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Łaska i Pokój zima 2014

OD REDAKCJI

„Gdy tedy caäy lud zakoþczyä przeprawö przez Jordan, rzekä Pan do Jozuego: WeĒcie sobie z ludu dwunastu
möĔów, po jednym z kaĔdego plemienia, i nakaĔcie im: WydobñdĒcie ze Ĉrodka Jordanu, stamtñd, gdzie staäy nogi
kapäanów, dwanaĈcie kamieni, przynieĈcie je ze sobñ i zäóĔcie na miejscu, gdzie dziĈ bödziecie nocowaè. Jozue przywoäaä wiöc dwunastu möĔów, których wyznaczyä spoĈród synów izraelskich, po jednym z kaĔdego plemienia, i rzekä do
nich: PrzejdĒcie przed Skrzyniñ Przymierza Pana, Boga waszego, na Ĉrodek Jordanu i przynieĈcie kaĔdy na swoich
barkach jeden kamieþ wedäug liczby plemion izraelskich, aby to byäo znakiem poĈród was, gdy wasze dzieci w przyszäoĈci pytaè siö bödñ: Co znaczñ dla was te kamienie? Odpowiecie im, Ĕe wody Jordanu zostaäy rozdzielone przed
Skrzyniñ Przymierza Pana, gdy przechodziäa przez Jordan; zostaäy rozdzielone wody Jordanu, i te kamienie sñ dla
synów izraelskich pamiñtkñ na wieki”.
Ksiöga Jozuego 4, 1 – 7

P

rzeprawienie siö przez Jordan byäo dla Izraela znaczñcym wydarzeniem. Izraelici zaczöli zdobywaè obiecane im przez Boga ziemie po zachodniej stronie Jordanu, ziemie, gdzie póĒniej miaäa leĔeè stolica kraju Jerozolima
i miaäa staè Ĉwiñtynia Boga Izraela, dokñd pielgrzymowaè
bödñ ich kolejne pokolenia.
Na pamiñtkö przejĈcia przez Jordan Jozue nakazaä Izraelitom wyjñè z miejsca poĈrodku Jordanu, gdzie staäy nogi kapäanów, dwanaĈcie kamieni, wedäug liczby plemion izraelskich.
Te kamienie uäoĔone zostaäy w Gilgal. Kamienie te miaäy byè
dla nastöpnych pokoleþ synów Izraela pamiñtkñ, Ĕe „suchñ
nogñ przeszedä tu Izrael przez Jordan” /Joz 4,22/. Te kamienie
leĔaäy tam däugo, poniewaĔ w wierszu dziewiñtym jest napisane: „Sñ one tam do dnia dzisiejszego”.
Wszystkie waĔniejsze wydarzenia w dziejach Izraela
znajdowaäy upamiötnienie, czy to w Ĉwiötach, czy to choèby
w ustawieniu kamieni pamiñtkowych, jak to znajdujemy w opisanym tutaj wydarzeniu. Wielkie Ĉwiöta Izraela przypominajñ:
Pascha – wyjĈcie z Egiptu, Piöèdziesiñtnica – nadanie Prawa na
Synaju, ćwiöto Namiotów – wödrówkö po pustyni. Podobnie
byäo teĔ ze Ĉwiötami Purim i Chanuka. Nawet säoþce i ksiöĔyc
miaäy za zadanie, aby „byäy znakami dla oznaczenia pór, dni
i lat” /1 M 1, 14/.
W Ĕyciu ludzi i narodów sñ teĔ pewne znaczñce wydarzenia, które chcemy, aby nie zostaäy zapomniane, ale byäy ciñgle
przypominane. Dlatego wspominamy urodziny swoje i swoich
bliskich, rocznice Ĉlubu czy nawet zdania matury. Sñ to waĔne
dla nas wydarzenia, które wspominamy i chcemy, aby bliscy
nam ludzie takĔe o nich pamiötali.
W tym roku obchodzono w naszym kraju 1050-lecie
„chrztu Polski”. Dla naszego kraju byäo to wydarzenie znaczñce. Od tego momentu Polska znalazäa siö w krögu cywilizowanych narodów Europy. Wszystko, co byäo przedtem, jest dla
naszego kraju „przedhistoryczne”. Historia naszego kraju roz-

poczöäa siö w roku 966. JesteĈmy obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, i jesteĈmy
zobowiñzani, zgodnie z apostolskim nauczaniem, do modlitwy
o pomyĈlnoĈè naszej ojczyzny i wäadze naszego kraju.
W ponad stuletniej historii Zborów Wolnych ChrzeĈcijan
byäo kilka takich „kamieni milowych”, które dzielñ historiö
naszych Zborów na kilka okresów. W historii ostatnich dziesiöcioleci znaczñcñ datñ jest 14 maja 1981 roku. W tym dniu
do Rejestru Stowarzyszeþ i Zwiñzków Religijnych Urzödu do
Spraw Wyznaþ wpisany zostaä pod pozycjñ nr 16 KoĈcióä Wolnych ChrzeĈcijan w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na te
ostatnie 35 lat przypadäo 8 schyäkowych lat komunistycznego
reĔimu i 27 lat dĒwigania kraju z pokomunistycznej zapaĈci
i wchodzenia na drogö rozwoju. Szczególnie kilka pierwszych
lat po upadku komunizmu byäo równieĔ dla KoĈcioäa Wolnych
ChrzeĈcijan latami trudnymi. Teraz moĔemy z wdziöcznoĈciñ
dziökowaè Bogu, Ĕe przeprowadziä nas przez te lata i z nadziejñ patrzeè w przyszäoĈè.
W historii znaczñce sñ nie tylko wydarzenia, ale i ludzie.
W historii naszego KoĈcioäa takñ wyjñtkowñ postaciñ byä brat
Józef Prower, który odszedä do wiecznoĈci 12 lipca 1986 roku,
czyli dokäadnie przed czterdziestu laty. W tym numerze ãiP zamieszczamy wspomnienia o nim, poniewaĔ miaä on niesamowity wpäyw na Ĕycie wielu mäodych ludzi tamtego czasu, a przeczytanie tych wspomnieþ to naprawdö duchowe przeĔycie.
Zachöcam do lektury caäego numeru ãiP. W Ĉwiecie XXI
wieku Ĕycie toczy siö coraz szybciej; jesteĈmy coraz bardziej
zabiegani i coraz trudniej znaleĒè czas, usiñĈè i wziñè do röki
ksiñĔkö czy czasopismo. Niemniej takĔe lektura moĔe staè siö
takim momentem popatrzenia „na wyjöte z rzeki kamienie”
i zobaczenia BoĔego dziaäania w Ĕyciu naszym i Ĕyciu innych
ludzi. Podobnie i przeczytanie kroniki to patrzenie na wydarzenia z ostatnich tygodni, gdy Pan Bóg nam pobäogosäawiä lub do
nas przemówiä.

Jerzy Karze³ek
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Obrazy
Pana Jezusa Chrystusa
w Ksiêdze Exodus
W ksiödze Exodus, podobnie jak w ksiödze Genesis, znajdujemy wiele obrazów Pana Jezusa Chrystusa.
Przytoczö tu kilka z nich.

MOJ¯ESZ

MojĔesz byä piöknym obrazem wskazujñcym na Pana Jezusa Chrystusa.

MOJ¯ESZ

CHRYSTUS

MojĔesz wyprowadziä Izrael z niewoli faraona (Ex 3,7-12).

Pan Jezus wyprowadza z niewoli szatana i grzechu
(J 8,36; Rz 6,18.22).

Za pierwszym razem Izrael nie przyjñä MojĔesza,
(Ex 2,11.12; Dz 7,25),

Za pierwszym razem Izrael nie poznaä Pana Jezusa i odrzuciä Go
(Mt 12,14; Dz 13,27)

dlatego udaä siö do pogan i wziñä sobie Ĕonö z pogan
(Ex.2,15-21).

skierowaä siö wiöc do pogan (Dz 18,5-6: Rz11,25),
i powoäaä sobie oblubienicö z pogan (Dz 15,14-17; Ef 5,25-32).

Za drugim razem Izrael przyjñä MojĔesza
(Ex 4,27-31),
i wyszedä z Egiptu (Ex 14,30-31; Dz 7,36).

Izrael przyjmie Mesjasza w czasie powtórnego przyjĈcia
(Mt 23,39; Za 12,10).

MojĔesz byä orödownikiem (Ex 32,31-32)
i prorokiem (Deut 18,15-19).

Pan Jezus byä i jest orödownikiem (1 J 2,1-2; Hbr 7,25-26)
i prorokiem (Dz 3,22-23; 7,37).

PASCHA
Pascha byäa obrazem odkupienia w Panu Jezusie Chrystusie (Ex 12,1-28; J 1,29; 1Kor 5,7; 1P 1,18-19).

BARANEK PASCHALNY

CHRYSTUS

KaĔdy Izraelita wybieraä sobie baranka
(Ex 12,3; Gen 22,8; Mt 16,21).

Bóg wybraä baranka paschalnego dla swego narodu
(Iz 42,1; J 1,29).

10 Nisana baranek byä zabrany do domu
(Ex 12,3)

10 Nisana Pan Jezus przybyä do Jeruzalem
(Mr 11,18; J 12,1.12-18).

Baranek musiaä byè bez wady, zmazy i skazy, dlatego byä
przechowywany w domu 4 dni (Ex 12,5.6).

Caäe Ĕycie Pana Jezusa byäo dokäadnie obserwowane
i sprawdzane i okazaäo siö, Ĕe byä niewinny (ãk 11,53.54;
J 8,46; 1P 1,19; 2,22,23; ãk 23,13-15; J 18,38; 19,4.6).

Po czterech dniach baranek zostaä ofiarowany 14 Nisana
(Ex 12,6).

Pan Jezus umarä na krzyĔu 14 Nisana (ãk 22,1-23; Hbr 9,22;
1Kor 5,7; 1P 1,18-19).

Baranek zostaä zabity przez caäe zgromadzenie o zmierzchu
(12,6).

Pan Jezus zostaä zabity przez caäe zgromadzenie (ãk 23,1;
Mt 27,45.57; Dz 2,23) (Miödzy zaèmieniem säoþca
a zmierzchem).
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Krew zabitego baranka chroniäa od Ĉmierci (Ex 12,7.12-13).

Krew Baranka BoĔego chroni nas od Ĉmierci (J 3,36;
1P 1,18-19; 1J 1,7; 2,2; Obj 1,5).

Krwiñ baranka byäy pokropione oba odrzwia i nadproĔnik
domów izraelskich (Ex 12,7.13; Hbr 11,28).

Dziöki ofierze Pana Jezusa zostaliĈmy pokropieni Jego krwiñ
(Hbr 12,24; 1P 1,2).

Krew baranka byäa znakiem odkupienia na domach
Izraelitów (Ex 12,13.23. por.8,23).

Krew Pana Jezusa Chrystusa jest znakiem zbawienia
kaĔdego BoĔego dziecka (Rz 3,25; Hbr 9,12.14; 10,14.19;
Kol 1,20; 1J 1,7).

Baranek byä caäy upieczony w ogniu
(Ex 12,8.9).

Pan Jezus poĈwiöciä siebie w ofierze za grzeszników
(Mt 27,46; Ps 22,15-16; 1P 2,22-24).

Baranek musiaä byè caäy spoĔyty
(Ex 12,4.10).
.

KaĔde BoĔe dziecko karmi siö Panem Jezusem: „Kto spoĔywa
ciaäo moje i pije krew mojñ, ten ma Ĕywot wieczny” (J 6,54).
Wierzñcy czäowiek karmi siö Säowem: Ĕywym Säowem,
Chrystusem, i pisanym Säowem, czyli Säowem BoĔym.

Do pokropienia krwiñ baranka byä uĔywany hizop
(Ex 12,7.13.22).

ēoänierze pilnujñcy Pana Jezusa w czasie ukrzyĔowania
podali mu piè na pröcie hizopu (J 19,29).

Hizop byä popularnñ roĈlinñ uĔywanñ do kropienia w czasie
paschy (Ex 12,22), i w czasie oczyszczania trödowatego
(Lev 14,4.6.49.51-52). Hizop moĔe byè obrazem wiary.
Psalmista woäa: „Pokrop mnie hizopem, ca bödö oczyszczony...”
(Ps 51,9).

Jak hizop uĔywany byä do pokropienia krwiñ baranka
w Starym Testamencie, tak wiara przynosi krew Pana Jezusa
do ludzkiego serca w Nowym Testamencie (Ef 2,8).

KoĈci baranka nie mogäy byè zäamane
(Ex 12,46).

W czasie Ĉmierci Pana Jezusa nie zäamano mu koĈci, aby siö
wypeäniäo Pismo: „KoĈè Jego nie bödzie zäamana”
(J 19,33-36. por. Num 9,12; Ps 34,21).

Pascha byäa pamiñtkñ wybawienia ze Ĉmierci i niewoli
(Ex 12,14).

Wieczerza Paþska (ãamanie Chleba) jest pamiñtkñ Ĉmierci
Pana Jezusa i Jego dzieäa odkupienia
(Mt 26,26-28; 1Kor 5,7; 11,23-29).

MANNA
Manna byäa obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który jest chlebem Ĕycia (J 6; Ex 16,1-35; Num 11,6-10; Deut 8,3.16).
Dokäadnie miesiñc po wyjĈciu Izraela z Egiptu (Ex 16,1) Bóg posäaä swojemu ludowi cudowny chleb, „który spuĈciä jako
deszcz, chleb z nieba” (Ex 16,4). Pan Bóg zapowiedziaä, Ĕe wyjdzie lud i bödzie codziennie zbieraä, ile mu potrzeba. I tak siö staäo.
Bóg otworzyä niebiosa i zesäaä pokarm niebieski. Gdy Izraelici ujrzeli ten pokarm po raz pierwszy powiedzieli: „Co to jest? To jest
chleb, który Pan daä wam do jedzenia” (Ex 16,15). Hebrajskie säowo: „manna” oznaczaäo: „Co to jest?” (Ex 16,15). I od tej pory
nazywano ten chleb mannñ (Ex 16,31). Byäa ona jak ziarno kolendra, a miaäa smak placka na oliwie (Num 11,7-8).
Manna byäa obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Säowo BoĔe opisuje cechy, którymi charakteryzowaäa siö manna, a które wyraĒnie wskazujñ na osobö Pana Jezusa Chrystusa. Manna byäa drobna (w.14), okrñgäa (w.14), biaäa (w.31) i säodka (w.31) i byäa
obrazem pokory, doskonaäoĈci, czystoĈci i säodyczy (Ps 34,9; 119, 103) Chrystusa, chleba BoĔego (J 6,48-51). Izraelici mogli
zbieraè codziennie po jednym omerze na osobö (Ex 16,16). Wedäug tabeli miar i wag Johna H. Waltona omer liczyä 2,2 litra.
Manna pojawiaäa siö wraz z porannñ rosñ (Ex 16,13-14). Byä to chleb niebieski, który Bóg posäaä swemu ludowi (Ex 16,15).
KaĔdy z ludu zebraä tyle, ile potrzebowaä do zjedzenia. Ten, kto zebraä wiöcej, nie miaä nadmiaru, a ten, kto zebraä mniej, nie miaä
braku (Ex 16,16-18). Jest to obraz wystarczalnoĈci Pana Jezusa Chrystusa (2Kor 8,15; Flp 4,19).
Szóstego dnia lud zbieraä dwa razy tyle, co w inne dni, Ĕeby wystarczyäo manny na sabat (Ex 16,5.22-26.29-31). „I macie
peäniö w Nim” (Kol 2,10).
Manna stanowiäa caäkowite zaopatrzenie przez caäy czas wödrówki po pustyni (Neh 9,20). Psalmista Asaf nazwaä mannö „zboĔem z niebios” i „chlebem anielskim” (Ps 78,24-25). Apostoä Paweä natomiast nazwaä mannö „pokarmem duchowym” (1Kor 10,3).
Dzienna porcja manny byäa przechowywana na pamiñtkö w zäotym dzbanie w Skrzyni Przymierza (Ex 16,33.34; Hbr 9,4).
Synowie izraelscy jedli mannö 40 lat, aĔ do przybycia do Kanaanu (Ex 16,35; Joz 5,12).
Pan Jezus Chrystus obiecaä zwyciözcom, Ĕe im da z manny ukrytej (Obj 2,17).
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Manna byäa obrazem inkarnacji (wcielenia) Pana Jezusa Chrystusa, który o sobie powiedziaä: „Tu jest chleb, który zstöpuje
z nieba...” (J 6,50-51). W prologu Ewangelii Jana czytamy: „A Säowo staäo siö ciaäem i zamieszkaäo wĈród nas” (J 1,14). Apostoä
Paweä natomiast stwierdziä: „A bezsprzecznie wielka jest tajemnica poboĔnoĈci: Ten, który objawiä siö w ciele...” (1Tm 3,16).

WODA ZE SKA£Y
Wydobycie wody ze skaäy jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa jako wody Ĕycia (J 7; Ex 17; Num 20).
W trakcie podróĔy Izraela po pustyni wybrany naród przeĔywaä róĔne próby i doĈwiadczenia. Bóg zaopatrzyä swój naród we
wszystko, czego potrzebowaä w czasie wödrówki. Najpierw posäaä swojemu ludowi mannö, chleb z nieba (Ex 16), a nastöpnie
zaopatrzyä ten lud w wodö (Ex 17). Bóg wprawdzie posäaä juĔ poprzednio wodö swojemu ludowi (Ex 15,22), ale teraz zaopatrzyä
swój lud ponownie.
Bóg poleciä MojĔeszowi, aby wziñä laskö, którñ dokonywaä cudów w Egipcie, stanñä przed ludem na Horebie i uderzyä laskñ
w skaäö i wytryĈnie z niej woda, i lud bödzie piä. MojĔesz uczyniä tak na oczach starszych Izraela (Ex 17,1-6). Mesjaniczny
wydĒwiök wyprowadzenia wody ze skaäy podkreĈliä bardzo mocno apostoä Paweä, kiedy napisaä, Ĕe wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skaäy, która im towarzyszyäa, a skaäñ tñ byä Chrystus (1Kor 10,4).
Uderzenie laskñ w skaäö byäo obrazem Ĉmierci Pana Jezusa Chrystusa.
Säowo BoĔe mówi, Ĕe Bóg „rozäupaä skaäy na pustyni i napoiä ich obficie jakby gäöbiami wód. Sprawiä, Ĕe strumienie
trysnöäy ze skaäy i wody späywaäy jak rzeki... Oto uderzyä w skaäö i wody trysnöäy, a rzeki popäynöäy (Ps 78,15.16.20).
Za drugim razem (Num 20), kiedy Izrael znowu szemraä z powodu braku wody, Bóg znowu poleciä MojĔeszowi zgromadziè
zbór, wziñè laskö do röki i przemówiè na ich oczach do skaäy, a ona wypuĈci z siebie wodö. „Wydobödziesz dla nich wodö ze
skaäy i napoisz zbór i ich trzody” (Num 20,8). MojĔesz jednak zmöczony niewiarñ swojego ludu, zamiast przemówiè do skaäy,
podniósä rökö swojñ, i uderzyä dwa razy swojñ laskñ o skaäö. Wtedy trysnöäa obficie woda i napiä siö zbór oraz ich bydäo
(Num 20,11). MojĔesz okazaä niewiarö tylko raz w swoim Ĕyciu, uderzajñc dwukrotnie w skaäö, zamiast do niej przemówiè. Skaäa
uderzona w Ex 17 byäa obrazem Chrystusa, któremu zostaä zadany cios na Golgocie. Skaäa miaäa jednak byè uderzona tylko jeden
raz, poniewaĔ Chrystus umarä tylko jeden raz (Rz 6,9.10; Hbr 9,26-28). Z powodu grzechu MojĔesza Bóg postanowiä, Ĕe nie wejdzie on do ziemi obiecanej (Num 20,12; Deut 1,35-37; 32,48-52; 34,4).

NAMIOT ZGROMADZENIA
Jednym z najpiökniejszych obrazów Pana Jezusa Chrystusa jest obraz Przybytku, przenoĈnego Namiotu Zgromadzenia (Ex 2531.35-40).
Namiot Zgromadzenia skäadaä siö z trzech czöĈci:
1. Przedsionek,
2. Miejsce ćwiöte,
3. Miejsce NajĈwiötsze.
Wszystkie elementy i przedmioty Namiotu Zgromadzenia wskazujñ na osobö i dzieäo Pana Jezusa Chrystusa.
W pierwszej czöĈci – Przedsionku znajdowaäy siö dwa przedmioty:
Oätarz miedziany (ofiarny) – säuĔyä do skäadania ofiar (Ex 27,1-8; 38,1-7). Oätarz ofiarny miaä podwójnñ nazwö: oätarz miedziany (Ex 38,30; 39,39), poniewaĔ pokryty byä miedziñ (miedĒ jest obrazem sñdu), oraz oätarz caäopalenia (Ex 30,28; 38,1; 40,6),
poniewaĔ uĔywany byä do skäadania ofiar caäopalnych i za grzechy. Oätarz ten znajdowaä siö u wejĈcia do Przybytku, Namiotu
Zgromadzenia (Ex 40,29), i byä obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który byä równoczeĈnie kapäanem (Hbr 2,17; 5,1-6; 7,23-26;
10,21), ofiarñ (Hbr 7,27; 9,14.28; 10,10.12.14) i oätarzem ofiarnym (Hbr 10,10.20; 1P 2,24).
KadĒ miedziana – säuĔyäa do umywania i oczyszczania (Ex 30,18-21; 38,8). KadĒ miedziana znajdowaäa siö miödzy oätarzem
miedzianym a Namiotem Zgromadzenia (Ex 40,7). Ta kadĒ miedziana byäa równieĔ nazywana miednicñ (Ex 40,30-32), poniewaĔ
byäa zbudowana z miedzi. KadĒ miedziana byäa obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który oczyszcza nas od wszelkiego grzechu
i wszelkiej nieczystoĈci (J 3,5; 13,5; Ef 5,25.26; Tyt 3,5; Hbr 10,22; 1J 1,7).
W drugiej czöĈci Przybytku – Miejscu ćwiötym, które znajdowaäo siö w Namiocie Zgromadzenia byäy trzy przedmioty:
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Stóä z chlebami pokäadnymi (Ex 25,23-30; 37, 10-16; Lev 24,5-9). Byä ustawiony po prawej stronie Namiotu Zgromadzenia
(Ex 40,22.23. por. Ex 26,35). DwanaĈcie chlebów pokäadnych zmieniali kapäani w kaĔdy sabat i jedynie oni mieli prawo do ich
spoĔywania. Chleby te byäy obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który jest „Chlebem Ĕycia” (J 6,35).
ćwiecznik siedmioramienny (Ex 25,31-40; 37,17-24). ćwiecznik ze szczerego zäota (Ex 39,37), ustawiony po lewej stronie
Namiotu Zgromadzenia (Ex 40,24.25. por. Ex 26,35), byä jedynym Ēródäem Ĉwiatäa w Namiocie, poniewaĔ w Przybytku nie byäo
okien.
ćwiecznik siedmioramienny byä obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który jest „ćwiatäoĈciñ Ĉwiata” (J 8,12).
Zäoty oätarz do kadzenia (Ex 30,1-10; 37,25-28). Zäoty oätarz do kadzenia byä ustawiony na Ĉrodku Namiotu Zgromadzenia
przed Skrzyniñ Przymierza (Ex 40,5). W odróĔnieniu od oätarza miedzianego (ofiarnego) zäoty oätarz säuĔyä jedynie do skäadania
wonnego kadzidäa (Ex 40,26.27). Ten wspaniaäy oätarz kadzidlany byä obrazem doskonaäego Ĕycia, säuĔby i dzieäa Pana Jezusa
Chrystusa, o którym natchniony autor PieĈni nad PieĈniami powiedziaä: „Wspaniaäy jest zapach twoich olejków, a twoje imiö –
jak rozlany olejek” (1,3); o którym Duch ćwiöty równieĔ zäoĔyä piökne Ĉwiadectwo w Ksiödze Psalmów: „Najpiökniejszy jesteĈ
wĈród ludzi; rozlany jest wdziök na wargach Twoich, dlatego Bóg pobäogosäawiä Ciö na wieki... Tron Twój, BoĔe, trwa na wieki
wieków; beräem sprawiedliwym jest beräo królestwa Twego. Miäujesz sprawiedliwoĈè, a nienawidzisz bezprawia; dlatego pomazaä Ciö Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela jak Ĕadnego towarzysza twego. Wszystkie Twoje szaty pachnñ mirrñ, aloesem i kasjñ...”
(Ps 45). Caäe Ĕycie, säuĔba i dzieäo Pana Jezusa Chrystusa byäo jednym, niekoþczñcym siö pasmem nieustannej, kadzidlanej ofiary
miäej wonnoĈci ku czci wszechmocnego Boga Ojca. Apostoä Paweä wyraziä to nastöpujñco: „I chodĒcie w miäoĈci, jak i Chrystus
umiäowaä was i siebie samego wydaä jako dar i ofiarö Bogu ku miäej wonnoĈci” (Ef 5,2).
W trzeciej czöĈci Przybytku – Miejscu NajĈwiötszym, które znajdowaäo siö za zasäonñ w Namiocie Zgromadzenia znajdowaä
siö tylko jeden, najwaĔniejszy przedmiot – Skrzynia Przymierza (Ex 37,1-9; Num 10,33), zwana takĔe Skrzyniñ ćwiadectwa
(Ex 25,16.22; 26,33). Na skrzyni znajdowaäo siö wieko (Ex 26,34), nazywane „Ubäagalniñ” lub „Tronem ãaski” (Ex 25,17.20.21).
Skrzynia Przymierza byäa obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który staä siö ciaäem i zamieszkaä wĈród nas (J 1,14), a Ubäagalnia byäa
obrazem ofiary przebäagalnej Pana Jezusa Chrystusa (Rz 3,25; Hbr 2,17; 1J 2,2; 4,10). Odlane ze zäota dwa cheruby na pokrywie
Skrzyni Przymierza stanowiäy symbol dzieäa pojednania grzesznego czäowieka ze Ĉwiötym Bogiem, dokonanego przez ofiarö
pojednania na Golgocie w Panu Jezusie Chrystusie (2Kor 5,18.19; Rz 5,10).
Wszystkie omówione przed chwilñ przedmioty Namiotu Zgromadzenia mówiäy o drodze zbawienia, którñ Bóg przygotowaä dla grzesznego czäowieka w swoim Synu. Zostaäy one na BoĔe polecenie rozmieszczone w Namiocie Zgromadzenia. Byä
to starotestamentowy model drogi zbawienia, prowadzñcej grzesznika do spoäecznoĈci z Bogiem.

Henryk Turkanik

Przypis redakcji:
W powyĔszym tekĈcie zastosowano nastöpujñce skróty nazw Ksiñg MojĔeszowych:
Gen – od Genesis (Ksiöga Rodzaju czyli 1 Ksiöga MojĔeszowa);
Ex – od Exodus (Ksiöga WyjĈcia czyli 2 Ksiöga MojĔeszowa);
Lev – od Leviticus ((Ksiöga Kapäaþska czyli 3 Ksiöga MojĔĒeszowa);
Num – od Numeri (Ksiöga Liczb czyli 4 Ksiöga MojĔeszowa);
Deut – od Deuteronomium (Ksiöga Powtórzonego Prawa czyli 5 Ksiöga MojĔeszowa).
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Zdumiewaj¹ca rzeczywistołæ
bycia w Chrystusie Jezusie

:ŽŚŶWŝƉĞƌ

ǇđǁŚƌǇƐƚƵƐŝĞ:ĞǌƵƐŝĞƚŽǌĚƵŵŝĞǁĂũČĐĂƌǌĞĐǌǇǁŝƐƚŽƑđ͘dŽ͕ĐŽŽǌŶĂĐǌĂďǇđǁŚƌǇƐƚƵƐŝĞ͕ǌĂƉŝĞͲ
ƌĂĚĞĐŚ͘KǌŶĂĐǌĂǌũĞĚŶŽĐǌĞŶŝĞǌEŝŵŝǌǁŝČǌĂŶŝĞǌEŝŵ͘:ĞƑůŝũĞƐƚĞƑǁŚƌǇƐƚƵƐŝĞ͕ƚŽƉŽƐųƵĐŚĂũ͕
ĐŽƚŽĚůĂŝĞďŝĞŽǌŶĂĐǌĂ͘

• W Chrystusie Jezusie – zostaäa darowana Ci äaska, zanim
Ĉwiat zostaä stworzony, äaska, która zostaäa dana „nam
w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami” (2 Tm 1,9).
• W Chrystusie Jezusie – Bóg wybraä Ciö jeszcze przed stworzeniem. Bóg „w nim [w Chrystusie] wybraä nas przed zaäoĔeniem Ĉwiata” (Ef 1,4).
• W Chrystusie Jezusie – Bóg umiäowaä Ciö miäoĈciñ, od której nic nie moĔe odäñczyè. „Albowiem jestem tego pewien,
Ĕe ani Ĉmierè, ani Ĕycie, ani anioäowie, ani potögi niebieskie, ani teraĒniejszoĈè, ani przyszäoĈè, ani moce, ani wysokoĈè, ani gäöbokoĈè, ani Ĕadne inne stworzenie nie zdoäa
nas odäñczyè od miäoĈci BoĔej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).
• W Chrystusie Jezusie - zostaäeĈ odkupiony i otrzymaäeĈ
odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. W Chrystusie
„mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów” (Ef 1,7).
• W Chrystusie Jezusie - jesteĈ usprawiedliwiony przed Bogiem i zostaäa Ci przypisana sprawiedliwoĈè BoĔa w Chrystusie. „On [Bóg] tego [Chrystusa], który nie znaä grzechu,
za nas grzechem uczyniä, abyĈmy w nim (w Chrystusie)
stali siö sprawiedliwoĈciñ BoĔñ” (2 Kor 5,21).
• W Chrystusie Jezusie - staäeĈ siö nowym stworzeniem i synem Boga. „Tak wiöc, jeĈli ktoĈ jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem, stare przeminöäo, oto wszystko staäo siö
nowe” (2 Kor 5,17). W Chrystusie Jezusie „wszyscy jesteĈcie synami BoĔymi przez wiarö” (Ga 3,26).
• W Chrystusie Jezusie – Bóg posadziä Ciö w okrögach niebieskich pomimo tego, Ĕe Ĕyjesz na ziemi. Bóg wzbudziä
nas wraz z Chrystusem „i wraz z nim posadziä w okrögach
niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,6).
• W Chrystusie Jezusie - wszystkie obietnice Boga sñ dla
Ciebie „Tak”. „Bo obietnice BoĔe, ile ich byäo, w nim
(w Chrystusie) znalazäy swoje Tak” (2 Kor 1,20).
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• W Chrystusie Jezusie - jesteĈ uĈwiöcany i uczyniony Ĉwiötym. „Zborowi BoĔemu, który jest w Koryncie, poĈwiöconym (uĈwiöconym) w Chrystusie Jezusie, powoäanym
Ĉwiötym” (1 Kor 1,2).
• W Chrystusie Jezusie - wszystko, czego naprawdö potrzebujesz, bödzie zaspokojone. „A Bóg mój zaspokoi wszelkñ potrzebö waszñ wedäug bogactwa swego w chwale,
w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19).
• W Chrystusie Jezusie - pokój Boga bödzie strzec twojego
serca i umysäu. „A pokój BoĔy, który przewyĔsza wszelki
rozum, strzec bödzie serc waszych i myĈli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).
• W Chrystusie Jezusie - masz Ĕycie wieczne. „Zapäatñ za
grzech jest Ĉmierè, lecz darem äaski BoĔej jest Ĕywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).
• W Chrystusie Jezusie - zostaniesz wzbudzony z martwych
przy powtórnym przyjĈciu Pana. „Albowiem jak w Adamie
wszyscy umierajñ, tak teĔ w Chrystusie wszyscy zostanñ
oĔywieni” (1 Kor 15,22). Wszyscy ci, którzy sñ zjednoczeni
z Adamem w pierwszym czäowieczeþstwie, umrñ. Wszyscy
ci, którzy sñ zjednoczeni z Chrystusem w nowym czäowieczeþstwie, powstanñ do Ĕycia.

Jak mo¿emy znaleŠæ siê w Chrystusie?
EĂĚĞĐǇĚƵũČĐǇŵƉŽǌŝŽŵŝĞũĞƐƚƚŽƐƵǁĞƌĞŶŶĞĚǌŝĞųŽŽŐĂ͘
ͣůĞǁǇĚǌŝħŬŝŶŝĞŵƵ;ŽŐƵͿũĞƐƚĞƑĐŝĞǁŚƌǇƐƚƵƐŝĞ:ĞǌƵƐŝĞ͟
;ϭ<Žƌϭ͕ϯϬͿ͘
EĂƚŽŵŝĂƐƚ ŶĂ ƑǁŝĂĚŽŵǇŵ ƉŽǌŝŽŵŝĞ ŶĂƐǌĞŐŽ ǁųĂƐŶĞŐŽ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂ ĚǌŝĞũĞ Ɛŝħ ƚŽ ƉƌǌĞǌ ǁŝĂƌħ͘ ŚƌǇƐƚƵƐ ŵŝĞƐǌŬĂ ǁ ŶĂͲ
ƐǌǇĐŚƐĞƌĐĂĐŚͣƉƌǌĞǌǁŝĂƌħ͟;Ĩϯ͕ϭϳͿ͘ǇĐŝĞ͕ŬƚſƌĞƉƌŽǁĂĚǌŝŵǇ
ǁǌũĞĚŶŽĐǌĞŶŝƵǌ:ĞŐŽƑŵŝĞƌĐŝČŝǏǇĐŝĞŵ͕ũĞƐƚͣǏǇĐŝĞŵǁǁŝĞƌǌĞ
ǁ^ǇŶĂŽǏĞŐŽ͟;'ĂϮ͕ϮϬͿ͘:ĞƐƚĞƑŵǇǌũĞĚŶŽĐǌĞŶŝǁ:ĞŐŽƑŵŝĞƌͲ
ĐŝŝǌŵĂƌƚǁǇĐŚǁƐƚĂŶŝƵͣƉƌǌĞǌǁŝĂƌħ͟;<ŽůϮ͕ϭϮͿ͘
dŽũĞƐƚĐƵĚŽǁŶĂƉƌĂǁĚĂ͘ũĞĚŶŽĐǌĞŶŝĞǌŚƌǇƐƚƵƐĞŵũĞƐƚ
ƉŽĚƐƚĂǁČǁŝĞĐǌŶĞũƌĂĚŽƑĐŝŝũĞƐƚŽŶŽǌĂĚĂƌŵŽ͘

T³umaczenie: E.N.

DLACZEGO POWINNIōMY

STUDIOWAÆ
NOWY TESTAMENT?
N

owy Testament swoim wpäywem ogarnñä caäy Ĉwiat!
JuĔ to powinien byè dla nas wystarczajñcy powód,
aby go bardzo dobrze poznaè. Wedäug organizacji
misyjnej Wycliffe Bible Translators, 2817 narodów posiada
juĔ Säowo BoĔe we wäasnym jözyku. 513 z nich posiada kompletnñ Bibliö, kolejne 1294 posiada Nowy Testament. 1010 pozostaäych posiada przynajmniej jednñ ksiögö Biblii1.
Im wiöcej myĈlimy o znaczeniu Nowego Testamentu, tym
bardziej pragniemy studiowaè go w gäöbszy sposób. Im lepiej
znamy Säowo BoĔe, tym szerzej bödziemy w stanie posäugiwaè
siö nim w dziele ewangelizacji ludzi wokóä nas.

Nowy Testament koncentruje siê na Panu Jezusie
- Bogu objawionym w ciele
Nowy Testament wprowadza nas w BoĔñ obecnoĈè:
„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica poboĔnoĈci: Ten,
który objawiä siö w ciele, zostaä usprawiedliwiony w duchu, ukazaä siö anioäom, byä zwiastowany miödzy poganami, uwierzono
w niego na Ĉwiecie, wziöty zostaä w górö do chwaäy” (1 Tm 3,16).
Pan Jezus wypeäniä obietnice, które Bóg przekazaä w Starym Testamencie poprzez ustanowienie Nowego Przymierza
opartego na äasce. Zostaäo ono przypieczötowane przebäagalnñ
Ĉmierciñ Pana Jezusa.
Pan Jezus Chrystus jest podstawñ Nowego Przymierza, fundamentem przyjaznej wiözi, której udzieliä nam Bóg. MoĔemy
jñ przyjñè lub odrzuciè. PoniewaĔ On kocha nas niepojötñ miäoĈciñ, nawoäuje nas, abyĈmy jñ przyjöli - abyĈmy zäoĔyli naszñ
wiarö, nasze zaufanie w Jezusie Chrystusie - abyĈmy ufali Mu
w naszym Ĕyciu oraz przyjöli Go jako jedyne Ēródäo zbawienia2.
Apostoä Paweä napisaä:
„...aby z nastaniem peäni czasów wykonaè jñ i w Chrystusie
poäñczyè w jednñ caäoĈè wszystko, i to, co jest na niebiosach,
i to, co jest na ziemi w nim” (Ef 1,10).
Wszystko, co jest napisane w pierwszych czterech ksiögach
Nowego Testamentu, skupia siö na Osobie i dziele Pana Jezusa
(J 20,30-31; ãk 1,1-3).
1
2

https://wycliffe.org.uk/wycliffe/about/vision-whatwedo.html. Dostêp z dnia 23 wrzeŎnia 2014.
http://www.gci.org/law/nutshell. Dostêp z dnia 22 wrzeŎnia 2014.

Studiujemy Nowy Testament, aby poznaè Pana Jezusa
i Jego zbawienie. To poznanie jest tak cenne, Ĕe razem z apostoäem Pawäem musimy powiedzieè:
„...wszystko uznajö za szkodö wobec doniosäoĈci, jakñ ma
poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego” (Flp 3,8).
Nowy Testament jest peäen niezmierzonego bogactwa poznania Pana Jezusa. ēadna inna spisana historia nie moĔe siö
równaè z historiñ Pana Jezusa, którñ mamy w Nowym Testamencie. Apostoä Paweä pisze:
„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” (Kol 3,16).

Nowy Testament zawiera s³owa zbawienia
Studiujemy Nowy Testament, poniewaĔ wyraĔa on BoĔe
dziaäanie, które ma dla nas fundamentalne znaczenie. Kazanie
apostoäa Pawäa w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej wyraĒnie podkreĈla znaczenie Nowego Testamentu. Po zwyczajowym nawiñzaniu do prawa, apostoä wspomniaä kilka wydarzeþ
ze Starego Testamentu. OdnoĈnie do Pana Jezusa powiedziaä:
„MöĔowie bracia, synowie rodu Abrahamowego, i ci wĈród
nas, którzy siö Boga bojñ, nam to zostaäa posäana wieĈè o tym
zbawieniu” (Dz 13,26).
Säowo zbawienia przychodzi na Ĉwiat przez Nowy Testament Pana Jezusa. Jest to säowo prawdy, „ewangelia zbawienia” (Ef 1,13).

Nowy Testament ukazuje nam sposób otrzymania ¿ycia wiecznego
Studiowanie Nowego Testamentu prowadzi nas do Ēródäa
äaski. Czytanie go z nienasyconñ ciekawoĈciñ potrzebujñcego
grzesznika - a nie z powierzchownñ protekcjonalnoĈciñ zadowolonego z siebie sceptyka - jest otwieraniem siö na przeĔywanie gäöbi wyzwania, miäosierdzia, czystoĈci i radoĈci.
Jest to poczñtek drogi prowadzñcej do przeĔywania osobistej
i poĔñdanej przemiany. Jest to stanie siö czöĈciñ ludu BoĔego,
wäñczajñc w to wszystkie przywileje i obowiñzki. Jest to bycie
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przygotowanym na Ĕycie w peäni na tym Ĉwiecie, jak i w czasie, który nadejdzie3.
Kiedy apostoä Piotr usäyszaä Pana Jezusa, dowiedziaä siö, Ĕe
On jest tym Jedynym, który ma „säowa Ĕywota wiecznego”
(J 6,68). Nowy Testament zawiera säowa Ĕycia wiecznego.
ēycie wieczne to coĈ wiöcej niĔ Ĕycie na zawsze. ēycie
wieczne jest Ĕyciem Boga - Jedynego, który jest wieczny.
Greckie säowo „aionios” jest przetäumaczone w Nowym Testamencie zarówno jako „wieczny” oraz „trwajñcy na zawsze”.
Greckie säowo „zoe” jest jednym z kilku greckich säów, które
zostaäo przetäumaczone jako „Ĕycie”. Wedäug Säownika Vinesa, „zoe” oznacza „Ĕycie jako zasadö, Ĕycie w sensie absolutnym, Ĕycie, jakie posiada Bóg, które jako Ojciec posiada
w Sobie, i które On przekazaä wcielonemu Synowi, aby miaä je
w Sobie”. ēycie wieczne jest aktualnñ, rzeczywistñ wäasnoĈciñ
wierzñcego dziöki jego wiözi z Chrystusem, a pewnego dnia
poszerzy swój zakres do sfery ciaäa, tak jak zostaje to zagwarantowane przez zmartwychwstanie Chrystusa”4.
W Dziejach Apostolskich czytamy o ēydach odrzucajñcych
nauczanie apostoäa Pawäa, ale on w nastöpny sabat nadal do
nich przemawiaä.
Tym razem zostawiä ēydów i zwróciä siö do pogan. Czytamy, Ĕe kiedy poganie usäyszeli säowo:
„...radowali siö i wielbili Säowo Paþskie, a wszyscy ci, którzy
byli przeznaczeni do Ĕycia wiecznego, uwierzyli” (Dz 13,48).
Sposób otrzymania Ĕycia wiecznego jest objawiony w säowie zbawienia przedstawionym w Nowym Testamencie.

Nowy Testament zawiera s³owa prawdziwej
radołci i szczêłcia
Apostoä Jan napisaä:
„A to piszemy, aby radoĈè nasza byäa peäna” (1 J 1,4).
Napisano wiele ksiñĔek na temat szczöĈcia, jednak tylko
Nowy Testament pokazuje nam prawdziwe szczöĈcie i pokój
z Bogiem. Pan Jezus powiedziaä:
„To powiedziaäem wam, abyĈcie we mnie pokój mieli.
Na Ĉwiecie ucisk mieè bödziecie, ale ufajcie, Ja zwyciöĔyäem
Ĉwiat” (J 16,33).
On zostawiä nam Swoje säowo pokoju i szczöĈcia w Nowym Testamencie, abyĈmy je studiowali i byli mu posäuszni.
W Nowym Testamencie uczymy siö poprzez przykäad Pana
Jezusa, Ĕe wierzñcy sñ powoäani do Ĕycia w posäuszeþstwie5.

Nowy Testament zawiera wszystko, czego potrzebujemy, aby byæ w porz¹dku wobec Boga
„Boska jego moc obdarowaäa nas wszystkim, co jest potrzebne do Ĕycia i poboĔnoĈci, przez poznanie tego, który nas
powoäaä przez wäasnñ chwaäö i cnotö” (2 P 1,3).
Wszystko, czego potrzebujemy dla naszego Ĕycia i poboĔnoĈci, zostaäo nam juĔ objawione.
3
4
5

Walter A. Elwell i Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament. A Historical and Theological Survey.
Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2005, 23.
http://www.believers.org/believe/bel217.htm. Dostêp z dnia 22 wrzeŎnia 2014.
http://christianity.about.com/od/whatdoesthebiblesay/a/Obedience-To-God.htm. Dostêp z dnia 22 wrzeŎnia 2014.

Łaska i Pokój lato
zima2016
2014
10 £aska
10

Apostoä Piotr powiedziaä, Ĕe byäby nierozwaĔny, jeĈliby nie
przypominaä swoim czytelnikom rzeczy, które poznali i w których byli ugruntowani. To byäa „aktualna prawda”, o której
im ciñgle przypominaä:
„Dlatego zamierzam zawsze przypominaè wam te sprawy,
chociaĔ o nich wiecie i utwierdzeni jesteĈcie w prawdzie, którñ
macie” (2 P 1,12).
Stary Testament jest prawdñ; ale jest to prawda osadzona
w „przeszäoĈci”. Stary Testament poäoĔyä podstawy dla prawdy nowotestamentowej.

Nowy Testament objawia „wiarê”
„Lecz Pismo gäosi, Ĕe wszystko poddane jest grzechowi,
aby to, co byäo obiecane, dane byäo na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzñ. Zanim zaĈ przyszäa wiara,
byliĈmy wspólnie zamkniöci i trzymani pod straĔñ zakonu, dopóki wiara nie zostaäa objawiona. Tak wiöc zakon byä naszym
przewodnikiem do Chrystusa, abyĈmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszäa wiara, juĔ nie jesteĈmy pod opiekñ
przewodnika” (Ga 3,22-25).
Wkrótce po zesäaniu Ducha ćwiötego w Jerozolimie tysiñce
ludzi zostaäo naĈladowcami Ewangelii, wäñczajñc w to wielu
kapäanów Ĕydowskich. Stali siö posäuszni „w wierze” (Dz 6,7).
Zbawienna wiara przychodzi wraz ze säuchaniem przesäania wiary. Wiara jest sposobem lub narzödziem, którego uĔywa
Bóg, aby zanieĈè zbawienie Swojemu ludowi. Bóg daje wiarö
dziöki Swojej äasce i litoĈci, poniewaĔ nas kocha (Ef 4-5). Wiara pochodzi od Boga jako dar (Ef 2,8)6.
„Wiara tedy jest ze säuchania, a säuchanie przez Säowo
Chrystusowe” (Rz 10,17).
Nowy Testament wyraĔa „wiarö”, którñ musimy studiowaè, aby trwaè „w wierze”:
„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze,
doĈwiadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, Ĕe Jezus Chrystus jest w was? Chyba ĔeĈcie próby nie przeszli” (2 Kor 13,5).
Jest to takĔe ta wiara, której chrzeĈcijanie muszñ broniè
przed wszelkim atakiem:
„Umiäowani! Zabierajñc siö z caäñ gorliwoĈciñ do pisania
do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznaäem za konieczne
napisaè do was i napomnieè was, abyĈcie podjöli walkö o wiarö, która raz na zawsze zostaäa przekazana Ĉwiötym” (Judy 3).
Musimy studiowaè Nowy Testament, abyĈmy mogli unikaè bäödnych interpretacji opartych na naszych kulturowych,
gäöboko zakorzenionych poglñdach. Musimy siö pilnowaè
przed swego rodzaju mistycznymi odniesieniami dotyczñcymi
Ducha ćwiötego. Kierujñc siö mistycyzmem, naraĔamy siö na
odrzucenie historycznie poprawnych podstaw, warunkujñcych
zrozumienie i zastosowanie nauki Nowego Testamentu. Nowy
Testament, czyli druga czöĈè Biblii, jest ksiögñ nadzwyczajnñ.
Ewangelista Billy Sunday zobrazowaä Bibliö jako majestatyczny paäac. Opisaä jñ tak:
6
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„Wszedäem przez przedsionek Ksiögi Rodzaju i przeszedäem przez galeriö sztuki Starego Testamentu, gdzie widziaäem
wiszñce na Ĉcianie portrety Józefa, Jakuba, Daniela, MojĔesza,
Izajasza, Salomona i Dawida; wszedäem do pokoju muzycznego Psalmów, gdzie BoĔy Duch uderzaä w klawisze mojej
natury, aĔ wydawaäo siö, jakby kaĔda piszczaäka i duda wspaniaäych BoĔych organów odpowiadaäa na dĒwiök harfy Dawida
oraz urok króla Salomona w atmosferze jego utworów. Wstñpiäem do sali bankietowej Ksiögi PrzypowieĈci.
Nastöpnie przejrzaäem obserwatorium proroków i tam
zobaczyäem fotografie przeróĔnych rozmiarów, czöĈè z nich
wskazywaäa na odlegäe gwiazdy lub wydarzenia, jednak
wszystkie skupiaäy siö na jednej wspaniaäej GwieĒdzie, która
miaäa pojawiè siö jako odkupienie za grzech.
Nastöpnie przeszedäem do sali audiencyjnej Króla królów
i otrzymaäem wizjö z czterech punktów widzenia: Mateusza,
Marka, ãukasza i Jana. Wszedäem do biura korespondencyjnego i spostrzegäem tam Piotra, Jakuba, Pawäa i Judö, którzy
spisywali swoje listy dla Ĉwiata. Wszedäem do komnaty Dziejów Apostolskich i zobaczyäem Ducha ćwiötego ksztaätujñcego Ĉwiöty KoĈcióä, potem wszedäem do sali tronowej i ujrzaäem
drzwi u stóp wieĔy, a idñc w górö, ujrzaäem Jedynego, który
tam staä - jasnego jak poranek, Jezusa Chrystusa, Syna BoĔego
i znalazäem tego najprawdziwszego przyjaciela, którego czäo-

wiek mógä kiedykolwiek poznaè; podczas gdy wszyscy inni
byli faäszywi, to On byä Tym prawdziwym”7.
JeĈli chcemy Ĕyè z Panem Jezusem Chrystusem, to musimy
byè posilani Jego Säowem:
„Napisano: Nie samym chlebem Ĕyje czäowiek, ale kaĔdym
säowem, które pochodzi z ust BoĔych” (Mt 4,4);
„Odrzuciwszy wiöc wszelkñ zäoĈè i wszelkñ zdradö, i obäudö, i zazdroĈè, i wszelkñ obmowö, jako nowonarodzone niemowlöta zapragnijcie niesfaäszowanego duchowego mleka,
abyĈcie przez nie wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,1-2).
Aby wzrastaè w äasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa,
musimy rozwaĔaè jeden i jedyny dokument, który objawia nam
Pana Jezusa - Nowy Testament:
„Wzrastajcie raczej w äasce i w poznaniu Pana naszego
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech bödzie chwaäa teraz i po wieczne czasy” (2 P 3,18).

Czes³aw Bassara

(czeslaw7@eta.pl. www.proword.eu)

Artykuä ten jest wprowadzeniem do rozdziaäu 3 podröcznika
pt. „Poznajö Nowy Testament”, Studiów Biblijnych w Domu,
który ma ukazaè siö w najbliĔszych miesiñcach w Wydawnictwie DK Team, ul. Paderewskiego 4, 43-211 PIASEK.
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Józef Prower
(19 maja 1917 - 12 lipca 1976)
„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże,
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” Hbr 13,7.

W

äaĈnie mija 40 lat od Ĉmierci Józefa Prowera. DziĈ
miaäby 99 lat… Mam ten wielki przywilej odwiedzania zborów róĔnych denominacji w róĔnych
miastach i czösto, kiedy przedstawiam siö, z jakiego zboru pochodzö, ludzie momentalnie wspominajñ Józefa Prowera. Zaczynajñ dzieliè siö przeĔyciami i wspomnieniami zwiñzanymi
z jego osobñ. Na wielu z nich brat Prower wycisnñä pieczöè.
Miaä niezwykäñ zdolnoĈè zjednywania sobie ludzi sympatiñ i miäoĈciñ Chrystusa. Jego Ĕycie byäo Ĉwiadectwem Ĕycia
dla Chrystusa w kaĔdej chwili zwykäego dnia. KiedyĈ prowadziliĈmy z mojñ Ĕonñ Dorotkñ pizzeriö. Czösto, wracajñc do
domu wieczorem, byliĈmy tak przesiñkniöci zapachem pizzy,
Ĕe dzieci od razu ten zapach rozpoznawaäy. Sami nie byliĈmy
tego Ĉwiadomi. To jest niezwykäy obraz duchowej rzeczywistoĈci. Mamy byè przesiñkniöci zapachem Jezusa Chrystusa
i Jego charakterem. JesteĈmy powoäani, by byè miäñ wonnoĈciñ
dla Boga, dla KoĈcioäa i dla ludzi w Ĉwiecie. Tak widziaä to
równieĔ Apostoä Paweä, wypowiadajñc niezwykle säowa: „Lecz
Bogu niech bödñ dziöki, który nam zawsze daje zwyciöstwo
w Chrystusie i sprawia, Ĕe przez nas rozchodzi siö wonnoĈè
poznania BoĔego po caäej ziemi; zaiste, myĈmy wonnoĈciñ
Chrystusowñ dla Boga wĈród tych, którzy sñ zbawieni i tych,

którzy sñ potöpieni” (2 Kor 2,14-15). Takñ wäaĈnie wonnoĈciñ
byä Józef Prower. I wäaĈnie dlatego wielu z nas chciaäo byè
jego naĈladowcami, stajñc siö przez to naĈladowcami Boga. Jak
pisaä Paweä: „BñdĒcie naĈladowcami moimi, jak i ja jestem naĈladowcñ Chrystusa” (1 Kor 11,1).
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Miaäem przywilej dorastaè w Zborze u boku Józefa Prowera. Jak wyraĔaäa siö ta wonnoĈè Chrystusa w jego Ĕyciu moĔna
by wiele mówiè, ale chcö tutaj wspomnieè coĈ szczególnego:
on zauwaĔaä ludzi - i tego siedzñcego w rogu, i tego w pierwszym rzödzie. Podchodziä, rozmawiaä, okazywaä miäoĈè. Miaä
serce Barnaby (zachöcam, by przestudiowaè tö nowotestamentowñ postaè), serce szeroko otwarte dla innych.
PoniĔej nieco ogólnych informacji o jego Ĕyciu.
Józef Prower urodziä siö 19 maja 1917 roku w Wiedniu.
W 1920 r. wraz z rodzinñ przeprowadziä siö do Polski i zamieszkaä w Bielsku-Biaäej. Jako szczególnie uzdolniony
skrzypek, ksztaäcñcy siö w Konserwatorium w Katowicach,
na krótko przed wybuchem II wojny Ĉwiatowej wyjechaä w ramach stypendium do Anglii. Tam, zetknñwszy siö ze Ĉrodowiskiem ewangelicznych chrzeĈcijan, przyjñä Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela. To przeĔycie spowodowaäo caäkowitñ
przemianö jego Ĕycia. Rezygnujñc z kariery zawodowej jako
muzyk, oddaä do dyspozycji Bogu wszystkie swoje talenty
i zdolnoĈci, by gäosiè Ewangeliö i wielbiè Go caäym swoim
Ĕyciem. Staä siö wiöc wybitnym ewangelistñ i wykäadowcñ
Säowa BoĔego, przemawiajñc na zjazdach chrzeĈcijaþskich,
angaĔujñc siö w pracö wĈród najmäodszych, usäugujñc swojñ
fenomenalnñ grñ na skrzypcach. Jego biegäa znajomoĈè jözyka angielskiego pozwoliäa mu przetäumaczyè na jözyk polski
wiele tekstów pieĈni chrzeĈcijaþskich, broszur oraz ksiñĔek.
Józef Prower wiódä Ĕycie bardzo intensywne, w myĈl zasady
wyraĔonej w säowach S. S. Singha: „Lepiej jest Ĕyè krótko, spalaè siö szybko i Ĉwieciè, niĔ Ĕyè däugo, tlñc siö powoli, i kopciè”.
Swoim pogodnym, przyjaznym i peänym BoĔej miäoĈci nastawieniem do ludzi Józef Prower zjednywaä sobie ich sympatiö
i ĔyczliwoĈè. Jego nagäa Ĉmierè 12 lipca 1976 roku byäa dla
wszystkich, którzy go znali, wielkim ciosem i zaskoczeniem.
Pozostaäy jednak wdziöczne wspomnienia w sercach wielu
osób, co znalazäo odzwierciedlenie w ksiñĔce Tadeusza ēñdäo
pt. „Józef Prower - czäowiek rzeczy wielkich, niedocenianych
i niezauwaĔanych przez innych” (wydanej w roku 2006). Obecnie nakäad ksiñĔki jest juĔ wyczerpany.

Polecamy jednak 2-päytowe CD, na którym znajduje siö
nagrana ksiñĔka w caäoĈci, jak równieĔ gra brata Józefa na
skrzypcach, jego gäos jako täumacza goĈci z zagranicy, zdjöcia itp.

Niektóre ksiñĔki wydawane przez Józefa Prowera.

Zamówienia:
Piotr ēñdäo, tel. 501 777 059, pio.zadlo@gmail.com).
Odsyäamy teĔ do strony internetowej:
www. jozefprower.pl i FB: www.facebook.com/JozefPrower
Jego jedyny syn, Emmanuel, odszedä do wiecznoĈci 8 czerwca 2011 roku, majñc 60 lat.
Józef Prower pozostawiä po sobie niezwykle cennñ rzecz
- swój pamiötnik. Jest to kilka zeszytów zapisanych po angielChcö równieĔ wspomnieè o pewnym niezwykäym miejscu dla wielu z nas – z pokolenia 50+. WäaĈnie wujek Prower w latach 70. znalazä maäy drewniany domek w WiĈle
Jaworniku, który dziöki staraniom wielu Braci z tamtych lat
zostaä zaadaptowany jako oĈrodek na obozy mäodzieĔowe
i dzieciöce. Funkcjonowaä tak blisko 10 lat. DziĈ nasi rówieĈnicy czösto wspominajñ pobyt w tym miejscu. NajczöĈciej
podkreĈlajñ jednñ rzecz: „JA SIõ TAM NAWRÓCIãEM!”.
Chwaäa Bogu za ten czas Wisäy Jawornika!

sku, w jego – jak mawiaä – duchowym jözyku, bowiem nawróciä siö w Anglii. Zeszyty zatytuäowane sñ „Letters to my
LORD” /Listy do mojego Pana/. Byäy to jego listy miäosne do
Boga - jak sam täumaczyä. Kiedy próbujemy doczytaè siö säów
napisanych drobnym maczkiem, moĔemy zobaczyè, jak wiele
miäoĈci wyraĔa do Boga i jak wiele troskliwej modlitwy zanosi
za innych ludzi. To niezwykäa pamiñtka. JeĈli ktoĈ chciaäby siö
przysäuĔyè do rozczytania i przetäumaczenia choèby fragmentów - pomoc byäaby mile widziana.
PoniĔszy fragment zaczyna siö säowami: „Wstaäem na czas
modlitwy – dziökujö mojemu Panu”.
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DziĈ kiedy patrzö na te dawne dzieje, moje serce jest peäne
wdziöcznoĈci, Ĕe mogliĈmy znaè takiego czäowieka. Jest teĔ zachöta i napomnienie wynikajñce z tego nietuzinkowego przykäadu: Czy ja sam Ĕyjö takim Ĕyciem, które ma wpäyw na innych?

Oto garłæ wspomnieñ na temat brata Józefa Prowera:
„Ci którzy innych nauczajñ bödñ siö Ĉwieciè jak gwiazdy na
niebie” (Ksiöga Daniela 12,3 B.Gd.)
Józef Prower byä i jest takñ gwiazdñ na niebie.
Nasza znajomoĈè z wujkiem, bo tak do niego mówiäam,
zaczöäa siö juĔ w roku 1960, kiedy to moi rodzice przyjechali
z Koszalina do Bielska-Biaäej. Mój ojciec, Stanisäaw Gigoþ,
byä zaangaĔowany w pracö Zjednoczonego KoĈcioäa Ewangelicznego. Po przyjeĒdzie do Bielska zostaä liderem mäodzieĔowym w naszym Zborze przy ul. ãukowej. Kiedy siögam
pamiöciñ wstecz, mam przed oczyma obraz uĈmiechniötego,
trzymajñcego w rökach skrzypeczki, wujka.
W odlegäoĈci 8 km od Bielska rodzice wybudowali domek.
Okolica byäa äadna, a cicha i spokojna wieĈ przyciñgaäa do nas
ludzi z miasta na odpoczynek. Bardzo czösto przyjeĔdĔaä teĔ
do nas wujek z rodzinñ na weekendy, Ĕeby odpoczñè od zgieäku miasta. Pomiödzy ojcem a wujkiem nawiñzaäa siö przyjaĒþ
tak mocna, Ĕe postanowili razem wyjechaè do Izraela. Wujek
byä ēydem i to on zaszczepiä we mnie miäoĈè do tego narodu
i pragnienie, by pamiötaè o nim w modlitwie. Nie udaäo im siö
jednak wyjechaè, poniewaĔ byäy to czasy, kiedy inwigilowano
dziaäaczy i przywódców ZKE i nieäatwo byäo dostaè paszport.
Z uwagi na szerokñ dziaäalnoĈè i kontakty miödzynarodowe
wujek byä pod ciñgäñ obserwacjñ SB, podobnie jak osoby, które miaäy z nim bliskie kontakty. SäuĔby bezpieczeþstwa podejrzewaäy, Ĕe dziaäalnoĈè religijna moĔe säuĔyè jako parawan do
nielegalnej dziaäalnoĈci politycznej.
Wujek byä bardzo cierpliwym nauczycielem. Wiele osób
z mojego pokolenia, lat 60. i 70. dziöki niemu mogäo nauczyè
siö jözyka angielskiego i gry na instrumencie. Z peänym zaangaĔowaniem uczyä nas nut, Ĉpiewu, rytmu, dziöki czemu juĔ
jako maäa dziewczynka mogäam graè na mandolinie. W naszym Zborze mieliĈmy niezäñ grupö uwielbienia: chór, mandoliny, skrzypce i fisharmonia, a caäoĈciñ dyrygowaä wujek Prower.
W latach 70. byä on jednym z organizatorów pierwszych
kolonii chrzeĈcijaþskich dla dzieci. Wraz z moim ojcem zorŁaska i Pokój lato
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ganizowali obóz dla dzieci w maäej kotlince pomiödzy górami,
w WiĈle Malince - w miejscu, gdzie woda byäa w studni, a prñd
produkowaäa turbinka poruszana wodñ ze strumienia. Mieszkaäo tam 5 rodzin chrzeĈcijaþskich, które przyjöäy nas - prawie 80
dzieci - pod swój dach. SpaliĈmy na materacach na podäodze,
prawie gäowa przy gäowie, ale byäo super, wesoäo, duĔo Ĉpiewu. Taki obóz w dzisiejszych czasach moĔna by porównaè do
sztuki przetrwania. Dla mnie byä to piökny czas, bo tam mogäam swoje Ĕycie oddaè Jezusowi.
Józef Prower byä, i nadal jest, wzorem godnym naĈladowania. Mówi siö, Ĕe nie ma ludzi niezastñpionych, ale kiedy zmarä
40 lat temu, pozostaä niezastñpiony…”.
Antonina Gigoñ-Galoch
„Po moim nawróceniu, jako mäody czäowiek byäem czäonkiem Zboru w Nierodzimiu i juĔ wtedy poznaäem brata Prowera, który odwiedzaä nasz Zbór. KaĔdego z nas zachwycaä swñ
niezwykäñ osobowoĈciñ, swojñ miäoĈciñ do Pana Jezusa, którñ
okazywaä w swych Ĉwiadectwach, a którym zawsze towarzyszyäy – jak to mawiaä – „nawrócone skrzypce”. To jego miäe
i serdeczne odnoszenie siö do kaĔdego, byäo dla nas, mäodych,
wspaniaäñ lekcjñ Ĕycia.
Na poczñtku lat 50. nastñpiäy aresztowania przeäoĔonych
Zborów Zjednoczonego KoĈcioäa Ewangelicznego, w tym takĔe brata Prowera, braci Mrózków i wielu innych. Brat Mrózek, junior, przebywaä w wiözieniu däuĔej niĔ inni, a poniewaĔ
mieszkaä w tym samym mieszkaniu w Chorzowie, co Józef
i Anna Prowerowie, jego pokój pozostawaä niezamieszkany.
W ramach tzw. nakazu pracy, jaki obowiñzywaä mäodych ludzi

po ukoþczeniu szkóä Ĉrednich i wyĔszych, otrzymaäem pracö
w Gäównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Uczöszczaäem na naboĔeþstwa Ĉrodowe Zboru w Chorzowie i braterstwo
Prowerowie zaproponowali mi mieszkanie u siebie – zajñäem
pokój brata Mrózka. Byä to czas wspólnego Ĕycia w jednym
mieszkaniu i poznania wiarygodnoĈci brata Prowera, co do jego
miäoĈci do Pana i do ludzi, jego talentu i pracowitoĈci, a takĔe
systematycznoĈci w èwiczeniu gry na skrzypcach. W Zborze
zorganizowaä chór, a kaĔdego chórzystö nauczaä nut i solfeĔu,
co mu do dzisiaj zawdziöczam. Kilkukrotnie otrzymywaä propozycjö pracy w Filharmonii ćlñskiej w Katowicach, ale stanowczo odmawiaä i pomimo niskiej pensji nauczyciela muzyki, pozostaä w szkolnictwie. Dorabiaä nieco udzielaniem lekcji
prywatnych, a nawet roznoszeniem butelek z mlekiem, bödñc
prawdziwym wirtuozem… To byä naprawdö pokorny BoĔy
czäowiek. PóĒniej wraz z Ĕonñ przeprowadzili siö do mieszkania zmaräej matki w Bielsku-Biaäej. JuĔ nawet z tego czteroletniego okresu wspólnego mieszkania mogäaby powstaè ksiñĔka
opisujñca jego wspaniaäy przykäad Ĕycia”.

Józef Pieszka

KaĔde spotkanie z bratem Prowerem byäo miäym przeĔyciem. Pierwszy raz jako 15-letni chäopiec spotkaäem go na ulicach Cieszyna, udajñc siö na naboĔeþstwo do Zboru przy ul.
Przepiliþskiego. Moja starsza siostra, podekscytowana, wskazaäa na niego ze säowami: „To jest wujek Prower”. Przechodzñc
obok, pozdrowiliĈmy tego wujka, a on z bardzo miäym wyrazem twarzy odpowiedziaä na nasze „dzieþ dobry”.
PóĒniej byäo wiele tych spotkaþ i kaĔde bardzo przyjemne.
Wymieniö niektóre z nich. W Bielsku-Biaäej odbywaä siö Zjazd
Okrögowy w starej kaplicy przy ul. ãukowej. Brat Prower przechodziä obok maäego chäopczyka, uĈmiechnñä siö do niego i pogäaskaä po gäowie. Dalej siedziaäa starsza juĔ siostra, zatrzymaä
siö przy niej, podaä rökö i zamieniä kilka säów. Nie przechodziä
obojötnie obok nikogo.
Innym razem byäem u brata Prowera w domu. Jego Ĕona opowiadaäa o pewnej rodzinie z Niemiec z maäym chäopcem, który,
patrzñc na brata Prowera, zapytaä: „Mamo, jest to Pan Jezus?”.
Brat Józef uĈmiechnñä siö z zakäopotaniem, jakby chciaä powiedzieè: „Ja na to nie zasäuĔyäem”. PóĒniej zapomniaäem o tym
spotkaniu. Kiedy po czasie przyjechaäem do Niemiec, spotkaäem
rodzinö Bekers i oni mi o tym przypomnieli, dodajñc: „To byä
nasz syn”. Czy moĔe byè piökniejsze Ĉwiadectwo o tym bracie?

W 1970 roku byliĈmy na kursie misyjnym w Chabówce.
Rano mieliĈmy gimnastykö. Po 5 minutach skoþczyliĈmy
i idziemy do pokoi. Br. Prower wychodzi i mówi: „Chcö siö
doäñczyè i pogimnastykowac z wami”. Ale myĈmy juĔ skoþczyli. „Nie, to nie moĔe tak byè” - powiedziaä. „Rano nie moĔna mieè tylko 5 minut gimnastyki”. Zawróciä nas i mieliĈmy
nastöpne 15 minut gimnastyki. Mam zdjöcie z tego wydarzenia
/na www.jozefprowe.pl-zdjöcia nadesäane/. Wszystko, co robiä
lub mówiä, robiä z peänym zaangaĔowaniem.
Po przylocie z USA opowiadaä nam w Jastrzöbiu, jak przewiózä matryce do „Biblii dla maäych oczu“. Otrzymaä je tam,
ale, wiadomo, baä siö, czy celnicy go przepuszczñ. Miaä je
w duĔej teczce - walizce. Modliä siö: „Panie, zamknij oczy celników, by nie widzieli tej teczki”. I rzeczywiĈcie, postawiä jñ
na samym przodzie i zajñä siö wykäadaniem rzeczy z nastöpnej
teczki. PóĒniej spakowaä tö drugñ teczkö i zabraä obie, przechodzñc dalej. Nikt nie zwróciä uwagi, Ĕe tylko jedna teczka byäa
skontrolowana. Miaä peäne zaufanie do swego Pana.
Nigdy nie czyniä róĔnic miödzy maäym a duĔym zgromadzeniem, miödzy maäym a duĔym Zborem. Kiedy brat Henryk
Karzeäek, odpowiedzialny za pracö Placówki w Wodzisäawiu,
zaprosiä go na usäugö, oczywiĈcie nie odmówiä. MusieliĈmy iĈè
wtedy pieszo od autobusu okoäo 40 minut.
Jako przeäoĔony Zboru w Jastrzöbiu przy ul. Cieszyþskiej zorganizowaäem kiedyĈ wieczór pieĈni - i tym razem brat
Józef nie odmówiä udziaäu. Przyjechaä wczeĈniej i przeprowadziä kilka prób, by wszystko byäo dograne; chodziäo bowiem
o usäugö dla wielkiego Pana.
Brat Prower byä bardzo uczuciowym czäowiekiem i dla niego gra na skrzypcach nie byäa tylko sztukñ, ale säuĔbñ. Na weselu mojego brata Henryka graä pewien utwór, w który wäoĔyä
tak wiele uczucia, Ĕe po koncercie musiaä siö poäoĔyè, by dalej
móc braè udziaä w uroczystoĈci. Od lat wiedzieliĈmy, Ĕe jest na
granicy Ĕycia i Ĉmierci, ale gdy Bóg powoäaä go do siebie, byä
to dla wielu z nas ogromny szok i strata.
Byä to bardzo skromny i pokorny czäowiek. Nigdy nie
wynosiä siö ponad innych, ale usäugiwaä. KiedyĈ moja Ĕona
przybyäa do niego, by odebraè maszynö do pisania na potrzeby
zboru i pracy wĈród mäodzieĔy i ku jej zaskoczeniu brat Józef
odprowadziä jñ na dworzec i zaniósä jej tö maszynö aĔ do pociñgu. Takich historii byäo o wiele wiöcej...

Erwin Karzelek

Łaska
£askai iPokój
Pokój zima
lato 2014
2016

15

„Trzy obrazy zostaäy mi w pamiöci w zwiñzku z wujkiem Prowerem. JuĔ jako maäñ dziewczynkö czösto bolaäa
mnie gäowa - taka uroda. Pamiötam, jak po naboĔeþstwie
u nas w Jaworznie wujek szedä juĔ na pociñg czy na autobus
do Bielska. Ja teĔ Ĉpieszyäam siö do domu. Jednak przechodzñc obok siebie, zdñĔyä zauwaĔyè mojñ niewesoäñ minö.
Przytuliä mnie do siebie, pogäaskaä po ojcowsku, coĈ powiedziaä pocieszajñcego. To byäo dla mnie niepojöte. Taki
zacny wujek i zatrzymaä siö przy takiej maäej dziewczynce, co wiöcej - dostrzegä jej problem. Byäam zaskoczona.
Drugie spotkanie nastñpiäo trochö póĒniej. Byä ciepäy letni
dzieþ. NaboĔeþstwo w rodzinnym Zborze odbywaäo siö na podwórku otoczonym zieleniñ. DuĔo osób, Ĉpiew przy akompaniamencie jego skrzypiec. I wreszcie jego usäuga, na temat, co
bödzie w niebie, a czego tam nie spotkamy. Moje wielkie zdumienie, bo obrazki na tablicy flanelowej nie spadaäy, a nie byäy
przyklejane… Jak on to robiä? TeĔ bym tak chciaäa. I staäo siö.
Po wielu latach znalazäam takñ sztalugö i tablice w warsztacie
mojego teĈcia, które robiä na jego zamówienie, dlatego mogäam
mieè wäasnñ. I do tej pory, choè czasy i materiaäy siö zmieniäy,
bardzo lubiö usäugiwaè dzieciom z pomocñ flanelografu. MoĔe
teĔ któreĈ dziecko zastanawia siö tak samo, jak ja wtedy...
Pamiötam jeszcze jeden obraz, gdy byliĈmy goĈcinnie w obecnym
moim Zborze w Cheämku. Dwie sale byäy peäne i Ĉpiew nie wychodziä równo: niektórzy przeciñgali, jedni drugich nie säyszeli…
Wujek nie wytrzymaä, stanñä w drzwiach obu pomieszczeþ
i poprowadziä Ĉpiew swoimi skrzypcami. Od razu poszäo lepiej,
zapanowaäa doniosäa atmosfera. Trzeba byäo tam byè...
Te lekcje byäy mi bardzo potrzebne”.

Beata Styczeñ
„Wiele razy opowiadaäem swoim najbliĔszym, Ĕe brat Prower byä zawsze dla mnie najwspanialszym wzorem chrzeĈcijanina i nie spotkaäem dotñd czäowieka, który by tak kochaä
Jezusa jak on.
Przez kilka miesiöcy dojeĔdĔaäem z Wisäy do Bielska na
kurs jözyka angielskiego. PoniewaĔ pociñg czy autobus nie pasowaä co do godziny, zawsze mieliĈmy przed lekcjñ sporo czasu
na rozmowy o Jezusie i modlitwö. Zawsze mówiä do mnie „bracie Paweäku”. Opowiadaä mi na przykäad o tym, jak w danym
dniu byä z literaturñ chrzeĈcijaþskñ na targu i tak siö cieszyä, Ĕe
panowie z milicji go zatrzymali, zabrali na posterunek razem
z tñ literaturñ i wszystko mu zabrali. W pierwszej chwili nie
zrozumiaäem, dlaczego tak siö z tego cieszy, ale juĔ po chwili
wiedziaäem, o co chodzi, kiedy poprosiä, ĔebyĈmy uklökli i podziökowali Jezusowi za tych panów i prosili, Ĕeby mu nie oddawali tej literatury dotñd, aĔ wszystko dokäadnie przeczytajñ.
Na lekcje angielskiego przychodzili przewaĔnie ludzie na
stanowiskach, najczöĈciej czäonkowie partii, i brat Prower od
poczñtku postanowiä, Ĕe wszyscy bödñ siö uczyè wersetów
z Biblii. Uzasadniä to tym, Ĕe ma Nowy Testament w bardzo
piöknym täumaczeniu i Ĕe jemu to bardzo pomogäo w nauce
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jözyka, wiöc i nam pomoĔe. Wobec tego na samym poczñtku
kaĔdej lekcji zapisywaä na tablicy wybrany werset, potem go
czytaä i wszyscy musieli ten werset przeczytaè po angielsku,
potem przetäumaczyè na polski, zapisaè w zeszycie i nauczyè
siö na pamiöè na nastöpnñ lekcjö. Po lekcji wybieraä zawsze
jakiegoĈ pana dyrektora czy lekarza i tym swoim niepowtarzalnie säodkim i miäym gäosem zapraszaä na wieczornñ modlitwö z jego rodzinñ. Ja sam byäem na tej modlitwie wiele razy.
Chyba nikt nie potrafiä mu odmówiè. Przedstawiaä to w taki
sposób, Ĕe on razem z rodzinñ bödñ mieli zaraz takñ domowñ
spoäecznoĈè, gdzie bödñ rozmawiali z Jezusem i byäoby to dla
nich ogromnñ radoĈciñ, gdyby pan zostaä z nami na chwilö.
W korytarzu byä stolik, a na nim zawsze wybrana literatura ewangelizacyjna i wszyscy byli zachöcani, Ĕeby sobie wziñè
i poczytaè. Nieraz zostawaäem z nimi na kolacji, bo musiaäem
czekaè na pociñg. Czösto przy kolacji jego maäĔonka zwracaäa siö
do mnie z takñ skargñ, Ĕebym mu coĈ powiedziaä, bo Ziutek nie
chce jej säuchaè, kiedy ona mu radzi, co ma jeĈè i Ĕe powinien siö
bardziej oszczödzaè. On zawsze na to zwracaä siö do niej z uĈmiechem i mówiä: „Moja kochana Anulka, ona zawsze ma racjö”.
WspóäpracowaliĈmy teĔ trochö przy täumaczeniu i korekcie
„Szkiców biblijnych” i „Poznaj Bibliö”. KiedyĈ jechaliĈmy pociñgiem do drukarni w Katowicach na spotkanie w sprawie druku którejĈ pozycji. SiedzieliĈmy w przedziale 8-osobowym. Brat
Prower od razu w Bielsku wyciñgnñä Nowy Testament w jözyku
esperanto i zapytaä, czy znam ten jözyk. PoniewaĔ nie znaäem, to
zaproponowaä, Ĕe bödzie mi czytaä i täumaczyä na jözyk polski
niektóre wersety. Robiä to tak gäoĈno i piöknie, Ĕe wszyscy przez
däugi czas z uwagñ säuchali wybranych wersetów. Przed Katowicami pociñg zatrzymaä siö przed semaforem, a on byä umówiony
na okreĈlonñ godzinö i obawiaä siö, Ĕe moĔe siö spóĒniè i nic
nie zaäatwiè. Wobec tego gäoĈno powiedziaä, Ĕe musimy o tym
porozmawiaè z naszym ukochanym Ojcem w niebie, bo On wie,
Ĕe mamy maäo czasu. Wstaä przed tymi wszystkimi ludĒmi, zamknñä oczy i zaczñä siö na gäos modliè, przedstawiaè Bogu tö
potrzebö i prosiè, Ĕeby On kazaä kolejarzom daè wolnñ drogö
dla naszego pociñgu. Przyznam siö, Ĕe chociaĔ byäem juĔ wierzñcy wiele lat, to czuäem siö trochö skröpowany takñ modlitwñ
w pociñgu. Ale kiedy brat Prower skoþczyä modlitwö, to i mnie
zachöciä, wiöc odwaĔyäem siö i pomodliäem na gäos. Za chwilö
pociñg ruszyä i brat Prower gäoĈno oddaä chwaäö Bogu, Ĕe nas tak
kocha i wysäuchuje nasze modlitwy.
Innym razem jechaliĈmy razem pociñgiem do Waäbrzycha,
bo tam byäa drukowana inna pozycja. Brat Prower usäugiwaä
Säowem na naboĔeþstwie wieczornym, a potem siedzieliĈmy
razem caäñ noc, robiñc ostatniñ korektö u pastora Zboru baptystycznego. SzczöĈliwie skoþczyliĈmy do rana i poszliĈmy do
drukarni. W drodze nagle zobaczyliĈmy, jak po drugiej stronie
ulicy kilku mäodych ludzi zäapaäo jakiegoĈ czäowieka i zaczöli
go biè pasami i kopaè. Ja siö wystraszyäem i chciaäem jak najprödzej uciec, ale brat Prower bez namysäu podbiegä do tych
ludzi, zaczñä ich rozdzielaè i prosiè, Ĕeby tego nie robili. To
byäa dla mnie wielka lekcja odwagi i miäoĈci bliĒniego.

Brat Prower usäugiwaä na moim Ĉlubie i weselu w sierpniu
1969 roku w OleĈnicy. Graä piöknie na skrzypcach i täumaczyä
kazanie brata Grunbauma. Potem jeszcze kilkukrotnie wymienialiĈmy siö listami, ale poniewaĔ ja zamieszkaäem po Ĉlubie
w OleĈnicy, nasza wspóäpraca byäa utrudniona.
Bardzo Ĕaäowaäem, Ĕe dowiedziaäem o jego odejĈciu do
Pana juĔ po pogrzebie i nie mogäem uczestniczyè w tej uroczystoĈci Ĕaäobnej. Dla niego to juĔ nie miaäo znaczenia, bo byä
juĔ u Tego, którego kochaä naprawdö caäym sercem i z caäej
siäy, i wszystkich myĈli. Szkoda tylko, Ĕe odszedä tak szybko.
Gdyby nadal byäa uzupeäniana lista bohaterów wiary z Hebrajczyków, to na pewno brat Prower byäby na niñ wpisany przez
swojego Mistrza.
Chciaäem podziökowaè Bogu za tego wspaniaäego säugö
BoĔego i mojego brata w Chrystusie”.

Pawe³ Ciełlar

Pastor Zboru KZ w Olełnicy

„W ciñgu moich 75 lat, jakie Bóg daä mi przeĔyè, spotykaäem wielu chrzeĈcijan, którzy wyróĔniali siö pozytywnie w szaroĈci dnia i codziennej rzeczywistoĈci. Jednak na tle osoby
brata Józefa Prowera wypadali oni dosyè skromnie. Lata mojej mäodoĈci to lata 50-te, „durne i chmurne”. Moja Ĉp. mamusia byäa osobñ gorliwie wierzñcñ, staraäa siö i mnie prowadziè
drogñ Ĕycia z Bogiem. Zaproponowaäa wyjazd do Bielska na
zjazd chrzeĈcijan. Przy moim lekcewaĔñcym stosunku do Ĕycia i obojötnym podejĈciu do innych ludzi, spotkanie z bratem
Józefem zrobiäo na mnie ogromne wraĔenie. Wielka przychylnoĈè i serdecznoĈè - bez narzucania siö. MñdroĈè wypowiedzi
w prostych säowach o wielkim znaczeniu. OsobowoĈè bardzo
skromna, jednak znaczñco wyróĔniajñca siö na tle wielu osób.
Z kaĔdym potrafiä nawiñzaè bezpoĈredni kontakt, bez zahamowaþ intelektualnych. SpotykaliĈmy siö wiele razy.
Br. Józef miaä rodzinö w Waäbrzychu, gdzie mieĈciä siö teĔ
Zbór, którego byliĈmy czäonkami. W Zborze tym usäugiwaäem
grñ na organach. KaĔdorazowy przyjazd br. Józefa do Waäbrzycha byä w Zborze „Ĉwiötem pieĈni”. Subtelnie zapraszaä
do Ĉpiewu na chwaäö Pana. Miaäem przywilej, Ĕe mogliĈmy
graè razem na dwóch instrumentach. Piökno gäosu, wydobyte
z tego maäego instrumentu, na którym graä, przenikaäo caäñ duszö i ciaäo. Byäa to wirtuozeria nie dla poklasku czy podziwu,
lecz melodia päynñca na chwaäö Panu. Z bratem Józefem spotykaliĈmy siö w latach 1950 -1970. Chötnie braä udziaä w spotkaniach z sympatykami i zainteresowanymi Säowem BoĔym.
Swojñ skromnoĈciñ, taktem, inteligencjñ i znajomoĈciñ Pisma
ćwiötego wzbudzaä szacunek i powaĔanie.
Dziökujö Panu Bogu za ten dobry wzór chrzeĈcijanina, którego postawiä na mojej drodze”.

Ryszard £abeñski

„Gdy spytano mnie, czy mógäbym napisaè säów kilka o bracie
Józefie Prowerze, to muszö siö przyznaè, iĔ byäem nieco zakäopotany. Byä on bowiem dla mnie, w dniach mej mäodoĈci, wzorem

czäowieka przypominajñcego mi jednego z uczniów Paþskich.
Miaä nawet ku temu wäaĈciwe pochodzenie. UsäuĔnoĈciñ swego
Ĕycia przewyĔszaä wielu innych. Wyraz jego twarzy i usposobienie, z jakim zwracaä siö do innych, zbliĔaäy czäowieka do Boga,
a säowa peäne troski i miäoĈci wzglödem bliĒniego wskazywaäy na
Zbawcö. PracowitoĈè jego rñk byäa godna podziwu, a bogactwo
i przejrzystoĈè uĔywanych przez niego säów nie na darmo daäy
nam polskie wydanie „Klejnotów obietnic BoĔych”.
Mistrzowska zaĈ gra jego skrzypiec wprowadzaäa ludzkñ
duszö w sfery niebios. Byäy to prawdziwie „Ĉpiewajñce skrzypce”, w których kryäo siö uwielbienie Boga. Säów mi brakuje, aby
wszystko wypowiedzieè, ale Bogu dziökujö za wiernego säugö
Paþskiego, Józefa Prowera, który wzbogaciä me duchowe Ĕycie”.

Jerzy (George) Bajeñski
inicjator wielu s³u¿b m³odzie¿owych w Polsce lat 60.,
obecnie Dyrektor Global Missionary Minisrties, Toronto Kanada

„Kto stara siö zachowaè swoje Ĕycie, utraci je,
a kto straci swoje Ĕycie dla Mnie, znajdzie je”.

Jezus Chrystus

„JeĈli nie masz celu, dla którego moĔesz oddaè
swoje Ĕycie, nie jesteĈ godny Ĕycia”.

Albert Einstein

„Oto dwa stwierdzenia: jedno - naszego Pana, a drugie znanego uczonego. Jedno z nich z pewnoĈciñ do ciebie przemówi. Jako mäody czäowiek wracaäem z wycieczki z dwiema
dziewczynami, Ewñ Boczyþskñ z Warszawy i Helenñ ãysienko z Gdaþska. ByliĈmy na Bäatniej, gdzie zmokliĈmy do suchej nitki, i w zabäoconych butach, przejeĔdĔajñc przez Bielsko-Biaäñ, wstñpiliĈmy do goĈcinnego domu wujka Prowera.
W drzwiach przywitaä nas swoim szczerym uĈmiechem, zapraszajñc do Ĉrodka, tak jakbyĈmy byli oczekiwanymi goĈèmi.
Opowiedziaä o täumaczeniach, nad którymi pracuje, zapytaä,
czego siö napijemy i zniknñä na jakiĈ czas. MyĈlaäem, Ĕe czekajñc na zagotowanie wody, siadä przy pracy przez nas przerwanej. Po jakimĈ czasie doäñczyä do nas, wypiä z nami herbatö,
wspóäczujñc nieudanej wycieczki. Gdy poĔegnaliĈmy siö, weszliĈmy do przedpokoju i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu zastaliĈmy nasze buty wymyte, napastowane i wypolerowane. Co
za lekcja säuĔenia sobie nawzajem… Profesor, czäowiek, który
mógäby oczekiwaè, aby wszyscy inni mu usäugiwali – usäuĔyä
nam, mäodym ludziom. Odpowiadajñc na nasze podziökowania, powiedziaä, Ĕe zrobiä to z radoĈciñ. Säowa Jezusa Chrystusa
mówiñce o prawdziwej wielkoĈci staäy siö w tej sytuacji Ĕywe.
Józef Prower byä listem otwartym.
Pewnego dnia, bödñc w Bielsku-Biaäej, wpadäem do mojego
ukochanego wujka, teĔ jak poprzednio nieĈwiadom, Ĕe przerywam mu jego pracö. Tym razem wychodziä, aby zagraè w KoĈciele katolickim jakiejĈ mäodej parze, która zwróciäa siö do
niego z takñ proĈbñ. Zabraä mnie ze sobñ. Wysäuchaäem i przyglñdaäem siö, jak graä sonatö d-moll Jana S. Bacha - säuchanie nie
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wystarczaäo, bo nie graä tylko na skrzypcach, ale caäym sobñ...
Na koniec ceremonii Ĉlubnej podszedä zäoĔyè mäodym Ĕyczenia.
Mäody pan, jakby zaĔenowany, po przyjöciu Ĕyczeþ wspomniaä,
Ĕe osobiĈcie siö skontaktuje celem uregulowania za granie, wtedy nasz kochany wujek Józek powiedziaä, Ĕe nie w tym celu
graä, ale aby ich ubäogosäawiè, a najwiökszñ zapäatñ bödzie, gdy
oni przyjmñ Jezusa do swego Ĕycia i maäĔeþstwa. Jako mäody
adept sztuki grania na wiolonczeli odniosäem tö sytuacjö do siebie, myĈlñc jednoczeĈnie, to jak w takim razie wujek Prower
zarabia, skoro takie przyjmuje „wynagrodzenia”. Bardzo go kochaäem i z wielkñ radoĈciñ odprowadziäem go do domu.
Po drodze spotkaliĈmy jego kolegö z lat szkoäy Ĉredniej, Antosia, z którym nie widziaä siö od wyjazdu do Anglii, czyli od
kilkunastu lat. Zapytaä: “Jak siö masz, Antosiu?”, na to AntoĈ
opowiedziaä o tragedii czasów wojny, rozbitej rodzinie i jeszcze ponarzekaä na system, nieäaskö w oczach rzñdzñcych… Co
za róĔnica miödzy jego relacjñ a wujka Prowera. Zanim opowiedziaä o jakichkolwiek wydarzeniach ze swego Ĕycia, zaznaczyä, Ĕe on to juĔ nie ten sam Józef Prower, którego AntoĈ znaä
ze szkoäy. Ten, który teraz przed nim stoi, to caäkowicie nowy
czäowiek dziöki Ĉmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa... Co za Ĉwiadectwo! W ciñgu moĔe 20 minut! W 100%
utoĔsamiaä siö z nowñ naturñ, jakñ otrzymaä w czasie nowego
zrodzenia. Celem jego Ĕycia, które mógä poĈwiöciè, jeĈli taka
zajdzie potrzeba, byäo opowiadanie o miäoĈci BoĔej okazanej
w Chrystusie, i co ta miäoĈè zrobiäa w jego Ĕyciu”.

Jan Wojnar

„Miaäem ten przywilej, aby wzrastaè w Zborze w Bielsku-Biaäej, gdzie czäonkiem i usäugujñcym byä brat Józef Prower.
GdybyĈ chciaä widzieè przemienione przez Chrystusa Ĕycie, to
w nim mogäeĈ je zobaczyè. Ciñgle potrzebujemy takich ludzi”.

Tadeusz Nowak
„Mam jedno szczególnie miäe wspomnienie Józefa Prowera. Byäo to podczas naszych kolejnych odwiedzin w Polsce
ok. 1966 roku. Ja, mój brat Piotr, Lidia, Daniel i brat Prower
wybraliĈmy siö samochodem w odwiedziny do Zboru Baptystów w Krynicy. Po drodze zatrzymaliĈmy siö w Szczawnicy,
by späynñè rzekñ Dunajec (tak jak kaĔdy turysta w tej okolicy).
Wracajñc póĒnym popoäudniem po drogach z serpentynami,
najpierw wjeĔdĔajñc stromo do góry, potem zjeĔdĔajñc w dóä,
na jednym z zakrötów, mój brat Piotr, który prowadziä samochód, zostaä oĈlepiony przez zachodzñce säoþce i nasz pojazd
wylñdowaä w przydroĔnym rowie. Gdy tylko otrzñsnöliĈmy siö
z szoku, brat Józef Prower, który miaä powaĔne problemy z sercem, wysiadä z samochodu i podszedä do grupy ludzi stojñcych
na drodze i gapiñcych siö na nasz wypadek. MyĈleliĈmy, Ĕe poszedä prosiè o pomoc w wyciñgniöciu samochodu z powrotem
na jezdniö. Jedna osoba z grupy poinformowaäa go, Ĕe kilka
sekund wczeĈniej stali wäaĈnie tam, gdzie teraz samochód siö
zatrzymaä. „Oj”- powiedziaä Józef - „w tym wypadku Pan Bóg
byä äaskawy i dla was, i dla nas”! Nastöpnie od zaraz przystñpiä
do Ĉwiadczenia o Panu Jezusie tej zebranej grupie ludzi, a my
möczyliĈmy siö sami z wyciñganiem samochodu z rowu”.

Michael Cross
„Podczas jednej z moich pierwszych wizyt w Polsce w latach 60. poznaäem kogoĈ wyjñtkowego. Osobñ tñ byä Józef Prower. On pokazaä mi realnoĈè Jezusa. Odczuwaä wielki gäód BoĔego Säowa i kiedy zwiastowaäem, a on täumaczyä moje säowa,
widziaäem, jak przyjmuje je z wielkñ miäoĈciñ i ĔarliwoĈciñ. Byä
czäowiekiem modlitwy i za jeden z powodów, dla których tak
bardzo mnie wspieraä, uwaĔam szczególnñ wiöĒ, jaka nas poäñczyäa w kwestii modlitwy i uwielbienia. Bardzo kochaä mäodzieĔ i troszczyä siö o niñ gorñco; pragnñä widzieè, jak naprawdö
chodzñ z Bogiem. W tym równieĔ byliĈmy do siebie podobni.
Kiedy po raz pierwszy przyjechaäem do Polski, byäem bardzo
mäody. Brat Józef traktowaä mnie z takñ miäoĈciñ i szacunkiem,
Ĕe moje serce po prostu topniaäo z miäoĈci do niego i do Jezusa.
Minöäo prawie 40 lat. W tym czasie wiele razy spoglñdaäem na
jego zdjöcie, dziökujñc Bogu za Jego wspaniaäego Säugö. Modlö siö zwäaszcza o to, aby jego gorliwoĈè o KoĈcióä i o ludzi
zgubionych staäa siö równieĔ waszym udziaäem”.

George Verwer

World Mission Advocate

Opracowa³: Piotr ¯¹d³o
Maria Marjan
Łaska i Pokój lato
zima2016
2014
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Kaznodzieja jako twórczy rzecznik
Bo¿ej prawdy (cz. II)

Miros³aw Marczak

ostatnim numerze ãiP staraäem siö uwraĔliwiè tych, którzy regularnie komunikujñ przesäanie biblijne, jak bardzo istotne
jest zróĔnicowane podejĈcie do kaznodziejstwa w postmodernistycznym Ĉwiecie róĔnorodnych opcji. W zróĔnicowanym
podejĈciu do eksponowania BoĔej prawdy nie chodzi o to, by manipulowaè ludĒmi. Chcemy odwoäywaè siö do róĔnorodnoĈci, bo Bóg komunikuje na róĔne sposoby ludziom, którzy sñ po prostu róĔni (por. cz.I).
Pozycja kaznodziei dzisiaj jest zupeänie inna od tej, jakñ cieszyä siö kiedyĈ. Jeszcze caäkiem niedawno nasz Ĉwiat byä bardziej „koĈcielny” i na naboĔeþstwie ludzie byli przyzwyczajeni
do säuchania däugiej, kaznodziejskiej argumentacji zza kazalnicy. Byli otwarci na to, by kaznodzieja powiedziaä im, co majñ
myĈleè i jak powinni Ĕyè. Dzisiaj kaĔdy, kto spodziewa siö na
naboĔeþstwie obecnoĈci ludzi spoza wspólnoty, musi siö liczyè
z tym, Ĕe kaznodziejstwo nie cieszy siö juĔ takim autorytetem
i szacunkiem jak kiedyĈ. Dlatego kazanie dedukcyjne, w którym
prawda biblijna jest przedstawiona niejako „na dzieþ dobry”,
czyli juĔ na samym poczñtku kazania, traci na swoim wydĒwiöku
jeĈli gäosi siö do ludzi „niekoĈcielnych” (czyli takich, którzy nie
dorastali w koĈciele i obce sñ im zajöcia w szkóäce niedzielnej).
W dzisiejszym Ĉwiecie pozbawionym autorytetów znacznie lepiej jest gäosiè indukcyjnie, czyli w taki sposób, Ĕe przesäanie
kazania rozwija siö progresywnie, a säuchacze dochodzñ razem
z kaznodziejñ do gäównej myĈli kazania wyraĔonej na koþcu.
Sytuacja dzisiaj w pewnym sensie nie jest inna od tej, jaka panowaäa w czasach wczesnochrzeĈcijaþskich, kiedy apostoäów nie
traktowano z powaĔaniem, a ich przesäanie zderzaäo siö z antagonistycznñ kulturñ Cesarstwa Rzymskiego. To dlatego kazania
zapisane w Dziejach Apostolskich majñ niejednokrotnie wymiar
indukcyjny, czyli taki, gdzie gäówna myĈl pojawia siö na koþcu.
Niemal poäowa przekazu biblijnego to narracja, albo inaczej
historia. Ludzie dzisiaj myĈlñ historiami. Warto zatem czöĈciej
odnosiè siö do narracyjnych fragmentów Biblii a nie jedynie do
tych dydaktycznych, takich jak listy Nowego Testamentu. Chcñc
dotrzeè do przesiñkniötego i uwarunkowanego telewizjñ i internetem relatywistycznego, wspóäczesnego pokolenia, kaznodzieja,
siögajñc po biblijnñ narracjö, powinien myĈleè kategoriami obrazu
i wñtku, a nie punktów w kazaniu czy wykäadowych argumentów.
W takim kontekĈcie jednñ z opcji w dzisiejszym kaznodziejstwie
jest kazanie wygäoszone w 1. osobie.
Kazanie narracyjne w 1. osobie to jest rodzaj kazania, w którym kaznodzieja wciela siö w biblijnñ postaè, aby z jej perspektywy zakomunikowaè säuchaczom BoĔñ prawdö. Tego typu kazanie jest czasami okreĈlane mianem dramatycznego monologu.
Wykorzystujñc narracjö w 1. osobie, nie zmieniamy tekstu. Po
prostu przedstawiamy punkt widzenia jednej z biblijnych postaci.
Kazanie narracyjne w 1. osobie buduje w indukcyjny sposób
napiöcie poprzez przedstawienie täa, zbudowanie konfliktu, punktu zwrotnego i rozwiñzania w postaci jednej gäównej myĈli. Tego
typu kazanie wbrew pozorom wymaga wiökszego nakäadu pracy
ze strony kaznodziei aniĔeli jakiekolwiek inne. Budujñc swego
rodzaju profil osobowoĈciowy biblijnego bohatera, musimy odwoäaè siö do róĔnych tekstów, z których budujemy jeden spójny
obraz. Co wiöcej, w grö wchodzi analiza geografii, kultury oraz
znajomoĈè zwyczajów panujñcych w czasach biblijnych. Na

to wszystko nakäada siö odniesienie do emocji postaci, w którñ
kaznodzieja siö wciela. To jak tekst komunikuje, jest tak samo
waĔne jak to, co tekst komunikuje. Kognitywny* aspekt tekstu
czösto spycha na bocznicö jego wymiar emocjonalny. Warto pomóc säuchaczom wyobraziè sobie, jak mógä siö czuè Abraham,
którego kaĔdy krok przybliĔaä go z upragnionym synem do góry
Moria, albo jak mógä siö czuè król Dawid, kiedy dowiedziaä siö
o Ĉmierci swojego syna Absaloma. Kazanie w 1. osobie zmusza
kaznodziejö, by przeĔywaä to, co przeĔywa biblijna postaè. Kiedy
kaznodzieja Billy Sunday zwiastowaä na temat Eliasza, ludziom
wydawaäo siö, Ĕe to on jest Eliaszem, a kiedy opisywaä Naamana,
schodzñcego do bäotnistego Jordanu, to przez godzinö sam stawaä
siö Naamanem!
Ludzie, którzy säyszeli kazanie wygäoszone w 1. osobie,
zwykle däugo je pamiötajñ. To jest ten rodzaj kazania, w którym
wykorzystuje siö siäö dramatu z autorytetem BoĔego Säowa. DoĈwiadczony kaznodzieja wie, Ĕe ludzie szybko zapominajñ punkty kazania, ale däugo pamiötajñ wykorzystane w kazaniu ilustracje. Jak juĔ wspomniaäem, jest tak dlatego, Ĕe Ĕyjemy w kulturze,
w której historie odgrywajñ istotnñ rolö. Rzadko kiedy myĈlimy
o umieralnoĈci w kategoriach abstrakcji. CzöĈciej wtedy, gdy odchodzi ktoĈ, kogo znaliĈmy, albo bliska nam osoba, albo kiedy
ktoĈ, kto odszedä, byä znacznie mäodszy od nas. To zapada na
däugo w naszej pamiöci.
Czasami säyszy siö zarzuty, Ĕe kazanie wygäoszone w 1. osobie
to takie psychologizowanie tekstu. Zawsze istnieje takie niebezpieczeþstwo. Jednak dobrze przygotowane kazanie narracyjne
w 1. osobie traktuje bardzo powaĔnie zarówno wszystkie teksty
biblijne odnoszñce siö do biblijnej postaci, w którñ wciela siö kaznodzieja, jak i wszelkie kontekstowe aspekty, które sñ dostöpne. Tak wiöc tego typu kazanie uwzglödnia takie elementy, jak
klimat, zwyczaje, strukturö spoäecznñ, ekonomiö, kontekst Ĕycia
w mieĈcie lub na wsi, czas, jak równieĔ wszelkie detale egzegetyczne pomocne w konstruowaniu profilu osobowoĈciowego
naszego biblijnego bohatera. To wymaga wysiäku, który warto
ponieĈè. Kazanie w 1. osobie jest tak nietypowe, Ĕe ludzie bödñ
je däugo pamiötali, wäaĈnie ze wzglödu na swojñ wyjñtkowoĈè.
KaĔdy kaznodzieja powinien byè poddany autorytetowi tekstu biblijnego, ale teĔ mieè otwarty umysä, wraĔliwñ wyobraĒniö
i serce kochajñce ludzi, do których moĔe docieraè z BoĔñ prawdñ
na róĔne sposoby. Jednym z nich jest kazanie narracyjne w 1.
osobie. Przykäad takiego kazania w jednym z kolejnych numerów naszego czasopisma „ãaska i Pokój”.
*

Kognitywny – maj¹cy zwi¹zek z poznaniem Ŏwiata lub badaniem procesów poznawczych
(przyp. red.).
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Jak oni mi³owali swego Pana…

Jan Hus
J

an Hus urodziä siö w 1370 roku w Husincu, w rodzinie chäopskiej w poäudniowych Czechach.
WczeĈnie zetknñä siö z problemem antagonizmów
czesko-niemieckich (napäyw osadników niemieckich,
germanizacja i konkurencja ekonomiczna), co uksztaätowaäo w nim ĈwiadomoĈè toĔsamoĈci narodowej. W 1390
r. podjñä studia na uniwersytecie w Pradze, gdzie w roku
1396 otrzymaä tytuä magistra i w dwa lata póĒniej zaczñä
wykäadaè. W 1400 roku otrzymaä Ĉwiöcenia kapäaþskie,
a w nastöpnym roku zostaä dziekanem fakultetu filozoficznego.
W roku 1409 zostaä pierwszym czeskim rektorem
uniwersytetu. Z polecenia arcybiskupa zajmowaä siö takĔe badaniem zgäoszonych przypadków cudów. Wkrótce
stwierdziä, Ĕe byäy one mistyfikacjñ. Oburzaä go równieĔ
naganny tryb Ĕycia, rozwiñzäoĈè i chciwoĈè wiökszoĈci
duchownych. W tym czasie zaznajomiä siö z pismami Johna Wycliffa, które pojawiäy siö w Czechach po roku 1382
– kiedy to angielski król Ryszard II poĈlubiä Annö Czeskñ.
Idee Wycliffa oraz wäasne obserwacje doprowadziäy Husa
do wniosku, Ĕe chrzeĈcijanin nie powinien szukaè wiary
w cudach, lecz tylko w Biblii. JednoczeĈnie Hus rozpoczñä
täumaczenie dzieä Wycliffa na jözyk czeski.
Szczególnie przemawiaä do niego postulat Wycliffa o ograniczeniu bogactwa duchowieþstwa, poniewaĔ
byä to powaĔny problem w Czechach, gdzie aĔ poäowa
ziemi naleĔaäa do KoĈcioäa. Hus uwaĔaä za niesprawiedliwoĈè rozrzutny i hulaszczy tryb Ĕycia dostojników
koĈcielnych, utrzymujñcych siö z wyjñtkowo wysokich
podatków naäoĔonych gäównie na chäopów. Przeciwny
byä takĔe wewnötrznemu rozpadowi KoĈcioäa, skompromitowanego przez walki kolejnych papieĔy i antypapieĔy. JuĔ wczeĈniej byäy w Czechach podejmowane próby
zaradzenia tej sytuacji, jednak nie udaäy siö. Wygäaszana
przez Husa krytyka cudów oraz domaganie siö zdyscyplinowania kleru, spowodowaäy, Ĕe wiökszoĈè czeskich
duchownych staäa siö jego wrogami.
Uniwersytet Praski w tym czasie podzieliä siö na dwie
wrogie frakcje: niemieckich zwolenników nominalizmu,
wiernych KoĈcioäowi katolickiemu, i czeskich patrioŁaska i Pokój lato
zima2016
2014
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tów – zwolenników filozofii realizmu oraz Johna Wycliffa (krytyka nominalizmu) – domagajñcych siö reform
w KoĈciele.
Hus stworzyä wäasny program reformy KoĈcioäa
i obrony czeskich interesów narodowych, który zyskaä
szerokñ popularnoĈè wĈród mieszczan, chäopstwa i drobnego rycerstwa. Popierali go równieĔ niektórzy feudaäowie i niĔsze duchowieþstwo. OĈrodkiem dziaäalnoĈci
Husa od 1402 staäa siö Kaplica Betlejemska w Pradze,
w której propagowano czeskie, a nie äaciþskie naboĔeþstwa. Wkrótce jego kazania zaczöäy przyciñgaè täumy i Hus zostaä przywódcñ narodowej czeskiej frakcji,
domagajñcej siö natychmiastowych reform w KoĈciele,
m.in. zmian liturgicznych, komunii pod dwiema postaciami: chleba i wina, a takĔe powrotu KoĈcioäa do surowych i prostych zasad pierwotnego chrzeĈcijaþstwa.
Wierzyä w wartoĈè Ĉpiewu dla modlitwy, choè muzyków
uwaĔaä za niegodnych nawet przyjmowania komunii.
Zalecaä Ĉpiewaè jednogäosowo, co symbolizowaè miaäo
równoĈè wszystkich w modlitwie. Odrzucajñc autorytety
koĈcielne, Hus uznaä Bibliö za jedyne kryterium wiary,
KoĈcióä zaĈ wyäñcznie za ciaäo mistyczne, którego gäowñ jest Jezus Chrystus, a jego czäonkami wybrani przez
Boga sprawiedliwi; negowaä zasadnoĈè ekskomuniki
i absolucji kapäaþskiej. JednoczeĈnie Hus otrzymaä stopieþ doktora na uniwersytecie, a w 1403 r. arcybiskup
praski Zbynøk Zajíc z Hazmburka uczyniä go swoim doradcñ, co umocniäo pozycjö Husa jako przywódcy reformatorów.
W tym samym roku wroga frakcja niemiecka podjöäa
atak na Husa: wykäadowca uniwersytetu Johann Hübner
doprowadziä do oficjalnego potöpienia 45 tez Wycliffa,
jako heretyckich. Jednym z powodów byäo zanegowanie
przez Wycliffa wartoĈci tradycji w teologii katolickiej,
podkreĈlanie znaczenia Biblii jako jedynego Ēródäa doktryny wiary i podwaĔenie materialnej realnoĈci transsubstancjacji podczas Eucharystii. ChociaĔ Hus nie podzielaä wiökszoĈci najbardziej radykalnych tez Wycliffa, to
wielu czäonków jego frakcji byäo ich zwolennikami i to
w nich byäo wymierzone dziaäanie Hübnera.

Frakcja niemiecka zaczöäa takĔe wywieraè nacisk na
protektora Husa – arcybiskupa Zajíca. Pod jej wpäywem
Zajíc przestaä popieraè Husa. Rok póĒniej arcybiskup zabroniä Husowi wykonywania funkcji kapäaþskich.
WrogoĈè na Uniwersytecie Praskim miödzy frakcjami niemieckñ, opowiadajñcñ siö za status-quo w KoĈciele
(popieranñ teraz przez arcybiskupa) i czeskñ – reformatorskñ, popieranñ przez króla Czech Wacäawa IV, doprowadziäa do bezpoĈredniej interwencji króla Wacäawa,
który w 1409 r. Dekretem kutnohorskim zagwarantowaä
Czechom przewagö gäosów na uczelni. W rezultacie niemieccy i polscy wykäadowcy i studenci (w liczbie okoäo
2 tys.) opuĈcili Pragö i uniwersytet staä siö caäkowicie
czeskñ uczelniñ (pozostaäo w nim okoäo 500 studentów).
Jesieniñ tego roku Hus zostaä ponownie wybrany rektorem uniwersytetu, co zmobilizowaäo jego wrogów do
dziaäania przeciwko niemu.
Sytuacja w KoĈciele staäa siö tymczasem alarmujñca:
rzñdziäo wówczas jednoczeĈnie aĔ trzech zwalczajñcych
siö papieĔy. Arcybiskup Zajic ostro sprzeciwiaä siö postanowieniom Soboru w Pizie (który usiäowaä ustabilizowaè
sytuacjö) i dlatego popadä w konflikt z Husem i królem
Wacäawem. Zmuszony przez króla do uznania postanowieþ Soboru, arcybiskup Zajic doprowadziä do zakazania
przez papieĔa odprawiania naboĔeþstw w kaplicach prywatnych (w tym w Kaplicy Betlejemskiej), co utrudniaäo dziaäalnoĈè Husa. PoniewaĔ Hus nie przestrzegaä tego
zakazu, Zajíc ekskomunikowaä go. ćmierè arcybiskupa
w 1411 r. dodatkowo pogorszyäa sytuacjö Husa, poniewaĔ
teraz jego sprawñ zajöäa siö bezpoĈrednio Kuria Rzymska.
W nastöpnym roku wznowiono proces przeciwko Husowi
o herezjö. Hus straciä teĔ poparcie króla, atakujñc sprzedaĔ odpustów na terenie Czech (Husa oburzaäa sprzedaĔ
odpustów przez jednego papieĔa, aby uzyskaè pieniñdze
na walkö z innym, konkurencyjnym papieĔem). Wezwany
do Rzymu, Hus odmówiä stawienia siö na procesie i z tego
powodu caäa Praga oraz wszystkie inne miejsca w Czechach, w których Hus mógä przebywaè, zostaäy ukarane
papieskim interdyktem (zakazem udzielania sakramentów). Pod presjñ opinii publicznej Hus zadecydowaä, Ĕe
opuĈci Pragö w paĒdzierniku 1412 r.. Nastöpnie przeniósä
siö do poäudniowych Czech, gdzie znajdowaä schronienie
w zamkach swoich zwolenników. Kolejne dwa lata byäy
okresem intensywnej aktywnoĈci literackiej: Hus pisaä,
w jözykach äaciþskim i czeskim, liczne traktaty polemiczne, w których odpieraä zarzuty przeciwników. Innym waĔnym jego dzieäem jest zbiór kazaþ Postilla. Hus popieraä
takĔe walkö Polaków z zakonem krzyĔackim i przesäaä
Wäadysäawowi Jagielle list gratulacyjny z okazji zwyciöstwa pod Grunwaldem w 1410 roku.

Proces i łmieræ Husa
Jan XXIII, pod naciskiem króla Wögier i Niemiec
Zygmunta Luksemburskiego, zwoäaä w 1414 r. Sobór
w Konstancji, którego celem byäo ustanowienie jednego
papieĔa w KoĈciele oraz zwalczanie herezji. Zaproszono
równieĔ Husa, aby wytäumaczyä siö ze swoich domnie-

manych bäödów. Hus, obawiajñc siö o swoje Ĕycie, odmówiä. Jednak pod naciskiem antypapieĔa Jana i wobec
gwarantujñcego mu bezpieczeþstwo listu Ĕelaznego od
króla Zygmunta, zgodziä siö pojechaè do Konstancji
w listopadzie 1414 r.. Tam, na polecenie króla, zostaä
podstöpnie uwiöziony, a nastöpnie oskarĔony jako heretyk i zwolennik Wycliffa (co nie byäo prawdñ). Zostaä
aresztowany, poniewaĔ list Ĕelazny uznano za waĔny tylko wobec wäadzy Ĉwieckiej, a nie koĈcielnej, co wywoäaäo powszechne oburzenie w Czechach (list Ĕelazny anulowano dlatego, Ĕe króla Niemiec zdoäano przekonaè juĔ
przed rozprawñ, Ĕe Hus jest heretykiem i nie naleĔñ mu
siö Ĕadne prawa). Interwencje czeskiej szlachty wymusiäy na Soborze tylko trzykrotne publiczne przesäuchanie
Husa, w czasie których odparä czöĈciowo zarzuty. Los
Husa byä jednak juĔ przesñdzony, poniewaĔ wiökszoĈè
uczestników Soboru uwaĔaäa go za niebezpiecznego heretyka. Gäównym tego powodem byäo negowanie przez
Husa boskiego pochodzenia wäadzy papieĔy. KoĈcióä
nie mógä pozwoliè na podwaĔanie skompromitowanej
i osäabionej wewnötrznymi sporami wäadzy papieskiej.
Hus takĔe zdawaä sobie sprawö, Ĕe ten proces byä jedynie fikcjñ i dlatego odmówiä publicznego poĈwiadczenia
käamstwa, jakoby nauczaä „heretyckich doktryn Wycliffa”, mimo iĔ obiecano mu darowanie Ĕycia. 6 lipca
1415 roku zostaä spalony na stosie poza murami miasta.
Umarä, Ĉpiewajñc Kyrie eleison (Panie, zmiäuj siö), a heroiczna Ĉmierè umocniäa przekonanie o jego ĈwiötoĈci
i niewinnoĈci wĈród jego zwolenników. Na miejscu kaĒni znajduje siö dziĈ pomnik upamiötniajñcy jego Ĉmierè.

Reakcja Czechów
ćmierè Husa staäa siö powodem do wybuchu powstania
w Pradze, które ogarnöäo caäe Czechy i staäo siö poczñtkiem
wojen husyckich.
Uksztaätowaä siö równieĔ w Czechach odröbny KoĈcióä taborycki (mimo iĔ nie byäo to bezpoĈrednim zamiarem Husa),
który udzielaä wiernym komunii pod dwiema postaciami
i który uznaä Husa i Hieronima z Pragi za möczenników, a nastöpnie stopniowo stworzyä doktrynö podobnñ do póĒniejszego kalwinizmu. Wyznawcy tego KoĈcioäa to znani w Polsce,
Niemczech i wielu innych krajach bracia czescy (znani póĒniej
jako bracia morawscy). Wspólnoty braci morawskich istniejñ
w wielu krajach Ĉwiata. Trwaäym skutkiem epoki wojen religijnych pozostaä na ogóä niechötny stosunek Czechów do KoĈcioäa rzymskokatolickiego.
Rocznica spalenia Husa (6 lipca) jest w Czechach Ĉwiötem
paþstwowym i dniem wolnym od pracy.
Janowi Husowi przypisuje siö powiedzenie: O, sancta simplicitas – O, Ĉwiöta naiwnoĈci – ponoè wypowiedziane przez
niego na stosie, a odnoszñce siö do starej kobiety, która poboĔnie pomagaäa podkäadaè chrust pod jego stos. UĔywaä teĔ
czösto zaczerpniötego z apokryficznej 3 Ksiögi Ezdrasza (3,12)
zdania Veritas omnia vincit (prawda wszystko zwyciöĔy), które dostaäo siö w skróconej formie na sztandar (proporzec) czechosäowackich oraz czeskich prezydentów.

E.N.
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Wiełci z pola misyjnego

S ³ owa c j a

potrzebuje naszej modlitwy!
S³owacja, czyli Republika Säowacka, poäudniowy
sñsiad Polski.
Liczba ludnołci: 5 421 000
Narody i grupy etniczne: Säowacy – 80,7%
Wögrzy – 8,5%, Romowie – 2%
Podzia³ wyznaniowy na S³owacji:
KoĈcióä katolicki 62%, KoĈcióä grekokatolicki 3,8%,
KoĈcioäy protestanckie 9%, w tym koĈcioäy
ewangelikalne 0,2%, KoĈcióä prawosäawny 0,9%,
bezwyznaniowi 13,4%, niesprecyzowani 10,6%

Trochê historii
W staroĔytnoĈci Säowacja leĔaäa na pograniczu Imperium
Rzymskiego. Z tych czasów pochodzi rzymska inskrypcja wyryta na skale w Trenczynie z 179 r. n.e., upamiötniajñca zwyciöstwo nad Germanami. Miödzy V a VI w. na tereny Säowacji
przybyli Säowianie. W pierwszej poäowie IX w. powstaäy dwa
paþstwa: Ksiöstwo Morawskie Mojmira I i Ksiöstwo Nitrzaþskie ksiöcia Pribiny. WäaĈnie w tym czasie chrzeĈcijaþstwo zaczynaäo docieraè do Ksiöstwa Nitry, a ksiñĔö Pribina zbudowaä
pierwszy murowany koĈcióä. W roku 833 Mojmir I siäñ zjednoczyä oba ksiöstwa, tworzñc wraz z Czechami paþstwo wielkomorawskie. Powstanie paþstwa wielkomorawskiego wywoäaäo
opór Bizancjum. Aby uwolniè siö od jego wpäywu, nastöpny
wäadca, RoĈcisäaw, zwróciä siö z proĈbñ do papieĔa o przysäanie
misjonarzy, którzy przygotowaliby miejscowe duchowieþstwo
do peänienia posäug duszpasterskich. Z podobnñ proĈbñ zwróciä
siö do cesarza bizantyjskiego, a ten w roku 833 przysäaä misjonarzy z Konstantynem i Metodym na czele. Konstantyn (przed
Ĉmierciñ przyjñä imiö zakonne Cyryl) i Metody po przybyciu
na Wielkñ Morawö zaäoĔyli pierwszñ na tych terenach szkoäö, w której uczono duchownych. Stworzyli takĔe alfabet oddajñcy gäoski säowiaþskie, jözyk staro-cerkiewno-säowiaþski,
tzw. gäagolicö. Przetäumaczyli teĔ na ten jözyk Bibliö i pisma
liturgiczne. Metody opracowaä teĔ pierwszy zbiór praw w tym
jözyku inspirowany bizantyjskñ tradycjñ prawniczñ. W wyniku
ataku Madziarów (Awarów) w latach 906-907 ksiöstwo wielkomorawskie rozpadäo siö, a tereny Säowacji zaczöäy stopniowo dostawaè siö pod wpäywy nowo powstaäych Wögier.
W latach 1003-1018 i czöĈciowo w 1031 roku, tereny Säowacji naleĔaäy do Królestwa Polskiego pod panowaniem Bolesäawa Chrobrego, po czym okoäo roku 1031 zostaäy podbite
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przez Królestwo Wögierskie. Od tego czasu stanowiäy integralnñ czöĈè Wögier. Póänoc kraju zamieszkana byäa przez ludnoĈè
pochodzenia säowiaþskiego, poäudnie zaĈ stanowiäo obszar intensywnej kolonizacji szlachty wögierskiej. Od 1526 r. Säowacja staäa siö czöĈciñ monarchii Habsburgów, a od roku 1540 do
schyäku XVII w. byä to teren pogranicznych starè z Turkami.
W XVI w. na Säowacji rozprzestrzeniäa siö reformacja. Nauki Marcina Lutra dotaräy na Säowacjö w pierwszej poäowie
XVI wieku, a juĔ w drugiej poäowie tego stulecia 2/3 ludnoĈci
byäo wyznania ewangelickiego. KoĈcióä luteraþski funkcjonowaä ze znacznymi ograniczeniami i utrudnieniami od 1681
roku, jednak jego oficjalne dziaäanie rozpoczöäo siö dopiero na
mocy Patentu Tolerancyjnego z 1781 roku, wydanego przez
cesarza Franciszka Józefa II. Patent ten zapewniaä swobodö
wyznania protestantom i prawosäawnym. Jednak peäna równoĈè koĈcioäów wobec prawa nastaäa dopiero w 1848 roku. Status Säowacji w obröbie monarchii habsburskiej pozostawaä niezmieniony: stanowiäa czöĈè Wögier i nie posiadaäa autonomii.
Dziaäania Habsburgów majñce na celu narzucenie narodowi katolicyzmu, poäñczone z wprowadzaniem wäadzy absolutnej, przyczyniäy siö do tego, Ĕe spoäeczeþstwo poparäo kilka
powstaþ przeciwko Habsburgom, kierowanych przez wäadców
Siedmiogrodu.
Wraz z koþcem XVIII wieku rozpoczñä siö okres odrodzenia narodowego. Przeäomowy okazaä siö moment, w którym na czele ruchu narodowego stanñä ûudovít Štúr. W 1843
r. wprowadziä jako jözyk literacki dialekt Ĉrodkowosäowacki.
Tym samym odciñä siö od nurtu gäoszñcego potrzebö przyjöcia
wspólnego jözyka z Czechami.
Poglñd gäoszñcy, Ĕe Säowacy i Czesi tworzñ jeden naród,
przetrwaä jednak do kolejnego wieku i odegraä waĔnñ rolö przy
tworzeniu wspólnego paþstwa Czechosäowackiego w 1918
r. NiepodlegäoĈè staäa siö moĔliwa wraz z upadkiem Austro-Wögier pod koniec I wojny Ĉwiatowej. PoniewaĔ nie zostaäy
speänione obietnice dotyczñce autonomii Säowacji, w okresie
miödzywojennym nasiliäy siö tendencje nacjonalistyczne. Wykorzystujñc rozpad Czechosäowacji po ukäadzie monachijskim,
w marcu 1939 r. Säowacja ogäosiäa niezaleĔnoĈè. Na jej czele
stanñä ksiñdz Józef Tiso. Niemiäym dla historiografii säowackiej pozostaje fakt, Ĕe to pierwsze paþstwo säowackie mogäo
zaistnieè tylko dziöki Hitlerowi i pozostawaäo jego satelitñ. Incydentalnie, choè bez sukcesów, armia säowacka wziöäa nawet
udziaä w agresji na Polskö we wrzeĈniu 1939 r. W kraju zapa-

nowaäy faszystowskie porzñdki i przeprowadzano deportacje
ēydów.
W 1945 r. odrodziäa siö Czechosäowacja. W 1948 r. na skutek przewrotu do wäadzy doszli komuniĈci, których obalono
dopiero w 1989 r. Po Aksamitnej Rewolucji w 1989 roku odĔyäy dawne animozje narodowoĈciowe. Poparcie na Säowacji
zdobyäy nacjonalistyczne hasäa, co doprowadziäo ostatecznie
do podziaäu kraju i powstania niepodlegäej Säowacji 1 stycznia
1993 r. Historyczne, polityczne i geograficzne przyczyny spowodowaäy, Ĕe Säowacja doĈwiadczaäa wiöcej trudnoĈci w rozwijaniu nowoczesnej ekonomii rynkowej niĔ sñsiadujñce z niñ
paþstwa Europy ćrodkowej.

Chrzełcijañstwo biblijne
na S³owacji dzisiaj
Konstytucja Säowacji gwarantuje wolnoĈè wyznania, ale
to Ĕyjñcy tam Romowie sñ najbardziej otwarci na poselstwo
ewangelii. A co z resztñ? „Tylko parö tysiöcy ludzi na Säowacji (ok. 0,2%) to ewangelicznie wierzñcy chrzeĈcijanie, ale
Bóg dziaäa – powiedziaäa misjonarka Linda Shattuck z Greater
Europe Mission, która wraz z möĔem, Kellym, w tym kraju
säuĔyäa kilka lat. - W krótkim czasie caäe spoäeczeþstwo zostaäo wywrócone do góry nogami. ēyli w komunistycznym kraju, a teraz stajñ siö krajem bardziej kapitalistycznym. Zmiany
ekonomiczne spowodowaäy wzrost zamoĔnoĈci wielu ludzi
i pozwoliäy na rozwój technologii, ale niektórzy zdajñ sobie
sprawö, Ĕe töskniñ za czymĈ wiöcej. A poniewaĔ rzñd nie
przeĈladuje juĔ koĈcioäów, wielu stara siö dowiedzieè wiöcej
o Bogu i róĔnych religiach. Ludzie sñ naprawdö otwarci na
ewangeliö”. Misjonarze widzñ BoĔe dziaäanie w Ĕyciu wielu mäodych ludzi. Pewnego dnia Bóg przyprowadziä mäodego
czäowieka, który zamieszkaä w sñsiedztwie misjonarzy. Jak
opowiada Kelly: „Byä odwaĔny i w odróĔnieniu od swoich
rodaków przyszedä, aby siö nam przedstawiè. I od tego dnia
zaczñä przychodziè kaĔdego dnia po szkole. To zabieraäo mi

wiele czasu i z poczñtku ten chäopiec mnie möczyä. Wtedy
Linda uzmysäowiäa mi, Ĕe moĔe Bóg przysäaä tego chäopca
w jakimĈ celu. Upamiötaäem siö wiöc z ciasnego myĈlenia
i samolubstwa i nastöpnego dnia zaczñäem rozmawiaè z nim
o tym, gdzie zmierza w Ĕyciu. Chciaä staè siö technikiem komputerowym i zarobiè trochö pieniödzy. Zachöciäem wiöc go,
aby zaczñä rozmyĈlaè nad czymĈ wiökszym niĔ tylko on sam.
Wkrótce zaczñä uczöszczaè na spotkania mäodzieĔowe i staä siö
chrzeĈcijaninem. Potem ten mäody czäowiek ukoþczyä szkolenie, by móc byè liderem säuĔby wĈród mäodzieĔy. Niedäugo
wäñczy siö w säuĔbö zakäadania zborów w jednej z najbardziej
ateistycznych czöĈci Säowacji.
Gdy patrzymy na tego mäodego czäowieka, zaczynamy zdawaè sobie sprawö, Ĕe Bóg realizuje swój plan pomimo naszego
ciasnego myĈlenia. Taka jest prawdziwa natura pracy w Europie: kluczem jest czekaè, aĔ Pan zacznie dziaäaè i przyäñczyè
siö do tej pracy.
Linda i Kelly Shattucks zachöcajñ nas do modlitwy, aby
Bóg wysäaä na Säowacjö misjonarzy. A Linda dodaje: „Módlcie
siö równieĔ o to, by tamtejsze spoäecznoĈci, byäy wraĔliwe na
prowadzenie Ducha ćwiötego, a wierzñcy byli odwaĔni i nie
bali siö, Ĕe ich przyjaciele bödñ Ēle o nich myĈleè lub Ĕe mogñ
mieè problemy w pracy”.

Wezwanie do dzia³ania!
1. Módlmy siö o to, aby Bóg wysäaä misjonarzy na Säowacjö,
by pomogli zanieĈè Ewangeliö temu narodowi.
2. Módlmy siö o wierzñcych, aby mieli odwagö niesienia Dobrej Nowiny swoim rodakom.
3. Módlmy siö o ten naród, aby „Bóg, który rzekä: Z ciemnoĈci niech ĈwiatäoĈè zaĈwieci, rozĈwieciä serca ich, aby
zajaĈniaäo poznanie chwaäy BoĔej, która jest na obliczu
Chrystusowym” (2 Koryntian 4,6).

E.N.
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„Pan da³, Pan wzi¹³…”
Za kaĔdym razem nawrócenie nowej osoby budzi u nas spore emocje. To najwiökszy cud, gdy
czäowiek rodzi siö do nowego Ĕycia. Jeszcze wiöcej radoĈci mamy wtedy, gdy dzieje siö tak w skutek gäoszenia ewangelii nie poprzez obdarowanych ewangelistów czy misjonarzy, ale przez „zwykäych” czäonków koĈcioäa, którzy czy pracujñ, czy odpoczywajñ – zawsze sñ na misji. Takñ wäaĈnie historiñ dzieli siö z nami Natalia, która zaczöäa zmieniaè swoje Ĕycie dziöki temu, Ĕe ktoĈ…

„J

estem matkñ samotnie wychowujñcñ dwójkö dzieci.
Przy tym opiekujö siö ciociñ, z którñ razem mieszkamy. Te i inne okolicznoĈci spowodowaäy, Ĕe Ĕyäam
w ciñgäym stresie, bojñc siö o finanse, utrzymanie mieszkania i inne tego typu rzeczy. Od pewnego teĔ czasu moim
szczególnym pragnieniem byäo poznawanie Pana Boga.
Niestety w koĈciele powszechnym tego nie znalazäam.
Wkrótce Ĕycie przyniosäo ze sobñ inne okolicznoĈci. Zdarzyäo siö, Ĕe na mojej drodze stanöäa Asia, od której otrzymaäam zaproszenie: „Mogö razem z Tobñ podróĔowaè po
Ewangelii Jana”. Ucieszyäam siö, bo przecieĔ tego wäaĈnie
szukaäam!!!
W poznawaniu Säowa BoĔego bardzo pomagaäy mi
przewodniki z serii Odkrycia. Usystematyzowaäy i pogäöbiäy mojñ wiedzö, ale, co najwaĔniejsze, zwróciäy mojñ uwagö
na szczegóäy dotyczñce Ĕycia Pana Jezusa. Bardzo gäöboko
zastanawiaäyĈmy siö nad zadanymi w przewodniku pytaniami. Okazaäy siö bardzo dobrym narzödziem do samodzielnego odkrywania. Pod wpäywem czytania Pisma ćwiötego
zmieniä siö mój stosunek do codziennego Ĕycia. Przestaäam
siö martwiè o przyszäoĈè, o to, co bödzie. Jezus zabraä mi
zamartwianie siö. Oddaäam Mu siö caäkowicie i powierzyäam caäñ swojñ rodzinö.
Czytajñc Pismo ćwiöte, dwa teksty przemówiäy do mnie
szczególnie: pierwszy z ksiögi Joba 1,21: „I rzekä [Job]:
Nagi wyszedäem z äona matki mojej i nagi stñd odejdö.
Pan daä, Pan wziñä, niech bödzie imiö Paþskie bäogosäawione”! Ten fragment pokazaä mi, czym jest prawdziwa
pokora i miaä dla mnie szczególne znaczenie, bo wiñĔe siö
ze Ĉmierciñ mojej córeczki. To wäaĈnie dziöki niej zapragnöäam z caäego serca poszukiwaè Boga! Inne, szczególne dla mnie miejsce w Biblii to Ksiöga Izajasza 43,18.19:
„Nie wspominajcie dawnych wydarzeþ, a na to, co minöäo,
juĔ nie zwaĔajcie! Oto Ja czyniö rzecz nowñ: JuĔ siö rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”. I ten tekst ma dla mnie
znaczenie na teraz. Staäam siö osobñ nowonarodzonñ, kochajñcñ Jezusa i najwaĔniejsze jest to, kim jestem teraz i co
teraz siö dzieje! Dawne przeminöäo. KorzyĈci päynñce dla
mnie ze Säowa BoĔego sñ ogromne. Odkñd systematycznie
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zaczöäam je poznawaè, moje Ĕycie i priorytety zaczöäy siö
gruntownie zmieniaè. Teraz najwaĔniejsza jest dla mnie relacja z Ĕywym realnym Bogiem. Zmienia siö mój charakter,
z osoby nerwowej, smutnej, czasami porywczej, staäam siö
osobñ peänñ pokoju, radosnñ i pozytywnie nastawionñ do
ludzi”.
Rzecz oczywista, Ĕe zmiany, o których pisze Natalia, nie
nastñpiäy w ciñgu tygodnia. Jej Ĕycie bardzo mocno skomplikowane i pogmatwane wymagaäo powolnych przemian.
Spotkania przy BoĔym Säowie, mniej lub bardziej regularne, trwaäy okoäo póä roku. To oczywiĈcie wymagaäo determinacji, szczególnie ze strony osoby, która poĈwiöcaäa czas
na prowadzenie Natalii do uczniostwa. Natalia pisze:
„Asia, która poprowadziäa mnie przez Säowo jest niesamowita, peäna zapaäu i wszödzie, gdzie moĔe, gäosi ewangeliö. Jej gotowoĈè do spotykania siö, aby przechodziè ze
mnñ przez kolejne rozdziaäy i pytania w przewodniku, jest
godna podziwu.
Dziökujö Ci, BoĔe, za nowe Ĕycie!!! Za moje dzieci, które sñ dla mnie bäogosäawieþstwem, za mojñ rodzinö, pracö,
którñ teraz wykonujö, ale przede wszystkim dziökujö za to,
Ĕe jestem zbawiona, Ĕe Jezus na krzyĔu poniósä najwyĔszñ
ofiarö, aby zbawiè ludzi. Dziökujö Ci, Jezu, Ĕe kochasz
mnie bardziej niĔ ja samñ siebie i za to, Ĕe masz plan dla
mojego Ĕycia. Dziökujö teĔ za Pastora, jego rodzinö, za Siostry i Braci, których otrzymaäam.
Cieszö siö teĔ z tego, Ĕe wäaĈnie znalazäam siö w grupie
osób przygotowujñcych siö do chrztu. Chcö do Jezusa naleĔeè w caäej peäni. Natalia”.
Z determinacjñ biegniemy do celu, aby zachöcaè i szkoliè nowych wierzñcych, którzy podobnie jak Filip usiñdñ na
„wozie” swoich przyjacióä i poprowadzñ ich do zbawienia
i jeszcze dalej. Jak widaè, póäroczna inwestycja Asi zaowocowaäa nie tylko ogäoszeniem ewangelii, ale poprowadzeniem Natalii do uczniostwa. Wierzymy, Ĕe Bóg postawi
Asiö na drodze kolejnych, poszukujñcych Boga osób, które
napiszñ kolejne, oddajñce chwaäö Bogu, historie.

Liga Biblijna w Polsce, www.ligabiblijna.pl

Kochani Przyjaciele, Siostry,
Bracia i nieznajomi…
„Torujö drogö przez morze i ĈcieĔkö przez potöĔne
wody” - te Säowa przeczytaäam w Biblii i to one staäy siö
odpowiedziñ na mojñ modlitwö: „Czy naprawdö miaäabym
pojechaè, Ĕeby säuĔyè na statku?”.
JuĔ wiele lat temu, niedäugo po tym, jak Pan Jezus daä mi
nowe Ĕycie – pokazaä, Ĕe jestem grzesznikiem i potrzebujö
Jego wybawienia, Jego daru Ĕycia wiecznego, daä mi takĔe
dziwne pragnienie… wyjĈè dalej, poza mój wspaniaäy kraj.
Nie zgodziè siö na Ĕycie tylko takie, jak mi pasuje, jak mi
jest wygodnie. MyĈlaäam sobie: „Jak ja mogö Ĕyè tutaj spokojnie, skoro trzeba iĈè dalej – tam, gdzie ludzie nie säyszeli
o Jezusie i nie majñ jak usäyszeè, bo nie majñ Biblii, albo nie
umiejñ jej przeczytaè?”. W moim sercu pojawiäy siö myĈli
i miäoĈè do Afryki…
Wiele lat upäynöäo spödzonych jedynie na rozmyĈlaniu
o marzeniach, które zrodziäy siö w moim sercu. AĔ wreszcie, po kilku latach gorñcej modlitwy „co mam z tym zrobiè”, ktoĈ po prostu do mnie powiedziaä: „Nati, ty powinnaĈ
pojechaè na statek, w 2016 roku ma byè w Afryce”. Ja?!
Na statku??? JakoĈ nie bardzo to do mnie przemawiaäo. Ale
zaczöäam siö modliè, pytaè mojego Pana, czy On tego chce.
OdpowiedĒ przyszäa – z Jego Säowa.
Tak wiöc, jeĈli Pan da i nic nie stanie na przeszkodzie,
we wrzeĈniu 2016 r. wejdö na pokäad statku Logos Hope,
na którym mam spödziè rok. W ciñgu tego czasu mam przemierzyè trasö przez Afrykö Zachodniñ, nastöpnie ruszyè do
Ameryki Poäudniowej. Dziaäania zaäogi polegajñ na pracy
misyjnej w miejscach, do których statek przypäywa. Cumuje
w porcie kilka tygodni, podczas których zaäoga wspóäpracuje z lokalnymi koĈcioäami, organizujñc szkolenia oraz akcje
ewangelizacyjne, niosñc praktycznñ, humanitarnñ pomoc,
a takĔe oferujñc usäugi ksiögarni, która w niektórych miastach czösto bywa jedynñ moĔliwoĈciñ nabycia chrzeĈcijaþskiej literatury (wiöcej informacji o pracy statku i planach
podróĔy na stronie http://www.pl.om.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=19).
Jednak by moja säuĔba przez caäy rok na statku byäa
moĔliwa, potrzebujö niezmiernie Twojego wsparcia! Zanim ruszö do Afryki, muszö skoþczyè studia – obroniè
pracö magisterskñ z muzykologii (UW), odpowiednio siö
przygotowaè duchowo i materialnie (szczepienia, kontrola
medyczna, odpowiednie wyposaĔenie). JeĈli poczujesz to

w sercu, moĔesz byè czöĈciñ tej säuĔby dla Pana, wspierajñc
mnie w modlitwie:
• o przygotowania do wyjazdu – by Pan zaopatrywaä we
wszystko, co potrzebne;
• bym byäa BoĔym uĔytecznym narzödziem w czasie säuĔby na statku Logos Hope OM;
• by Pan ksztaätowaä mój charakter i dziaäaä przez mojñ
säuĔbö muzycznñ – by moje-BoĔe pieĈni docieraäy do
tych, którzy ich potrzebujñ;
• by Pan Bóg strzegä mojej rodziny, gdy mnie przy nich
nie bödzie i chroniä mnie od niebezpieczeþstw.
Bödö teĔ bardzo wdziöczna, jeĈli ktoĈ zechce wesprzeè mój wyjazd finansowo poprzez wpäatö na konto Zboru KWCh w Warszawie:
KoĈcióä Wolnych ChrzeĈcijan w Warszawie
www.warszawakwch.pl
Nr konta: 10 1020 1055 0000 9702 0356 9043
W tytule: wsparcie säuĔby misyjnej Natalii Arciszewskiej

Niech Ciê Pan Bóg b³ogos³awi,

Natalia Arciszewska

Kontakt: nati.misja@gmail.com
Zachöcamy serdecznie do kupienia päyty Natalii Arciszewskiej pt. „Zrodzone ze säaboĈci”. Sñ to niezwykle
piökne pieĈni, których Ēródäem jest bliska wiöĒ ze Stwórcñ. Polecamy je gorñco, szczególnie Ĕe ich rozprowadzanie
przyczynia siö do wyjazdu Natalki na statek misyjny LOGOS HOPE. Chcemy w ten sposób wspieraè inicjatywy tak
oddanych Bogu osób.
Päytkö moĔna nabyè, piszñc na adres mailowy Natalii:
nati.misja@gmail.com (15 zä albo ile dyktuje serce…).
Jedna z pieĈni na youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=SVWRJ-QARF8
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K¹cik dla dzieci
- Hip hip huraaaaa! - krzyknöäa
Klementynka do swojej przyjacióäki
z äawy szkolnej.
- O co chodzi, Klementynko? spytaäa Adelka.
- Nie säyszaäaĈ, co Pani dziĈ powiedziaäa? ZbliĔa siö koniec roku
i wybieramy siö na szkolnñ wycieczkö. Bardzo o tym marzyäam,
Adelko, i z wielkñ radoĈciñ chcö ci
o tym powiedzieè.
- Oooo, ja teĔ siö bardzo cieszö odparäa Adelka.
Nastaä w koþcu ten piökny czerwcowy dzieþ. Caäa klasa punktualnie
zgromadziäa siö przed szkoäñ - wszyscy
odpowiednio przygotowani, jak na wycieczkö górskñ przystaäo. Nadjechaä duĔy autobus
i rozpoczöäa siö wielka trzydniowa przygoda. JuĔ po
dwóch godzinach dotarli do przepiöknych górskich
okolic. Czekaäo ich jeszcze spore podejĈcie na szczyt,
a tam odpoczynek w schronisku. Przepiökne widoki powodowaäy niesamowity zachwyt. Klementynka
jeszcze nigdy nie widziaäa czegoĈ takiego. Na szczycie nastñpiä upragniony odpoczynek i czas na smakowitñ kanapkö. Nastöpnego dnia wszystkich obudziä
przepiökny Ĉwiergot ptaków. Po Ĉniadanku wybrali
siö w dalszñ trasö. Tym razem u Adelki pojawiäo siö
zmöczenie, bo nie przywykäa do tak däugich, górskich
spacerów. Klementynka miaäa wiöcej doĈwiadczenia
w chodzeniu po górach. Adelka, wödrujñc szlakiem
przez polany i wzniesienia, pozostawaäa coraz bardziej w tyle grupy. Poczñtkowo Klementynka nie
zauwaĔyäa zmöczenia przyjacióäki. Dopiero kiedy
byä przystanek na polanie, zobaczyäa w oddali umöczonñ Adelkö. Momentalnie pozostawiäa swój plecak
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Rysunek: Natalia CieĈlar

Szkolna wycieczka

i wróciäa, by wspomóc przyjacióäkö. Adelka wsparta
o ramiö Klementynki dotaräa do reszty grupy. - Co tu
dalej robiè? - pomyĈlaäa Klementynka.
Do kolejnego schroniska byäo jeszcze bardzo daleko.
Po powaĔnej naradzie z caäñ grupñ postanowiono,
Ĕe ktoĈ musi wróciè z Adelkñ do pobliskiej wioski.
Klementynka bez wahania zgäosiäa siö, by wspomóc
obolaäñ Adelkö. Choè opuchniöta noga dawaäa siö
we znaki, powoli, bardzo powoli dotaräy na miejsce.
W punkcie medycznym Adelka otrzymaäa fachowñ
pomoc i razem owieczki udaäy siö na nocleg. Choè
dla nich wycieczka skoþczyäa siö niespodziewanie
szybko, to jednak obie byäy bardzo szczöĈliwe, a ich
przyjaĒþ siö bardzo wzmocniäa.
List do Galacjan 6,2a: „Jedni drugich brzemiona noĈcie..”.

Dorota ¯¹d³o

K¹cik dla dzieci
Gdy tunel jest bardzo d³ugi,
a łwiat³a nie widaæ

Kto wĈród was boi siö Pana, niech säucha gäosu jego säugi. Kto chodzi w ciemnoĈci i nie jaĈnieje mu
promieþ Ĉwiatäa, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu!
Izajasz 50,10

1. Jak to jest byè w sytuacji, z której däugo nie widaè wyjĈcia? Jak to jest, kiedy latami nic siö nie zmienia?
To wäaĈnie przydarzyäo siö Józefowi. Znacie jego historiö? Znajdujemy jñ w I Ksiödze MojĔeszowej w rozdziaäach 37 – 47. MoĔecie siö z niñ zapoznaè. W skrócie powiemy sobie, Ĕe na wiele lat zostaä oddalony od
swojej rodziny. Rodzeni bracia wyparli siö go i sprzedali. Zostaä caäkiem sam. My jednak wiemy, i Biblia
podkreĈla to kilka razy, Ĕe Pan byä z Józefem. Kiedy obserwujemy jego losy, widzimy, Ĕe Józef nie próbowaä
w pierwszym moĔliwym momencie wróciè do swojego ojca, Jakuba. Przyjñä sytuacjö, w jakiej siö znalazä,
jako wolö Boga, a On prowadziä go i w odpowiednim czasie, za kaĔdym razem, pomagaä Józefowi. Nawet gdy
däugo musiaä na to czekaè, nie przeszkadzaäo mu to. SäuĔyä Bogu i ludziom, których spotykaä na swojej drodze
i chociaĔ zaprowadziäo go to nawet do wiözienia, to polegaä na swoim Bogu. Prawdö tö znajdujemy równieĔ
w cytowanym wersecie na samej górze.
2. PoniĔej znajdujñ siö rozrzucone fragmenty rysunku przedstawiajñcego pewien moment z Ĕycia Józefa.
MoĔesz wyciñè elementy i uäoĔyè je w caäoĈè, by sprawdziè, co mu siö przydarzyäo.
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Kronika
SKOCZÓW
6 III 2016

Tak, jak czynimy to od lat z okazji Dnia Kobiet zaprosiäyĈmy panie ze Skoczowa i okolicy na „Spotkanie przy kawie”,
jak zwykle nazywamy nasze spotkania. Spotkanie odbywa siö
przy piöknie nakrytych stoäach, przy kawie i herbacie i upieczonych przez nasze panie tradycyjnych cieszyþskich ciasteczkach. Tym razem zaprosiäyĈmy Asiö Rzyczniok, która dzieliäa
siö Ĉwiadectwami ze swoich przeĔyè, które na przestrzeni lat
przeradzaäy siö w Ĉpiewane przez niñ pieĈni.

nom, którzy zajöli siö sprawami technicznymi, miödzy innymi
nagäoĈnieniem, serdecznie dziökujemy.
W 2 Krn 16,9 czytamy: „GdyĔ Pan wodzi oczyma swymi
po caäej ziemi, aby wzmacniaè tych, którzy szczerym sercem sñ
przy Nim”. To teĔ jest naszym przeĔyciem. Szczerze, róĔnymi
sposobami säuĔymy Bogu, a On nas wzmacnia i bäogosäawi.
Jemu niech bödzie caäa chwaäa!

JEK

15 V 2016

To byäo wyjñtkowe wydarzenie w ponad dwudziestoletniej
historii naszej wspólnoty koĈcielnej. W przeciñgu póä roku
urodziäo siö nam piöcioro dzieci: Nikodem Kozieä, Nina Nawrocka, Noemi Maryniak, Wojciech Matlak i Natanael Hoch.
Wspólnie zadecydowaliĈmy, Ĕe dla wszystkich tych dzieci
zrobimy jedno wspólne bäogosäawieþstwo. I tak teĔ zrobiliĈmy
w niedzielö 15 V 2016 r. Na to szczególne naboĔeþstwo przybyä
prawie caäy nasz Zbór i wielu goĈci. Uroczyste naboĔeþstwo
rozpoczñä zespóä uwielbiajñcy, usäugujñc stosownymi pieĈniaPrzygotowaäyĈmy siö na okoäo 100 osób, bo teĔ wiöcej
przy stoäach na sali MCK siö nie zmieĈci. I tym razem panie
nas nie zawiodäy, wszystkie miejsca byäy zajöte. WĈród wielu
naszych goĈci miäo nam byäo powitaè po raz kolejny równieĔ
panie ze Zboru w Bielsku-Biaäej. Jak zawsze tak i tym razem
oczekiwaäyĈmy bäogosäawieþstwa naszego Pana Jezusa i wiele
modliäyĈmy siö o to spotkanie, poniewaĔ zawsze zaleĔy nam
na zaniesieniu Ewangelii w nasze otoczenie. ćpiewane pieĈni,
säowa Ĉwiadectwa dotykaäy tematu: „Kobieta, która czerpie
swñ siäö z miäoĈci”. Miödzy pieĈniami Asi krótki sketchboard
na temat zgubionego syna i miäujñcego Ojca przedstawiäa Ewa
Karzeäek. Wszystko razem sprawiäo, Ĕe byäyĈmy Panu Bogu
wdziöczne za Jego prowadzenie i wspaniaäñ atmosferö. Naszym paniom, które zadbaäy o caäoksztaät wydarzenia, oraz pa-
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mi. Do äamania chleba usäuĔyä brat Mirosäaw Chudy, który teĔ
prowadziä caäe naboĔeþstwo. Potem usäuĔyäy dzieci dwiema
pieĈniami oraz recytacjñ Säowa BoĔego z pamiöci. Nastöpnie
pastor Jerzy Karzeäek wygäosiä kazanie na temat: „Wezwani,
aby Ĕyè po BoĔemu” i na koniec naboĔeþstwa odbyäa siö modlitwa nad dzieèmi. O bäogosäawieþstwo dla caäej piñtki dzieci
modlili siö starsi naszego Zboru, rodzice i dziadkowie. Nasze
mäode rodziny, których dzieci bäogosäawiliĈmy, otrzymaäy od
Zboru upominki w formie piöknie napisanego i oprawionego
w ramkö Psalmu 127 oraz ksiñĔkö Czesäawa Bassary: „Dziecko

jest darem”. Po naboĔeþstwie zjedliĈmy wspólny obiad i przez
däuĔszy czas siedzieliĈmy przy kawie i cieĈcie. Dla nas wszystkich byäo to bardzo piökne przeĔycie. Na nowo uĈwiadomiliĈmy sobie, Ĕe dzieci sñ BoĔym darem, a dla rodziców i koĈcioäa
sñ za kaĔdym razem wyzwaniem, aby wychowaè je dla Pana.

JEK

SZCZECINEK
Za nami kolejny owocny sezon Gwiazdkowej Niespodzianki oraz kursu Najwspanialsza PodróĔ. Ewangelia zostaäa zasiana. W tym roku mogliĈmy poprowadziè piöè kursów
Najwspanialsza PodróĔ (w miejscowoĈciach: Dargiþ, Szczecinek, Radacz, BrzeĒnica, Grñbczyn), a to oznacza, Ĕe siedemdziesiöcioro dzieci wraz z rodzicami wytrwale uczöszczaäo na
spotkania peäne dobrej zabawy, radoĈci, a przede wszystkim
Chrystusa. Podczas zajöè uczestnicy mogli usäyszeè Ewangeliö
oraz doĈwiadczyè BoĔego dziaäania na co dzieþ. Po dwunastu
spotkaniach czekaäa na wszystkich niespodzianka: dzieci, rodzice oraz soätysowie danej miejscowoĈci zostali zaproszeni na
uroczyste spotkanie wraz z wröczeniem nagród. Dzieci otrzymaäy w tym roku Biblie w formie komiksu, by dalej mogäy poznawaè to, co najwaĔniejsze, oraz czapki absolwenta, by uhonorowaè ich zaangaĔowanie i wytrwaäoĈè. OczywiĈcie kaĔda
uroczystoĈè koþczyäa siö säodkim poczöstunkiem. Nie umiem
wyraziè säowami, co wielki Bóg pozwoliä nam czyniè w tym
sezonie Gwiazdkowej Niespodzianki. Wykorzystywaä nasze
umiejötnoĈci, pokazaä jak dzieci BoĔe potrafiñ siö uzupeäniaè
w Jego dziele. Pokazaä, jak kaĔdy w BoĔej rodzinie jest waĔny
i moĔe wspomóc säuĔbö. Wiemy teĔ, Ĕe to nie koniec. Caäy czas
mamy kontakt z dzieèmi i ich rodzicami, by wzajemnie budowaè relacje przyjaĒni i miäoĈci Chrystusowej. ZbliĔa siö czas
wakacji, który moĔna wykorzystaè na wspólne spotkania przy
ognisku oraz na zajöcia w plenerze, by przypominaè poznane
piosenki, wspólnie siö modliè i radoĈnie spödzaè czas.

Ĕe równieĔ i ten pomysä zaowocuje, jeĈli nie od razu, to w przyszäoĈci.

Magdalena Piekarz

PIASEK
MIÊDZYZBOROWY KONKURS BIBLIJNY
JuĔ po raz drugi mieliĈmy okazjö zorganizowaè Miödzyzborowy Konkurs Biblijny adresowany do dzieci szkóä podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.
Wziöäy w nim udziaä dzieci z nastöpujñcych zborów: Bielsko-Biaäa, Chorzów, OĈwiöcim, Palowice, Piasek, Skoczów, ćwiötochäowice, Tychy, ēory oraz ēywiec. Konkurs tegoroczny dotyczyä znajomoĈci Ksiögi Jozuego i skäadaä siö z dwóch etapów:
etap I – wewnñtrzzborowy, wyäaniajñcy dzieci z najwiökszñ
iloĈciñ punktów, które póĒniej wziöäy udziaä w etapie II. Finaä
odbyä siö 23 kwietnia 2016 r. w Zborze w Piasku.

Uczestnicy konkursu wykazali siö wysokim poziomem
wiedzy z zakresu Ksiögi Jozuego. Jury w skäadzie: Jerzy Karzeäek, Ewa Gäyk, Beata Handrysik oraz Joanna Nowak wyäoniäo nastöpujñcych zwyciözców:

w kategorii klas I-III
klasa I: 1 miejsce - Filip Bassara (Piasek)
2 miejsce ex aequo - Ruben Kozieä (Skoczów)
oraz Beniamin Bednarek (Piasek)
3 miejsce - Zosia Rzyczniok (Palowice)
Bóg daje nam wspaniaäñ, säonecznñ pogodö. Jest to dogodny czas na grillowanie i pobyt na dziaäce. A czas ten moĔna
spödzaè jeszcze bardziej owocnie. SpoäecznoĈè w Szczecinku
rozpoczöäa „sezon dziaäkowy” czyli czwartkowe spoäecznoĈci
w plenerze. JakĔe miäe jest spödzanie czasu z BoĔñ rodzinñ.
Naszym znajomym äatwiej jest przyjĈè na dziaäkö niĔ do Zboru, dlatego chötnie zapraszamy swoich znajomych i bliskich
na spoäecznoĈè przy ognisku, by razem poznawaè Chrystusa
i siebie wzajemnie oraz naszych sñsiadów, którzy na pewno
säyszñ czytane BoĔe Säowo, Ĉpiew i modlitwy. Mamy nadziejö,

klasy II-III: 1 miejsce - Jakub Zipser (Skoczów)
2 miejsce - Julia Szramska (ćwiötochäowice)
3 miejsce - Ania Konieczny (Skoczów)
klasy IV-VI 1 miejsce - Miriam Rzyczniok (Palowice)
2 miejsce - Wiktoria Prajsnar (Bielsko-Biaäa)
3 miejsce - Jagoda Pökaäa (Tychy)
Gratulujemy zwyciözcom, dziökujemy wszystkim uczestnikom za udziaä w konkursie i zachöcamy do dalszego czytania
i studiowania Biblii na co dzieþ. Zapraszamy równieĔ wszystkie
dzieci do udziaäu w konkursie w przyszäym roku. Planowany zaŁaska
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kres konkursu to znajomoĈè Dziejów Apostolskich. JuĔ od dzisiaj
moĔesz zaczñè czytaè tö piöknñ, bogatñ w wydarzenia, ksiögö.
Ogromne podziökowanie chcemy równieĔ zäoĔyè Basi
Wardziak oraz Sarze Gäyk za przygotowanie i prowadzenie
konkursu, czäonkom jury oraz wszystkim, którzy przyczynili
siö do zorganizowania caäego przedsiöwziöcia.

Danka Łniegoñ

PALOWICE
Tradycyjnie w drugiej poäowie maja odbywa siö w Palowicach majówka KWCh. Tym razem odbyäa siö 21 maja pod
hasäem: „Z rodzinñ nie tylko na zdjöciu”. Wszystkich przybyäych przywitaä przeäoĔony tutejszego Zboru br. Marian Pawlas.
Nastöpnie prowadzenie spotkania objöäa Sara Gäyk. Wspólnie
zaĈpiewaliĈmy kilka pieĈni… Dzieci i mäodzieĔ zostaäy podzielone na grupy i poszäy do innych sal, a doroĈli pozostali w sali
gäównej. Wykäadem na temat priorytetów w Ĕyciu rodzinnym
piöknie usäuĔyä brat Marian Pawlas. Dzieciom i mäodzieĔy
usäuĔyli: Basia Wardziak z ekipñ z Piasku, Lila Tatera, Marta
Niesäaþczyk z Palowic oraz Dawid Jastrzöbski z grupñ z Bielska-Biaäej.

Nastöpnie poszliĈmy zjeĈè posiäek na wolnym powietrzu.
Grillowaniem zajöäa siö ekipa z Palowic i trzeba przyznaè, Ĕe
na wolnym powietrzu smakowaäo nam wszystko wyjñtkowo.
Dla maäych dzieci przygotowane zostaäy zajöcia z matñ
edukacyjnñ.
Miäo byäo patrzeè na bawiñce siö dzieci, grajñce nastolatki
i mäodzieĔ, po prostu zajötych sobñ mäodych ludzi oraz niekoþczñce siö rozmowy tych, dla których majówka jest okazjñ, aby
siö spotkaè. Po prostu - zgodnie z hasäem - atmosfera rodzinna
udzieliäa siö nam wszystkim.
Po wspólnym posiäku i przyjacielskich rozmowach udaliĈmy siö znowu na salö gäównñ, gdzie wysäuchaliĈmy koncertu dzieci ze Zboru w ēorach, które latem ubiegäego roku nagraäy päytö CD pt. „Smak dzieciþstwa”, która jest do nabycia
w naszym wydawnictwie. Po koncercie odbyäo siö losowanie,
na które niecierpliwie czekaäy nasze dzieci. W tym roku rower – nagroda gäówna - pojechaä do Zabrza. Do tych wszystkich piöknych przeĔyè Pan Bóg dodaä nam jeszcze wspaniaäñ
säonecznñ pogodö. Do zobaczenia na majówce w Palowicach
w maju 2017 roku!

Uczestnik
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RYBNIK
W Zborze KoĈcioäa Wolnych ChrzeĈcijan w Rybniku odbyäo
siö kolejne juĔ zimowisko dla dzieci i mäodszej mäodzieĔy. Frekwencja dopisaäa, gdyĔ zgäosiäo siö do nas okoäo 30 ochotników
w wieku od 4 do 12 lat. Zimowisko trwaäo trzy dni - od 15 do 17
lutego 2016 roku. Dzieci säuchaäy niezwykle ciekawych lekcji
biblijnych poĈwiöconych KsiñĔeczce bez Säów, Ĉpiewaäy pio-

senki, uczestniczyäy w wielu zabawach ruchowych i plastycznych. Przez wszystkie 3 dni cieszyäy siö równieĔ przepysznym
jedzeniem serwowanym przez siostry kucharki z naszego zboru. Najwiökszñ niespodziankñ tegorocznej edycji zimowiska,
na którñ wszyscy czekali z niecierpliwoĈciñ, byä przyjazd brata
Czesäawa Bassary i jego opowieĈci misyjne z Afryki. Dziöki
barwnym opowiadaniom, rekwizytom i wielkiej serdecznoĈci
tego misjonarza, dzieci bardzo zainteresowaä temat misji na
Ĉwiecie, a szczególnie wäaĈnie w krajach afrykaþskich. Dzieci
przez chwilö mogäy poczuè klimat Afryki, zakäadajñc wäasnoröcznie zrobione stroje, jedzñc tradycyjne potrawy oraz säuchajñc niesamowitych opowieĈci mówcy, który robi to wszystko
na chwaäö Panu! W organizacji Dnia Misyjnego pomagali nam
Konrad i Dorota Päudowscy z organizacji CEF.
SäuĔba wĈród dzieci to niezwykle cenny czas dla nas
wszystkich, gdy moĔemy szerzyè Säowo BoĔe, dawaè wiele
przykäadów miäoĈci, ale równieĔ przekonywaè siö, jak waĔna
jest wspóäpraca i zaangaĔowanie wierzñcych.
W ostatnim tygodniu czerwca odbywajñ siö w zborze póäkolonie „Góra Syna”, na które serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

Bogus³awa Szczyra

¯YWIEC
Dom opieki w ¯ywcu
Przez blisko 2 lata byliĈmy w centrum budowy obwodnicy/tunelu oraz mostu przez Soäö. W zwiñzku z tñ inwestycja
zmieniäo siö zagospodarowanie terenu wokóä budynku. Przystöpujemy do ostatniego etapu tego projektu czyli odbiorów
branĔowych. Prosimy was o modlitwö, by poszczególne säuĔby: Sanepid, KP StraĔy PoĔarnej, PIP i BHP, bezproblemowo

dokonaäy odbiorów. Po zakoþczeniu tych odbiorów czeka nas
jeszcze uzyskanie pozwolenia na eksploatacjö.
ZbliĔamy siö do koþca tego projektu dziöki temu, Ĕe wierzñcy ludzie z naszego KoĈcioäa i KoĈcioäów z róĔnych krajów widzieli potrzebö pomocy w zbudowania domu, w którym
znajdñ opiekö ludzie starsi.
Znajñc Waszñ ofiarnoĈè i hojnoĈè w äoĔeniu na to dzieäo,
z wdziöcznoĈciñ prosimy Was o modlitwy w intencji zakoþczenia budowy, dokonania odbiorów budowlanych, jak równieĔ
znalezienia dobrego i oddanego personelu.
Ĉciowe wygäosiä br. Jerzy Kowalczuk, a do chrztu usäuĔyä br.
Tadeusz Matlak. W uwielbieniu prowadzili nas Maja Kowalczuk, Manuela Filipska (wiolonczela) i Krzysztof Ruszczyþski
(pianino). Niedzielnñ spoäecznoĈè zakoþczyä wspólny posiäek,
który przygotowaäy nasze siostry.

Majówka w Wiłle

Fundacja ChrzeĈcijaþski Dom Starców w ēywcu
al. Legionów 1, ēywiec
42 1240 4881 1111 0000 5341 8119
UWAGA! NOWY NUMER KONTA

Wojciech Stabla, Jerzy Karze³ek i Tomasz Szurmik

Chrzest wiary

Troje mäodych osób z naszego Zboru: Magda Bysko, Tatiana Muzyka (Ukraina), Daniel Hazuka zdecydowaäo, Ĕe przez
resztö swego Ĕycia chcñ byè z Chrystusem. Na potwierdzenie
tego faktu przyjöli chrzest i pierwszy raz uczestniczyli w pamiñtce Wieczerzy Paþskiej. Byäo to dla nich wielkie przeĔycie,
a dla naszej spoäecznoĈci ogromna radoĈè. Magda i Daniel to
mäodzi ludzie – uczniowie szkoäy Ĉredniej – dzieci czäonków
naszego KoĈcioäa. Tatiana przyjechaäa do pracy do Polski, trafiäa do naszego KoĈcioäa i tutaj zapragnöäa oddaè swoje Ĕycie
Chrystusowi. Jej babcia jest osobñ wierzñcñ, która caäy czas
modliäa siö o niñ – Pan jñ wysäuchaä.
UroczystoĈè miaäa miejsce w kaplicy naszego Zboru. NaboĔeþstwo prowadziä br. Dawid Cader, kazanie okoliczno-

Dom Katechetyczno-Szkoleniowy „Tymoteusz” w WiĈle
to idealne miejsce by spödziè dobry czas z przyjacióämi – siostrami i braèmi ze Zboru. Trzy dni spödzone razem to czas
pogäöbienia wiözi i wzajemnego poznawania siö. Tematem
przewodnim weekendu byä „Powód i cel istnienia KoĈcioäa”
z punktu widzenia KoĈcioäa w ēywcu. Skoro Bóg powoäaä nas,
byĈmy Go wielbili, mieli spoäecznoĈè z Nim i ze sobñ nawzajem, poznawali Go przez osobö Jezusa Chrystusa, gäosili ludziom Ewangeliö zbawienia, by to wszystko byäo Ēródäem naszej radoĈci i chluby z tego, kim jesteĈmy i co mamy w Jezusie
Chrystusie - to jacy mamy byè my w ēywcu…?
Dobry czas i piökna pogoda sprawiäy, Ĕe spotkania, dyskusje
i posiäki przenieĈliĈmy na zewnñtrz. Byäo to takie „garden party”.
Kolejny raz mogliĈmy siö przekonaè, Ĕe nasz oĈrodek to
wspaniaäe miejsce do budowania relacji w poäñczeniu z wypoczynkiem w dzieþ i rozmowami do póĒnej nocy przy ognisku.

Jerzy Kowalczuk

ZABRZE
Dzieñ matki w chrzełcijañskiej łwietlicy w Zabrzu
Dnia 24 maja 2016 roku obchodziliĈmy w naszej ćwietlicy „Dzieþ Matki”. WĈród 20 goĈci przybyäych na uroczystoĈè
wiökszoĈè stanowiäy matki, dla których wychowankowie ćwieŁaska
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tlicy zaprezentowali specjalny program artystyczny. Okoäo 30
wykonawców w wieku przedszkolnym i szkolnym z wielkim
uczuciem i zapaäem wyraĔaäo swojñ miäoĈè, szacunek i uznanie swoim mamom. WczeĈniej dzieci zäoĔyäy mamom Ĕyczenia
i wröczyäy wäasnoröcznie wykonane laurki.

Nastöpnie Säowem BoĔym dla matek usäuĔyli braterstwo
ElĔbieta i Marek Nalewajkowie. Prezentacja uwypuklaäa
ogromny wpäyw matki na Ĕycie dziecka i jego dalszñ przyszäoĈè w oparciu o dwa przykäady ze Säowa BoĔego: Herodiady i jej córki (negatywny) oraz Anny i jej syna Samuela (pozytywny). NajwaĔniejszy w Ĕyciu dziecka jest wpäyw, jaki daje
matka poprzez wäasny przykäad, wäasne wartoĈci i wybory.
Matki obecne na spotkaniu zostaäy zachöcone do dokonywania
wäaĈciwych wyborów, zgodnych ze Säowem BoĔym i odpowiedzialnego wychowywania swoich dzieci dla Pana.

Po prezentacji Säowa zaprosiliĈmy wszystkich goĈci na
smaczny poczöstunek – domowe ciasto i kawö. Przy stoäach
dzieliliĈmy siö Ĉwiadectwami, a takĔe ĈpiewaliĈmy pieĈni na
chwaäö BoĔñ. JesteĈmy wdziöczni Panu za kolejnñ moĔliwoĈè
nawiñzania bliĔszych kontaktów z rodzicami naszych wychowanków KaĔdego roku pod opiekñ ćwietlicy znajduje siö okoäo 100 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Na co dzieþ dzieèmi opiekujñ siö trzy osoby: siostra Janina, brat Antoni i siostra Dorota.
Pomagamy dzieciom w nauce, rozwijamy ich zainteresowania
artystyczne, prowadzimy doĔywianie w formie podwieczorku,
uczymy zasad higieny i czystoĈci. W ostatnich miesiñcach Pan
dodaä nam dwie opiekunki dla dzieci: sioströ Irenö, która pomaga w ćwietlicy na co dzieþ, a takĔe sioströ Laryssö, która
pomaga w zajöciach artystycznych. Od niedawna w zajöciach
z najmäodszymi dzieèmi pomaga równieĔ siostra Weronika.
Dziökujemy Panu za wysäuchane modlitwy i nowe chötne serca
do säuĔby wĈród dzieci.
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W niedziele uczymy dzieci zasad etyki chrzeĈcijaþskiej.
Od listopada ub. roku romska siostra Dorota prowadzi zajöcia Szkóäki Niedzielnej w jözyku romskim, a takĔe uczy dzieci wierszy biblijnych w tym jözyku. Dzieci entuzjastycznie
przyjmujñ historie biblijne i chötnie uczñ siö Säowa BoĔego
na pamiöè. Oprócz Doroty, zajöcia Szkóäki Niedzielnej prowadzñ siostra Beata Styczeþ oraz braterstwo ElĔbieta i Marek
Nalewajkowie. Siostra Beata czösto prezentuje historie biblijne
w formie krótkich scenek z udziaäem dzieci.
Poprzez naszñ säuĔbö wĈród dzieci takĔe doroĈli Romowie
zainteresowani sñ Ewangeliñ. Od däuĔszego czasu w gäoszenie
Ewangelii Romom wäñcza siö brat Adam. Coraz wiöcej Romów w Zabrzu dostaje siö pod wpäyw Säowa BoĔego, które jedynie ma moc zmieniè ich Ĕycie. Kilkuosobowa grupa Romów
uczestniczy w studium Säowa BoĔego i zakäada nowy fundament swego Ĕycia na Panu Jezusie Chrystusie. Pamiötajmy
w modlitwach o dzieciach romskich i ich rodzinach w Zabrzu.
W paĒdzierniku bieĔñcego roku obchodziè bödziemy
dwudziestolecie säuĔby ChrzeĈcijaþskiej ćwietlicy w Zabrzu.
Dziökujemy Panu za Jego dziaäanie w Zabrzu, za dzieci objöte opiekñ ćwietlicy, za opiekunów, za nawróconych Romów,
a takĔe osoby zainteresowane Säowem BoĔym. Dziökujemy
wszystkim Braciom i Siostrom, którzy wspierajñ naszñ säuĔbö
w modlitwach, rzeczowo bñdĒ finansowo. Zapraszamy Was do
odwiedzenia naszej ćwietlicy.
Ta praca misyjna moĔe byè kontynuowana jedynie dziöki
Waszemu zaangaĔowaniu i finansowemu wsparciu. W czerwcu koþczy siö wsparcie jednego z naszych wiökszych ofiarodawców. Ufamy, Ĕe Pan pobudzi kolejne serca do finansowego wspierania naszej säuĔby. Wzorem naszego wielkiego
poprzednika – brata Jerzego Muellera, jesteĈmy przekonani, Ĕe
Pan bödzie zaspokajaä wszelkie potrzeby naszej säuĔby jedynie
poprzez swoje dzieci. Wierzymy, Ĕe misja jest sprawñ, która
leĔy na sercu KoĈcioäa Pana Jezusa Chrystusa.
Osobom bñdĒ Zborom zainteresowanym naszñ säuĔbñ i pragnñcym wesprzeè jñ finansowo, podajemy nr konta bankowego:
Zbór KoĈcioäa Wolnych ChrzeĈcijan w Zabrzu,
ul. Grzybowska 3/9
41-808 Zabrze
PKO BP S.A.I O/ ZABRZE,
nr 39 1020 2401 0000 0802 0350 6599

Janina Janulek

z Tyndale Theological Seminary, oraz dr Michael Kotsch, wykäadowca z Bibelschule Brake.

WIS£A
Wis³a dla Zwyciêzców
Za nami kolejna Wisäa dla Zwyciözców. W dniach od 6 do
8 maja br. grupa 32 nastolatków wraz z opiekunami spödziäa
niesamowite chwile w WiĈle GoĈciejowie. RozpoczöliĈmy od
wieczoru uwielbienia, który poprowadzili Dawid Jastrzöbski,
Anna Chudy, Aleksandra Janik i Jonatan Hrynko. Säowa zachöty udzieliä nam brat Piotr ēñdäo. Zachöciä do refleksji, wyciszenia i odsuniöcia na bok wszystkiego, co nas rozprasza, co
„kradnie” nasz czas.

Pierwsze dwa wykäady Toma stanowiäy Ĉwietne podsumowanie caäego okresu koĈcioäa z uwypukleniem kluczowych
doktryn, wokóä których toczyäa siö dyskusja na przestrzeni jego
dziejów. W trzecim wykäadzie Tom uwraĔliwiä uczestników na
róĔnorodnoĈè, jednoĈè i na to, co mieĈci siö w ramach ortodoksyjnego chrzeĈcijaþstwa. Z kolei Michael w bardzo trafny
sposób przedstawiä róĔne przykäady i wymiary przeĈladowaþ
w koĈciele na caäym Ĉwiecie, od czasów jego powstania aĔ po
dzieþ dzisiejszy. Konkluzjñ wykäadów byäy praktyczne lekcje dla przywódców koĈcioäa dzisiaj - co jest waĔne i za co
my, liderzy polskich zborów, powinniĈmy byè gotowi dzisiaj
umrzeè.
Sobota minöäa nam wyjñtkowo aktywnie. Do poäudnia
grupa Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Wstrzñs” przeprowadziäa dla nas warsztaty z pierwszej pomocy, oprócz teorii
mogliĈmy w praktyce stosowaè nabytñ wiedzö. Popoäudniowe
zmagania teĔ nie byäy äatwe. W cyklu wykäadów na temat Bäogosäawieþstw prowadziä nas po raz kolejny brat Dawid Kozioä.
KaĔdy z nas chciaäby z radoĈciñ odbieraè bäogosäawieþstwa,
które nasz Pan obiecuje nam w Kazaniu na Górze, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ĕe aby je odebraè, sami musimy siö
odpowiednio przygotowaè. Dziökujemy bratu Dawidowi za
wskazówki, jak w praktyce wykorzystywaè wiedzö, którñ czerpiemy ze säów naszego Pana. Oprócz pokarmu duchowego,
dbaliĈmy równieĔ o nasze ciaäa, a raczej robiäy to ciocie Iwonka Targosz i Ela Nowak. Jeszcze raz gorñce podziökowania.
Wierzö, Ĕe wspólnie spödzony czas byä bardzo obfity nie
tylko w nawiñzywanie i budowanie nowych relacji, ale równieĔ
w pokarm i wzrost duchowy. Nie zapominajmy o codziennym
powracaniu do jego korzeni czyli BoĔego Säowa. No i oczywiĈcie do zobaczenia za trzy miesiñce, tym razem w ēywcu.
OczywiĈcie czekamy na nowych uczestników.

Ostatnim elementem konferencji byä otwarty panel dyskusyjny, podczas którego róĔne osoby spoĈród grona niemal 80
uczestników z kilku róĔnych denominacji koĈcielnych mogäy
zadawaè pytania lub komentowaè to, co byäo przedstawione
w ramach wykäadów.

Justyna

KICZYCE
Konferencja KOMPAS
W dniu 19 marca 2016 r. Centrum Rozwoju Przywództwa
KOMPAS zorganizowaäo konferencjö dla przywódców koĈcioäa w oĈrodku h2o w Kiczycach, pod nazwñ „Patrzeè poza
horyzont”. Prelegentami byli dr Tom Marinello, wykäadowca

Konferencje KOMPAS odbywajñ siö cyklicznie zwykle raz
do roku. JuĔ teraz serdecznie zapraszam do Ĉledzenia naszej
strony www, gdzie w odpowiednim czasie zostanie zamieszczona informacja dotyczñca kolejnego wydarzenia.

Mirek Marczak
http://www.centrumkompas.org
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MIKO£ÓW
Wieczór piełni i poezji
WejdĒcie w bramy Jego z dziökczynieniem,
W przedsionki Jego z pieĈniñ chwaäy!
Wysäawiajcie Go, bäogosäawcie Imieniu Jego!
Albowiem dobry jest Pan;
Na wieki trwa äaska Jego,
A wiernoĈè Jego z pokolenia w pokolenie.
Psalm 100, 4-5

zaopatrzenia siö w literaturö chrzeĈcijaþskñ. Chcemy wyraziè
Bogu naszñ wdziöcznoĈè za säuĔbö braterstwa Bassarów, za to,
Ĕe pamiötajñ o maäych zborach.
21 i 22 maja 2016 roku w naszym Zborze odbyäy siö kolejne wykäady biblijne. W sobotö brat Czesäaw Bassara usäuĔyä na
nastöpujñce tematy: „Trójca ćwiöta w Starym Testamencie”,
„Trójca ćwiöta w Nowym Testamencie” , „ēycie wierzñcego
jako wyobraĔenie Trójcy ćwiötej”, a w niedzielö zaĈ w swoich wykäadach poruszaä kwestie: „W jakim celu istnieje zbór?”
oraz „Siostry i ich säuĔba w zborze”.

CHORZÓW
25 marca 2016 brat ãukasz Janulek w Zborze w Chorzowie
prowadziä wielkanocne naboĔeþstwo z usäugñ brata Czesäawa
Bassary. DziökowaliĈmy Bogu za Pana Jezusa, który ostatecznie przejñä nasze grzechy na krzyĔu.

9 kwietnia 2016 r. odbyä siö w naszym Zborze kolejny wieczór pieĈni i poezji chrzeĈcijaþskiej, podczas którego kaĔdy
z uczestników, jeĈli miaä takie pragnienie, mógä uwielbiè naszego Pana pieĈniñ, wierszem lub jakñkolwiek innñ poetyckñ
formñ (pojawiäo siö równieĔ krótkie opowiadanie).

Cieszy nas fakt, Ĕe kaĔdego roku bracia i siostry wyraĔajñ
chöè i gotowoĈè, by wykorzystywaè swoje dary do chwalenia w ten sposób Boga. Przychodzi równieĔ wielu goĈci, Ĕeby
wspólnie z nami spödziè ten czas. Czy moĔna sobie bowiem
wyobraziè coĈ lepszego, niĔ wspólne oddawanie czci Temu,
który nas wszystkich zbawiä i poäñczyä w jedno ciaäo?

NIERODZIM
21 lutego 2016 roku w Zborze w Ustroniu Nierodzimiu brat
Czesäaw Bassara usäuĔyä wykäadem na temat „Usprawiedliwienie wedäug Nowego Testamentu”. Uczestnicy naboĔeþstwa,
prowadzonego przez brata Andrzeja Dordö, mieli moĔliwoĈè
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TYCHY

KATOWICE

Tychy Osiedle F-6

Od dwóch lat Zbór w Tychach prowadzi Zborowa Szkoäö
Biblijnñ, nawiñzujñc do swojej tradycji z lat osiemdziesiñtych,
kiedy placówka Zboru w Piasku staäa siö samodzielnym Zborem w Tychach (1982). Dodatkowym wzmocnieniem zajöè
w ramach comiesiöcznych zajöè Szkoäy Biblijnej sñ goĈcinne
usäugi braci z okolicznych Zborów, jak Mariana Pawlasa, Jonasza Maäkiewicza, jak teĔ z zagranicy, brata Marka Swaima.
Z radoĈciñ przyjmujemy regularnñ säuĔbö wykäadami brata
Czesäawa Bassary, którym Pan posäuĔyä siö do zaäoĔenia naszego Zboru. Nasz brat Czesäaw ostatnio säuĔyä nam 7 lutego
na temat „Jakie znaczenie ma dla nas Stary Testament?”, 28
marca o znaczeniu Wielkanocy, 10 kwietnia na temat „Demonologii chrzeĈcijaþskiej”, a 1 maja 2016 roku na temat „Odkryj
i posäuguj siö darem, którego udzieliä ci Bóg”.

21 i 22 maja 2016 roku w naszym Zborze odbyäy siö kolejne wykäady biblijne. W sobotö brat Czesäaw Bassara usäuĔyä na
nastöpujñce tematy: „Trójca ćwiöta w Starym Testamencie”,
„Trójca ćwiöta w Nowym Testamencie” , „ēycie wierzñcego
jako wyobraĔenie Trójcy ćwiötej”, a w niedzielö zaĈ w swoich wykäadach odpowiadaä na pytania „W jakim celu istnieje
zbór?” i „Siostry i ich säuĔba w zborze”.

JAWORZNO
3 kwietnia 2016 roku brat Czesäaw Bassara odwiedziä nasz
zbór w Jaworznie i usäuĔyä wykäadem na temat „Rodzice, potrzebujö mocnej rodziny!”. Po wykäadzie mogliĈmy nabyè
nowe ksiñĔki autorstwa naszego brata.
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UKRAINA
Na Ukrainie pracujñ misyjnie Zhanna i Bartosz Szymczykowie – misjonarze Zboru w ēorach. Poczytajmy, czym chcñ
siö z nami na gorñco podzieliè:
„Ruszyä remont w OrĔewie - wreszcie udaäo nam siö zrobiè pierwsze prace zwiñzane z naszñ chatkñ: rozebraliĈmy
jej czöĈè, aby móc w przyszäoĈci dobudowaè maäñ kuchniö
i äazienkö. JuĔ podczas tegorocznego obozu bödziemy mieè
wodö!!! Nasi przyjaciele z Swansea podarowali nam potrzebnñ
sumö pieniñĔków na jej podäñczenie.
Odbyä siö wspólny piknik dwóch grup mäodzieĔowych:
OrĔew i Równe. Pan Bóg w ogromny sposób bäogosäawi w pracy z nastolatkami w OrĔewie i w Równym. Ponad 50 mäodych
ludzi spotyka siö regularnie, by uczyè siö Ĕyè z Jezusem kaĔdego dnia.
Dwa tygodnie temu byliĈmy w Tarnopolu aby spotkaè siö
z naszymi przyjacióämi. Pan Bóg daä mi moĔliwoĈè gäoszenia
jego säowa w tutejszym zborze. JesteĈmy bardzo wdziöczni za
säuĔbö i przykäad Edika i Leny oraz Mikoäaja i Ani.
Ostatni dzwonek... i uroczyste zakoþczenie roku szkolnego.
W tym roku czwórka naszych mäodych zakoþczyäa liceum. Jest
to dla nich i dla nas wielkie Ĉwiöto, i ogromny przywilej, Ĕe
moĔemy byè czöĈciñ ich Ĕycia.
Byäo to wielkie wydarzenie w OrĔewie - przyjechali do
nas motocykliĈci z ēor. Wielkie emocje, kaĔdy chciaä dotknñè,
usiñĈè, przejechaè siö motorem. Wielkie podziökowania dla ãukasza, RyĈka, Piotra i Kuby za tyle emocji i uĈmiechów naszych
dzieciaków (oraz za odwagö!!! - pokonali ukraiþskie drogi).
Kochani!!! Lato, wakacje coraz bliŊej :)
W tym roku przed nami kolejny bardzo pracowity czas. Nasza orŊewska grupa máodzieŊowa planuje
3 waŊne wydarzenia:
I: Wyjazd misyjny do Buczacza, 04-10.07.2016
Po raz kolejny wybieramy siĖ, aby sáuŊyą dzieciom
i nastolatkom w Buczaczu i w pobliskiej wiosce
Ozerianny.
II: Europejski namiotowy obóz w Kozlenie,
13-22.07.2016
W tym roku bĖdziemy razem z grupč máodzieŊowč
z Równego oraz grupami z Czech i Polski.
III: Obóz dla dzieci i nastolatków w OrŊewie,
15-20.08.2016
To juŊ nasz kolejny obóz, podczas którego nastolatki uczč siĖ, jak sáuŊyą dzieciom. Okoáo 100 dzieciaków bĖdzie miaáo szansĖ usáyszeą dobrč NowinĖ
o Jezusie.

Bardzo prosimy o Wasze modlitwy o kaŊdy z tych obozów, o to,
aby Pan Bóg otwieraá serca dzieci i nastolatków na Jego gáos, by
daá nam mčdroļą, siáĖ i wytrwaáoļą”.
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Po¿egnania
Wspomnienie
Michael Browne

(odszedä do Pana 26 lutego 2016 roku, a pogrzeb odbyä siö
17 marca w Bath, Anglia).
Michael nie znaä swojego ojca, a matkö widziaä kilka razy
w Ĕyciu. Wojna przerwaäa jego edukacjö; nie ukoþczyä szkoäy
podstawowej, bo jego rodzina zastöpcza nie miaäa pieniödzy na
podröczniki. Wyksztaäcenie zdobyä dziöki naäogowo czytanym
ksiñĔkom z najróĔniejszych dziedzin. Nie majñc jeszcze 15 lat,
zaciñgnñä siö do marynarki wojennej, a potem zostaä komandosem elitarnej jednostki brytyjskiej, chroniñcej Hong Kong
przed inwazjñ armii chiþskiej, a póĒniej prowadzñcej nocnñ
walkö z komunistycznymi partyzantami na Póäwyspie Malajskim. Wielokrotnie stawaä w obliczu Ĉmierci, byä Ĉwiadkiem,
jak jego koledzy ginöli zarówno w zasadzkach w dĔungli, jak
i od wäasnego ognia. Ten czas uksztaätowaä jego zdyscyplinowanñ i bezkompromisowñ osobowoĈè. Podczas obowiñzkowego urlopu zetknñä siö w Singapurze ze Ĉwiadectwem prawdziwych wierzñcych w Chrystusa i po 6 miesiñcach uwierzyä w to,
Ĕe Bóg istnieje i Ĕe on sam jest zgubionym grzesznikiem, który
zasäuguje wyäñcznie na piekäo. Däugi czas zmagaä siö ze strachem przed tym „dniem gniewu i objawienia sprawiedliwego
sñdu Boga”, aĔ wreszcie zaufaä caäkowicie Chrystusowi i wyznaä Go publicznie przed kolegami ze swojej jednostki. Jego
caäkowita przemiana od niewoli grzechu do miäoĈci do Chrystusa byäa niezrozumiaäa dla kolegów, nadal Ĕyjñcych w naäogach i niemoralnoĈci. Po powrocie do Europy zostaä ochrzczony i doäñczyä do spoäecznoĈci nowotestamentowego zboru.
Wraz z Ĕonñ, Grace, pracowali misyjnie w Hong Kongu
przez 12 lat, wykorzystujñc znajomoĈè jözyka chiþskiego. Od
lat 80. wielokrotnie odwiedzaä kraje Europy Wschodniej i Indie (w Indiach staraä siö byè dwukrotnie kaĔdego roku, by budowaè tamtejsze zbory). Byä kaznodziejñ, którego Ĕyciem byäa
Biblia, zwiastowaniem Säowa wpäywaä na Ĕycie wielu osób
i polskich zborów. W swojej postawie byä bezkompromisowy,
co nie zjednywaäo mu przyjacióä. Wiele razy byä goĈciem w naszym domu, przez lata byä zachötñ dla Zboru w Tychach, gdzie
siö wychowaliĈmy. CeniliĈmy go za miäoĈè do Chrystusa i Jego
Säowa, które wykäadaä w sposób zrozumiaäy i z pasjñ.

Marek Nalewajka
Michael byä dla wielu braci w Polsce cenionym kaznodziejñ
i nauczycielem. Zaczñä przyjeĔdĔaè do Polski w latach 80., gdy
nasz kraj byä jeszcze pod wpäywem komunistycznych rzñdów.
Napisaä i wydaä na uĔytek polskich braci broszurkö pod tytuäem „Autonomia i autorytet”. Po roku 2000 byä wykäadowcñ

w Miödzyzborowej Szkole Misyjnej w Mäawie i wraz z innymi
braèmi: Nitischem Patelem, Richardem Catchpolem, Danenem
Coulsonem i Martinem Bakerem, umacniaä braci i przygotowywaä ich do säuĔby misyjnej i nauczania. W ostatnim okresie
zajmowaä siö intensywnie swojñ chorñ Ĕonñ, w czym byä dla
nas pozytywnym przykäadem. To byäo Ĉwiadectwo Ĕycia, które byäo Ĉwiatäem bardziej przemawiajñcym niĔ säowa. Z tego
powodu nie mógä w ostatnim czasie przyjeĔdĔaè do Polski,
ale miaä nadziejö, Ĕe gdy jego zdrowie siö poprawi, to nas odwiedzi. Niestety przeszkodziä mu w tym zawaä serca, a potem
choroba, która staäa siö przyczynñ jego odejĈcia. Ostatni raz widziaäem siö z nim i säuĔyliĈmy razem w Zborach w Polsce, gdy
odwiedzaä chorego na raka Jacka Pruszyþskiego, który niedäugo po tym odszedä do Pana. Razem säuĔyliĈmy równieĔ na jego
pogrzebie w Tarnowskich Górach, dajñc Ĉwiadectwo o Panu
Jezusie i gäoszñc Ewangeliö licznie przybyäym uczestnikom.
To byäa jego ostatnia wizyta w Polsce. WiadomoĈè o jego odejĈciu przyjöliĈmy z wielkim smutkiem, majñc w pamiöci säowa
apostoäa Pawäa: „Rozstaè siö z Ĕyciem i byè z Chrystusem to
daleko lepiej, ale ze wzglödu na was pozostaè przy Ĕyciu to
rzecz potrzebniejsza”. JesteĈmy Bogu wdziöczni za wykonanñ
przez Niego säuĔbö i za to, Ĕe biegu dokonaä, wiarö zachowaä,
a teraz oczekuje go wieniec sprawiedliwoĈci. Mamy nadziejö zobaczyè Brata Michaela Browne’a wkrótce na spotkaniu
z Chrystusem!

Dariusz Laskowski
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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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