CHRYSTADELFIAŃSKI KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY

Lekcja 2

KIM SĄ CHRYSTADELFIANIE?
Czytanie:

Ewangelia Jana 15

Intencją tego kursu biblijnego jest skierowanie Twej uwagi ku Pismu. Możesz jednak zastanawiać się,
kim są chrystadelfianie, opowiemy Ci więc trochę o sobie.
Chrystadelfianie tworzą ogólnoświatową społeczność mężczyzn i kobiet, którzy czytają całą Biblię
i przyjmują ją jako natchnione Słowo Boże. Wierzą w staro- i nowotestamentowe obietnice dotyczące
Pana Jezusa oraz przyszłości świata. Czekają na powrót Jezusa z nieba w celu założenia królestwa
Bożego na ziemi.
Nazwa chrystadelfianie wywodzi się od dwóch greckich słów, które znaczą Bracia w Chrystusie.

Gdzie żyją chrystadelfianie?
Chrystadelfianie są w ponad 50 krajach. Można ich spotkać w Brytanii i w wielu częściach Europy;
w kilkunastu krajach Afryki; na Dalekim Wschodzie od Indii po Indonezję; w Australazji i Oceanii;
w Północnej i Południowej Ameryce, od Kanady po Argentynę, a także na wyspach Karaibów.
Społeczność obejmuje mężczyzn i kobiety o różnych kolorach skóry i z wielu kultur.

W co wierzą?
Chrystadelfianie opierają swoją wiarę na tym, czego nauczał Jezus i w co wierzyli jego uczniowie
prawie 2000 lat temu. Prawdziwe przesłanie chrześcijaństwa nie zmieniło się. Niestety, przez stulecia
wiele kościołów „chrześcijańskich” odeszło od prawdy i zwróciło się ku doktrynom, które mają swoje
korzenie w wierzeniach pogańskich. Z drugiej strony, zawsze istniały małe grupy trzymające się
prawdy. Na przykład, w Europie ponad 400 lat temu byli ludzie, którzy poznali prawdziwą ewangelię
przez samodzielne czytanie Biblii, po tym gdy została wydrukowana w ich języku. Ci mężczyźni
i kobiety nazywali siebie „Braćmi w Chrystusie”. Niestety, wielu z tych ludzi okrutnie prześladowano lub
zabito w powodu ich wiary. Wielu musiało opuścić swoje domy, ale zanieśli Ewangelię do całej Europy
i do krajów zamorskich. Nie minęło jednak wiele czasu, zanim prawda znowu została zmieszana
z fałszywym nauczaniem. Płynie stąd nauka – prawda zostanie zachowana tylko wtedy, gdy ludzie
będą samodzielnie czytać i studiować Słowo Boże.

Jak powstała społeczność chrystadelfian?
W roku 1832 angielski lekarz o nazwisku John (Jan) Thomas, który był kościelnym kaznodzieją, wsiadł
na statek płynący do Nowego Jorku, ponieważ jego ojciec chciał osiedlić się w Ameryce. Statek osiadł
na mieliźnie podczas gwałtownej burzy, a dr Thomas myślał, że umrze. Uświadomił sobie, że bardzo
niewiele wie o przyszłości, i przysiągł, że jeżeli dostanie się na ląd, to nie spocznie, dopóki nie
znajdzie prawdy o życiu po śmierci. Udało mu się dotrzeć do Nowego Jorku i słowa dotrzymał. Spędził
następne 15 lat na bardzo uważnym studiowaniu Biblii, badając twierdzenia wielu „chrześcijańskich”
kościołów, ugrupowań i sekt. Gdy był już pewien, że w pełni zrozumiał sprawy zapisane w Starym
i Nowym Testamencie odnośnie Jezusa Chrystusa i przyszłego królestwa Boga na ziemi, przyjął
chrzest przez pełne zanurzenie. Nadal często głosił publiczne kazania w Ameryce i Brytanii, a także
wydawał religijne czasopisma i książki.
Pośród tych, którzy uwierzyli w te same nauki i przyłączyli się do Johna Thomasa w jego dziele był
Szkot o nazwisku Robert Roberts. Pomógł on zorganizować wzrastającą liczbę wyznawców w eklezje.
„Eklezja” to wyraz z Biblii znaczący „zgromadzenie ludzi, którzy zostali powołani”. Chrystadelfianie
wolą używać tego słowa zamiast „kościół” – które to słowo kojarzy się czasem bardziej z jakimś
budynkiem aniżeli z określoną grupą osób.

Na początku nazwa może brzmieć nieco dziwnie
Nazwa ‘chrystadelfianie’ została użyta po raz pierwszy w roku 1864, gdy wierzący poprosili
amerykański rząd o zwolnienie z działań wojskowych w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej.
Potrzebując nazwy, aby zidentyfikować członków jako osobną społeczność, John Thomas
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przypomniał sobie o „Braciach w Chrystusie” sprzed 300 lat, użył więc nazwy 'chrystadelfianie', co jest
grecką formą tego określenia. Owi XIX-wieczni chrystadelfianie byli wielkimi podróżnikami, którzy
nauczali w wielu częściach świata, więc przed końcem wieku w wielu krajach istniały już grupy
wierzących.

Jak chrystadelfianie są zorganizowani?
Istnieją różne komitety dla organizowania pracy misyjnej i opieki nad chorymi, starszymi i samotnymi;
mamy też biura w kilku krajach, zajmujące się wydawaniem czasopism i książek. Nie mamy jednak
opłacanych osób duchownych ani żadnej organizacji centralnej. Potrzeby finansowe są pokrywane
z ochotniczych darowizn od członków. Nie mamy żadnych księży. Możesz jednak zapytać: jeżeli nie
ma żadnego urzędu centralnego łączącego wszystkich członków, to w jaki sposób chrystadelfianie
organizują się? Odpowiedź jest taka, że nasza wspólna wiara i nasze wspólne praktyki stanowią
zasadnicze ogniwo wiążące członków razem. Każda miejscowa grupa jest samodzielna i wyznacza
własnych „starszych”, zazwyczaj przez głosowanie raz do roku. Osoby mianowane służą eklezji
wykonując różne obowiązki jako sekretarze, skarbnicy, zarządcy lub jako przewodniczący zebrań. Nie
otrzymują zapłaty za swoją pracę. Nie są „kapłanami”, ponieważ wierzymy, że Jezus, teraz w niebie,
jest jedynym Kapłanem, któremu ochrzczeni członkowie jego Kościoła mogą wyznawać swe grzechy
w modlitwie. Chrystadelfianie nie budują ogromnych, wymyślnych budynków kościelnych. Oczywiście
są miejsca, gdzie eklezje mogą pozwolić sobie na własną salę lub pomieszczenie na spotkania
i nauczanie. Gdzie indziej spotykają się w wynajętych klasach szkolnych, salach komunalnych albo
w domach lub mieszkaniach.

Te same wierzenia
W którejkolwiek części świata by nie mieszkali, chrystadelfianie czytali i studiowali Biblię i doszli do
tych samych zasadniczych przekonań. Od ponad stu lat posiadamy Deklarację Wiary (podsumowanie
doktryn biblijnych), którą każdy członek akceptuje na podstawie wspólnoty z innymi członkami. Zanim
ktokolwiek zostanie ochrzczony i stanie się chrystadelfianinem, musi upewnić się, że rozumie ważne
nauki Biblii oraz że jest w pełnej zgodzie z naszymi opartymi na Biblii wierzeniami i praktykami. To
właśnie łączy chrystadelfian.

„Jedno jest ciało, […] jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (List do Efezjan 4,4-5)
Umożliwia to chrystadelfianom, gdziekolwiek mieszkają, dzielenie się radosną i dającą satysfakcję
społecznością ze sobą nawzajem.

Takimi osobami staramy się być
Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy. Wierzymy więc, że ważnym jest, by się modlić. Jedną rzeczą,
którą staramy się robić codziennie jest czytanie Biblii. Jest to tak samo ważne jak regularne
spożywanie posiłków. Raz w tygodniu spotykamy się, by zjeść mały kawałek chleba i wypić łyk wina
na pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Zauważysz, że chrystadelfianie są ludźmi bardzo
radosnymi, ponieważ mają pewną i praktyczną wiarę. Lecz bardzo poważnie traktujemy sposób, w jaki
żyjemy. Ponieważ Jezus powraca już bardzo niedługo, pragniemy być gotowi na jego przyjście. To
oznacza prowadzenie czystego i uczciwego życia. Oznacza unikanie nadużywania alkoholu, unikanie
hazardu i innych złych nawyków. Chrystadelfianie są przestrzegającymi prawa obywatelami swojego
kraju. Starają się czynić tyle dobra, ile potrafią, ale nie biorą udziału w polityce ani też nie walczą, ani
nie pozywają ludzi do sądu. Oznacza to posiadanie jednej żony i nie uprawianie seksu przed czy poza
małżeństwem. (Sytuację, gdy ktoś już ma więcej niż jedną żonę, omówimy w Lekcji 33.)

Christadelphian Bible Mission (Chrystadelfiańska Misja Biblijna)
CBM, jak ją nazywamy, jest po to, by głosić Ewangelię Królestwa Bożego na całym świecie. CBM
zamieszcza ogłoszenia o kursach, wydaje literaturę i pomaga ludziom zrozumieć Biblię. Personel
CBM to nie pobierający wynagrodzenia chrystadelfiańscy ochotnicy, którzy wykonują tę pracę oprócz
swojego normalnego zatrudnienia. Jej celem jest pomaganie mężczyznom i kobietom w poznawaniu
Ewangelii, zachęcanie ich, by się nawracali i zostali ochrzczeni, i by podążali za przykładem Jezusa
i apostołów.

Chcemy dzielić się z Tobą słusznymi wierzeniami, nadzieją i radością
Chrystadelfianie szczerze wierzą, że ich wiara reprezentuje prawdziwą Ewangelię, jaką można
znaleźć w całej Biblii. Mamy nadzieję, że również i Ty będziesz radować się odkrywaniem Prawdy.
Ona nie tylko zaspokaja, bo jest słuszna; ona wnosi także do Twojego życia nadzieję, radość i miłość.
Niech Bóg Cię błogosławi w Twoim poszukiwaniu.
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Niektóre ważne nauki biblijne
1. Biblia jest jedynym prawdziwym przesłaniem od Boga.
2. Jest tylko Jeden Bóg, Stwórca, który panuje nad sprawami świata.
3. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, urodzonym z Marii. Był on człowiekiem bezgrzesznym.
Umarł na krzyżu, żeby zbawić tych, którzy w niego wierzą. Został wzbudzony z grobu i teraz jest
w niebie.
4. Jezus wkrótce powróci z nieba. Ustanowi Królestwo Boże na ziemi. Będzie panował jako Król,
a jego stolicą będzie Jerozolima w kraju Izraela.
5. Żydzi są Bożymi świadkami Jego celu, nawet jeśli wielu z nich nie uświadamia sobie tego. Bóg
złożył Abrahamowi i Dawidowi obietnice, które zostaną spełnione, gdy Jezus powróci.
6. Śmierć jest karą za grzech, a wszyscy ludzie są grzesznikami. Jedyną nadzieją życia po śmierci
jest cielesne zmartwychwstanie z grobu w chwili powrotu Jezusa.
7. Nastąpi sąd. Ci, którzy są wiernymi wyznawcami Jezusa otrzymają wieczne życie i będą
pomagać mu rozwiązywać problemy świata oraz przynosić pokój i błogosławieństwo wszystkim
narodom.
8. Musimy wierzyć w Ewangelię, nawrócić się od naszych grzechów i przyjąć chrzest. Jeżeli
będziemy nieustannie i usilnie starali się być posłusznymi wobec Bożych nakazów i będziemy
modlić się o przebaczenie, gdy zawiedziemy, to zostaniemy zbawieni.
9. Wszystkie proroctwa biblijne dotyczące przeszłych i teraźniejszych wydarzeń na świecie
spełniły się. Znaki pokazują, że powrót Jezusa Chrystusa na ziemię jest bardzo bliski. Dlatego
właśnie powinno się studiować Biblię.

Wersety do przeczytania
Psalm 119,130; Ewangelia Mateusza 28,19-20; Jana 17,3.

Naucz się na pamięć
Ewangelia Jana 15,13-14

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”.
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