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 Słowo od Duszpasterza 

Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii  

   Słowo od  
Duszpasterza 

Motto: Pójdź za mną, a umarli nie-

chaj grzebią umarłych swoich. (Mt 

8,22) 

Niech umarli grzebią umarłych swo-

ich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 

(Łk 9,60) 
 

Jak co roku zadziwiony będę dniem 1 
listopada. I nieważne jak go nazwę – 
czy dniem Wszystkich Świętych jak 

chce tradycja Kościoła Rzymskokato-
lickeigo, czy Pamiątką Umarłych jak 
chce Kościół Luterański. Jako ewan-
gelicy mamy jeszcze jedną możłiwość 

– dzień 1 listopada możemy nazwać 
dniem Świętych Pańskich. Niczego 
nie zmyślam, proszę zobaczyć w 

książce "Z Biblią na co dzień". Zwał 
jak zwał i tak chodzi o największe 
święto naszego narodu. Właśnie 
wtedy zachowujemy się bardzo irra-

cjonalnie. 
Przyozdabiamy groby naszych bli-
skich. Jak pięknie wtedy wyglądają 
nasze cmentarze. Mienią się kolora-

mi świeżych kwiatów, złoci się nad 
nimi blask zapalonych zniczy i  wszę-

dzie rozchodzi się zapach parafiny. 
Tłum na nich jak nigdy. Wcześniej i 
później tak pusto i  cicho. Czy ktoś 

zadał sobie trud i  policzył, ile pienię-
dzy zostawia na grobach: znicze, 
kwiaty, wieńce, sztuczne palmy. Nie 
chcę nikogo krytykować ani obrazić, 

jedynie skłonić do refleksji. W dzień 
1 listopada i  kilka dni wcześniej traci-
my umiar, a coraz częściej dobry 

smak. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby umówić się z rodziną: my kupimy 
to, wy coś innego. Kilka dni później 
wszystko i  tak więdnie, szarzeje, lą-

duje na śmietniku albo, co gorsza, 
wala się przez cały rok po cmenta-
rzu. 

Mamy dzień wolny od pracy, nawet 
sklepy są zamknięte. Tkwimy w ja-
kimś dziwnym paraliżu, tylko ruch na 
drogach panuje okrutny. Zdumiony 

jestem naszym zaangażowaniem, 
ilością sił i energii, jakie wkładamy w 
ten dzień. Jesteśmy w stanie przeje-
chać setki kilometrów, aby do-

trzeć ...na cmentarz i  odwiedzić, jak 
mówimy, ...groby naszych bliskich. 
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Zdumiewa mnie ten dzień bo nie jest 
naszym luterańskim świętem ani 
dniem, kiedy wspominamy swoich 

bliskich. W tradycji  naszego Kościoła 
dniem, kiedy wspominamy zmarłych 
jest Niedziela Wiczności – ostatnia 
niedziela roku kościelnego. Dzień 

wszystkich świętych wdarł się przebo-
jem do naszej pobożności i  staje się z 
roku na rok coraz bardziej popularny. 

A jeszcze pół wieku temu nasze lute-
rańskie cmentarze wolne były od 
zniczy, kwiatów, wieńców, sztucznych 
palm. Wiem, bo pytałem starszych 

parafian. Coś się zmieniło – w nas, w 
naszej pobożności, w doświadczaniu 
przemijania, w oczekiwaniu na przyj-

ście Chrystusa. 
Zadziwia mnie to, że z nie naszego 
święta zrobiliśmy dla siebie dzień 
świąteczny, a zapominamy i niedoce-

niamy święto, które jest tylko nasze, 
luterańskie. W cieniu zapomnienia, a 
może lekceważenia stoi Święto Refor-

macji  z wyblakłymi hasłami: tylko 
Chrystus, tylko Pismo, tylko łaska i 
tylko wiara. 

ks. Bogusław Cichy 

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 sto-
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 
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Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Panem wszystkiego 
Spraw dobrych, jak i tych trudnych 
Dziękuję za świadomość  tego, że Ty nad wszystkim panujesz 
Że jesteś w stanie dać nadzieję 
Wtedy, gdy z racjonalnego punktu widzenia 
Nie może jej już być 
I nie ma prawa ona istnieć 
  
Dziękuję za to, że Ty przemieniasz smutek w radość 
Łzy bezsilności w łzy wzruszenia 
Dziękuję, że dzięki Tobie mogę mieć świadomość 
Że Ty jesteś większy ponad ludzkie rozumienie 
I że masz swą pieczę nad swoimi dziećmi 
Dzięki Tobie mogę bez obaw  powiedzieć, że czegoś nie wiem 
Że nie umiem czegoś wytłumaczyć… 
Ale nie mam wcale potrzeby wszechwiedzy i wszechmocy 
I  nie czuję się w tym wszystkim bezradna 
Bo mogę mówić, że jesteś Ty, Ojcze 
Który działasz, który kochasz 
Który daje swoim dzieciom tylko dobre rzeczy 
I który nigdy nie przedłoży przed nas sprawy trudniejszej 
Niż ta, którą jesteśmy w stanie przyjąć, znieść, zaakceptować… 
  
Dziękuję, za to wszechogarniające uczucie 
Że nigdy nie zostawisz mnie samej 
Gdy ja nie wiem, co powiedzieć 
I że mogę mówić o Tobie i do Ciebie 
A przez to innym nieść pełną pokoju nadzieję 
  
Dziękuję, że gdy ktoś w łzach mówi: pomóż! 
Mogę przyjść do Ciebie i w modlitwie 
Powierzyć kompletnie wszystko 
Dziękuję, bo bez Ciebie straciłabym sens 
Bo bez Ciebie żyłabym jak bez Światła 
Bo bez Ciebie nic nie byłoby takie, jak jest 
Bo bez Ciebie nie byłoby nadziei wbrew nadziei 
  
Dziękuję!       

Ju
styn

a M
in

kin
a

 

Poezja 
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 Kącik dla dzieci młodszych 

Nie masz się czego bać.  
Nawet włosy na twojej głowie są policzone.  

Bóg kocha cię bardziej niż cokolwiek innego na świecie.  

(na podst. Ew. Łukasza 12,7) 

 

Zadam ci pytanie: czy kiedykolwiek próbowałeś policzyć, ile masz 
włosów? A Bóg to zrobił! Jeżeli On dba nawet o coś tak niepozorne-
go jak włos, to nigdy nie zapomni o żadnej twojej potrzebie!  

(z „365 biblijnych obietnic dla małych serc”) 
 

Znasz tę piosenkę? 

Wróbelki małe kocha Bóg, od zguby chroni je, 
A jeśli ptaszki kocha Bóg, to kocha także mnie! 
On kocha mnie, On kocha mnie,  
Ja wiem – On kocha mnie! 
A jeśli ptaszki kocha Bóg, to kocha także mnie! 
 

Pokoloruj ptaszki:  
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Już niedługo po raz kolejny rozpoczniemy adwent. Z jednej strony 
okres ten przygotowuje nas do świętowania Bożego Narodzenia, 
jednak przede wszystkim czas ten ma nam przypominać, że wciąż 
czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. On powróci tutaj!  

I chce, żebyśmy byli gotowi na ten moment.  

Biblia mówi, że dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi 
(List do Rzymian 8,14). O tym prowadzeniu świadczy między inny-
mi owoc Ducha, który ma być widoczny w naszym życiu. Możemy 
przeczytać o nim w Liście do Galacjan 5,22: 

 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość 
(opanowanie).”  

Zastanów się, czy te cechy określają Ciebie, Twoje zachowanie, my-
śli. Porozmawiaj o tym z Bogiem i z kimś bliskim.  

A dla utrwalenia, wpisz poszczególne części owocu do krzyżówki: 

Opracowała: Lucyna Bujok 
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☺ Humor z befką 
Dyrygent chóru kościelnego mówi przy kawie do swoich znajo-
mych: „Moja córka przeszła właśnie mutację!” Ci na to z uśmie-
chem: „Wkręcasz nas, dziewczyny przecież nie przechodzą muta-
cji.” Na to kantor: „Ależ tak, moja córka przeszła. Najpierw dała 
kosza tenorowi, a teraz chodzi z barytonem.” 

 

Katechetka nie może przeprowadzić zajęć, bo mała Renia ciągle 
przeszkadza w prowadzeniu lekcji. W swojej bezradności nauczy-
cielka daje dziewczynce list do jej rodziców, w którym pisze: 
„Państwa córka za dużo gada na lekcji!” Kiedy ojciec dostał kartkę i 
miał ją podpisać, zmarszczył czoło i napisał: „Musiała by Pani naj-
pierw poznać jej matkę. Z szacunkiem Jan Kowalski.”  

 

Do pewnej parafii skierowano nowego praktykanta. Przy pierw-
szym spotkaniu z proboszczem, przełożony pyta: „Czy jest Pan 
właściwie żonaty?” „Nie”, odpowiada nowy, „ale mimo wszystko 
robię to co mi się każe.” 

 

Grupa amerykańskich żołnierzy odbywa ćwiczenia NATO w Szwe-
cji. Niektórzy żołnierze biorą udział w niedzielnym nabożeństwie 
mimo tego, że nie znają ani słowa po szwedzku.  W pewnym mo-
mencie mężczyzna w ławce przed nimi wstaje, więc oni czynią po-
dobnie, bo myślą, że nabożeństwo się skończyło i chcą wyjść z ko-
ścioła. Kiedy wstali cały kościół wybuchnął śmiechem. Zapytali 
więc księdza, co to ma znaczyć. Na to ten, nie mogąc powstrzymać 
śmiechu odpowiedział: „Właśnie mieliśmy zacząć chrzest dziecka i 
poprosiłem ojca o powstanie.”   

Zebrał i  opracował: xwf 
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II Rocznica powstania  
Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej 

 

W listopadzie świętujemy II 
rocznicę powstania Chrześci-
jańskiej Telewizji Interneto-
wej, która tworzona jest 
wspólnie z parafią ewangelic-
ką w Bytomiu-Miechowicach.  

Od listopada 2013 roku, co 
tydzień, pojawia się film, któ-
rego celem jest  wprowadzenie 
widza w niedzielną tematykę 
nabożeństwa oraz zaproszenie 
do wspólnego pochylenia się 

nad tekstem biblijnym w ko-
ściele. W nagraniach biorą 
udział duchowni obu parafii 
oraz zapraszani do nagrań du-
chowni z innych ewangelickich 
parafii.  

Serdecznie zapraszamy do 
oglądania oraz subskrypcji ka-
nału Chrześcijańskiej Telewizji 
Internetowej.  

Zapraszamy! 

ChTI 
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Radio Katowice, Po prostu, 
1 listopada 2015r. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 
abyśmy posiedli mądre ser-

ce!  
Ps 90,12 

Dzisiejszy dzień skłania nas do 
zatrzymania się i zamyślenia 
nad przemijaniem i umiera-
niem. Charakterystyczny sze-
lest liści, zapach palących się 
zniczy na grobach wreszcie 
wpatrzone w dal zamyślone, 
czasem rozmodlone spojrzenia 
sprawiają, że nie do końca 
umiemy się odnaleźć w tym 
wszystkim ze swoimi emocja-
mi. Bo z jednej strony towarzy-
szy nam smutek, żal, no bo 
przecież odwiedzamy, czasem 
tylko raz w roku groby naszych 
bliskich, którzy byli wśród nas, 
ale od nas odeszli, z drugiej 
strony gdzieś pomiędzy tym 
wszystkim chrześcijańska na-
dzieja, że przecież, ci co ode-

szli, odeszli do Bożej wieczno-
ści, do lepszego świata… Ten 
pierwszo listopadowy dzień 
skłania nas do przymusowych 
rekolekcji i zastanowienia się 
nad naszym przemijaniem i 
naszym odchodzeniem. Często 
mam wrażenie, że łzy które 
spadają z naszych powiek pod-
czas pogrzebów, to łzy nad na-
mi samymi. Płaczemy, bo że-
gnamy, płaczemy, bo zostaje-
my sami, płaczemy w obliczu 
nowej nieznanej rzeczywisto-
ści, która przerażająco rysuje 
się nad nami, wreszcie płacze-
my, bo nie jesteśmy gotowi na 
swoje odejście… Psalmista pro-
si Boga, by nauczał nas liczyć 
nasze dni… Co to znaczy? Może 
to dziwne, ale Ilekroć staje na 
cmentarnej ziemi, zastana-
wiam się ile tych dni jeszcze mi 
zostało i w jaki sposób przyj-
dzie mi odchodzić z tego świa-
ta... Przecież rozważając Słowo 
Boże powinienem mieć przed 

Rozważanie 

O liczeniu dni 

ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz Parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 
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oczami Boża wspaniałą, wiecz-
ność! Powinienem się cieszyć, 
bo idę na spotkanie ze Zbawi-
cielem… Jednak to, co chyba 
nas trzyma tu na ziemi, to nie 
bogactwa, nie ludzie i relacje, 
ale chyba fakt, że nie potrafimy 
sobie poradzić z naszym prze-
mijaniem i obumieraniem. Tak 
jak po zielonkawej wiośnie, 
gorącym lecie, przychodzi je-
sień, a potem zima, tak prze-
cież i nasze życie kiedyś doj-
dzie do tego momentu. Mądre 
serce, o którym mówi psalmi-
sta, to serce pogodzone z rze-
czywistością przemijania, ser-
ce przygotowane na spotkanie 
z Panem życia i śmierci – Jezu-
sem Chrystusem, Bogiem, któ-
ry jest celem i nadzieją, to go-
dzenie się ze swoimi ograni-
czeniami, godzenie się z prze-
mijaniem  i zaakceptowanie 
faktu jakim jest śmierć… Czę-
sto to wszystko utrudnia nam 
życie pełnią życia i powoduje 
zgorzknienie. Ale czy nie war-
to, właśnie za Psalmistą prosić 
Boga o mądrość, by tak przeli-

czyć życie, by tak żyć, żeby jeśli 
Bóg da, u jego kresu stwierdzić 
– Boże idę do ciebie spełniony, 
szczęśliwy albo jak u Hioba 
syty dni, i Panie oczekuje jesz-
cze więcej od Ciebie, bo mam 
nadzieję zmartwychwstania i 
nowego życia, które mi przygo-
towałeś...  

Życzę Wszystkim, szczególnie 
tym, którzy niedawno stracili 
swoich bliskich i zmagają się 
ze swoją żałobą, by w ten dzi-
siejszy, trudny, refleksyjny 
dzień, wspominanie tych, któ-
rzy odeszli, było czymś więcej 
niż tylko symboliczne zapale-
nie świecy, życzę by może wła-
śnie dzisiaj zmierzyć się ze 
swoim liczeniem dni życia… 

Wreszcie pamiętajmy też, pod-
czas tego liczenia swoich dni, 
na słowa Apostoła Pawła, że to 
co widzialne jest doczesne, a to 
co niewidzialne jest wieczne… 

Niech Bóg Was błogosławi! 
Amen.  

Rozważanie 



 12  Informator parafialny, Nr 11 (164) 2015 

 Temat miesiąca 

Rozwód 

ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz Parafii w Gliwicach  

i Pyskowicach 

I przystąpiwszy faryzeusze 
pytali go, kusząc: Czy wolno 
mężowi rozwieść się z żoną? 
A On odpowiadając, rzekł im: 
Co wam nakazał Mojżesz? 
Oni na to: Mojżesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i od-
dalić ją. A Jezus im rzekł: Z 
powodu zatwardziałości ser-
ca waszego napisał wam to 
przykazanie. Ale od początku 
stworzenia uczynił ich Bóg 
mężczyzną i kobietą. Dlatego 
opuści człowiek ojca swego 
oraz matkę i połączy się z 
żoną swoją. I będą ci dwoje 
jednym ciałem. A tak już nie 
są dwoje, lecz jedno ciało. Co 
tedy Bóg złączył, człowiek 
niechaj nie rozłącza. 

Mk 10,2-9 

Tekst z Ewangelii Marka wy-
wołuje bardzo trudny, być mo-
że bolesny, ale ważny temat - 
małżeństwo i rozwód. Zastana-
wiałem się, czy gdyby taki wła-
śnie tekst kazalny nie został 

wyznaczony na tę niedzielę, 
podjąłbym się tego tematu z 
własnej nieprzymuszonej woli. 
Myślę, że nie. Myślę, że wybrał-
bym coś łatwiejszego. Jednak w 
świetle tego, co mówią specjali-
ści i obserwatorzy, w świetle 
kryzysu rodziny i małżeństwa, 
o którym coraz częściej się sły-
szy, warto ten temat poruszyć. 
Boże Słowo nigdy nie chce 
działać na naszą niekorzyść, ale 
chce inspirować nas do zmiany 
naszego myślenia, podejścia. 
Przyjrzyjmy się temu, co na 
temat małżeństwa (i rozwodu) 
mówi Bóg. 

Sprawa numer jeden. Kiedy 
nagrywaliśmy materiał do 
Chrześcijańskiej Telewizji In-
ternetowej Pani Sędzia, która 
przyjmowała nas w Sądzie 
Okręgowym powiedziała, że 
rozwody „produkowane są ta-
śmowo”. Przeprowadza się jed-
ną sprawę rozwodową za dru-
gą. Sędziowie pracują od rana 
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do wieczora. Oczywiście nie 
tylko dzisiaj, ale także w cza-
sach Jezusa małżeństwa prze-
chodziły rożne trudności. Fary-
zeusze zadają Jezusowi pytanie 
bardzo ważne dla nich samych, 
ale ważne także dla nas. Czy 
wolno mężowi rozwieść się z 
żoną? Sprawa jest jednak bar-
dziej skomplikowana, niż się 
wydaje. Dlatego, że faryzeusze 
byli odwiecznymi wrogami Je-
zusa. Odkąd Jezus rozpoczął 
swoją publiczną działalność, 
Faryzeusze występowali prze-
ciwko Niemu, szukali sposobu, 
aby Go wyeliminować z życia 
publicznego i tym samym po-
zbyć się konkurencji. W trzecim 
rozdziali Ewangelii Marka mo-
żemy przeczytać, że faryzeusze 
konsultowali się z przedstawi-
cielami władzy świeckiej, w jaki 
sposób zabić Jezusa. Próbowali 
różnych sposobów. Niestety 
pytanie, które zadają (Czy wol-
no się rozwieść) jest jednym ze 
sposobów na zabicie Jezusa. To 
pytanie jest dobrane i skonstru-
owane w sposób bardzo wyra-
chowany i przemyślany.  

Jezus znajduje się na terenie, 
który był nazywany Pereą. Pe-
rea była zarządzana przez He-
roda Antypasa. W Ewangelii 
Marka poznajemy historię tego 
władcy. Herod Antypas bardzo 

chciał poślubić żonę swojego 
brata. Przeciwko takiemu za-
chowaniu wystąpił Jan Chrzci-
ciel. Herod podporządkował się 
Janowi, ponieważ lud uważał 
Jana za proroka (władca bał się 
rozruchów). Historia potoczyła 
się jednak tak, że pewnego dnia 
córka kobiety, z którą Herod 
chciał się ożenić tańczyła przed 
Herodem i ten taniec bardzo 
spodobał się władcy. Herod 
obiecał młodej dziewczynie, że 
spełni każde jej życzenia. Tan-
cerka skonsultowała prośbę z 
matką i zażyczyła sobie do He-
roda głowy Jana Chrzciciela na 
tacy. Herod nie miał wy jścia.  
Musiał ściąć Jana i ty m samy m 
pozby ł się przeszkody,  która 
stała mu na drodze do małżeń-
stwa z Herodiadą. Jan Chrzciciel  
zapłacił głową za swój konser-
waty wny pogl ąd w kwestii mał-
żeństwa i rozwodu.  

Faryzeusze, kiedy zadają Jezu-
sowi pytanie, czy wolno mężo-
wi rozwieść się z żoną, dosko-
nale znają tę sytuację i wiedzą, 
jaką wagę ma odpowiedź Jezu-
sa w miejscu, na którym się 
znajdują. To pytanie jest pro-
wokacją do ujawnienie się z 
poglądem, za który Jezus mógł 
zapłacić życiem. Ze strony fary-
zeuszy takie zachowanie było 
bardzo perfidne.  
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Mimo, że faryzeusze zadali 
bardzo trafne i ważne pytanie. 
Mimo, że odpowiedź na to py-
tanie jest bardzo istotna, fary-
zeusze nie byli tą odpowiedzią 
zainteresowani. Oni byli zain-
teresowani osiąganiem wła-
snych celów. Nauka Jezus ich 
nie interesowała. Co z tego, że 
postawili trafne pytanie, skoro 
byli zamknięci na odpowiedź. 

Dzisiaj musimy spytać samych 
siebie: Z jakim nastawieniem 
przychodzimy do Boga? Z ja-
kim nastawieniem zadajemy 
mu pytania? Z jakim nastawie-
niem słuchamy Jego Słowa, 
czytamy Biblię?  Czy to jest 
nastawienie faryzeusza, który 
zadaje pytanie, ale doskonale 
zna odpowiedź? A może to jest 
nastawienie pełne otwartości 
na odpowiedź, której  Bóg 
udzieli. Otwartości pomimo, że 
odpowiedź może uderzyć w 
nasze zachowanie, poglądy, 
postawę. 

Bardzo ważne jest, aby słuchać 
Bożych odpowiedzi i wejść z 
Nim w dialog. Jakie jest Twoje 
nastawienie? To pytanie jest 
istotne, ponieważ w kolejnych 
wierszach będziemy analizo-
wali odpowiedź Jezusa na py-
tanie, czy można się rozwieść. 

Sprawa numer dwa. Jezus od-
powiadając faryzeuszom zada-

je im kontrpytanie: Co wam 
nakazał Mojżesz? Oczywiście 
Jezus nie miał na myśli poglą-
dów Mojżesza, ale nawiązuje 
do Pisma, do Prawa, a więc do 
czegoś, co miało boską rangę. I 
faryzeusze odpowiadają: Moj-
żesz pozwolił na dać list roz-
wodowy kobiecie i oddalić ją. 
W Pięcioksięgu (5 Mż 24,1) 
znajduje się przepis, który o 
liście rozwodowym, ale okazu-
je się, że już w tamtych czasach 
ten przepis był bardzo naduży-
wany. Ludzie rozwodzili się z 
powodów bardzo błahych, na 
przykład: kiedy kobieta cho-
dziła z rozpuszczonymi włosa-
mi, mężczyzna miał wystarcza-
jący powód, by ją oddalić. Kie-
dy z jakiegoś powodu suknia 
kobiety uniosła się tak, że oso-
by postronne zobaczyły jej na-
gie kostki, mężczyzna mógł 
wręczyć jej list rozwodowy. Do 
rozwodu mogło dojść nawet 
wówczas, gdy posiłek przygo-
towywany przez kobietę został 
przypalony, albo zwyczajnie 
nie smakował mężowi. To są 
przykłady, które wskazują na 
nadużywanie i wypaczenie 
Prawa. 

Jezus mówi ponadto, że list 
rozwodowy został ustanowio-
ny z konkretnego powodu - ze 
względu na zatwardziałość 
ludzkich serc. Tą zatwardziało-
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ścią dotknięci są wszyscy, nie 
tylko Ci, którzy chcą się po-
brać, nie tylko Ci, którzy są w 
związku, czy rozwiązali zwią-
zek małżeński. Zatwardziałość 
serca dotyczy każdego czło-
wieka. Każdy człowiek ma wa-
dę serca - sklerokardię. 

Sklerokardia to greckie słowo, 
które składa się z dwóch wyra-
zów. Kardia - serce i skleros - 
zatwardziały, suchy, uparty, 
szorstki, wyschnięty, nieczuły. 
Mówić bardziej obrazowo, 
skleros to pewna twardość, 
która powstała w wyniku bra-
ku balsamu, olejku lub innego 
sposobu nawilżania. Jeśli zie-
mia była skleros, to znaczy, że 
była stwardniała i nie nadawa-
ła się pod zasiew. Fizycznie 
niemożliwe było, aby cokol-
wiek w nią wbić.  

Jezus mówi, że ta twardość 
dotyczy naszych serc. Odrzu-
cacie Boże nawilżenie, a to 
prowadzi do postawy bycia 
nieposłusznym, do rebelii. 
Oznacza to, że potrzebujemy 
pomocy kardiologa, który 
zdiagnozuje chorobę i zapro-
ponuje sposób leczenia, bez 
względu na stan cywilny, w 
który się znajdujemy.  

Jezus dalej odpowiada na pyta-
nie faryzeuszy. Również cytuje 
Pismo Święte, ale inne frag-

menty. Dlatego, że chce w po-
zytywny sposób scharaktery-
zować małżeństwo. Spójrzmy 
na kilka szczególnie podkre-
ślanych przez Jezusa cech mał-
żeństwa. 

Po pierwsze Jezus nawiązuje 
do samego początku i mówi, że 
Bóg stworzył jedną kobietę i 
jednego mężczyznę połączył 
ich razem tworząc związek. 

Po drugie Jezus pokazuje, że 
ten związek jest silną unią. 
Unia ta charakteryzuje się tym, 
że opuszczają dom rodzinny i 
przenoszą punk ciężkości  z 
relacji dziecko-rodzić na rela-
cję mąż-żona. Nie chodzi o ze-
rwanie relacji z rodzicami, ale 
o to, że relacja małżeńska staje 
się ważniejsze, niż inne relacje 
z ludźmi. 

Po trzecie Jezus mówi, że tych 
dwoje jest jednym ciałem. I 
tutaj pojawia się greckie sło-
wo, które odnosi się do proce-
su klejenia. Wyobraźmy sobie 
dwie kartki papieru, które 
smarujemy klejem i sklejamy 
ze sobą. Czy rozerwanie tych 
kartek jest możliwe? Myślę, że 
tak, ale te kartki nie będą wy-
glądały tak, jak przed skleje-
niem. Rozerwanie jedności  
małżeńskiej zawsze wiąże się 
ze zniszczeniem. Psychol ogia 
mówi, że rozwód jest zawsze 
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porażką. Bez wzgl ędu w jak ugo-
dowy ch warunkach się odbył i  
czy orzekano o winie. To roze-
rwanie powoduje zniszczenie.  

Po czwarte Jezus mówi: co Bóg 
złączył, człowiek niechaj nie 
rozłącza. Zastanawiałem się, 
kiedy dochodzi do tego złącze-
nia. Czy jesteśmy w stanie 
wskazać konkretny moment? 
Czy to się dzieje podczas ślubo-
wanie przed ołtarzem? Czy to 
się dzieje w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego? Trudno odpowiedzieć 
na to pytanie. Jednak wniosek 
ze słów Jezusa jest konkretny. 
Małżeństwo w jakiś sposób jest 
dziełem Boga. On zaplanował i 
zaprojektował małżeństwo i w 
dalszym ciągu to tego połącze-
nia chce się przyznawać i je 
błogosławić.  

Podsumowując. Jezus nie odpo-
wiada wprost na pytanie fary-
zeuszy. Nie odpowiada tak lub 
nie. Ale zachęca do refleksji na 
tym, czym jest małżeństwo, jak 
powinno wyglądać. 

Sprawa numer trzy. Nauczanie 
Jezusa jest bardzo radykalne i 
surowe. Słowa Jezus w kwestii 
małżeństwa i rozwodu są bar-
dzo kategoryczne. Jezus stoi 
bardzo wyraźnie na stanowisku 
nierozerwalności związku mał-
żeńskiego. Co w takim razie z 
osobami rozwiedzionymi? Czy 

mogą należeć do Kościoła? W 
jaki sposób względem nich po-
stępować? Czy mogą o sobie 
mówić, że są naśladowcami 
Jezusa?  

Zauważmy, że tamat małżeń-
stwa i rozwodu w Ewangeliach 
synoptycznych pojawia się 
przeważnie w kontekście pole-
miki z faryzeuszami, a więc od-
wiecznymi wrogami Jezusa. 
Polemika to coś zupełnie inne-
go, niż rozmowa duszpasterska. 
Jezus radykalizuje prawo i stoi 
na stanowisku nierozerwalno-
ści małżeństwa, ale inaczej roz-
mawia z faryzeuszami, a inaczej 
z Samarytanką przy studni, któ-
re prawdopodobnie była pię-
ciokrotnie rozwiedziona, a 
mężczyzna z którym żyła w 
momencie rozmowy z Jezusem 
nawet nie był jej mężem. Czy 
Jezus ją przekreślił. Czy powie-
dział jej: „Jesteś po rozwodzie, 
nie rozmawiam z Tobą!” Czy ją 
osądził i powiedział, że jest naj-
większą grzesznicą na świecie? 
Jezus ją sprowokował do wy-
znania, do nazwania rzeczy po 
imieniu, do określenia swojego 
położenia. Jezus zainspirował 
ją do wprowadzania konkret-
nych zmian w życiu. Wiele do-
brego z tej rozmowy wyniknę-
ło. Zachęcam do lektury czwar-
tego rozdziału Ewangelii Jana. 

Temat miesiąca 
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Inaczej Jezus rozmawiał z fary-
zeuszami, a inaczej rozmawiał 
z kobieta przyłapaną na cudzo-
łóstwie. Faryzeusze przypro-
wadzili taką kobietę do Jezusa i 
powiedzieli: Mojżesz nakazał 
takie kamieniować, a Ty co mó-
wisz? W zasadzie Jezus nie mu-
siał nic mówić. Prawo określa-
ło postępowanie jasno. Ale Je-
zus wziął tę kobietę w obronę. 
Nie wypowiedział się jako sę-
dzia, nie potępił. Inna sprawa, 
że wcale nie powiedział jej, że 
może żyć tak, jak do tamtej po-
ry. Ale podszedł do jej sprawy 
bardzo indywidualnie. Dzisiaj 
też do każdego z nas chce pod-
chodzić bardzo indywidualnie. 
Chce rozmawiać z nami bardzo 
bezpośrednio o naszych do-
świadczeniach. 

Szukając materiałów i źródeł 
do kazania, zajrzałem do pra-
wa naszego Kościoła i znala-
złem w Pragmatyce Służbowej 
taki zapis: Kościół Ewangelicko
-Augsburski w RP stoi na biblij-
nym stanowisku nierozerwalno-
ści małżeństwa. Tam jednak, 
gdzie małżeństwo uległo roz-
padowi i zostało roz-wiedzione 
wyrokiem Sądu, przyjmuje do 
wiadomości istniejący stan 
rzeczy jako wynik ludzkiego 
grzechu i zatwardziałości serc. 
Kościół nie przeprowadza po-
stępowania rozwodowego.  

Wydaje mi się, że osoby, które 
mają rozwód za sobą nie są z 
tego faktu dumne. A już na 
pewno nie potrzebują osądza-
nia. Kościół między innymi ro-
zumiem jako miejsce, do które-
go można się zwrócić i poroz-
mawiać, poszukać zrozumie-
nia, pocieszenia bez względu 
na swoją przeszłość. Owszem, 
Kościół to też miejsce, w któ-
rym trzeba nazywać rzeczy po 
imieniu. Nie naginać Bożego 
Słowa do swoich potrzeb. Ale 
jeśli zagrodzimy ludziom do-
stęp do Kościoła ze względu na 
to, co zrobili, to gdzie oni mają 
pójść? To dotyczy każdego na-
szego grzechu i zachowania. 

Czy jesteśmy zainteresowani 
indywidualnym spotkaniem z 
Jezusem? Czy jesteśmy zainte-
resowani rozmową, podczas 
której będziemy musieli na-
zwać rzeczy po imieniu, która 
mówi jak jest, ale podczas któ-
rej zyskujemy możliwość, by 
ruszyć do przodu, by się nie 
oglądać wstecz. Aby żyć pełnią 
życia, do której powołał nas 
Bóg. W Ewangelii Jana Jezus 
mówi, że przyszedł, abyśmy 
mieli życie i obfitowali. To zna-
czy, że każdorazowo Jezus chce 
dokonywać rekonstrukcji na-
szego życia. On przyszedł nie 
do tych, którzy ze wszystkim 
radzą sobie świetnie i mówią, 

Temat miesiąca 
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KWADRANS BIBLIJNY  
 
Kwadrans Biblijny, to tytuł cotygodniowej 

audycji, przygotowywanej przez Parafię 

Ewangelicką w Gliwicach i nadawanej w 

każdą niedzielę na antenie Radia CCM ok. 

godz. 9.00, która jest powtarzana ok. 

godz. 13.00. Audycja poświęcona jest pre-

zentowaniu i oma-wianiu poszczególnych 

ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego 

Testamentu. Zapraszamy też do słuchania 

naszej codziennej audycji radiowej Po Pro-

stu 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 

że nie potrzebują pomocy. On 
przyszedł do tych, którzy 
stwierdzają: „Jestem w mo-
mencie, w którym pomocy po-
trzebuje. W innym miejscu Bi-
blii Słowo mówi, że Jezus przy-
szedł na świat i umarł za nas, 
kiedy byliśmy jeszcze grzeszni-
kami. Dlatego póki trwa czas 
łaski możemy do Niego przy-
chodzić i uregulować swoją 
sytuację i relację z Nim. 

Zakończę wersetem z Księgi 
Izajasza: Tak mówi Pan: Gdzie 
jest list rozwodowy waszej 
matki, na mocy którego ją 

odprawiłem, lub kto jest tym z 
moich wierzycieli, któremu was 
sprzedałem? (Iz 50,1). Bóg się z 
nami nie rozwiódł, nie dał nam 
listu rozwodowego, nie oddalił 
nas. A miał bardzo wiele powo-
dów, aby to zrobić. On nas nie 
porzucił, bo byliśmy nieznośni, 
bo staliśmy się mniej atrakcyj-
ni, niż ktoś inny. I tego się mo-
żemy trzymać, że Bóg jest zaw-
sze przy nas. Na dobre i na złe. 
W zdrowiu i chorobie. Dopóki 
śmierć nie zakończy naszego 
życia tu na ziemi. Amen. 

Temat miesiąca 
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   Listy do Koryntian 
cz. 18 (2)    

Ks. Andrzej Komraus 

Zwiastowanie Ewangelii jest 
ostrzeganiem przed nadcho-
dzącym gniewem Bożym, jest 
wzywaniem do nawrócenia się,  
do przyjęcia Bożej łaski i  miło-
sierdzia, do uznania Chrystusa 
Jezusa jako jedynego Pana i 
Zbawiciela, do wejścia na nową 
drogę, do przyjęcia godności i  
obowiązków dzieci Bożych, 
dziedziców Bożej obietnicy. 
Apostoł Paweł doskonale o tym 
wiedział i  dlatego konsekwent-
nie głosił Ewangelię, świadom 
osobistej odpowiedzialności 
przed Tym, który go powołał.  

Tak więc wielkość zadania i  
ogrom odpowiedzialności, to 
dwie sprawy, które skłoniły 
Apostoła Pawła do rezygnacji z 
przysługujących mu z racji wy-
konywanych zadań przywile-
jów. Podobnie zresztą postąpił 
Barnaba. Paweł ograniczał swe 
prawa ze względu na dobro 
innych. Nie chciał, aby ktokol-

wiek mógł mu zarzucić,  że wy-
korzystuje swą szczególną po-
zycję. Unikał sytuacji, w której 
dyskusje na temat korzyści,  
jakie czerpie ze zwiastowania 
Ewangelii, mogłyby zakłócić 
jego działalność misyjną albo 
przyczynić się do zdeprecjono-
wania nauki, jaką przekazuje. 

Dowiadujemy się przy okazji, 
że inni Apostołowie i nauczy-
ciele korzystali ze wsparcia 
tych, wśród których pracowali. 
Obok Apostołów, którzy pro-
wadzili z konieczności życie 
wędrownych nauczycieli, i  któ-
rym w ich podróżach zwykle 
towarzyszyły małżonki, poja-
wiali się w zborach chrześci-
jańskich, zapewne również w 
Zborze Korynckim, inni wę-
drowni nauczyciele, wędrowni 
kaznodzieje,  niekoniecznie 
związani z którymś zborem. 
Wielu było takich, dla których 
wygłaszanie kazań było po pro-

Od Genesis do Apokalipsy 
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stu źródłem utrzymania i w 
miarę wygodnego życia.  Byli to 
często retorzy, mówcy, którzy 
potrafili mówić uczenie na każ-
dy temat, niekoniecznie odno-
szący się do spraw największej  
wagi. Umieli zyskać uznanie słu-
chaczy, zainteresować ich, zain-
trygować, a to wszystko przyno-
siło wymierne korzyści. Żaden z 
nich nie zhańbiłby się pracą 
własnych rąk, a przecież z takiej  
pracy utrzymywał się Paweł. 
Trzeba jednak pamiętać, że Gre-
cy brzydzili się pracą fizyczną, 
wolny Grek unikał takiej pracy. 
Arystoteles pisał, że wszyscy 
ludzie dzielą się na dwie grupy – 
kulturalnych, oświeconych oraz 
cieśli i nosicieli wody; praca 
tych drugich miała służyć utrzy-
maniu pierwszych. Ciekawe, że 
w świecie żydowskim obowią-
zywała zasada, że każdy rabin 
powinien nauczać za darmo, a 
utrzymywać się z handlu. Pręd-
ko pojawiło się jednak rozsze-
rzenie tej zasady o stwierdzenie, 
ze najbardziej miłosiernym 
uczynkiem jest  okazywanie ma-
terialnego wsparcia rabinowi. 
Tak więc, gdyby ktoś chciał za-
pewnić sobie odpowiednio wy -
godne miejsce w niebie, to naj-
bardziej pewny m sposobem mo-
gło by ć zaspokajanie wszystkich 
potrzeb rabina. No cóż, jak wie-
my, ta zasada wcal e nie umarła i  
doty czy  nie tylko rabinów… 

Kapłan, służący w świątyni,  
otrzymywał swój dział ze skła-
danych ofiar. Tak było w pogań-
skich świątyniach greckich, tak 
było też w świątyni jerozolim-
skiej. Nawet przy składaniu 
ofiar całopalnych kapłani zabie-
rali skórę zwierzęcia. Przy in-
nych ofiarach ze zwierząt spala-
no tylko tłuszcz lub tłuszcz i  
wnętrzności, reszta pozostawa-
ła dla kapłanów. Były też i takie 
ofiary, gdzie po spaleniu na ołta-
rzu tłuszczu i wnętrzności, resz-
tę dzielono pomiędzy kapłanów 
i ofiarodawcę. Kapłani otrzymy-
wali ponadto pierwsze owoce ze 
zbiorów pszenicy, jęczmienia, 
fig, granatów, oliwek, a także 
wina i miodu. Mieli ponadto 
prawo do jednej pięćdziesiątej  
części z plonu każdego zboża. 
Dziesięcina była też składana na 
rzecz świątyni ze wszystkiego, 
co mogło być pokarmem i było 
uprawiane na ziemi. Dziesięcina 
należała do Lewitów, ale kapła-
ni otrzymywali jej dziesiątą 
część. Była również ofiara cha-
lach z wyrobionego ciasta. Jeżeli 
ciasto było przygotowane z mą-
ki pszenicy, jęczmienia, owca 
lub żyta, wówczas każda rodzi-
na musiała oddać kapłanom jed-
ną dwudziestą czwartą jego 
część, a piekarz miejski czy 
wiejski – jedną czterdziestą 
ósmą część.  
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Przywilejów było więc dużo, ich 
istnienie było uzasadnione, ale 
przecież jednak jeszcze w cza-
sach apostolskich kapłani nie 
cieszyli się najlepszą opinią. 
Ludzi raziła ich zachłanność i 
bardzo wygodne życie. O ile 
średnio zamożna rodzina ży-
dowska spożywała mięso raz w 
tygodniu, to kapłanów często 
nękały choroby spowodowane 
nadmiernym tego mięsa spoży-
ciem. Możliwość korzystania z 
przywilejów – podkreślam: na-
leżnych i uzasadnionych – pro-
wadziła jednak często do sytu-
acji, gdzie religia była wykorzy-
stywana do zaspokojenia spraw 
jak najbardziej osobistych.  

Niestety, ten problem pojawił 
się też już w pierwszych zbo-
rach chrześcijańskich. Koryntia-
nie – by trzymać się już tylko 
Koryntu – chętnie pomagali ma-
terialnie innym kaznodziejom i 
nauczycielom. Duża część mów-
ców wędrownych umiała wyłu-
dzać pieniądze i prowadzić w 
miarę wygodne życie. Zapewne 
i w zborze tworzyła się grupa 
kierownicza, która mniej chcia-
ła służyć innym, a raczej  oczeki-
wała, aby jej służono.  

Paweł, chociaż miał prawo do 
oczekiwania wsparcia ze strony 
zboru, świadomie z tego zrezy-
gnował. Utrzymywał się z pracy 
własnych rąk, aby zachować 

niezależność i nie narazić się na 
pomówienia, że kogokolwiek 
wykorzystuje. Nie chciał narazić 
się na podejrzenia, że głosi 
Ewangelię dla prywatnej korzy-
ści. Powstrzymywał się od 
wszystkiego, co mogłoby w ja-
kimś stopniu zniesławić Ewan-
gelię i przeszkodzić w jej roz-
woju. Trzeba bowiem pamiętać, 
że ludzie zawsze mierzą war-
tość poselstwa życiem tych, któ-
rzy je przekazują. 

„Będąc wolnym wobec wszyst-
kich, oddałem się w niewolę 
wszystkim, abym jak najwięcej 
ludzi pozyskał. I stałem się dla 
Żydów jako Żyd,  aby Żydów po-
zyskać; dla tych, którzy są pod 
zakonem, jakobym był pod zako-
nem, chociaż sam pod zakonem 
nie jestem, aby tych,  którzy są 
pod zakonem, pozyskać.  Dla 
tych,  którzy są bez zakonu, jako-
bym był bez zakonu, chociaż nie 
jestem bez zakonu Bożego, lecz 
pod zakonem Chrystusowym, aby 
pozyskać tych, którzy są bez za-
konu. Dla słabych stałem się sła-
bym, aby słabych pozyskać; dla 
wszystkich stałem się wszystkim, 
żeby tak czy owak niektórych 
zbawić. A czynię to wszystko dla 
ewangelii, aby uczestniczyć w jej 
zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że 
zawodnicy na stadionie wszyscy 
biegną, a tylko jeden zdobywa 
nagrodę? Tak biegnijcie, abyście 
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nagrodę zdobyli. A każdy zawod-
nik od wszystkiego się wstrzymu-
je, tamci wprawdzie, aby zniko-
my zdobyć wieniec, my zaś nie-
znikomy. Ja tedy tak biegnę,  nie 
jakby na oślep, tak walczę na 
pięści, nie jakbym w próżnię ude-
rzał; ale umartwiam ciało moje i  
ujarzmiam, bym przypadkiem, 
będąc zwiastunem dla innych,  
sam nie był odrzucony” (1 Kor. 
9:19-27). 

Apostoł Paweł konsekwentnie 
głosił Ewangelię, świadom oso-
bistej odpowiedzialności przed 
Tym, który go powołał. Wie-
dział, że zwiastowanie Ewange-
lii jest ostrzeganiem przed nad-
chodzącym gniewem Bożym, 
jest wzywaniem do nawrócenia 
się, do przyjęcia Bożej łaski i  
miłosierdzia, do uznania Chry-
stusa Jezusa jako jedynego Pana 
i Zbawiciela, do wejścia na nową 
drogę, do przyjęcia godności i  
obowiązków dzieci Bożych, 
dziedziców Bożej obietnicy.  

Z racji wielkości zadania i  ogro-
mu odpowiedzialności Apostoła 
zrezygnował z przysługujących 
mu z tytułu wykonywanych za-
dań przywilejów. Ograniczył 
swe prawa ze względu na dobro 
innych, nie chcąc, aby ktokol-
wiek mógł mu zarzucić, że wy-
korzystuje swą szczególną pozy-
cję. Unikał sytuacji, w której  
dyskusje na temat korzyści, ja-

kie czerpie ze zwiastowania 
Ewangelii, mogłyby zakłócić 
jego działalność misyjną albo 
przyczynić się do zdeprecjono-
wania nauki, jaką przekazywał. 
Utrzymywał się z pracy wła-
snych rąk, aby zachować nieza-
leżność i  nie narazić się na po-
mówienia, że kogokolwiek wy-
korzystuje. Nie chciał narazić się 
na podejrzenia, że głosi Ewan-
gelię dla prywatnej  korzyści.  
Powstrzymywał się od wszyst-
kiego, co mogłoby w jakimś 
stopniu zniesławić Ewangelię i  
przeszkodzić w jej rozwoju.  

Zacytowany fragment dziewią-
tego rozdziału Pierwszego Listu 
do Koryntian nawiązuje do 
wcześniej  wypowiedzianych 
słów o wolności. Prawdziwa 
wolność polega na rezygnowa-
niu w miłości nawet z dobrych 
rzeczy, ze względu na słabych 
braci, a prawdziwą chlubą są nie 
osiągnięcia w służbie zwiasto-
wania, ale wiążące się z nią wy-
rzeczenia. 

„Będąc wolnym wobec wszyst-
kich, oddałem się w niewolę 
wszystkim.” Co to znaczy? Refor-
mator Kościoła ks. dr Marcin 
Luter, autor ważnego dzieła „O 
wolności chrześcijanina”, pod-
sumował to następująco: „1.  
Chrześcijanin jest wolnym panem 
wszystkich rzeczy, nikomu nie 
poddanym. 2. Chrześcijanin jest 
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użytecznym sługą wszystkich, 
wszystkim poddany.” 

Niestety, bardzo często tak się 
zdarza, i to nie tylko w Koryn-
cie, że bywają nauczyciele,  któ-
rzy w służbie Bogu szukają wła-
snej wielkości i własnej chwały. 
Paweł natomiast pragnął pozy-
skać jak najwięcej ludzi dla 
Chrystusa. Rozmawiał z każ-
dym, każdego przekonywał, sta-
rając się posługiwać językiem 
zrozumiałym dla swego roz-
mówcy. Rozmawiając z Żydami, 
odwoływał się do pojęć i pism 
dobrze im znanych, dyskutując 
z Grekami, operował wyraże-
niami znanymi z ich literatury 
czy filozofii.  Jak stwierdza Wer-
ner de Boor, Paweł pisze tu, że 
nie istnieje przed Bogiem bez 
jakiegokolwiek zakonu, lecz w 
Chrystusie ma zakon swego ży-
cia. Bardzo ważne zdanie na ten 
temat napisał później Apostoł w 
Liście do Rzymian: „Przeto teraz 
nie ma żadnego potępienia dla 
tych,  którzy są w Chrystusie Jezu-
sie. Bo zakon Ducha, który daje 
życie w Chrystusie Jezusie,  uwol-
nił cię od zakonu grzechu i 
śmierci” (Rzym. 8:1-2).  

Paweł walczył o wszystkich bez 
różnicy, tak o Żydów, jak i Gre-
ków. Nie zaniedbywał też 
„słabych”, a więc chwiejnych i 
wątpiących, starał się zrozu-
mieć ich słabości i dopomóc im 
w ich pokonaniu.  

Zwięzła regułą wszelkiego 
zwiastowania jest zdanie: „Dla 
wszystkich stałem się wszystkim, 
żeby tak czy owak niektórych 
zbawić”. „Ewangelista nie wyma-
ga, lecz służy – pisze de Boor. – 
Stara się więc dotrzeć do czło-
wieka tam, gdzie się on faktycz-
nie znajduje. To, co uczynił Syn 
Boży stając się człowiekiem, na-
śladuje jego posłaniec za każdym 
razem, gdy ma pozyskać jakiego-
kolwiek człowieka. (…) Poseł 
rzeczywiście żyje z ludźmi, któ-
rych ma pozyskać – tak jak świę-
ty Syn Boży dzielił los całej ludz-
kości, cierpienia i śmierć”.  

To, co pisze Paweł, to nie tylko 
ważny dokument ukazujący 
czasy pierwotnego chrześcijań-
stwa i działania Apostoła Naro-
dów, ale to również, a może na-
wet przede wszystkim, istotna 
nauka, określająca zadania tych, 
którzy głoszą Ewangelię dzisiaj.  

W dalszej części Listu posługuje 
się Apostoł Paweł przykładem, 
bliskim i zrozumiałym nie tylko 
dla Koryntian, ale również i  dla 
nas, żyjących w XXI wieku. 
Sport cieszył się w Grecji szcze-
gólną popularnością, a Korynt 
był miejscem znanych igrzysk. 
Niewątpliwie chodzi tu więc o 
igrzyska istmijskie, organizowa-
ne co dwa lata w okresie wio-
sennym na Międzymorzu ko-
rynckim, chociaż mógł Apostoł 
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odnosić się do innych igrzysk 
greckich:  olimpijskich, pityj-
skich czy nemejskich. Spośród 
wielu konkurencji Paweł wy-
mienia tylko dwie: bieg wokół 
stadionu, który odbywano jed-
norazowo i uważano za główną 
konkurencję igrzysk, oraz za-
wody bokserskie. Zwycięzców 
każdej konkurencji wieńczono 
wieńcem laurowym. Zawodnicy 
już na długo przed rozpoczę-
ciem igrzysk poddawani byli 
surowej dyscyplinie,  a na mie-
siąc przed startem specjalnymi 
przepisami były objęte ćwicze-
nia, pożywienie czy sen. Tak jak 
sportowiec w czasie treningu 
rezygnuje z wielu rzeczy nie 
dlatego, że są one złe czy zabro-
nione, ale dlatego, że wszystko, 
co robi,  ma służyć przyszłemu 
zwycięstwu, zdobyciu nagrody, 
tak też chrześcijanin powinien 
odrzucić wszystko, co mogłoby 
przeszkadzać mu w biegu o 
osiągnięcie największej  nagro-
dy, nieznikomego wieńca wiecz-
nego życia. „Tak biegnijcie, aby-
ście nagrodę zdobyli!” – wzywa 
Paweł. Samo rozpoczęcie biegu 
nie gwarantuje jeszcze zdobycia 
nagrody, potrzebny jest konse-

kwentny wysiłek, pełne poświę-
cenie, aż do osiągnięcia mety. 
Nasze życie,  życie chrześcijań-
skie, jest takim biegiem. „Biegnę 
nie jakby na oślep” – pisze Pa-
weł. Trzeba znać kierunek i cel 
biegu, odrzucać to wszystko, co 
mogłoby przeszkodzić w dobie-
gnięciu do mety. Bokser rów-
nież winien walczyć z określo-
nym przeciwnikiem, a nie jedy-
nie młócić pięściami w powie-
trzu, niepotrzebnie tracąc siły.   

„Ale umartwiam ciało moje i 
ujarzmiam” – czytamy dalej w 
Liście wyznanie Apostoła. To 
nie jest wezwanie do ascezy, 
ale zwrócenie uwagi na potrze-
bę nieulegania wszystkim za-
chciankom. „Wszystko mi wol-
no, ale nie wszystko jest poży-
teczne” – pamiętamy to zdanie. 
Tak jak sportowiec dla osią-
gnięcia zwycięstwa rezygnuje z 
wielu rzeczy, tak też chrześcija-
nin, aby odnieść zwycięstwo w 
życiu wiary, musi odrzucić to, 
co jest dla niego niebezpieczne. 
Niezdyscyplinowany sporto-
wiec nie odniesie zwycięstwa w 
zawodach, niezdyscyplinowany 
chrześcijanin przegra wyścig o 
wieniec żywota. 

Bądź na bieżąco 

www.chorzow.luteranie.pl 
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Ewa Olencka 
Teolog 

Kobiety w Biblii: 
Michal 

Kobiety w Biblii 

W 1 Sm 18,20 - 19,17 poznaje-
my Michal. Jest żydowską księ-
żniczką. Wychowała się w pię-
knym pałacu i zapewne nigdy 
niczego jej nie brakowało. Oj-
ciec od Michal, król Saul często 
wyruszał na wojnę. Tym razem 
toczył walki z Filistynami. 

Kiedy król Saul powrócił z pola 
walki tłum wiwatował na jego 
powitanie, ale co to? Obok kró-
la jedzie młody Dawid, którego 
tłum wychwala głośniej i moc-
niej aniżeli samego króla. Mi-
chal już wcześniej widziała Da-
wida. Nieraz gościł w pałacu, 
aby swoją grą na harfie uspa-
kajać temperamentny charak-
ter króla. Lecz tym razem Da-
wid nie wjeżdżał do stolicy ja-
ko zwykły grajek, ale jako wiel-
ki wojenny bohater.  

Dawid w nagrodę za pokona-
nie wielkiego Goliata miał oże-
nić się z siostrą od Michal, 
księżniczką Merab. Wojenny 

bohater był jednak bardzo 
skromny i uważał, że nie jest 
godny zostać zięciem królew-
skim. Tak więc król oddał rękę 
swojej córki innemu, a Dawid 
pozostał w stanie wolnym.  

Tymczasem Michal zakochała 
się w Dawidzie. Nie wiedziała, 
ze jej ojciec będzie chciał wy-
korzystać jej miłość, aby po-
zbyć się jej ukochanego. Saul 
kazał swoim sługom namówić 
Dawida do ślubu z Michal, gdy 
ten się wahał, król powiedział, 
że nie chce innego wiana za 
rękę córki, jak tylko sto naplet-
ków filistyńskich. Prawdę mó-
wiąc Saul miał nadzieję, że Fili-
styni zabiją niedoszłego zięcia. 
Plan Saula jednak się nie po-
wiódł. Dawid jako swoje wiano 
przyniósł nie tylko sto, ale 
dwieście napletków. Król nie 
miał wyjścia, musiał dotrzy-
mać słowa i oddać rękę swojej 
córki Dawidowi.  
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Michal była szczęśliwa, miała 
męża, którego kochała i który 
ją kochał. Niestety król Saul 
coraz bardziej nienawidził 
swojego zięcia i planował go 
zabić. Kiedy kolejne próby za-
bicia Dawida się nie powiodły, 
król wysłał pod dom opraw-
ców, aby tam na niego czato-
wali. Kiedy Michal się o tym 
dowiedziała, ostrzegła męża. 
Spuściła Dawida przez okno, 
tak iż uciekł i się uratował. Po-
tem wzięła domowego bożka, 
położyła go na łóżku i przykry-
ła płaszczem. Gdy słudzy Saula 
weszli do jej domu, okłamała 
ich, że jej mąż jest chory. Tak 
też oprawcy odeszli, a Dawid 
zyskał czas na znalezienie bez-
piecznej kryjówki. 

Zwróćmy jednak uwagę na to, 
co Michal położyła na łóżku 
Dawida – domowego bożka. Co 
nam to mówi o tej księżniczce i 
jej wierze w Boga Izraela? Wąt-
pię ażeby Michal trzymała tego 
bożka tylko do ozdoby. Nieste-
ty za jej miłością nie szła wiara 
w jedynego Boga. Gdyby tak 
było, nie miała by w domu tej 
figurki. 

Kiedy słudzy Saula po raz ko-
lejny przyszli po Dawida i go 
nie znaleźli, król wpadł w 
wściekłość. Zarzucał swojej 
córce, że wypuściła jego wroga. 

Michal najpierw próbowała się 
tłumaczyć, ale gdy to nie pomo-
gło powiedziała: Puść mnie ina-
czej cię zabiję (1 Sm 19,17). Co 
to nam mówi o jej stosunku do 
ojca? O ich wzajemnej relacji? 
Na pewno nie można tu powie-
dzieć o pozytywnym ojcostwie 
dającym oparcie i poczucie 
bezpieczeństwa. Saul w ogóle 
nie przejmował się uczuciami 
córki. Obiecał jej ślub z Dawi-
dem, bo myślał, że ukochany 
zginie walcząc o jej rękę. Kiedy 
Michal staje w obronie swojego 
męża, ojciec czyni jej wyrzuty. 
Michal nie ma nic do powiedze-
nia, jest tylko pionkiem w grze. 
A jej stosunek do ojca? – Zabiję 
cię!.  

Saul rozpoczął poszukiwania 
Dawida aby go złapać i zabić. A 
swoją córkę wydał za mąż za 
Paltiego syna Laisza z Galim (1 
Sm 25,44).  

Mijają lata, król Saul ginie pod-
czas jednej z bitew. Dawid za-
siada na tronie Judy, a po kilku 
latach na tronie całego Izraela. 
Gdy objął władzę, przypomniał 
sobie o swojej żonie Michal i 
zapragnął ją odzyskać. Palti 
musiał oddać swoją żonę kró-
lowi, lecz nie było dla niego to 
łatwe, gdyż bardzo ją kochał. 
Jak czytamy w 1 Sm 3,16 od-
prowadzając ją, szedł obok niej 
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cały czas płacząc. Michal wróci-
ła do swojej pierwszej miłości, 
ale nie była już jego jedyną żo-
ną. Od tego czasu musiała dzie-
lić swe małżeńskie łoże z inny-
mi kobietami. 

Kolejne miejsce gdzie czytamy 
o Michal to 2 Sm 6, 16-23. Frag-
ment ten opisuje historię jak 
Dawid wprowadza Skrzynię 
Przymierza do Jerozolimy. Król 
zorganizował wielkie święto w 
Izraelu. Z wielką radością i za-
pałem tańczył przed skrzynią 
Pańską po czym składał ofiary 
całopalne i pojednania. A gdzie 
wtedy była Michal?  -  Została w 
pałacu. A gdy wyjrzała przez 
okno i zobaczyła jak jej mąż 
tańczy przed Panem wzgardziła 
nim w swoim sercu. Michal nie 
tylko nie brała udziału w świę-
cie żydowskim, ale i nie okazała 
żadnego zrozumienia dla po-
bożności swojego męża. Kiedy 
Dawid wszedł do pałacu Michal 

wylała na jego głowę kubeł 
zimnej wody mówiąc: jak wspa-
niale zachował się dziś król Izra-
elski, który obnażył się dzisiaj na 
oczach niewolnic swoich wojow-
ników, jak obnaża się chyba tyl-
ko jakiś lekkoduch (2 Sm 6,20). 
Dawid nie dał się stłamsić, czy 
zapędzić w jakieś poczucie wi-
ny. Jest pewny, że nie zrobił nic 
złego. Wie że tańczył na chwałę 
Bogu i to jest dla niego najważ-
niejsze.  

W ostatnim wierszu tej peryko-
py czytamy, że Michal nie miała 
dzieci, aż do swojej śmierci. 
Możliwe, że autor tego frag-
mentu chce tu pokazać, że Bóg 
w konsekwencji za jej postawę 
zamknął jej łono. 

Czego możemy się nauczyć od 
Michal? 

Wspieraj swojego współmał-
żonka w wierze i krocz razem z 
nim za Bogiem.  

www.warto.cme.org.pl 
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Wydarzyło się w październiku 

Serdecznie zapraszamy  

na  kolejne niedzielne spotkanie parafialne 

 

Zainspirowani tym, co ostatnio dzieje si ę na 
świecie chcemy przyjrzeć się temu, co Biblia 

mówi na temat tego „co si ę stanie potem…”  czyli 

tzw. czasach ostatecznych.  

Zaprosiliśmy ks. Adama Podżorskiego ze Skoczowa, wykła-
dowcę Szkoły biblijnej, aby przybliżył nam treść  i przesłanie 
Objawienia św. Jana. Jest to księga prorocza, uznawana za 
najtrudniejszą do zrozumienia. Spotkanie zatytułowane 

„Ksi ęga Objawienia bez tajemnic"  odbędzie 

się w sali parafialnej 22 listopada o godz. 16:00. 

 10 października w Parafii w 

Świętochłowicach odbyło się kolej-

ne Śniadanie dla kobiet organizo-

wane przez w/w parafię i Centrum 

Misji i Ewangelizacji.  Motywem 

przewodnim spotkania był list do 

Rzymian 12,18 „Jeśli można, o ile 

to od was zależy, ze  wszystkimi 

ludźmi pokój miejcie.”  Był wspól-

ny śpiew, rozmo-

wy, dobre jedzenie oraz wykład 

Ewy Olenckiej,  naszej byłej para-

fianki. 

 25 października natomiast 

spotkaliśmy się w parafialnym 

gronie, by powspominać i podzie-

lić się wrażeniami z dalekich po-

dróży lub pobliskich wycieczek. 

Wirtualnie odwiedziliśmy Gruzję, 

Grecję, Francję i Polskę.  
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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 

Halowej 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) 
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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 
Ewangelicko-Augsburskiego  

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 specjalistów 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- 17.00  tel. 518 135 318 
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Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. 
Dzieje Apostolskie 20,35 

 
 
"Prezent pod choinkę" to ogólnopolska akcja chary-

tatywna, która prowadzona jest w Polsce od 2001 
roku, polega na przygotowywaniu przez dzieci, mło-
dzież 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 
dołączyć sie jako Parafia Ewangelicko-Augsburska w 

Gliwicach i Pyskowicach do tej akcji!  
 

Jak zrobić prezent? 
1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je lub oklej 

kolorowym papierem. 
2. Zabierz ze sobą z kościoła ulotkę Prezentu pod choinkę. 
3. Zdecyduj, dla kogo chcesz zrobić prezent. Dla dziewczynki czy chłopca? 

W wieku (wybierz): 2-5 lat, 6-8, 9-11, 12-15. Na pudełku naklej tę etykietę (wytnij 
z ulotki) i  zaznacz flamastrem kogo wybrałaś/wybrałeś. 
4. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi  zawartości prezentu (informacje 
znajdują się na ulotce lub stronie  internetowej www.c me.org.pl) 

5. Pudełko zwiąż gumką lub sznureczkiem - NIE ZAKLEJAJ - ułatwi to pracę kontroli  
celnej. 
6. Przygotuj 10 zł jako opłatę na pokrycie kosztów transportu. Paczkę + 10,00 zł 
dostarcz do najbliższego koordynatora, od którego otrzymasz pokwitowanie.  

 
UWAGA: termin przynoszenia paczek do kancelarii parafialnej do 10 listopada!  
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Serdecznie dziękuję za porządkowanie cmentarza w soboty 
10 i 24 października. Proszę o jeszcze jedno robocze spo-
tkanie na cmentarzu w sobotę 14 listopada, aby przygoto-
wać go do zimy.     ks. B. Cichy  

Data Zapraszamy na... 

1.11 (ND) 10.00 ko-
ściół Elżbiety 

Nabożeństwo w dniu Pamiątki Zmar-
łych 

8.11 (ND)  
w nabożeństwie 

Rozdanie nagród w konkursie pla-
stycznym "Ja jestem..." 

9.11 (PON) 18.00 

kancelaria 

Spotkanie biblijne 

14.11 (SOB) 10.00 

cmentarz parafialny 

Sprzątanie cmentarza  

15.11 (ND)  
po nabożeństwie 

Herbatka parafialna 

22.11 (ND) 16.00  
sala parafialna 

Spotkanie parafialne "Księga Obja-
wienia bez tajemnic" – gość ks. Adam 
Podżorski ze Skoczowa  

29.11 (ND) 

po nabożeństwie 

ogród przy kościele 
im. ks. M. Lutra 

Parafialny kiermasz adwentowy 

Ogłoszenia 
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