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Łaska i Pokój zima 2014

OD REDAKCJI
A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszäy do grobu, niosñc wonnoĈci, które przygotowaäy. I zastaäy kamieþ
odwalony od grobowca. A wszedäszy do Ĉrodka, nie znalazäy ciaäa Pana Jezusa. Gdy byäy z tego powodu zakäopotane, staäo siö,
Ĕe oto dwaj möĔowie przystñpili do nich w lĈniñcych szatach. A gdy siö zatrwoĔyäy i schyliäy twarze ku ziemi, oni rzekli do nich:
Dlaczego szukacie Ĕyjñcego wĈród umaräych? Nie ma go tu, ale wstaä z martwych. Wspomnijcie, jak mówiä wam, bödñc jeszcze w
Galilei, Ĕe Syn Czäowieczy musi byè wydany w röce grzesznych ludzi i musi byè ukrzyĔowany, a dnia trzeciego powstaè. I wspomniaäy na jego säowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosäy o tym jedenastu i wszystkim pozostaäym. A byäy to Maria Magdalena
i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziaäy to apostoäom. Lecz säowa te wydaäy im siö niczym baĈnie, i nie
dawali im wiary. Piotr zaĈ, wstawszy, pobiegä do grobu i nachyliwszy siö, ujrzaä jedynie leĔñce przeĈcieradäa, i odszedä do siebie,
dziwiñc siö temu, co siö staäo.
ãk 24,1-12

W

dniach 27-28 marca obchodziè bödziemy Ĉwiöta Wielkanocne. Narodzenie, Ĉmierè, zmartwychwstanie,
wniebowstñpienie i zesäanie Ducha ćwiötego to wydarzenia, które zajmujñ waĔne miejsce w chrzeĈcijaþskim zwiastowaniu, i nie moĔe byè inaczej!
Wierzymy tak, jak napisaä apostoä Paweä, Ĕe „Chrystus […]
zostaä zäoĔony w ofierze jako nasza Pascha” /1 Kor 5,7 - wg
Biblii Poznaþskiej/. Tak jak ēydzi na swojñ paschö wspominali zabicie baranka, pomalowanie przez ojców rodzin odrzwi
domów, przejĈcie anioäa Ĉmierci i w koþcu wyjĈcie Izraelitów
z Egiptu, chrzeĈcijanie na „naszñ Paschö” wspominajñ Ĉmierè
BoĔego Baranka, Jezusa /J 1,29/. Jego chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstñpienie, zesäanie Ducha ćwiötego i wynikajñce z zesäania Ducha ćwiötego narodziny chrzeĈcijaþskiego
KoĈcioäa.
Ewangelista ãukasz w cytowanym przez nas tekĈcie pisze
o pustym grobie. Pomimo niewielkich róĔnic pomiödzy Ewangeliami w przekazie o zmartwychwstaniu Jezusa, jedna informacja jest wszödzie taka sama. Kobiety poszäy namaĈciè ciaäo
Jezusa, ale Jego ciaäa nie znalazäy. Grób byä pusty! Od anioäów
dowiedziaäy siö, Ĕe Jezus zmartwychwstaä!
Tak one, jak i apostoäowie na tö wieĈè nie byli przygotowani. Pomimo Ĕe Pan Jezus wielokrotnie zapowiadaä swojñ
Ĉmierè, Ĕe po trzech dniach zmartwychwstanie, oni tego nie
rozumieli, a bali siö o to Mistrza pytaè. Tak wiöc zupeänie nie
liczyli siö z takñ moĔliwoĈciñ.
W koþcu, decydujñcym elementem wielkanocnego wydarzenia jest fakt, Ĕe Pan Jezus im siö ukazuje. 1 LiĈcie do Koryntian 15,5-8 Apostoä Paweä pisze, Ĕe „ukazaä siö Kefasowi,

potem dwunastu, potem ukazaä siö wiöcej niĔ piöciuset braciom
naraz, z których wiökszoĈè dotychczas Ĕyje, niektórzy zaĈ zasnöli; Potem ukazaä siö Jakubowi, nastöpnie wszystkim apostoäom; a w koþcu po wszystkich ukazaä siö i mnie jako poronionemu päodowi”.
ObchodĒmy wiöc Ĉwiöta Wielkiej Nocy radoĈnie zgodnie
ze säowami Apostoäa Pawäa z 1 Listu do Koryntian 5,8: „ObchodĒmy wiöc Ĉwiöto [...] w przaĈnikach szczeroĈci i prawdy”.
Z okazji Ĉwiñt w wiökszoĈci Zborów KoĈcioäa Wolnych
ChrzeĈcijan odbywaè siö bödñ naboĔeþstwa wielkanocne. Nasze dzieci bödñ mieè ferie. To dobry czas, aby wspólnie czytaè
Pismo ćwiöte, wäaĈnie historie o zmartwychwstaniu Jezusa,
Ĉpiewaè pieĈni... Starajmy siö gäöboko wpoiè w serca naszych
dzieci radoĈè ze zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa!
O obrazach wskazujñcych na naszego Pana, Jezusa, w Starym Testamencie pisze w swym artykule br. Henryk Turkanik.
Do tego, co napisane w Starym Testamencie odniósä siö sam
nasz zmartwychwstaäy Pan, rozmawiajñc z uczniami idñcymi
do Emaus i „poczñwszy od MojĔesza poprzez wszystkich proroków wykäadaä im, co o nim byäo napisane we wszystkich Pismach” /ãk 24,27/.
Czas Ĉwiñt to dobra okazja, aby wziñè do rñk ãiP i przeczytaè przynajmniej niektóre zamieszczone artykuäy. Chcemy byè
wdziöczni za Ĕycie, Ĉmierè i zmartwychwstanie naszego Pana
Jezusa. PoniewaĔ zaĈ nasz Pan Ĕyje, Ĕyje i Jego KoĈcióä. Wycinek z Ĕycia Jego KoĈcioäa to nasza kronika. Zachöcamy do lektury i dziökowania Panu za Jego äaskawe dziaäanie poĈród nas!

Jerzy Karze³ek
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Obrazy Pana Jezusa Chrystusa
w Ksiêdze Genesis
W ksiödze Genesis spotykamy wiele obrazów wskazujñcych na Pana Jezusa Chrystusa. W poprzednich artykuäach
omówiliĈmy obrazy Adama i Abla. Teraz zwrócimy uwagö na cztery kolejne obrazy ksiögi Genesis: Arkö Noego,
Melchisedeka, ofiarö Izaaka i osobö Józefa.

ARKA NOEGO

Z relacji pierwszych rozdziaäów ksiögi Genesis wynika, Ĕe
czäowiek nie sprawdziä siö jako korona stworzenia, zgrzeszyä
i jako zapäatö za grzech Ĉciñgnñä Ĉmierè na siebie i swoich potomków (Gen 3). Kain, idñc Ĉladami swego ojca, Adama, daä
poczñtek zäej cywilizacji (Gen 4), która napeäniäa ziemiö zäem
i przemocñ, co w konsekwencji sprowadziäo na mieszkaþców
ziemi BoĔy sñd w postaci potopu (Gen 6-9). Tymczasem Bóg
daä obietnicö, Ĕe poĈle na ziemiö Zbawiciela (Gen 3,15), udzieli bäogosäawieþstwa poboĔnej linii patriarchów, poczñwszy od
Seta (Gen 4,26), z którego potomstwa bödzie pochodziä Noe
(Gen 5).
Niepohamowany rozwój nieprawoĈci i przemocy doprowadziä do tego, Ĕe Bóg, który stworzyä czäowieka wyraziä swojñ opiniö na temat istniejñcego stanu ludzkoĈci: „Wielka jest
zäoĈè czäowieka na ziemi, a wszelkie jego myĈli i dñĔenia jego
serca sñ ustawicznie zäe” (Gen 6,5), a kilka wierszy dalej w tym
samym rozdziale czytamy: „A ziemia byäa skaĔona w oczach
Boga i peäna nieprawoĈci. I spojrzaä Bóg na ziemiö, a oto byäa
skaĔona, gdyĔ wszelkie ciaäo skaziäo drogö swojñ na ziemi”
(6,11.12). W rozdziale tym czytamy: „ēaäowaä Pan, Ĕe uczyniä
czäowieka na ziemi i bolaä nad tym w sercu swoim” (6,6).
Bóg zatem postanowiä zgäadziè „czäowieka, którego stworzyä, z powierzchni ziemi, poczñwszy od czäowieka aĔ do
bydlöcia, aĔ do päazów i ptactwa niebios, gdyĔ Ĕaäujö, Ĕe je
uczyniäem” (6,7). Biblia mówi, Ĕe jedynym czäowiekiem, który „znalazä äaskö w oczach BoĔych byä Noe” (6,8). Noe byä
czäowiekiem sprawiedliwym, nieskazitelnym wĈród swojego
pokolenia.
Noe chodziä z Bogiem (6,9). Bóg podzieliä siö wiöc z nim
swoimi planami: „PoäoĔö kres wszelkiemu ciaäu, bo przez
nie ziemia peäna jest nieprawoĈci; zniszczö je wraz z ziemiñ”
(6,13). Bóg nastöpnie daä Noemu polecenie, aby zbudowaä
arkö, w której znajdzie bezpieczne schronienie rodzina Noego,
a takĔe zwierzöta i ptaki (Gen 6,14-22).

Łwiadectwo Starego Testamentu

Prorok Izajasz mówi o BoĔej wiernoĈci wobec swojego
ludu, nawiñzujñc do czasów Noego: „Bo tak jest u mnie, jak
w czasach Noego: Jak przysiñgäem, Ĕe wody z czasów Noego
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nie zalejñ ziemi, tak przysiögam, Ĕe juĔ nie bödö siö gniewaä na
ciebie i nie bödö ci robiä zarzutów” (Iz 54,9).
Prorok Ezechiel w swojej ksiödze umieĈciä Noego w rzödzie trzech najbardziej wytrwaäych bohaterów wiary (Ez
14,14-20): Noego – wytrwaäego w Ĉwiadectwie, Daniela – wytrwaäego w postanowieniu i Joba – wytrwaäego w cierpieniu.

Łwiadectwo Nowego Testamentu

Pan Jezus Chrystus, mówiñc o swoim powtórnym przyjĈciu, powiedziaä, Ĕe dni, które bödñ poprzedzaè Jego powtórne
przyjĈcie bödñ podobne do dni za czasów Noego: „Albowiem
jak byäo za dni Noego, takie bödzie przyjĈcie Syna Czäowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, Ĕenili
siö i za mñĔ wydawali, aĔ do tego dnia, gdy Noe wszedä do
arki, i nie spostrzegli siö, Ĕe nastaä potop i zmiótä wszystkich,
tak bödzie i z przyjĈciem Syna Czäowieczego” (Mt 24,37-39;
ãk 17,26.27).
Autor Listu do Hebrajczyków zalicza Noego do starotestamentowych bohaterów wiary: „Przez wiarö zbudowaä Noe,
ostrzeĔony cudownie o tym, czego jeszcze nie moĔna byäo widzieè, peäen bojaĒni, arkö dla ocalenia rodziny swojej; przez
niñ wydaä wyrok na Ĉwiat i odziedziczyä usprawiedliwienie,
które jest z wiary” (Hbr 11,7).
Apostoä Piotr w swoim pierwszym liĈcie pisze, Ĕe Bóg cierpliwie czekaä „...za dni Noego, kiedy budowano arkö, w której
tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalaäo przez wodö. Ona jest
obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem
siö cielesnego brudu, lecz proĈbñ do Boga o dobre sumienie
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1P 3,20.21).
W drugim liĈcie natomiast napisaä, Ĕe Bóg „równieĔ staroĔytnego Ĉwiata nie oszczödziä, lecz ocaliä jedynie oĈmioro wraz
z Noem, zwiastunem sprawiedliwoĈci, zesäawszy potop na
Ĉwiat bezboĔnych” (2P 2,5), a w tym samym liĈcie napisaä:
„Obstajñc przy tym, przeoczajñ, Ĕe od dawna byäy niebiosa
i byäa ziemia, która z wody i przez wodö powstaäa mocñ Säowa
BoĔego, przez co Ĉwiat ówczesny, zalany wodñ, zginñä. Ale teraĒniejsze niebo i ziemia mocñ tego samego Säowa zachowane
sñ dla ognia i utrzymane na dzieþ sñdu i zagäady bezboĔnych
ludzi” (2P 3,5-7).

Arka Noego jest obrazem zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie
Arka

Chrystus

„Bóg widziaä, Ĕe wielka jest zäoĈè czäowieka na ziemi [...]
I rzekä Pan: Zgäadzö czäowieka, którego stworzyäem...”
(Gen 6,5.7).

„TeraĒniejsze niebo i ziemia mocñ tego samego Säowa
zachowane sñ dla ognia na dzieþ sñdu i zagäady bezboĔnych
ludzi...” (2P 3,7).

„Przez co Ĉwiat ówczesny, zalany wodñ, zginñä” (2P 3,6).

„Nie ma teraz Ĕadnego potöpienia dla tych, którzy sñ
w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,1).

Arka zostaäa zbudowana przez Noego zgodnie z BoĔym
planem (Gen 6,14-22).

Odkupienie jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowiä
jako ofiarö przebäagalnñ przez krew Jego (Rz 3,24.25).

Arka byäa miejscem ratunku (2P 2,5).

AbyĈmy my, którzy ocaleliĈmy, mieli mocnñ zachötö
(Hbr 6,18; Rz 8,33-39).

Arka wytrzymaäa nawaänicö BoĔego sñdu.
„Nawaänice i fale twoje przeszäy nade mnñ” (Ps 42,8).

„Dostaäem siö w gäöbokie wody...” (Ps 69,3).

Do arki prowadziäy jedne drzwi (Gen 7,16).

Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie (J 14,6).

„Potem rzekä Bóg: To bödzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam miödzy mnñ a miödzy wami i miödzy kaĔdñ istotñ Ĕyjñcñ,
która jest z wami po wieczne czasy: ãuk mój käadö na obäoku, aby byä znakiem przymierza miödzy mnñ a ziemiñ” (Gen 9,12.13).

Melchisedek
Melchisedek (hebr. król sprawiedliwoĈci), król Salemu, kapäan Boga NajwyĔszego (hebr. El Elion) pojawiä siö na biblijnej
scenie w czasie, gdy Abram wracaä ze zwyciöskiej bitwy z Kedorlaomerem i jego sprzymierzeþcami (Gen 14,18-24); Melchisedek
wyszedä na spotkanie z Abramem, niosñc chleb i wino, oraz pobäogosäawiä go w imieniu Boga NajwyĔszego. Abram ofiarowaä mu
dziesiöcinö ze swoich äupów (Gen 14,17-20).
Autor listu do Hebrajczyków widzi w nim obraz wiecznego kapäaþstwa Jezusa Chrystusa wedäug porzñdku Melchisedeka (Hbr
5,6.10; 6,20; 7,17).
Fakt, Ĕe Abram oddaä Melchisedekowi dziesiöcinö dowodzi wielkoĈci Melchisedeka (Hbr 7,4). Melchisedek zaĈ pobäogosäawiä Abrama, co Ĉwiadczy o wyĔszoĈci kapäana, bo zawsze wyĔszy bäogosäawi niĔszego (Hbr 7,7). Pan Jezus wiöc naleĔy do tego
samego porzñdku, jest wiöc wiökszy od Abrama.
Wedäug Ps 110,4 Pan Jezus Chrystus, Mesjasz Izraela äñczy w sobie dwa waĔne urzödy mesjaniczne, jest królem i kapäanem.
Istnieje szereg analogii pomiödzy osobñ Melchisedeka a osobñ Pana Jezusa Chrystusa.

Melchisedek Gen 14,17-20

Chrystus

Melchisedek – król sprawiedliwoĈci (Hbr 7,2).

„Król bödzie rzñdziä w sprawiedliwoĈci” (Iz 32,1),
„I bödzie sprawiedliwoĈè pasem jego bioder” (Iz 11,5).

Król Salemu - król pokoju (Hbr 7,2).

„I nazwñ Go: ... KsiñĔö Pokoju” (Iz 9,5. por. Iz 32,17.18).

Melchisedek jest równoczeĈnie królem i kapäanem (Hbr 7,1).

„Zasiñdzie jako wäadca na swoim tronie. TakĔe kapäan
zasiñdzie na swoim tronie...” (Za 6,13) (obydwa urzödy
wypeänione w Chrystusie).

„...podobny do Syna BoĔego...” (Hbr 7,3).

„Majñc wielkiego arcykapäana, który przeszedä
przez niebiosa, Jezusa, Syna BoĔego” (Hbr 4,14).

„...nie majñcy ani poczñtku dni, ani koþca Ĕycia...” (Hbr 7,3).

„Poczñtki Jego od prawieku, od dni zamierzchäych...”
Mich.5,1. por. Hbr 7,25).

„Pozostaje kapäanem na zawsze” (Hbr 7,3).

„Ten sprawuje kapäaþstwo nieprzechodnie, poniewaĔ
trwa na wieki” (Hbr 7,24).

„Melchisedek, król Salemu, wyniósä chleb i wino,
i bäogosäawiä Abramowi...” (Gen 14,18.19).

Pan Jezus Chrystus wziñwszy chleb, äamaä i dawaä uczniom,
podobnie i kielich (ãk 22,14-20).

„Rzekä Pan Panu memu: SiñdĒ po prawicy mojej, aĔ poäoĔö nieprzyjacióä twoich jako podnóĔek pod nogi twoje! Przysiñgä Pan
i nie poĔaäuje: TyĈ kapäanem na wieki wedäug porzñdku Melchisedeka” (Ps 110,1.4).
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Oarowanie Izaaka
W historii ofiarowania Izaaka spotykamy jeden z najpiökniejszych obrazów wielkiej ofiary,
zäoĔonej przez Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie.

Moria

Gen 22

Golgota

I rzekä Bóg: WeĒ twojego syna Izaaka (w. 2)

Bóg przemówiä do nas przez Syna (Hbr 1,2).

Twojego jedynego syna (w. 2).

Bóg daä jednorodzonego Syna (J 3,16).

WeĒ syna, którego miäujesz (w. 2)

Syn mój umiäowany (Mt 3,17; 17,5; Iz 42,1).

IdĒ do ziemi Moria...(w. 2.9).

Salomon budowaä Ĉwiñtyniö na górze Moria
(2Krn 3,1. Byäa to ta sama góra).

ZäóĔ go w ofierze na jednej z gór, o której ci powiem (w. 2).

A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupiñ Czaszkñ,
ukrzyĔowali go tam (ãk 23,33).

ZäóĔ go tam w ofierze caäopalnej (w. 2).

JesteĈmy uĈwiöceni przez ofiarowanie ciaäa Jezusa
Chrystusa raz na zawsze (Hbr 10,10).

Abraham podniósä oczy swoje i ujrzaä z daleka to miejsce
(w. 4).

Bóg wypeäniä to, co zapowiedziaä przez usta proroków,
Ĕe Chrystus bödzie cierpiaä (Dz 3,18).

Abraham wziñä drwa i wäoĔyä je na syna swego Izaaka [...]
kñ
i poszli obaj razem (w. 6).

A on, niosñc swój krzyĔ, szedä na miejsce zwane Trupiñ Czasz-

Gdzie jest jagniö na caäopalenie? (w. 7).

Oto Baranek BoĔy, który gäadzi grzech Ĉwiata (J 1,29.36).

Bóg upatrzy sobie jagniö na caäopalenie, i szli obaj razem
(w. 8).

Baranek byä zabity od zaäoĔenia Ĉwiata (Obj 13,8 - wg Biblii
Gdaþskiej; por. Ps 40,9).

Abraham zbudowaä oätarz, zwiñzaä syna swego Izaaka
i poäoĔyä go na oätarzu na drwach (w. 9). por. Iz 53,6).

Wedäug powziötego z góry BoĔego planu i postanowienia
zostaä wydany (Dz 2,23).

Abraham wziñä nóĔ, aby zabiè syna swego (w. 10).

Ale to Panu upodobaäo siö zetrzeè go (Iz 53,10. por. Mt 27,46).

Lecz Anioä Paþski zawoäaä naþ z nieba (w.11).

Nie byäo gäosu z nieba (por. Mt 26,53.54; 27,42.43).

Nie wzbraniaäeĈ siö ofiarowaè mi jedynego Syna swego (w.12).

(Bóg mówi o gorzkim lamencie, jak po utracie jedynego
syna – Jer 6,26).

Abraham wziñä barana i zäoĔyä go na caäopalenie zamiast
syna swego (w.13).

Byä jak jagniö na rzeĒ prowadzone, i sam ich winy poniesie
(Iz 53,7.11).

(J 19,17; 18,11).

„Przez wiarö Abraham przyniósä na ofiarö Izaaka, gdy byä wystawiony na próbö, i ofiarowaä jednorodzonego, on który otrzymaä
obietnicö. Sñdziä, Ĕe Bóg ma moc wskrzeszaè nawet umaräych; toteĔ jakby z umaräych, mówiñc obrazowo, otrzymaä go z powrotem” (Hbr 11,17.19).

JÓZEF
Osoba Józefa jest jednñ z najbardziej fascynujñcych postaci Starego Testamentu. Jego historia stanowi ilustracjö suwerennoĈci
Boga i Jego troski opatrznoĈciowej o swoje säugi.
Aczkolwiek Józef nie byä patriarchñ i nie zostaäo z nim zawarte przymierze Abrahamowe, jak to byäo w przypadku Izaaka i Jakuba, to jednak Józef stal siö jego dziedzicem.
Józef byä äñcznikiem pomiödzy rodzinñ a narodem, pomiödzy Kanaanem a Egiptem, pomiödzy ludem pasterskim, a przygotowanym i wprawionym w trudach narodem, który potrafi sprostaè wymaganiom ówczesnego Ĉwiata.
Nie ma w PiĈmie ćwiötym takiej postaci, która mogäaby byè lepszym obrazem Pana Jezusa Chrystusa. BibliĈci dostrzegajñ okoäo
130 analogii pomiödzy Józefem i Panem Jezusem Chrystusem. Przytoczö tu jedynie kilkanaĈcie najwaĔniejszych z nich.
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JÓZEF

CHRYSTUS

Józef byä umiäowanym synem Jakuba (Gen 37,3).

Jezus byä umiäowanym Synem BoĔym (Mt 3,17; J 5,20).

Zostaä posäany do swoich braci (Gen 37,13.14).

Ojciec posäaä Syna na ziemiö (ãk 20,13; Hbr 2,12).

Józef byä znienawidzony przez swoich braci (Gen 37,4.5).

Jezus byä znienawidzony przez swoich ziomków
(Jan.15,23-25; Ps.35,19).

Bracia odrzucili Józefa (Gen 37,8).

„Bracia” odrzucili Jezusa (ãk 19,14).

Bracia uknuli spisek przeciwko Józefowi (Gen 37,18-20).

ēydzi uknuli spisek przeciwko Jezusowi
(Mt 27,1; 26,2-4.35.36).

Bracia zdjöli z niego szatö (Gen 37,23).

Z Jezusa zdjöto Jego szatö (Mt 27,28).

Zostaä sprzedany za cenö niewolnika (Gen 37,28).

Zostaä sprzedany za cenö niewolnika (Mt 26,15).

Zostaä posäany do Egiptu (Gen 37,27.36).

Jezus zostaä zabrany do Egiptu (Mt 2,14.15. por. Oz 11,1).

PrzeĔywaä pokuszenie (Gen 37,7).

PrzeĔywaä pokuszenie (Mt 4,1).

Józef przebywaä w wiözieniu z dwoma innymi
wiöĒniami, jeden zostaä stracony, drugi zwolniony
(Gen 40,2.3.21.22).

Jezus zostaä ukrzyĔowany z dwoma äotrami, jeden z nich zostaä,
zbawiony, drugi potöpiony (ãk 23,32-43).

Józef byä niewinny w swoim postöpowaniu (Gen 40,15).

Jezus byä niewinny w caäym swoim postöpowaniu (J 8,46).

Faäszywie oskarĔony (Gen 39,16-18).

Faäszywie oskarĔony (Mt 26,59.60).

Nie próbowaä siö broniè (Gen 39,20).

Nie próbowaä siö broniè (Iz 53,7).

W okresie swojego odrzucenia Józef staä siö
bäogosäawieþstwem dla pogan (Gen 41).

W okresie swojego odrzucenia Jezus staä siö
bäogosäawieþstwem dla pogan (Dz 15,14; Ef 5,25-32).

W czasie swojego odrzucenia pojñä Ĕonö z pogan (Gen 41,45).

W czasie odrzucenia Pan Jezus powoäaä KoĈcióä, oblubienicö
z pogan (Ef 3,1-12).

Józef byä obdarzony szczególnñ mñdroĈciñ (Gen 41,39).

Jezus byä absolutnñ mñdroĈciñ od Boga (1Kor 1,24.30; Kol 3,2).

Zostaä wysoko wyniesiony w wieku 30 lat (Gen 41,46).

Rozpoczñä swojñ säuĔbö w wieku 30 lat (ãk 3,23).

Zostaä wywyĔszony po cierpieniach (Gen 41,41).

Zostaä wywyĔszony po cierpieniach (Flp 2,9-11).

Za pierwszym razem bracia nie poznali Józefa (Gen 42,8)

Do swej wäasnoĈci przyszedä, ale swoi Go nie przyjöli
(J 1,10.11).

Za drugim razem Józef daä siö poznaè braciom swoim
(Gen 45,1-4; Dz 7,13).

W czasie powtórnego przyjĈcia Pan Jezus objawi siö Izraelowi
(Za 12,10-13).

Przebaczyä swoim braciom (Gen 45,1-15).

Pan Jezus przebaczy wszystko swojemu ludowi (Za 12, 10-12).

Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Józefa
(Gen 41,57).

Ze wszystkich stron ziemi ludzie przyjdñ oddaè Panu Jezusowi
chwaäö (Iz 2,2.3; 49,6).

Jakub nazwaä Józefa päodnñ latoroĈlñ (Gen 49,22).

Pan Jezus byä prawdziwñ latoroĈlñ (Iz 4,2; 11,1; Jer 23,5).

„Bóg posäaä mnie przed wami, aby zapewniè wam przetrwanie na ziemi, i aby wielu zostaäo zachowanych przy Ĕyciu. Tak wiöc
nie wyĈcie mnie tu posäali, ale Bóg, który mnie ustanowiä opiekunem faraona i panem jego domu i wäadcñ caäej ziemi egipskiej”
(Gen 45,7.8).

Henryk Turkanik

Zachêcamy do zaopatrzenia siê w ksi¹¿ki
autorstwa brata Henryka Turkanika
pt. „Ksiêga Daniela” i „Ksiêga Objawienia”
w Wydawnictwie „£aska i Pokój.
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Kaznodzieja
jako twórczy rzecznik
Bo¿ej prawdy
Mirek Marczak

W

konserwatywnych krögach chrzeĈcijaþskich mówimy
czösto o biblijnoĈci. Chcemy byè biblijni w naszym
zrozumieniu BoĔego Säowa i biblijni w naszym przekazie BoĔej prawdy tym, którzy nas säuchajñ z niedzieli na niedzielö. Jednak biblijnoĈè nie oznacza jedynie tego, co gäosimy,
ale teĔ jak gäosimy to, co gäosimy. Wyrazem owego „jak” jest
nie tylko forma kazania nierozerwalnie zwiñzana z formñ biblijnego tekstu, ale teĔ róĔnorodnoĈè, która moĔe (a czasami
nawet powinna) cechowaè kaznodziejstwo. Sñ ku temu przynajmniej dwa powody. Pierwszy jest taki, Ĕe sam Bóg komunikuje prawdö o sobie w róĔnorodny sposób. Drugi jest taki, Ĕe
my jako ludzie jesteĈmy po prostu róĔni.
W Starym Testamencie Bóg komunikowaä siö ze swoim ludem przez proroków, a ci korzystali z róĔnych form przekazu.
Czasami wykorzystywali róĔne formy na wyraĒne polecenie
Boga. Izajasz na przykäad przez trzy lata chodziä nago i boso,
aby komunikowaè, Ĕe król Asyrii Sargon pokona Egipt (por.
Iz 20,1-6. Oby Bóg nie wymagaä od nas tego pierwszego!). Jeremiasz wykorzystaä gliniany dzban (por. 19,1nn), a Ezechiel
käadä siö raz na jednym, raz na drugim boku, jadä specjalnie
pieczony chleb i zgoliä gäowö oraz brodö, aby symbolicznie
przedstawiè oblöĔenie Jerozolimy (Ez 4-5). Wnikliwy czytelnik zauwaĔy, Ĕe Bóg w ST komunikuje ludziom przez swoich
proroków, korzystajñc z poezji, podobieþstw, wizji, historii,
itd. ChociaĔ to podejĈcie nie jest normatywne dla wszystkich
kaznodziejów wszechczasów, to stanowi sugestiö, jak ludzie
zwiastujñcy przesäanie Ĕywego Boga dzisiaj, mogñ róĔnorodnie
podejĈè do zwiastowania w róĔnych kontekstach.
Kiedy przeglñdamy Nowy Testament i przyjrzymy siö nauczaniu Jezusa w Ewangeliach, zauwaĔymy, Ĕe uĔywaä On
w swoim zwiastowaniu anegdot, historii, paradoksów, zaprzeczeþ, porównaþ, humoru, ironii, dialogu, pytaþ i odpowiedzi.
Jezus definiowaä koncepcje, odnoszñc siö do przykäadów z Ĕycia
raczej niĔ do teologii systematycznej. Jak to äadnie ujñä kaznodzieja Fred Craddock: „Jezus wystawiä siö na otwartñ krytykö
ze strony studenta pierwszego roku w szkole rabinistycznej,
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krytykö zwiñzanñ z naukowoĈciñ, logikñ i systematycznñ konsekwentnoĈciñ” (Preaching, kindle ed.).
W Kazaniu na górze dopatrzymy siö okoäo 19 pytaþ i 140
porównaþ. Z ust Jezusa wyszäo niemal 70 podobieþstw (w zaleĔnoĈci od definicji), co oznacza, Ĕe mniej wiöcej 43% jego
säów w Ewangelii Mateusza, 16% w Ewangelii Marka i 52%
w Ewangelii ãukasza stanowiñ podobieþstwa (por. Jeffrey Arturs, Preaching with Variety, kindle ed.). Prawda jest czöĈciej
demonstrowana przez Jezusa aniĔeli oĈwiadczana wprost. Kiedy ekspert w dziedzinie prawa poprosiä go o zdefiniowanie,
kim jest sñsiad, w odpowiedzi nie dostaä definicji, ale historiö
(ãk 10,25-37). Byè moĔe dlatego, Ĕe osiñgniöcie celu byäoby
znacznie trudniejsze poprzez definicyjnñ formuäkö, aniĔeli zaczerpniötñ z Ĕycia historiö. Jezus nie chciaä, aby ten prawnik
staä z boku, säuchajñc odpowiedzi, ale by staä siö czöĈciñ odpowiedzi, by znalazä siö w samym jej centrum i doszedä do wiary
i upamiötania.
A wiöc moĔemy komunikowaè róĔnorodnie, bo Bóg komunikuje swojñ prawdö w róĔnorodny sposób. Wiöcej, róĔnorodnoĈè w kaznodziejstwie moĔe nam pomóc dotrzeè do ludzi, którzy sñ róĔni. Mamy róĔne osobowoĈci, doĈwiadczenia
i zdolnoĈci. Nasza Ĕyciowa sytuacja jest róĔna. My nie tylko
jesteĈmy róĔni, ale teĔ staliĈmy siö spoäeczeþstwem przeäadowanym informacjñ, Ĕyjñcym w poĈpiechu i pozbawionym
umiejötnoĈci linearnego myĈlenia.
Rok 1985 byä w Stanach Zjednoczonych rokiem przeäomowym. Tego roku liczba wypoĔyczeþ filmów wideo przekroczyäa liczbö wypoĔyczonych ksiñĔek. Od tego czasu wszystko siö
zmieniäo. W 2006 roku 80% telefonów komórkowych sprzedanych w Ameryce byäo wyposaĔonych w kamerö. Telewizor
jest codziennie wäñczony w amerykaþskim domu przez 7 godzin i 40 minut, a przeciötna osoba oglñda program przez co
najmniej 4 godziny dziennie (Arturs, Preaching, kindle ed.).
Dzieci spödzajñ przed telewizorem wiöcej godzin w ciñgu roku
niĔ na zajöciach lekcyjnych. Nasze polskie statystyki sñ bardzo
podobne. Z badania grupy Aegis Media wynika, Ĕe przeciötny

Polak z róĔnego rodzaju mediów korzysta kaĔdego dnia Ĉrednio
przez 9 godzin i 39 minut, z czego 4 godziny zajmuje telewizja.
Internet zabiera dwa razy wiöcej czasu niĔ prasa albo telefon
komórkowy (dane internetowe). Ewidentnie ludzie oglñdajñ
obrazy, Ĕyjñ obrazami i myĈlñ obrazami. Obrazy nie wymagajñ
celowej uwagi. W przypadku ksiñĔki to my musimy wykrzesaè
tö uwagö. Obrazy pozyskujñ jñ u nas same.
Wizualna komunikacja ma to do siebie, Ĕe maksymalizuje
wpäyw i minimalizuje logikö. Przesuwajñce siö obrazy mimowolnie przykuwajñ naszñ uwagö, podczas gdy tekst wymaga
Ĉwiadomego zaangaĔowania. Wielu ludzi woli, aby komunikacja z nimi odbywaäa siö poprzez element wizualny. Sieè McDonald’s doskonale o tym wie, dlatego menu jest tam przedstawiane w postaci zdjöè. Jak to ktoĈ trafnie zauwaĔyä, ludzki
umysä to nie sala debat, ale galeria obrazów. ZawieĈ w nim
obraz, a pozostanie tam na däugo. To rada, którñ kaĔdy bogobojny kaznodzieja rozumiejñcy czasy, w których przyszäo mu
Ĕyè, powinien wziñè sobie do serca.

RóĔnorodnoĈè nie rozmywa prawdy, ale pomaga jñ wyeksponowaè zgodnie z zasadami analizy säuchacza. Ludzie,
säuchajñc kazania, korzystajñ z róĔnych zmysäów, zdolnoĈci,
doĈwiadczeþ i perspektyw. Zatem korzystajñc z róĔnorodnoĈci,
kaznodzieja wypeänia swój koäczan róĔnymi strzaäami nie po
to, by pokazaè swoje umiejötnoĈci strzeleckie, lecz po to, by
trafiè do róĔnych odbiorców. JeĔeli chcemy dotrzeè do róĔnych
säuchaczy, powinniĈmy korzystaè z róĔnych furtek.
KtoĈ trafnie zauwaĔyä, Ĕe czasami säuchanie kazania jest tak
samo ekscytujñce, jak oglñdanie mokrej farby, która wysycha
na ĈwieĔo pomalowanej Ĉcianie. Jako kaznodziejowie BoĔej
prawdy nie musimy siö obawiaè twórczego, róĔnorodnego podejĈcia w jej przekazywaniu. Nie chcemy uĔywaè róĔnorodnoĈci, by ludĒmi manipulowaè. Chcemy uĔywaè róĔnorodnoĈci,
bo Bóg na róĔne sposoby komunikuje siö z ludĒmi, którzy sñ
po prostu róĔni.
...wiöcej o kaznodziejstwie w ramach warsztatów i wykäadów:
p
g
www.centrumkompas.org
p
y
p
http://akademiahomiletyczna.pl
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Wy³¹cznołæ, prostota
i bezinteresownołæ

Rozwa¿ania o modlitwie, połcie i dobroczynnołci
Jaros³aw Pieczko

N

ie kaĔda publiczna modlitwa czy doäñczenie do wspólnego postu to hipokryzja. Nie kaĔda modlitwa däuĔsza niĔ
Ojcze nasz jest „paplaninñ” – jak moĔna dosadniej oddaè uĔyte w greckim oryginale säowo, przetäumaczone w Biblii
Warszawskiej jako wielomównoĈè. Wreszcie nie kaĔdy, kto doäñcza siö do publicznej zbiórki lub czyni publicznie coĈ dobrego
jest obäudnikiem!
Ludzie (a wiöc kaĔdy z nas) majñ jednak skäonnoĈè do
obäudy i dziaäania na pokaz. Robienie z nieczystych pobudek
rzeczy, które w swoim zaäoĔeniu majñ przynosiè chwaäö Bogu
jest ciöĔkim grzechem. Dlatego Pan Jezus nie znosiä obäudników i ludzi, którzy gustowali w zewnötrznej poboĔnoĈci.
CzöĈè Jego wypowiedzi, znana nam jako Kazanie na górze jest
poĈwiöcona takim wäaĈnie zachowaniom. W Ewangelii Mateusza 6,1-18 Pan Jezus piötnuje ludzi demonstrujñcych swojñ
poboĔnoĈè, modlñcych siö, poszczñcych i dajñcych jaämuĔnö
na pokaz, przeciwstawiajñc im prywatnñ modlitwö i ukrywanie
przed ludĒmi tego, co robimy dla Boga.
Jak w caäym kazaniu Pan Jezus operuje tutaj tzw. hiperbolñ, czyli zamierzonñ przesadñ w celu uwypuklenia problemu.
Gdy mamy do czynienia z fragmentami Pisma ćwiötego napisanymi w ten sposób, moĔemy popeäniè dwa bäödy: MoĔemy próbowaè rozumieè i stosowaè je dosäownie, co moĔe nas
skäoniè do absurdalnych i stojñcych w sprzecznoĈci z innymi
fragmentami Biblii wniosków – np. na podstawie Mt 6,6 moĔemy uznaè, Ĕe prawdziwie wierzñcym wolno modliè siö tylko
w komórce. Drugñ skrajnoĈciñ bödzie to, Ĕe zachäyĈniemy siö
ĈwieĔo zdobytñ wiedzñ z teorii literatury i zaczniemy oznaczaè
kolejne fragmenty Biblii a to jako sentymentalnñ poezjö, a to
jako ludowñ przypowieĈè, a to wreszcie jako przytoczonñ przed
chwilñ hiperbolö, po czym – kierujñc siö definicjami dowolnego säownika gatunków literackich – dojdziemy do wniosku, Ĕe
spora czöĈè naszej Biblii nie ma nam nic konkretnego do powiedzenia! Szczególnie silna pokusa zastosowania takiej interpretacji moĔe nas nadejĈè przy lekturze Kazania na górze – po
przeczytaniu fragmentu o nadstawianiu drugiego policzka, co
prawda najpierw wpadniemy w zakäopotanie, ale gdy po chwili
2014
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zerkniemy do säownika literackiego, z ulgñ stwierdzimy, Ĕe ten
fragment nie wzywa nas do niczego waĔnego i radykalnego, jeĈli chodzi o nasze pójĈcie za Panem Jezusem i stanowi jedynie
barwne napiötnowanie mĈciwego charakteru wspóäczesnych
Panu Jezusowi ēydów.
Wróèmy jednak do rozwaĔaþ o zewnötrznie okazywanej
poboĔnoĈci i modlitwie. Robione na pokaz trochö gorszñ, trochö Ĉmieszñ, przede wszystkim jednak sñ grzechem i obraĔajñ Boga. By uwypukliè problem, Pan Jezus przeciwstawia im
poboĔnoĈè oszczödnñ w säowach i gestach oraz ukrytñ przed
ludĒmi. Takie skontrastowanie pewnie zrobiäo duĔe wraĔenie
na säuchaczach, których wraĔliwoĈè na religijnñ obäudö i naduĔycia ze wzglödu na ich powszechnoĈè byäa prawdopodobnie
osäabiona. Trudno jednak dowodziè, Ĕe Panu Jezusowi chodziäo o to, Ĕe wiara ma byè sprawñ tak prywatnñ, tak zamkniötñ, Ĕe
nikt poza nami nie powinien o niej wiedzieè. Takie rozumienie
tego tekstu byäoby bardzo na rökö wspóäczesnemu Ĉwiatu, który
póki co nie ma nic przeciwko wyznawaniu dowolnej wiary
w dowolnego boga, o ile wszystko odbywa siö w sferze prywatnej i jest wyäñcznie kwestiñ sumienia. Z innych fragmentów Biblii wiemy jednak, Ĕe owoce naszej wiary majñ byè widoczne.
Nie trzeba zresztñ szukaè daleko – rozdziaä wczeĈniej Pan Jezus
mówi, Ĕe Ĉwiecy nie stawia siö pod korcem (Mt 5,15).
MoĔemy raczej przyjñè, Ĕe Pan Jezus uĔyä tutaj Ĉwiadomej
przesady (czyli posäuĔyä siö omówionñ wczeĈniej hiperbolñ)
dla uzyskania lepszego efektu u säuchajñcych go ludzi. Dziöki
temu lepiej zapamiötali, jak zäñ rzeczñ jest obäuda w modlitwie
i robienie rzeczy na pokaz. OsobiĈcie teĔ odczytujö ten tekst
przede wszystkim jako wyraziste ostrzeĔenie przed obäudñ. To
jest jego gäówna i najwaĔniejsza myĈl. Z powodów wyĔej wyjaĈnionych nie odczytujö go jako nakazu zamkniöcia siö ze swojñ
wiarñ w sferze prywatnej.
Spróbujmy jednak na säowa wypowiedziane przez Pana
Jezusa spojrzeè w taki sposób, aby nauczyè siö z nich czegoĈ
wiöcej niĔ tylko oczywistego ostrzeĔenia przed obäudñ. Spróbujmy to zrobiè z uwzglödnieniem naszych wczeĈniejszych
spostrzeĔeþ dotyczñcych podejĈcia do tego typu tekstów czyli

tak, aby uniknñè puäapki zwiñzanej z interpretacjñ dosäownñ,
ale teĔ tak, aby nie ulec pokusie späycenia znaczenia tekstu do
jego kontekstu historycznego lub jednej bardzo ogólnej myĈli.
JeĈli weĒmiemy powyĔsze pod uwagö, to zauwaĔymy, Ĕe ten
fragment Ewangelii wedäug Mateusza naucza nas, Ĕe w spoäecznoĈci z Bogiem trzeba pamiötaè o trzech zasadach, które
roboczo moĔemy nazwaè:
 zasadñ wyäñcznoĈci,
 zasadñ prostoty,
 zasadñ bezinteresownoĈci.

Ĉniè wäaĈnie jego formñ literackñ. MoĔemy siö jednak równieĔ
z niego dowiedzieè o tym, jak waĔne jest, abyĈmy oprócz tego,
co w naszej wierze jest wspólnotowe i publiczne, mieli sferö
prywatnñ, zarezerwowanñ tylko dla naszego Pana. By w naszym Ĕyciu byäy takie miejsca i byä taki czas, kiedy jesteĈmy
tylko my i Bóg, kiedy rozmawiamy tylko z Nim, o rzeczach,
które säyszy tylko On i kiedy dziejñ siö sprawy, o których wiemy tylko my i nasz Pan.

Zasada wy³¹cznołci (Mt 6,3-4. 6. 17-18).

Bóg jest w wiökszym stopniu Bogiem dzieci niĔ filozofów.
Nasze relacje muszñ byè tak przejrzyste jak Ojcze nasz! Prostoty nie naleĔy jednak myliè z banaäem i powierzchownoĈciñ. Do
dzieci mówimy prostym jözykiem, ale nie oznacza to, Ĕe mówimy im tylko o prostych rzeczach. Dzieciom trzeba w prostych
säowach wyjaĈniè caäñ zäoĔonoĈè Ĉwiata, Ĕycia i wiary. Dobrzy
nauczyciele szkóäek niedzielnych wiedzñ, o czym piszö. Prostota to mówienie o rzeczach skomplikowanych w jasny i zrozumiaäy sposób. Prostota w praktyce jest bardzo trudna.

W wyäñcznoĈci chodzi o to, aby pewne rzeczy czyniè wyäñcznie dla Boga lub tylko do wiadomoĈci Boga! O takiej wyäñcznoĈci w odniesieniu do dawania jaämuĔny czytamy w wierszach 3-4. Kiedy dajesz jaämuĔnö, niech nie wie twoja lewa
röka, co czyni prawa, aby twoja jaämuĔna pozostaäa w ukryciu,
a Ojciec, który widzi takĔe to, co ukryte, wynagrodzi tobie1.
O wyäñcznoĈci w modlitwie mówi wiersz 6. Ale ty, gdy siö modlisz, wejdĒ do swojego pokoju [dosä. komórki], zamknij drzwi
i módl siö do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec,
który widzi takĔe to, co ukryte, wynagrodzi tobie. Pan Jezus
mówi teĔ, w wierszach 17-18, o wyäñcznoĈci w kontekĈcie postu. Ty natomiast w czasie postu namaĈè gäowö i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazaè, Ĕe poĈcisz, lecz Ojcu, który widzi to,
co ukryte i wynagrodzi tobie.
Te teksty to nie jest pochwaäa chrzeĈcijaþstwa wyäñcznie
na prywatny uĔytek! To takĔe nie jest wprowadzenie w Ĉwiat
konspiracji lub tajemniczych rytuaäów. Ani Bóg siö nie chowa
przed ludĒmi, ani my siö z naszñ wiarñ nie mamy chowaè przed
Ĉwiatem. Bóg zasäuguje natomiast na to, aby nasza modlitwa,
a takĔe inne dziaäania byäy nakierowane wyäñcznie na Niego.
Takich dziaäaþ nie musimy nagäaĈniaè, bo Bóg czyta nasze myĈli i zna nasze serca, widzi to, co ukryte. Jeszcze waĔniejsze
jednak wydaje siö to, Ĕe Bóg chce byè nam bliski. A bliskoĈè
wiñĔe siö z intymnoĈciñ i wäaĈnie wyäñcznoĈciñ. Gdy kochamy
Ĕonö czy dzieci, nie wystarczy byè wobec nich ogólnie w porzñdku i zaspokajaè ich potrzeby. Säusznie oczekujñ, Ĕe jakaĈ
czöĈè naszego czasu i wysiäku bödzie poĈwiöcona wyäñcznie
im, prywatnie, bez asysty reszty rodziny, przyjacióä czy zboru.
Nie oznacza to, Ĕe rodzinñ moĔna byè tylko wtedy gdy siö jest
zamkniötym we wäasnym domu lub przebywa z dala od innych
ludzi. W rzeczywistoĈci wiökszoĈè naszego czasu poĈwiöcamy
na sprawy publiczne: zawodowe, zborowe, towarzyskie, ale jeĈli zaleĔy nam na naszych rodzinach, to wiemy, Ĕe jakaĈ czöĈè
nas samych musi byè zarezerwowana wyäñcznie dla naszych
najbliĔszych.
Podobnie jest ze spoäecznoĈciñ z Bogiem. Wiele naszych
dziaäaþ o charakterze, nazwijmy to religijnym, ma charakter
wspólnotowy, publiczny. Dotyczy to równieĔ naszych modlitw, postów czy dziaäaþ dobroczynnych. I nie ma w tym nic
zäego. Fakt, Ĕe nasz fragment tego nie precyzuje moĔemy wyja1

Cytat ten i nastêpne za: Pismo ōwiête Nowego Testamentu i Psalmy, Przek³ad
Ekumeniczny Wydanie Drugie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, 2001

Zasada prostoty (Mt 6,7-13).

ćwiat wokóä nas stawia na jasnoĈè przekazu i pod tym
wzglödem warto braè z niego przykäad. Od kandydatów do pracy oczekuje siö, Ĕe przedstawiñ siebie i swój pomysä na karierö
w kilku przekonujñcych zdaniach. Ci, co zaczynajñ w takich
okolicznoĈciach snuè rozwlekäe opowieĈci, odpadajñ na pierwszym etapie. ćwiat buduje teĔ proste w obsäudze urzñdzenia.
KiedyĈ miarñ zaawansowania technologicznego byäa plñtanina
kabli, przycisków, wskaĒników i liczñca tysiñce stron instrukcja obsäugi. Dzisiaj do najbardziej zaawansowanych technologicznie urzñdzeþ naleĔñ smartfony, które majñ jeden przycisk
a instrukcja obsäugi nie jest potrzebna. Czy wyobraĔamy sobie,
jak zäoĔona myĈl techniczna musi staè za urzñdzeniem, Ĕeby
moĔna je byäo obsäugiwaè w tak prosty sposób? Prostota w praktyce jest bardzo trudna.
Osiñgniöcie tak rozumianej prostoty w sferze naszej wiary,
modlitwy i relacji z Bogiem teĔ wymaga wielkiego wysiäku, ale
bardziej niĔ o zmagania intelektualne, chodzi tutaj o powaĔne
skupienie siö na Bogu i Jego dzieäach. Zanim Pan Jezus nauczyä
uczniów Modlitwy Paþskiej, zaczñä od ostrzeĔenia: W swoich
modlitwach nie bñdĒcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje
siö, Ĕe zostanñ wysäuchani ze wzglödu na swñ wielomównoĈè.
Nie naĈladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim Go poprosicie (wiersze 7-8). OczywiĈcie
przede wszystkim jest tu ostrzeĔenie przed pogaþskim wyobraĔeniem Boga, którego trzeba „przekonaè” wysiäkiem wäoĔonym w däugñ modlitwö. Ale pojawia siö teĔ refleksja, czy
czasem wielomównoĈè i kwiecistoĈè nie mñcñ jasnoĈci naszej
modlitwy. Czy nie jest tak, Ĕe äatwiej przychodzi chaotyczna modlitwa powierzchownie odwoäujñca siö do wszystkich
prawd wiary i wszystkich problemów Ĉwiata i KoĈcioäa, niĔ
przemyĈlany wczeĈniej krótszy przekaz bödñcy odzwierciedleniem tego, co rzeczywiĈcie ostatnio przeĔyliĈmy z Bogiem i co
nam naprawdö leĔy na sercu?
MoĔemy teraz spojrzeè na Ojcze nasz jak na przykäad takiej
prostej, ale przemyĈlanej modlitwy, w której zawarte sñ:
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 zawierzenie codziennej i przyszäej opatrznoĈci (8,10-11),
 powiñzanie tego, w co wierzymy z tym, co robimy (12),
 zdanie siö na BoĔñ äaskö (13).

publicznñ poboĔnoĈè, publicznñ dobroczynnoĈè, jeĔeli poskromimy nasze oczekiwanie doczesnej nagrody i uznania. JeĔeli
w Ĉwietle reflektorów potrafimy skupiè siö wyäñcznie na oddaniu chwaäy naszemu Panu, nie musimy baè siö wyjĈcia na
scenö. JeĔeli jednak zauwaĔymy, Ĕe przeszkadzajñ nam one
w utrzymaniu caäkowicie bezinteresownej postawy, zejdĒmy
ze sceny i skryjmy siö w Bogu. Pan Jezus trzykrotnie w rozwaĔanym fragmencie przypomina, Ĕe Bóg, który widzi to, co
ukryte… wynagrodzi tobie.

Jak juĔ wczeĈniej zauwaĔyliĈmy, nie chodzi tu o to, Ĕe
mamy siö modliè tylko w taki sposób. Warto jednak dbaè o to,
aby nasza modlitwa byäa prosta dziöki temu, Ĕe stoi za niñ nasz
trud wäoĔony w gäöbokie przemyĈlenie Boga i Jego dzieäa.

Zasada bezinteresownoĈci mówi nam o tym, Ĕe osoba Boga
powinna byè jedynym powodem, dla którego modlimy siö,
poĈcimy, dajemy jaämuĔnö i prezentujemy poboĔnñ postawö.
Drugorzödnñ sprawñ jest, na ile robimy to caäkowicie prywatnie,
a na ile dopuszczamy, aby nasze dziaäania byäy widziane przez
innych (przy czym pamiötamy o tym, Ĕe Bóg oczekuje równieĔ
pewnego obszaru caäkowitej wyäñcznoĈci).

Zasada bezinteresownołci (Mt 6,4.6.18).
Na ile nasza religijnoĈè ma na uwadze nagrodö, jakñ moĔemy otrzymaè w wiecznoĈci, na tyle jej „interesownoĈè” jest nie
tylko przez Bibliö akceptowana, ale wröcz jesteĈmy zachöcani
do takiego sposobu myĈlenia. Gdy jednak dopuszczamy, by
w to, co robimy dla Boga wkradaäo siö oczekiwanie uznania
lub nagrody ze strony ludzi, to bezczeĈcimy naszñ intymnñ
i wyäñcznñ relacjö z Bogiem. Jak juĔ wspomnieliĈmy, nie jest
moĔliwym i wäaĈciwym praktykowanie naszej modlitwy i relacji z Bogiem wyäñcznie w wymiarze prywatnym. Jednak to, co
robimy publicznie, w spoäecznoĈci, teĔ powinno byè wolne od
jakiegokolwiek przejawu oczekiwania ludzkiej chwaäy i uznania.

Niech to, co robimy dla Boga, nasze Ĕycie modlitewne,
nasze posty i jaämuĔna bödñ caäkowicie wolne od hipokryzji
i dziaäania na pokaz, ale niech teĔ bödñ w naszym Ĕyciu takie miejsca i czas, które sñ przeznaczone wyäñcznie dla Niego;
niech to, co Mu przynosimy, bödzie proste i klarowne dziöki
temu, Ĕe bödzie owocem naszego skupienia na Jego sprawach
i niech jedynym motywatorem naszych dziaäaþ, prywatnych
lub publicznych bödzie Jego chwaäa i to, czym On nas w swojej
äasce zechce wynagrodziè.

Takñ postawö moĔemy nazwaè bezinteresownñ w tym sensie, Ĕe nawet w täumie ludzi caäa nasza uwaga i „interes” mogñ
i powinny byè skupione na Bogu. MoĔemy sobie pozwoliè na
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To te¿ twoja
odpowiedzialnołæ...

Jerzy Karze³ek

Paweä i Tymoteusz, säudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich Ĉwiötych w Chrystusie Jezusie,
którzy sñ w Filippi razem z biskupami i diakonami. ãaska wam i pokój od Boga, i Pana
Jezusa Chrystusa. Dziökujö mojemu Bogu za kaĔdym razem, gdy was wspominam. Zawsze,
w kaĔdej mojej modlitwie, proszö z radoĈciñ za was wszystkich, z powodu waszego udziaäu
w gäoszeniu Ewangelii od pierwszego dnia aĔ do tej chwili. Jestem teĔ pewny, Ĕe Ten,
kto rozpoczñä w was dobre dzieäo, doprowadzi je do koþca, aĔ do dnia Jezusa Chrystusa.
Säusznie jest, abym tak myĈlaä o was wszystkich, poniewaĔ noszö was w sercu. Gdy jestem
wiöziony i broniö i umacniam Ewangeliö, jesteĈcie razem ze mnñ uczestnikami äaski. Bóg
mi przecieĔ Ĉwiadkiem, Ĕe töskniö do was wszystkich miäoĈciñ Chrystusa Jezusa. I o to
siö modlö, aby wasza miäoĈè byäa coraz peäniejsza w poznaniu i wszelkim rozumieniu,
w rozróĔnianiu tego, co istotne, abyĈcie byli czyĈci i nienaganni na dzieþ Chrystusa,
napeänieni przez Jezusa Chrystusa owocem sprawiedliwoĈci ku chwale i czci Boga.
Flp 1,1-11 [PE]

W

czasie, gdy apostoä Paweä pisaä ten list, Zbór w Filippi
mógä liczyè juĔ ponad 10 lat. Mógä byè juĔ sporym
Zborem, poniewaĔ na samym poczñtku, wĈród pierwszych czäonków Zboru byli ludzie, którzy doĈwiadczyli szczególnego BoĔego bäogosäawieþstwa. Byäa to najpierw Lidia,
sprzedawczyni purpury i jej rodzina. To o Lidii jest napisane,
Ĕe „Pan otworzyä jej serce” i to ona oraz jej rodzina dali poczñtek temu Zborowi. Potem przyäñczyä siö do nich straĔnik wiözienny, który doĈwiadczyä szczególnej BoĔej interwencji, gdy
Paweä i Sylas po ubiczowaniu znaleĒli siö w wiözieniu. Kiedy
w Ĉrodku nocy Ĉpiewali na chwaäö Pana, zatrzösäo siö wiözienie i otworzyäy siö wszystkie drzwi. Wówczas straĔnik chciaä
popeäniè samobójstwo, ale apostoä Paweä powiedziaä, aby nie
czyniä sobie nic zäego, bo wszyscy wiöĒniowie sñ na miejscu.
StraĔnik zabraä wtedy Pawäa i Sylasa do siebie do domu, obmyä i zaopatrzyä ich rany, wysäuchaä zwiastowanej przez Pawäa
Ewangelii, po czym wraz z rodzinñ zostaä ochrzczony. Oni to
dali poczñtek KoĈcioäowi w Filippi (Dz 16,22nn).
Paweä i Sylas musieli na wyraĒne polecenie wäadz opuĈciè
miasto Filippi /Dz 16,39/, a z nowopowstaäym Zborem pozostaä
ãukasz, co moĔna wyczytaè z jego relacji w Dziejach Apostolskich. To on byä pierwszym pasterzem tego Zboru. Po opuszczeniu Filippi przez apostoäa Pawäa i jego towarzyszy, ãukasz
pozostaä w Filippi aĔ do tego momentu, gdy doäñczyä do Pawäa i delegacji maäoazjatyckich Zborów udajñcej siö z darami

do Jerozolimy. Ze wstöpu Listu skierowanego do „wszystkich
Ĉwiötych w Chrystusie Jezusie, którzy sñ w Filippi” dowiadujemy siö, Ĕe Ĕyciem tej chrzeĈcijaþskiej wspólnoty kierowali
wtedy „biskupi i diakoni”. JuĔ sama liczba mnoga przywódców
Zboru pokazuje nam, Ĕe Zbór musiaä byè liczny. Mimo to apostoä wielu z nich znaä, niektórych nawet z imienia, wymieniä
bowiem Ewodiö, Syntychö i prawdopodobnie Sydzyga, o ile
„wierny towarzysz” [BW] - bo takie jest znaczenie tego imienia
- jest imieniem wäasnym wspóäpracownika Pawäa, jak oddajñ to
niektóre täumaczenia.
ChociaĔ, jak siö wydaje, Zbór w Filippi byä juĔ licznñ chrzeĈcijaþskñ wspólnotñ, apostoä mógä im napisaè: „Zawsze, w kaĔdej mojej modlitwie, proszö z radoĈciñ za was wszystkich” (1,4).
Niezwykäe säowa: zawsze, w kaĔdej mojej modlitwie, za was
wszystkich! Zbór w Filippi byä jednym z wielu koĈcioäów,
o które troszczyä siö apostoä Paweä, a mimo wszystko mógä im
napisaè: zawsze, w kaĔdej modlitwie, za was wszystkich!
Z treĈci Listu wynika jednoznacznie, Ĕe apostoä nie tylko
siö o nich modliä ogólnie, ale znaä przynajmniej niektóre imiona i
problemy, z którymi borykano siö w zborze. Wiedziaä o nieporozumieniach pomiödzy Ewodiñ i Syntychñ, i chciaä, aby ktoĈ
im pomógä, i napisaä: „Proszö teĔ i ciebie, mój wierny Sydzygu,
pomóĔ im, bo dla Ewangelii walczyäy razem ze mnñ, razem
z Klemensem i pozostaäymi moimi wspóäpracownikami” (4,3).
Jak w Ĕadnym innym liĈcie apostoä Paweä na poczñtku, we
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wstöpie pisze: „Do wszystkich Ĉwiötych [...] razem z biskupami i diakonami” (1,1). Czy byäo jakieĈ napiöcie pomiödzy
zborem a biskupami i diakonami, Ĕe apostoä Paweä pisze im:
„razem z biskupami i diakonami”? Czy „biskupi i diakoni” zostali ustanowieni niedawno i nie mieli jeszcze wystarczajñcego
autorytetu? MoĔe zostali powoäani w miejsce opuszczajñcego
Zbór ãukasza? Czy zbór nie chciaä szanowaè i säuchaè biskupów i diakonów? Zabrakäo w Zborze miäoĈci i szacunku do
przywódców koĈcioäa? Co tak naprawdö znaczy tutaj „razem
z biskupami i diakonami”? Byè moĔe relacje pomiödzy biskupami i diakonami a zborem takĔe byäy tematem modlitw apostoäa Pawäa. Dlaczego byäo to dla apostoäa Pawäa tak waĔne,
Ĕe napisaä to we wstöpie listu? Na to nie potrafimy odpowiedzieè, ale moĔemy wezwaè naszych wiernych do szanowania,
kochania „biskupów i diakonów” i zdecydowanej modlitwy
w ich intencji.
Czy my potrafimy w taki sposób modliè siö o starszych
koĈcioäa i o swój wäasny zbór? Zawsze, w kaĔdej modlitwie,
za wszystkich? Gdy zbór nie jest duĔy, jest to relatywnie äatwe,
kaĔdy zna kaĔdego i na ogóä wiele o sobie wiemy, tak, Ĕe jest
to moĔliwe, aby modliè siö o siebie i nasze problemy. OczywiĈcie w Zborze nie wszyscy sñ jednakowo sympatyczni. O
jednych potrafimy siö z serca modliè, o innych juĔ trudniej, bo
sñ... Ale w koĈciele w Filippi teĔ nie wszyscy byli wystarczajñco sympatyczni. Przynajmniej Ewodii i Syntysze nie wydawaäo siö, Ĕe wszyscy sñ sympatyczni, a i chyba niektórzy z biskupów i diakonów takĔe nie u wszystkich za takich uchodzili.
W wiökszym zborze moĔe byè jeszcze taki problem, Ĕe nie
znamy wszystkich imion i nazwisk, a i modlitwa o wszystkich
zajöäaby duĔo czasu. To siö jednak da zrobiè! MoĔna nauczyè
siö wszystkich imion i nazwisk na pamiöè lub mieè je zapisane.
Nie trzeba teĔ modliè siö kaĔdego dnia o kaĔdego wiernego
zboru. MoĔna listö wierzñcych podzieliè przez liczbö dni w
tygodniu i kaĔdego dnia w tygodniu modliè siö o czöĈè wierzñcych.
Ta staäa modlitwa apostoäa wynikaäa z jego miäoĈci do
nich. Daä temu wyraz, piszñc do nich: „Säusznie jest, abym tak
myĈlaä o was wszystkich, poniewaĔ noszö was w sercu. Gdy
jestem wiöziony i gdy broniö, i umacniam Ewangeliö, jesteĈcie
razem ze mnñ uczestnikami äaski. Bóg mi przecieĔ Ĉwiadkiem,
Ĕe töskniö do was wszystkich miäoĈciñ Jezusa Chrystusa” /1,7-
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8/. Najpierw mówi im, Ĕe nosi ich w swym sercu, dalej, Ĕe töskni do nich wszystkich, aby w koþcu im powiedzieè, Ĕe równieĔ
i ich miäoĈè ma byè „coraz peäniejsza w poznaniu i we wszelkim zrozumieniu” /1,9/. MiäoĈè nadaje zupeänie inny wymiar
naszemu poznaniu; jeĈli znamy, to zupeänie inaczej kochamy.
Dla tych, których znamy i kochamy, jesteĈmy o wiele äaskawsi
i mamy dla nich czas i zainteresowanie. PrzynaleĔñc do KoĈcioäa, musimy zadaè sobie pytanie, czy my tak „wszystkich”
w swojej wspólnocie kochamy? A jak z tymi, którzy nie sñ tak
sympatyczni? Jak z tymi, którzy nas nie szanujñ, nie ceniñ, albo
w naszym odczuciu zrobili nam krzywdö? W duĔym Zborze
dochodzi jeszcze to, Ĕe my po prostu „wszystkich” nie znamy.
A jeĈli nie znamy nawet ich imion, to jak moĔemy ich kochaè?
Tym bardziej nie moĔemy siö o nich modliè, bo i jak, nie znajñc ich imion. Z pewnoĈciñ coĈ da siö zrobiè, ale problem trzeba zobaczyè! W wielu Zborach po naboĔeþstwie jest jeszcze
czas na wspólne wypicie kawy. To jest taka dobra okazja, aby
porozmawiaè z wierzñcymi. Ale to takĔe jest okazja porozmawiania z tymi, których imion siö jeszcze nie zna, z tymi, którzy
sñ w Zborze goĈèmi. OczywiĈcie to oznacza pokonanie siebie
samego i podejĈcie do nieznanej sobie osoby.
Nie piszö tutaj o odwiedzaniu w domach. Bo to jest zupeänie
inna säuĔba. To powinno byè szczególnie domenñ „biskupów i
diakonów” w Zborze. MoĔemy modliè siö o ludzi dopiero wtedy, gdy ich znamy, gdy znamy ich problemy i ich pokochaliĈmy. Tu jednak takĔe musi byè troska o „wszystkich”!
Dalej apostoä zachöca wierzñcych w Filippi, aby zajmowali
siö tym, co istotne /1,10/, co „säuszne” /BW/. Ciñgle dokonujemy wyborów. Nasze Ĕycie toczy siö coraz szybciej. Jedna
sprawa goni drugñ. Jest tak wiele niecierpiñcych zwäoki pilnych spraw, które sñ, jak czösto mówimy, „na wczoraj”. One
to sñ najwiökszymi wrogami spraw waĔnych. Zajmujemy siö
sprawami pilnymi, a waĔne pozostajñ nietkniöte. JeĈli chcemy,
jak uczy apostoä Paweä, byè „napeänieni przez Jezusa Chrystusa owocem sprawiedliwoĈci ku chwale i czci Boga”, to musimy zaczñè „zawsze”, „w kaĔdej modlitwie”, „za wszystkich”.
JeĈli zaczniemy, zawsze, w kaĔdej modlitwie, za wszystkich,
zaczynajñc od biskupów i diakonów, to powinno siö zdarzyè,
Ĕe zostaniemy jako jednostki i jako koĈcióä „napeänieni przez
Jezusa owocem sprawiedliwoĈci ku chwale i czci Boga”. Wtedy z nadziejñ bödziemy mogli patrzeè w przyszäoĈè!

Jak modliæ siê o duszê
– swoj¹ i innych

John Piper

M

odlitwa o duszö dla myĈlñcych ludzi jest zgodna z tym,
w co wierzñ, jeĈli chodzi o dziaäanie Boga. JeĈli na przykäad ktoĈ wierzy, Ĕe Bóg zmienia dusze ludzi, tak Ĕe podejmujñ oni nowe i wäaĈciwe wybory, to bödzie prosiè Boga,
aby dokonaä takich zmian duszy przez ewangelizacjö i opiekö.
Ale nie kaĔdy jest tak wnikliwy, jeĈli chodzi o sposób, w jaki
siö modli i nie myĈli o tym, jaki obraz Boga jest widoczny w jego
modlitwie.
Chcö wiöc zasugerowaè, aby nauczyè siö modliè o duszö
zgodnie z tym, jak jest to pokazane w Biblii. JeĈli tak zrobimy,
to nasze modlitwy prawdopodobnie bödñ wäaĈciwe, a przy tym
bödzie to teĔ okazja do nauki na temat BoĔego dziaäania. Oto
sposób, w jaki ja modlö siö o mojñ duszö. UĔywam tych modlitw ciñgle na nowo – o siebie, o mojñ Ĕonö i dzieci, o wspóäpracowników, starszych koĈcioäa i caäy koĈcióä. Jest to zasadnicza
treĈè mojego Ĕycia modlitewnego.
Pierwszñ rzeczñ, jakiej potrzebuje moja dusza jest zainteresowanie Bogiem i Jego S³owem. Bez tego nie stanie siö w moim
Ĕyciu nic wartoĈciowego. Muszö chcieè poznawaè Boga, czytaè
Jego Säowo i przybliĔaè siö do Niego. Skñd jednak to „chcenie”
pochodzi? Pochodzi od Boga. Tak wiöc Psalm 119,36 uczy nas,
by modliè siö w ten sposób: „Nakäoþ serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwoĈci!”.
Kolejna moja potrzeba to otwarte oczy serca, abym mógä
zobaczyè – kiedy juĔ pragnienie poprowadzi mnie do Säowa
BoĔego – nie moje wäasne idee, ale co w nim jest naprawdö.
Kto otwiera oczy serca? Bóg. Tak wiöc Psalm 119,18 uczy nas,
by siö modliè: „Otwórz oczy moje, abym oglñdaä cudownoĈè
zakonu twego”.
Potrzebujö teĔ, by moje serce zostaäo tymi cudami ołwiecone. Potrzebujö, by zobaczyè w nich chwaäö, a nie tylko interesujñce fakty. Kto oĈwieca serce? Bóg. Tak wiöc Efezjan 3,16
uczy nas modlitwy, „…by oĈwieciä oczy serca naszego”.
Trapi mnie równieĔ to, Ĕe moje serce jest podzielone na
czöĈci, i Ĕe jakaĈ jego czöĈè moĔe pozostawaè w ciemnoĈci,
podczas gdy inne czöĈci bödñ oĈwiecone. Pragnö wiöc, by moje
serce byäo dla Boga jednolite. Skñd pochodzi ta jednolitoĈè
serca? Od Boga. Psalm 86,11 uczy nas, by siö modliè: „WskaĔ
mi Twojñ drogö, WIEKUISTY, a bödö postöpowaä w Twojej

prawdzie; zjednaj (w ang. wersji: unit – zjednocz) me serce dla
czci Twojego Imienia” (NBG).
Najbardziej zaleĔy mi na tym, by ten mój kontakt z BoĔym Säowem, by to dziaäanie Ducha ćwiötego w odpowiedzi
na moje modlitwy sprawiaäy, Ĕe moje serce bêdzie znajdowaæ
zadowolenie, satysfakcjê, nasycenie w Bogu, a nie w Ĉwiecie. Skñd pochodzi takie zadowolenie? Pochodzi od Boga. Tak
wiöc Psalm 90,14 uczy nas modliè siö: „Nasyè nas o Ĉwicie
äaskñ swojñ, abyĈmy siö weselili i radowali przez wszystkie dni
nasze!”.
Nie chcö jednak byè szczöĈliwy tylko w swoim maäym
prywatnym Ĉwiecie z Bogiem. Chcö, by moje szczöĈcie byäo
tak peäne, jak to tylko moĔliwe przez to, Ĕe dociera do innych.
Chcö byè mocny w radołci. To uczyni mnie niezachwianym
w obliczu zagroĔeþ i przeciwnoĈci. A skñd taka si³a i sta³ołæ
pochodzi? Pochodzi od Boga. Tak wiöc Efezjan 3,16 uczy nas
modlitwy, „…by Bóg sprawiä wedäug bogactwa chwaäy swojej,
ĔebyĈmy byli przez Ducha Jego mocñ utwierdzeni w wewnötrznym czäowieku”.
W koþcu, chcö, by moja siäa w Chrystusie owocowaäa dobrymi uczynkami dla innych, aby moĔna byäo zobaczyè BoĔñ
chwaäö w moim Ĕyciu. Kto wytwarza te dobre uczynki? Bóg.
Tak wiöc Kolosan 1,10 uczy nas modlitwy, „…abyĈmy postöpowali w sposób godny Pana, [...] wydajñc owoc w kaĔdym
dobrym uczynku i wzrastajñc w poznawaniu Boga”.
O to wszystko modlö siö w imieniu Jezusa, poniewaĔ Bóg
daje te rzeczy dla mojej duszy tylko z tego wzglödu, Ĕe Jezus
umarä za mnie i usunñä BoĔy gniew, tak Ĕe Ojciec moĔe daè mi
w darze wszystko inne (Rz 8,32).
Prawie kaĔdego dnia modlö siö o tych, których kocham,
proszñc, aby Bóg skäoniä nasze serca do Jego Säowa a nie do
pieniödzy, säawy czy wäadzy (Ps 139,36), by otworzyä nasze
oczy, by widzieè cudowne rzeczy, podczas czytania Jego Säowa (Ps 119,18), aby scaliä nasze serca raczej w bojaĒni BoĔej
niĔ miaäyby byè podzielone z powodu wielu trosk (Ps 86,11)
i abyĈmy znaleĒli satysfakcjö i zadowolenie w Jego wiernej miäoĈci (Ps 90,14).

T³umaczenie: E. N.
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Wiełci z pola misyjnego

Módlmy siê
o Czechów!
Czechy, czyli Republika Czeska, to kraj, który sñsiaduje
z Polskñ w zachodniej czöĈci poäudniowej granicy.

Liczba ludnołci: 10,5 mln
Narody i grupy etniczne: Czesi – 93,7%,

Morawianie – 4,9%, Säowacy – 1,4%
Religia dominuj¹ca: brak

Trochê historii
W V lub VI wieku na terenie dzisiejszych Czech pojawiäy siö
pierwsze plemiona säowiaþskie. ChrzeĈcijaþstwo zaczöäo przenikaè do nich prawdopodobnie pod koniec VIII wieku, gdy dotarli
tam misjonarze, gäównie z sñsiedniej Bawarii. W 845 r. chrzest
przyjöäo 14 czeskich ksiñĔñt wraz ze swymi druĔynami. Kolejnym etapem chrystianizacji tego kraju byäa misja Ĉw. Cyryla
i Metodego. Dotarli oni na Morawy w roku 863, wprowadzajñc
säowiaþski alfabet staro-cerkiewno-säowiaþski, zwany gäagolicñ, przekäad Pisma Ĉw. na ten jözyk oraz liturgiö w jözyku
säowiaþskim. Kler bawarski, uwaĔajñc Morawy za swojñ strefö
wpäywów, oskarĔyä Metodego o herezjö, co skutkowaäo zaprzestaniem jego dziaäalnoĈci. JednakĔe 20 lat jego pracy spowodowaäo, Ĕe mieszkaþcy Wielkich Moraw oswoili siö z nowñ
religiñ. Metody zmarä w 885 roku jako möczennik za wiarö, po
czym z tamtych ziem zostali wypödzeni jego uczniowie. W XI
i XII wieku pojawiäy siö w Czechach zakony benedyktynów,
norbertanów i cystersów, odgrywajñc ogromnñ rolö w rozwoju
Ĕycia intelektualnego i kulturowego kraju. W 1063 r. powstaäo
biskupstwo w Oäomuþcu na Morawach, a w roku 1344 diecezja
praska zostaäa podniesiona do rangi archidiecezji. KoĈcióä dziöki licznym nadaniom ziemskim staä siö instytucjñ niezaleĔnñ.
W jego rökach znajdowaäa siö 1/3 ziemi. Ta sytuacja doprowadziäa do kryzysu, który z caäñ siäñ wybuchä w XV wieku.
Symbolem napiöè w ówczesnym KoĈciele staäa siö osoba Jana
Husa, który miaä wielki wpäyw na spoäeczeþstwo czeskie. Gäosiä on potrzebö odnowy moralnej koĈcioäa, krytykowaä naduĔycia w gäoszeniu odpustów. AntypapieĔ Jan XXIII uznaä Husa za
2014
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heretyka. W 1415 r., podczas obrad soboru w Konstancji, król
Niemiec i Wögier Zygmunt Luksemburski zaprosiä Husa do
miasta, rzekomo w celu zäagodzenia sporu, ponadto poröczyä
jego nietykalnoĈè. JednakĔe gdy Hus przybyä do Konstancji,
zostaä podstöpnie pojmany, osñdzony i spalony na stosie. Husytyzm, który poczñtkowo miaä znaczenie religijne i byä próbñ
zwrócenia uwagi na potrzebö reformy KoĈcioäa rzymskokatolickiego w Europie, domagaä siö m.in. sekularyzacji dóbr koĈcielnych i komunii pod dwiema postaciami dla wiernych.
Po Ĉmierci Husa przybraä on formö ruchu politycznego, staä
siö powodem rewolty w Czechach, a nastöpnie obronnych wojen husyckich, wymierzonych przeciwko dñĔeniom rzymskich
katolików, wspieranych przez papieĔa i cesarza Zygmunta z dynastii Luksemburgów, które miaäy poäoĔyè kres dziaäalnoĈci
husytów. DñĔenia te doprowadziäy do zorganizowania czterech
krucjat przeciwko husyckim Czechom i wszystkie zakoþczyäy
siö caäkowitñ klöskñ krzyĔowców.
Nastöpne wieki to nasilajñca siö dyskryminacja protestantów, w wyniku czego w 1618 r. reprezentanci czeskiej szlachty
udali siö na Hradczany, aby zäoĔyè protest u przedstawicieli cesarza Macieja Habsburga. Spotkanie miaäo burzliwy przebieg:
dwóch najbardziej znienawidzonych namiestników cesarskich
zostaäo wyrzuconych przez okno na stertö odpadków (ucierpieli tylko na honorze). To wydarzenie zapoczñtkowaäo czeskie
powstanie stanów i wojnö trzydziestoletniñ. W bitwie na Biaäej Górze w listopadzie 1620 r. wojska cesarskie pobiäy armiö
protestanckñ. W nastöpstwie klöski przywileje stanów czeskich
ulegäy dalszemu drastycznemu ograniczeniu. Poza ćlñskiem
zniesiono swobody religijne, chäopi popadli w poddaþstwo
osobiste. Habsburgowie narzucili rzñdy absolutne i dziedzicznoĈè tronu, a czeskñ arystokracjö zastñpili oddanymi dynastii
cudzoziemcami. Przymusowa rekatolicyzacja Czech w latach
1650-1657 wywoäaäa masowñ emigracjö protestantów i znaczne straty ludnoĈciowe (ubyäo ok. poäowy ludnoĈci) i gospodarcze. Zwyciöscy Habsburgowie rozpötali w Czechach terror:
na praskim Rynku Staromiejskim Ĉciöto 27 najwybitniejszych
przedstawicieli husyckiej szlachty czeskiej. Nastöpnie planowo
zamordowano 600 najwaĔniejszych przedstawicieli czeskiej
elity spoäecznej i kulturalnej. Skonfiskowano majñtek prote-

stantów (poäowö wszystkich posiadäoĈci ziemskich) i przekazano go lojalistom i sojusznikom a koĈcioäy rzymskim katolikom. W tamtym okresie tysiñce protestantów czeskich uciekäo
na ćlñsk i do Polski, gdzie tworzyli husyckie wspólnoty Braci
Czeskich. Habsburgowie zlikwidowali niezaleĔnoĈè Królestwa
Czech, tworzñc z niego wäasnñ dziedzicznñ prowincjö, töpiñc
jözyk czeski i kulturö oraz nasilajñc germanizacjö.
Skutkiem tej polityki byäo caäkowite zniemczenie szlachty
i praktycznie wszystkich wyĔszych i Ĉrednich warstw spoäecznych; jözyk czeski staä siö w XVIII wieku niemal wyäñcznie jözykiem niewyksztaäconych chäopów. Wtedy teĔ protestantyzm
staä siö ostojñ jözyka czeskiego, kultury i literatury czeskiej.
Nic zatem dziwnego, Ĕe odrodzenie narodowe w Czechach w XIX
wiñzaäo siö z negowaniem katolicyzmu.
Na przeäomie XVIII i XIX wieku reformy takie jak: ograniczenie paþszczyzny, zniesienie poddaþstwa i liczne kasaty majñtków koĈcielnych, stworzyäy w Czechach warunki do
stopniowego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, jak równieĔ
rozpoczñä siö proces ksztaätowania ĈwiadomoĈci narodowej.
Po zakoþczeniu I wojny Ĉwiatowej 28 paĒdziernika 1918
roku powstaäo paþstwo o nazwie Czechosäowacja. Politycznie
byäa ona krajem stabilnym, lecz podminowanym przez tarcia
narodowoĈciowe.
W roku 1938 nastñpiä rozbiór Czechosäowacji: Niemcy opanowali Kraj Sudecki, w nastöpnym miesiñcu Polska zajöäa Zaolzie; w listopadzie Wögrzy zajöli poäudniowñ Säowacjö i RuĈ
Zakarpackñ, a w marcu 1939 r. hitlerowcy utworzyli z Czech
Protektorat Czech i Moraw.
Po II wojnie Ĉwiatowej Czechosäowacja znalazäa siö w sferze wpäywów Zwiñzku Radzieckiego. Podjöta na przeäomie
lat 1967/1968 próba powrotu do niektórych zasad demokracji
parlamentarnej (tzw. „Praska Wiosna”) zakoþczyäa siö zbrojnñ
interwencjñ wojsk Ukäadu Warszawskiego.
Jednak dopiero na skutek przemian politycznych w Polsce,
na Wögrzech oraz w NRD w listopadzie 1989 doszäo w Czechosäowacji do znaczñcych zmian ustrojowych zwanych „aksamitnñ rewolucjñ”.
Po upadku komunizmu w 1989 roku politycy Czech i Säowacji zdecydowali siö na utworzenie od 1 stycznia 1993 roku
niepodlegäych paþstw. Czechy staäy siö samodzielnym demokratycznym krajem.

siö zwiöksza w ostatnich latach, podczas gdy liczba praktykujñcych katolików wynosi 5%, a praktykujñcych protestantów 1%.
Jedynym regionem, w którym osoby wierzñce dominujñ, jest –
w wiökszoĈci protestancki – czeski ćlñsk Cieszyþski.
A jednak Ewangelia wciñĔ ma dostöp do Czechów. Oto
Ĉwiadectwo mäodego wierzñcego czäowieka, który pracowaä na
anglojözycznym obozie w Czechach: „Czesi sñ nawet bardziej
sceptyczni - jeĈli chodzi o religiö - niĔ Brytyjczycy (mniej niĔ
30% wierzy w jakiegoĈ boga) i sñ bardzo zdystansowani jako
kultura – wielu z nich nigdy nie chciaäoby rozmawiaè o duchowych sprawach z nikim, a tym bardziej z cudzoziemcami.
W kraju, gdzie mniej niĔ 1% ludzi wierzy w Jezusa, mäodzi
Czesi uznajñ, Ĕe chrzeĈcijanie sñ starzy, dziwaczni i nudni. Naszñ rolñ czöĈciowo byäo zäamaè ten stereotyp, doprowadzajñc
ludzi do rozmowy o wierze. Wielkie wraĔenie wywarli na mnie
mäodzi czescy liderzy na tym obozie, którzy mieli jasnñ wizjö, strategiczne myĈlenie i prawdziwe serce dla Ewangelii.
I to przyniosäo owoc: dwóch obozowiczów postanowiäo oddaè
Ĕycie Chrystusowi, a dwóch innych po raz pierwszy w Ĕyciu
poszäo w niedzielö do zboru”.

Wezwanie do dzia³ania
• Módlmy siö o Czechów, aby osobiĈcie mogli usäyszeè Ĉwiadectwo Ewangelii i skorzystaè ze zbawienia w Panu Jezusie
Chrystusie;
• Módlmy siö, aby Pan posäaä wielu robotników na ten czeski
„ugór”;
• Módlmy siö o wierzñcych w Czechach, aby nie zniechöcali
siö trudnoĈciami w przekazywaniu Ewangelii, lecz wiernie
wykonywali to Wielkie Posäannictwo wszödzie tam, gdzie
jest to moĔliwe.

E.N.

Przypis:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Husytyzm - cite_note-Praca_zbiorowa-1

Religia w Czechach
Czechy historycznie sñ paþstwem chrzeĈcijaþskim, jednak
obecnie sñ jednym z najbardziej zlaicyzowanych paþstw na
Ĉwiecie. Wedäug spisu powszechnego z 2011 roku 10,3% Czechów utoĔsamia siö z katolicyzmem, 0,9% z protestantyzmem,
2,7% z innymi religiami, 6,7% okreĈliäo siö mianem wierzñcych bez przynaleĔnoĈci do jakiejkolwiek religii, a 79,4% okreĈliäo siö mianem niewierzñcych bñdĒ nie zdeklarowaäo swego
wyznania. Wedäug danych z 2009 r. ok. 65% Czechów deklaruje ateizm, a ok. 34% – wiarö w Boga. Natomiast 1% okreĈla siö
mianem agnostyków. Liczba zadeklarowanych ateistów stale
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Ma³¿eñstwo jest darem!
D

ziökujö Bogu, Ĕe wymyĈliä, ustanowiä i bäogosäawi maäĔeþstwo! MaäĔeþstwo jest darem! MaäĔeþstwo jest darem
od Boga! MaäĔeþstwo jest dobre i piökne. Apostoä Paweä
nawet w wiözieniu potrafiä pisaè o piöknie maäĔeþstwa chrzeĈcijaþskiego:
„Przeto przyobleczcie siö jako wybrani BoĔy, Ĉwiöci i umiäowani, w serdeczne wspóäczucie, w dobroè, pokorö, äagodnoĈè
i cierpliwoĈè, znoszñc jedni drugich i przebaczajñc sobie nawzajem, jeĈli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus
odpuĈciä wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie siö
w miäoĈè, która jest spójniñ doskonaäoĈci. A w sercach waszych
niech rzñdzi pokój Chrystusowy, do którego teĔ powoäani jesteĈcie w jednym ciele; a bñdĒcie wdziöczni. Säowo Chrystusowe
niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mñdroĈci nauczajcie
i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieĈni duchowne, wdziöcznie Ĉpiewajñc Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w säowie lub w uczynku, wszystko czyþcie
w imieniu Pana Jezusa, dziökujñc przez Niego Bogu Ojcu. ēony,
bñdĒcie ulegäe möĔom swoim, jak przystoi w Panu. MöĔowie, miäujcie Ĕony swoje i nie bñdĒcie dla nich przykrymi” (Kol 3,12-19).
MaäĔeþstwo to nie jest tylko ludzka umowa, oparta o podstawy prawne. Nie jest to tylko instytucja spoäeczna, ale organizm duchowy powoäany do Ĕycia przez samego Boga. Nie
wolno späycaè znaczenia zawarcia maäĔeþstwa, twierdzñc, Ĕe
jest ono tylko formalnoĈciñ prawnñ pozbawionñ gäöbszego znaczenia. Z racji tego, Ĕe to Bóg powoäaä do Ĕycia maäĔeþstwo,
nie wolno Boga wypieraè z instytucji maäĔeþstwa. Säowo BoĔe
podaje zasadniczñ prawdö, Ĕe to sam Bóg ustanowiä zwiñzek
maäĔeþski.

Ma³¿eñstwo ustanowi³ sam Pan Bóg!
MaäĔeþstwo to przymierze trzech osób na caäe Ĕycie. W maäĔeþstwo zaangaĔowani sñ: jeden Bóg, jeden möĔczyzna i jedna
kobieta! Na tym polega chrzeĈcijaþska „troistoĈè maäĔeþska”!
JuĔ na pierwszej stronie Biblii czytamy:
„Rzekä Pan Bóg: Niedobrze jest czäowiekowi, gdy jest sam.
Uczyniö mu pomoc odpowiedniñ dla niego” (1 M 2,18);
„I stworzyä Bóg czäowieka na obraz swój. Na obraz Boga
stworzyä go. Jako möĔczyznö i niewiastö stworzyä ich. I bäogosäawiä im” (1 M 1,27-28).
Pan Jezus nie pozostawiä Ĕadnych wñtpliwoĈci:
„Co tedy Bóg zäñczyä, czäowiek niechaj nie rozäñcza”
(Mt 19,6).
To dlatego chrzeĈcijanie mówiñ o Ĉwiötym stanie maäĔeþskim. Z woli Boga, dziöki Jego ustanowieniu maäĔeþstwo jest
stanem Ĉwiötym, nietykalnym i nienaruszalnym.
Zabójstwo jest strasznym grzechem, niemniejszym grzechem jednak jest wszystko, co psuje, rozbija i rujnuje maäĔeþstwo. Za swoje maäĔeþstwo jesteĈmy przed Bogiem odpowie2014
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Czes³aw Bassara

dzialni. MaäĔeþstwo jest darem, z którego kaĔdy z nas zostanie
przed Bogiem rozliczony. Kto ma odwagö usunñè Boga ze swego maäĔeþstwa, uwaĔajñc je zaledwie za päynnñ umowö ludzkñ
o znaczeniu prywatnym, ten szeroko otwiera drzwi dla swojej
samowoli.
MaäĔeþstwo w BoĔych oczach jest nadzwyczaj waĔne. Jedno z rosyjskich przysäów mówi: „Zanim pójdziesz na wojnö,
pomódl siö, zanim wypäyniesz w morze, pomódl siö dwa razy,
zanim wejdziesz w zwiñzek maäĔeþski, pomódl siö trzy razy”.
A mógäbym dodaè, Ĕe w maäĔeþstwo nie wchodzi siö przez Ĕarty czy Ĉmiech, ale wäaĈnie przez modlitwö. ChrzeĈcijanie zawsze uwaĔali, Ĕe maäĔeþstwo jest tak powaĔnñ sprawñ, Ĕe bez
modlitwy nie wolno o nim myĈleè.
Dobre maäĔeþstwo to budowla, którñ maäĔonkowie wznoszñ
codziennie. Bóg w LiĈcie do Kolosan 3,12-19 przekazaä nam
Swojñ wizjö budowania maäĔeþstwa. Z racji tego, Ĕe pochodzi
ona od Twórcy maäĔeþstwa, wizja ta jest bezbäödna. Oto ona:

Serdeczne wspó³czucie
Serdeczne wspóäczucie to zdolnoĈè do okazywania serca,
to gotowoĈè niesienia pomocy. Dobry Samarytanin z opowiadania Pana Jezusa zauwaĔyä czäowieka w potrzebie i zatrzymaä
siö, nastöpnie udzieliä mu ze wszystkiego, co miaä. Realizowaä
filozofiö wyraĔajñcñ siö postawñ: „Co moje, to twoje!”. Okazaä
wspóäczucie. Albert Schweitzer powiedziaä: „Czäowiek nigdy
nie zazna spokoju, dopóki nie obdarzy wspóäczuciem wszystkich Ĕyjñcych istot”. Dotyczy to przede wszystkim maäĔeþstwa!
Pan Jezus wspóäczuä kaĔdemu czäowiekowi, nawet swoim wrogom. Ewangelie donoszñ o dwóch przypadkach, kiedy Pan Jezus
zapäakaä. Raz nad fizycznñ Ĉmierciñ przyjaciela ãazarza, a po raz
drugi nad duchowñ Ĉmierciñ Ĉwiötego miasta, Jerozolimy.
W obu przypadkach mamy do czynienia z niszczñcym
wpäywem grzechu. To grzech zagraĔa kaĔdemu maäĔeþstwu.
Diabäu chrzeĈcijaþskie maäĔeþstwo nie podoba siö. A nie podoba siö dlatego, Ĕe stanowi manifestacjö BoĔego wspóäczucia
praktykowanego na co dzieþ. Diabeä nie potrafi wspóäczuè nikomu. To on specjalizuje siö w inspirowaniu wszelkiej maĈci
„zbójców”, którzy gotowi sñ atakowaè i skazywaè swoje ofiary na Ĉmierè. W opowiadaniu o dobrym Samarytaninie mamy
teĔ „zbójców”, którzy pod przykrywkñ säuĔby dla Boga skazali
poszkodowanego na Ĉmierè. Ani kapäan, ani lewita nie byli
w stanie poszkodowanemu okazaè ludzkiego wspóäczucia. Oni
kierowali siö zasadñ: „Co moje, to moje!”.

Dobroæ
Dobroè szuka tylko tego, co dobre dla drugiego czäowieka.
Szukanie dobra dla siebie to egoizm. Egoista to czäowiek dobry,
ale dla siebie. Dobroè polega na poszanowaniu i kochaniu ludzi
bardziej, niĔ na to zasäugujñ. Dobroè jest wyraĔeniem äaski. To
z äaski BoĔej maäĔonkowie mogñ sobie wyĈwiadczaè dobro.

Bóg dziaäa. Wszystko, co On czyni, jest dobre. Bóg dziaäa
dla naszego dobra. Bóg jest nawet w stanie posäuĔyè siö rzeczami zäymi, aby obróciè je na nasze dobro. Apostoä Paweä napisaä:
„A wiemy, Ĕe Bóg wspóädziaäa we wszystkim ku dobremu
z tymi, którzy Boga miäujñ, to jest z tymi, którzy wedäug postanowienia jego sñ powoäani” (Rz 8,28).
W sposób absolutny dobry jest tylko Bóg. Czäowiek sam
z siebie nie jest w stanie byè dobrym. JesteĈmy zepsuci z powodu grzechu. Biblia jest dokumentem Ĉwiadczñcym o dobroci
Boga. To Bóg, który chce naszego dobra, powiedziaä:
„Niedobrze jest czäowiekowi, gdy jest sam” (1 M 2,18).
Czäowiek potrzebuje wiözi pionowej (tej z Bogiem) i poziomej (tej z drugim czäowiekiem). Wedäug Boga samotnoĈè nie
jest dobra. Bóg jest dobry i dlatego ustanowiä maäĔeþstwo. Bóg
teĔ chce, aby maäĔeþstwo wyraĔaäo dobroè Boga.

Pokora
Pokora to nie jest säaboĈè, ale potöga czäowieka. Pan Jezus
powiedziaä:
„Uczcie siö ode mnie, Ĕe jestem cichy i pokornego serca...”
(Mt 11,29).
MaäĔeþstwo chrzeĈcijaþskie ma doskonaäy wzorzec, uczy
siö od Pana Jezusa. Nie musi korzystaè z artykuäów pisanych
przez wzajemnie wykluczajñcych siö autorów w czasopismach
kolorowych czy niewiadomego pochodzenia treĈci umieszczanych w Google.
Prawdziwa pokora to nie degradacja samego siebie. Pokora to realistyczna ocena samego siebie i gotowoĈè do säuĔenia.
Pokora uznaje caäñ prawdö o sobie. Czäowiek pokorny wie, Ĕe
wszystko, czym jest, zawdziöcza Bogu. Pokora to siäa obracajñca wszystkie pokäady naszej energii na säuĔbö Bogu i drugiemu
czäowiekowi.
Pokora wyraĔa naszñ zaleĔnoĈè od Boga. Dziöki pokorze
wyznajemy, Ĕe BoĔe drogi sñ dla nas najlepsze. Dziöki pokorze
uznajemy, Ĕe nasze posäuszeþstwo wobec Boga jest waĔniejsze
niĔ wszystkie nasze ofiary.
Brak pokory moĔe prowadziè do kaĔdego innego grzechu.
Pokora idzie w parze ze spokojem wewnötrznym.
Przeciwieþstwem pokory jest pycha. Pycha usiäuje uniezaleĔniè siö od Boga. MaäĔeþstwo rozdarte pychñ nie ilustruje
dziaäania Boga.
W Biblii czytamy: „Pycha chodzi przed upadkiem...” (Prz 16,18).
Pycha chodzi w parze z duchowym rozdarciem i depresjñ.
Pycha prowadzi do nieuchronnej ruiny.

£agodnołæ
ãagodnoĈè to opanowanie samego siebie. Czäowiek äagodny jest äaskawy, nie jest przykry, jest äatwy do zniesienia, nie
jest surowy, nie jest gniewliwy. Abraham Lincoln lansowaä
maksymö dobrze podsumowujñcñ äagodnoĈè: „JeĔeli chcesz
pozyskaè czäowieka dla swojej sprawy, najpierw przekonaj go,
Ĕe jesteĈ jego szczerym przyjacielem”.
Najtrudniejsza jest sytuacja, kiedy wydaje siö nam, Ĕe racja
jest po naszej stronie. Zamiast okazania äagodnoĈci w przedstawianiu swojego punktu widzenia tak czösto stosujemy prawo
silnej röki. W ten sposób wiele maäĔeþstw cierpi!

Nasza spoäecznoĈè z ludĒmi jest ĈciĈle zwiñzana z naszñ spoäecznoĈciñ z Bogiem. Pan Jezus byä znakomitym mistrzem w zjednywaniu ludzi. Postawñ äagodnoĈci zjednaä Sobie Samarytankö,
co spowodowaäo, Ĕe przyprowadziäa wielu ludzi do Niego:
„ChodĒcie, zobaczcie czäowieka, który powiedziaä mi
wszystko, co uczyniäam; czy to nie jest Chrystus?” (J 4,29).
Pewnego dnia kaznodzieja John Wesley spacerowaä wñskñ ĈcieĔkñ. PogrñĔony w myĈlach nie zauwaĔyä, Ĕe naprzeciw
niego szedä pewien lord, któremu chrzeĈcijaþskie poglñdy Wesley’a nie podobaäy siö. Lord udaä, Ĕe nie widzi Wesleya i obaj
zderzyli siö na ĈcieĔce. Lord wykrzyknñä: „Osäu nie bödö ustöpowaä drogi!”. Wesley odszedä na bok i odpowiedziaä uprzejmie: „Ale ja zrobiö to chötnie!”.

Cierpliwołæ
MaäĔeþstwo wymaga cierpliwoĈci. Marek Aureliusz modliä
siö tak: „Panie, daj mi cierpliwoĈè, abym umiaä znieĈè to, czego
zmieniè nie mogö; daj mi odwagö, abym umiaä konsekwentnie
i wytrwale dñĔyè do zmiany tego, co zmieniè mogö, i daj mi
mñdroĈè, abym umiaä odróĔniè jedno od drugiego”.
CierpliwoĈè to nie jest bezczynny spokój, który kaĔe obojötnie znosiè to, czego zmieniè siö nie da. TrudnoĈci i problemy, jakie nas spotykajñ wzmacniajñ naszñ cierpliwoĈè. Bóg
czösto posäuguje siö trudnoĈciami, aby nauczyè nas zaufania
Jemu, bo On zawsze pragnie dla nas tego, co najlepsze. Bogu
chodzi o to, abyĈmy szukali sposobów uwielbiania Go w kaĔdej
sytuacji. Mamy pamiötaè, Ĕe Bóg nigdy Swoich dzieci nie opuĈci i mamy zdawaè sobie sprawö z tego, Ĕe Bóg ma dla kaĔdego
z nas, dla kaĔdego maäĔeþstwa, Swój plan.
Przysäowia sñ mñdroĈciñ narodów. Afrykanie twierdzñ:
„Cierpliwy czäowiek nawet kamieþ ugotuje”. Hundusi zaĈ
mawiajñ: „Do przyjaĒni dwóch niezbödna jest cierpliwoĈè
jednego”. Chiþczycy dodajñ: „JeĈli zdobödziesz siö na cierpliwoĈè w jednej chwili gniewu, zaoszczödzisz sobie sto dni
przykroĈci”.
CierpliwoĈè chrzeĈcijaþska jest nadzwyczajnñ mocñ, jest
möstwem, które znalazäo pole dla swej säuĔby. CierpliwoĈè to
teĔ odwaga, która nie boi siö ponoszenia ofiar. Antoine de Saint-Exupery napisaä: „Nigdy nie traè cierpliwoĈci. To ostatni
klucz, który otwiera drzwi”.
Nasza cierpliwoĈè jest wprost proporcjonalna do naszej
wiözi z Bogiem. CierpliwoĈè jest sposobnoĈciñ okazania naszej
wytrwaäoĈci. Biblia mówi:
„Tu siö okaĔe wytrwanie Ĉwiötych, którzy przestrzegajñ
przykazaþ BoĔych i wiary Jezusa” (Obj 14,12).

Znoszenie jeden drugiego i przebaczanie
Przebaczanie to zaprzestanie oskarĔania drugiego oraz dostrzeganie w drugiej osobie narzödzia, które säuĔy naszemu
wzrostowi duchowemu.
Józef, syn patriarchy Jakuba, zrozumiaä tö zasadö doskonale. Mimo iĔ bracia sprzedali go jako niewolnika do Egiptu,
przebaczyä im. Kiedy spotkali go po wielu latach, obawiali siö,
Ĕe Józef bödzie chciaä siö zemĈciè, ale on powiedziaä:
„Nie bójcie siö! CzyĔ ja jestem na miejscu Boga? Wy
wprawdzie knuliĈcie zäo przeciwko mnie, ale Bóg obróciä to w dobro” (1 M 50,19-20).
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Ten, kto przebacza, nie myli siö! ChrzeĈcijaþskie maäĔeþstwo nie jest maäĔeþstwem bezkonfliktowym, lecz maäĔeþstwem, które potrafi przezwyciöĔaè konflikty. MaäĔonkowie
sñ gotowi do wzajemnego przebaczania. W maäĔeþstwach
chrzeĈcijaþskich zdarzajñ siö nieporozumienia, zatargi, starcia.
Dlaczego tak siö dzieje? Wszyscy nadal jesteĈmy grzesznikami i tworzymy zwiñzki, które potrzebujñ staäego zwyciöstwa,
uĈwiöcenia. Biblia mówi:
„GdyĔ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaäy BoĔej”; „Nie
ma ani jednego sprawiedliwego” (Rz 3,23.10).
WspóämaäĔonkowie zwykle pochodzñ z róĔnych rodzin,
majñ teĔ za sobñ odmienne doĈwiadczenia, które mogñ stawaè
siö przyczynñ niezgody. KaĔda ze stron stara siö forsowaè swój
punkt widzenia, a kiedy natrafi na trudnoĈci, czuje siö zagroĔona w swoich dñĔeniach. Do tego doäñcza siö jeszcze egoizm
möĔa lub Ĕony, albo obojga. KaĔda strona widzi swoje potrzeby, wäasne pragnienia, a takĔe swoje rzeczywiste czy teĔ urojone krzywdy. W rozĔaleniu przestajñ panowaè nad sobñ i wypowiadajñ niemiäe i obelĔywe säowa, których potem muszñ Ĕaäowaè.
JeĈli maäĔonkowie naprawdö siö kochajñ i szukajñ wzajemnego zrozumienia, wtedy starajñ siö wyjaĈniè swoje stanowiska i dojĈè do porozumienia. Po chwilowej burzy ponownie
zaĈwieci im säoþce.
Konflikty trzeba rozwiñzywaè natychmiast. Czas ich nie
uleczy. Nie wolno dopuĈciè do tego, by zäe säowa jñtrzyäy,
staäy siö przyczynñ bezsennoĈci, tworzyäy urazy i wywoäywaäy depresje. Zbyt däugo trwajñce napiöcia osäabiajñ wzajemne
uczucia, ĔyczliwoĈè. Ludzie, którzy sñ dla siebie najbliĔsi, stajñ
siö wobec siebie obojötni, obcy. Jeszcze jakiĈ czas Ĕyjñ obok
siebie, ale juĔ nie ze sobñ. Tak byè nie powinno.
Wszelkie spory naleĔy zaĔegnywaè szybko, jeszcze tego samego dnia. Säowo BoĔe upomina:
„Niech säoþce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).
Codziennie modlimy siö säowami Modlitwy Paþskiej:
„I odpuĈè nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Ta niebezpieczna w swoim wyrazie proĈba zawiera zarazem przyrzeczenie, Ĕe i my bödziemy wspaniaäomyĈlni
wobec drugich, jak Bóg wobec nas. GotowoĈè przebaczania
jest jednym z filarów maäĔeþstwa chrzeĈcijaþskiego.
W maäĔeþstwie trzeba zaczynaè kaĔdy dzieþ od przypomnienia sobie zachöty zawartej w Biblii:
„BñdĒcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajñc
sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuĈciä w Chrystusie” (Ef 4,32).
Martin Luther King kiedyĈ powiedziaä: „Odpuszczenie to
nie jest akt jednorazowy, a raczej permanentne podejĈcie do
Ĕycia”. Cztery zdania utrzymujñ maäĔeþstwo przy Ĕyciu: „Postñpiäem Ēle. Przepraszam. Wybacz mi. Kocham ciö”. Zdania te
nigdy nie bödñ naduĔywane.
Popularny teolog szkocki, William Barclay, powiedziaä:
„Nie jesteĈmy w stanie byè w porzñdku przed Bogiem, jeĈli nie
jesteĈmy w porzñdku przed ludĒmi”.

Mi³ołæ

„Lecz z nich najwiöksza jest miäoĈè!” (1 Kor 13,13).
MiäoĈè jest darem od Boga, a miäoĈè maäĔeþska jest tym
darem szczególnym. Najwiökszñ tragediñ Ĕycia nie jest to, Ĕe
ludzie umierajñ, ale Ĕe przestajñ kochaè.
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GdzieĈ to wyczytaäem, Ĕe sñ dwie rzeczy, których ukryè siö
nie da: faktu, Ĕe ktoĈ jest pijany i faktu, Ĕe ktoĈ jest zakochany.
MaäĔeþstwo to rzeczywiĈcie droga krzyĔowa. A krzyĔ to
symbol BoĔej miäoĈci. Co sprawiäo, Ĕe Pan Jezus wytrwaä do
koþca? On nie zrezygnowaä, nie poddaä siö! Do kaĔdej drogi,
a w szczególnoĈci „drogi krzyĔowej”, konieczne jest solidne
przygotowanie. DojrzaäoĈè, odpowiedzialnoĈè, bezwarunkowa
akceptacja ze wszystkimi wadami i zaletami, ĈwiadomoĈè tego,
czym jest maäĔeþstwo, to wszystko sñ cechy konieczne, by podjñè decyzjö o zawarciu zwiñzku maäĔeþskiego. Te wszystkie
rzeczy moĔna wyraziè jednym säowem: miäoĈè.
Tylko miäoĈè upowaĔnia nas do wypowiadania säów: „ćlubujö ci...”. To wäaĈnie miäoĈè spowodowaäa, Ĕe Pan Jezus nie
zostaä poraĔony przez haþbö Golgoty i dokoþczyä dzieäa zbawienia. Na krzyĔu wypowiedziaä säowa: „Wykonaäo siö!”. To
MiäoĈè zbawiäa Ĉwiat. Zanim drugiej osobie powiemy: „Kocham ciö”, dobrze jest wiedzieè, czym jest prawdziwa miäoĈè
i czy czasem nie mylimy jej z czymĈ, co niñ nie jest. Kiedy
säyszymy säowa „kocham ciö” spodziewamy siö, Ĕe za nimi stoi
okreĈlona rzeczywistoĈè. JakĔe przykre bywa rozgoryczenie,
kiedy okazuje siö, Ĕe stoi za nimi pustka, i to bez dna.
Prawdziwa miäoĈè w maäĔeþstwie chrzeĈcijaþskim jest
oparta na Bogu i dlatego jest otwarta na Boga i na bliĒniego.
Bogu zawdziöcza swój rozwój. MiäoĈè z Boga nie ma koþca:
„MiäoĈè nigdy nie ustaje!” (1 Kor 13,8).
Prawdziwa miäoĈè oznacza wyrzeczenia, ofiarnoĈè i poĈwiöcenie samego siebie:
„MiäoĈè nie szuka swego” (1 Kor 13,5).
Przykäadem dla wierzñcych wspóämaäĔonków jest Pan Jezus, który powiedziaä:
„Wiökszej miäoĈci nikt nie ma nad tö, jak gdy kto Ĕycie
swoje käadzie za przyjacióä swoich’” (J 15,13).
Pan Jezus dla nas grzesznych poĈwiöciä Swoje Ĕycie na
krzyĔu. Jego ofiara jest dramatycznym przesäaniem dla wszystkich maäĔonków:
„MöĔowie, miäujcie Ĕony swoje, jak i Chrystus umiäowaä
KoĈcióä i wydaä zaþ samego siebie. Tak teĔ möĔowie powinni
miäowaè Ĕony swoje, jak wäasne ciaäa. Kto miäuje Ĕonö swojñ, samego siebie miäuje. Albowiem nikt nigdy ciaäa swego nie
miaä w nienawiĈci, ale je Ĕywi i pielögnuje, jak i Chrystus KoĈcióä” (Ef 5,25.28-29).
MaäĔonkowie zawsze winni mieè przed oczyma krzyĔ Pana Jezusa.
MiäoĈè maäĔeþska to nie akt, lecz proces. Podlega ona prawom
rozwoju od formy „ja”, poprzez wysuniöcie na pierwszy plan
„my”, aĔ do caäkowitego pierwszeþstwa wspóämaäĔonka „ty”.
MiäoĈè maäĔeþskñ trzeba budowaè kaĔdego dnia. Wymaga
to odpowiedzialnoĈci, pracowitoĈci i caäkowitego poĈwiöcenia
siö: „Bóg jest miäoĈciñ!” (1 J 4,16).
Prawdziwa miäoĈè to wiöĒ, która „nie ulega korozji”. Bóg
obecny w maäĔeþstwie to miäoĈè, która nie gaĈnie. To podstawa
maäĔeþstwa i rodziny!
Czes³aw Bassara (proword@proword.eu; www.proword.eu)

„Ma³¿eñstwo jest darem!” to tytuä nowej ksiñĔki przy-

gotowywanej przez brata Czesäawa Bassarö, której wydanie jest
planowane na sierpieþ 2016 roku. KsiñĔka ta (i kilkanaĈcie innych) do nabycia w Wydawnictwie DK Team: biuro@dkteam.pl

NAJCIEMNIEJ JEST PRZED ŁWITEM

Marta Karel

„Gdy caäñ ziemiö zalegajñ mroki, a nad ludami widaè tylko ciemnoĈci,
wtedy to ukaĔe siö Pan ponad tobñ, i Jego chwaäa zajaĈnieje w górze”
Ks. Izajasza 60,2

Od

czasu do czasu bywam w firmie mieszczñcej siö
w nowoczesnym biurowcu. Spotkaäo mnie tam
ciekawe przeĔycie, przy okazji… wizyty w toalecie. PoniewaĔ przy drzwiach nie byäo Ĕadnego wäñcznika,
Ĉmiaäo nacisnöäam klamkö i weszäam do Ĉrodka. Drzwi zamknöäy siö bezszelestnie i znalazäam siö w caäkowicie zaciemnionym pomieszczeniu. Usiäowaäam odnaleĒè wäñcznik Ĉwiatäa, dotykajñc po omacku Ĉciany po obu stronach
futryny, ale bezskutecznie. Poczuäam siö nieswojo i, stojñc
w progu, rozwaĔaäam, czy gäupiej bödzie wróciè i udawaè,
Ĕe wszystko w porzñdku, czy wróciè i poprosiè o pomoc.
Po chwili, bardziej instynktownie niĔ celowo, zrobiäam
krok wprzód i nagle pod sufitem zamrugaäa Ĉwietlówka.
Aha! Czyli tak to dziaäa – peäna automatyzacja! Wchodzñc
do kabiny – równieĔ ciemnej – wiedziaäam juĔ, czego siö
spodziewaè. Mimo to z trudem zmusiäam siö do zamkniöcia
za sobñ drzwi i spokojnego odczekania 2-3 sekund. Byäy
to wyjñtkowo däugie sekundy. Jedyne, czego mogäam siö
uchwyciè, to wiara, poparta doĈwiadczeniem, Ĕe za chwilö
zapali siö Ĉwiatäo. Tak däugo, jak drzwi pozostawaäy uchylone, a ja staäam w progu, panowaäy ciemnoĈci. Dopiero
kiedy zdecydowaäam siö zamknñè je za sobñ i zrobiè krok
do przodu, nadeszäa zmiana.
Zaczöäam myĈleè o momentach, kiedy otaczaäa mnie
ciemnoĈè niewidzialna dla oczu, ale wyraĒnie wyczuwana
sercem. Niekiedy mrok zapadaä powoli i niepostrzeĔenie,
innym razem znienacka znajdowaäam siö jakby w samym
Ĉrodku wchäaniajñcej mnie czarnej dziury. Nie wiadomo,
którödy do wyjĈcia, nie wiadomo, czy w ogóle jest stñd jakieĈ wyjĈcie?! Czy wiesz, co mam na myĈli?
„JeĔeli w przeciñgu najbliĔszego miesiñca nie znajdö pracy, zostanö bez Ĉrodków do Ĕycia. Póki co, na 20 wysäanych
ofert, dostaäam jednñ odpowiedĒ. Odmownñ”.
„Jak mam dalej Ĕyè? Potraktowaä mnie gorzej niĔ psa.
Zostawiä jak niepotrzebny, zuĔyty przedmiot. Nienawidzö go.
Nienawidzö siebie…”.
„Jestem beznadziejnñ matkñ. Staram siö panowaè nad
sobñ, ale nie ma dnia, Ĕebym nie wybuchnöäa na dzieci, zupeänie niewspóämiernie do sytuacji. Wstyd mi, przepraszam je,
a nastöpnego dnia robiö dokäadnie to samo”.
„Nasze maäĔeþstwo coraz mniej ma wspólnego z uĈmiechniötñ parñ ze Ĉlubnych zdjöè. KiedyĈ byäo inaczej, ale dzisiaj
nie ma juĔ wäaĈciwie znaczenia, które z nas oddaliäo siö pierwsze. Nie wiem, kim jest ten czäowiek, obok którego budzö siö co
rano. Nie wiem nawet, czy chcö to jeszcze wiedzieè”.
„To nie moĔe byè prawda, lekarze musieli siö pomyliè! Muszö powtórzyè badania. Dlaczego wäaĈnie ja, dlaczego teraz,
czemu w ten sposób!”.
Trudno porównywaè utratö pracy z diagnozñ o nieuleczalnej chorobie. Kiedy jednak znajdujemy siö w samym
Ĉrodku naszej „doliny cienia”, nie myĈlimy o tym, Ĕe mogäoby byè jeszcze ciemniej lub odrobinö jaĈniej. Pojawiajñ
siö za to gorñczkowe pytania: Czy to kara? Za co? Dlaczego

wäaĈnie ja? Jak siö stñd wyrwaè? Czego uchwyciè? W którñ
stronö pójĈè? JesteĈmy zagubieni, zdezorientowani, czösto
przeraĔeni i samotni.
ēyjñcy ponad sto lat temu brytyjski kaznodzieja,
Oswald Chambers, na temat ciemnoĈci napisaä takie säowa:
„Przychodzñ czasy, gdy Bóg poddaje nas lekcji ciemnoĈci,
ĔebyĈmy nauczyli siö Go säuchaè. ćpiewajñce ptaki uczñ siö
Ĉpiewaè w ciemnoĈci, a my stajemy w cieniu BoĔej däoni,
aĔ nauczymy siö Go säyszeè... Obserwuj bacznie, gdzie Bóg
umieszcza ciö w ciemnoĈci, a gdy juĔ tam siö znajdziesz, nic
nie mów. Czy jesteĈ w ciemnoĈciach wäaĈnie teraz, w swojej
sytuacji Ĕyciowej, albo w swoim Ĕyciu z Bogiem? W takim
razie pozostaþ w milczeniu... Gdy jesteĈ w ciemnoĈci, säuchaj…”.
To ciekawe, nigdy nie pomyĈlaäabym, Ĕe bödñc w ciemnoĈci, mogö säuchaè. Owszem - woäaè, krzyczeè, päakaè,
pytaè… To przychodzi znacznie szybciej i w sposób naturalny. Jednak kiedy wykrzyczymy juĔ wszystkie pytania,
wypäaczemy Ĕal i bezsilnoĈè, zapada cisza. Wsäuchujñc siö
w niñ, nie jesteĈmy w stanie przewidzieè, co usäyszymy.
Nie wiemy nawet, jak däugo przyjdzie nam czekaè. MoĔemy jednak byè pewne, Ĕe coĈ usäyszymy. Skñd ta pewnoĈè?
Päynie z wiary, Ĕe Ten, który daä obietnicö jest prawdomówny i godny zaufania. Nasz Bóg jest godny zaufania,
prawdomówny, wierny i dobry. Säowa, które On wypowiada majñ moc sprawczñ. Jego Ĉwiatäo usuwa strach, sprawia,
Ĕe widzimy rzeczy takimi, jakimi sñ naprawdö. On obiecuje: „Sprawiö, Ĕe niewidomi pójdñ po nieznanej drodze, powiodö ich ĈcieĔkami, których nie znajñ, ciemnoĈci zamieniö przed
nimi w Ĉwiatäo, a wyboiste miejsca w równinö. Oto sñ rzeczy,
których dokonam i nie zaniecham” (Iz 42,16).
Przepiökne zjawisko opisuje jedna z moich ulubionych
autorek, Maägorzata Musierowicz. Bywa, Ĕe w krótkie majowe noce pani Maägorzata wcale nie käadzie siö spaè, ale
pracuje, a nad ranem spaceruje po uĈpionym ogrodzie. „ZauwaĔyäam, Ĕe w pewnym momencie, tuĔ przed Ĉwitem, kiedy milknñ säowiki, powietrze nagle siö ochäadza. To chyba
wäaĈnie wtedy z nieba na ziemiö opada rosa, by osiñĈè na
wszystkim pereäkami wilgoci. Mówiö „chyba”, bo nigdy
nie widziaäam jej nadejĈcia. Po prostu nagle, w ciszy i ciemnoĈci trawa staje siö mokra, powietrze – wilgotne. Rosa pojawia siö niepostrzeĔenie, bezszelestnie, dyskretnie”.
Bez wzglödu na to, jak ciemna i däuga jest nasza noc w koþcu nadejdzie poranek. Po pozornym triumfie zäa w Wielki
Piñtek, przyszedä moment, kiedy wstaäo säoþce i oĈwietliäo
pusty grób Zmartwychwstaäego Chrystusa.
Czy pamiötasz o tym, Komu zaufaäaĈ? Czy äatwiej przychodzi Ci wsäuchiwaè siö w swoje obawy, czy w Jego säowa? On jest gotowy przeprowadziè Ciebie i mnie przez dolinö cienia. KaĔdy krok z Nim zbliĔa nas do Ĉwitu.
„Trzymajmy siö niewzruszenie nadziei, którñ wyznajemy,
bo wierny jest Ten, który daä obietnicö” Hbr 10,23
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TYMCZASEM…

Piotr ¯¹d³o

„Gdy tak do nich przemawiaä, przyszedä jeden z przeäoĔonych synagogi i, rzucajñc mu siö do stóp, rzekä:
„[Panie!] Córka moja skonaäa przed chwilñ. Ale przyjdĒ i wäóĔ na niñ rökö swñ, a odĔyje. A Jezus powstaä
i poszedä za nim wraz z uczniami swymi. Tymczasem pewna niewiasta, która juĔ od dwunastu lat cierpiaäa
na krwotok, zbliĔyäa siö z tyäu i dotknöäa strzöpców jego päaszcza” Mt 9,19-20 /przekä. Kowalskiego/.

O

to maäy wycinek z Ĕycia naszego Pana. Gdy jeszcze mówiä…, przyszedä do niego czäowiek z problemem. Kiedy idzie, odpowiadajñc na potrzebö
czäowieka, „tymczasem” pojawia siö kobieta, która ma
problem. Spotykam ludzi, którzy dñĔñ do jasno okreĈlonych celów: „DziĈ mam do zrobienia to i tamto - waĔne
sprawy, dla Boga oczywiĈcie”. Dziejñ siö jednak rzeczy
w tym samym czasie (takie jest znaczenie säowa tymczasem), na które muszö jakoĈ zareagowaè. I oto pojawia siö
pytanie: Jak na nie reagujö?
W drodze „do celu” Jezus miaä wiele przerywników
w postaci proszñcych go o pomoc ludzi. Zwykle siö nad
nimi pochylaä, ofiarujñc im czas. Czasami warto przystanñè, zatrzymaè siö i pomóc.
Nie mielibyĈmy piöknej historii z Samarytankñ gdyby
nie fakt, Ĕe Jezus w drodze do celu, do Galilei, zmöczony
usiadä przy studni... „W drodze” nawiñzaäa siö niezwykäa
konwersacja i padäa jedna z niezwykäych wypowiedzi
Jezusa: „…kto by piä wodö, którñ Ja mu dam, nie bödzie
pragnñä na wieki; ale ta woda, którñ Ja mu dam, stanie siö
w nim studniñ wody wytryskujñcej ku Ĕywotowi wiecznemu..”. Co wiöcej, ta kobieta na gäos Pana odpowiedziaäa.
Jezus, Ĕyjñc na ziemi, peäniä wolö swego Ojca równieĔ w tej „drodze do celu”, równieĔ w tych chwilach,
kiedy czasami dziaäo siö kilka rzeczy jednoczeĈnie.
Niech Bóg wskazuje nam te chwile „tymczasem”,
kiedy moĔemy znaleĒè czas dla czäowieka w windzie, dla
osoby na parkingu, dla pracownika na stacji benzynowej
(LPG tankuje siö däugo:), dla pacjenta w przychodni, dla
kasjerki, do której akurat nie ma kolejki itp. Co powiedzieè? Dobrñ nowinö! O Jezusie! MoĔna to zrobiè, majñc
nawet niewiele czasu, w tak zwanym miödzyczasie.

Post scriptum
Wczoraj staäem w kolejce w aptece. Panowaäo typowe napiöcie: kto pierwszy doskoczy do jednego z piöciu
stanowisk. Byäo nas jedenastu „w drodze do celu”, którym byä zakup lekarstw. Podczas oczekiwania Pan Bóg
przypomniaä mi znajomñ Martö, która pracuje jako farmaceutka, codziennie w takim wirze, i mogäem siö o niñ pomodliè. Kiedy w koþcu podszedäem do wolnego stanowiska i kupiäem juĔ leki, na odchodne wyraziäem podziw dla
ciöĔkiej pracy tej Pani magister. Przyjöäa to z wdziöczno2014
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Ĉciñ. Czy przekazaäem Dobrñ Nowinö? MyĈlö, Ĕe zrobiäem
pierwszy krok! Okazaäem miäoĈè i troskö, Ĕe nie jest ona dla
mnie tylko „robotem”. Mam siö teraz o kogo modliè, a do
tej apteki jeszcze wrócö…

Klejnoty
obietnic Bo¿ych

– nowe wydanie w tañszej wersji!

Zamówienia:
Piotr ēñdäo, tel: 501 777 059
e-mail: pio.zadlo@gmail.com
Cena wyjłciowa:
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Wyrwany
z r¹k hitlerowców

Rachmil Frydland

Z okupacyjnych wspomnieñ chrzeŎcijanina pochodzenia ¿ydowskiego
„…a röka Boga naszego byäa nad nami, i wyrwaäa nas z röki nieprzyjaciela i czyhajñcego na nas w drodze”
(Ezdr 8,31).

D

ziaäo siö to 28 sierpnia 1939 roku, kiedy doszedäem
do przekonania, Ĕe wojna jest moĔliwa. Postanowiäem mimo to pozostaè w Warszawie. Z chwilñ
wybuchu wojny ĔywnoĈè, którñ posiadaäem, byäa na wyczerpaniu, a moĔliwoĈci kupienia czegoĈ do zjedzenia
byäy znikome. Wraz z kilkoma mäodymi ēydami-chrzeĈcijanami ĔyliĈmy z porcji, która wystarczyäa zaledwie
na dziesiöè dni. W tym czasie otrzymaliĈmy wezwanie,
aby stawiè siö do obrony Warszawy.
Trzech z nas przyjöäo to wezwanie bez zastrzeĔeþ, natomiast ja sam, nie chcñc wedle moich przekonaþ strzelaè,
prosiäem o przydzielenie mi jakiejkolwiek pracy, bodaj
fizycznej, w czym mógäbym byè pomocny, i otrzymaäem
jñ. Byäy to ciöĔkie dni. ZnajdowaliĈmy siö blisko linii
frontu i byliĈmy bombardowani dniem i nocñ, ale przeĔyliĈmy i to. Wprawdzie jeden z nas zostaä ranny, lecz po
wielu tygodniach pobytu w szpitalu – wyzdrowiaä.

Wejłcie Niemców do Warszawy

Niemcy wkroczyli do Warszawy z koþcem wrzeĈnia i z tñ chwilñ rozpoczñä siö powszechny gäód. Jeden
z braci ēydów stanñä w kolejce, aby otrzymaè talerz
gorñcej zupy, którñ Niemcy propagandowo rozdzielali
zgäodniaäym mieszkaþcom. Zostaä on rozpoznany jako
ēyd, pobity i wyrzucony przez Niemców z kolejki. Na
skutek takich warunków postanowiäem opuĈciè Warszawö
i schroniè siö na wsi w pobliĔu Päocka, odlegäej o 75 mil
drogi pieszej. PodkreĈlam: drogi pieszej, poniewaĔ ludnoĈci Ĕydowskiej nie wolno byäo korzystaè z i tak juĔ
ograniczonych Ĉrodków publicznej lokomocji. JednakĔe
przy opuszczaniu Warszawy zostaäem zatrzymany przez
Niemców. Jeden z nich popatrzyä mi bystro w twarz i zawoäaä ostro: „JesteĈ ēydem?!”. Nic nie odpowiedziaäem.

Niemiec popchnñä mnie na brzeg szosy, gdzie wröczono
mi szpadel i zmuszono do caäodziennej ciöĔkiej pracy,
bez odrobiny jedzenia w ciñgu caäego dnia.
Okoäo wieczora po pracy zaprowadzono nas do obozu, gdzie usiadäem i rozpäakaäem siö. Sam nie wiedziaäem
dlaczego. Niektórzy z moich towarzyszy niedoli, ēydzi,
próbowali mnie pocieszaè. Otrzñsnñäem siö, otaräem äzy
i zaczñäem im Ĉwiadczyè o moim Zbawicielu. Nieco póĒniej, korzystajñc z chwili nieuwagi straĔy, udaäo mi siö
opuĈciè obóz na oczach wszystkich, niezatrzymywany
przez nikogo. Kiedy znalazäem siö na otwartej drodze,
ogarnöäo mnie wzruszenie i oczy moje zaszäy znowu äzami. Nastöpnego dnia udaäo mi siö kupiè coĈkolwiek do
zjedzenia; wielka byäa moja radoĈè, kiedy wszedäszy do
napotkanego sklepu zobaczyäem chleb! JakĔe ĈwieĔy i smakowity mi siö wtedy wydawaä! I tak po trzech
dniach wödrówki znalazäem siö w Päocku wĈród braci,
którzy przyjöli mnie z otwartymi ramionami.

Triumf wiary
W lecie 1940 roku postanowiäem udaè siö do Cheäma.
Ale i w tej podróĔy kilku pijanych napotkanych Niemców zäapaäo mnie i zbiäo kijem do utraty przytomnoĈci.
Po przyjĈciu do siebie dowlokäem siö jakoĈ pokrwawiony wreszcie do Cheäma. Tu doktor, obejrzawszy moje
rany, bardzo sceptycznie oceniä mój powrót do zdrowia,
poniewaĔ podejrzewaä infekcjö i zakaĔenie krwi. Jednak
ku jego wielkiemu zdumieniu rany zaczöäy siö szybko
goiè, tak Ĕe juĔ po tygodniu, cierpiñc wprawdzie jeszcze
i wymiotujñc krwiñ, zaczñäem odzyskiwaè siäy.
W tym czasie zarabiaäem na Ĕycie, pracujñc od czasu
do czasu u gospodarzy na roli. Z poczñtku nie byäo tej
pracy tak wiele, ale daäem siö tutaj poznaè jako uczciwy
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pracownik. Tak wiöc za wyjñtkiem niedzieli pracowaäem
ciöĔko, podejmujñc siö kaĔdej pracy w gospodarstwie
wiejskim, od Ĉwitu do nocy nie majñc czasu na czytanie Säowa BoĔego. O, gdybym mógä przewidzieè, co siö
stanie, raczej sam nie jadäbym i nie pracowaä, aby móc
czymkolwiek dopomóc tym, którzy mieli przejĈè takñ
martyrologiö.

Bóg mocniejszy ni¿ cz³owiek

W zimie 1941/1942 trudno byäo juĔ dostaè pracö na
wsi. W wiökszych miastach Polski utworzono getta tzn.
wydzielono specjalne dzielnice dla ludnoĈci Ĕydowskiej,
które otoczono wysokim murem i drutem kolczastym.
Tym, którzy pozostali jeszcze po wsiach, zabroniono
pod groĒbñ kary Ĉmierci opuszczaè miejsca zamieszkania. Mimo tych zakazów wiele razy ryzykowaäem Ĕycie,
udajñc siö do pobliskiego miasteczka, aby zdobyè coĈ do
jedzenia dla siebie i dla rodziców. Matka moja zaczöäa
interesowaè siö Säowem BoĔym i nawet po kryjomu czytywaäa po hebrajsku Nowy Testament. Napotkaäem i w tym
czasie ēydów, którzy skäaniali siö ku moim Ĉwiadectwom o Panu Jezusie Chrystusie.

Komory gazowe

Nadszedä czas, kiedy pociñg za pociñgiem wypeänione ludnoĈciñ Ĕydowskñ zaczöli Niemcy przysyäaè do
komór gazowych i krematoriów, odlegäych zaledwie
o 12 mil od naszego miejsca pobytu. ZdawaliĈmy sobie
dobrze sprawö, co nas czeka. JednakĔe i teraz, mimo
groĒby schwytania udawaäem siö w niedzielö do Cheäma, aby uczestniczyè w Wieczerzy Paþskiej wĈród grona
braci. Tak przeĔyäem szereg miesiöcy, pracujñc ciöĔko
jak niewolnik w obozie pracy, ale i tutaj miaäem okazjö
Ĉwiadczyè o Panu.
Nadszedä dzieþ 30 sierpnia 1942 r. Zdawaäo siö, Ĕe
to koniec mojej wödrówki Ĕyciowej, bo oto otrzymaäem
nakaz udania siö do komory gazowej. Nie ruszyäem siö
z miejsca i pozostaäem w domu, oczekujñc zmiäowania
Paþskiego. W koþcu 24 wrzeĈnia przyszedä po mnie osobiĈcie wójt, kiedy pomagaäem jednemu z chäopów rñbaè
drzewo i pokazaä mi nakaz Gestapo odstawienia mnie
osobiĈcie do miejsca przeznaczenia. Daä mi czas, abym
siö mógä poĔegnaè z rodzicami; wszyscy we äzach,
a zwäaszcza Matka moja – rozstaliĈmy siö. JednakĔe i w tym doĈwiadczeniu mój Zbawiciel nie opuĈciä
mnie, bo oto czäowiek, który mnie prowadziä, ulitowaä
siö nade mnñ i daä mi do zrozumienia, abym uciekaä, co
teĔ uczyniäem, chroniñc siö w pobliskim lesie. Z caäej
mojej rodziny siostra ukryäa siö na wsi, a rodzice zostali
spaleni. W lesie byäo nas kilka osób, z których dwie zbiegäy ostatnio z pociñgu Ĉmierci. Tñ maäñ grupkñ zaczöliĈmy uwielbiaè Pana, Ĉpiewajñc pieĈni i czytajñc Bibliö.

Łnieg i łmieræ

I znowu zmiana losu. 24 listopada otrzymaäem wiadomoĈè, Ĕe siostra moja, która siö ukrywaäa, zostaäa zamordowana. Terror wzrastaä do tego stopnia, Ĕe musieliĈmy
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ukrywaè siö w wysokiej trawie, która tu rosäa w lesie.
Wykryto wreszcie nasze skromne zapasy ĔywnoĈci, ale
my sami zostaliĈmy zachowani. W nocy zaczñä padaè obfity Ĉnieg i pokryä ziemiö na wysokoĈè trzech stóp. MusieliĈmy w koþcu wyruszyè na poszukiwanie poĔywienia.
I kiedy znaleĒliĈmy siö na drodze prowadzñcej do wsi,
usäyszeliĈmy nagle strzelaninö i okrzyki: „Staè! Staè!”,
i znowu strzaäy. Co robiè? Nie wiem, co siö ze mnñ dziaäo,
nie pamiötam. Wiem tylko, Ĕe zaczñäem biec przed siebie
bez tchu i widocznie hitlerowcy spostrzegli mnie z daleka, bo pociski zaczöäy Ĉwistaè koäo mojej gäowy. W koþcu nastaäa cisza i ponownie zostaäem ocalony. Osunñäem
siö zupeänie wyczerpany na pieþ Ĉciötego drzewa, nie mogñc zebraè myĈli nawet do modlitwy, aby podziökowaè
Bogu za jeszcze jedno wyrwanie mnie z rñk oprawców.
Byäem caäy spocony, a poniewaĔ byäo zimno, zaczñäem
zbieraè patyki, aby roznieciè ogieþ i trochö siö ogrzaè.
Nareszcie mogäem zebraè myĈli. W pobliĔu nie byäo nikogo, kto mógäby mnie pocieszyè, tylko päomieþ mego
maäego ogniska rozjaĈniaä nieco ciemnoĈci, które mnie
otaczaäy. Caäe moje jestestwo zdawaäo siö krzyczeè gäoĈno: „Dlaczego jesteĈmy tak strasznie przeĈladowani?”.
Nadszedä poranek, a z nim trochö wiadomoĈci; byäem
przekonany, Ĕe moi towarzysze niedoli nie Ĕyjñ. Byäem
tak zdeterminowany, Ĕe o maäo sam nie oddaäem siö
w röce policji, lecz nie mogäem znaleĒè w sobie doĈè siä,
aby powstaè i udaè siö na jej poszukiwania.
Tak, ale poza tym wszystkim, co siö staäo, jest jeszcze
Pan, ten sam wczoraj, co i dziĈ. Przemówiä do mnie swoim säodkim i miökkim gäosem: „…dosyè masz na äasce
Mojej…; nie miaä doĈè Job?, a Paweä?”. Ucieszyäem siö,
chcñc zrozumieè, co Pan chce mi przez to powiedzieè.
A powiedziaä mi wiele. Po pewnym czasie oczy znowu
zaszäy mi äzami, lecz nie byäy to juĔ äzy zwñtpienia, lecz
äzy radoĈci, äzy zwyciöstwa! Pozostaäem na miejscu, zdecydowany poddaè siö woli BoĔej, oddajñc Mu swe Ĕycie
dla Jego säuĔby. Powiedziaäem sobie: „JeĈli nie jestem
Mu wiöcej potrzebny na tym Ĉwiecie, to mnie zabierze,
lecz jeĈli mam jeszcze coĈ do wypeänienia, czemu mam
wñtpiè i buntowaè siö przeciwko Jego wszechmocnej
woli?”. Upadäem na kolana i Pan dotknñä siö mego serca.
Byäem uleczony.
Pozostaäem sam w tym okrutnym Ĉwiecie, sam w lesie wĈród dzikich zwierzñt. Zdawaäem sobie sprawö, Ĕe
däugo juĔ tutaj przebywaè nie mogö, ale wiedziaäem teĔ,
Ĕe nie jestem samotny, poniewaĔ mój Zbawiciel przyrzekä mnie nie opuszczaè. Jak drogocenna byäa dla mnie
wtedy ta ĈwiadomoĈè.

¯ycie moje oddajê Tobie

Pewnego dnia postanowiäem wreszcie wyruszyè z mego
ukrycia i udaè siö do Warszawy. Lecz i tym razem mnie
zäapano. Wprawdzie nie zabito mnie na miejscu, ale zamkniöto w obozie liczñcym okoäo piöè tysiöcy ēydów.
Przebywaäem tam osiem dni, ale wiem, Ĕe byäo to z woli
BoĔej, abym Ĉwiadczyä o moim Zbawicielu. Wielu spo-

Ĉród ēydów uwierzyäo mojemu Ĉwiadectwu i wkrótce
nawet tutaj zyskaäem grono sympatyków. Pod koniec
tych oĈmiu dni SS-mani uzbrojeni w karabiny maszynowe otoczyli obóz, ale mój Pan mnie nie opuĈciä, tak jak
mi to przyrzekä, bowiem skorzystaäem z nieuwagi moich
przeĈladowców, przeskoczyäem przez studniö, z której
czerpano wodö na potrzeby obozu i wioski. Byäem wolny!
Raz jeszcze próbowaäem dostaè siö do Warszawy.
W Cheämie Bracia zaopatrzyli mnie w bilet kolejowy do
Warszawy, dokñd przybyäem tym razem bez przeszkód
20 grudnia 1942 roku, aby na ćwiöta Narodzenia Chrystusa Pana powróciè znowu do Cheäma. Dokäadnie w czasie
Ĉwiñt, kiedy szedäem ze wsi do miasta, zostaäem znowu
schwytany.
Prowadzony przez mego przeĈladowcö, w pewnym
momencie zwróciäem siö do niego, aby mi pozwoliä siö
pomodliè. Poczñtkowo nie chciaä siö zgodziè, krzyczaä
i zäoĈciä siö, ale nawet ĈwiadomoĈè, Ĕe znajdujö siö kilkaset metrów od siedziby Gestapo nie mogäa mnie powstrzymaè od potrzeby modlitwy. Upadäem na kolana,
polecajñc mojñ duszö i Ĕycie Bogu. Ku mojemu zdumieniu, gdy powstaäem z kolan, mój przeĈladowca zaczñä
mówiè do mnie caäkiem zmienionym gäosem i w koþcu
puĈciä mnie wolno. Oto jak wielka jest potöga modlitwy.
Powróciäem do Warszawy, gdzie juĔ pozostaäem, polecajñc siö äasce BoĔej.

Warszawskie getto

Przechadzaäem siö od czasu do czasu w pobliĔu murów otaczajñcych warszawskie getto, szukajñc moĔliwoĈci, by dostaè siö do wewnñtrz, a mieszkaäem kñtem w coraz to innym miejscu, znajdujñc schronienie na jednñ lub
dwie noce w chrzeĈcijaþskim skäadzie trumien. Wspólnie
z innym ukrywajñcym siö mäodym ēydem, wyĈcieäaliĈmy sobie trumny wiórami i tak przesypialiĈmy noce.
W niedäugim czasie mój towarzysz zostaä schwytany i zamordowany.
Z poczñtkiem wiosny 1943 roku poznaäem grupkö
dziesiöciu ēydów, którzy pracujñc u swego przedsiöbiorcy pogrzebowego, jako fachowcy mieli specjalnñ przepustkö na przekraczanie bram getta. I tak w pewien piñtek zabrali mnie ze sobñ w miejsce pewnego ēyda, który
tego dnia nie opuĈciä getta. Tak wiöc dokäadnie na tydzieþ przed likwidacjñ getta miaäem sposobnoĈè znaleĒè
siö wĈród swoich wspóäpracowników. Odnalazäem tam
pewnñ grupö moich drogich wierzñcych braci – ēydów,
którzy opowiedzieli mi swoje cudowne przeĔycia. Wielu
z nich zmaräo póĒniej z gäodu i wycieþczenia lub zostaäo
uwiözionych i zamöczonych na Ĉmierè.
Józef Eisenberg, mäody czäowiek, który uwierzyä
w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza tuĔ przed wybuchem
wojny, specjalnie sprowadziä do getta brata Stanisäawa
Krakiewicza, polskiego kaznodziejö, aby przyjñè chrzest
Ĉwiöty. Józef zostaä póĒniej uwiöziony i w swojej celi,

oczekujñc na Ĉmierè, wypisaä na Ĉcianie fragment ulubionej pieĈni: „Niechaj w sercach radoĈè päonie…”.
Tak siö zäoĔyäo, Ĕe tego samego dnia oficer hitlerowski,
zobaczywszy napis na murze, rozkazaä täumaczowi przeäoĔyè sobie te säowa (a byäa to pieĈþ napisana po polsku,
ale przetäumaczona z niemieckiego). Wysäuchawszy do
koþca täumaczenia, zaĔñdaä, by przyznaä siö ten, kto to napisaä, w przeciwnym razie wszyscy odpowiedzñ za niego.
Eisenberg wystñpiä naprzód i potwierdziä, Ĕe to jego
pismo. Oficer wyszedä z celi bez säowa, a w kilka godzin
póĒniej Józio byä wolny.
Podczas mojej bytnoĈci w getcie staraäem siö pocieszaè oczekujñcych na eksterminacjö jak tylko mogäem.
Jednak czas upäywaä i wszyscy nalegali, abym opuĈciä
juĔ to miejsce - skoro Bóg zachowaä mnie do tej pory, zachowa i dalej, do koþca wojny, Ĕebym mógä wszystkim
chrzeĈcijanom opisaè ich cierpienia. OpuĈciäem getto,
a byäem prawdopodobnie ostatnim czäowiekiem, który
uszedä dosäownie przed momentem rozpoczöcia przez
hitlerowców likwidacji ēydów. Czas wlókä siö powoli,
a ja uczyäem siö ufaè Panu w kaĔdej minucie. Nadal koczowaäem bez staäego miejsca zamieszkania u dobrych
ludzi, którzy sami ryzykowali Ĕycie, udzielajñc mi schronienia bñdĒ w swoim wäasnym domu, bñdĒ w skäadzie
trumien (jak juĔ wspomniaäem), albo w stodole. Jednak
w kaĔdym z tych miejsc czuäem opiekö Paþskñ i wiedziaäem, Ĕe mnie zachowa tak däugo, jak bödzie to Jego wolñ.
I tej woli poddaäem siö caäkowicie. Byäem gotowy.
Wreszcie wybiäa godzina wolnoĈci! Nikt juĔ nie bödzie na mnie polowaä jak na dzikie zwierzö i skazywaä na
Ĉmierè tylko z tego powodu, Ĕe jestem ēydem. Tösknota
za wolnoĈciñ i pragnienie spoäecznoĈci braterskiej, jakie
miaäem w sercu, zostaäy speänione przez mego wiernego Pana. Oto dziöki pomocy braci z zagranicy mogäem
wyjechaè do Szkoäy Biblijnej w Anglii, a tam juĔ Pan
otworzyä mi drogö do Stanów Zjednoczonych, abym
mógä podjñè siö pracy dla Niego poĈród milionów ēydów
w Nowym Jorku.
Czy Jeszua-Jezus jest twoim Mesjaszem
i Zbawicielem?

„…przychylna wola serca mego i modlitwa, którñ
czyniö do Boga za Izraelem jest ku ich zbawieniu…”
(Rz 10,1). (przekäad wg Biblii Gdaþskiej)

T³umaczenie: Gustaw Stephan
Autorem tego wspomnienia jest Brat znany podczas
okupacji pod nazwiskiem Jana Pietruszczaka. Mocñ
BoĔñ cudownie ocalony i wyrwany z rñk hitlerowskich,
przeĔyä okupacjö w kraju, wyjechaä nastöpnie po wojnie
za granicö i przebywaä w Stanach Zjednoczonych, gdzie
byä dyrektorem Ĕydowskiego Towarzystwa Misyjnego.
Przedruk z czasopisma „ChrzeĈcijanin”, nr 5-7, 1958, s. 19-22
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Jak oni mi³owali swego Pana…

Waldemar Kuniczuk
(1947-2015)

J

Kocha³ Boga, ludzi, ¿ycie…

ego miedziane róĔe zdobiñ domy nie tylko osób z Rabki, ale i z wielu miejsc w Polsce, Europie i na innych
kontynentach, dokñd zostaäy rozwiezione jako prezenty. Waldek zawsze hojnie nimi obdarowywaä. Niemaäo ludzi w Rabce zna teĔ jego rzeĒby w drewnie czy
artystyczne szyldy na kilku budynkach naszego miasta:
ćlñskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im.
Szebesty, willi „Jaworzyna”, kiedyĈ na dawnej „Zaborniance” (obecnie „Siwy Dym”) czy na „Janosiku”.
Metaloplastyka byäa jego pasjñ, ale nie od tego siö
zaczöäo. Jeszcze bödñc w szkole podstawowej, maäy
prezent od ojca, scyzoryk, rozbudziä w nim zainteresowanie rzeĒbñ i juĔ wtedy zaczñä tworzyè w drewnie.
Pochodziä z rodziny, gdzie zajmowano siö sztukñ typu
snycerstwo, kowalstwo, rysunek, rzeĒba czy metaloplastyka, wiöc w naturalny sposób zaczñä wykonywaè
to, co potem staäo siö jego wielkñ pasjñ i równoczeĈnie
zawodem wykonywanym. Praca w Andrychowskiej Fabryce Maszyn w zawodzie Ĉlusarz precyzyjny pomagaäa mu potem w metaloplastyce – to wäaĈnie tam nabyä
jeszcze wiökszñ precyzjö w rökach. Jak wspomina jego
rodzina, pierwsze swoje däuta robiä sam, gdyĔ w czasie
komunizmu nieäatwo byäo taki sprzöt nabyè. Ze zäamanego noĔa potrafiä zrobiè specjalistyczne däuto; równieĔ
póĒniej wiökszoĈè swoich narzödzi do metaloplastyki
zaprojektowaä i zrobiä sam, poniewaĔ wiele jego prac to
projekty autorskie i wäasnoröcznie tworzyä ich elementy.
Zanim zaczñä robiè miedziane róĔe, pierwszymi motywami kwiatowymi byäy szarotka alpejska i oset górski
(dziewiöèsiä bezäodygowy), które wykonywaä w mosiñdzu. Innym czöstym motywem jego prac byäa parzenica.
Gdy prowadziä warsztaty z rökodzielnictwa i opowiadaä
o folklorze góralskim, wyjaĈniaä, jakie funkcje speäniaäy poszczególne elementy stroju góralskiego i wtedy teĔ
prezentowaä wykonywane przez siebie spinki do koszul
w ksztaäcie parzenic. Nie baä siö wyzwaþ artystycznych!
Rodzina wspomina, Ĕe wäaĈciwie potrafiä zrobiè wszystko, na co w danym momencie pojawiäa siö potrzeba:
i uszyè sukienkö, i plecak, i odrestaurowaè inkrustowany
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antyk. Chcñc promowaè dzieäa artystów rökodzielników
z Podhala i okolic oraz wiedzö o ginñcych zawodach,
doprowadziä do powstania w Rabce galerii i pracowni
„Drzewiej”. Jest plan, aby pomimo odejĈcia Waldka,
pracownia nadal siö rozwijaäa; kto wie, moĔe kiedyĈ jeden z jego synów, Mateusz, który 15 lat uczyä siö od ojca
rzemiosäa, pójdzie w jego Ĉlady…
Wiele mäodych osób w Rabce zapamiöta Waldka
jako osobö, która zaszczepiäa w nich pasjö do sportu.
Jego Ĕona Maägosia przez lata pracowaäa w Szkole Podstawowej nr 3 na Säonem jako nauczyciel wychowania
fizycznego i Waldek czösto wspóäprowadziä z niñ zajöcia, szczególnie z chäopcami. Niezapomniany dla wielu
bödzie SKS – Szkolny Klub Sportowy, jaki Waldek tam
prowadziä, trenujñc nie tylko sprawnoĈè fizycznñ dzieci,
ale teĔ ich charakter! Gdy Gosia i Waldek byli moimi
nauczycielami WF-u, nigdy nie pomyĈlaäam, Ĕe kilka
lat póĒniej bödziemy mieè ze sobñ bardzo bliskñ, szczerñ i nadzwyczajnñ relacjö przez wiarö w Jezusa! Dziöki
swej pasji do sportu i uprawnieniom instruktora wychowania fizycznego zdobytym w wojsku, Waldek potrafiä
stworzyè niepowtarzalny program zajöè sportowych dla
dzieci, przygotowujñc wiele z nich do zawodów lekkoatletycznych i innych. Zawsze zachöcaä swoich wychowanków do jeszcze wiökszego poĈwiöcenia i umiejötnie
dopingowaä tych, którym niekoniecznie dobrze szäo; cieszyä siö z ich maäych i wiökszych sukcesów. Nawet teraz,
przez ostatnie miesiñce, przygotowywaä dzieci do sezonu
narciarskiego, prowadzñc dla nich treningi na sali gimnastycznej w szkole na Säonem.
MoĔna by jeszcze wiele o Waldku opowiadaè, ale
jestem przekonana, Ĕe jeĈli wiedziaäby, Ĕe bödö kiedyĈ
pisaè o nim wspomnienie, chciaäby, abym skupiäa siö na
ostatnich dziesiöciu latach jego Ĕycia. Bo na poczñtku
tego okresu nastñpiäa w nim konkretna przemiana i Waldek czösto mówiä, Ĕe Ĕaäuje, Ĕe nie staäo siö to wczeĈniej.
Przemiana ta miaäa miejsce, gdy zaczñä osobiĈcie czytaè
Bibliö, odkrywaè w niej kolejne prawdy o relacji Boga
z czäowiekiem i odnosiè to wszystko do wäasnego Ĕycia.

Zapragnñä, aby ten sam Jezus, o którym czytaä
w Säowie BoĔym – Jezus, który ratowaä zgubionych, odpuszczaä grzechy, uzdrawiaä chorych
i czyniä inne cuda – uczyniä te same rzeczy
w jego Ĕyciu! I w koþcu przez szczere zawoäanie do Niego w modlitwie poprosiä, aby Jezus
Chrystus wyrwaä go ze wszystkiego, co oddzielaäo go od Boga i powierzyä Mu caäe swoje Ĕycie. Uwierzyä, Ĕe Jezus ma moc rozpoczñè w nim
nowe Ĕycie duchowe i o to poprosiä. I Bóg rzeczywiĈcie uczyniä go nowym stworzeniem, jak
to jest wytäumaczone w Jego Säowie (2 List do
Koryntian 5,17). RównieĔ jego Ĕonö, która poprosiäa o to samo, Bóg przemieniä w nowe stworzenie.
Waldek zostaä teĔ wtedy uwolniony od naäogu alkoholowego, z którym przez lata bezskutecznie próbowaä siö
uporaè.
Kiedy to wszystko siö staäo, staraä siö nie przepuszczaè okazji, aby o tym Ĉwiadczyè – wiele osób usäyszaäo
od niego, kiedy i jak Jezus zmieniä jego Ĕycie. Owoce
tego widzieli na wäasne oczy i odczuli jego najbliĔsi –
Ĕona, dzieci, dalsza rodzina i przyjaciele… Przez ostatnie 10 lat swojego Ĕycia Waldek po prostu promieniowaä szczególnñ radoĈciñ, pokojem i zapaäem do Ĕycia
dla Boga! PoniewaĔ teraz sam doĈwiadczyä nieznanego
mu wczeĈniej Ĕycia, jego gorñcym i naglñcym pragnieniem byäo, aby i inni poznali „Ĕywego Boga”, jak sam
czösto mówiä. Swojñ wiarñ dzieliä siö w swych codziennych rozmowach, podczas odwiedzin, przy kaĔdej okazji – bardzo lubiä przebywaè miödzy ludĒmi, wiöc czösto
specjalnie udawaä siö w miejsca, gdzie mógä siö z kimĈ
spotkaè i rozmawiaè. Codziennie teĔ gorliwie modliä siö
o swoich przyjacióä, jak i o mnóstwo osób, których nie
znaä osobiĈcie, ale pragnñä, aby poznali Jezusa i Jego
moc w swoim Ĕyciu.
Odszedä bardzo nagle i zupeänie niespodziewanie.
W dniu swojej Ĉmierci (30 grudnia 2015), jak przez kilka
ostatnich lat, wstaä wczeĈnie rano, aby modliè siö i, wraz
ze swojñ Ĕonñ, uwielbiaè Boga przez pieĈni, po czym do
dziesiñtek swoich bliskich rozesäaä SMS-y z fragmentem
Säowa BoĔego, co teĔ codziennie o tej porze robiä. Kiedy go otrzymaäam, absolutnie nie spodziewaäam siö, Ĕe
bödzie to ostatni taki SMS od niego. Po poäudniu Waldek udaä siö, jak zwykle, na swoim rowerze do pracowni
„Drzewiej”. Prowadzñc tam zajöcia dla dorosäych o swej
sztuce, nagle poczuä siö säabo i… juĔ po krótkiej chwili
odszedä z tego Ĉwiata... Jego poranny SMS to säowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 14,1-6:
„Niechaj siö nie trwoĔy serce wasze; wierzcie w BOGA
i we MNIE wierzcie! W domu OJCA MEGO wiele jest
mieszkaþ; gdyby byäo inaczej, byäbym wam powiedziaä.
Idö przygotowaè wam miejsce. A jeĈli pójdö i przygotujö wam miejsce, przyjdö znowu i wezmö was do SIEBIE,
abyĈcie, gdzie JA JESTEM, i wy byli. I dokñd JA idö, wiecie, i drogö znacie. (…) JA JESTEM droga i prawda, i Ĕywot,
nikt nie przychodzi do OJCA, tylko przeze MNIE”.

Z pewnoĈciñ gdy Waldek pisaä tego SMS-a, nie spodziewaä siö, Ĕe jeszcze tego samego dnia odejdzie do
domu Ojca – do miejsca, które przygotowaä dla niego
Jezus, którego tak bardzo pokochaä… Waldek zaznaczyä
w tej wiadomoĈci konkretne säowa wielkimi literami (jak
wyĔej) – jestem przekonana, Ĕe chciaä, aby do odbiorcy
dotaräy w sposób szczególny te konkretne treĈci. W koþcu przez ostatnie lata swojego Ĕycia codziennie zaĈwiadczaä, Ĕe Boga nie da siö poznaè, nie poznawszy osobiĈcie
Jezusa Chrystusa…
Kilka dni po Ĉmierci Waldka, gdy piszö te säowa, u jego
najbliĔszych, w tym Ĕony, dzieci, braci i sióstr z KoĈcioäa ChrzeĈcijan Baptystów w Rabce, którego Waldek byä
czöĈciñ, naturalny smutek miesza siö z nadzwyczajnym
pokojem serca… Bo z jednej strony Waldek odszedä nagle i zupeänie niespodziewanie i jego odejĈcie jest dla
nas ogromnñ stratñ… Na myĈl przychodzi jego gäoĈny
Ĉmiech, serdeczny uĈcisk, kolejny pomysä na róĔe lub
coĈ nowego z miedzi, däugie rozmowy u niego domu czy
w pracowni o doĈwiadczeniach Ĕycia z Bogiem, wsparcie w modlitwie i wiele, wiele innych rzeczy, których po
prostu juĔ nie bödzie… Z drugiej jednak strony mamy w sobie pokój oparty na solidnym fundamencie obietnic ze
Säowa BoĔego – pokój, Ĕe Waldek jest teraz w lepszym
niĔ ten Ĉwiat miejscu, które Bóg przygotowaä dla tych,
którzy Go kochajñ.
„Kto wierzy w Syna BoĔego, ten ma w sobie Ĉwiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyniä Go käamcñ, bo
nie uwierzyä Ĉwiadectwu, jakie Bóg daä o swoim Synu.
A Ĉwiadectwo jest takie, Ĕe Bóg daä nam Ĕycie wieczne,
a to Ĕycie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma Ĕycie,
a kto nie ma Syna BoĔego, nie ma teĔ i Ĕycia. O tym napisaäem do was, którzy wierzycie w imiö Syna BoĔego,
abyĈcie wiedzieli, Ĕe macie Ĕycie wieczne” 1 List Jana
5,10-13.
„A nie chcemy, bracia, abyĈcie byli w niepewnoĈci co
do tych, którzy zasnöli, abyĈcie siö nie smucili, jak drudzy, którzy nie majñ nadziei. Albowiem jak wierzymy, Ĕe
Jezus umarä i zmartwychwstaä, tak teĔ wierzymy, Ĕe Bóg
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnöli”
1 List do Tesaloniczan 4,13-14.

Magda Staroniewicz
Zdjêcia: Jan Ciepliñski
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K¹cik dla dzieci
„Tak bowiem Bóg umiäowaä Ĉwiat, Ĕe daä swego jednorodzonego Syna,
aby kaĔdy, kto w niego wierzy, nie zginñä, ale miaä Ĕycie wieczne”.
Ewangelia Jana 3,16

Z

apowiadaä siö ciekawy czas.
Klementynka razem ze swojñ
kuzynkñ miaäa spödziè caäñ sobotö i niedzielö u babci. Takie krótkie
wakacje, ale Klementynka bardzo to
lubiäa, bo nie musiaäa siö rozstawaè na
däugo z mamusiñ, a z kuzynkñ teĔ bardzo
lubiäa spödzaè czas.
Och, juĔ nie mogäa siö doczekaè.
Kuzynka Paulinka byäa trochö starsza od Klementynki i to sprawiaäo, Ĕe maäa owieczka miaäa nadziejö na nowe pomysäy ciekawych zabaw.
I rzeczywiĈcie, Klementynka nie zawiodäa siö...
Po tym jak dwie owieczki przywitaäy siö z babciñ, zjadäy pyszny podwieczorek.
Pachnñce ciasto z malinami to ulubiony deser
Klementynki.
A potem wybiegäy razem na zielonñ trawkö
i skakaäy, biegaäy... i byäo bardzo wesoäo. Jak
juĔ siö zmöczyäy i säoþce schowaäo siö za górñ,
owieczki wróciäy do domu, by dalej wesoäo siö
bawiè. Paulinka wpadäa na Ĉwietny pomysä, by
poprzebieraè siö w ubrania babci. Tyle Ĉmiechu przy zabawie jeszcze nigdy nie byäo.
AĔ tu nagle... trzask, prask i cisza...
Klementynka caäkiem niechcñco strñciäa wazon
i juĔ go chciaäa wsunñè pod äóĔko, ale w drzwiach
stanöäa babcia i zanim cokolwiek powiedziaäa 2014
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Rysunek: Natalia CieĈlar

Bohaterka
Klementynki

Paulinka wyznaäa, Ĕe to ona sama stäukäa wazon
i bardzo babciö przeprosiäa.
Oczy Klementynki jeszcze nigdy nie byäy tak
ogromne.
Kuzynka wziöäa CAãð winö na siebie. To
niesamowite! Taka odwaga!
I choè babcia wcale siö nie gniewaäa, a wazon
udaäo siö posklejaè, to i tak dla Klementynki kuzynka byäa bohaterkñ.
Jeszcze däugo wieczorem nie mogäy zasnñè,
bo dzieþ byä peäen wraĔeþ.
Klementynka czuäa siö bardzo szczöĈliwa,
wiedzñc, Ĕe Paulinka tak bardzo jñ kocha, i Ĕe
caäñ winö wziöäa na siebie.
JuĔ siö klejñ oczka owieczkom i zapadajñ w
spokojny sen. Jutro znowu zapowiada siö cudowny dzieþ w towarzystwie kochanej kuzynki.

Dorota ¯¹d³o

K¹cik dla dzieci

Lepiej, ¿eby nas nie zjad³a ryba…
1. Przeczytaj Ksiögö Jonasza. Ma tylko 4 krótkie rozdziaäy.
2. Pewnie wiesz, jakie to uczucie, kiedy jesteĈ nieposäuszny. Czasem zanim zrozumiemy, Ĕe zrobiliĈmy Ēle,
moĔe minñè trochö czasu. To wäaĈnie przytrafiäo siö Jonaszowi. Nie posäuchaä Boga. Poszedä w innñ stronö
i wiemy, Ĕe nie skoþczyäo siö to dla niego dobrze. W brzuchu ryby miaä trzy dni na przemyĈlenia. ēaäowaä
bardzo swojej decyzji o ucieczce. Ryba go wyrzuciäa na brzeg i miaä szansö naprawiè swój bäñd.
Kiedy nie posäuchamy Boga, mogñ nas spotkaè przykre rzeczy. MoĔe nadpäynñè jakaĈ „ryba”. Bóg uĔywa
róĔnych sytuacji, by nas nauczyè Go säuchaè. Takie lekcje mogñ siö przydarzyè w domu z rodzicami i rodzeþstwem, w szkole z nauczycielami i kolegami. A moĔe wiesz o czymĈ, co po prostu Bogu siö nie bödzie
podobaäo i lepiej byĈ tego nie robiä? Czasem „ryba” moĔe byè maäa, a czasem duĔa… Nigdy jednak nie
jest to nic przyjemnego cierpieè z powodu swojego niemñdrego zachowania, tak jak Jonasz. PomyĈlaäeĈ,
Ĕe on wcale nie wiedziaä o tym, czy ta ryba go wyrzuci na brzeg? My teraz juĔ wiemy, Ĕe tak siö staäo i Ĕe
on przeĔyä i wydostaä siö z brzucha ryby caäy i zdrowy.
Uczmy siö od Jonasza. Trzeba szybko Boga przeprosiè, a moĔe teĔ jakichĈ ludzi, jeĈli jest taka potrzeba.
Bóg jest dla nas dobry i daje kolejnñ moĔliwoĈè. Tylko zawróèmy i naprawmy wszystko. Mñdry czäowiek
nie chce wiöcej dopuĈciè do takiej sytuacji i nastöpnym razem posäucha Boga juĔ od razu.
3. ZnajdĒ 5 róĔnic pomiödzy rysunkami. PóĒniej moĔesz je teĔ pokolorowaè.
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OBOZY I WCZASY 2016

Termin:
Organizator:
Koszt:
Kierownik:
Zg³oszenia:
Termin:
Organizator:
Koszt:
Kierownik:
Zg³oszenia:
Termin:
Organizator:
Kierownik:
Wyk³adowca:
Koszt:
Zg³oszenia:
Termin:
Organizator:
Kierownik:
Wyk³adowca
Wyk³adowca
Koszt:
Zg³oszenia:

WIS£A GOŁCIEJÓW

25 czerwca – 1 lipca 2016
Obóz chrzełcijañsko-rekreacyjny dla dzieci 7-12 lat
Zbór KWCh w Piasku
430 z³
Konrad P³udowski
pludowskik@gmail.com, tel. 693-550-997
9-15 lipca 2016
Obóz biblijno-sportowy dla dzieci m³odszych 6-12 lat
Zbór KWCh w Piasku
430 z³
Danuta ōniegoñ, tel. 602-358-911
sdanka1@wp.pl
16-23 lipca 2016
Wczasy dla doros³ych – z rodzinami lub bez
Wspólnota Biblijna KWCh we Wroc³awiu
Joachim Polk, tel. 509-026-076
Ryszard Witt
430 z³
achim@interia.pl
23-30 lipca 2016
Obóz dla dzieci (7-13 lat) i gimnazjalistów (14-15 lat)
Wspólnota Biblijna KWCh we Wroc³awiu
Joachim Polk, tel. 509-026-076
dla dzieci: Adam Ma³kiewicz
dla nastolatków: Wiesia £atanik
430 z³
achim@interia.pl

Organizator:
Koszt:
Kierownik:
Zg³oszenia:

6-12 sierpnia 2016
Obóz artystyczny dla dziewczynek 7-13 lat
Zbór KWCh w Piasku
430 z³
Danuta ōniegoñ, tel. 602-358-911
sdanka1@wp.pl

Termin:
Organizator:
Koszt:
Zg³oszenia:

Biwak sportowy w Zawiszynie
9-16 lipca 2016
Zbór KWCh Gdañsk /Wiosenna/
500 z³
Magda Borucka, tel. 502-664-645

Termin:

ZAWISZYN

2014
30
30 Łaska
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Termin:
Koszt obozu:
Zni¿ki:
Termin:
Koszt obozu:
Zni¿ki:
Termin:
Koszt:
Termin:
Koszt:
Termin:
Wiek:
Organizator:
Kontakt:
szczegó³owe info na:

Termin:
Organizator:
Koszt obozu:
Kierownictwo
i zg³oszenia:

PALOWICE

26 czerwca - 3 lipca 2016
American English Camp – 10-13 lat
490 z³
dwoje dzieci z rodziny – 450 z³/os., troje – 400 z³/os.
10 -17 lipca 2016
American English Camp – od 14 lat
490 z³
dwoje dzieci z rodziny – 450 z³/os., troje – 400 z³/os.
30 lipca - 5 sierpnia 2016
Obóz dla studentów (19+)
200 z³
7-13 sierpnia 2016
Obóz sportowy – od 12 lat
350 z³
26-28 sierpnia 2016
Konferencja m³odzie¿owa
od 16 lat
Organizatorem obozów jest Zbór KWCh w Palowicach
Marian Pawlas tel: 667-254-535
mail: m.pawlas@palowicekwch.pl
www.palowicekwch.pl
SZCZYRK /Ołrodek „Gronie”/ Camp Genesis zaprasza
na Wakacyjn¹ Wyprawê Niezwyk³ymi Szlakami
26 czerwca – 2 lipca 2016
Zbór KWCh w Katowicach
590 z³
Mariola Ko³t, tel. 514-253-301
Krzysztof Ko³t, tel. 518-670-657

ŁWINOUJŁCIE

Termin:
Organizator:
Koszt:
Kontakt:

Termin:
Kierownictwo
i zg³oszenia:

Obóz dla dzieci 7-14 lat - „Morska wyprawa”
2-8 lipca 2016
Zbór KWCh w ¯ywcu
500 z³ + dojazd
tel. 605-970-023
KOPANICA
Obóz m³odzie¿owy 15+
9-16 lipca 2016
Adam Ma³kiewicz,
tel. 606-389-850, logos.edu@wp.pl

Kronika
OŁWIÊCIM

Nawiñzujñc do dobrej tradycji naszej spoäecznoĈci, Zbór
w OĈwiöcimiu 27 grudnia 2015 roku zorganizowaä wykäady
biblijne. Brat Czesäaw Bassara na Ĕyczenie miejscowych braci Edwarda Maäkiewicza i Józefa Bassary podjñä dwa tematy
z dziedziny soteriologii biblijnej, a mianowicie: „Jak mogö
uzyskaè zbawienie?” i „Jak mogö zbawienie utraciè?”. JesteĈmy wdziöczni Bogu, Ĕe w mieĈcie, które byäo Ĉwiadkiem
najwiökszych zbrodni na ziemi polskiej, wolno nam ogäaszaè
prawdziwñ wolnoĈè w Panu Jezusie. Ta radosna spoäecznoĈè
przy BoĔym Säowie byäa okazjñ do wyraĔenia wdziöcznoĈci Bogu za to, Ĕe pozwoliä nam na
zwiastowanie Jego Säowa w miejscu
tak wyjñtkowo doĈwiadczonym przez
grzech. Dziökujemy teĔ Bogu za däugoletniñ säuĔbö brata Józefa Bassary,
przeäoĔonego Zboru w OĈwiöcimiu,
i modlimy siö o säuĔbö brata Edwarda
Maäkiewicza.

JASTRZÊBIE ZDRÓJ
W dniach 9-10 stycznia 2016 roku w Zborze w Jastrzöbiu
Zdroju odbyäy siö wykäady biblijne na temat wybranych zagadnieþ z Ksiögi Ezechiela. Do dzielenia siö wykäadami - jak staäo
siö to juĔ dobrñ tradycjñ - zaprosiliĈmy brata Czesäawa Bassarö.
W sobotö brat Czesäaw usäuĔyä wykäadami na nastöpujñce tematy: „O czym mówi Ksiöga Ezechiela?”, „Dlaczego Ksiöga Ezechiela jest nam potrzebna dzisiaj?”, „Co Ksiöga Ezechiela mówi
o Ĉwiötym Bogu?”, „Co ksiöga Ezechiela mówi o grzechu?”. Do
sesji wykäadowych wprowadziä brat Arkadiusz ãowicki.
W ramach naboĔeþstwa niedzielnego prowadzonego przez
brata Jana Walicö nasz wykäadowca usäuĔyä dwoma tematami
biblijnymi, a mianowicie „Bóg odnawia!” i „Bóg jest godzien
wszelkiej chwaäy!”.
W przerwach i na zakoþczenie wykäadów mieliĈmy dobrñ
okazjö do wymiany doĈwiadczeþ i miäych rozmów. Zachöceni
Säowem BoĔym pragniemy prowadziè Ĕycie podobajñce siö Bogu.

TYCHY
Tychy Osiedle F-6
Zbór w Tychach kontynuuje zajöcia Zborowej Szkoäy Biblijnej. W ostatnich miesiñcach spotkania odbywaäy siö w listopadzie, grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku.
Oprócz regularnych zajöè Szkoäy Biblijnej brat Czesäaw
Bassara 6 grudnia 2015 roku usäuĔyä Zborowi wykäadem pt.
„Duch ćwiöty i ja” i 7 lutego wykäadem pt. „Jakie znaczenie ma
dla chrzeĈcijan Stary Testament?”.
JesteĈmy wdziöczni naszemu Panu, Ĕe nadal bäogosäawi
Swoje dzieäo w Tychach.

Tychy ¯waków
W dniach 16-17 stycznia 2016 roku Zbór w Tychach ēwakowie zorganizowaä wykäady biblijne, na które zaprosiä jako
wykäadowcö brata Czesäawa Bassarö. W sobotö brat Czesäaw
zajñä siö dwoma tematami: „W jakim czasie Ĕyjemy?” i „Jak
docieraè z Ewangeliñ do pokolenia postmodernistycznego?”.
W ramach naboĔeþstwa niedzielnego zajñä siö tematami z dziedziny eklezjologii, a mianowicie „W jakim celu istnieje Zbór?”
i „Moja odpowiedzialnoĈè za Zbór”.
Obie sesje wykäadowe prowadziä brat Roman Suchogórski.
Po wykäadach mieliĈmy wspaniaäñ okazjö wspominaè stare, dobre czasy poczñtków pracy ewangelizacyjnej w Tychach w latach
siedemdziesiñtych.
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WROC£AW
Wspólnota Biblijna KWCh (ul. Robotnicza)

Pod hasäem „Bóg i rodzina” w sobotö 23 stycznia 2015 roku
w naszym Zborze odbyäa siö konferencja CEF, którñ z ramienia
CEF poprowadziä brat Konrad Päudowski, a z ramienia Zboru
brat Tomasz Staþczak. WysäuchaliĈmy czterech wykäadów brata Czesäawa Bassary na nastöpujñce tematy: „MaäĔeþstwo zaplanowane przez Boga”, „Rodzina w Ĉwietle Biblii”, „Rodzina
w Ĕyciu dziecka” i „Rozsñdni rodzice”.
Nastöpnego dnia, to jest w niedzielö, brat Czesäaw, kontynuujñc wykäady, w swych usäugach poruszyä kolejne zagadnienia: „Bóg ma plan dla ciebie!” i „Dlaczego Biblia jest nam
potrzebna?”.
Uczestnicy konferencji mogli zaopatrzyè siö takĔe w ksiñĔki Wydawnictw DK Team i CEF Press. W wykäadach, zarówno

w sobotö, jak i w niedzielö, wziöli udziaä zaproszeni goĈcie.
MieliĈmy duĔo okazji do rozmów z nimi, co byäo znakomitñ
kontynuacjñ wykäadów.

BYTOM
31 stycznia 2016 roku w ramach naboĔeþstwa naszego
Zboru w Bytomiu odbyäy siö coroczne wykäady brata Czesäawa
Bassary. Tym razem usäugiwaä na nastöpujñce tematy z dziedziny soteriologii biblijnej: „Czy i jak moĔna utraciè zbawienie?” oraz „Na czym polega uwielbienie?”.
ZdaliĈmy sobie sprawö z tego, Ĕe akt BoĔego usprawiedliwienia wobec grzesznika, który naprawdö przyjñä zbawienie,
jest nieodwracalny. Bóg tych, których usprawiedliwiä, uĈwiöca, a nastöpnie ich uwielbi. Wiemy, Ĕe zostaliĈmy zbawieni od
kary za grzech, jesteĈmy zbawiani od mocy grzechu i bödziemy
zbawieni od obecnoĈci grzechu.
NaboĔeþstwo prowadziä brat Marek Nalewajka, a przy Wieczerzy Paþskiej säuĔyli bracia Jacek Barszcz i Dariusz Stawicki. Dziökujemy Bogu za radosnñ atmosferö takĔe w przerwie i
po wykäadach. MieliĈmy teĔ okazjö nabywaè ksiñĔki napisane
przez brata Czesäawa.

WARSZAWA
Warszawa Anin, Biblijny Kołció³ Baptystyczny
W dniach 14 i 15 listopada 2015 r. Pan Bóg daä nam moĔliwoĈè zorganizowania konferencji biblijnej z udziaäem brata
Czesäawa Bassary. Wprowadzenie do konferencji i naboĔeþstwo niedzielne prowadziä brat Adam Toäwiþski. W konferencji wziöli udziaä bracia i siostry z okolicznych Zborów, a takĔe
z Biaäorusi i Ukrainy.
W sobotö brat Czesäaw zajñä siö najpierw tematem z dziedziny soteriologii biblijnej pt. „Przeäom czy proces, doskonaäoĈè czy dojrzaäoĈè?”, a potem wygäosiä cztery wykäady skierowane do rodziców i nauczycieli na
nastöpujñce tematy: „GodnoĈè dziecka
jako osoby”, „Samorealizacja czy wychowanie?”, „Genderyzm”, „Problem
duchowy naszych dzieci”.
Podczas niedzielnego naboĔeþstwa brat
Czesäaw usäuĔyä dwoma wykäadami pt.
2014
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„Biblia jako zakoþczone dzieäo Boga” i na gruncie Biblii staraä siö odpowiedzieè na pytanie: „Jakiego rodzaju uwielbianie
przyjmuje Bóg?”.
JesteĈmy wdziöczni Bogu nie tylko za same wykäady, ale takĔe
za poĔyteczne ksiñĔki natury teologicznej i zwiñzane z ewangelizacjñ i wychowywaniem dzieci, które w ostatnich latach
napisaä nasz wykäadowca.

WODZIS£AW ŁL¥SKI
Zbór Jeruzalem

W dniach 21 i 22 listopada 2015 roku Zbór Jeruzalem (KoĈcióä Ewangelicznych ChrzeĈcijan) zorganizowaä wykäady biblijne na tematy zwiñzane z uĈwiöceniem.
W sobotö zaproszony wykäadowca, brat Czesäaw Bassara przedstawiä wykäady pt. „Czym jest uĈwiöcenie?”, „Czym
uĈwiöcenie nie jest?” i „Sprawca uĈwiöcenia”. W ramach niedzielnego naboĔeþstwa tematem usäugi br. Czesäawa byäa „Potrzeba uĈwiöcenia”.
Dziökujemy Bogu za BoĔe bäogosäawieþstwo w czasie wykäadów i pokazanie nam, Ĕe „bez uĈwiöcenia nikt nie ujrzy Pana”.
MogliĈmy zaopatrzyè siö takĔe w ksiñĔki, w których tematy wykäadów sñ ujöte. Oba spotkania prowadziä brat Tadeusz Panic.

PALOWICE
Recital Tomasza ¯ó³tko
Zbór KWCh w Palowicach goĈciä znanego barda i popularyzatora chrzeĈcijaþskich piosenek, Tomasza ēóätko. W niedzielö 13 grudnia 2015 roku przedstawiä zarówno stare, jak
i nowe, gäöboko treĈciwe piosenki. Piosenki te oparä gäównie
na wäasnych przemyĈleniach, zawartych zarówno w wierszach,
jak i tekstach pisanych prozñ. Wystöp daä säuchaczom okazjö do przemyĈleþ: nad swoim bytem, egzystencjñ, a przede
wszystkim nad relacjñ czäowieka z Bogiem.

Wyk³ady br. Czes³awa Bassary
W dniach 19-20 grudnia 2015 roku w Zborze w Palowicach
odbyäy siö wykäady biblijne. W sobotö brat Czesäaw Bassara
przedstawiä trzy wykäady na temat chwaäy BoĔej, a mianowicie: „Czym jest BoĔa chwaäa?”, „Jaki jest cel BoĔej chwaäy?”
oraz „Jak BoĔa chwaäa wpäywa na mnie?”. Poszczególne tematy zawarte sñ w ksiñĔce pt. „Chwaäa na wysokoĈciach Bogu”,
która znalazäa wielu nabywców.
W niedzielö w ramach däuĔszego naboĔeþstwa zborowego
poäñczonego z modlitwñ o nowonarodzone i wszystkie obecne
dzieci, brat Czesäaw usäuĔyä wykäadami „Jak biblijnie i rozsñdnie
podejĈè do swoich dzieci?” oraz „Rodzina w Ĕyciu dziecka”.
Wiemy na podstawie Säowa BoĔego, Ĕe zostaliĈmy stworzeni, aby przynosiè chwaäö Bogu. Nie moĔemy jednak jej
przynosiè, dopóki nie staniemy siö BoĔñ wäasnoĈciñ. Dziökujemy Bogu za Jego äaskö, która sprawiäa, Ĕe BoĔe dzieci mogñ
Ĕyè tak, aby przynieĈè chwaäö swojemu Stworzycielowi.
Poszczególne sesje w miäej braterskiej atmosferze prowadzili bracia Grzegorz Rzyczniok i Marian Pawlas. Pomiödzy

wykäadami mieliĈmy sporo okazji do rozmów na temat wykäadów, które sprowadzaäy siö wäaĈciwie do tego, aby w naszych
rodzinach prowadziè normalne Ĕycie chrzeĈcijaþskie.

Wieczór piełni w Palowicach, 27 grudnia 2015
Kolejny juĔ raz sala zborowa KWCh w Palowicach staäa
siö miejscem wielbienia Pana Boga muzykñ i pieĈniñ. Do Zboru, jak co roku w okresie Ĉwiñteczno-noworocznym, przybyäo
wielu mieszkaþców miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny,
jak teĔ przedstawiciele okolicznych zborów. W czasie tych
dwóch wieczornych godzin mogliĈmy wysäuchaè solistów, duetów, chóru i chórków, grajñcych i Ĉpiewajñcych kilkuletnich
brzdñców, a takĔe braci w wieku zäotym. ćpiewali teĔ wspólnie
wszyscy uczestnicy wieczoru. Wszystkim teĔ przyĈwiecaä jeden gäówny cel: oddanie w jak najlepszy sposób hoädu i czci
Panu Jezusowi.

Koncert noworoczny

W sali Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach Joanna Rzyczniok wraz z przyjacióämi wystñpiäa
z koncertem noworocznym. Säuchacze, licznie zgromadzeni
w tej eleganckiej nowoczesnej Sali, mogli säuchaè piöknej muzyki i piosenek, z towarzyszeniem obdarzonych wielkim talentem muzyków. Joasi towarzyszyli: Kinga Gäyk na basie, Irek
Gäyk na perkusji i Kuba Gwardecki, który graä na fortepianie.
Niespodziankñ byä wystöp Justyny (Tiny) Rzyczniok (córki Joasi i Grzegorza), która jako Tincja zaĈpiewaäa i zagraäa kilka
swoich kompozycji, m.in. piosenkö o najstarszej siostrze w naszym zborze, 94-letniej Agnieszce i jej chuĈcie…

Wyk³ady Marka Swaima

Znany w krögach chrzeĈcijaþskich kaznodzieja i ewangelista
Mark Swaim goĈciä w sobotö i niedzielö 23-24 stycznia w Zborze KWCh w Palowicach. W sobotö poprowadziä konferencjö,
na której rozwaĔany byä temat: „ēycie w Chrystusie”. Podczas
niedzielnego naboĔeþstwa gäosiä Säowo na temat „charakteru
Jezusa”.
Tadeusz Kaiser
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WARSZAWA

SZCZECINEK
Sezon Gwiazdkowej Niespodzianki

Warszawa /Kurpiowska/
Na poczñtku lutego br. mieliĈmy moĔliwoĈè odwiedzenia
miejsca w jednej z warszawskich dzielnic, gdzie mieszkajñ samotne matki z dzieèmi. DoĈwiadczone przez Ĕycie, mieszkajñ
obecnie w nieäatwych warunkach, gdzie czösto brakuje podstawowych Ĉrodków materialnych. JuĔ od ponad roku dwóch
braci ze zboru regularnie odwiedza ten Dom Samotnej Matki
i wspiera darami, które sñ dla nich przekazywane tak od zboru,
jak i osób indywidualnych.
7 lutego udaäo siö z BoĔñ pomocñ zorganizowaè tam spotkanie, na którym gäoszone byäo Säowo BoĔe, dzieci mogäy
obejrzeè krótki ewangelizacyjny film przygotowany specjalnie
dla nich oraz rozdawano paczki, które sprawiäy im ogromnñ
radoĈè. Nasza siostra Natalka, säuĔñc swym darem, zaĈpiewaäa
i zagraäa kilka pieĈni, które uwielbiaäy naszego Pana.
Bóg daä nam czas, aby w tej niewielkiej sali, przybyli ze
zboru bracia i siostry mogli przekazaè najwaĔniejsze przesäanie, jakie moĔemy nieĈè – Dobrñ Nowinö o Panu Jezusie. Wierzymy, Ĕe nie byäa to ostatnia nasza wizyta w takim gronie.
Módlmy siö, aby Säowo zasiane w sercach matek, dzieci i opiekunów wydaäo wäaĈciwy owoc w postaci powierzenia swojego
Ĕycia Chrystusowi.
Pawe³ Sameryt

Co roku nasza SpoäecznoĈè zaangaĔowana jest w säuĔbö
Gwiazdkowej Niespodzianki. Modlñc siö o to przedsiöwziöcie,
Bóg zwraca naszñ uwagö na szczególne miejsca i wyjñtkowych
ludzi, którzy oprócz pomocy materialnej przede wszystkim
potrzebujñ Chrystusa. Wydawaè by siö mogäo, Ĕe w obecnych
czasach, w dobie rozwiniötej elektroniki i komunikacji Ewangelia dotaräa juĔ wszödzie. Jednak Dobry Bóg wciñĔ pokazuje,
jak wiele pracy jest do zrobienia. Wszechmocny Pan w tym
roku skierowaä nas do BrzeĒnicy, Grabowa, Darginia, Omulnej,
Grñbczyna, Radacza, Juchowa i wielu rodzin ze Szczecinka.
KaĔde spotkanie byäo skierowaniem myĈli i serc na Chrystusa.
Ciekawe i radosne przedstawienie „Paweä i Klementynka”
w prosty sposób przekazuje Ewangeliö najmäodszym oraz rodzicom. Dla wielu ludzi dobroè czäowieka skierowana w stronö
drugiego czäowieka wciñĔ zaskakuje i zadziwia. Obdarowywanie bez oczekiwania czegoĈ w zamian jest tak maäo spotykane
w dzisiejszych czasach, Ĕe czäowiek sam dochodzi do wniosku,
Ĕe za tym stoi nie czäowiek a wielki Bóg. Dziöki temu spostrzeĔeniu moĔemy owocnie wykorzystaè czas na zwiastowanie Chrystusa. Niewielkie kolorowe pudeäko sprawia dzieciom
wiele niezapomnianej radoĈci i dziöki BoĔej äasce moĔe byè pomocne do szerzenia Chrystusa, tam gdzie Go nie znajñ. Dziökujemy Bogu za przywilej säuĔenia i dostrzegania Jego dziaäania
wĈród ludzi, którym zwiastujemy Dobrñ Nowinö.

Najwspanialsza podró¿

W dniu 6 grudnia 2015 roku mieliĈmy przyjemnoĈè goĈciè
w naszym zborze braci Bogdana Pieczyraka oraz Marka ãuszczyþskiego. Przez ponad godzinö na niedzielnym zgromadzeniu bracia usäugiwali nam pieĈniami oraz Ĉwiadectwami. MogliĈmy usäyszeè, jak Pan Bóg wyrwaä naszych umiäowanych
braci ze szponów naäogu i beznadziei duchowej i jak teraz radujñ siö bliskoĈciñ i opiekñ BoĔñ.
SpödziliĈmy wspólnie bäogosäawiony czas, Ĉpiewajñc
pieĈni na chwaäö naszemu Panu, i dziökujñc Mu za Jego dobroè i miäoĈè, którñ mogliĈmy dostrzec w Ĉwiadectwach oraz
niezwykle promiennych uĈmiechach naszych goĈci. JesteĈmy
wdziöczni Bogu za to, Ĕe przysäaä do nas braci, w których mogliĈmy widzieè praktyczne zastosowanie wersetu z Listu do
Filipian 4,4: „Radujcie siö w Panu zawsze; powtarzam, radujcie siö”.
Lidia Sameryt
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Po kaĔdym spotkaniu Gwiazdkowej Niespodzianki dzieci
oraz ich rodzice zapraszani sñ na kurs „Najwspanialsza podróĔ”
(12 spotkaþ). JakĔe wielkñ radoĈciñ jest widzieè wiele chötnych
dzieci oraz ich rodziców. KaĔde spotkanie to przekazywanie
wartoĈci biblijnych i dobra zabawa. Dzieci z niecierpliwoĈciñ
oczekujñ kolejnego spotkania, bo wiedzñ, Ĕe jest to czas dla
nich, Ĕe mogñ przyjĈè i ktoĈ siö nimi zainteresuje, a tego bardzo
potrzebujñ. JesteĈmy pewni, Ĕe kaĔde dziecko na spotkaniu jest
darowane od Boga i wäaĈnie ono powinno siö na nim znaleĒè.
My moĔemy wykorzystywaè swoje umiejötnoĈci i talenty, by
te najmniejsze osoby mogäy doĈwiadczyè BoĔej miäoĈci. Skoro
spotkania siö odbywajñ i nie brakuje uczestników, mamy pewnoĈè, Ĕe jesteĈmy w odpowiednim miejscu, bo nie ma bardziej
owocnego zajöcia dla BoĔego dziecka niĔ säuĔba dla Pana.
Nawet jeĈli czasami pojawiajñ siö przeciwnoĈci, Bóg daje siäy
i pociesza. Jest to piökna praca, nieäatwa, ale jeĈli jesteĈmy
Ĉwiadkami tego, co czyni nasz Pan, jak zmienia serca i Ĕycie
tych ludzi, to jest to dla nas zbudowaniem. Nawet najmniejsza
zmiana lub usäyszane zdanie: „Odkñd moje dzieci uczöszczajñ
na zajöcia, sñ grzeczniejsze i pomagajñ sobie wzajemnie” jest
dla nas pociechñ i potwierdzeniem, Ĕe to, co Bóg pozwala nam
czyniè, zaowocuje, jeĈli nie teraz, to w przyszäoĈci. Módlcie
siö, Bracia i Siostry, by nasz Pan dodawaä mñdroĈci i zaspokajaä
wszelkie potrzeby dotyczñce tej säuĔby.

Zjazd miêdzyzborowy w Szczecinku
6 lutego 2016 r. odbyä siö w naszej spoäecznoĈci zjazd miödzyzborowy. Tego dnia goĈciliĈmy Braci z Niemiec: Andiego
Platte i Christopha Sprengera oraz Braci i Siostry z lokalnych
spoäecznoĈci: z Koszalina, Säupska, Gdaþska, Piäy i Zäotowa.
RozwaĔane tematy dotyczyäy prawdy, BoĔego Säowa i Osoby
Boga. Byä to owocny czas dla wszystkich obecnych. Posilili-

Ĉmy siö BoĔym Säowem oraz poczöstunkiem przygotowanym
przez Siostry z naszej spoäecznoĈci. JesteĈmy wdziöczni Braciom, którzy usäugiwali i starannie przekazali nam wykäadany
temat. Zawsze chötnie wspierajñ nas swojñ obecnoĈciñ i ich pobyt jest owocny dla nas wszystkich. Zjazd byä czasem wspólnego budowania siö, nawiñzywania relacji i ciekawych rozmów.
Bäogosäawieþstwo dzieci
7 lutego 2016 roku mogliĈmy byè uczestnikami wspaniaäej
uroczystoĈci. Nasza spoäecznoĈè byäa ukierunkowana przede
wszystkim na dzieci, na ich waĔnoĈè w BoĔych oczach. Usäu-

SKOCZÓW
„Zimo w Zako”

W tym roku nasza
mäodzieĔówka zdecydowaäa ‚zaszaleè’ i zamiast
wyjazdu do Wisäy, pojechaliĈmy do polskiej
stolicy Tatr! Cztery dni
w Zakopanem obfitowaäy w górskie wödrówki,
wspólny czas przy grach,
interesujñce rozmowy, litry wypitej herbaty i byäy peäne radoĈci
i Ĉmiechu! O nasz duchowy i cielesny pokarm zadbali Dorota
i Piotr ēñdäo, za co jesteĈmy im bardzo wdziöczni! Wspaniale
byäo uczyè siö, co znaczy Ĕyè w bliskiej relacji z naszym Panem, i razem studiowaè 1. List Jana, który tak wiele mówi
o wzajemnej miäoĈci! MyĈlö, ze kaĔdemu z nas udaäo siö wypoczñè, zbliĔyè do siebie nawzajem i przede wszystkim umocniè
swojñ wiarö! Chwaäa Bogu za cudowny czas, za BoĔñ rodzinö,
za Jego dobroè!
Dominika Chudy

¯YWIEC
Konferencja „Bóg i rodzina”
W sobotö 12 grudnia 2015 roku w Zborze w ēywcu odbyäa
siö konferencja pod hasäem „Bóg i rodzina”, którñ z ramienia
CEF prowadziä brat Konrad Päudowski, a z ramienia Zboru
brat Dawid Cader. WysäuchaliĈmy czterech wykäadów brata
Czesäawa Bassary na temat: „MaäĔeþstwo zaplanowane przez
Boga”, „Rodzina w Ĉwietle Biblii”, „Rodzina w Ĕyciu dziecka”
i „Rozsñdni rodzice”.
Nastöpnego dnia, to jest w niedzielö 13 grudnia 2015 roku,
brat Czesäaw, kontynuujñc wykäady, usäuĔyä Zborowi na temat „Rodzina, która przynosi chwaäö Bogu”. Chcemy, aby
kaĔda z naszych rodzin prowadziäa normalne Ĕycie chrzeĈcijaþskie, co moĔe byè najlepszñ formñ ewangelizacji. Licznie
zgromadzeni uczestnicy konferencji mogli zaopatrzyè siö takĔe
w ksiñĔki pt. „Atak na nasze dzieci” i „Dziecko jest darem!”.
W wykäadach, zarówno w sobotö, jak i w niedzielö, wziöli teĔ
udziaä bracia i siostry z okolicznych Zborów. MieliĈmy duĔo
okazji do dyskusji, które byäy dobrñ kontynuacjñ konferencji.

Praca z dzieæmi
giwaä Andy Platte, a täumaczyä Christoph Sprenger. Tego dnia
modliliĈmy siö o dzieci Braterstwa Gäazowskich: Nadiö i Adriana. ProsiliĈmy Pana, by wspieraä rodziców w wychowaniu oraz
by dzieci mogäy wzrastaè w BoĔej miäoĈci. Dzieci sñ wielkim
darem od Boga i potrzeba wiele mñdroĈci w ich ksztaätowaniu
i ukierunkowywaniu. Po spoäecznoĈci mogliĈmy dalej cieszyè
siö swojñ obecnoĈciñ podczas wspólnego posiäku.
Magdalena Piekarz

18 grudnia mieliĈmy zaszczyt goĈciè u nas wyjñtkowe osoby,
a dokäadnie grupö 120 dzieci! Wszystkie przyszäy z rodzicami
na Gwiazdkowñ Niespodziankö. Byä to dla nas wszystkich bardzo dobry czas - Ĉpiewajñc pieĈni dla dzieci z pokazywaniem,
odmäodziliĈmy siö o kilka lat. Dzieci usäyszaäy takĔe Ewangeliö
o Jezusie Chrystusie, który narodziä siö dla nich i który juĔ nie
leĔy w Ĕäobie, ani w grobie, ale Ĕyje w Niebie!
Po gäównym przesäaniu, dorosäych zaprosiliĈmy na poczöstunek, a z dzieèmi zagraliĈmy w grö i rozdaliĈmy im prezenty
przygotowane przez Samaritans Purse. ZaprosiliĈmy kaĔde
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dziecko takĔe na spotkania dla dzieci, które odbywajñ siö u nas
w zborze systematycznie, przynajmniej raz w miesiñcu. Idñc za
ciosem, juĔ 2 stycznia zorganizowaliĈmy pierwsze spotkanie,
na które przyszäo ok. 25 dzieci, a w lutym odbyäo siö mini póäzimowisko, od czwartku do soboty przez 3 godziny dziennie.
Razem z dzieèmi bawiliĈmy siö, przyrzñdzaliĈmy posiäki i desery, robiliĈmy prace plastyczne i säuchaliĈmy historii o Eliaszu. Dziökujemy Bogu za kaĔde dziecko i mamy nadziejö, Ĕe
nadal bödzie bäogosäawiä tö pracö.
Anna Matlak

WIS£A
Wis³a dla Zwyciêzców

„Pamiötaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku...”
(Kzn 12,1a).
W dniach od 5-7.02.2016 roku w WiĈle GoĈciejowie odbyäo
siö kolejne spotkanie dla nastolatków z cyklu „Wisäa dla Zwyciözców”. Zebraäo siö nas ponad czterdzieĈci osób wraz z opiekunami. Byäa mäodzieĔ z Bielska-Biaäej, Cieszyna, Palowic,
Skoczowa, ēywca i Katowic. W piñtek na rozpoczöcie mieliĈmy czas na Ĉpiew i Säowo gäoszone przez Piotra. Byä teĔ czas
na poznanie siö i zabawy integracyjne. W sobotö dwa wykäady wygäosiä dla nas Dawid Kozioä z ēywca. Byä równieĔ czas
zabaw oraz wödrówka na pobliskñ górkö. W niedzielö odwiedziliĈmy na naboĔeþstwie pobliski KoĈcióä Baptystów „Oaza”,
który przyjñä nas niezwykle ciepäo. Bäogosäawiony czas pod
kaĔdym wzglödem. Smakowite jedzonko sporzñdzaäa Iwonka z
Elñ. Zachöcamy mäodzieĔ z innych zborów do wziöcia udziaäu
w kolejnych weekendach. /Weekendy dla nastolatków to przedziaä wiekowy 12-18 lat/.

Po¿egnania
CHORZÓW

Po¿egnanie s. Krystyny Wojan
Dnia 13 stycznia 2016 roku
w wieku 83 lat zasnöäa w Panu
s. Krystyna Wojan. Pogrzeb odbyä siö 16 stycznia na Cmentarzu
Ewangelickim w Chorzowie.
Säowem BoĔym w trakcie uroczystoĈci usäugiwali br. Czesäaw
Bassara i ãukasz Janulek.
Okoäo 30 lat temu byäa mojñ nauczycielkñ w Szkóäce Niedzielnej – pamiötam zajöcia u „cioci”, pamiötam duĔñ zielonñ
tablicö, na której przedstawiaäa nam kolejne historie. To ona
przybliĔaäa mi podstawy zawarte w Biblii. Byäa osobñ, która
do spoäecznoĈci wnosiäa nie tylko samñ swojñ obecnoĈè, ale
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Kolejne spotkania: Wisäa GoĈciejów: 6-8 maja 2016
ēywiec: 19-23 sierpnia 2016
Prosimy, wspierajcie nas w modlitwach!
Justyna, Ula, Asia, Kornelia, Robert,
Krzysiek, Micha³, Dawid, Tymek, Piotr

zachötö, dobre säowo, uĈmiech, radosne serce, a przede wszystkim modlitwö. W swoich modlitwach do ostatnich dni swojej
obecnoĈci miödzy nami – „walczyäa” o swoich najbliĔszych: o
syna, synowñ, wnuków z rodzinami. Ceniäa sobie spoäecznoĈè
w swoim Zborze z innymi braèmi i siostrami, nie opuszczaäa naboĔeþstw, wiedziaäa, jakñ ma to wartoĈè dla wierzñcego
czäowieka, znaäa Säowa z listu do Hebrajczyków – „Nie opuszczajcie wspólnych spotkaþ, jak to jest u niektórych w zwyczaju”. Przychodziäa nawet wtedy, kiedy juĔ byäo trudno, kiedy
nie czuäa siö najlepiej, kiedy bolaäo. Gdy dzieþ przed Ĉmierciñ
odwiedziäa jñ w szpitalu jedna z sióstr naszego Zboru, miaäa
juĔ tylko jednñ proĈbö, jedno pragnienie: „Niech Zbór siö modli, Ĕeby Pan Bóg mnie zabraä”. Byäa gotowa na spotkanie z
Panem Jezusem, nie baäa siö Ĉmierci. Dzisiaj mogö powiedzieè,
Ĕe dotaräa do celu – jest juĔ z Tym, którego za Ĕycia tak bardzo
pokochaäa, z Panem Jezusem Chrystusem! Bödzie nam brakowaäo jej uĈmiechu, serdecznoĈci, zaangaĔowania. Do zobaczenia, siostro Krystyno.
£ukasz Janulek

¯YWIEC

SKOCZÓW

Po¿egnanie br. Franciszka Polaka

Wspomnienie o s. Natalii Babik

Dnia 8 grudnia 2015 roku w wieku 93 lat
zasnñä w Panu br. Franciszek Polak. Pogrzeb
odbyä siö 11 grudnia na cmentarzu w ēywcu.
Säowem BoĔym w trakcie uroczystoĈci usäugiwali br. Jerzy Karzeäek i ãukasz Janulek.
PoznaliĈmy siö 21 lat temu – wtedy
mogäem do niego siö zwracaè: „Bracie w Chrystusie”; mieliĈmy peäne prawo tak do siebie mówiè, bo poäñczyäo nas dzieäo
Golgoty – Pan Jezus byä jego osobistym Zbawicielem, w mäodoĈci zaprosiä Go do swojego Ĕycia, serca. Piöè lat póĒniej za
sprawñ swojej wnuczki, staä siö moim Dziadkiem, a wäaĈciwie
powinienem napisaè: Dziadziusiem – bo tak chciaä, aby siö do
niego zwracano. Po raz ostatni mieliĈmy okazjö zobaczyè siö
koþcem listopada. Kiedy podczas odwiedzin wchodziäem do
pokoju, w którym leĔaä, od dobrych kilkudziesiöciu dni mocno cierpiñc, borykajñc siö z wielkim bólem – cytowaä fragment
z Biblii: „Bäogosäawiony, szczöĈliwy czäowiek, który w Panu
umiera…”. Wytrwaä – byä pewny tego, o czym w swoim Ĕyciu
czytaä w Biblii – czego doĈwiadczyä, co przeĔywaä przez däugie
lata swojego Ĕycia. ChociaĔ byäo ciöĔko, chociaĔ w ostatnich
dniach tak strasznie bolaäo, czekaä na spotkanie ze swoim Panem, a w sercu miaä pewnoĈè tego, o czym pisaä Apostoä Jan w
swym 1. LiĈcie - pewnoĈè Ĕycia wiecznego: „Kto ma Syna, ma
Ĕywot; kto nie ma Syna BoĔego, nie ma Ĕywota. To napisaäem
wam, którzy wierzycie w imiö Syna BoĔego, abyĈcie wiedzieli,
Ĕe macie Ĕywot wieczny” (1 J 5,12-13). Do zobaczenia, Dziadziusiu…
£ukasz Janulek

Natalia Babik z domu Gaszczyk, urodziäa siö 8 maja 1922
roku w Pruchnej. Gdy wybuchäa wojna w 1939 r. miaäa 17 lat.
W czasie wojny dom byä zniszczony, a ona z rodzicami i rodzeþstwem musiaäa uciekaè do Rudnika. W roku 1950 wyszäa
za mñĔ, za Leopolda Babika, z którym przeĔyäa w maäĔeþstwie
20 lat. Urodziäy siö im dwie córki, Irena i Janina. Wraz z möĔem wybudowali dom w Pruchnej. Jej mñĔ Leopold pracowaä
w fabryce kabli w Czechowicach-Dziedzicach, a ona zajöäa siö
wychowaniem dzieci i gospodarstwem domowym. Po Ĉmierci möĔa zamieszkaäa z córkñ Irenñ i ziöciem Rudolfem. Bez
reszty poĈwiöciäa siö opiece najpierw nad wnukami, a póĒniej
i prawnukami.
W roku 1988 uwierzyäa w Jezusa Chrystusa, który odtñd
staä siö jej osobistym Zbawicielem i Panem. Swojñ wiarö wyznaäa przez chrzest. Byäa wiernym uczestnikiem biblijnych
spoäecznoĈci domowych, i z przekonania przystñpiäa do zboru
KoĈcioäa Wolnych ChrzeĈcijan w Skoczowie.
Na serce zaczöäa chorowaè w roku 2013. W paĒdzierniku
2015 roku, po przebytym ostrym zawale serca, jej stan zdrowia
stale siö pogarszaä. W dniu 21.01.2016 r. o godz. 4:30 umaräa w
domu, przeĔywszy 93 lata i 8 m-cy.
Nasza droga Babcia byäa osobñ bardzo ciepäñ i pogodnñ
i takñ zostanie w naszej pamiöci!
Irena i Rudolf Szczypkowie

ZAGRANICA
16 lutego 2016 roku odszedä do Pana brat Charles Caldwell
Ryrie (ur. 1925), jeden z najwybitniejszych teologów i wykäadowca z Dallas Theological Seminary, znany w Polsce dziöki ksiñĔce pt. „Podstawy teologii”. Opracowana przez niego
„Study Bible” (Biblia do studiowania, z ok. 10 tys. przypisów
jego autorstwa) rozeszäa siö w nakäadzie 2,6 mln egzemplarzy.
26 lutego 2016 roku odszedä do Pana brat Michael Browne,
który w latach 80. i 90. wielokrotnie odwiedzaä nasze zbory.
W nastöpnym numerze ãiP zamieĈcimy szerszñ informacjö
na temat obu braci.

Marek Nalewajka
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Wydawnictwo „£aska i Pokój”
ul. Franciszkañska 19, 40-708 Katowice

Ksi¹¿ki wydane przez Wydawnictwo „£aska i Pokój”
1.

Tytu³ i autor ................................................................................................. Cena
Biblia chrzełcijanina (Don Fleming) ......................................................... 1,60

2.

Bóg chrzełcijanina (Don Fleming) ............................................................. 1,60

3.

Łwiat chrzełcijanina (Don Fleming) .......................................................... 1,60

4.

Wiara chrzełcijanina (Don Fleming) ....................................................... 1,60

5.

¯ycie chrzełcijanina (Don Fleming) ......................................................... 1,60

6.

Izrael w czasach ostatecznych (Ernst Schrupp) ..................................... 8,00

7.

Ksiêga Daniela (Henryk Turkanik) ........................................................... 8,00

8.

Ksiêga Objawienia (Henryk Turkanik) .................................................. 15,00

9.

Panorama Biblii (praca zbiorowa) ............................................................ 6,00

10. Przyjaciel Boga (Roger K. Snock) .............................................................. 4,00
11. Łpiewnik Pielgrzyma (tekstowy) ............................................................ 30,00
12. Łpiewnik Pielgrzyma (nutowy) ................................................................ 75,00
13. I rzek³ Bóg .................................................................................................... 15,00
Ksi¹¿ki wydane przez Wydawnictwo „Areopag”
14. Apologetyka chrzełcijañska (W. Dyrness) ............................................... 5,00
15. Dorastanie do mi³ołci (J. Huggett) ............................................................ 2,00
16. Mam pytanie (B. Graham) ......................................................................... 14,00
17. New Age – czy naprawdê Nowa Era (D. Groothuis) ............................. 5,00
18. Poradnik dla rodziców (A.i R. Fryling) ...................................................... 1,50
19. Poznaj prawdê – kompendium (B. Milne) ............................................... 10,00
20. Poselstwo Listu do Galacjan ( J. Stott) ....................................................... 6,00
21. Poselstwo 2 Listu do Tymoteusza (J. Stott) .............................................. 5,00
22. Łwiaty wokó³ nas (J.W. Sire) ....................................................................... 4,00
23. U wrót przestrzeni (J. Kajfosz) .................................................................. 2,70
24. Wina i przebaczenie ..................................................................................... 8,00
25. Zmartwychwstanie Jezusa
– rzeczywistołæ czy kcja (V. Grieve) ........................................................ 3,00
Inne
26. Czego uczy Biblia - komentarz do Ewangelii Jana
(John Heading) .............................................................................................. 8,00
27. Gdy wczełnie nadchodzi łmieræ (Gotthold Beck) .................................. 6,00
Ksiêgarniom i osobom prowadz¹cym dzia³alnołæ gospodarcz¹ udzielamy
rabatów ksiêgarskich i wystawiamy faktury. Literatura wysy³ana jest za
zaliczeniem pocztowym na ¿yczenie zamawiaj¹cego.
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Wisła Gościejów
TERMIN: 09-15.07.2016 r.
WIEK DZIECI: 6-12 lat
KOSZT: 430 zł

KIEROWNIK: Danuta Śniegoń
KONTAKT:
tel.: 602-358-911
e-mail: sdanka1@wp.pl

ZGŁOSZENIA:

Dla chłopców
profesjonalne treningi piłki
nożnej prowadzone przez
trenera!
Dla dziewczynek inne
zajęcia w terenie.

do dnia 31.05 br. na w/w e-mail

PRZEDPŁATĘ

(po wcześniejszym zgłoszeniu) w wysokości 100zł*
należy przesłać na konto KWCh 40-708 Katowice,
ul. Franciszkańska 19
nr konta: 14 1020 2313 0000 3802 0146 3850
(z zaznaczeniem: Ofiara Wisła1)
*przedpłata nie ulega zwrotowi

W PROGRAMIE:

Łaska biblijne,
i Pokój gry,
zimazabawy,
2014 konkursy
40 zajęcia
 ciekawe warsztaty tematyczne, basen
 ściana wspinaczkowa, niespodzianki

TERMIN: 06-12.08.2016 r.
WIEK DZIECI: 7-13 lat
KOSZT: 430 zł

KIEROWNIK: Danuta Śniegoń
KONTAKT:
tel.: 602-358-911
e-mail: sdanka1@wp.pl

ZGŁOSZENIA

do dnia 31.05 br. na w/w e-mail

PRZEDPŁATĘ

(po wcześniejszym zgłoszeniu) w wysokości 100zł*
należy przesłać na konto KWCh 40-708 Katowice,
ul. Franciszkańska 19
nr konta: 14 1020 2313 0000 3802 0146 3850
(z zaznaczeniem: Ofiara Wisła Art)
*przedpłata nie ulega zwrotowi

W PROGRAMIE:

 wszelkiego rodzaju
dziewczęce robótki
 zajęcia biblijne
 konkursy, gdy, zabawy
 basen, niespodzianki

