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Dobre przyjmujemy od Boga, 
czy nie  mielibyśmy przyjmo-

wać i złego?                     Hi 2,10 

 

 Słowa te  są odpowiedzią Hio-
ba na radę swojej żony, która w 
obliczu nieopisanego cierpienia 
swojego męża: utraty majątku, 

śmierci dz ieci i choroby proponuje, 
aby złorzeczył Bogu i umarł. 
Trudno zrozumieć odpowiedź  Hio-
ba. Przecież mówimy, że Bóg jest 
dawcą dobrych i doskona łych da-

rów. Tym ba rdzie j, kiedy w pierwszą 
październikową niedzielę  obchodzi-
my Dziękczynne Święto Żniw, a  więc 
dziękujemy naszemu kochanemu 

niebiańskiemu Ojcu, za wszystko, co 
mogliśmy zebrać z  pól,  łąk, lasów, 
sadów i og rodów. Pomimo suszy, 
która w tym roku tak ba rdzo spusto-
szyła pola, nie brakuje  nam żywno-

ści ani wody. Nasze życie ani zdro-
wie nie są zagrożone.  
Oczywiste wydaje się dla nas, że 
dobre przyjmujemy od Boga. Jednak 
odpowiedź Hioba jest pytaniem. Na 

to pytanie każdy z nas powinien 
sobie odpowiedzieć. Wiemy o tym i 

tego doświadczamy, że nie każdy 
dzień jest słoneczny, szczęśliwy. Nie 
każdy wlewa w serce optymizm i 
nadzieję. Umierają, niekiedy przed-

wcześnie, nasi bliscy czy przyjaciele, 
z powodów dla nas niezrozumiałych 
i niezawinionych bywamy poszkodo-
wanymi w wypadkach, oszukiwani, 
żywioły zabierają  dorobek życia i 

zostajemy z niczym. Dobre przyjmu-

jemy od Boga, czy nie mielibyśmy 

przyjmować i złego? To szczera i 
pełna wiary odpowiedź  człowieka 
sprawiedliwego, pobożnego, które-

go spotkało nieszczęście. Pytanie 
Hioba jest retoryczne. W Hiobowym 
przeżywaniu nieszczęścia  nie  mieści 
się przeklinanie  Boga, robienie  Bogu 
wymówek, czy oskarżanie Najwyż-

szego o niesprawiedliwość, niego-
dziwość, brak miłości. Hiob w mil-
czeniu, a potem w skardze, godzi s ię 
ze swoim tragicznym losem, przyj-
muje go, chociaż  go nie rozumie i 

przekonany jest o swojej niewinno-
ści wobec Boga. Co ważne – Bóg 

Słowo od Duszpasterza  

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Słowo od Duszpasterza 

wypełnia życie Hioba zarówno w 

dniach szczęścia, powodzenia i bo-
gactwa, jak i w czasie żałoby, choro-
by i cierpienia. Hiob w swoim nie-
szczęściu rozmawia z Bogiem. Trwa 

przy Nim zarówno w zdrowiu i cho-
robie, szczęściu i nieszczęściu. Jego 
postawa jest niezłomna i niezmien-
na. Hiob zachowuje wiarę i nie po-

zwala, aby jego życie się skończyło. 

Oczekuje odmiany losu i Bóg, które-
mu dochowa ł wierności, przywraca 
mu pomyślność.  
Warto pamiętać o postawie  Hioba. 
Warto również prosić naszego nie-
biańskiego Ojca  o błogos ławieństwo, 
opiekę, ludz i życzliwych wokół i po-
myślność. 
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 Piórem 

Pió
rem

... 

Dajesz nam wieczność, Panie 

Najpiękniejszy z darów 

Lecz my tak często nawet nie chcemy rozpakowywać tego prezen-
tu 
Myśląc, że dar kończy się na lśniącej wstążce 

Którą opasane jest pudełko 

Tak często nie patrzymy dalej 

Ważne jest tylko tu i teraz 

Nasze codzienne gonitwy 

Kierat, w który się sami wpędzamy 

Nie patrząc dalej, nie patrząc WYŻEJ 

Jakże piękne byłyby nasze przebudzenia 

Gdybyśmy umieli każdego poranka myśleć 

Że ten  n o w y ws ch ód  sł oń ca pr zyb liża n as do  w iecznoś c i z To bą,  O j-
cze!  

Jakże prozaiczne okazałyby się niektóre z przytłaczających nas 
trosk 

Gdybyśmy widzieli, że na tym nie kończy się życie  

Jakże małe okazałyby się nasze pragnienia 

By mieć, wyposażać, wyglądać, zaspokoić 

Jakie pogodne mogłoby się stać nasze życie 

Gdybyśmy chcieli tylko pamiętać 

Że to tutaj - to tylko preludium 
Do najpiękniejszego, brzmiącego wiecznie utworu 

Że to tutaj - to tylko lekkie uchylenie drzwi 

Do bezpiecznego domu, który jest dla nas przygotowany 

Że to tutaj - to tylko błyszcząca wstążka 

Którą obwiązany jest prezent twojego życia 

Szkoda, że tak wielu  z nas 

Nigdy nie będzie chciało zajrzeć do pudełka, by zobaczyć 

Co Bóg przygotowuje dla swoich ukochanych dzieci 

Szkoda, że tak wielu  z nas 

Przytłoczą małe troski, małe sprawy 

Justyna M
inkina
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☺ Humor z befką 
Do kancelarii  parafialnej  przychodzi przedstawiciel firmy nagło-

śnieniowej. Kościół potrzebuje nowego systemu nagłośnieniowe-

go, a jako że jego firma proponuje najlepsze systemy, chciałby 

przedstawić  swoją ofertę proboszczowi. Sekretarka stara się go 

powstrzymać: „lepiej żeby Pan nie szedł dzisiaj  do księdza. Szef nie 

jest w dobrym humorze.” Przedstawiciel wykazuje zrozumienie  

i pyta: „A kiedy ksiądz proboszcz będzie miał dobry humor?” „Tego 

nie wiem”, odpowiada sekretarka, „pracuję tutaj dopiero od roku.” 

 

Na wieżę kościoła św. Floriana można t eraz dostać się windą. Pe-

wien słusznych rozmiarów jegomość pyta kościelnego, który ob-

sługuje windę:  „A jeśli lina w windzie się zerwie, spadniemy  w dół 

czy polecimy w górę?” „Szanowny Panie” odpowiada kościelny, 

„wszystko zależy od tego, jakie Pan do tej pory prowadził życie.” 

 

W gablotce parafialnej wisi plakat zapowiadający wykład, który 

ma się odbyć w środę o 19.00 w sali parafialnej. Prof. Tischel bę-

dzie mówił na temat: „Idźcie przeklęci w ogień wieczny!” Wstęp 

wolny.  

 

W celu zwrócenia uwagi na osobistą modlitwę, pewien pomysłowy 
ksiądz powiesił w gablocie parafialnej  następujące zdanie: „Kiedy 
kolejny raz nie będziesz mógł zasnąć, nie licz baranów, ale poroz-
mawiaj z Pasterzem.” 

Zebrał i opra cował: xwf  

Humor z  befką 
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 Rozważanie  

Szukając Boga 

ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 

„Bo tak mówi Pan do domu 

Izraela: Szukajcie mnie, a żyć 

będziecie!”  

Am 5,4 

Bóg przez słowa księgi proro-
ka Amosa nakazuje nam szu-
kać siebie. Ten nak az nabiera 
bardzo szczególnego wymiaru, 
kiedy uświadomimy sobie, że 
Amos jest „prorokiem sądu” - 
zapowiada Bożą k arę, jedno-
cześnie nie dając  zbyt dużych 
szans na jej  uniknięcie. We-
zwanie do szukania Boga nie 
jest więc w tym przypadku 
jedną z opcji, którą można wy-
brać w tak zwanym czasie wol-
nym, ale jest jedyną opcją gwa-
rantującą życie. Innymi słowy 
Amos przedstawia ultimatum - 
albo będziesz szukać Boga albo 
zginiesz. Zatem mamy szukać 
Boga. Tylko co to  tak  napraw-
dę znaczy? 

Słownik języka polskiego mó-
wi, że szukać to próbować 

ustalić miejsce, w którym ktoś 
lub coś się znajduje. W co-
dziennym życiu często zdarza-
ją się sytuacje, w których pró-
bujemy ustalić miejsce cen-
nych dla nas rzeczy. Czego i  w 
jakich okolicznościach szuka-
my? 

Szukamy na przykład kluczy-
ków do samochodu. To poszu-
kiwanie często  wiąże się z bar-
dzo napiętą i nerwową sytu-
acją. Dlaczego? Bo już jesteśmy 
spóźnieni, bo  dziecko ubrane i  
marudzi, że mu ciepło, bo po 
drodze trzeba wstąpić do 
kwiaciarni itp. Warto jednak  
docenić, że w  takich okoliczno-
ściach, choć zdenerwowani, 
jesteśmy często mocno zaan-
gażowani w proces poszukiwa-
nia. W końcu bardzo nam zale-
ży, żeby kluczyki odnaleźć. 

Szukamy nie tylko drobiazgów 
(niekiedy bardzo cennych), ale 
także większych rzeczy, na 
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przykład wyposażenia domu - 
mebli, RTV, AGD i  innych. W 
takich sytuacjach zwykle ma-
my więcej czasu na poszukiwa-
nia. Jest możliwość zapoznania 
się z różnymi ofertami, porów-
nania, wybrania najlepszej  
opcji. Wybierając sprzęty dla 
siebie szukamy najlepszych 
rzeczy i chcemy mądrze wy-
brać. 

Oczywiście w życiu nie szuka-
my tylko materialnych rzeczy. 
Szukamy również relacji. Nie 
tak dawno pewna osoba po-
wiedziała mi, że szuka swojej 
drugiej połówki. Osoba ta bar-
dzo chciałaby  mieć  kogoś, kto 
będzie blisko, z  kim będzie mo-
gła czuć się bezpiecznie. Szuka-
my także różnych doświadczeń 
i przeżyć. Poszukujemy szczę-
ścia próbując różnych rzeczy. 
Szukamy uznania, ciężko pra-
cując i prezentując swój doro-
bek. Szuk amy pokoju, opierając  
swoje życie na różnych funda-
mentach. 

Które z tych aspektów szuka-
nia można odnieść do poszuki-
wań Boga? Myślę, że z każdego 
można zaczerpnąć po trochu. 
Poszukiwanie Boga powinno 
cechować się zaangażowaniem, 
mądrością, pragnieniem relacji, 
miłości, akcept acji i  pokoju. Ale 
prorok Amos jeszcze bardziej 

rozszerza pojęcie szukania Bo-
ga. Używa hebrajskiego cza-
sownika pochodzącego od 
rdzenia darasz.  Słowo to może 
być i jest tłumaczone na bar-
dzo różne sposoby. Posiada 
bowiem wiele znaczeń. 

Czasownik darasz może zna-
czyć „wołać”, „wzywać”. Cał-
kiem naturalne przy szukaniu 
drugiej osoby jest wołanie jej. 
Darasz może oznaczać również 
„radzić”, „konsultować”, „dopy-
tywać”. Szukanie Boga jest 
więc potrzebą uzyskania pew-
nej porady czy wskazówki. He-
brajskie darasz można również 
tłumaczyć przez słowa „  ży-
czyć”, „żądać”, „studiować”, 
„dbać”. Najbardziej  jednak po-
ruszyło mnie inne jego znacze-
nie. W niektórych angielskich 
przekładach Biblii termin ten 
tłumaczony jest  jako „prowa-
dzić śledztwo”, „prowadzić do-
chodzenie”. Oznacza to, że po-
szukiwanie Boga zakłada wni-
kliwą, rzetelną i  uważną pracę 
pos zukiw aw czo- analityczną. 
Czy  na  ta kie  w ni kliwe  docho-
dze nia  ma my cza s? Czy do ta-
kiej pra cy mamy cie rpliwość? 
Czy  potrafi my  by ć docie kliwy mi  
de te ktywa mi na tropie P a na? 

Być może odpowiadamy na 
powyższe pytania przecząco. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 

Rozważanie 
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potrzebujemy szukać Boga. I to  
bez względu na staż bycia 
chrześcijaninem. Tym bardziej, 
że sytuacje, z  którymi się spo-
tykamy, bywają coraz trudniej-
sze i coraz bardziej skompliko-
wane. Na pytania dotyczące 
kwestii uchodźców, zagadnień 
etycznych, zeświecczenia spo-
łeczeństwa trudno udzielić  
prostych i jednoznacznych od-
powiedzi. Boga trzeba codzien-
nie odkrywać na nowo i szukać  

Jego działania i  woli w świece, 
który nas otacza. 

Życzę wszystkim gorliwo-
ści, zaangażowania, mądrości i  
wytrwałości w szukaniu Boga. 
Poszukiwanie to jest indywi-
dualną odpowiedzialnością 
każdego z nas. Brzmi to być 
może przerażająco. Możemy  
jednak mieć dużo nadziei. Bi-
blia mówi, że Bóg się przed 
nami nie ukrywa, ale sam daje 
się znaleźć  (zob. J 15,16). 

Rozważanie  

31.10, godz.18.00 
Koncert Reformacyjny – Crystal String Quartet  

Ewangelicki kościół Zbawiciela w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19.  

Wstęp wolny. Zapraszamy! 
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 Temat miesiąca -  Wdzięczność 

Kazanie Dziękczynne 
Święto Żniw  

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 

4 października 2015r. Łabędy, 
Pyskowice, Gliwice 

Hymn Dawida. Wywyższać cię 
będę, Boże mój, Królu, I bło-
gosławić imieniu twemu na 

wieki. Co dzień błogosławić ci 
będą I wysławiać imię twoje 
na wieki. Wielki jest Pan i go-

dzien wielkiej chwały, A wiel-
kość jego jest niezgłębiona. 
Pokolenie pokoleniu głosi 
dzieła twoje, Opowiada o po-

tędze twojej. Głosić będą 
wspaniałą chwałę majestatu 
twego I cudowne sprawy two-

je. Mówić będą o potędze 
strasznych dzieł twoich, Opo-
wiadać o wielkości twojej. 

Zwiastować będą pamięć 
wielkiej dobroci twojej, A 
sprawiedliwość twoją rado-

śnie opiewać. Łaskawy i miło-
sierny jest Pan, Nierychły do 
gniewu i pełen łaski. Dobry 
jest Pan dla wszystkich, A mi-

łosierdzie jego jest nad 
wszystkimi jego dziełami. 
Niech dziękują ci, Panie 

wszystkie dzieła twoje, A 
wierni twoi niech ci błogosła-
wią! Niech mówią o chwale 

królestwa twego I niech opie-
wają potęgę twoją, Aby oznaj-
miać ludziom potęgę twoją I 

wspaniałą chwałę królestwa 
twego! Królestwo twoje jest 
królestwem wiecznym, A pa-

nowanie twoje trwa przez 
wszystkie pokolenia. Pan 
podtrzymuje wszystkich upa-

dających I podnosi wszystkich 
zgnębionych. Oczy wszystkich 
w tobie nadzieję mają, A Ty 

im dajesz pokarm ich we wła-
ściwym czasie. Otwierasz rę-
kę swą i nasycasz do woli 
wszystko, co żyje. Sprawiedli-

wy jest Pan na wszystkich 
drogach swoich I łaskawy we 
wszystkich dziełach swoich. 

Bliski jest Pan wszystkim, 
którzy go wzywają, Wszyst-
kim, którzy go wzywają szcze-

rze. Spełnia życzenie tych, 
którzy się go boją, A wołanie 
ich słyszy i wybawia ich. Pan 

strzeże wszystkich, którzy go 
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 Temat miesiąca  

miłują, Ale wszystkich bez-
bożnych wytraci.  Niech usta 
moje głoszą chwałę Pana I 

niech wszelkie ciało błogosła-
wi imię jego święte Na wieki 
wieków!  

Psalm 145  

Zdaję sobie sprawę z tego, że 
dzisiejsze Dziękczynne Święto 
Żniw może wywoływać w nas 
lekkie zakłopotanie, gdyż chy-
ba powoli z typowym rolnic-
twem niewiele chyba mamy 
już wspólnego, szczególnie w 
dużych miastach, jednak dzi-
siaj zgodnie z zapowiedzią, 
chciałbym pochylić się nad 
kilkoma aspektami związany-
mi z dzisiejszym świętem i tek-
stem biblijnym. Aby jednak 
rozpocząć potrzebny mi jest 
wstęp, w którym chciałbym 
może na nowo rozbudzić w 
nas potrzebę świętowania, 
oddawania Bogu chwały i  mo-
że na nowo pochylić się nad 
sensem świętowania. Każde 
święto czy święta związane z 
porządkiem biblijnym, kalen-
darzem liturgicznym powinny 
być przede wszystkim nakie-
rowane na to, by oddać chwałę 
Bogu. Niedziela sama w sobie 
jest ustanowiona, przecież po 
to, by oddawać chwałę Bogu i  
przypominać sobie o tym, co 
Chrystus zrobił dla nas, że 
zwyciężył szatana i moce 

ciemności, że powstał trzecie-
go dnia z martwych i daje nam 
nadzieję zmartwychwstania. 
Spotykając się, więc  na nie-
dzielnych nabożeństwach 
przychodzimy przede wszyst-
kim Bogu oddać chwałę, za 
Jego łaskę, za Jezusa i  dzieło 
zbawienia. Każde już tema-
tyczne święta odnoszą się do 
poszczególnych wydarzeń z 
historii zbawienia i  dowodów 
łaski. Jesteśmy wtedy zachęce-
ni do konkretnego dziękczy-
nienia i oddawania Bogu 
chwały. Jednak aby w pełni 
świętować należy zadać sobie 
dzisiaj pytanie, czy to święto-
wanie jest szczere, i czy podo-
ba się Bogu. Bo przecież, to w 
jaki sposób świętujemy, wyni-
ka z naszej relacji do  Boga i  
tego, co  za tym świętem idzie. 
Wiemy dobrze, jak wyglądają 
uroczystości np. urodzinowe, 
kiedy jesteśmy przymuszeni, 
do świętowania urodzin kogoś 
kogo niekoniecznie darzymy 
sympatią… No ale wypada… 
Wszystko wtedy jest sztuczne, 
jakby na pokaz, by nie stracić 
w oczach świętującego i przy-
byłych, być może związanych 
ze świętującym bardziej niż 
my… Jednak przecież Bóg wi-
dzi nasze s erca i chyba dlate-
go, tak mocno brzmiały Boże 
słowa wypowiadane przez 
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proroka Amosa,  który otrzy-
mał zadanie, by upominać lud 
Izraela, by zwiastować. ..–  

Nienawidzę waszych świąt, gar-
dzę nimi, i nie podobają mi się 
wasze uroczystości świąteczne. 
Nawet gdy mi składacie ofiary 
całopalne i ofiary z  pokarmów, 
nie mam w nich upodobania, a 
na ofiary pojednania z tłustych 
waszych cieląt nie mogę pa-
trzeć. Usuń ode mnie wrzask 
twoich pieśni! I nie chcę słyszeć 
brzęku twoich harf. Niech ra-
czej prawo tryska  jak woda, a 
sprawiedliwość jak potok nie 
wysychający! Am 5,2-24 

Nasze świętowanie wynika 
przecież z naszego nastawie-
nia do Boga, z naszej relacji z  
Bogiem. Dzisiaj przy okazji 
Dziękczynnego Święta Żniw, 
warto zadać sobie pytania: Ja-
ka ta nasza relacja jest? Jak  
postrzegamy Tego, komu prze-
cież oddajemy chwałę? Czy 
jesteśmy świadomi kim w ogó-
le jest Bóg…?! 

Czasem mam wrażenie, że za-
chowujemy się tak, jak  w au-
tentycznej historii, kiedy do 
jednej z  parafii przyszedł mło-
dy wikariusz i żeby przypodo-
bać się szczególnie młodym 
ludziom, przeszedł z wszystki-
mi młodymi ludźmi na tak  

zwane „ty”. Przez jakiś czas 
wszystkim dobrze się z tym 
żyło… Co jakiś  czas starsi zbo-
ru dziwili się, że wychodząc z 
kościoła młodzież parafii, po-
klepuje po plecach tego młode-
go duchownego, robi mu jakieś  
żarty, oni jednak, jako starsi 
zachowywali szacunek i  dy-
stans. W pewnym momencie, 
kiedy okazało się, że ci  młodzi 
ludzie, trochę dorośli i zaczęli  
mieć problemy, stwierdzili że 
pójdą po pomoc do t ego du-
chownego, przecież byli  z  nim 
na „ty”, mieli z nim dobre rela-
cje… Jednak, kiedy zaczął on  
wskazywać im, co może nie 
podobać się Bogu w ich zacho-
waniu, poklepali go po plecach, 
uśmiechnęli się i  poszli sobie, 
bo przecież nigdy nie powie-
dział im złego słowa, nigdy nie 
był surowy i dla dobra ukła-
dów i kontaktów nie oceniał 
ich postępowania… Oni ze  
wzglę du na i ch dobrą rela cję,  
pozw olili sobie  na  pew ne ży-
ci owe  kompromisy,  no bo prze-
cie ż na we t, g dyby duchow ny  
dowi e dział  się,  że  coś jest nie  
ta k, to tyl ko porozma wia,  nie  
podnie sie głosu i znow u da du-
ży  ma rgi ne s tolera ncji … 

Czasem mam wrażenie, że za-
pominamy o tym, o tym co jest 
bardzo ważne w tej naszej Bo-
żej relacji, o  tym, co jest w cho-
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ciażby w każdym z objaśnień 
katechizmowych przykazań 
Lutra. Luter pisał:  Powinniśmy 
Boga bać się i miłować go…  

O jaki strach chodzi? I czy rze-
czywiście chodzi o strach, o 
którym być może teraz myśli-
my i buntujemy się gdzieś w 
środku, że to nie t ak… 

Mojżesz, który zobaczył gore-
jący krzew i świętą obecność 
Bożą, ściągnął ze swoich nóg 
sandały i  upadł na twarz, pro-
rok Izajasz opowiadając swoją 
wizję, kiedy zobaczył Boża 
chwałę i odczuł Bożą obec-
ność, wypowiedział słowa, 
które osobiście mnie bardzo 
przeszywają: I rzekłem: Biada 
mi! Zginąłem, bo jestem czło-
wiekiem nieczystych warg i 
mieszkam pośród ludu nieczys-
tych warg, gdyż moje oczy wi-
działy Króla, Pana Zastępów. Iz 
6 ,5 

Do tego nawet obecni tam 
aniołowie przykrywali skrzy-
dłami swoje twarze. Wyraźnie 
wszyscy przeżywali Boży ma-
jestat i chwałę. Ogrom wszech-
mogącego Boga!  

Szadrach, Meszach i  Abed nego 
młodzieńcy, którzy nie wyrze-
kli się Boga wszechmogącego i 
zostali wrzuceni na rozkaz 
króla do rozpalonego pieca, 

okazali wierność i  zostali  ura-
towani. Nie wyobrażali sobie, 
by oddawać chwałę królew-
skiemu posągowi i tym samym 
podporządkować się nakazowi 
króla, który stał w opozycji do 
wszechmogącego Boga. Prorok 
Eliasz mimo tego, że prorocy 
Baala w liczbie 450 odprawiali 
wokół ołtarza swoje czary, 
chcieli siłować się z nim na 
cuda i chcieli udowodnić, że 
Bóg Eliasza nie jest w stanie 
ściągnąć ognia i rozpalić nim 
ołtarza. A on kazał jeszcze ten 
ołtarz polać wodą, żeby nie 
było żadnych niejasności i z  
bojaźnią oraz wiarą prosił Bo-
ga o t en ogień.  

Wtedy Eliasz przystąpił do ca-
łego ludu i rzekł: …
Zaniedbaliście przykazania… 
Jak długo będziecie kuleć na 

dwie strony? Jeżeli Pan jest 
Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli 
Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie 
odrzekł mu ani słowa. 1 Kró-
lewska 18,21 

Jaka jest nasza dzisiejsza rela-
cja z Bogiem i jaki jest nasz 
stosunek do Pana Wszech-
świata? Czasem mam wraże-
nie, że zachowujemy się tak 
jak ta młodzież w stosunku do 
tego wikariusza… Czy zdajesz 
sobie sprawę kim jest  Twój 
Bóg! Czy już teraz rozumiesz, 
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co znaczą Lutrowe słowa po-
winniśmy Boga bać się i miło-
wać Go! Wyzwoliliśmy się z re-
lacji strachu przed surowym 
Bogiem. Biblia odsłoniła przed 
naszymi oczami Boga, który 
jest łaskawy i  kochający, ale to 
nie oznacza, że Bóg stał się na-
szym, mało znaczącym kolegą… 
Rozumiecie co  dzisiaj  mam na 
myśli? Kochani te przykłady 
prowadzą nas do kolejnego 
aspektu dzisiejszego świętowa-
nia. Jeśli już wiemy kim jest 
Bóg, jeśli  jesteśmy świadomi 
Jego mocy, wszechpotęgi, łaski i  
miłości, to pora zastanowić się 
za co powinniśmy być naszemu 
Bogu wdzięczni podczas tego 
dzisiejszego święta, ale i na co 
dzień. Dzisiejsze święto ukie-
runkowane jest na zbiory, plo-
ny, wszystko to, co jest nam 
potrzebne do życia. Dzisiejsze, 
dziękczynne święto żniw ma 
nam uświadamiać podstawową 
prawdę o tym, że przecież 
wszystko co mamy, mamy  od 
naszego Boga, Ojca w niebie. 
Marcin Luter w komentarzu do 
Modlitwy Pańskiej, opisując 
czwartą prośbę zawartą w tej 
modlitwie zapisał… Chleba na-
szego powszedniego daj nam 
dzisiaj. 

Co to znaczy? 

Bóg daje chleb powszedni i bez 

prośby naszej nawet wszystkim 
złym ludziom, lecz prosimy w tej 
modlitwie, aby nam to dał po-
znać i abyśmy z dziękczynieniem 
przyjmowali chleb nasz powsze-
dni.  

Co nazywamy chlebem powsze-
dnim? Ws zystko,  co  do  w yżyw ie-
n ia c iał a i zas pok o jen ia jego po-
tr zeb na leży, ja ko to : p oka r m,  
na pó j, od zienie, ob u w ie, d o m,  
gos po da rstw o, ro la, bydł o, p ie-
n ią d ze, mien ie, p ob o żn e ma łżeń-
stwo,  p ob ożn e d ziec i,  po bo żni 
do mo wn icy, po bo żna i w ier na  
zwierzchn oś ć, do br y r ząd , do bra  
po go da, p okó j, zdro w ie, ka rn ość,  
uczc iw ość , d obr zy pr zyja c iele,  
w ier ni s ąs ied zi i tym po do bn e.  
Tyle z Małe go Kate chi zmu Lutra .  

Pan Jezus Chrystus mówi:  

Nie troszczcie się o życie swoje, 
co będziecie jedli albo co będzie-
cie pili, ani o ciało swoje, czym 
się przyodziewać będziecie. Czyż 
życie nie jest czymś więcej niż 
pokarm, a ciało niż odzie-
nie? 26.Spójrzcie na  ptaki nie-
bieskie, że nie sieją  ani żną, ani 
zbierają do gumien, a Ojciec 
wasz niebieski żywi je; czyż wy 
nie jesteście daleko zacniejsi niż 
one?  Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebuje-
cie. 33. Ale szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego i sprawiedli-
wości jego, a wszystko inne bę-

Temat miesiąca 
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Co nazywamy chlebem powsze-
dnim? Ws zys tko,  co  d o w yżyw ie-
n ia  c iał a i zasp oko jen ia  jego  
po tr zeb n a leży, jako  to: p oka r m,  
na pó j,  o d zien ie,  o bu w ie,  d o m,  
gos po da rstw o, ro la , b ydł o,  p ie-
n ią d ze, mien ie, po bo żn e małżeń-
stwo, po bo żn e dziec i, po bo żni 
do mo wn icy,  p ob ożn a  i w ier na  
zwierzchn oś ć, d ob ry r zą d, do bra  
po go da,  pok ó j,  zdr o wie,  ka rn ość,  
uczc iw ość , d obr zy pr zyja c iele,  
w ier ni s ąs ied zi i tym po do bn e.  
Tyle z Małeg o Kate chi zmu Lu-
tra.   

Pan Jezus Chrystus mówi:  

Nie troszczcie się o życie swoje, 
co będziecie jedli albo co bę-
dziecie pili, ani o ciało swoje, 
czym się przyodziewać będzie-
cie. Czyż życie nie jest  czymś 
więcej niż pokarm, a  ciało niż 
odzienie? 26.Spójrzcie na  ptaki 
niebieskie, że nie sieją ani żną, 
ani zbierają do gumien, a Ojciec 
wasz niebieski żywi je; czyż wy 
nie jesteście daleko zacniejsi niż 
one?  Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebuje-
cie. 33. Ale szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego i sprawiedli-
wości jego, a wszystko inne bę-
dzie wam dodane.  

Słuchając tego wszystkiego nie 
pozostaje nic innego, jak  odpo-
wiedzieć sobie na podstawowe 
pytania: Czy uświadamiasz 

sobie kim jest Bóg? Czy wie-
rzysz w to, że to co masz otrzy-
mujesz z ręki Bożej? Czy ufasz 
Jezusowi powierzając Mu swo-
ją codzienność? Czy jesteś mu 
wdzięczny za to, co  otrzymu-
jesz każdego dnia? I wreszcie 
czy szukasz najpierw Królestwa 
Bożego i jego sprawiedliwości? 

Zgodnie z Bożą obietnicą, gdy 
zaufasz, Bóg o  ciebie się będzie 
się troszczył, wtedy też słowa 
psalmisty Oczy wszystkich w 
Tobie nadzieję mają, a Ty im 
dajesz pokarm ich we właści-
wym czasie, staną się dla ciebie 
bliskie i staną się twoją osobi-
stą, pełną ufności dziękczynną 
modlitwą. 

W Izraelu do dzisiaj, święto-
wane jest biblijne święto  Suk-
kot, Święto Namiotów. Polega 
ono mniej  więcej  na tym, że 
przez tydzień Izraelita ma 
obowiązek między innymi 
mieszkać w prowizorycznym 
namiocie, w którym są dziury 
w dachu, tak  by uświadamiać 
sobie, że jest coś więcej niż to, 
co mamy tutaj na ziemi, by 
uświadomić sobie, że wszyst-
ko co mamy  pochodzi od Tego, 
który jest w niebiesiech. Prze-
żywaliśmy ostatnio w naszej 
parafii namiastkę tego święta i 
wykład pastora Barczuka, któ-
ry zainspirował mnie do tego, 

Temat miesiąca  
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by zwiastować w podobny 
sposób na ten temat. Taki pro-
wizoryczny namiot, ma także 
uświadomić świętującemu, 
(choć świętowanie bardziej 
kojarzy się nam teraz z wygo-
dami i komfortem) że jest tu 
na ziemi tylko na chwile, że to 
wszystko co ma tutaj na ziemi, 
co buduje na ziemi jest nie-
trwałe, niestałe. Taki prowizo-
ryczny namiot miał i  ma przy-
pominać Ludowi Wybranemu 
o tym, że Bóg troszczył się o 
swój lud, kiedy wędrował po 
pustyni. I tak sobie pomyśla-
łem, że każdy  z nas chyba po-
winien pomieszkać w takim 
namiocie choć  kilka dni, żeby 
docenić, to  co mamy, żeby za-
trzymać się i dostrzec na nowo 
Boga, żeby go przeżyć takim, 
jaki naprawdę jest, a nie jakim 
chcielibyśmy żeby był… Żeby 
wreszcie zrozumieć, że on Jest 
Panem wszechświata, że on 
jest naszą pierwszą i podsta-
wową potrzebą, bez której na-
sze życie traci sens… Módlmy 

się, by zawsze taki namiot  był 
jedynie prowizoryczny, świą-
teczny, okazyjny, a nie wymu-
szony na przykład wojną czy 
innym nieszczęściem. Dziękuj-
my, Bogu za to, że możemy 
świętować! Oddawajmy Mu 
chwałę! W polskim prawie po-
dobno jest taki przepis, który 
mówi o odwołaniu darowizny 
z powodu rażącej niewdzięcz-
ności… Ofiarodawca widząc, 
„rażącą niewdzięczność” może 
dochodzić zwrotu darowizny, 
jeżeli obdarowany wykazuje 
właśnie rażącą niewdzięcz-
ność.  Dało mi to wiele do my-
ślenia, kiedy uzmysłowiłem 
sobie, co by było, gdyby w 
końcu Bóg ocenił nas  naszą 
ludzką miarą… Czy  aby czasem 
nie utracilibyśmy tego, co ofia-
rował nam w  Chrystusie…? 
Dzisiaj mówi się o  zaspak aja-
niu podstawowych potrzeb, 
otaczające nas zewsząd s ensa-
cje ze świata sprawiają, że za-
czynamy zastanawiać się nad 
tym, czy jesteśmy jeszcze w 

Temat miesiąca 
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Ewa Olencka 
Teolog 

Kobiety w Biblii: 
Anna 

W 1Sm 1,1-2,21 poznajemy  
Annę. Mieszkała w  Ramie na 
pogórzu Efraimskim. Anna 
miała męża Elkanę, bardzo się 
kochali, ale Anna nie mogła 
mieć dzieci. W Izraelu posiada-
nie potomstwa było odczuwa-
ne jako objaw Bożego błogo-
sławieństwa. Jeżeli kobiet a nie 
mogła mieć dzieci mogła to  
odbierać jako fakt, że Bóg jej  
nie błogosławi. Poza tym w  
czasach biblijnych dziecko by-
ło finansowym zabezpiecze-
niem na przyszłość. Kiedy ro-
dzice się starzeli i  nie mogli  już 
pracować, to dziecko w natu-
ralny sposób przejmowało nad 
nimi opiekę. Jednakże brak  
dziecka to nie był jedyny pro-
blem jaki dręczył Annę. Elkana 
miał drugą żonę, Peninę, która 
miała dzieci i gardziła Anną. 

Rok rocznie Elkana wraz ze 
swoimi żonami i dziećmi wę-
drował do Sylo. Stał tam Na-

miot Zgromadzenia, w którym 
Izraelici składali Bogu ofiary. 
Kiedy Elkana składał ofiariarę, 
dawał też działy ofiarne swoim 
żonom i dzieciom, jednakże 
dział jaki dawał Annie był po-
dwójny, gdyż bardziej ją ko-
chał. Anna mogła cieszyć się 
miłością swojego męża, lecz 
niestety Penina wyrządzała jej  
wiele przykrości. Możliwe, że 
Penina była zazdrosna o mi-
łość jaką Elk ana darzył Annę, 
dlatego skutecznie naciskała 
na jej czuły punkt i upokarzała 
ją z powodu jej  bezpłodności. 
Jak czytamy w 1Sm 1,7 działo  
się to corocznie, kiedy przy-
chodzili do domu Pańskiego. 
Anna była załamana. Cały czas  
płakała i  nie potrafiła nic zjeść. 
Elkana martwił się o Annę i  
starał się ją pocieszać  jednakże 
bezskutecznie.  

Tego roku, gdy wszyscy zakoń-
czyli posiłek, Anna wstała i  

Kobiety w Biblii 
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poszła się modlić. Jak czytamy 
w 1Sm 1,10: z goryczą w duszy 
modliła się i płakała. W modli-
twie złożyła Bogu śluby, że je-
żeli Bóg da jej syna, to odda go 
na służbę Panu. Czytając modli-
twę Anny widać w niej wielką 
pokorę, jaką Anna czuje w  obli-
czu Boga. Cierpiąca kobieta nie 
przedstawia tu swoich warun-
ków, roszczeń czy żądań, Anna 
przybiera tu postawę uniżone-
go sługi, który ma świadomość, 
że rozmawia z wielkim Bogiem, 
z którym nie sposób nam się 
równać. Czyż nie jest to  dla nas  
wzór postawy modlitewnej? 

Całej  tej sytuacji przyglądał się 
kapłan Heli. Anna modląc  się 
po cichu szeptała, tak że nie 
było słychać jej  głosu. Toteż 
kapłan Heli mniemał, że jest 
pijana i dość niemiło ją potrak-
tował. A jak to jest  z nami, czy 
my czasem nie oceniamy ludzi 
niezgodnie z prawdą?  Annie 
musiało być bardzo przykro, 
ale nie dała się zakrzyczeć i 
wyprosić z Namiotu Zgroma-
dzenia. Powiedziała kapłanowi, 
że nie jest pijana, lecz jest przy-
gnębiona, po  prostu wylewa 
swoją duszę przed Bogiem. Gdy 
kapłan Heli  to usłyszał, wypo-
wiedział proroctwo: Idź w po-
koju, a Bóg Izraela da ci to o co 
go prosiłaś 1Sm 1,17. Od tej  

pory Anna przestała być przy-
gnębiona. Zjadła posiłek i na-
stępnego dnia rano wyruszyła 
ze swoim mężem w drogę po-
wrotną do domu. Po pewnym 
czasie Anna poczęła i urodziła 
syna, którego nazwała Samuel.  

W historii Izraela Bóg kilka-
krotnie zamykał łono kobiety, 
lecz w swoim czasie je otwie-
rał, aby narodziło  się dziecko, 
które miało wielki znaczenie 
dla historii Izraela. Takimi bez-
płodnymi kobietami były: Sara 
- matka Izaak a, Rebeka – matka 
Jakuba i Ezawa, Rachela – mat-
ka Józefa i  Beniamina, matka 
Samsona, Anna – matka Samu-
ela, Elżbieta –  matka Jana 
Chrzciciela. Za każdym razem 
Bóg pokazywał, że to On jest 
dawcą życia i śmierci, to On 
powołuje i wypełnia swoje 
obietnice. Każda z tych kobiet 
przeżyła wielką lekcję pokory 
przed Bogiem i doświadczyła 
jego mocy. Była to dla nich 
wielka lekcja wiary, którą po-
tem mogły przekazać swoim 
synom. 

Kiedy Samuel podrósł, Anna 
zrobiła to, co Bogu ślubowała. 
Zaprowadziła go do Przybytku 
Pańskiego i oddała na służbę 
Bogu. Od tego dnia mogła się ze 
swoim synem widywać tylko 

Kobiety w Biblii 
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 Kobiety w Biblii 

raz do roku, podczas świąt. 
Dala Anny jako matki musiało  
to być trudne, ale dla Anny ja-
ko wierzącej kobiety było to 
powodem do uwielbienia Bo-
ga. W 1Sm 2,1-10 czytamy peł-
ną radości i  uwielbienia modli-
twę Anny. Anna widzi w Bogu 
Świętego potężnego jak skała 
Pana życia i śmierci. Uwielbia 
Boga i  wysławia jego moc i  po-
tęgę. Bóg widział wiarę i  odda-
nie Anny, dlatego wynagrodził 
jej to co zrobiła i otworzył jej 
łono. Jak czytamy w 1Sm 2,21, 
Bóg dał Annie jeszcze trzech 
synów i dwie córki. 

Czego możemy nauczyć się  

od Anny: 

Po raz kolejny przekonujemy 
się, ze to Bóg jest dawcą życia i  
śmierci. 

Pełnej pokory i gorliwości 
szczerej modlitwy do Boga. 
Bądźmy szczerzy przed Bo-
giem, mówmy mu o naszych 
bólach i smutkach. Bóg słyszy 
każdą naszą modlitwę. 

Wierności w wypełnianiu da-
nych obietnic i  czerpania z t e-
go radości. 

Bóg wynagradza pokorę i  od-
danie się mu. 

KWADRANS BIBLIJNY  
 
Kwadrans Biblijny, to tytuł cotygodniowej au-
dycji, przygotowywanej przez Parafię Ewange-
licką w Gliwicach i nadawanej w każdą nie-
dzielę na antenie Radia CCM ok. godz. 9.00, 

która jest powtarzana ok. godz.  13.00. Audy-
cja poświęcona jest prezentowaniu i oma-
wianiu poszczególnych ksiąg Pisma Świętego 
Starego i Nowego Testamentu. Zapraszamy 

też do słuchania naszej codziennej audycji 

radiowej Po Prostu od 21.00 do 21.30.  

Gliwice 93,4 FM; Bielsko-Biała 97,6 FM; Cieszyn 90,5 FM;  

Oświęcim 94,9 FM; Ustroń-Wisła 107,1 FM lub w Internecie 
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 Od Genesis do Apokalipsy 

   Listy do Koryntian 
cz. 18 (1)    

Ks. Andrzej Komraus 

„Czy nie jestem wolny?  Czy nie 

jestem apostołem? Czy nie 

widziałem Jezusa, Pana nasze-

go? Czy wy nie jesteście dz ie-

łem moim w Panu? Jeśli dla 

innych nie jestem apostołem, 

to jednak dla was nim jest em;  

wszak pieczęcią apostolstwa 

mego wy jesteście w Panu. 

Moja obrona prz eciwko  tym, 

którzy mnie oskarżają, jest  

taka: Czy nie wolno nam jeść i  

pić? Czy nie wolno nam zabie-

rać z sobą żo ny chrześcijanki, 

jak czynią pozostali apostoło -

wie i bracia Pańscy, i Kefas?  

Czy tylko ja i  Barnabasz  nie 

mamy pr awa nie pr acować?  

Kto kiedy pełni służbę żoł-

nierską własnym kosztem?  

Kto zakłada winnicę, a owocu 

jej nie spożywa? Albo kto pa-

sie trzodę, a mleka o d trzody 

nie spożywa? Czy to tylko  

ludzkie mówienie? Cz y i  zakon 

tego nie mówi?  Albowiem w 

zakonie Mojż eszowym napisa-

no: Młócąc emu wo łowi nie 

zawiązuj pyska. Cz y Bóg to  

mówi z e względu na wo ły? Cz y 

nie mówi tego r aczej  ze wz glę-

du na nas? Tak jest, ze wz glę-

du na nas jest napis ane, ż e 

oracz winien orać w nadziei, a 

młocarz  młóc ić w nadziei, ż e 

będzie ucz estniczył w plo -

nach. Jeżeli my dla was dobr a 

duchowe posialiśmy, to cóż  

wielkiego, jeżeli wasze ziem-

skie do bra żąć będz iemy? Je-

żeli inni roszczą sobie prawa 

do was, czemuż  racz ej  nie my?  

Myśmy jednak z  tego prawa 

nie skorzystali, ale wszystko  

znosimy, aby żadnej  przeszko -

dy nie stawiać  ewangelii  Chry-

stusowej. Czy nie wiecie, że ci, 

którzy służbę w świątyni spra-

wują, z e świątyni ż yją, a któ-

rzy prz y o łtarzu służ ą, cz ąstkę 

z ołtarza otrzymują? Tak t eż  

postanowił Pan, ażeby c i, któ-

rzy ewangelię zwiastują, z  

ewangelii  ż yli. Ja jednak nie 

korzystałem z żadnej z t ych 

rzeczy. A  nie napis ałem t ego w 
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tym celu, aby to do mnie o dnie-

siono; bo wolałbym r aczej  

umrzeć, niż ż eby ktoś miał mnie 

pozbawić t ej chluby. Bo jeśli  

ewangelię zwiastuję, nie mam 

się czym chlubić; jest to bowiem 

dla mnie koniecznością;  a biada 

mi, jeślibym ewangelii  nie z wia-

stował. Albowiem jeśli to  czynię 

dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli  

zaś niedobrowolnie, to sprawu-

ję tylko po wierzone mi szafar-

stwo. Jakąż  tedy mam z apłatę?  

Tę, ż e zwiastując ewangelię cz y-

nię to darmo, aby nie korzystać  

z prawa, jakie mi daje zwiasto-

wanie ewangelii”. 

1 Kor 9,1-18 

To począte k rozdziału dzie wiąte-
go Pierwsze go Li stu do Kory n-
tia n, g dzie P aweł  pisze  o prze-
strzega ni u praw  nale żny ch a po-
stołom.  

Przy omawianiu rozdziału ósme go 
zwróciliśmy zapewne uwagę na  
fakt, że niektóre omawiane w Li-
sta ch Apostol ski ch sprawy,  pozor-
nie mające  dziś dla na s zna czenie 
wyłącznie historyczne, w  gruncie  
rzeczy nie utraciły sw ej aktualno-
ści w warstwie parene tycznej, 
nauczającej. Proble m związany ze  
sprawą sp ożywania przez wierzą-
cych chrześcijan mię sa, pochodzą-
cego ze składanych w  pogańskich  
świątynia ch ofiar, d oprowadził do 
wskazania na  „poznanie” i  
„miłość”, a jednocześnie do okre-
ślenia granic w olności chrześci-

jańskiej. Mogliśmy się  przekona ć,  
że dla Apostoła Paw ła granicę  
wolności wyznacza nie tylko ko-
nieczność niedopełnienia obie k-
tywnego zła.  Grani cę w olności  
wyznacza bowie m również mi łość 
bra terska, pragną ca uniknąć zgor-
szenia „słabych”. Chrześcijanie,  
którzy mają prawdziwe p oznanie, 
korzystają z niego tak, że buduje 
ono innych w wie rze, chociaż nie-
wątpliwie pociąga to za  sobą  nie-
jednokrotnie ograni czenie woln o-
ści  przez rezygnację  ze słusznych  
praw. „Poz-nanie nadyma – czyli 
wbija w pychę, ale miłość buduje” 
– napisał Paweł (8:1b).  

Przeciwstawiając sobie „pozna-
nie” i „miłość”, Apostoł prze-
strzegł , że we wszelki m poznawa-
niu kryje się nie bezpieczeństwo 
polegające na tym, że może my 
poczuć się  pewni sa mi  sie bie.  Stąd  
też szybko może my zaczą ć pole-
gać na  własn ym rozu mowaniu i  
patrzeć z góry na tych, którzy my-
ślą inaczej albo nie są d o takie go 
rozumowania zdolni. W życiu i  
postęp owaniu człowie ka wierzą-
cego nie  można kie rowa ć się  jedy-
nie poznaniem, to miłość powinna 
rządzić życiem i być podstawą  
osobi stego stosunku do innych  
członków sp ołeczności chrześci-
jańskiej. Prawdziwe poznanie zda-
je sobie sprawę ze swej nieskoń-
czoności, z potrzeby dalszego, cią-
głego rozw oju, i ze  swego cząstko-
wego cha rakteru. Mi łość chrześci-
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jańska polega  na poważnym 
traktow aniu d rug ie g o c zł owie ka  i  
je st g ot ow ośc ią  d o c hę t n e g o, ra -
d osn e g o re z y g n owa n ia , a by  
uc hron ić  in n y c h od  g rz ec hu.  S a m o  
„p oz n a n ie”,  ja ko t a kie, p ro wa d z i 
d o n ie og ra n ic z on e g o korz y st a n ia  
z woln o śc i. M ił ość n at om ia st  
og ra n icz a woln o ść – z e wz g lę d u  
n a bra t a, w t rosc e  o n ie g o.  

Niektórzy bibliści, a je st i ch cał-
kiem sp ora  grupa, skłonni są  
przyjąć pogląd, że rozdział dzie-
wiąty rozbija myśli zapoczątko-
wane w rozdziale ósmym i kon-
tynuowane na stępnie  w rozdzia-
le dziesiątym, a wię c zapewne  
zosta ł wstawiony przez jakiegoś 
nieznanego redaktora pism Paw -
łowych i pochodzi z innego listu.  
Nic bardziej mylnego!  Wszystko 
jest na  sw oim miejscu!  W roz-
dziale ósmym Apostoł omawiał 
ograniczenie  własnej  wolności  ze  
względu na sumienie innych 
chrześcijan, w  rozdziale dziewią-
tym w skazuje na  samego sie bie  
jako ograniczają cego swe p rawa  
apostolskie dla  dobra  innych.  
Szczególna sytua cja w  Koryn cie,  
gdzie – jak pa mięta my – były 
grupy, kwestionujące  Pawłowy 
apostolat,  co było nawe t pod sta -
wą sporów pomiędzy częścią  
chrześcijan,  sprawiła,  że Apostoł 
Paweł poświęcił  te mu te matowi  
więcej miejsca, nie tylko wskazu-
jąc na cały szereg  momentów, 
wcześniej nie poruszanych,  ale  
również polemizując z zarzuta mi  

swych oponentów, o których  
mógł się dowiedzieć w przerwie  
pisania listu.  

Zn a ko m it y  p olski  bi bl ist a,  ks.  
p rof. d r E ug e n iusz  Dą b ro ws ki ,  
ws ka z uje , ż e t uż p o fra g m e n c ie o  
og ra n ic z en ia c h, ja kim  n a leż y się  
p od d ać  z e  wz g lę d u n a  lud z i  m n ie j  
uś wia d o m ion y c h,  sł a bsz y c h w  
wie rz e , P a we ł p isz e o z a sa d n ic z e j  
woln o śc i c hrz e śc ija n in a ora z o  
sw oje j  woln o śc i ja ko A p o st oł a. T o  
p ocz uc ie w oln ośc i  ora z swe j  g od -
n ośc i a p ost olskie j  op ie ra P a we ł  
n a t y m , ż e wid z iał  P an a  Je z usa  
C hry st u sa . T o wł a śn ie t a g od n ość  
a p ost olska ,  dz ię ki  kt óre j  p o wst a ł  
ró wn ie ż z bór w Kor y n c ie, u m oż li-
wia ł a m u, p od obn ie  ja k in n y m  
A p ost oł om , g ł osic ie lom  Do bre j  
N owin y , ko rz y st a n ie z ofia rn ośc i  
sp oł ec z n e j i p osł ug i  n ie wia st. P a -
we ł  je d n a k n ie sko rz y st a ł z  t e j  
m oż liw ośc i , w bre w p o wsz e c hn ie  
p rz y jęt e m u p rz e kon a n iu, ż e ka ż -
d y m a  p ra w o ż y ć z  t e g o, cz e m u  
sł uż y.  P rz e kon a n ie  t o z ost ał o p o-
t wie rd z on e  n a ka z e m  M ojż e sz o-
we g o Za k on u, kt óre g o od p o wie d -
n i fra g m e n t A p o st oł z ac y t owa ł  w  
wie r sz u dz ie wią t y m . T e  sł o wa ,  
z ac z e rp n ięt e  z  Księ g i  De ut e ron o-
m iu m  2 5:4,  i  n a st ę p ują c a  p o nic h,  
be z p orz uc e n ia  se n su l it e ra ln e g o,  
int e rp re t ac ja a le g ory c z n a, st wa -
rz a  wie lką  m e t a for ę , p rz y ró wn u-
jąc ą p ra c ę gł osic ie la E wa n g e lii  d o  
t rud ó w roln ika , cz u wa ją c e g o n a d  
z a sie wa m i. M oż n a się t u d op a -
t rz e ć n a wią z a n ia d o m y śli  wy ra -
ż on y c h w Je z us o we j P rz y p owie -



Informator parafialny, Nr 10 (163) 2015   23 

 Od Genesis do Apokalipsy  

śc i o sie wc y , p rz e ka z a n e j w  
E wa n g e lia c h sy n op t y cz n y c h.  

Akcentując fa kt zrze czenia się  
przywilejów przysługujących mu  
z racji zwiastowania Ewangelii,  
Apostoł podkre śla, że niezależnie 
od jakichkolwiek względów gło-
szenie Ewangelii jest dla niego 
koniecznością . Nie może się chlu-
bić głoszenie m Ewangelii jako 
czymś, co jest jego sz czególną  
zasługą. Nie czyni bowiem tego 
wyłącznie z wła snego upod oba -
nia, ale zmusza go d o tego ko-
nieczność. Tą koniecznością jest 
dla Apostoła wola  Boga żywego,  
Tego sa mego, który prze mawiał 
w Starym Te sta mencie, a teraz  
przekazał swe  pole cenie w sło-
wach, jakie  usłyszał Paweł w  dro-
dze do Damaszku: „Ja jestem Je-
zus,  którego ty prześladujesz; ale  
pows tań i idź do mias ta, tam ci  
powiedzą, co masz czynić”  (Dz.Ap. 
9:5). W mieście przekazano mu  
słowa,  ja kie w  widzeniu otrzymał 
Ananiasz: „Idź,  albowiem mąż ten 
jest moi m narzędziem wybranym,  
aby zaniósł Imię moje przed po-
gan i królów,  i synów Izraela; Ja 
sam bowiem pokażę mu, ile musi  
wycierpieć dl a imie nia me-
go” (Dz.Ap. 9:15-16). 

Wola Boża objawiona z ostała  
Pawłowi nie  tylko w  Dama szku.  
W księdze Dziejów  Apostolskich  
czyta my:  „A gdy oni odprawiali  
służbę Pańską i poś cili, rzekł Duch 
Święty: Odłączcie mi  Barnabę i  
Saula do tego dzieła,  do które go 

ich powołałe m” (Dz.Ap. 13:2). 
Miało to miej sce  w  An tiochii,  w  
tamtejszym z borze. Interesujące  i  
wiele mówiące  jest też w yznanie 
samego Pawła,  które złożył,  prze-
mawiając d o Żydów w Jerozoli-
mie. Mówi  ta m o sw oim widzeniu 
w świątyni, gdy ujrzał Chrystusa,  
który rozkazał mu: „Idź, bo Ja cię 
wyślę daleko do pogan”  (Dz.Ap.  
22:1-21). Apostoł nie mógł od-
rzucić tego wezwania. W Liście  
do Rzymian napisa ł: „Jestem dłuż-
nikiem Greków i nie Greków, mą-
drych i  niemądry ch.  Tak więc,  jeśli 
o mnie i dzie, gotów jestem zwi a-
stować E wangelię i  wam w Rzy-
mie” ( R z y m.  1:1 4- 1 5) . P od obn ie  
wy z n a je  w Liśc ie  d o G a la c ja n:  „ Al e  
g d y s i ę u p o d o b a ł o  B o g u , k t ó r y  
m n i e s o b i e o b r a ł , za n i m  s i ę u r o d zi -
ł e m , i p o w o ł a ł  p r z ez ł a s k ę s wo j ą ,  
że b y o b j a wi ć  m i  S y n a  s w eg o , a b y m  
Go  z wi a s t o w a ł  m i ę d z y p o g a n a m i ,  
a n i  p r z e z ch wi l ę n i e r a d zi ł e m  s i ę  
c i a ł a  i k r wi …”  ( G a l . 1:1 5- 16) .   

Ta świadomość obowiązku w yko-
nywania posłannictwa, jaką wy-
raża sw oją p ostawą Apostoł Pa -
weł, koja rzy się bardzo mocno z  
postaw ą sta rotestamen tow ych  
proroków . Wie my jak Jonasz u si-
łował uchylić się  przed obowiąz-
kiem, ja ki włożył na niego Bóg.  
Możemy też wspomnieć wyzna-
nie uczynione  przez proroka  Eze-
chiela: „I rzekł do mnie: Synu czło-
wieczy! Posyłam cię do synów 
izraelskich,  do narodu buntowni-
ków, którzy zbuntowali się prze-
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ciwko mnie, zarówno oni, jak i ich 
ojcowie ods tąpili ode mnie i ods tę-
pują aż do dni a dzisiejszego.  Do 
synów o zuchwałej twarzy i nie-
czułym sercu – do ni ch cię posy-
łam, a ty mów do ni ch: Tak mówi  
Wszechmocny P an, a oni – czy  
będą słuchać, czy nie – bo to dom 
przekory – poznają, że prorok był  
wśród nich”  (Ezech.  2:3-5). Po-
dobnie było z pow ołaniem Jere -
miasza: „Dos zło do mnie słowo 
Pana tej treści: Wybrałem cię so-
bie, zanim cię utworzyłem w łonie  
matki, zanim się urodziłeś,  po-
święciłem cię, na proroka naro-
dów przeznaczyłem cię. (…) …Do 
kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i  
będzies z mówił  wszys tko,  co ci  
rozkażę” ( Jer. 1:5.7).  

W ś wie t le  t y c h wsz y st kic h sł ó w,  
kt óre  P a we ł  zn a ł d osk on a le,  n ie  
dz iwi je g o ba rd z o o so bist e  wy -
zn a n ie,  ja kie  z n a jd uje m y  w om a -
wia n y m  p rz e z n a s fra g m e n c ie :  
„ Bo  j eś l i E w a n g el i ę z wi a s t u j ę, n i e  
m a m  s i ę c z y m  ch l u b i ć ;  j es t  t o  b o -
wi e m  d l a  m n i e k o n i ec zn o ś c i ą ;  a  
b i a d a  m i , j eś l i b y m  E w a n g el i i  n i e  
z wi a s t o w a ł ”  ( 1 Kor. 9: 16) .  

Biada mi, je ślibym Ewangelii nie  
zwiastowa ł? A tak,  biada,  bo Boże  
powołanie,  Boże wezwanie, na -
masz czenie przez Boga  – to nie  
tylko zaszczyt, ale przede wszyst-
kim obowiąze k i  ogromna  odpo-
wiedzialność. Boży sługa nie mo-
że lekceważyć ciążącego na ni m 

zadania. Raz jesz cze odw oła m się  
tu do Księgi P roroka  Ezechiela,  
który zapisa ł: „A po upływie sied-
miu dni dos zło mnie słowo P ana 
tej treś ci: Synu człowieczy: na 
stróża domu i zraelskiego cię  po-
wołałe m! Ilekroć usłys zysz słowo 
z moich us t, ostrze ż ich w moim 
imieniu. Jeżeli powiem do bezboż-
nego: N a pewno umrzes z, a ty go 
nie ostrzeżes z i ni c nie powies z,  
aby bezbożnego ostrzec przed 
jego bezbożną drogą tak, abyś  
uratował  jego ży cie, wtedy  te n 
bezbożny umrze z powodu swojej  
winy, ale Ja uczynię cię odpowie-
dzial nym za jego krew. Le cz jeżeli  
ty os trzeżes z bezbożnego,  a on nie  
odwróci się od s wojej bezbożnoś ci  
i od swojej be zbożnej  drogi,  wtedy  
on umrze  z powodu s wojej wi ny, a 
ty u r a t u j es z s wo j ą  d u s z ę. Gd y za ś  
s p r a wi ed l i wy o d w r ó ci  si ę o d  s wo j ej  
s p r a wi ed l i wo ś c i  i  p o p eł n i  b e zp r a -
wi e –  a Ja doprowadzę  go do 
upadku i  on umrze,  to je żeli nie  
ostrzeżes z go, wte dy on umrze z 
powodu swojej wi ny, i nie bę dzie  
się pamiętało jego s prawiedliwych 
czy nów,  których dokonał, lecz 
ciebie uczynię odpowiedzial nym 
za jego kre w. Lecz jeżeli ty  os trze-
żesz s prawiedliwego, aby s prawie-
dliwy nie zgrzeszył,  i on nie  zgrze-
szy, to na pewno pozostanie  przy  
życiu,  ponie waż dał  się ostrzec, a 
ty uratowałeś s woją du-
szę” (Ezech. 3:16-21).   

c .d .n .  
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W naszym kraju jest wiele 
rzek, które wspaniale nadają 
się na k ajakowe spływy. Naj-
więcej ich jest w Polsce pół-
nocnej, m.in. na Suwalszczyź-
nie i  Pomorzu. Któż z wodnia-
ków nie zna tak popularnych 
szlaków, jak Czarna Hańcza, 
Krutynia, Drwęca, Rospuda czy  
płynąca z Borów Tucholskich 
Brda i Wda? Są nadto szlaki 
kajakowe jeziorne, które two-
rzą tzw. pętlę, gdzie start ozna-
cza również metę. Najbardziej  
znane to północna pętla ma-
zurska z jeziorem Mamry i po-
łudniowa, z  jeziorem Śniar-
dwy. Popularna jest kajakowa 
pętla kaszubska z Chmielnika i  
brodnicka z Bachotka. Na ma-
pach krajoznawczych szlaki 
kajakowe oznaczane są krop-
kami. Wiele z nich ma opraco-
wanie w postaci przewodnika, 
który ułatwia płynięcie, infor-
mując o mijanych miejscowo-
ściach, zabytkach, przeszko-
dach i miejscach biwakowych. 

Jedną z nielicznych rzek, które 
nie płyną na północ jest Wkra, 
duży dopływ Narwi. W tym 
roku, a pływam od wielu lat, 

postanowiłem wziąć się za ba-
ry z mazowiecką Wkrą. Przy-
godę z rzeką można rozpocząć  
od Działdowa. Ja zacząłem od 
wioski Drzazga. 

Problemem pierwszorzędnej 
wagi jest dobór miejsca wodo-
wania w połączeniu z wypoży-
czalnią kajaków (chyba, że się 
wiezie własny). Rzek, na któ-
rych są wypożyczalnie jest co-
raz więcej, bo w społeczeń-
stwie jest coraz większa zdro-
wa moda na czynną rekreację i  
kontakt z przyrodą. Z  kolei 
właścicielom sprzętu wodnego 
daje szansę zarobkowania, 
zwłaszcza na terenach oddalo-
nych od miast i przemysłu, 
gdzie łatwiej o pracę. 

Z internetu wśród wielu pro-
pozycji wybrałem gospodar-
stwo agroturystyczne w Ry-
dzynie Włościańskim. Pocią-
giem TLK relacji Katowice-
Olsztyn dojechałem do Mławy. 
Akurat trafiłem na sierpniowe 
upały. Trudno. Z nielekkim 
bagażem dobiłem do miastecz-
ka o nazwie Strzegowa, skąd 
zostałem odebrany. Trzeba 
zaznaczyć, że turysta kajakowy 

Zdobywanie Wkry 
Tekst i foto-Jan Maria Dyga                   

Czytelnicy piszą 
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musi mieć wszystko co jest nie-
zbędne do spływu – by być nie-
zależnym od ludzi. W to  wlicza 
się namiot, śpiwór, karimatę, 
zapas jedzenia, palniczek z mini 
butlą gazową do gotowania po-
traw, odzież na różne warunki 
pogodowe, sprzęt typu aptecz-
ka, latarka, reperaturka, no i  
oczywiście mapa oraz zapas 
wody. 

Moja przygoda z Wkrą trwała 
sześć dni. Jest to  rzeka urokli-
wa, z niezbyt szybkim nurtem, 
w miarę dziewicza. Na szlaku 
można było napotkać sporo wy-
śmienitych miejsc na odpoczy-
nek lub rozbicie namiotu. Pro-
blemem bywają tzw. przenoski, 
gdy na trasie spływu zaistnieją 

przeszkody w postaci jazu, ta-
my, małej  elektrowni wodnej, 
bystrz (w miejscach, gdzie rwą-
cy nurt powodują zalegające 
głazy) czy tarasujących rzekę 
zwalonych drzew (często dzieła 
bobrów). Na Wkrze było ich 
siedem. Ale gdy postępuje się 
roztropnie to taka przeszkoda 
uatrakcyjnia spływ. Przy mok-
radłach lub pastwiskach inną 
„atrakcją” bywają ataki bąków, 
a wieczorem komarów. 

    Płynąc  czystą rzeką oczy na-
pawają się pięknem przyrody – 
rozlicznym kwieciem, które po-
rasta brzegi i  wodę. Co jakiś 
czas widać kroczące po łąkach 
bociany, czaple, żurawie i  inne 
ptactwo, jak np. jaskółki –  brze-

Czytelnicy piszą 
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www.warto.cme.org.pl 

gówki, a na wodzie łabędzie 
rodziny i liczne dzikie kaczki. 
Tu i ówdzie widać dzieła wod-
nych architektów, bobrów. 
Zdumiewa ich siła zębów w 
podgryzaniu nawet  większych 
drzew. A propos aprowizacji 
trzeba pamiętać o uzupełnia-
niu płynów i zakupach pieczy-
wa. Sporadycznie spotykałem 
na Wkrze przybrzeżne bary, 
gdzie w razie potrzeby istnieje 
możliwość spożycia posiłku. 
Podczas spływu udało mi się 
zwiedzić piękny gotycki ko-
ściółek w Dziechtarzewie a na-
wet w pustej świątyni zaśpie-
wać sakralną pieśń. 

Im bliżej ujścia, tym więcej do-
strzegałem domków letnisko-
wych i-jako, że trafiłem na upa-
ły - wiele osób, w tym całych 
rodzin, taplających się w wo-
dzie lub leżakujących nad rze-
ką. Największy „wysyp” ludzi 
chłonnych wody i kąpieli zoba-
czyłem w  znanej miejscowości 
letniskowej Pomiechówek. Tu 
najczęściej kajakowe grupy 

kończą spływ. Ja, kajakarz in-
dywidualista, postanowiłem 
jeszcze kilka godzin popłynąć, 
tj. do wpływu rzeki do Narwi 
(k. Nowego Dworu Mazowiec-
kiego) i kawałek Narwią do 
plaży miejskiej w Modlinie. 

Sześć dni na wodzie to w prze-
liczeniu na kilometraż 150 km. 
Wspaniała tegoroczna kajako-
wa przygoda szczęśliwie za-
kończyła się sukcesem. Szkoda, 
że czas tak szybko leci. Ale 
Wkra na trwale zostanie w mo-
jej pamięci. Tą rzeką zaliczy-
łem 40-ty spływ kajakowy w 
moim życiu (bacząc  na mój nie-
młody wiek). Pozostaje kolejne 
pragnienie, by za rok pokajako-
wać inną fajną rzeką, których 
w Polsce nie brakuje. Cieszę się 
z tego, że Stwórca wszystkiego, 
nasz dobry pan Bóg, zadbał o 
to, byśmy mogli korzystać z 
dobrodziejstw ziemi i mogli 
delektować się pięknymi pejza-
żami. Soli Deo Gloria! 

Jana Maria Dyga 

Czytelnicy piszą 
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Do niedawna osoba pokrzyw-

dzona przestępstwem była 
niedostatecznie dostrzegana 
przez społeczeństwo, a zwłasz-
cza przez organy ścigania. Każ-
dy dokonany czyn przestępczy 
rozpatrywany był przez wy-
miar sprawiedliwości w kie-
runku ustalenia sprawcy, wy-
mierzenia kary i  przywrócenia 
porządku prawnego. Pokrzyw-
dzony postrzegany był jedynie 
jako źródło dowodu, a realiza-
cję roszczeń odszkodowaw-
czych traktowano jako prywat-
ną sprawę pokrzywdzonego. 
Pokrzywdzony był zatem nie 
tylko ofiarą przestępstwa ale 
przede wszystkim jego na-
stępstw, które często sprowa-
dzały się do emocjonalnej izo-
lacji, nierzadko także ostracy-
zmu społecznego.  

W roku 2014 Centrum Misji   
i Ewangelizacji  (CME) Kościoła 
Ew angelicko-Augs bursk iego  

w RP, po raz pierwszy realizo-
wało projekt „Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem” (OPOPP)  z  Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Początko-
wo od kwietnia do październi-
ka 2014 projekt realizowano  
w pięciu miastach, a od listopa-
da do grudnia 2014 już  
w ośmiu placówkach. 

W wyniku wygranego konkur-
su, CME ponownie otrzymało 
dotację na realizację pracy 
OPOPP w roku 2015. Obecnie 
CME, realizuje projekt   
w głównej  siedzibie Ośrodka  
w Gliwicach i 11 jego filiach. 

W roku ubiegłym wsparcia 
udzielono 397 osobom, z czego 
202 osoby pokrzywdzone ko-
rzystały z pomocy w Gliwicach. 

Klienci OPOPP to najczęściej  
osoby pokrzywdzone różnymi 
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formami przemocy, ofiary wy-
padków komunikacyjnych, oso-
by pokrzywdzone przestęp-
stwami przeciwko wolności 
seksualnej i innymi przestęp-
stwami wyczerpującymi zna-

miona czynu zabronionego 

na mocy prawa karnego. 

Należy podkreślić, że grupę 

docelową projektu stanowią 

wyłącznie osoby pokrzyw-

dzone przestępstwem.  Po-
krzywdzonym jest osoba fi-
zyczna lub prawna, której do-
bro prawne zostało bezpośred-

nio naruszone lub zagrożone 
przez przestępstwem (art. 49 § 
1 kpk).  Wszelkie działania za 
pokrzywdzone dzieci mogą po-
dejmować ich przedstawiciele 
ustawowi jak rodzic, opiekun, 
kurator oraz osoby, pod któ-
rych stałą pieczą dzieci pozo-
stają sprawując opiekę w spo-
sób ciągły  i we wszystkich 
dziedzinach życia (art. 51 § 2 
kpk). 

Magdalena Fornal 
Koordynator projektu 

Dane kontaktowe  

TELEFONY czynne w godzinach pracy specjalis tów wg harmonogramu  

(osoba pierwszego kontaktu, psycholog, prawnik, mediator) 

 

Siedziba główna OPOPP 

Adres:  ul. Jagiellońska 19a 

44-100 Gliwice 

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 

telefon w godz. 8.00- 18.00  tel. 518 135 318 
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O tym, co za nami 

 W sobotę 12 września chór 
"Cantate" Parafii Ewangelicko – 

Augsburskiej w Chorzowie otrzy-
mał międzynarodową nagrodę 

prezydenta miasta Katowice im. 
Stanisława Moniuszki. Wręczenie 
nagrody odbyło się w ogrodach 

Bazyliki o.o. Franciszkanów w Ka-
towicach Panewnikach podczas 

XXIII Święta Śląskiej Pieśni Chóral-
nej "Trojok Śląski". 

 W sobotę 19 września 
zwiedziliśmy Dolinę Pałaców i 
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. 

W Jeleniej Górze czekał na nas 
przewodnik ubrany w strój z prze-

łomu wieków XIX i XX. Na począt-
ku pojechaliśmy do Karpacza, aby 

zwiedzić kościół Wang. Pogoda 
nam dopisała i mieliśmy piękny 
widok na naj-

wyższy szczyt 
Karkonoszy – 

Śnieżkę, której 
widok towarzy-

szył nam przez 
całą wycieczkę. 
Potem zjechali-

śmy w dolinę, 
aby rozpocząć 

zwiedzanie pa-
łaców i ogro-

dów. Byliśmy między innymi w 
Pałacu Paulinum w Jeleniej Gó-

rze, park w Staniszowie, zespół 
pałacowy w Mysłakowicach, Pa-

łac Wojanów, zamek Karpniki, 
park w Bukowcu. Wiele pałaców 
jest pięknie odrestaurowanych i 

mieszczą się w nich hotele lub 
restauracje. 

Warto wrócić do tego pięknego 
zakątka naszego kraju.  

 W sobotę 26 września w 
kościele im. ks. M. Lutra odbył się 
pierwszy w jesiennej edycji kon-

cert z cyklu Organy plus. Tym ra-
zem na organach zagrał Jarosław 

Wróblewski , a następnie w du-
ecie akordeonowym Marek An-

drysek z jednym ze swoich 
uczniów. 
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Otwórzmy serca dla uchodźców 

List pasterski Biskupa Kościoła  

"Chciałbym abyśmy byli Kościołem 

służącym Bogu poprzez miłość wyra-

żaną pomaganiem biednym. Kochaj-

my uchodźców, bo w nich przychodzi 

do nas  Chrystus."  

 
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,  

 Nie ma chyba wśród nas niko-
go, kto nie słyszał o napływie do Unii 
Europejskiej fali uchodźców. Obrazy z 
greckiej wyspy Kos, czy z dworców 
kolejowych na Węgrzech mogą budz ić 

przerażenie. Widać ludzi zdetermino-
wanych, ale także mocno sfrustrowa-
nych, którzy oczekują pomocy, a czę-
sto spotykają się z agresją. 
 Po burzliwych dyskusjach Rząd Rzecz-

pospolitej zadeklarował, że w ciągu 
dwóch najbliższych lat przyjmie ok. 
2000 uchodźców z k rajów objętych 
wojną. Na mocy rządowych zobowią-
zań stopniowo pojawiać się  będzie  w 

Polsce coraz więcej osób szukających 
bezpiecznego miejsca dla siebie i swo-
ich rodzin. 
   
 Ostatnio coraz głośniej s łychać 

głosy twierdzące, że Polska nie po-
winna przyjmować uchodźców.  
Niestety wypowiadają je także osoby 
publiczne, politycy.  Jest to o tyle nie-

zrozumiałe, że wielokrotnie w dzie-
jach Polski i to wcale nie tak dawno, 

część naszych rodaków była zmusza-
na do ucieczki z kraju. Będąc ostatnio 

w Berlinie widziałem jeden z  ośrod-
ków dla uchodźców. Okazało się, że  
gdy powstawał, to korzystali z niego 
głównie Polacy i obywatele NRD, na-
stępnie uciekinierzy z objętych wojną  

Bałkanów, a teraz Syryjczycy i inni.  
Rozumiem lęki współobywateli. Do 
tej pory nie mie liśmy do czynienia z  
dużą falą imigrantów w naszej ojczyź-
nie. To, co nowe często budzi s trach.  

Można go przełamać tylko przez pod-
jęcie wysiłku zgłębienia tematu. Dla-
tego ostatnio intensywnie rozmawia-
my z naszymi partnerami z Niemiec 
by móc poznać ich doświadczenia. A 

mają je olbrzymie. Tylko w tym roku 
przygotowują się do przyjęcia około 
800 tys. uchodźców. Oczywiście z tą  
falą mierzy się dobrze zorganizowany  
mechanizm opieki społecznej, ale 

także Diakonii, Caritasu i organizacji 
społecznych. Zwrócono nam jednak  
uwagę, że w pewnym momencie nie-
zbędne jest zaangażowanie społe-
czeństwa. I tutaj wskazują na niezwy-

kle istotną rolę paraf ii.  Jest to dla  
miejscowych zborów nowe wyzwanie,  
ale też sprawia, że wierni zyskują 
przestrzeń dla wyrażania w czynie 

swojej wiary. 
   

List pasterski Biskupa Kościoła 
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 Wskazano, że wszystkie bada-
nia socjologiczne dowodzą, że nie jest 

to droga jednokierunkowa, ale zysku-
ją obie strony. Na pomocy imigran-
tom zyskują także ci, którzy pomaga-
ją. Oczywiście nie  chodzi o zysk w 
sensie materialnym. Otwieranie serc 

na potrzeby innych ubogaca. Sprawia, 
że poszerzają się  nasze horyzon-
ty.  Pomaganie, choć trudne, może 
dawać wiele radości, satysfakcji i da-
wać poczucie prawdziwego sensu 

życiu. Dotyka się przecież is toty egzy-
stencji życia człowieka.  
Często nie chodzi o spektakularną i 
wymagającą wiele wysiłku pomoc.  
Wystarczy wsparcie w załatwianiu 

spraw w urzędzie, a czasami tylko 
wspólne spędzenie czasu. 
 To, na co zwrócono uwagę, to fakt, 
że uchodźcy są w przytłacza jącej 
większości ludźmi uciekającymi przed 

przemocą, wojną i przychodząc do 
nowego kraju szukają pokoju. Nie  
stanowią zagrożenia. Muszę powie-
dzieć, że to, co zobaczyłem i us łysza-
łem było ba rdzo budujące. Tym bar-

dziej jest mi czasami wstyd, gdy szu-
kamy wszelkich możliwych wymówek, 
aby uniknąć trudu pomocy bliźnim w 
potrzebie. 

   
 Wypada, więc zadać sobie py-
tanie: Jak przyjmiemy imigrantów, my 
Polacy i wierzący chrześcija nie? 
Właściwie – mógłby ktoś powiedzieć -  

to nie problem Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP, bo jesteśmy zbyt 
małą społecznością, jesteśmy zbyt 

biedni. Nie mamy zbyt wiele do zaofe-
rowania. Ale jako mniejszość wyzna-

niowa, zdecydowanie na mniejszą  
skalę czasem doświadczamy wyobco-
wania, podobnego do tego, co mogą 
przeżywać uchodźcy. Może te do-
świadczenia pozwolą na większą dozę 

współczucia, zrozumienia?  
   
 Jak powinniśmy się zachować 
wobec imigrantów? 
Myślę, że wszyscy dobrze wiemy, jaka 

powinna być odpowiedź. Wypływa 
ona z nauki naszego Mistrza. Miłość 
powinna być widoczna w czynie. Nie  
można kochać Boga nie kocha jąc ludzi 
(por. 1 J 4,20 – 5,3). Mamy kochać 

wszystkich bliźnich niezależnie od 
koloru skóry, kraju pochodzenia czy 
nawet re ligii, którą wyznają. Przypo-
wieść o miłosiernym Samarytaninie  
nie pozostawia nam pola innej inter-

pretacji. 
   
 Oczywiście, że do przyjęcia  
osób szukających w Polsce schronie-
nia i bezpieczeństwa musimy się do-

brze przygotować, a nasze działania  
przemyśleć. Zadanie nie jest łatwe. 
Przybywające do nas osoby będą po-
chodzić z innych kręgów kulturowych, 

mieć inne przyzwyczajenia, mówić 
innym językiem. Będą też pełni lęków 
i przerażających obrazów tego, czego 
doświadczyli uciekając ze swoich do-
mów przed bezpośrednim zagroże-

niem ich życia i zdrowia. 
Świat, do którego trafią, będzie dla  
nich obcy, niezrozumiały, a nierzadko 

List pasterski Biskupa Kościoła  
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wrogi. Mamy też świadomość do-
świadczeń innych krajów, które poka-

zują, że proces asymilacji nie przebie-
ga bezproblemowo. Integracja to 
żmudny proces. Jego pomyślne za-
kończenie zależy od dobrej woli i wy-
siłku obu stron. Wymaga też cierpli-

wości i wzajemnej wrażliwości, bo na  
przeszkodzie wzajemnego zrozumie-
nia staną nie tylko czynniki kulturowe 
i religijne, ale też bariera językowa, 
gdyż nie zawsze będzie tak, że przy-

będą do nas osoby mówiące w języku 
angielskim, niemieckim nie wspomi-
nając o polskim. 
  
 Czy jest to jednak powód, żeby  

odmówić pomocy potrzebującemu?  
Co jest naszym chrześcija ńskim, żeby 
nie powiedzieć, ludzkim obowiąz-
kiem? Jak się zachować, żeby pozo-
stać wiarygodnym? 

Proszę Was o rozmowę na ten temat 
podczas spotkań, godzin biblijnych,  
spotkań parafialnych. Duchownych 
zachęcam, aby wygłaszając kazania 
zwracali uwagę na fakt, iż imigranci 

są także naszymi bliźnimi, którzy  
oczekują na pomoc. Proszę publikuj-
cie artykuły dotyczące pomocy  

uchodźcom w Waszych periodykach 
parafialnych i diecezjalnych.  

  Dziś też po raz kolejny proszę 

Was o modlitwę za tych, którzy z  

różnych powodów uciekają ze swo-

ich ojczyzn. 
  

 Będę wdzięczny za informację  
z parafii, które przygotowują się do 
pomocy imigrantom, a te, które się 
wahają proszę o otwarcie serc (por. 2 
Kor 6,13). Chętnie  będziemy służyli 

pomocą w zdobywaniu doświadczeń.  
Gdy każdy z nas przyłoży się do dzie-
ła, to razem możemy zrobić coś waż-
nego. 
 Chcia łbym abyśmy byli Kościołem 

służącym Bogu poprzez miłość wyra-
żaną pomaganiem biednym. Kochaj-
my uchodźców, bo w nich przychodzi 
do nas Chrystus (Mt 25,31-46)  
Kończę s łowami Pawła z listu do Gala-

cjan: "A czynić dobrze nie ustawajmy,  

albowiem we właściwym czasie żąć 

będziemy bez znużenia. Przeto, póki 

czas mamy, dobrze czyńmy wszyst-

kim, a najwięcej domownikom wia-

ry." (Gal. 6, 9-10).  

 ks. Jerzy Samiec 
                            Biskup Kościoła  

List pasterski Biskupa Kościoła 

Bądź na bieżąco 

www.chorzow.luteranie.pl 
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Zapraszamy do wzięcia udziału  
w parafialnym konkursie fotograficznym  
„Pory roku z wersetem biblijnym w tle’’ 

Tematyka konkursu dotyczy pór roku i obejmuje cztery kategorie 

konkursowe: wiosnę, lato, jesień i zimę. Można zgłosić maksy-
malnie 1 zdjęcie w każdej kategorii  konkursowej, w formie  

wydruku na papierze fotograficznym w formacie 15×21,  

w ustawieniu poziomym.  

Do zdjęcia  musi  być dopasowany wybrany werset biblijny s to-
sowny do treści  zdjęcia oraz wskazana kategoria konkursowa. 

 

Kartę zgłoszenia (wg wzoru) oraz zdjęcie/zdjęcia w kopercie z do-
piskiem „Parafialny konkurs  fotograficzny” należy składać w kan-
celarii parafialnej (ul . Dąbrowskiego 22) lub bezpośrednio do ks . 
B. Cichego do dnia  30 listopada 2015 r. 

Pełny regulamin konkursu oraz karta  zgłoszeniowa do pobrania 
na  stronie internetowej www.chorzow.luteranie.pl 

Zapraszamy na niedzielne spotkanie parafialne 

na którym powspominamy  

i podzielimy się  

pomysłami na spędzenie wakacji  

oraz odwiedzimy Gruzję, Grecję i Francję. 
 

Niedziela 25.10. godz. 16:00 sala parafialna 
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17 Ewangelicki Turniej Piłki No żnej Halowej o Puchar  
im. ks. Andrzeja Hauptmana.  

  

Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Zabrzu i Gliwicach z radością 
zapraszają wszystkich na 17 Ewangelicki Turniej  Piłki No żnej  Halo-

wej  o Puchar im. ks. Andrzeja Hauptmana.  
  
  

Termin: 14 listopada 2015 r. (sobota) ,  
ul. Matejki 6, MOSiR Zabrze 
Początek rozgrywek: g. 8.30 

Drużyny powinny zgłosić  się gotowe do rozgrywek: g. 8.00. 
Przewidywany koniec rozgrywek: g. 17.00. 

  
  

Turniej przeznaczony jest dla członków Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. 

 

Szczegóły oraz regulamin:  

www.ewangelicy.gliwice.pl (aktualności) 

Ogłoszenia 
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Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.  

Dzieje Apostolskie 20,35 

 

"Prezent pod choinkę" to ogólnopolska akcja charytatywna, która pro-

wadzona jest w Polsce od 2001 roku, polega na przygotowywaniu 

przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów dla dzieci najuboż-

szych, potrzebujących naszego wsparcia za granicą, a od 2013 roku do 

tych, którzy mieszkają na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii. 

Także i w tym roku chcemy przyłączyć sie jako Parafia Ewangelicko-

Augsburska w Chorzowie do tej akcji! 

Prezenty pakowane są do pudełek (o przybliżonych wymiarach 30/-

20/10 cm czyli takich, jak po butach), a ofiarodawcy mogą zdecydo-
wać o tym, dla którego dziecka przygotowują prezent - dla chłopców 

bądź dziewczynek w różnych przedziałach wiekowych.   

Osoby, które chcą przygotować prezent, lecz nie mają na to zbyt wiele 

czasu, mogą skorzystać z tak zwanej wirtualnej paczki—wpłacając pie-

niądze. Szczegóły na:  (www.cme.org.pl) 

UWAGA 

termin przynoszenia paczek do kancelarii  

parafialnej do 10 listopada! 

Ogłoszenia 
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Data Zapraszamy na... 

4.10 (ND) 

10.00 kościół Lutra 

Nabożeństwo w Dziękczynne Święto 
Żniw (proszę przynosić do kancelarii 

9-11.10 (PT-ND) 

ewangelicka parafia w 

Gliwicach 

Dni Ewangelizacji w Gliwicach 

(program na 

www.ewangelicy.gliwice.pl) 

10.10 (SOB) 10.00 Sprzątanie cmentarza 

11.10 (ND)  

po nabożeństwie 
Herbatka  parafialna  

12.10 (PON) 18.00 Spotkanie bibli jne  

18.10 (ND)  

po nabożeństwie 

Zebranie rodziców przyszłorocznych 
konfi rmantów 

24.10 (SOB) 10.00 Sprzątanie cmentarza 

25.10 (ND) 16.00  

sala parafialna 

Spotkanie parafialne "Wspomnienia z 
wakacji " 

Zapraszamy 

Propozycje na październik 
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