastowaniu
ewangelii na cały świat. Może czujesz, że Bóg chce
używać Ciebie do zwiastowania w innym narodzie
– Chwała Bogu. Jeśli nie ma ludzi, którzy będą posłani, ludzie nie będą mogli usłyszeć. Powinniśmy
być informowani co do sytuacji w różnych miejscach na świecie i modlić się o tych, którzy właśnie tam zwiastują i służą. Otrzymuję czasopismo
„Idźcie”, które jest publikacją Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Ustroniu. BSM jest główną
organizacją misyjną w Polsce dla ewangelicznych
chrześcijan. Wspólnie z wieloma kościołami organizacja ta wysyła Polaków do licznych krajów na
całym świecie.
Jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani i co
mają zwiastować, będąc na miejscu?

Praktyczne wskazówki dotyczące ewangelizacji
• Módl się. Jezus powiedział: Nikt nie może przyjść

do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie
posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym
(J 6,44). Zbawienie jest dziełem Boga, więc powinniśmy Go o to prosić.
• Zadawaj pytania i prowokuj ludzi do autorefleksji. Zadawaj dobre pytania, które prowokują
ludzi do zastanowienia się nad ich życiem, ich
wiarą i twoimi przekonaniami, które im przedstawiasz. Potem słuchaj ich odpowiedzi! Pomoże ci
to lepiej zrozumieć zarówno ich samych, jak i ich
obawy.
• Używaj Biblii. Kiedy używamy Biblii do ewangelizacji naszych przyjaciół, to powinniśmy im
pokazywać, że nie przedstawiamy im jedynie naszych prywatnych poglądów, ale mówimy im to,
co Bóg objawił o sobie, naszym grzechu i swoim
Synu.
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• Wyrażaj się jasno. Kiedy używamy słów takich jak

„Bóg” lub „grzech”, ludzie mogą w różny sposób rozumieć te słowa. Zdefiniuj więc kluczowe określenia,
takie jak „grzech” i „wiara”. Upewnij się, że twój słuchacz rozumie dokładnie to, co mu mówisz.
• Używaj kościoła. Oczywiście powinieneś zaprosić
osobę, którą ewangelizujesz, do twojego kościoła, aby
mogła usłyszeć ewangelię. Jednak kościół ma znacznie więcej do zaoferowania, jeżeli chodzi o ewangelizację. Jezus powiedział: Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie (J 13,35). Paweł mówi w Liście do Efezjan
3,10, że Kościół jest przejawem Bożej mądrości nawet
dla nadziemskich istot! Kościół ma być prawdziwym
obrazem przesłania, które głosisz, więc zaproś swoich
przyjaciół, którzy nie są chrześcijanami, aby dobrze
się mu przyjrzeli.
(Materiał ten został zaadaptowany z książki Marka Devera
pt. Ewangelia i osobista ewangelizacja, s. 60-68).
Niniejszy artykuł pochodzi ze strony http://wiernislowu.pl

Co to jest Słowo Chrystusowe? (Rz 10,17)
Szkoda, że dziś dla wielu to nie jest jednoznaczne.
Coraz więcej ludzi jest pod wpływem „ruchu prorockiego”. Jeśli spytałbyś danego zwolennika tego
ruchu, czy jego objawienie jest na tym samym poziomie co objawienie zawarte w Piśmie Świętym,
zazwyczaj odpowiedziałby, że nie. W takim razie,

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie
zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo
Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem
proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz
wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym (2P 1,17-21).
Wiara jest tedy ze słuchania i słuchanie przez
Słowo Chrystusowe (Rz 10,17). Zwiastujemy więc
Słowo Boże.

Dlaczego Słowo?

fot. Fotolia

jeśli nie jest to Słowo Chrystusowe, to co to jest?
Pismo Święte ostrzega, że w ostatnim czasie ludzie
odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom
(2Tm 4,4).
Nie ulega wątpliwości, że Bóg prowadzi nas
w życiu, ale dzieje się to poprzez Jego Ducha, na
podstawie Jego słowa i jest potwierdzone przez Kościół. Ci „nowocześni prorocy” są sami dla siebie
jedynym autorytetem i wprowadzają samych siebie
i wielu innych w błąd. Takie podejście doprowadza
do pojawiania się ,,duchowych pyszałków”, którzy
nie chcą słuchać innych, bo myślą, że sami jedynie
posiadają nieomylne i bezbłędne Słowo Boże.
Wiara jest tedy ze słuchania i słuchanie przez Słowo Chrystusowe.
Słowo Chrystusowe to Pismo Święte. Ma 66
ksiąg napisanych na przestrzeni 1500 lat przez
około 40 autorów w trzech językach i różnych kulturach, ale od księgi Rodzaju do Objawienia Jana
mówi o jednej rzeczy - o zbawieniu w Synu Bożym,
Chrystusie Jezusie. To właśnie zwiastujemy.
Apostoł Piotr powiedział: Wziął On bowiem od
Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od
Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej
górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.

Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamiary i myśli serca (Hbr 4,12).
Przenika do duszy człowieka w sposób, który
nie jest możliwy dla słów bądź czynów ludzkich.
Jest to wybrany sposób Boga.
[Kiedy nasz Pan zmartwychwstał,] Rzekł do
nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc
jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest
napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków,
i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli
zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać
i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów (Łk 24,44-47).
Pismo Święte przenika człowieka aż do głębi jego duszy. Bóg Wszechmogący stworzył świat
swoim słowem. Ten sam Bóg stwarza nowe stworzenie w Chrystusie w ten sam sposób.

Wiele metod, jeden cel
Jeśli ludzie „nawracają się” do Boga bez Słowa Bożego, to prawdopodobnie nie będą w Kościele zbyt
długo po tym „nawróceniu” lub będą powodowali
dużo problemów w Zborze, bo tak naprawdę wcale
się nie nawrócili. Duch Święty otwiera czyjeś serce
dla Słowa i Jego działanie odgrywa kluczową rolę
w nawróceniu się. Bez Słowa Bożego nie ma prawdziwej wiary. Wiara jest tedy ze słuchania i słuchanie
przez Słowo Boże.
Sporo ludzi w naszej kulturze „nawraca się” do
Boga w ramach „odnowy” bądź na pielgrzymce lub
w sanktuarium. Ci ludzie czynią to szczerze, jednak
często bez Słowa Bożego i nie posiadają wtedy zbawczej wiary. Nawet jeśli ludzie nie chcą słuchać proRazem dla Ewangelii – Nr 5
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stego poselstwa, my i tak mamy zwiastować i dodatkowo jeszcze więcej się modlić o naszych słuchaczy.
Każda metoda jest dobra, jeśli tylko doprowadzi w jakimś sensie do kontaktu ze Słowem Bożym.
Możemy użyć nauczania języka angielskiego jako
metody ewangelizacji, ale ta nauka powinna doprowadzać ludzi do kontaktu ze Słowem Bożym. Koncert też jest dobrym sposobem kontaktu z ludźmi
z zewnątrz, jeśli tylko ostatecznie doprowadza do
kontaktu ze Słowem Bożym. Nawet te „nieskuteczne i zacofane” metody ewangelizacji, jak rozdawanie traktatów i chodzenie po domach mogą być skuteczne, jeśli czyjeś serce jest przygotowane przez
Boga. Obozy są także dobrym sposobem przedstawienia ewangelii. Często też uczestniczymy w zbieraniu plonu zasianym przez innych. Jezus powiedział apostołom:
Ja posłałem was żąć to, nad czym wy nie trudziliście się; inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy
(Jn 4,38).

Podsumowanie
Wiara jest tedy ze słuchania i słuchanie przez Słowo
Chrystusowe (Rz 10,17). Zwiastujemy Słowo Boże.
Słowo Boże jest wyłącznie w Biblii. Nie zwiastujemy czyichś wymyślonych baśni, zwiastujemy
Słowo Boże. Tylko Słowo Boże może przenikać do
kamiennego serca ludzkiego. Bóg Słowem i Duchem
powoduje nawrócenie się. Każda metoda ewangelizacji jest dobra, jeśli skutkuje zbliżaniem się ludzi
do Słowa Bożego. Jeśli mamy dobre metody, ale
lekceważymy Słowo Boże, nie można tego nazwać
ewangelizacją. Pamiętajmy przy tym również, że
Bóg wybrał „głupie zwiastowanie” żeby ukorzyć
mądrych tego świata (1Kor 1,21).
Wiara jest tedy ze słuchania i słuchanie przez Słowo Chrystusowe (Rz 10,17). Zwiastujemy je.
Krzysztof Osiecki jest pastorem zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wejherowie.
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Wykłady dla kaznodziejów
Zapraszamy na wykłady dla kaznodziejów,
które odbędą się w Warszawie
w dniach 19-20 października 2018 r.
(piątek w godz. 18:00-20:00
oraz sobota w godz. 10:00-17:00 z przerwą na obiad).

Spotkanie koncentrować się będzie na „technicznej”
stronie przygotowania oraz głoszenia kazań. Wykładowcą będzie dr Tim Savage, który wcześniej gościł już na kilku konferencjach Razem dla Ewangelii
(w Warszawie oraz w Toruniu).
Przykładowe dziedziny, którymi chcemy się zająć:
• Jak wybrać tekst, na podstawie, którego chcemy
głosić?
• Jak pracować z tekstem przed wygłoszeniem
kazania?
• Jak i skąd wybierać ilustracje do tekstów?
• Ile punktów „powinno” mieć kazanie i dlaczego?
• Jak kazanie rozpocząć i jak zakończyć?
• Jak długo przemawiać?

Osoby, które chcą zamówić obiad w sobotę
muszą wysłać zgłoszenie do dnia 10.10.2018.
Koszt obiadu to 10 złotych
(płatne na miejscu – podczas wykładów).
Oprócz obiadu, udział w wykładach jest bezpłatny.
Noclegi uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Jeżeli chcesz ułatwić nam organizację spotkania
– powiadom nas o tym, że planujesz swoje przybycie
– nawet w przypadku, gdy nie chcesz korzystać z obiadu.
Miejsce wykładów:
Biblijny Kościół Baptystyczny – Warszawa Anin
ul. Szpotańskiego 22
www.bkb.waw.pl

Wszelkie pytania, propozycje zagadnień, zgłoszenia obiadowe,
zgłoszenia uczestnictwa, itp. prosimy wysyłać na adres: konferencjabkb@gmail.com

Tego lata wraz z żoną odwiedzimy wielu z Was podczas naszej podróży po
Polsce. Nie możemy się doczekać społeczności z Wami w Jezusie!
Mam nadzieję na wspólne świętowanie przy stole Słowa Bożego, którym
będzie Drugi List Pawła do Tymoteusza. Znajdujemy tam ostatnie spisane
słowa wielkiego apostoła. Były one niezwykle ważne dla Tymoteusza, mogą być
niezwykle ważne również dla nas!
Zatytułowałem moje kazania „Odkrywanie łaski w najmniej spodziewanym
miejscu”. Łaska zawsze pojawia się w niespodziewanym miejscu i jest udzielana najmniej spodziewanym ludziom. To właśnie czyni ją łaską. Pomyślmy
o Tymoteuszu: słaby, niedoświadczony i przestraszony naśladowca Jezusa…
A jednak jest teraz pastorem kościoła. Co? Tymoteusz? I to nie pastorem jakiegokolwiek kościoła, ale kościoła w Efezie! Efez był wtedy wiodącym miastem pełnym pieniędzy, różnorodnego kultu religijnego i niegodziwości. Paweł widział wcześniej, jak potężnie działał tam Bóg, ale teraz… Paweł był w rzymskim więzieniu
i doświadczał słabości. Lękliwy Tymoteusz odpowiadał za kościół
w Efezie!
IE
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LE
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Ze swojej celi więziennej Paweł napisał do Tymoteusza dla
JO HN D. GY’EGO SCOUGALA
jego
zachęty, przypomnienia, ostrzeżenia i zbudowania. Te ostatnie
ASYKU HENR
KL
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słowa z serca Pawła skierowane do jego syna w wierze są tak samo
pożyteczne dla nas dzisiaj, jak były dla Tymoteusza dwa tysiące lat
temu. Tymoteusz przyjął je osobiście i my możemy zrobić podobnie.
a
k
Bóg umieszcza nas w sytuacjach ponad nasze siły, żeby to
ie
w dusz y człow
Jego moc działała przez nas. Wylewa swoją łaskę w najbardziej
nieprawdopodobnych miejscach. Wylał swoją łaskę na Tymoteusza
w Efezie, wyleje swoją łaskę na ciebie w twoim położeniu.
Z radością oczekuję sposobności podzielenia się z Wami tym
pełnym mocy przesłaniem. Ufam, że Bóg zbuduje nas, zachęci
i postawi przed nami wyzwania.
Wasz ze względu na ewangelię,
John Gillespie

e
Nowe ż ycie Boż

BO
NOW E ŻYCI E
ŻE W DUSZ Y
CZ ŁOW IE KA

ją

Bracia i Siostry,

PIE
JOHN D. GILLES

h
f
”,

KONFERENCJE RDE

Serdecznie zapraszamy na konferencje z pastorem
Johnem Gillespie połączone z promocją jego książki
pt. „Nowe życie Boże w duszy człowieka”.

Konferencje z Johnem Gillespie
Gdynia
Temat: Dostrzec

o nadzieję

łaskę, gdy trudno

Wykłady będą oparte na nauczaniu
z 2 Listu do Tymoteusza.
Termin: 15 sierpnia 2018 (środa)
Miejsce: Kościół Chrystusowy w Gdyni,
ul. Oficerska 15
Informacje:
e-mail: chrystusowi.gdynia@ gmail.com

Włocławek

Toruń

Temat: Chrystus

Temat: Dostrzec

Termin: 18 sierpnia 2018, godz. 18.00
Miejsce: Sala konferencyjna
(obok kawiarni), p rzystań wodna na
rzece Wiśle, ul. Piwna 1a, Włocławek

Wykłady będą oparte na nauczaniu
z 2 Listu do Tymoteusza.
Termin: 19 sierpnia 2018 (niedziela)
Miejsce: Kościół Ewangelicznych
Chrześcijan, ul. Myśliwska 2, Toruń
g. 10.00 – 13.00
Informacje: www.ewangeliczni.pl/

pośród was –
nadzieja chwały

Organizator: www.legatio.pl

o nadzieję

łaskę, gdy trudno

KONFERENCJE RDE

Konferencja kaznodziejska

z Davidem Jackmanem

PROGRAM:

Poziom II

PIĄTEK, 28 września 2018
g. 11.00 – Powitanie oraz ogłoszenia
g. 11.15 – Wykład I: Narzędzia do głoszenia z listów Nowego Testamentu
g. 12.30 – Przerwa
g. 12.45 - Wykład II: Zarys i główna myśl Listu do Efezjan
g. 14.00 – Obiad
g. 15.00 – Wykład III: Boski „odwieczny plan” (Ef 1:1-2:22)
g. 16.15 – Przerwa
g. 16.30 – Wykład IV: Sekretna strategia (Ef 3:1-4:16)
g. 17.45 – Przerwa
g. 18.15 – Wykład V: Praca w grupie – egzegeza fragmentu (Ef 2:11-22)
g. 19.30 – Kolacja
SOBOTA, 29 września 2018
g. 08.30 – Śniadanie
g. 10.00 – Wykład VI: Przemieniająca moc (Ef 4:17- 6:24)
g. 11.15 – Przerwa
g. 11.30 – Wykład VII: Praca w grupie – zastosowanie fragmentu
(Ef 4:17-5:2)
g. 12.45 – Przerwa
g. 13.00 – Wykład VIII: Głoszenie całej księgi
g. 14.00 – Obiad

Zgłoszenia do
8 r.
15 w rześnia 201

MIEJSCE: Bielice 6b, 57-550 Ustronie Śląskie, k/ Lądka Zdroju,
130 km na południe od Wrocławia, tel. 748 142 718.
OPŁATY: Koszt konferencji 110zł za osobę obejmuje: materiały
konferencyjne, nocleg, cztery posiłki, a podczas przerw wykładowych
kawa/herbata i słodycze.
Osoby, które chcą przyjechać dzień wcześniej (czwartek),
płacą dodatkowo 35 zł za nocleg i śniadanie w piątek
Wpisanie na listę uczestników konferencji
następuje po przesłaniu zgłoszenia
(na adres info@razemdlaewangelii.pl) oraz
dokonaniu wpłaty zaliczki 50 zł na rachunek bankowy:
Razem dla Ewangelii
konto nr 13114020040000370276250742
Tytuł wpłaty: Konferencja w Bielicach
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Zgłoszenia i informacja o konferencji w Bielicach:
email: info@razemdlaewangelii.pl lub tel. 695995059

Konferencja z Markiem Deverem

Cechy zdrowego kościoła
Gościem i głównym mówcą tegorocznej konferencji będzie Mark
Dever, pastor kościoła Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie i dyrektor wydawnictwa 9Marks. Dr Dever jest autorem
lub współautorem kilku książek dotyczących zdrowia kościoła
i przywództwa chrześcijańskiego, np. Dziewięć cech zdrowego
kościoła oraz The Message of the Old Testament
i The Message of the New Testament.

9–10 października 2018 r.
Miejsce konferencji: Hotel Filmar w Toruniu (www.hotelfilmar.pl)
PROGRAM KONFERENCJI
WTOREK, 9.10.2018

• 11.00–14.00: Rejestracja; • 14.00–14.30: Otwarcie
• 14.30–15.30: Wykład I: Kościół w planie Chrystusa – Tomasz Krążek
(Wykład o centralności kościoła w planie Bożym dla świata. Jaką rolę
kościół odgrywa w realizacji Wielkiego Nakazu?)
• 15.30–16.00: Pytania i odpowiedzi; 16.00–16.30: Przerwa
• 16.30–17.45: Wykład II: Kościół, który słucha Chrystusa – Mark Dever
(Wykład o autorytecie i wystarczalności Słowa Bożego w kształtowaniu
życia kościoła. Głoszenie ekspozycyjne i teologia biblijna.)
• 17.45–18.30: Dyskusja panelowa; • 18.45–20.00: Kolacja
• 20.00–21.30: Społeczność wieczorna, 10 lat RDE
• 21.30–22.00: Stoisko z książkami

ŚRODA, 10.10.2018

• 09.30–10.00: Rozpoczęcie
• 10.00–11.15: Wykład III: Kościół, który ukazuje piękno Chrystusa
– Mark Dever (Wykład o centralności ewangelii w życiu i misji kościoła.
Istota ewangelii, autentyczność nawrócenia i biblijna ewangelizacja.
• 11.15–12.00: Pytania i odpowiedzi; • 12.00–14.00: Obiad
• 14.00–15.15: Wykład IV: Kościół, który chroni dobre imię
Chrystusa – Mark Dever (Wykład o istocie kościoła. Członkostwo
w kościele. Uczniostwo. Dyscyplina.)
• 15.15–16.15: Pytania i odpowiedzi, zakończenie
• 16.15–17.00: Stoisko z książkami

ZAPISY
Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia i dokonania wpłaty zaliczki. Obejmuje
opłatę konferencyjną, kolację we wtorek (bufet) oraz obiad w środę (bufet). Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.
Zgłoszenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 (lub do wyczerpania limitu):
90 zł od osoby, zaliczka: 45 zł od osoby.
Zgłoszenia od 1 do 30 września 2018: 100 zł od osoby, zaliczka: 50 zł od osoby
Koszt uczestnictwa w konferencji bez posiłków wynosi 30 zł od osoby. Uczestnicy, którzy nie rezerwują posiłków, wnoszą z góry opłatę konferencyjną w kwocie 30 zł od osoby, niezależnie od terminu rejestracji. Opłata ta, podobnie jak inne zaliczki, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
Organizatorzy nie przewidują zgłoszeń z dziećmi do lat 15. Osoby powyżej 15 roku życia wnoszą opłaty konferencyjne w standardowej wysokości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: info@razemdlaewangelii.pl
W emailu proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres email i telefon).
W przypadku zgłaszania kilku osób, proszę podać dane wszystkich zgłaszanych uczestników.
Rachunek bankowy do wpłat: Razem dla Ewangelii: 13 1140 2004 0000 3702 7625 0742
W tytule wpłaty proszę wpisać „X Konferencja RDE” i podać nazwiska zgłaszanych osób.
DODATKOWE INFORMACJE O KONFERENCJI:
e-mail: info@razemdlaewangelii.pl, tel.: 695 995 059
PARTNERZY
KONFERENCJI:

ZAPRASZAMY NA KonferencjĘ

Suwerenność

Boga

fot. Foto

lia

i

odpowiedzialność
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7-8 czerwca 2019 r. w Toruniu
Donald A. (D.A.) Carson (ur. w 1946) jest amerykańskim biblistą, kaznodzieją, wykładowcą oraz autorem/współautorem prawie 60 poczytnych
książek. Jest również profesorem Nowego Testamentu, wykładający na
Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield, Illinois, USA). Obszar zainteresowań Carsona obejmuje w szczególności: historyczność Jezusa, postmodernizm, pluralizm, teologię Jana i Pawła, problem cierpienia i zła, a także
wolnej woli i predestynacji.

Więcej informacji:

www.razemdlaewangelii.pl
e-mail: info@razemdlaewangelii.pl

