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Praktyka 
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w obliczu epidemii

HASŁO BIBLIJNE TYGODNIA: 
Jeśli ziarnko pszeniczne, 
które wpadło do ziemi, 
nie obumrze, pojedynczym 
ziarnem zostaje, lecz jeśli 
obumrze, obfi ty owoc wydaje. 
                         Ewangelia Jana 12,24



Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Duchowni!

Wszyscy, którzy otworzyli dziś, w piątek 13 marca Z Biblią na co 
dzień przeczytali: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie 
zakon Chrystusowy” (Ga 6,2). Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że je-
steśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka.

Niesienie brzemion, czy też inaczej odpowiedzialność za bliźniego, 
jest bardzo szerokim pojęciem. Oczywiście można wskazywać na wiele 
jego aspektów. Dziś jednak, gdy cały świat żyje w poczuciu zagrożenia 
rozprzestrzeniającej się pandemii spowodowanej koronawirusem, po-
wstaje pytanie o to, jak mamy się zachować w naszym Kościele. Co ozna-
cza być odpowiedzialnym za siostrę i brata w społeczności zboru? 

W ostatnich dniach odebrałem sporo listów, odbyłem wiele długich 
rozmów właśnie na ten temat. 

Poprosiłem też Konferencję Biskupów, Konsystorz, Radę Synodalną 
oraz Komisje synodalne ds. teologicznych i pastoralnych oraz liturgii  
i muzyki kościelnej o wyrażenie opinii na ten temat. Z uwagą wsłuchiwa-
łem się we wszystkie argumenty i prezentowane stanowiska. 

Powołując się na kompetencję sprawowania przez Biskupa Kościoła 
na mocy urzędu duchowego kierownictwa Kościoła zwracam się do 
wiernych i duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
Rad Diecezjalnych, Rad Parafialnych z prośbą o modlitwę. 

Proszę o zachowanie pokoju oraz o szczególną troskę o siebie wza-
jemnie, ale również o tych wszystkich, którzy potrzebują w tym szczegól-
nym czasie wsparcia i pomocy. Działajmy odpowiedzialnie i bądźmy soli-
darni, w trosce o wspólne bezpieczeństwo stosujmy się do zaleceń Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kwarantanny i przestrzegania 
zasad higieny.

1. Reagując na wprowadzony stan zagrożenia epidemiolo-
gicznego spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawiru-
sa zalecam:

Prowadzenia do Niedzieli Judica (29 marca 2020) wyłącz- 
nie nabożeństw Słowa Bożego lub odwołanie nabożeństw – de-
cyzję podejmuje Proboszcz wraz z Radą Parafialną lub jej pre-
zydium.

Proboszczów i Rady Parafialne zachęcam do przeanalizowania sytu-
acji w danym regionie i rozważenie odwołania nabożeństw, które odby-
wają się w małych budynkach kościelnych, kaplicach czy salach. 

Kościół jest miejscem, w którym wierni otrzymują wsparcie duchowe, 
dlatego tak ważne są nabożeństwa, które gromadzą wiernych. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, że współcześnie istnieje wiele możliwości 
technicznych, by móc brać udział w nabożeństwie transmitowanym 
przez media (Internet, telewizja, radio). Można też zintensyfikować zna-
ną w Kościele formę nabożeństw domowych, własną lekturę Biblii, mo-
dlitwę. Można też sięgać do archiwów, gdzie znajdziemy wiele zarejestro-
wanych nabożeństw. 

Proszę Proboszczów i Rady Parafialne o wzięcie pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji potrzeb Parafianek i Parafian. Je-
żeli jest grupa, która oczekuje nabożeństwa, to – jeśli nie ma 
przeszkód epidemiologicznych na danym terenie – należy na-
bożeństwo poprowadzić. 

W razie odwołania nabożeństwa zalecam, by w porze, gdy miało się ono 
rozpocząć, w drzwiach kościoła był obecny duchowny lub ktoś, kto mógł-
by udzielić informacji osobom przybyłym i mógł się z nimi pomodlić. 

Podczas nabożeństw należy zachować szczególne środki ostrożności. 
Zrezygnować z podawania dłoni, starać się siadać w ławkach w odległo-
ści 1-2 metrów od siebie. 

Osoby starsze i chore należy zachęcać do pozostania w do-
mu. Jednak powinniśmy otoczyć ich szczególną opieką i zaofe-
rować pomoc. Pamiętajmy też o kontakcie przez telefon lub 
przez inne komunikatory.

W wypadku, gdyby Proboszcz z Radą Parafialną zdecydował o całko-
witym odwołaniu nabożeństw, konieczne jest zapewnienie pełnej opie-
ki duszpasterskiej tym, którzy o nią poproszą. W takim wypadku na 
duchownych spoczywa szczególny obowiązek nawiązywania 
kontaktu z Parafianami, zwłaszcza tymi, którzy potrzebują 
wsparcia i opieki.

W wypadku zdecydowanej prośby Parafian o udzielenie Sa-
kramentu Ołtarza dopuszczalne są jedynie dwie formy: z małymi kie-
lichami i podawaniem opłatka na rękę lub z zamoczeniem opłatka w wi-
nie przez duchownego i podaniem do palców osoby przystępującej do 
Komunii Świętej. Po każdym podaniu chleba należy zdezynfekować 
dłonie. Zaleca się także udostępnienie w kościołach środków dezynfe-
kujących dla przystępujących do Stołu Pańskiego. 

2. Zalecam odwołanie nabożeństw dla dzieci (szkółek nie-
dzielnych). Mimo że dzieci są podobno najmniej narażone na zakaże-
nie, to mogą być źródłem zakażenia dla innych, szczególnie osób star-
szych. Nie zawsze też rozumieją to, że muszą ograniczyć kontakty, np.  
z dziadkami. 

3. Zalecam zrezygnowanie z prowadzenia nabożeństw tygo-
dniowych oraz odwołanie lub ograniczenie aktywności para-
fialnych: prób chórów, godzin biblijnych, spotkań młodzieży.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
Sytuacja jest nadzwyczajna. Jak widzimy, odwoływane są wszelkie 

imprezy sportowe, kulturalne, naukowe. Zamknięte są szkoły, uczelnie. 
Wiele osób pracuje zdalnie, inni biorą urlopy lub zwolnienia. Ogranicza 
się spotkania, podczas których gromadzi się większa liczba osób. 

Wiemy, że Kościół jako wspólnota był i jest miejscem świętym, które dla 
wielu szukających wzmocnienia, ratunku, pokoju i odpowiedzi na lęki 
jest miejscem bezpiecznym, w którym znajdują to, czego potrzebują. 
Dlatego powinniśmy być otwarci na zaspokajanie tych potrzeb. I choć 
znacznie ograniczamy nasze normalne aktywności w parafiach, to mu-
simy wzmocnić naszą aktywność duszpasterską. Może warto wprowa-
dzić, o wyznaczonych porach dnia, telefoniczne lub mailowe dyżury 
duszpasterskie, które pozwolą przeprowadzić rozmowę, pomodlić się, 
udzielić rady. 

Otwartość Kościoła nie zawsze musi oznaczać otwarte drzwi budyn-
ku, ale „zamknięte drzwi” muszą zostać otwarte, gdy ktoś w nie „puka”. 

Chciałbym zakończyć słowem z 1. Listu Piotra: „Wszelką troskę 
swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie” (1 P 5,7). Często 
przypominam sobie tę obietnicę. Zawsze, gdy jest mi ciężko, gdy nie 
wiem, jaką podjąć decyzję, gdy nie wiem, co jest właściwe i jakie przy-
niesie owoce, modlę się: „Panie Ty wiesz, co mnie czeka, co jest dla 
mnie najlepsze. Ty wiesz, jakie decyzje są najwłaściwsze. Moją troskę 
składam na Ciebie, proszę daj mi odpowiedź. Proszę, pozwól mi pod-
jąć właściwą decyzję”. 

Czasami wydaje mi się, że to, co mnie spotkało, wcale nie jest tym 
najlepszym, a jednak często z perspektywy czasu widzę, że było to  
dobre. Nie wiemy, jaki jest cel obecnej sytuacji, ale może czegoś się na-
uczymy? 

Jeszcze raz proszę Was o zachowanie pokoju. Decyzje, które podją-
łem lub które podejmą Proboszczowie z Radami Parafialnymi, niektó-
rym mogą wydać się niewłaściwe. Zawsze będę tacy, którzy będą mieli 
odrębne zdanie. Spróbujmy wspierać siebie nawzajem w tych trudnych 
chwilach i szczególnie dbać o jedność, akceptując także to, co może 
nam się nie podobać.

Ponieważ sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, może się oka-
zać, że w najbliższych dniach zostaną wydane inne listy z zaleceniami.
Przed Niedzielą Palmową planujemy podanie kolejnych wytycznych.

Z życzeniem Bożego pokoju i szczególnej opieki

Biskup Kościoła Jerzy Samiec
Warszawa, 13 marca 2020 roku, godz. 1500

List pasterski Biskupa Kościoła
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Zalecenie 
Biskupa Kościoła

Drogie Siostry i Bracia 
w Chrystusie!
Drodzy Duchowni!

Wysłałem dziś do Was list paster-
ski, w którym prosiłem o modlitwę, 
o wspieranie słabszych i potrzebują-
cych oraz prosiłem Proboszczów i Rady 
Parafialne o podjęcie decyzji w sprawie 
prowadzenia czy też odwołania nabo-
żeństw.

Dziś wieczorem rząd Rzeczpospoli-
tej ogłosił stan zagrożenia epidemicz-
nego. Jednocześnie wprowadzono wie-
le rygorystycznych nakazów. Między 
innymi wydano zakaz zgromadzeń po-
wyżej 50 osób. Usłyszeliśmy, że czeka 
nas w najbliższych dniach skokowy 
wzrost zachorowań.

W związku z powyższym zale-
cam odwołanie nabożeństw w nie-
dziele Oculi oraz Laetare (15 i 22 
marca 2020 r.). Jednocześnie zwra-
cam się do duchownych z gorącą 
prośbą, aby w wyżej wymienione 
niedziele, w porach prowadzenia 
nabożeństw byli w kościele i z tymi 
osobami, które z różnych powodów 
przyjdą do swych świątyń, mogli 
porozmawiać, pomodlić się, prze-
czytać fragmenty Słowa Bożego. 

Ponieważ wprowadzono wiele ogra-
niczeń, proszę również o szczegól-
ne podejście do osób potrzebujących 
wsparcia.

Jeszcze raz proszę o modlitwę. Módl-
my się o osoby chore, ich rodziny, tych, 
którzy są podani przymusowej kwaran-
tannie oraz o tych, którzy narażając 
swoje zdrowie niosą pomoc. Pamiętaj-
my o pracownikach służby zdrowia 
oraz o tych, którzy wykonując swój za-
wód spotykają się z dużą grupą ludzi, 
a bez których pracy nie moglibyśmy 
funkcjonować.

Informuję również, że przez najbliż-
sze trzy niedziele Telewizja Polska 
w programie TVP3 o godzinie 1300 bę-
dzie transmitować luterańskie nabo-
żeństwa.

Polecając nas wszystkich opiece Boga

Biskup Kościoła Jerzy Samiec
Warszawa, 13.03.2020 r., godz. 2240



C zas ze słowem bożym

Betezda to zbitka słów: dom i miłosierdzie, 
łaska – współczesne hospicjum. W sadzawce,  
z podziemnego źródła tryskała woda. Posiada
ła ona lecznicze właściwości, zwłaszcza, gdy 
źródło zaczynało uaktywniać się, napełniając 
sadzawkę świeżą wodą. Betezda stawała się też 
miejscem dramatu beznadziejnie chorych i po
lem rywalizacji. Ten, kto wszedł do wody jako 
pierwszy, był uzdrowiony. 

Nad sadzawką leży człowiek, który od 38 lat 
choruje. Cierpi. W podobnym położeniu jest 
mnóstwo innych chorych. Jezus podchodzi 

właśnie do niego. 
Czym szczególnym 
zwrócił Jego uwagę? 
Miał najmniejsze 
szanse na wyzdro
wienie. Nie dlatego, 
że był najciężej cho
ry. Był sam. Był sa
motny. W nikim nie 
miał oparcia. 

Jezus wybiera właśnie tego samotnego czło
wieka, aby go uratować. Gest miłosierdzia Je
zusa jest jednocześnie aktem oskarżenia wobec 
nieczułości, być może dalszej rodziny, sąsia
dów, lżej chorych.

W sytuacji, w której dzielimy podobne do
świadczenie cierpienia, współczucie wcale nie ro
dzi się samo z siebie. Przeciwnie, walka o uśmie
rzenie własnego bólu może zamknąć nas na 
drugiego człowieka, podsycać egoizm.

Przytoczony tekst stawia więc przed nami 
wyzwanie, jasno daje do zrozumienia, że oso
bisty dramat nie powinien stanowić usprawie
dliwienia dla braku troski o innych, szczegól
nie słabszych, chorych i samotnych. To bolesna 
prawda o ludzkiej samotności w sytuacji nieza
winionego nieszczęścia.

Wielu choruje może tylko dlatego, że nie ma
ją nikogo, kto wzbudziłby w nich wolę życia. Bez 
ludzkiej akceptacji, miłości czujemy się wyob
cowani, popadamy w choroby. A choroba pogłę
bia się wskutek osamotnienia. Jeżeli w rodzinie 
ktoś choruje, razem łatwiej ponosić finansowe, 
emocjonalne czy logistyczne koszty. Dla osoby 
samotnej bywają one nie do udźwignięcia.

Bywa i tak, że niektórzy ludzie pozostają 
chorzy tylko dlatego, że nie chcą wyzdrowieć. 
Urządzili się w swojej chorobie. Choroba daje 
im pewne korzyści, zapewnia opiekę ze strony 
bliskich, troskę, współczucie, zainteresowanie. 
Uwalnia od odpowiedzialności za własne ży
cie, od walki z codziennością. Wszystkich tych 
ludzi łączy jednak wykluczenie z codzienno
ści, społeczeństwa, ból odosobnienia.

Jezus nakazuje choremu: „Wstań, weź łoże 
swoje i chodź”. Wstań, oderwij się od tego,  
co cię przykuwa do łoża, co paraliżuje. Wstań 
wbrew rezygnacji, lękowi, osamotnieniu. Wstań, 
wbrew całemu światu! Pozwól Jezusowi na 
transformację swojego życia. Wyciągnij dłoń 
do pojednania. Obdarzaj miłością. Bądź poko
jem dla drugiego człowieka.

Jezus tu i teraz zadaje nam pytanie: Czy 
chcesz być zdrowa, czy chcesz być zdrowy? 
Czy chcemy zostać przez Niego uzdrowieni? 
Czy może jest nam wygodnie z naszymi słabo
ściami, chorobami, grzechem? Czy z utęsknie
niem wyczekujemy spotkania z Jezusem, który 
ma moc uzdrowić nas fizycznie i duchowo? 

Betezda była miejscem miłosierdzia, łaski dla 
cierpiącego człowieka. Betezda może być rów
nież miejscem naszego uzdrowienia. Miejscem 
spotkania z Jezusem. Dlatego chrześcijańskie po
słannictwo powinno stać się inspiracją do ducho
wej i racjonalnej przemiany świata, społeczeń
stwa, poszczególnego człowieka. Przemiany, w któ
rej najsłabszy będzie mógł jako pierwszy obmyć 
swoją twarz w wodach Betezdy. Amen.

diakon Urszula Śliwka

„A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, 
zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków.  

W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych  
i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody.  

Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana  
do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody 
pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek 

chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek,  
który chorował od trzydziestu ośmiu lat.  

I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już  
od dłuższego czasu choruje, zapytał go:  

Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory:  
Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił  

do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam 
dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus:  
Wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek  

odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził”. 
J 5,2-9

	Zwiastun	Ewangelicki	 6/20204

Wstań na wezwanie Jezusa

Osobisty dramat  
nie powinien stanowić 

usprawiedliwienia  
dla braku troski o innych.

Fragmenty kazania wygłoszonego 6.03.2020 r. w Ustro-
niu w ramach ŚDM, patrz s. 20.



„A gdy On był w Betanii, w domu Szymona 
trędowatego i siedział przy stole, przyszła 

niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego 
olejku nardowego, bardzo kosztownego;  

stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na 
głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem 

między sobą: Na cóż ta strata olejku? Przecież 
można było ten olejek sprzedać drożej niż  

za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali 
przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; 

czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry 
uczynek spełniła względem mnie.  

Albowiem ubogich zawsze macie pośród  
siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze 

czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. 
Ona co mogła, to uczyniła”. 

Mk 14,3-8a

Czy widać naszą wiarę?
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W domu u swojego przyjaciela siedzi kilku 
kolegów, którzy spotkali się w piątkowe popo
łudnie. Znają się od lat, miasto nie jest duże.  
W dzieciństwie razem chodzili na szkółki nie
dzielne, wspólnie spędzali ferie zimowe na pa
rafialnych zimowiskach, niejeden obóz w lecie 
„był ich”. Zjedli razem beczkę soli. 

Dorośli, może postarzeli się, a kiedy rozma
wiali do późna, rozmowa zeszła na temat Ko
ścioła. Przecież dorastali w środowisku kościel
nym, są w Kościele, jakoś w jego życiu uczest
niczą. Ich obserwacje parafialnej rzeczywisto
ści, instytucji Kościoła, księży, skłoniły ich  
do ciężkich czasem słów. Zastanawiali się, co 
by tu zmienić, żeby ich dzieci chciały chodzić 
do kościoła, znalazły w Kościele małżonków, 
by sami mieli satysfakcję bycia w Kościele. 

Jeden z nich uznał, że Kościół ewangelicki  
powinien, w od różnieniu od innych denominacji, 
jednoznacznie podkreślać, że w Kościele jest 
miejsce dla wielu wykluczonych i stygmatyzo
wanych, że powinno się zrobić w nim miejsce 
dla wszystkich mniejszości. W ten sposób moż
na pokazać, jak jesteśmy nowocześni, otwarci 
współczujący. Inny z kolegów, w kilku niewy
brednych zdaniach zmasakrował aktualnie rzą
dzących i zasugerował, że Kościół powinien 
jednoznacznie opowiedzieć się po stronie opo
zycji, bo przecież jesteśmy tą światlejszą czę
ścią społeczeństwa, należymy do elity intelek
tualnej tego kraju. Kolejny z przyjaciół miał po
mysł, by w parafiach więcej się działo z uwzglę
dnieniem miejscowej społeczności, więcej tzw. 

eventów – przecież musimy 
pokazać, że jesteśmy, żyje
my, zapraszamy. Dla następ
nego było ważne, by parafie 
organizowały pomoc dla po
trzebujących, ale nie gdzieś 
tam, daleko, albo kiedy wy
darzy się jakaś tragedia. Su
gerował, by tworzyć wię cej 
punktów pomocy dla bez
domnych, uzależnionych, 
zagubionych. 

Jeszcze inny z kolegów  
w rozmowie o parafialnej 
rzeczywistości wspominał, 
że za jego czasów było wię
cej młodzieży, a teraz to ma
ło kogo z młodych widać. 
Jeden z gości spot
kania, który dotąd 
się nie odzywał, za
czął zadawać py
tania. „Kiedy ostat
nio modliliśmy się 
wspólnie? Kiedy zrobiliśmy coś niezwykłego 
tylko i aż dlatego, że wierzymy w Jezusa, nie 
mówiąc nawet, że dla Niego?”. Ten ostatni  
z przyjaciół zastanawiał się też: „Czy widać 
naszą wiarę?”.  

Kiedy zapytał w taki właśnie sposób, inni 
zaczęli na niego dziwnie patrzeć. „No co Ty? 
Nigdy tak nie mówiłeś! Przecież nigdy nie by
łeś przesadnie religijny” – mówili. „Przestań
cie, przecież mnie też, tak samo jak wam, zale
ży na Kościele” – odpowiedział.

Kobieta, która niejako zakłóciła rozmowę  
u Szymona trędowatego, pewnie nie tylko na 
„męskie tematy”, ale zapewne też o sprawach 
duchowych, przyniosła intensywnie pachnący 
olejek nardowy. „Co mogła, to uczyniła” – po
wiedział Jezus. Wniosła do rozmowy o spra
wach ważnych i mniej ważnych inną jakość, 
intensywność inspirującą, jak olejek nardowy.

W tej opisanej sytuacji spotkania kolegów, 
chcących zmieniać, ulepszać, unowocześniać 
Kościół, widać było troskę o niego. Może jednak 
chodzi o to by, parafie, Kościół przede wszyst
kim „pachniały” intensywnie wiarą, zaangażo
waniem, świadectwem o Jezusie Zbawicielu?

Czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy? Amen.
ks. Artur Woltman

Kiedy zrobiliśmy coś dlatego,  
że wierzymy w Jezusa?
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B óg i my

Jakże powszechne jest stwierdzenie: 
„za naszych czasów, to…”, „dla mnie 
to jest nie do pomyślenia” itd. Oczy
wiście to również oznacza, że potrafi
my krytycznie oceniać rzeczywistość 
i nie ma w tym niczego złego. Tylko 
czy nie popadamy w pułapkę kryty
cyzmu? Zwłaszcza, gdy ma on tylko 
negatywny wymiar, gdy wszystko, co 
odmienne od naszego utartego sposo
bu myślenia traktujemy jako zło, gdy 
próba empatii i zrozumienia jest poza 
naszymi możliwościami. Do czego 
może doprowadzić takie hermetyczne 
zamknięcie na to, co dla nas nowe? 

Duchowy zdrowy rozsądek
Myślę, że każdy z nas jest prze - 

ko na ny, że nie należy przyjmować 
wszystkiego tak, jak podaje nam 
świat, że potrzebny jest zdrowy roz
sądek, aby umieć ocenić co jest dobre, 
a co złe. I to nie tylko w perspektywie 
życia społecznego, politycznego, za
wodowego czy rodzinnego, ale rów
nież duchowego. Czy jednak nie jest 
tak, że ów zdrowy rozsądek połączony 
w chrześcijańskim rozumieniu z mo
dlitwą i wsłuchiwaniem się w Boga, 
ma nam służyć nie do zamykania 
drzwi, odgradzania się, wypierania  
i negowania, ale w równym stopniu 
do otwierania się na to, co nowe, 
piękne, co wypełnione miłością? Na
wet jeśli wykracza to poza nasze do
tychczasowe, utarte sposoby myśle

diakon Izabela Sikora

Jak to jest, gdy w swoim życiu budujemy pewien schemat 
myślowy, który tworzy naszą własną wewnętrzną 
instrukcję zachowań czy działań, a nagle pojawia się 
ktoś lub coś, co nam do tego schematu nie pasuje? 
Co czujemy w takiej sytuacji? Czy nie jest tak, że na 
nowe patrzymy z dystansem, czasami z lękiem  
i obawą? Przyzwyczajamy się bowiem do utartego 
sposobu myślenia i działania, dlatego często negujemy 
wszystko, co nie pasuje do znanego nam wzoru.

Otwórzmy się na to, co nowe

nia. Brak tej umiejętności prowadzi 
bardzo szybko do oskarżeń wobec in
nych, do potępiania, do straszenia 
ogniem piekielnym. 

Niestety do walki z odmiennym spo
sobem myślenia używa się często fał
szywych oskarżeń, kłamstw i pomó
wień, aby zdyskredytować słowa lub 
czyny osób, które prezentują inny spo

sób myślenia lub łamią utarte sche
maty. Ostatecznie używa się szanta
żu, że zaraz dojdzie do rozłamu, argu
mentując to walką „dwóch władzy”.

Cud czy szatańskie działanie?
Tymczasem sam Jezus był stawia

ny w takiej sytuacji i fałszywie oskar
żany. Przypomnijmy sobie chociażby 
historię wypędzenia demona (zob. Łk 
11,14-23). To nie jest przede wszyst
kim historia uzdrowienia. To jest hi
storia opisująca, z jakimi oskarżenia
mi wobec swojej osoby spotykał się 
Jezus, jakie niewybredne ataki na sie
bie musiał znosić i odpierać. Historię 
tę opisują trzej ewangeliści: Mateusz, 
Marek i Łukasz. Wszyscy przedstawia
ją piękną – wydawać by się mogło – 
historię uzdrowienia człowieka opęta
nego. Tymczasem piękna ona jest tyl
ko przez chwilę. Jezus działa jako po
słany od Boga, jako mający moc. Oczy
wiście wiemy, że pociągał za sobą 

tłumy, ale wiemy też, że wielu uczo
nych w Piśmie i faryzeuszy nie dało się 
ponieść temu „nowemu duchowi”. 

Nowemu – to bardzo skompliko
wane w tym wypadku słowo. Jezus 
przecież nie zmieniał tego, co głosił 
Zakon i prorocy, ale to wypełniał. Był 
przy tym otwarty, pełen miłości, która 
wykraczała ponad utarte schematy, 
uprzedzenia, niesprawiedliwość spo
łeczną czy podziały. Taka Jego po stawa 
stanowiła jednak potencjalne zagroże
nie dla tych, którzy od zawsze wierzyli 
inaczej, mówili inaczej i inaczej żyli. 
Dlatego nie przyjmowali Jego sposo
bu działania i Jego nauki, wielokrot
nie podważając Jego powołanie (zob. 
Łk 4,16-30). Taka sytuacja ma rów
nież miejsce w przywołanym tekście. 

U Łukasza są to anonimowi ludzie, 
Mateusz i Marek definiują ich jako 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Oni 
to, widząc, co Jezus zrobił, nie byli  

w stanie tego przy
jąć jako Bożego 
działania, ale od ra
zu szukali innego 
wyjaśnienia zaist
niałej sytuacji. Jed

no było pewne. Na ich oczach doko
nał się cud… no właśnie i co teraz? 
Jakiś Jezus z Nazaretu, syn cieśli, któ ry 
nie uczył się w żadnej słynnej szko le 
rabinicznej, dokonuje takich rzeczy? 
To było ponad ich możliwości zrozu
mienia, poza ich możliwości wyjścia 
z przyjętych schematów, w których 
czuli się dobrze i bezpiecznie. Dlate
go bardzo szybko przystąpili do ata
ku, stwierdzając, że na pewno to, co 
czyni, czyni z mocą, ale pochodzącą 
nie od Boga, a od Belzebuba. Jakże 
podobny schemat działania do tego, 
który znamy i my. To, co nie mieści 
się w przyjętej przez nich logice dzia
łania i rozumienia Bożego Słowa ata
kują, argumentując tzw. „szatańskim 
pochodzeniem”.

Belzebub był uznawany za księcia, 
przywódcę demonów, co tym bardziej 
podkreśla wagę stawianych Jezuso- 
wi zarzutów. Praktyką egzorcystów  
w starożytności było powo ływanie 

Fałszywe oskarżenia to  
jedna z ulubionych ludzkich broni.
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się na istotę mocniejszą, po tężniejszą 
do wypędzenia słab szej lub do zyska
nia nad nią wpływu. εν Βεελζεβουλ 
(en Beeldzebul) oznacza działanie  
w imieniu i mocy księcia demonów, 
co miałoby pozwalać na uzyskanie 
kontroli nad każdym innym demo
nem. Belzebub zostaje utożsamiony  
z szatanem (zob. Łk 11,18), co ozna
cza zarzucenie Jezusowi działania 
wrogiego wobec Boga Izraela. Widzi
my zatem mechanizm działania grupy 
obserwującej wydarzenie i starającej 
się umniejszyć jego wydźwięk lub 
nawet je zdezawuować, niszcząc do
bre imię Jezusa z Nazaretu. 

Słowa niszczące jak pożar
Druga grupa żąda natomiast (zob. 

Łk 11,16) znaku z nieba, co ewan -
gelista komentuje jako pokuszenie 
czy też prowokację. Jej celem miało 
być zmuszenie Jezusa do wypełnie -
nia stawianego przed nim wyzwania, 
czyli podporządkowania się woli czę
ści osób i ich oczekiwaniom (por.  
z Łk 4,24). A zatem mamy dwie reak
cje ludzi: fałszywe oskarżenia oraz 
nakaz udowodnienia swojego statu -
su. Czy to są postawy, które określić 
można jako typowe tylko dla ludzi  
I w. n.e.? Oczywiście wielokrotnie 
mo żemy zaobserwować, że w sytu
acji, gdy ktoś działa niekonwencjo
nalnie, gdy postępuje niesztampowo, 
gdy wy kracza poza tradycyjne i przy
jęte sposoby myślenia danej grupy,  
a tym bardziej jej kierownictwa czy 
zwierzch ności, bardzo szybko naraża 
się na atak. Fałszywe oskarżenia to 
jedna z ulubionych ludzkich broni. 
Niepraw dziwe słowa ośmieszające 
drugiego człowieka są jak pożar, któ
ry niszczy dobre mienie, dorobek ży
cia i chęci do dalszego działania.

Podobnie jest z postawą typu „sko
ro jesteś taki mądry, to udowodnij” – 
na co cię stać, kim jesteś, jaka jest two
ja wartość. Niestety dwadzieścia wie
ków nie zmieniło takiego sposobu re
agowania na nowe sytuacje, które na 
pierwszy rzut oka mogą wyglądać na 
zagrażające nam samym, naszym inte
resom, naszym przyzwyczajeniom itd. 

Jezus rozprawia się z argumentami 
swoich przeciwników logicznie odpo
wiadając na stawiany mu zarzut współ
pracy z szatanem przy wypędzaniu 
demonów (zob. Łk 11,14-23). Rozpo

czyna od podania przykładów rozry
wanego konfliktem wewnętrznym 
królestwa oraz podzielonego wew
nętrznie domu. Jedno i drugie w ta
kiej sytuacji czeka ruina. 

Czy mamy prawo  
do ranienia i oceniania?

Ostatni werset jest poświęcony wy-
ciągnięciu konsekwencji z przytoczo
nych przez Jezusa porównań. Zbudo
wany jest na zasadzie kontrastu – kto 
nie jest po stronie Jezusa, jest prze
ciwko niemu, a kto nie łączy razem  
z nim, ten dzieli. Działalność Jezusa 
jest tym samym daleka od demonicz
nej i wymaga jasnego opowiedzenia 
się słuchaczy wobec niej i związane
go z nią przekazu.

Zwróćmy uwagę, że ten fragment  
z Ewangelii Łukasza nie mówi nic  
o pozytywnych reakcjach na słowa  
i czyny Jezusa. Jest tylko reakcja ne
gatywna, krytyka, fałszywe oskarże
nia i roszczenia. Co więcej, to jest hi
storia, która pokazuje, że choćbyśmy 
doskonale znali historię i tradycję  
biblijną oraz kościelną, choćbyśmy 
znali i poruszali się w najbardziej tra
dycyjnych schematach, jeśli zamknie
my się na nowe, pełne miłości ożyw
cze słowa i czyny Jezusa, jeśli Jego 
postawa nie będzie dla nas wzorem 
postępowania i probierzem oceniania 
rzeczywistości… to stajemy po nie

właściwej stronie, na
wet z najlepszymi in
tencjami. 

Może warto zatem 
przemyśleć i przeanali
zować dokładnie, czego 
tak naprawdę Jezus nas 
uczy? I może, zanim 
broniąc własnego po
czucia bezpieczeństwa 
lub pewności siebie 
przyjdzie nam do głowy 
powiedzieć o jedno nie
prawdziwe słowo za du
żo, zastanówmy się, co 
robimy i po której stro
nie stajemy! Warto to 
zrobić także w odniesie
niu do ósmego przyka
zania. 

Słowa mają wielką 
siłę. Mogą podnosić  
na duchu lub powalać, 
uspo kajać bądź ranić. 

Wiele osób o tym zapomina. Świat ży
wi się plotkami, obmowami, oszczer
stwami i chęcią mówienia o innych. 
Coraz częściej dochodzi do przemocy 
słownej. Przemoc fizyczna jest ła
twiejsza do zau ważenia i nazwania, 
nadużycia słowne wydają się pozor
nie subtelniejsze. Nie ranią ciała, przy
najmniej bezpośrednio, ale ich skut- 
ki sięgają znacznie głębiej: w świat 
uczuć drugiego człowieka i jego prze
konań dotyczących własnej wartości. 
Szkody wyrządzone słowem są nie
zwykle trwałe i bolesne. 

Wiele niewłaściwych słów pada 
rów nież w przestrzeni internetowej. 
Ludzie dają sobie prawo do ranienia, 
wyśmiewania, oceniania i kpienia  
z drugiego człowieka. Stało się to 
czymś codziennym i naturalnym. Za
pomniano, że naszym głównym za- 
daniem jest dbać o dobre imię dru- 
giego człowieka, o czym mówi wła
śnie ós me przykazanie (zob. 2 Mż 
20,16). 

W Dużym katechizmie Marcin Luter 
napisał: „W przykazaniu tym chodzi 
więc najpierw o to, aby człowiek oka
zywał swemu bliźniemu pomoc w je
go prawach i nie pozwalał ich naru
szać”. Czy stać nas na to, by zawsze 
bronić dobrego imienia drugiego czło
wieka? Czy potrafimy otworzyć się na 
to, co dla nas nowe, zanim fałszywie 
oskarżymy?   

Szkody wyrządzone słowem  
są niezwykle trwałe i bolesne.
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Pismo to jest interesujące, gdyż wpi-
suje się w długą listę tekstów Lutra, 
w których zawarł duszpasterskie wska-
zania, mające być pomocą dla chrześci-
jan w realizowaniu ich wolności. Wol-
ności opisanej w piśmie O wolności 
chrześcijanina, które zainspirowało te-
mat roku w naszym Kościele. Wolno-
ści, która wynika ze zbawienia jedy-
nie z łaski przez wiarę, a która ma się 
realizować w służbie bliźnim w miło-
ści. Pytanie o to, co znaczy chrześci-
jańska wolność i miłość w obliczu 
epidemii, skłoniło Lutra do napisania 
wspomnianego pisma w 1527 roku.

Odpowiedzialność za bliźnich
Odpowiadał w nim na pytania re-

formatora Wrocławia Johanna Hessa, 
którego interesowało, co chrześcija-
nie powinni zrobić w obliczu dżumy 
nawiedzającej miasto. Luter zwlekał 
z odpowiedzią, więc powstała ona już 
w momencie, kiedy także w Wittenber-
dze pojawiła się ta przerażająca cho-
roba, która w XVI wieku pozbawiła 
życia znaczną część ludności Europy. 
W tym czasie w Wittenberdze zawie-
szono między innymi działanie uniwer-
sytetu, a wykładowców ewakuowano. 
Luter jednak pozostał, by służyć swo-
im wittenberskim parafianom.

Jerzy Sojka

Świat został w ostatnich tygodniach skonfrontowany  
z perspektywą epidemii koronawirusa. To budzi lęk  
i obawy. Jeden z Kościołów w Korei Południowej, który 
stał się ogniskiem choroby, dowodzi, że życie kościelne 
nie może ignorować zagrożenia. Na epidemię reagują 
także Kościoły luterańskie na świecie. Biskup Elisabeth 
Eaton z Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego  
w Ameryce (ELCA) przywołała w swoim liście pasterskim 
z tej okazji pismo Marcina Lutra zatytułowane Czy 
można uciekać przed śmiercią? z 1527 roku.

Wiara nie tylko nie wyklucza  
racjonalnego, opartego na  
ludzkiej wiedzy podejścia do zagrożenia,  
ale wręcz do niego zobowiązuje.

Praktyka Wieczerzy Pańskiej 
w obliczu epidemii

Jego postawa była wcieleniem  
w życie poglądów ujętych w piśmie 
Czy można uciekać przed śmiercią?. 
Reformator nie domagał się w nim 
bohaterstwa w obliczu epidemii. Ze 
zrozumieniem odnosił się do tych, 
którzy chcieli chronić się ucieczką. 
Przypominał jednak, że ci, którym 

powierzono publiczne urzędy w Ko-
ściele czy w ramach władzy świeckiej, 
muszą zatroszczyć się o to, by ich 
obowiązki były nadal pełnione albo 
przez nich osobiście, albo przez wła-
ściwych zastępców. Zapewnienie cią-
głości urzędu jest bowiem sprawą ich 
odpowiedzialności za bliźnich.

Miłość bliźniego i rozum
Wszyscy pozostali także powinni 

pamiętać, że są zobowiązani przyka-
zaniem miłości bliźniego. Chrystusowi 
służymy w bliźnim – „cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych najmniejszych mo-
ich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). 
Żeby pocieszyć tych wszystkich, któ-

rzy narażają swoje zdrowie poprzez 
kontakt z chorymi, czy to ze względu 
na swój urząd, czy też ze względu na 
przykazanie miłość bliźniego, Luter 
w pierwszej części swojego pisma przy-
wołał biblijne obietnice i pocieszenie. 
Bóg będzie czuwał nad tymi, którzy 
poświęcą się dla dobra bliźnich.

Na tym jednak nie skończył swoich 
wskazówek. Drugą część rozważań 
rozpoczął od krytyki postawy wyraża-
jącej się w haśle, że „jeśli [Bóg] ze-
chce nas zachować, to zrobi to z pew-
nością bez lekarstw i wysiłku z naszej 
strony”. Tak myślący lekceważyli bra-
nie lekarstw czy konieczność mini-
malizowania przebywania z chorymi 
ponad to, co niezbędne konieczne do 
opieki. Luter jednoznacznie takie my-
ślenie potępił – postawa ta „nie ozna-
cza zaufania Bogu, ale kuszenie Go. 
Bóg bowiem stworzył lekarstwa i dał 
rozum, byśmy troszczyli się o ciało  

i o nie dbali, by by-
ło zdrowe i żyło”.

Bóg powołuje 
nas do współodpo-
wiedzialności za 
świat, tak samo jak 
działa stwórczo po-
przez to, że zapew-
nia nam jedzenie  
i ubranie. To także 

zaufanie, obecne choćby w wykładzie 
I artykułu wiary w katechizmach, że 
Bóg działa również w zwyczajnej co-
dzienności, dbając o zachowanie swo-
jego stworzenia. W tym jesteśmy Jego 
współpracownikami. Bóg w swoim 
działaniu nie potrzebuje spektakularnej 
cudowności i wykorzystuje znane nam 
mechanizmy i struktury świata, i spo-
łeczeństwa.

Zalecenia na czas epidemii
Lutrowa troska o dobro bliźniego 

wyrażała się także w zaleceniach, by 
ci, którzy świeżo wyzdrowieli, ogra-
niczyli swoje wychodzenie do ludzi, 
by ustrzec ich przed możliwym zaka-



żeniem. Tym bardziej doty-
czyło to chorych. Luter wzy-
wał także władzę świecką, 
by zapewniła odpowiednią 
liczbę miejsc odosobnienia 
w szpitalach.

W reformatorskich zale-
ceniach na czas epidemii łą-
czy się więc głębokie zaufa-
nie do Boga i Jego obietnic  
z przekonaniem, że racjonal-
ne środki przeciwdziałania 
zagrożeniu, tak samo jak ro-
zum, z których należy korzy-
stać, są darami Bożymi. Wia-
ra nie tylko nie wyklucza ra-
cjonalnego, opartego na ludz-
kiej wiedzy podejścia do za-
grożenia, ale wręcz do niego 
zobowiązuje. Tak bowiem re-
alizujemy miłość bliźniego. 
To jego dobro powinno kie-
rować naszymi działaniami 
wobec epidemii. To oznacza 
nie tylko pomoc chorym, ale 
także dbanie o to, by choro-
ba się nie rozprzestrzeniała. 
Przeciwdziałanie chorobie ma 
także chronić nas samych.

Życie Kościoła w trudnym czasie
Rozumowanie stawiające na pierw-

szym planie dobro bliźniego powinno 
się odnosić nie tylko do naszych in-
dywidualnych decyzji, ale także do 
życia Kościoła. Powinniśmy się więc 

również przyjrzeć naszej praktyce ży-
cia parafialnego, a szczególnie odpra-
wiania nabożeństw i zadać pytanie,  
w których momentach różnych ak-
tywności, w tym nabożeństw, powin-
niśmy coś zmienić, by zminimalizo-
wać bądź wykluczyć niebezpieczeń-
stwo przenoszenia się wirusa. W kon-
tekście nabożeństwa kluczowa jest 
nasza praktyka Wieczerzy Pańskiej.

Rozważając możliwe formy dys-
trybucji trzeba pamiętać, że jeśli Re-
formacja wittenberska opowiadała się 
za udzielaniem wszystkim przystępu-

jącym Komunii Świętej pod obiema 
postaciami, czyli chleba i wina, to ni-
gdzie w luterańskich wyznaniach 
wiary nie ma technicznej instrukcji 
jak należy to robić. Stronę technicz- 
ną dystrybucji traktowano jako usta-

nowienie ludz-
kie, które jest 
poprawne, jeśli 
szanuje zasadę, 
że udział w Cie-
le i Krwi Pań-
skich w chlebie 
i winie będą mo-

gli mieć wszyscy przystępujący. Z te-
go względu nasz Kościół, mając na 
uwadze szczególne potrzeby swoich 
wiernych, dopuścił możliwość zastą-
pienia wina sokiem gronowym dla 
tych, którzy z powodów zdrowotnych 
czy też zbyt młodego wieku nie mogą 
spożywać wina.

Korzystając z tej wolności w usta-
laniu technicznej strony dystrybucji 
Kościół dopuszcza także stosowanie 
małych, indywidualnych kielichów 
oraz udzielanie opłatka na rękę. Wy-
bór tej formy dystrybucji w czasie za-

grożenia epidemią po-
winien być sprawą na-
szej odpowiedzialno-
ści za dobro bliźnich,  
z którymi przystępuje-
my do Stołu Pańskie-
go. Osobisty komfort 
wynikający ze stoso-
wania formy, do której 

przywykliśmy, nie może przeważać 
nad opartymi na argumentach me-
dycznych zaleceniami, mającymi mi-
nimalizować zagrożenie przenoszenia 
się wirusa, dostosowanie się do któ-
rych podyktowane jest odpowiedzial-
nością za bliźniego. Ważny dla wie- 
lu symbol jednego kielicha może za-
chować swoje znaczenie, jeśli małe 
kielichy będą napełniane w czasie 
dystrybucji z jednego wspólnego na-
czynia.

Dajmy świadectwo
W swoich wczesnych pismach po-

święconych Wieczerzy Pańskiej Luter 
widział ten sakrament jako zobowią-
zanie do troski o bliźniego. W czasie 
zagrożenia epidemią możemy ją wy-
razić także poprzez dostosowanie 
form dystrybucji Komunii Świętej do 
zaleceń lekarzy. Damy tym świadec-
two, że będąc chrześcijanami zbawio-
nymi wyłącznie z Bożej łaski, chcemy 
właściwie realizować naszą współod-
powiedzialność za świat, a przede 
wszystkim naszych bliźnich, których 
kochać mamy jak siebie samych. 

Ważny dla wielu symbol jednego kielicha  
może zachować swoje znaczenie,  
jeśli małe kielichy będą napełniane w czasie 
dystrybucji z jednego wspólnego naczynia.

Stronę techniczną dystrybucji  
Komunii Świętej Reformacja wittenberska 
traktowała jako ustanowienie ludzkie. 
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Jerzy Sojka, dr hab. prof. ChAT w Warszawie – zajmuje się m.in. sakramentologią, badacz teo-
logii XVI-wiecznej Reformacji i jej aktualizacji we współczesnym protestantyzmie. Współautor 
książki Reformacja. Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI wieku.
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R ok wolności chrześcijańskiej

Tymczasem istotą Reformacji nie 
jest fakt buntu pojedynczego człowie-
ka przeciw machinie rzymskiego Ko-
ścioła – takowe bywały i wcześniej,  
i później, z różnym zresztą skutkiem. 
Nie w buncie Lutra tkwi też najważ-
niejsza jej zasługa dla nowożytnego 
świata.

Budująca siła teologicznej myśli
Jeśli uczciwie chcemy odpowie-

dzieć na pytanie o historyczne znacze-
nie Reformacji, trzeba odsunąć na bok 
rozważania o młotku, gwoździach  
i spalonej bulli, i pochylić się nad 
związkiem teologii – tak, od tego nie 
uciekniemy, to w niej jest ukryty cały 
potencjał głębokich i wieloaspekto-
wych zmian – ze społecznym przebie-
giem Reformacji. Niewiele było w hi-
storii Europy momentów, w których 
tak wyraźnie można zaobserwować 
mnóstwo głębokich zmian wywoła-
nych oddziaływaniem myśli teolo-

gicznej. Można zadać pytanie. Cóż 
może być w jakiejkolwiek myśli tak 
rewolucyjnego, że potrafi ona burzyć 
stary porządek świata i budować no-

wy? Było przecież przed Lutrem wie-
lu sprawniejszych, bardziej utalento-
wanych teologów, którzy również za-
pewnili sobie stałe miejsce w pod-
ręcznikach historii teologii – jednak 
ich myśl nie zmieniła świata, najwy-
żej świat akademicki. 

Kluczem do zrozumienia tego fe-
nomenu nie jest ani Lutrowa nauka  
o odpustach, opublikowana za pomo-
cą młotka lub bez niego, ani nawet je-
go krytyka nadużyć w życiu Kościoła, 
ani nawet atrakcyjność tych tez dla 
grup społecznie dyskryminowanych, 
na przykład dla chłopów czy ubogich 

mieszczan. Niszczycielska a zarazem 
budująca siła tej myśli tkwiła w Lu-
trowej koncepcji wolności.

indywidualny model wiary
Najpełniej idea ta znalazła swój 

wyraz w serii trzech pism programo-
wych z 1520 roku, z których jedno 
poświęcone było wolności wprost – 
opublikowany przed 500 laty traktat 
O wolności chrześcijanina. I choć dla 
możnych ówczesnego świata prokla-
mowana przez Lutra wolność chrze-
ścijanina była często ze względów 
koniunkturalnych przede wszystkim 

wolnością od władzy i żądań fiskal-
nych potężnej instytucji Kościoła, to 
jednak szybkiego rozwoju Reformacji 
nie da się sprowadzić do tych poli-
tycznych czynników. Tym, co pocią-
gnęło za sobą liczne rzesze wiernych, 
było proklamowanie wolności chrze-
ścijanina rozumianej jako bliska rela-
cja między Chrystusem a wierzącymi. 
Nie była to oryginalna myśl w historii 
teologii chrześcijańskiej, ale bodaj  
po raz pierwszy udało się na szeroką, 
wręcz masową skalę, upowszechnić 
nowoczesny, bardzo indywidualny 
model wiary. Budując swój wywód  

Uwolnienie wierzących
– w roku jubileuszu Lutrowego odkrycia wolności chrześcijańskiej

Czy Luter przybił swe tezy za pomocą gwoździ i młotka do drzwi 
kościoła zamkowego w Wittenberdze, czy też może tego nie 
zrobił – taka uproszczona debata przetoczyła się przez media  
w czasie minionego jubileuszu 500 lat Reformacji. Spór o to 
symboliczne zdarzenie był doskonałą pożywką dla 
powierzchownej i mocno przerysowanej refleksji nad wkładem 
Lutra w przestawienie zwrotnicy dziejów z pozycji „kierunek: 
średniowiecze” na pozycję „kierunek: nowożytność”. 

Łukasz Barański

Wiara to nie ślepe posłuszeństwo  
instytucji Kościoła, ale relacja  
zapoczątkowana w miłości Boga do człowieka.

W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła 
Rokiem wolności chrześcijańskiej chcemy  
w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, 
czym jest nasza chrześcijańska wolność i do  
czego nas ona zobowiązuje. Aby wskazać na różne 
aspekty tego zagadnienia, rozpoczynamy cykl 
artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków te-
matycznych: wolny wobec Boga oraz sługa  
wobec bliźnich. Odzwierciedlenie znajdzie w nich 

definicja wolności chrześcijańskiej, którą sfor-
mułował Marcin Luter: „chrześcijanin jest wol-
nym panem względem wszystkiego i nikomu nie-
podległym; chrześcijanin jest najbardziej 
uległym sługą wszystkich i każdemu podległym” 
z pisma O wolności chrześcijanina. Mamy  
nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad 
tym, co to znaczy tak naprawdę, że jest się 
ewangelikiem.  
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z użyciem zarezerwowa-
nych wcześniej dla misty-
ki środków wyrazu, gdzie 
relacja wiary znajduje swój 
najpełniejszy opis w obra-
zie zaślubin oblubieńca 
(Chrystusa) z oblubienicą 
(chrześcijanin), dokonuje 
Luter swoistej rewolucji 
wiary. 

Rozchwytujący duży na-
kład Lutrowego traktatu 
czytelnicy, wśród których 
wielu było zwykłych miesz-
czan, rzemieślników i kup-
ców, poczuło się nareszcie 
podmiotowo w swej rela-
cji z Bogiem. Luter swym 
działaniem i w swych pi-
smach przekonywał, że 
wiara to nie ślepe posłu-
szeństwo instytucji Kościo-
ła, który instruuje wier-
nych o woli Boga – suro-
wego sędziego, ale wiara to przede 
wszystkim relacja zapoczątkowana 
w miłości Boga do człowieka. Jej skut-
kiem jest bezwarunkowe uwolnienie 
od pobożności nakazowej, hierar-
chicznej, zrodzonej z przekonania, że 
w relacji z Bogiem człowiek może li-
czyć tylko na mniej lub bardziej suro-
wy wymiar kary. 

W takim modelu wiary Kościół ja-
ko instytucja pośrednicząca, szafująca 
i ostateczna instancja odwoławcza, 
roszcząca sobie prawo do udzielania 
i wstrzymywania środków zbawienia, 
nie jest potrzebna. Duchowni nie są 
bliżej Boga od świeckich z racji spra-
wowanej funkcji. W kontekście zba-
wienia każdy jest równoprawnym 
partnerem relacji z Bogiem. 

Odkrycie wolności wiary dodało 
Lutrowi odwagi do ostatecznego ze-
rwania z średniowiecznym Kościo-
łem. Jeżeli instytucjonalny Kościół 
chce, na podstawie prawa kościelnego 
i swej dogmatyki, stawać człowieko-
wi na drodze do zbawienia, niwecząc 
zbawczą bezpośredniość jego relacji 
z Chrystusem, tym gorzej dla Kościo-
ła, jego kanonów prawa kościelnego 
i opasłych tomów kościelnej dogma-
tyki. Nic dziwnego zatem, że już rok 
później Luter demonstracyjnie spalił 
bullę papieską grożącą mu ekskomu-
niką za głoszone przekonania, a do 

ognia wrzucił również księgi prawa 
kościelnego. 

wolny chrześcijanin w świecie
Świadomość tej wolności zmieniła 

wszystko. Przede wszystkim zmieniła 
myślenie wiernych o ich indywidual-
nej więzi z Bogiem. Zmieniła też jed-

nak model funkcjonowania chrześci-
janina w świecie – druga cześć Lutro-
wej definicji mówi, że chrześcijanin 
jest sługą wszystkiego. Synteza obu 
tych pozornie sprzecznych zdań ozna-
cza, że wolność musi urzeczywistniać 
się w służbie. Luter doskonale rozu-
miał, że cała Ewangelia przesiąknięta 
jest tym myśleniem. Człowiek nie sta-
je się wolny wyłącznie dla samego 
siebie, dla swej zbawczej korzyści, 
ale przede wszystkim dla drugiego 
człowieka. Prawdziwa wolność wia-
ry, oparta na miłości oblubieńca i ob-
lubienicy, nie jest egoistyczna i tym 
też różni się Lutrowa koncepcja wol-
ności od wielu poprzedzających ją 
mistycznych koncepcji uwolnienia 
duszy w zjednoczeniu z Bogiem. Jeśli 
mistyka nie chciała i nie mogła wy-

„Chrześcijanin jest 
wolnym panem 
względem wszystkiego 
i nikomu niepodległym; 
chrześcijanin jest 
najbardziej uległym 
sługą wszystkich 
i każdemu podległym”.

Marcin Luter

Chrystus przyszedł po to, by uwolnić 
ludzi do czynienia dobra w wierze. 

chodzić poza relację „ja” – Bóg, 
prawdziwa ewangeliczna wiara musi 
być, zdaniem Lutra, zbudowana na 
relacjach: „ja” – Bóg i „ja” – mój 
bliźni. Wolność z wiary, jest wolno-
ścią skierowaną ku drugiemu czło-
wiekowi. W istocie to w nim bowiem 
możemy jako chrześcijanie dostrzec 
oblicze Boga. Nie ma zatem dwóch 
relacji – tak naprawdę jest jedna. Mi-
łość bliźniego jest jedyną możliwą re-
alizacją wolności wiary. Wiara jest 
bowiem dynamiczna, nie stoi w miej-

scu, nie ma na celu kontemplacji isto-
ty Boga, ale pochyla się nad każdym 
i angażuje się w służbę wszędzie tam, 
gdzie w obecności bliźniego dostrze-
ga obecność Boga. Parafrazując mi-
stycyzujący ton Lutrowego przeło-
mowego traktatu o wolności, wiara 
jest przeznaczoną dla Chrystusa ob-
rączką ślubną wierzącej duszy, jest 
ona istotą życia chrześcijańskiego, 
treścią pobożności i podstawą jego 
nieskrępowanej wolności. Lutrowy 
traktat O wolności chrześcijanina 
przywrócił wierze chrześcijańskiej 
zapomniany komponent wolności, 
przypomniał, że Chrystus nie przy-
szedł po to, by ludziom narzucić no-
we kodeksy rygorystycznych praw, 
lecz by ich uwolnić do czynienia do-
bra w wierze.  

Karta tytułowa O wolności chrześcijanina z 1520 r.



Z moich doświadczeń

Opowieść jednego zdjęcia
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Odwiedziliśmy wiele punktów zna-
nych nam wcześniej tylko z opowie-
ści biblijnych i próbowaliśmy wy-

Z okazji 25. rocznicy ślubu udało mi się zrealizować 
jedno z moich marzeń – pojechaliśmy z żoną do 
Izraela. Właściwie należałoby powiedzieć do Ziemi 
Świętej, gdyż był to wyjazd śladami Chrystusa i innych 
postaci, wydarzeń i miejsc opisanych na kartach 
Starego i Nowego Testamentu. 

Andrzej Weigle obrazić sobie, jak wyglądały w cza-
sach, w których rozgrywały się te zna-
ne nam historie oraz wczuć się w ich 
atmosferę. Ci, którzy znają współcze-
sny Izrael wiedzą, że są miejsca, jak 
na przykład Góra Oliwna, synagoga 

w Kafarnaum czy Cezarea Nadmor-
ska, w których historia jest na wycią-
gnięcie ręki. Są też takie, w których na 
wiarę musimy przyjmować tożsamość 
z miejscami z Pisma Świętego. Tak 
jest w przypadku grobu króla Dawida, 
miejsca chrztu Jezusa w Jordanie czy 
Góry Błogosławieństw. Mimo to, od-
wiedzenie każdego z nich niosło dla 
nas wiele emocji, przemyśleń i wzru-
szeń. 

Noc w Bazylice Grobu 
Pańskiego

Najważniejszym punktem progra-
mu każdej chrześcijańskiej pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej jest niewątpliwie 
wizyta w Bazylice Grobu Pańskiego. 
Miejsce, od czasów Świętej Heleny 
– matki cesarza Konstantyna, uznawa-
ne przez większość za punkt, w któ-
rym objawiła się bezgraniczna miłość 
Boga do człowieka. Miejsce, w któ-
rym umarł za nasze grzechy, ale także 
powstał z martwych Syn Boży Jezus 
Chrystus.

Nie ukrywam, że z bazyliką tą wią-
załem najwięcej nadziei na przeży-
cie szczególnego spotkania z Bogiem. 
Tym bardziej, że udało mi się zreali-
zować kolejne marzenie – spędzić 
w niej noc. Wraz z kilkunastoma inny-
mi pątnikami, z dala od krzykliwych 
grup pielgrzymek, wycieczek oraz 
wielu innych osób tłumnie nawiedza-
jących ją w ciągu dnia. I co ważne, 
spędzić ten czas w ciszy i łagodnym 
półmroku.

miejsce, które przemawia 
do człowieka

Choć to nocne czuwanie było wspa-
niałym przeżyciem, wartym polece-
nia każdemu odwiedzającemu Jerozo-
limę, czułem pewien niedosyt związa-
ny z brakiem jakichś mistycznych 
przeżyć, których wcześniej się spo-
dziewałem. Być może było to efektem 
mojego podekscytowania związane-
go z pierwszym pobytem w tych hi-
storycznych murach, a także pewnego 
mojego rozproszenia, jako że chcia-
łem równolegle uchwycić na zdję-



ciach atmosferę tego szczególnego 
miejsca.

Po powrocie do domu okazało się, 
że wśród wielu innych zdjęć zrobio-
nych podczas naszego wyjazdu jest 
jedno, które nie tylko przykuło moją 
uwagę, ale także przemówiło do mnie 
i przemawia każdego dnia. To zdjęcie 
skłania mnie do medytacji, do reflek-
sji, do modlitwy. To zdjęcie opowiada 
moją historię i – jak sądzę – opowiada 
historię wielu z nas. To zdjęcie daje 
nadzieję, której tak bardzo potrzebu-
jemy w naszym życiu i jest zachętą do 
podążania za Chrystusem. To zdjęcie 
towarzyszy mi w domu i w pracy. 
Tym zdjęciem obdarowałem też naj-
bliższe mi osoby. I właśnie jednemu 
zdjęciu z tej nocy poświęcona jest ta 
krótka opowieść. 

zapraszająca droga
Nasze życie tak często rozgrywa się 

w mroku. Jesteśmy przytłoczeni mno-
gością spraw, z którymi musimy się 
mierzyć. Przytłoczeni pytaniami, na 
które szukamy odpowiedzi, smutkiem, 
który tak często nam towarzyszy, wsty-
dem, który czujemy, kiedy uświadamia-
my sobie, że zbłądziliśmy, że zawiedli-
śmy czy zasmuciliśmy naszych bliź-
nich. Rozglądając się wokoło widzi-
my wiele dróg, wiele korytarzy, wiele 
drzwi, wiele bram, którymi możemy 
podążać, ale żadnej z nich nie roz-
świetla światło, które zachęcałoby do 

ruszenia w jego kierunku, dając nadzie-
ję na wyjście z tego mroku. Kiedy jed-
nak rozejrzymy się uważnie, dostrze-
żemy ciepły blask rozświetlający jedną 
drogę. Podchodząc bliżej dostrzeżemy 
schody wiodące ku górze i bramę pro-
wadzącą w nieznane. To delikatne świa-
tło intryguje i przyciąga, ale jednocze-
śnie uzmysławia, że droga, którą może-
my wybrać, wcale nie będzie łatwa. 

Jeśli jednak nią ruszymy, zorientu-
jemy się, że choć te schody są strome, 
ale przecież nie tak strome, by nie da-
ło się na nie wejść. Brama jest wąska, 
ale przecież nie tak wąska, by nie dało 
się przez nią przecisnąć. Góra jest wy-
soka, ale przecież nie tak wysoka, by 
nie dało się na nią wspiąć. Idąc, do-
strzegamy mały znak wieńczący tę 
bramę – to krzyż, który jednoznacznie 
potwierdza, że zdążamy na spotkanie 
Zbawiciela. Ba, może nawet podąża-
my drogą, którą On przechodził dwa 
tysiące lat temu? Ta brama jest na na-
szym zdjęciu symbolem przyjęcia 
Chrystusa do swojego serca – symbo-
lem decyzji, którą każdy z nas może 
podjąć w trakcie drogi, którą kroczy 
po schodach życia.

Jednak po przejściu przez tę bramę 
droga nie staje się łatwiejsza. Wręcz 
przeciwnie – schody stają się nawet 
bardziej strome i węższe. Ale jedno-
cześnie rozświetla je mocniejsze świa-
tło, dzięki któremu wiemy, w którą 
stronę iść, a uważny obserwator do-

strzeże, że od tego miejsca pojawia się 
poręcz, która pomoże nam we wspi-
naczce. Tą „poręczą” może być Słowo 
Boże, sakramenty, modlitwa, wspól-
nota braci i sióstr w Chrystusie, po-
moc drugiego człowieka. Pamiętajmy, 
że taką „poręczą” my możemy być dla 
innych! Nie tylko możemy, ale wręcz 
powinniśmy. Dzięki temu nasza droga 
staje się łatwiejsza do pokonania, 
a każdy kolejny stopień przybliża nas 
do spotkania. 

Przejdźmy przez Bramę
Zdjęcie nie pokazuje, dokąd prowa-

dzą te schody. Ci, którzy byli w Bazy-
lice Grobu Pańskiego wiedzą, reszta za-
pewne się domyśla. Zachęcam siebie 
i was, Siostry i Bracia – wejdźmy na tę 
Drogę, przejdźmy przez tę Bramę!

Na historycznych murach bazyliki 
można dostrzec małe znaki krzyża 
wyrzeźbione tu mieczami i nożami 
pątników sprzed wieków. To uświada-
mia nam, że na tych schodach, na tej 
drodze nie jesteśmy sami. Że poprze-
dzał nas ogrom ludzi, którzy tak jak 
i my poszli za Światłem, nie bacząc na 
trudy wspinaczki. Będę szczęśliwy, 
jeżeli to zdjęcie zachęci was do wej-
ścia po tych schodach – tak w sensie 
duchowym, jak i fizycznym.  
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Z moich doświadczeń

Jestem w tym ruchu aktywnie obecna 
od lat 80., gdy to w Szczecinie zapocząt-
kowałam regularne obchodzenie tego 
ważnego dnia. Pamiętam rok 2005 i na-
szą radość z tego powodu, że na całym 
świecie ludzie próbowali powtarzać po-
zdrowienie: „Szczęść Boże”, ponieważ 
nabożeństwa odbywały się według litur-
gii zaproponowanej przez chrześcijanki 
z Polski. Wtedy, pomimo ciężkiej cho-
roby, w nabożeństwie w kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie uczestniczyła nie-
żyjąca już Ewa Walter – przewodnicząca 
polskiego Krajowego Komitetu ŚDM. 
Nabożeństwo odbywało się pod hasłem: 
„Niech wasza światłość świeci”.

Po piętnastu latach przerwy mogli-
śmy znowu przeżywać światowy dzień 
modlitwy w tym kościele. Tym razem 
według liturgii przygotowanej przez 
chrześcijanki z Zimbabwe. Długo cze-
kałam na takie nabożeństwo, bo w War-
szawie jestem już blisko trzynaście lat. 
W minionych latach uczestniczyłam  
w nabożeństwach ŚDM w innych chrze-
ścijańskich kościołach, z nadzieją, że 
gdy wreszcie my będziemy mogli go-
ścić ekumeniczną wspólnotę, to będzie 
prawdziwe święto.

Moja nadzieja nie była bezpodstaw-
na, bo przecież zawsze, gdy ludzie gro-
madzą się na wspólnej modlitwie i chęt-
nie wsłuchują się w Słowo Boże, a tak-
że oddają Bogu chwałę poprzez śpiewa-
ne pieśni, jest to powód do radosnego 
świętowania. Czego? Wspólnoty z inny-
mi wierzącymi, ale także w tym dniu 
szczególnej duchowej łączności z chrze-
ścijanami na całym świecie.

Kobiety z Zimbabwe zainspirowane 
pytaniem: „Czy chcesz być zdrowy?” z hi-
storii o uzdrowieniu człowieka przy sa-
dzawce Betezda (J 5,2-9a), w nadesła-
nych materiałach mocno akcentowały, 

Moja mata
W pierwszy piątek marca obchodzony jest Światowy Dzień 
Modlitwy. Tę szczególną ekumeniczną modlitwę przygotowują  
i prowadzą kobiety już ponad 130 lat, początkowo pod nazwą 
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Zmieniono ją kilkanaście lat 
temu, żeby uniknąć mylnego skojarzenia, iż jest to tylko 
modlitwa dla kobiet prowadzona przez kobiety.

diakon Małgorzata Gaś że chcą wierzyć, iż sytuacja w ich kraju 
może zostać uzdrowiona. Dlatego w li-
turgii nabożeństwa zaproponowały do 
śpiewania refren: „więc wspólnie dzi-
siaj modlimy się, wierzymy też mocno, 
że Afryki przyszłość, Zimbabwe los, 
trzymasz Panie w ręku swym”.

Było to dla mnie wzruszające, że  
w pierwszy piątek marca na całym świe-
cie rozbrzmiewa taka prośba, skierowa-
na do Boga! Muszę przyznać, że gdy 
pierwszy raz, podczas listopadowej 
ekumenicznej konferencji kobiet, zoba-
czyłam liturgię na 2020 rok, byłam nie-
co zawiedziona, ponieważ znalazłam  
w niej tylko jeden krótki fragment Sło-
wa Bożego. Teksty przygotowane przez 
Afrykanki też były wyjątkowo krótkie, 
nie licząc listu z Zimbabwe. Jak się jed-
nak okazało, moje pierwsze wrażenie 
nie odzwierciedlało głębi tego, co te ko-
biety tak naprawdę chciały nam przeka-
zać. One bardzo poważnie potraktowały 
polecenie Jezusa: „Wstań, zabierz swoją 
matę i chodź!”, bo zrozumiały, że trzeba 
skończyć z bezsilnym czekaniem. Że 
trzeba zacząć działać bez lęku, w miło-
ści – na rzecz pokoju i pojednania.

Dla nich cud uzdrowienia sparaliżo-
wanego od trzydziestu ośmiu lat i całko-
wita przemiana jego życia, są w historii 
biblijnej symbolizowane przez matę. 
„Mata była miejscem, które chory czło-
wiek obłożył swoimi wymówkami, na-
wet jeśli szukał uzdrowienia. Po spotka-
niu z Jezusem, mata stała się symbolem 
przypominającym to uzdrowienie” – 
stwierdziły chrześcijanki z Krajowego 
Komitetu ŚDM w Zimbabwe.

Wracam myślami do nabożeństwa, 
które kilka dni temu przeżywaliśmy  
w Warszawie. Wtedy mata niesiona przez 
jedną z lektorek została na początku na-
bożeństwa położona na specjalnym sto-
le, można powiedzieć dodatkowym oł-
tarzu, gdzie obok niej leżała ekumenicz-
na Biblia, stał stary gliniany dzban i in-

ne elementy, które miały przypominać  
o afrykańskim kraju, w którym chrze-
ścijanie wołają do Boga i proszą o cud 
uzdrowienia.

W trakcie nabożeństwa wygłosiłam 
kazanie, w którym m.in., powiedziałam, 
że mata może być także symbolem mo-
jej niemocy. Jestem przekonana, że wśród 
słuchających mnie osób, wielu zgodziło 
się z tezą, że czasami każdy człowiek 
odczuwa swoją niemoc. Prawie każdy 
czasami leży na swojej macie i nie po-
trafi się podnieść, z różnych powodów: 
bo nie ma człowieka, który mógłby po-
móc; bo nie ma odpowiedniej motywa-
cji; bo ogarnia nas ciemność, rozpacz, 
zniechęcenie, przygnębienie. Myślę, że 
wśród odbiorców tego tekstu są też tacy, 
którzy aktualnie leżą na swojej macie  
i wmawiają sobie, że wszystko wokół 
nich jest beznadziejne, że ich życie też 
jest beznadziejne.

Czy mam rację, czy może przesa-
dzam twierdząc, że bywają w naszym 
życiu takie okresy, w których jesteśmy 
podobni do człowieka znad sadzawki 
Betezda. On potrzebował cudu uzdro-
wienia z długotrwałego paraliżu, a my? 
Jeżeli czujemy się nieszczęśliwi, zapo-
mniani przez dawnych przyjaciół, wy-
straszeni perspektywą tego, co być mo-
że nas spotka i będzie trudne; jeżeli 
ogarnia nas smutek, lęk i nie mamy chę-
ci do działania, a co za tym idzie, chęci 
do poprawy swojej życiowej sytuacji – 
to zechciejmy na nowo uwierzyć, że 
Pan Jezus nadal wybawia człowieka  
z jego niemocy. Wybawia, aby człowiek 
mógł cieszyć się życiem i stać się błogo-
sławieństwem dla innych. Pan Jezus 
wielokrotnie pyta: Czy chcesz być zdro-
wy? Jeżeli tak, to wstań od razu, nie 
czekaj, zabierz swoją matę i chodź! – 
podpowiada Zbawiciel.

Po kazaniu w naszym kościele za-
brzmiała krótka pieśń chóru: „Weź matę 
swą i chodź. Radę dasz!”. Chór parafial-
ny prowadzony przez Zuzannę Kuźniak 
wykonał ten utwór w zupełnie nowej 
aranżacji. „Weź matę swą i chodź” – za-
brzmiało wielokrotnie, śpiewane na gło-
sy, a na koniec usłyszeliśmy mocno za-
akcentowane: „radę dasz!”.

Następnego dnia pomyślałam: na-
wet, gdyby uczestnicy tego nabożeń-
stwa niczego nie zapamiętali z moje- 
go kazania, to ta krótka pieśń była do-
brym podsumowaniem i zrobiła na nich 
wrażenie. 
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Takie różnicowanie czy szeregowa-
nie istnieje, jak się wydaje, od niepa-
miętnych czasów. Czy na pewno? To, 
co dla nas jest widzialnym znakiem 
chrześcijaństwa, przed Chrystusem 
było znakiem używanym przez wiele 
plemion w różnej formie i różnych 
odmianach, niosącym całkiem od-
mienne treści od znanego nam zna-
czenia. W starożytnym Egipcie krzyż 
był symbolem różnych bożków, a w ce-
sarstwie rzymskim funkcjonował jako 
przyrząd do wykonywania haniebnej 
kary śmierci. 

W czasach apostolskich unikano te-
go symbolu jak ognia, dla pierwszych 
chrześcijan był on znakiem najwięk-
szej hańby. Ówczesnym chrześcijań-
skim „identyfikatorem” stała się dla 
wierzących ryba – jako znak symboli-
zujący Chrystusa. W jaki sposób za-
tem krzyż znalazł się na tak ważnym 
miejscu w naszej symbolice?

Pierwszym, który wprowadził i roz-
propagował go jako znak Kościoła 
chrześcijańskiego był cesarz rzymski 
Konstantyn Wielki w IV w. n.e. Choć 
sam nie był chrześcijaninem – chrzest 
przyjął dopiero na łożu śmierci – 
wprowadził w swoim cesarstwie wol-
ność wyznawania nauki Chrystusa. 
Ta z kolei stała się podwaliną Kościo-
ła, a krzyż zaczął stawać się jego roz-
poznawalnym znakiem.

Nie wyobrażamy sobie dzisiaj, aby 
w naszych obrzędach kościelnych, 
czy to w formie fizycznej, czy pod 

Nikomu nie trzeba wyjaśniać co oznacza krzyż 
w przestrzeni publicznej. W obcym nam mieście 
czy wiosce bez trudu możemy zidentyfi kować funkcję 
widzianego nawet z oddali budynku, gdy na jego 
szczycie lub wieży dostrzegamy krzyż. Gdy mijamy 
cmentarz, a nie dostrzegamy na nagrobkach tego 
znaku w żadnej formie, już snujemy domysły, 
że na pewno musi to być miejsce spoczynku osób, 
które za życia nie były chrześcijanami. 

Bronisław Sztuchlik postacią czynienia znaku dłonią, 
mogło brakować krzyża. Stał się 
nieodłączny w naszym życiu wiary. 
Towarzyszy nam od chwi li Chrztu 
Świętego niedługo po przyjściu na 
świat, przez momenty otrzymywa-
nia absolucji udzielanej w Bożym 
imieniu przez księdza, a także bło-
gosławieństwa Aaronowego, aż 
do momentu błogosławieństwa na 
wieczny spoczynek. Dla człowieka 
wierzącego stanowi on sacrum.

Niestety, od pewnego czasu staje-
my się świadkami jego powszednie-
nia. Posługiwania się nim coraz czę-
ściej, a nawet można powiedzieć na 
każdym kroku, w celach politycz-
nych. Krzyż staje się narzędziem do 
uzyskiwania z góry założonych ziem-
skich celów. Co jakiś czas, w różnych 
miejscach krzyż jest stawiany, a prze-
ściganie się różnych grup co do jego 
wysokości ma wykazywać moc na-
szej wiary w Boga. Nic bardziej bał-
wochwalczego i pozbawiania znacze-
nia tego symbolu! 

Czyż wolność i swoboda, które 
mamy od trzydziestu lat musi nas po-
pychać do materializowania naszego 
wizerunku? Ileż to razy mamy okazję 
oglądać kobiety czy dziewczęta, a na-
wet już niektórych mężczyzn obwie-
szonych wisiorkami z krzyżykami 
różnego kształtu, które zwykle są nie-
adekwantne do ich codziennego stylu 
życia. O wieszanie krzyży toczone są 
boje w szkołach i urzędach. Najbar-
dziej znamienny jest krzyż wiszący 
w sali obrad polskiego parlamentu, 
w miejscu, gdzie ścierają się różne 

światopoglądy, gdzie wielokrotnie lu-
dzie odnoszą się do siebie w niecen-
zuralnych słowach bądź wylewają na 
siebie hektolitry oszczerczych pomyj. 
Czy to jest godne miejsce dla obecno-
ści krzyża? 

Niestety, widać w tym obłudę 
i fałsz naszej, rzekomo głębokiej, na-
rodowej wiary i tradycji. Tak ochoczo 
pragniemy ewangelizować innych, 
nawet inne narody. Idźmy do nich 
z dobrym słowem, pomocną dłonią, 
a wtedy po takim naszym codziennym 
życiu poznają, że jesteśmy chrześcija-
nami, a wiara w Boga ma sens.

Przeżywamy kolejny czas pasyjny. 
To okazja, aby wyciszyć się i próbo-
wać zmienić coś w swoim życiu na 
lepsze. Przede wszystkim jest to czas 
na uświadomienie sobie, co stało się 
na krzyżu, na Golgocie, gdzie Chry-
stus oddał życie, aby nas zbawić i ob-
darzyć życiem wiecznym. Może w tej 
ciszy zrozumiemy, jeśli jeszcze jeste-
śmy go nieświadomi, znaczenie krzy-
ża w naszym codziennym życiu. 
Krzyża, który ongiś był znakiem hań-
by, a dla nas stał się znakiem zba-
wienia.  

  

Święty znak



Z BLIŻENIA

ks. Kazimierz Jaworski

W Australii, zwłaszcza na wscho-
dzie, regularnym zjawiskiem są dłu-
gotrwałe susze sprzyjające pożarom 
oraz ulewne deszcze powodujące po-
wodzie. To właśnie rekordowo wysokie 
temperatury oraz brak opadów trwają-
cy w zachodnich częściach Nowej Po-
łudniowej Walii oraz Queensland – 
nawet do trzech lat wstecz, przyczyni-
ły się do wybuchu pożarów we wrze-
śniu 2019 roku na tych terenach. Zda-
rzyło się to wyjątkowo wcześnie, bo 
na początku australijskiej wiosny, czy-
li wtedy, gdy w Europie jest jesień. 

Suche burze i ognisty kij
 Bezpośrednią przyczyną pożarów 

są zazwyczaj wyładowania atmosfe-
ryczne, tzw. suche burze, przypadko-
we zaprószenia ognia przez farmerów 
posługujących się maszynami rolniczy-
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mi lub używanie szlifierek, narzędzi 
do cięcia metalu na wolnym powie-
trzu, palenie śmieci w stalowych becz-
kach, ale niestety także podpalenia.

Zanim kapitan James Cook zawi-
nął do Australii w 1770 roku, ziemia ta 
była zamieszkana przez tubylców przy-
byłych na kontynent tysiące lat wcze-
śniej z południowo-wschodniej Azji. 
Aborygeni, których obecnie nazywa 
się rdzennymi mieszkańcami, prakty-
kowali regularne wypalanie buszu w ce-
lu usuwania poszycia oraz chwastów, 
aby na ich miejscu mogły rosnąć tra-
wy. Stanowiły one pokarm dla kangu-
rów oraz innych zwierząt roślinożer-
nych, na które potem polowano. Dla-
tego pierwsi osadnicy z Europy przy-
równywali tereny, na których się zna-
leźli, do parków w starej ojczyźnie.

Jeszcze do dzisiaj w głębi australij-
skiego kontynentu stosowana jest dla 
celów rolniczych tzw. praktyka „ogni-
stego kija”. Ale brytyjscy osadnicy 

bez doświadczenia w dziedzinie po-
żarów lasów wprowadzili swoje me-
tody upraw oraz wypasu trzód bez sys-
tematycznego wypalania, co prowa-
dziło do katastrofalnych w skutkach 
pożarów. W pożarach tzw. Czarnego 
Czwartku w stanie Wiktoria w 1851 
roku zginęło około 12 osób i spłonęło 
przypuszczalnie 5 milionów hekta-
rów. W 1898 roku, również w Wikto-
rii, pożary tzw. Czerwonego Wtorku 
zniszczyły około 2000 zabudowań 
i zginęło w nich 12 osób. Pożary w lu-
tym i marcu 1926 roku zabiły 60 
osób. W 1939 roku w trwających tak-
że dwa miesiące pożarach Czarnego 
Piątku zginęło 71 osób. Kolejne poża-
ry miały miejsce w latach 1944 (Wik-
toria – 20 ofiar śmiertelnych), 1967 
(Tasmania – 62 ofiary). W środę po-
pielcową w roku 1983 zginęło na tere-
nie stanów Wiktoria oraz Australia 
Południowa 75 osób i spłonęło około 
2500 domów. 

miłość i wsparcie
Pożary,

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku i na początku 
obecnego światowe media przekazywały 
udokumentowane wstrząsającymi zdjęciami 
wiadomości o rozległych pożarach na australijskim 
kontynencie. Nagłówki artykułów i telewizyjnych 
reportaży były alarmujące: „Australia się pali”, 
„Australia w płomieniach”. Nie pisano jednak o tym, 
że wielkie pożary australijskiego buszu nie są niczym 
nowym na tym kontynencie „na końcu świata”.
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Najgorsze w notowanej historii po-
żary miały miejsce w 2009 roku. Za-
częły się one w stanie Wiktoria w tzw. 
Czarną Sobotę niszcząc 4500 budyn-
ków. Zginęło w nich 173 ludzi. W ostat-
nich pożarach trwających w różnych 

częściach kraju od września 2019 do 
stycznia tego roku życie straciło 28 
osób – w tym także strażacy oraz wo-
lontariusze pomagający opanować i ga-
sić ogień. Na skutek pożarów zginęło 
i ucierpiało szacunkowo 1,25 miliar-
da zwierząt z hodowlanymi włącznie; 
liczba ta obejmuje też m.in. ptactwo, 
płazy i gady. Wypalonych zostało prze-
szło 10 milionów hektarów pól upraw-
nych, pastwisk i lasów oraz spłonęło 
2300 domów.

Płoną jak zapałki
Widoczne w medialnych doniesie-

niach gęste chmury dymu spowodo-
wane są tym, że nie płoną krzaki czy 
trawy, ale lasy. W Australii rośnie oko-
ło 500 gatunków eukaliptusów, two-
rzących leśne połacie. Lasy eukalip-
tusowe ze względu na zawartość olejku 
w liściach palą się niesłychanie szyb-

ko – jak zapałki, a płomienie sięgają 
do około 10 metrów. Rozprzestrzenia-
niu się ognia sprzyja wiatr. Dlatego za-
pobieganie przerzucaniu się ognia przez 
wypalanie poszycia oraz przecinki 
jest bardzo ważne i wprost konieczne. 
Ekipy strażackie prowadzą tzw. kon-
trolowane wypalania w okresie po-
przedzającym letnie upały. W ubie-
głym roku z powodu sprzeciwów par-
tii „Zielonych” wywierających nacisk 
na rządy lokalne takich wypalań było 
dużo mniej, co również zaważyło na 
wielkiej skali ostatnich pożarów.

Niosą pomoc poszkodowanym
Ponieważ Kościół Luterański Au-

stralii, znany jako Lutheran Church 
of Australia – (LCA) jest bardzo mały 
– liczy zaledwie 0,7% całej ludności, 
na skutek ostatnich pożarów ucierpia-
ło stosunkowo niewielu ewangelików. 

Tablica określająca poziom zagrożenia pożarem na tle spalonego lasu

Strażacy gaszą pożar buszu koło miasta Yanderra  
w Nowej Południowej Walii

ABC pożarów
„Choć samo globalne ocieplenie bezpośrednio nie wywołuje pożarów, to wpły-

wa na warunki pogodowe. Ich zmiana wyzwala całą lawinę wydarzeń prowa-
dzących do tego, że pożary łatwiej wybuchają, obejmują większe obszary i są 
bardziej intensywne. Zjawiska te obserwowane są w wielu regionach świata. (…)

Częstotliwość i intensywność pożarów mają wpływ na odrastanie lasów  
i ich skład gatunkowy, kształtując ich podatność na ogień w przyszłości – ba-
dania wskazują, że bardziej intensywne pożary podnoszą prawdopodobień-
stwo pojawienia się kolejnych ciężkich pożarów. Biorąc pod uwagę, że Austra-
lia w ostatnich dekadach zmagała się z kilkoma trudnymi sezonami pożarowy-
mi, może to także tłumaczyć rozmiar tegorocznej katastrofy. Co więcej, zmia-
na klimatu wpływa także bezpośrednio na rośliny, przyczyniając się zarówno 
do zaburzania ich fizjologii (np. poprzez deficyty wody), jak i wywierając presję 
mogącą powodować przebudowanie całych ekosystemów. To również jeden  
z czynników, który zmienia ilość i rodzaj „paliwa” dostępnego dla ognia, a tym 
samym kształtuje stopień zagrożenia pożarowego. (…)

Po złożeniu tych informacji nasuwa się wniosek, że obecny ciężki sezon po-
żarowy to tak naprawdę wynik zmian klimatu Australii w ostatnich dekadach”.

Anna Sierpińska, ABC pożarów w Australii. Cały artykuł dostępny na: 
www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/abc-pozarow-w-australii-398
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Jednak członkowie ewangelickich pa-
rafii na terenach dotkniętych pożara-
mi przystąpili do akcji udzielania po-
mocy ich ofiarom.

 I tak na przykład parafia w jednej 
z południowych dzielnic Canberry, 
stolicy Australii, udostępniła na kilka 
dni zabudowania kościelne dla osób 
ewakuowanych z miasteczek na wy-
brzeżu Nowej Południowej Walii, od-
dalonych o przeszło 100 km. Około 
25 osób zatrzymało się parę dni i no-
cy na terenie kościelnym, podczas 
gdy parafianie oraz niektórzy oko-
liczni mieszkańcy przygotowywali 
dla nich posiłki i okazywali potrzeb-
ne im wsparcie. 

W regionie górskim w pobliżu sto-
licy Australii Południowej Adelajdy, 
gdzie przed świętami Bożego Naro-
dzenia zginęła jedna osoba i zostało 
spalonych 80 domów oraz 400 innych 
zabudowań, grupa członków parafii 
św. Jana w miejscowości Woodside zor-
ganizowała międzyparafialną i mię-
dzywyznaniową akcję udzielania po-
mocy dotkniętym pożarami mieszkań-
com. Przygotowano i dostarczono prze-
szło 600 posiłków, dużo wypieków, 
przetworów spożywczych i owoców. 
Oprócz rozmów i kontaktów osobi-
stych był to praktyczny sposób oka-
zania zrozumienia, miłości i wsparcia 
poszkodowanym. W stanie Wiktoria, 
gdzie życie straciło pięć osób, spłonę-
ło prawie 300 domostw i kilka tysię-
cy ludzi musiało opuścić swoje domy, 
ewangelicki kapelan wojskowy w re-
jonie Gippsland odwiedzał wraz ze 
swymi kolegami rodziny, które stra-
ciły wszystko, co posiadały i ucier-
piały z powodu pożarów, udzielając 
im moralnego i duchowego wsparcia. 
Duża liczba wolontariuszy do tej po-
ry pomaga przy dokarmianiu i pielę-

gnacji poparzonych zwierząt, takich 
jak misie koala i kangury. Dokarmia-
nie zwierząt jest bardzo ważne, po-
nieważ spłonęły ogromne połacie traw 
i roślinności, którą żywią się kangury 
oraz wiele odmian eukaliptusów, któ-
rych liście są pożywieniem koali.

Kościelny fundusz pomocy
Kościół Luterański Australii wraz 

z Kościołem Luterańskim w Nowej 
Zelandii posiadają specjalny fundusz 
pomocy dotkniętym kataklizmami 
oraz znajdującym się w trudnej sytu-
acji materialnej. Do końca lutego na 
fundusz ten wpłynęło około 263.700 
dolarów. Rząd federalny jak i rządy 
stanowe przeznaczyły ze swych bu-
dżetów ogromne sumy na pomoc po-
gorzelcom i na odbudowanie znisz-
czonych obiektów. Do pomocy włą-
czyły się także główne banki oraz  
instytucje charytatywne, takie jak 
Czerwony Krzyż, Armia Zbawienia 
itp. Dotacje na fundusz pomocy ofia-
rom posuszy i pożarów administro-
wany przez Australijski Czerwony 
Krzyż napływały z całego świata. Do-
tacje od różnych celebrytów, biznes-

menów i sportowców wyniosły pra-
wie 200 milionów dolarów.

Sytuacje takie, jak długotrwałe po-
suchy oraz ostatnie pożary, mobilizują 
część społeczeństwa do wspierania się 
nawzajem i gdzie tylko możliwe nie-
sienia pomocy poszkodowanym. Bu-
dujące były przekazywane przez media 
wiadomości o farmerach z Zachod-
niej Australii pokonujących tysiące 
kilometrów i wiozących dużymi cię-
żarówkami bele słomy i siana, a także 
wodę dla farmerów w Nowej Połu-
dniowej Walii dotkniętych długolet-
nią suszą. W kościołach podczas na-
bożeństw modlono się regularnie pro-
sząc o ratunek i pomoc dla ofiar za-
równo suszy, jak i ognia. Dziękowano 
też Bogu za to, że podczas tak ogrom-
nych, daleko sięgających pożarów nie 
zginęło więcej ludzi i że wreszcie 
nadciągnęły z tropików ulewne desz-
cze, które pomogły ugasić ogień. 

Panie z parafii luterańskiej w Woodside k. Adelajdy  
przygotowują posiłki i paczki dla ofiar pożarów

Kobieta, której dom spłonął, obdarowana przez luteran z Adelajdy
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Ks. Kazimierz Jaworski pochodzi z Ja-
worza, po studiach teologicznych wyje-
chał w latach 60. do Anglii, a stamtąd do 
Australii, gdzie rozpoczął służbę w parafii 
luterańskiej w Adelajdzie.



Oto owoc fantazji, radości życia i ewangelickich wizji 
przyszłości: w pierwszych dniach lipca 2020 roku Ewan-
gelicka Młodzież Austrii (Evangelische Jugend Österreichs) 
wprawia sprawy w ruch. Wybiera się na tournée po Grazu 
– stolicy Styrii z „mobilnym kościołem”. Będzie w nim 
można porozmawiać albo po prostu na chwilę się zatrzy-
mać. Obiekt na pewno wzbudzi też ciekawość i chęć do-
wiedzenia się, co napędza młodych ewangelików. 

To tylko jedna z atrakcji, które w ramach Spotkania 
Chrześcijan Graz 2020 zostały przygotowane dla uczest-
ników z 9 krajów: Polski, Rumunii, Czech, Słowacji, Wę-
gier, Słowenii, Włoch, Niemiec i Austrii, a także dla 
mieszkańców miasta. Na to europejskie spotkanie zapra-
szają trzy Kościoły ewangelickie w Austrii: luterański, re-
formowany i metodystyczny oraz rzymskokatolicka die-
cezja Graz-Seckau.

Te spotkania mają długą tradycję. W 1991 roku po 
upadku „żelaznej kurtyny”, luteranie z Niemiec, Polski 
i Czech zainicjowali Spotkania Chrześcijan. Od tego cza-
su co trzy lata protestanci z Europy Środkowej spotykają 
się w kolejnych krajach. 

Po raz pierwszy gospodarzem imprezy będzie miasto 
zachodnioeuropejskie. Graz, stolica Styrii nie tylko znaj-
duje się w gronie europejskich miast Reformacji, ale stała 
się również centralnym miejscem działań ekumenicz-
nych. Jako gospodarz II Europejskiego Zgromadzenia 
Ekumenicznego (1997) miasto uchodzi za kolebkę „Kar-
ty Ekumenicznej”, dokumentu, który wyznaczył kurs dla 
współpracy Kościołów europejskich. 

Program dla różnych grup wiekowych
Różnorodny program Spotkania Chrześcijan został 

wspólnie opracowany i zorganizowany przez 18 Kościo-
łów partnerskich. Ich motto Twarzą w twarz tworzy prze-
strzeń, w której znajdzie się miejsce dla językowej i kul-
turowej różnorodności. Uczestnicy będą mogli wziąć 

Graz, 3-5 lipca 2020 r. 

Twarzą w twarz

MIEJSCA SPOTKAŃ I WYDARZEŃ: Centrum Targowo-Kon-
gresowe (Messe Congress Graz) oraz Hala Miejska 
(Stadthalle), Park Miejski (Stadtpark), siedziba parlamentu 
krajowego (Landhaushof), wiele ewangelickich i katolickich 
kościołów i plebanii w śródmieściu. 

MASZ PYTANIA ALBO SUGESTIE? Biuro organizacyjne 
Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego 
Wyznania pod dyrekcją Charlotte Matthias oraz 
koordynatorka spotkania w Polsce Anna Wrzesińska 
pozostają do dyspozycji. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.face2face2020.at 
Przez stronę internetową przyjmujemy też zgłoszenia 
uczestników.

Przedłużenie terminu zgłoszeń 

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w całej Europie, 
przedłużony zostaje termin zgłoszeń na Spotkanie Chrześcijan w Grazu 
z 30 marca do 22 kwietnia 2020 roku.

Zwrot poniesionych kosztów kart wstępu
Wszystkie osoby i grupy, które się już zarejestrowały lub które chcą 

się zarejestrować, otrzymają bez wyjątku zwrot środków wpłaconych ty-
tułem zakupu kart wstępu, w sytuacji kiedy Spotkanie Chrześcijan bę-
dzie musiało zostać odwołane ze względu na koronawirusa. Obecnie 
podjęte środki ostrożności rządu austriackiego przewidują konieczność 
odwołania spotkań, które obejmują zgromadzenia większe niż 100 
osób w pomieszczeniach zamkniętych i większe niż 500 osób na wol-
nym powietrzu. Zarządzenie jest ważne do końca marca br. Kolejne 
kroki zostaną podjęte stosownie do rozwoju sytuacji. 

Zachęcamy zatem do dalszego zgłaszania sią na Spotkanie Chrześci-
jan, ponieważ nie wiąże się to z żadnym ryzykiem finansowym. Wszyst-
kie zgłoszenia są ważne dla organizatorów, którzy pełni odwagi i rado-
ści pracują dalej nad przygotowaniami do Spotkania Chrześcijan. 

udział w wielojęzycznych nabożeństwach i studiach bi-
blijnych, tematycznych wycieczkach z przewodnikiem 
oraz poznać różne projekty ekumeniczne i socjalne.

 Dla dzieci i młodzieży zaplanowano liczne spotkania, 
które będą się odbywały na terenach targowych oraz 
w przestrzeni miejskiej. Wśród nich takie propozycje, jak: 
młodzieżowy spacer po mieście, parkour i bieg miejski 
(jak najprostszą drogą dostać się z punktu A do B), kon-
frontacje z mową nienawiści w Internecie oraz kwestiami 
praw człowieka, aktywności sportowe, dialog chrześci-
jańsko-żydowski, warsztat tańca oraz inne akcje, do któ-
rych można się będzie przyłączyć. 

Natomiast warsztaty przeznaczone głównie dla osób 
dorosłych, to przede wszystkim program o charakterze 
wymiany doświadczeń i dyskusji. W centrum znajdą się 
takie tematy, jak: ochrona klimatu, migracja, przemiany 
społeczne, media społecznościowe czy wydarzenia spo-
łeczne po 1989 r. Tematy dotyczące Kościoła i włączenia 
społecznego (inkluzji) zostały opracowane przez osoby 
o specjalnych potrzebach. Ważną formą będą również 
wspólny śpiew i interakcje muzyczne. W tym celu po-
wstaje specjalny, wielojęzyczny śpiewnik.

 Fora biskupów będą poświęcone z jednej strony pyta-
niom stawianym władzom kościelnym z uczestniczących 
krajów przez młodzież, z drugiej strony kwestiom euro-
pejskim. Wystawy zaprezentowane w centrum konferen-
cyjno-targowym Messe Congress Graz oraz ewangelic-
kich i katolickich kościołach w śródmieściu zaprezentują 
europejskie tożsamości, ewangelicką historię oraz przy-
kłady ekumenicznej współpracy. Szczególnie warto pole-
cić wykład renomowanego teologa Miroslava Volfa (Yale 
University, USA) oraz po wykładzie dyskusję z biskupem 
Heinrichem Bedford-Strohmem, przewodniczącym Rady 
EKD. Spotkanie Chrześcijan zakończy ekumeniczne na-
bożeństwo w parku miejskim w Graz.

Kirsten Beuth 



W ydarzenia

Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM)
to międzynarodowy ruch ekumenicz-
ny, który skupia chrześcijanki różnych 
wyznań. Spotkania i nabożeństwa ŚDM 
mają umacniać wiarę w jedynego Pa-
na i Zbawiciela, ale także zbliżać lu-
dzi różnych ras, tradycji wyznanio-
wych i kultur. Jak co roku w pierwszy 
piątek marca w ponad 180 krajach 
chrześcijanie razem się modlili.

We wszystkich diecezjach naszego 
Kościoła 6 marca 2020 roku zorgani-
zowano spotkania ŚDM. Tak jak co 
roku w wielu miejscach spotkania te 
miały charakter ekumeniczny. W tym 
roku materiały przygotowały kobie- 
ty z Zimbabwe (więcej: „Zwiastun 
Ewangelicki” 4/2020). Hasłem prze-
wodnim tej edycji był cytat z Ewange-
lii Jana 5,8: „Wstań, zabierz swoją ma-
tę i chodź”. 

W diecezji cieszyńskiej w ŚDM 
wzięły udział m.in. parafie w Sta- 
rym Bielsku, Cieszynie, Goleszowie, 
Istebnej, Jaworzu, Międzyrzeczu  
oraz Ustroniu.

Wstań i zabierz matę

W Ustroniu liturgię poprowadziły 
dziewczyny z grupy młodzieżowej,  
a kazanie wygłosiła diakon Urszula 
Śliwka (patrz s. 4). Grał i śpiewał ze-
spół Soli Deo Gloria, zaś przygotowa-
niami zajęły się członkinie koła dia-
konijnego „Samarytanin” oraz Stowa-
rzyszenia Kobiet Ewangelickich.

W Bielsku-Białej nabożeństwa co 
roku organizowane są w jednej z trzech 
parafii. W tym roku pierwszy raz 
głównym organizatorem była parafia 
w Starym Bielsku. W przygotowania 
oraz prowadzenie spotkania zaanga-
żowały się osoby również z parafii  
w Bielsku i Białej, a w uroczystości 
uczestniczyło ponad 70 osób. Kazanie 
wygłosiła magister teologii Iwona 
Holeksa-Matuszek. Po części oficjal-
nej każdy uczestnik został poczęsto-
wany wodą z glinianych dzbanów, co 
jest wyrazem gościnności w Zimba-
bwe, oraz można było spróbować ta-
kich potraw, jak: sadza z mąki kuku-
rydzianej, gulasz, muriwo i ciasto we-
dług przepisów z Zimbabwe. W nie-

dzielę 8 marca również głównym te-
matem szkółki niedzielnej w Starym 
Bielsku było Zimbabwe. Dzieci w na-
wiązaniu do tematu ŚDM wykonały 
maty z papieru i wstążek w kolorach 
flagi tego afrykańskiego kraju.

W Istebnej ŚDM zorganizowano  
8 marca. Kazanie wygłosiła diakon 
Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Po na-
bożeństwie odbyło się spotkanie w sa-
li parafialnej, a na stołach pojawiły się 
frytki z batatów oraz sadza podana  
z kurczakiem w sosie z masła orzecho-
wego i szpinakiem. Prelekcję o Zim-
babwe przygotował Leszek Bujok.

W diecezji katowickiej w Katowi-
cach zorganizowano nabożeństwo już 
28 lutego. W Krakowie 6 marca kaza-
nie wygłosiła diakon Aleksandra Bła-
hut-Kowalczyk.

W diecezji mazurskiej nabożeń-
stwa odbyły się m.in. w Mrągowie, 
Giżycku, Kętrzynie i Olsztynie.

Przygotowania do ŚDM w Mrągo-
wie panie z czterech tradycji wy- 
znaniowych, pod okiem Christine 

– Światowy Dzień Modlitwy 2020

Bydgoszcz
Goleszów

Cieszyn Giżycko
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Schultheiss (doktorantki ChAT), roz-
poczęły już dwa tygodnie wcześniej. 
Na wspólnym nabożeństwie spotka- 
ły się osoby z Kościoła: Rzymsko- 
katolickiego, Zielonoświątkowego,  
Prawosławnego i Ewangelicko-Augs-
burskiego. Rozważanie wygłosiła 
Agnieszka Sosnowska-Krzynówek. 
Na zakończenie nabożeństwa przed-
stawicielka każdego Kościoła otrzy-
mała flagę Zimbabwe, jako znak jed-
ności i modlitewnej łączności z chrze-
ścijankami z tego kraju. Po wspól- 
nym śpiewie i modlitwie uczestnicy 
udali się na poczęstunek przygoto- 
wany w sali parafialnej. Tam można 
było również wysłuchać prezentacji  

o tym afrykańskim kraju przygoto- 
wanej przez ks. Krzysztofa Śledziń-
skiego.

Jak co roku także panie z giżyckiej 
parafii luterańskiej włączyły się w or-
ganizację ŚDM. Modlitwa ekume-
niczna odbyła się w kościele bapty-
stów w Giżycku, a w przygotowanie 
włączyły się także panie z Kościo- 
ła Ewangelicko-Augsburskiego oraz 
Rzymskokatolickiego. Krystyna Nie-
żurawska (lut.) opowiedziała o Zim-
babwe, a śpiew poprowadził chór 
ewangelicki. Rozmyślanie wygłosiła 
Agnieszka Domagała (bapt.). Po mo-
dlitwie można było spróbować potraw 
z Zimbabwe.

W Kętrzynie zorganizowano po 
raz osiemnasty wspólną modlitwę pa-
rafian z Kętrzyna i Sorkwit. Kazanie 
wygłosił bp Paweł Hause. 

W diecezji pomorsko-wielkopolskiej 
zorganizowano spotkania ŚDM m.in. 
w Bydgoszczy, Słupsku, Poznaniu.

W Bydgoszczy w spotkaniu uczest-
niczyły osoby z Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego, Rzymskokatolic-
kiego, Ewangelicko-Metodystyczne-
go, Prawosławnego. Duchownych re-
prezentowali ks. Janusz Olszański 
(met.) i ks. Marek Loskot (lut.). Roz-
ważanie wygłosiła Iwona Berger-Lo-
skot. O oprawę muzyczną zadbał Ja-
kub Kwintal. Podczas prezentowane-

Kętrzyn Toruń
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go filmu zebrani zapoznali się z kra-
jem, którego przedstawicielki przygo-
towały tegoroczną liturgię. Druga 
część spotkania upłynęła przy dźwię-
kach muzyki z Zimbabwe. Oprócz tra-
dycyjnych wypieków podano ciasto  
z mąki kukurydzianej. 

Parafia w Toruniu w tym roku za-
prosiła s. Ewę Cieślar – przełożoną 
Ewangelickiego Diakonatu Eben- Ezer 
w Dzięgielowie, aby wygłosiła kazanie 
w tym dniu. W ekumenicznym gronie 
modlono się, śpiewano i poznawano 
duchową kulturę kobiet z Zimbabwe. 

Modlitewne spotkanie zakończyło się 
wspólnym poczęstunkiem połączo-
nym z możliwością poznania historii, 
kultury, przyrody i warunków życia 
mieszkańców Zimbabwe.

W diecezji warszawskiej nabożeń-
stwa odbyły się m.in. w Warszawie 
oraz w Zgierzu.

Nabożeństwo w Warszawie miało 
miejsce w kościele ewangelicko-augs-
burskim Świętej Trójcy. Zgromadziło 
nie tylko wiernych Kościołów zrze-
szonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej, ale również Kościoła Grecko-
katolickiego i Rzymskokatolickiego.

Zebranych przywitała przewodni-
cząca polskiego Komitetu Krajowego 
Światowego Dnia Modlitwy Hanna 
Tranda z Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego. Zwróciła uwagę, że 
podczas nabożeństw ŚDM budujemy 
wspólne więzi z mieszkańcami odle-
głego nieraz kraju oraz ofiarowujemy 
im naszą modlitwę. Kazanie wygłosi-
ła diakon Małgorzata Gaś (lut.). Pod-
kreśliła, że w sytuacji poczucia smut-

Stare Bielsko

Szczecin Słupsk

Olsztyn

Ustroń



ku, lęku czy braku chęci do działania, 
warto pamiętać, że Jezus wybawia 
człowieka z jego niemocy (patrz s. 14).

W Zgierzu dziesięć pań z Kościoła 
Rzymskokatolickiego oraz Ewange-
licko-Augsburskiego wzięło czynny 
udział w liturgii ŚDM. Kazanie wy-
głosiła magister teologii Sylwia Trze-
ciak. Na zakończenie błogosławień-
stwa udzieliło dwóch duchownych: 
ks. Andrzej Blewiński (rzym.) oraz 
ks. Marcin Undas (lut.). Po nabożeń-
stwie w sali parafialnej odbyło się spo-
tkanie przy herbacie, cieście, suszo-
nych warzywach i orzeszkach. Był to 
czas wymiany refleksji i spostrzeżeń.

W diecezji wrocławskiej spotka-
nie zorganizowano m.in. w Szczecinie 
i Wrocławiu.

W Szczecinie liturgię prowadziły 
reprezentantki różnych szczecińskich 
Kościołów. Dzięki przygotowanej 
prezentacji uczestnicy przenieśli się 
na chwilę na inną szerokość geogra-
ficzną. Kazanie wygłosiła diakon Iza-
bela Sikora. 

Istebna

Warszawa

P R E N U M E R ATA   2 0 2 0

Trzy możliwości: 

 do domu (Poczta Polska)
 roczna – 180 zł, półroczna – 90 zł
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 roczna – 126 zł, półroczna – 63 zł Więcej szczegółów:  

www.ksiegarnia.augustana.pl 
tel. 33 815 04 31 

Dane do przelewu: 
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 wydanie papierowe 8,00       pdf 5,00

Cena detaliczna w 2020 r.

W prenumeracie parafialnej:

 ponad 30% taniej, oszczędzasz 66 zł
 możliwość rozpoczęcia od dowolnego numeru

 pewność posiadania wszystkich numerów

 gwarancja stałej ceny przez cały rok
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Konfirmanci z diecezji cieszyń-
skiej 29 lutego br. wzięli udział 
w IV Diecezjalnym Zjeździe Kon-
firmantów w Bielsku-Białej. Zjazd 
odbywał się pod hasłem: Wierzę.

Wiara nie 
dotyczy 

tylko niedzieli

go. Po południu konfirmanci wzięli 
udział w grze terenowo-integracyjnej, 
wykonując kilkadziesiąt różnorod-
nych zadań.

Podczas zjazdu odbyło się także 
spotkanie dla rodziców konfirman-
tów, w trakcie którego bp Adrian Kor-
czago tłumaczył zebranym praktyczne 
aspekty przygotowania do konfirma-
cji oraz zachęcał rodziców do wspie-
rania swoich pociech na drodze dora-
stania w wierze. Następnie st. asp. 
Tomasz Pszczółka, 
profilaktyk Powiato-
wej Komendy Policji 
w Cieszynie, obja-
śniał kwestie związa-
ne z odpowiedzialno-
ścią prawną nielet-
nich oraz zapoznał 
rodziców z zagadnie-
niem patostreamerów. 
Jest to transmisja in-
ternetowa na żywo, 
w trakcie której pre-
zentowane są licz-
ne zachowania po-

wszechnie uznawane za dewiacje spo-
łeczne, w tym zwłaszcza takie jak: li-
bacje alkoholowe, przemoc domowa 
lub wulgaryzmy.

Temat wiary podsumował w ko-
ściele Zbawiciela ks. Marek Michalik, 
który tłumaczył konfirmantom i ich 
rodzicom, że wiara nie dotyczy jedy-
nie niedzieli i czasu spędzonego w ko-
ściele, lecz może i powinna być widocz-
na na co dzień w szkole czy w miej-
scach pracy. Zebrani odpowiadali tak-
że na pytania w ramach ankiety pt. 
Wskaż 3 treści wiary, w które tobie cięż-
ko uwierzyć – najczęstszymi odpowie-
dziami wskazanymi przez ankietowa-
nych były zmartwychwstanie i poczę-
cie Jezusa z Ducha Świętego. Prowa-
dzący podkreślił, że chrześcijanin, mi-
mo wątpliwości, jest zachęcony przez 
Boga do zaufania i powierzenia Mu 
wszystkiego, co jest jego udziałem. Od-
nosząc to do aspektów praktycznych, 
st. asp. Tomasz Pszczółka podkreślał, 
jak ważna jest właściwa komunikacja 
w rodzinie oraz uczciwy podział obo-
wiązków. Dodawał, że nie tylko rodzi-
ce są odpowiedzialni za domowe obo-
wiązki, ale także dzieci są zobowiąza-
ne do pomocy swoim najbliższym. 

Konfirmantów w auli Towarzystwa 
Szkolnego im. M. Reja powitał bp Ad-
rian Korczago, który w nawiązaniu do 
hasła roku 2020 „Wierzę, pomóż nie-
dowiarstwu memu” (Mk 9,24) wska-
zywał, że w życiu chrześcijanina czę-
sto dochodzi do nachodzenia na siebie 
tektonicznych płyt wiary i niewiary, 
które oddziałują na jego funkcjono-
wanie. Podkreślał, że konfirmanci bę-
dą składać publiczne wyznanie wiary 
przed zborem, swoimi rodzinami, co 
oznacza, że tym bardziej potrzebują 
Bożego wsparcia.

Diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży ks. Marcin Podżorski przekazał 
uczestnikom organizacyjne informa-
cje. Konfirmanci zostali podzieleni na 
18 grup. Każda z nich musiała przejść 
przez 6 interaktywnych stacji przygo-
towanych przez duchownych diecezji, 
w ramach których poznawali poszcze-
gólne treści Apostolskiego Wyznania 
Wiary: dotyczące Boga stworzyciela, 
osoby Jezusa Chrystusa, Jego śmierci 
i zmartwychwstania, Ducha Świętego, 
Kościoła oraz Królestwa Niebieskie-

ks. Manfred Uglorz 
Kazanie Ukrzyżowanego
Pytanie o sens krzyżowej męki Chrystusa jest 
ważne także dziś. Ostatnie siedem wypowiedzi, 
które padły z Jego ust już z krzyża, układa się 
w przejmujące, niezwykłe kazanie. W nich odbija 
się głębia cierpienia Jezusa oraz Jego miłość do 
bliskich, ale także do naśmiewców i oprawców.

Zapraszamy do księgarni:
43-300 Bielsko-Biała, 

pl. ks. M. Lutra 3, tel. 33 815 04 31 
e-mail: ksiegarnia@augustana.pl   

www.ksiegarnia.augustana.pl 

WYDAWNICTWO
ks. Manfred Uglorz 
Kazanie Ukrzyżowanego
Pytanie o sens krzyżowej męki Chrystusa jest 
ważne także dziś. Ostatnie siedem wypowiedzi, 
które padły z Jego ust już z krzyża, układa się 
w przejmujące, niezwykłe kazanie. W nich odbija 
się głębia cierpienia Jezusa oraz Jego miłość do 
bliskich, ale także do naśmiewców i oprawców.bliskich, ale także do naśmiewców i oprawców.
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Skoczów
W dniu 29 lutego br. w skoczow-

skim kościele ewangelickim odbyło 
się V Śniadanie dla Kobiet. Około 250 
pań w różnym wieku przywitała 
Agnieszka Borska. Podkreśliła, że do-
brze jest, aby w tym zabieganym świe-
cie umieć się zatrzymać i posłuchać 
głosu Boga. Modlitwę zmówiła Hele-
na Podżorska. Dwie parafianki złoży-
ły świadectwo swego życia z Bogiem. 
Z kolei młode parafianki mówiły o tym, 
jak chronić środowisko i jak będzie 

Śniadania dla kobiet
wyglądało na-
sze życie, jeżeli 
nie zaczniemy 
myśleć o eko- 
logii. Prelek- 
cję zatytułowa-
ną Kobiety Biblii 
wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-
Kowalczyk. Rozważane Słowo Boże 
zostało wyjęte z 1. Listu do Koryntian 
4,1-2. W czasie spotkania śpiewał chór 
Laudate z Bładnic pod dyrekcją Mał-
gorzaty Rymorz.

W ramach projektu „Eko Kościół” 
Polska Rada Ekumeniczna zorganizo-
wała w Warszawie 26 lutego br. warsz-
taty Tworzenie koncepcji ochrony kli-
matu dla Kościołów w Polsce. Uczest-
nicy dyskutowali o tym, co konkretnie 
można zrobić w parafii, Kościele czy 
innych instytucjach, by chronić klimat 
przed niekorzystnymi zmianami.

Jobst Kraus, teolog i psycholog, 
wieloletni kierownik studiów w zakre-
sie polityki ekologicznej i zrównowa-
żonego rozwoju w Akademii Ewan- 
gelickiej w Bad Boll, opowiadał uczest-
nikom warsztatów o niemieckim projek-
cie „Zielony Kogut”, który jest systemo-
wym sposobem ochrony środowiska.

W drugiej części spotkania Lisa 
Stadherr, fizyczka klimatu w Centrum 
Badawczym Ewangelickiej Wspólno-
ty Naukowej w Heidelbergu, mówiła 
o tym, jak przygotować koncepcję 
ochrony klimatu dla instytucji. 

Kościół na rzecz klimatu
Pierwszy krok to ustalenie bilansu 

energetycznego placówki. Kolejne 
kroki to m.in. analiza możliwości, za-
angażowanie osób zainteresowanych, 
stworzenie strategii działań i komuni-
kacji. „Ochrona klimatu może wejść 
do katechezy i życia Kościoła” – prze-
konywała.

Lisa Stadherr poprosiła też uczest-
ników o podzielenie się lękami i na-
dziejami, jakie mają w związku z kli-
matem. Wśród lęków wymieniono 
m.in.: przywyknięcie do zagrożenia 
zmianami klimatu, obojętność ludzi, 
bezczynność, zaprzeczanie globalne-
mu ocieplaniu, letni sceptycyzm, 
wzrost bezrobocia, obarczenie proble-
mem najsłabszych. Nadziei szukano 
w edukacji, wytrwałości, idei powrotu 
do naprawy sprzętów, metodzie ma-
łych kroków, zaangażowanie państwa 
czy samorządów, wspólnym działaniu 
aktywistów, naukowców i państwa. 

„Ochrona środowiska wymaga zmia-
ny przyzwyczajeń, nie wymaga wiel-
kich wysiłków. Ludzie boją się rezy-
gnować z tego, co mają. Czasem trze-
ba się jednak zapytać siebie: co jest mi 
potrzebne?” – mówiła prelegentka.

W ostatniej części warsztatów uczest-
nicy wymieniali się pomysłami, co moż-
na konkretnie zrobić w Kościele na 
rzecz ochrony klimatu. Proponowano 
m.in.: wypożyczanie rowerów w para-
fiach, montowanie stojaków rowero-
wych, systematyczną edukację ekolo-
giczną na lekcjach religii, promowa-
nie picia wody z kranu, cykl publikacji 
podejmujących problematykę ochro-
ny stworzenia, wprowadzenie zapisów 
proekologicznych w prawie kościel-
nym. Zwrócono też uwagę, że platfor-
mą wymiany dobrych praktyk między 
Kościołami może być w tym zakresie 
Polska Rada Ekumeniczna.

(mk), www.ekumenia.pl

Druga część spotkania odbyła się 
przy kawie, herbacie, kanapkach oraz 
ciastach. Można było porozmawiać  
i wymienić się doświadczeniami.

na podstawie tekstu Jolanty Sikory

Wisła-Czarne
W parafii w Wiśle-Czarnem 7 marca 

br. odbyło się Śniadanie dla Kobiet,  
w którym wzięło udział 41 osób. Oprócz 
rozmów i degustacji kanapek oraz de-
serów budujący czas urozmaicony był 
wspólnym uwielbieniem. Po części 
muzycznej i modlitwie Janina Pilch 
opowiedziała historię choroby wple-
cionej w codzienne życie, ale przede 
wszystkim historię triumfu Boga. On 
uczy nas tego, co wyjdzie nam na do-
bre, mimo bolesnych doświadczeń. 

na podstawie tekstu Oli Michalik

Skoczów

Wisła-Czarne
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W Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej (ChAT) w Warszawie 27 lutego 
2020 r. odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa Współczesna pedago-
gika religii w teorii i praktyce kształce-
nia, zorganizowana przez ChAT oraz 
Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Kon-
ferencja była połączona z VII Ekume-
nicznym Forum Katechetycznym. 

Podczas otwarcia konferencji rek-
tor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski 
zwrócił uwagę na podwójną odpowie-
dzialność, jaka stoi przed katechetami 
– realizują bowiem misję Kościoła, 
a zarazem misję szkoły publicznej. 
Prezes PRE bp Jerzy Samiec podkre-
ślił, że zadaniem Kościoła jest niesie-
nie Ewangelii, czyli również nauczanie 
i kształtowanie dziecka, które wraz 
z wiekiem zaczyna zadawać pytania 
i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę 
odgrywają w tym procesie dobrze przy-
gotowani katecheci. Mazowiecki wi-
cekurator oświaty Krzysztof Wiśniew-

Co być powinno i co jest
ski powiedział, że zadaniem kateche-
tów jest świadczyć i wychowywać.

Pierwszy referat na temat Nauczanie 
religii a kwestia neutralności świato-
poglądowej i świeckości szkoły w Polsce 
wygłosił prorektor ChAT prof. Tade-
usz J. Zieliński. Następnie ks. prof. Jerzy 
Bagrowicz podjął próbę krytycznego 
namysłu nad edukacją religijną współ-
czesnej młodzieży. Ks. prof. Zbigniew 
Marek mówił o udziale pedagogiki re-
ligii w procesach kształtowania kom-
petencji moralnych. Natomiast prof. 
Jarosław Horowski omówił kwestię 
roli edukacji religijnej w rozwoju pod-
miotowości jednostki w kontekście 
kultury postmodernistycznej.

Wystąpienia w dalszej części kon-
ferencji zostały podzielone w ramach 
trzech sekcji tematycznych. Tematy re-
feratów dotyczyły m.in.: edukacji reli-
gijnej w kontekście kryzysu wartości, 
wyzwań wielokulturowości, rozwoju 
moralnego dzieci czy wyzwań komu-

nikacyjnych, a także selekcji metod 
kształcenia czy treści podręczników.

Na koniec ks. prof. Bogusław Mi-
lerski wygłosił referat na temat Eman-
cypacja, adaptacja i interpretacja ja-
ko kategorie pedagogiki religii oraz 
podsumował konferencję. Zwrócił 
uwagę, że w wygłoszonych referatach 
często padało stwierdzenie „powinni-
śmy”. „Pedagogika jest nauką norma-
tywną, nie może pomijać sfery warto-
ści. Ale pedagogika religii jest też na-
uką o faktach, a zatem nie tylko o tym, 
co powinno być, ale też o tym, co jest” 
– zauważył. Podkreślił, że te dwie 
perspektywy powinny się zderzać 
w kształceniu religijnym. Rektor ChAT 
mówił też o konieczności rozróżnie-
nia katechezy parafialnej i lekcji reli-
gii w szkole. „Jeśli jestem nauczycie-
lem w szkole, to jestem nie tylko od-
powiedzialny za mój Kościół, ale też 
za dobro wspólne” – powiedział. 

na podstawie www.ekumenia.pl

O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej 
rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i stra-
chem. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się 

na całym świecie, ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół, 
i chroń ich przed zarażeniem. Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy 

mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem 
i do wyeliminowania go. Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu 

wszystkich chorób, malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych, któ-
re powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu 
osób. Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, które sprawiają, że 

martwimy się tylko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam 
przezwyciężyć bojaźliwość i strach, przez które zbyt łatwo 
ignorujemy naszych bliźnich. Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służ-

bie zdrowia i w zawodach medycznych: opiekunów, pielę-
gniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opie-
ce nad chorymi i ich rodzinami. Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 

Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom 
skupionym na opracowaniu szczepionki. Usłysz nasze woła-
nie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, któ-

rzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakła-
dów, kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń. 
Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Usłysz nasze 
wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, po-

wstrzymuj rozprzestrzenianie się dezinformacji i działaj spra-
wiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła zaznać uzdrowienia. 
Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj 

nasze serca i umysły, a wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój. 
Usłysz nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli 

i którzy dziś umrą, pociesz ich bliskich w rozpaczy. Usłysz 
nasze wołanie, Boże…

…wysłuchaj naszej modlitwy. 
Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodza-

ju ludzkim i całym swoim stworzeniu. 
Amen!

Tłumaczenie: Ewa Sojka i Jerzy Sojka

Modlitwa przyczynna
w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19 przesłana do Kościołów członkowskich 

przez Światową Federację Luterańską – Wspólnotę Kościołów
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P rzy róży lutra 

Nasze drabiny

	Zwiastun	Ewangelicki	 6/202028

Realizując dosłownie skierowane do 
uczniów wezwanie Pana Jezusa:  
„Oto idziemy do Jerozolimy”, kilkunastu 
księży diecezji katowickiej wraz  
z małżonkami pojechało na rekolekcje do 
Izraela, a w szczególności do Jerozolimy.

W Jerozolimie są dwa, diametralnie różne miejsca, któ-
re uważa się za związane ze śmiercią i grobem Jezusa: ba-
zylika grobu Pańskiego i „Ogrody Gordona”. O „Ogrodach 
Gordona” jeszcze kiedyś napiszę, natomiast chciałbym 
zwrócić uwagę na ekumeniczne status quo bazyliki. Naj-
pierw trzeba zaznaczyć, że ci, którzy będą chcieli zoba-
czyć wzgórze Golgoty i grób Chrystusa, będą bardzo roz-
czarowani. Bazylika jest potężną budowlą, w której mu-
rach podobno znajduje się Golgota i grób, w którym zło-
żono ciało Jezusa. W bazylice są zawsze tłumy ludzi. 

Od połowy XIX wieku w bazylice ma swoją siedzibę 
kilka Kościołów: Rzymskokatolicki (franciszkanie), Pra-
wosławny Kościół Jerozolimy, Prawosławny Kościół Or-
miański. Oprócz nich w bazylice może sprawować liturgię 
Syryjski Kościół Ortodoksyjny, Etiopski Kościół Ortodok-
syjny i Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Dla nas są to Ko-
ścioły mało znane, chociaż należą do najstarszych. 

Na czym polega status quo? Na tym, że to, co zostało 
ustalone w XIX wieku, nie może zostać nawet w najmniej-
szym stopniu zmienione. Szczególnym przykładem jest 
drabina znajdująca się na gzymsie prawie nad wejściem 
do bazyliki. Trudno jej nie zauważyć. Podobno drabina 
stoi w tym miejscu od wielu, wielu lat i podobno raz zo-
stała wymieniona. Nie można jej jednak z tego miejsca za-
brać, bo musi być zachowane status quo, czyli ustalony i przy-
jęty przed laty stan. 

Dla nas jest to dziwne, śmieszne, wręcz groteskowe. Za-
stanawiam się jednak, czy my w naszym Kościele i w na-
szych parafiach nie stosujemy podobnej zasady? Jakże 
często mówimy, że coś trzeba zmienić w życiu i działalno-
ści Kościoła bądź parafii. Narzekamy, żalimy się. A gdy 
pojawi się jakiś pomysł, nowa myśl, propozycja, stwier-
dzamy: nie, bo tak zawsze było i tak musi pozostać. Czyli 
działa zasada: „ma być tak, jak jest, bo jest, jak ma być”. 
Zauważam to w rozmowie z duchownymi, którzy żalą się, 
że bardzo trudno w parafiach wprowadzić jakiekolwiek 
zmiany. Niepotrzebna nikomu „drabina” musi pozostać na 
swoim miejscu, bo zawsze tam była. Dla zachowania „dra-
biny” niektórzy są gotowi walczyć do upadłego, a nawet 
szantażować odejściem i rozbiciem jedności Kościoła! 

A przecież Kościół musi się reformować, żeby nadążyć 
za światem i być świadectwem dla świata. Nie chodzi o zmia-
ny dla czyjegoś widzimisię. I nie znaczy to też, że to, co 
było kiedyś, było złe. Jednak patrząc w przyszłość trzeba 
robić wszystko, żeby było równie dobrze, a nawet lepiej. 

Wiele drabin mamy w Kościele. Czy kiedyś zostaną 
usunięte? 

Podobnie jest w naszych domach i rodzinach. Zasta-
nówmy się nad „drabinami”, na które narzekamy, a nie 
mamy odwagi i chęci, żeby się ich pozbyć. Podam jeden 
przykład. Od kilkunastu lat znajomy przy każdym spotka-
niu narzeka na swoją pracę i właściciela firmy, w której 
pracuje. „Może powinieneś zmienić pracę” – sugerowałem. 
„Nie, teraz wiem, co mam i na czym stoję, a poza tym 
wszędzie jest tak samo” – usłyszałem w odpowiedzi.

Przeżywamy czas pasyjny. Pan Jezus zaprasza i zachęca 
do naśladowania Go. On miał odwagę sprzeciwiać się 
uczonym i faryzeuszom i wyrzucać niepotrzebne, krępują-
ce życie „drabiny”. Idźmy śmiało za Panem do nowej Je-
rozolimy, patrzmy na Niego, niech On wyswobadza z sieci 
status quo nasze myślenie i działanie.  

bp Marian Niemiec



WOKÓŁ OJCZE NASZ Bogdan Zeler



Tłumaczenia, konteksty, użycia
Modlitwa Pańska jest z pewnością jed-

nym z najczęściej przywoływanych tek-
stów w historii. Wynika to oczywiście ze 
znaczenia tekstu biblijnego, a zwłaszcza 
tekstu Ewangelii. Ocenia się, że Biblia i jej 
fragmenty tłumaczone są na ponad 3,7 ty-
siąca języków. Założyć można, że podobna 
ilość tłumaczeń dotyczy także przekładu 
modlitwy Ojcze nasz.

Kwestia tłumaczenia tego tekstu wyma-
ga wprowadzenia kilku kontekstów. 
Pierwszy i najistotniejszy z nich to kon-
tekst teologiczny. W przypadku tekstów 
pierwszych, najważniejszych, kryterium 
podstawowym wydaje się wierność wobec 

stycznych formą Ojcze nasz/Matko nasza. Zmiany te wydają się istotne 
w kontekście liturgicznym, w jakim wykorzystywana jest modlitwa Ojcze nasz. 
Tekst liturgii ma charakter stały, kanoniczny. Kanon sprowadza się do tego, 
co starsze pokolenia chcą przekazać swoim następcom. Kanon ma przetrwać, 
dlatego wszelkie zmiany w jego obrębie powinny być dokonywane rzadko 
i z wielką rozwagą. Szczególna waga w historii Kościoła przypada, jak sądzę, 
łacińskiemu Pater noster, przekładowi na język starocerkiewnosłowiański 
i przekładom pochodzącymi z Biblii Lutra. Stanowią one podstawę zrozumie-
nia i komentowania Modlitwy Pańskiej na gruncie teologii rzymskokatolic-
kiej, prawosławnej i protestanckiej.

Pierwsze tłumaczenia Ojcze nasz na język polski pochodzą z XV wieku, 
a kolejne datowane są tak, jak przekłady Pisma Świętego, aż po tłumacze-
nia najnowsze. Przed tłumaczami tej modlitwy zawsze stało trudne zada-
nie. Konieczność kanoniczności tekstu, o której wspomniano wyżej, ograni-
czała możliwość wprowadzenia zmian i innowacji. Wierni znali brzmie-

nie tekstu modlitwy i wypo-
wiadali ją z pamięci, więc 
wszelkie zmiany dokonywa-
ne musiały być z wielką roz-
wagą. Tak ma się sprawa po 
dzień dzisiejszy. Dotyczy to 
zwłaszcza zmian o charakte-
rze językowych form, które 
dziś postrzegamy jako archa-
iczne: któryś jest// który 
jesteś; bądź// niech będzie; 
święć się// niech będzie 
święte itp. Wydawałoby się, 
że formy współczesne będą 
tu właściwsze. Musimy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że ar-
chaizacja pełnić może w tym 
tekście funkcję uwznioślają-
cą, może podkreślać sakral-
ny wymiar wypowie-
dzi. Przed tego typu wybora-

mi między tradycją a nowoczesnością stają dziś tłumacze Modlitwy Pańskiej. 
Zwróćmy uwagę, że refleksja ta ma charakter ekumeniczny.

Modlitwa Ojcze nasz towarzyszy nam w ciągu całego życia. Zmawiamy 
ją w czasie każdego nabożeństwa. Towarzyszy nam przy chrzcie, konfirmacji, 
w dniu ślubu. Modlitwą Pańską żegnamy naszych bliskich, a i nad naszym 
grobem zostanie kiedyś odmówiona. Co najważniejsze, modlitwa ta ma szcze-
gólne znaczenie w codziennym życiu modlitewnym chrześcijanina.

Często zdarza się, że sięgamy do poszczególnych próśb Modlitwy Pańskiej. 
Kiedy pragniemy Bożej pomocy, wzywamy Boga westchnieniem Ojcze nasz. 
Zatroskani problemami życia codziennego prosimy o chleb powszedni. 
W chwilach pokusy prosimy o wybawienie od zła. Wreszcie, w momencie 
zagrożenia, wobec którego czujemy się bezradni, wołamy: „Bądź wola Twoja”, 
zdając się na Boga i zawierzając Jego decyzji. 
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Przed trudnymi wyborami między 
tradycją a nowoczesnością 
              stają dziś tłumacze 
  Modlitwy Pańskiej.
oryginału. To oczywiste. Kiedy jednak 
spojrzymy na takie dosłowne przekła-
dy, zobaczymy ich niedoskonałość. Można 
by rzec, że przypominają one przekłady 
dokonane z pomocą internetowych trans-
latorów. Konieczne wydaje się spojrzenie 
na tekst Modlitwy Pańskiej z perspektywy 
hermeneutyk (interpretacji tekstów lite-
rackich) szczegółowych, które stawiają py-
tania o znaczenie tej modlitwy dla współ-
czesnego człowieka. Przypomnijmy tu za-
proponowane zmiany związane z prośbą 
„nie wódź nas na pokuszenie”, czy wpisu-
jącą się w kontekst hermeneutyk femini-



WIECZORNA ZADUMA ks. Jan Badura

Wszystko już było
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Nawet go nie widzimy, a zmienia nasz styl życia. Wy-
trawne umysły pracują nad szczepionką. Szukamy skutecz-
nej metody, by pozbyć się epidemii. W przeszłości pewien 
duchowny, ks. Paweł Gerhardt, musiał zmierzyć się z pomo-
rem, jaki przyniosła wojna trzydziestoletnia. Odważnie wy-
pełniał swoją służbę. Przeżył. 

Odpowiedzialne zachowanie
Niedziele czasu pasyjnego mają w naszym Kościele po-

uczające i budujące nazwy niosące głębokie znaczenie. 
Trzecia Niedziela Pasyjna Oculi (z jęz. łacińskiego – oczy) 
poprzez hasło, z którego ją zaczerpnięto, wyraża wyjątko-
we wezwanie: „Oczy moje patrzą na Pana” (Ps 25,15). 
Oznacza ono, że w każdych okolicznościach nasze życiowe 
zadanie polega na dwustopniowym działaniu. Po pierwsze, 
trzeba umieć dostosować się do bieżącej sytuacji. Do kon-
kretnych, szczególnych wymagań. Po drugie, należy uru-
chomić duchowe spojrzenie, by w wierze i nadziei zyskiwać 
ogląd umacniający naszą duchową zdolność pozbywania 
się obaw i lęków. Ogląd pozwalający na nieuleganie panice, 
na odpowiedzialnie postępowanie. Dzięki duchowemu spoj-

nadal są wielką pociechą. Ich słowa wyrażają zdumiewają-
cą ufność w Bożą opatrzność i cudowny ratunek w Jezusie 
Chrystusie, który jest dla nas najdroższym Zbawicielem 
(por. ŚE 112,5).

Impulsy nadziei
Obecność czegoś, co wdarło się w naszą codzienność jako 

ogromne niebezpieczeństwo, któremu na razie możemy dać 
odpór tylko działaniami profilaktycznymi, sprawia, że jako 
ludzkość czujemy się bezradni. Chwilowo nie jesteśmy w sta-
nie natychmiastowo i skutecznie zażegnać niebezpieczeń-
stwa. Chrześcijanin jednak nie poddaje się tak łatwo. 

Siedemnastowieczny autor poezji religijnej ks. Paweł 
Gerhardt ostrzegał społeczeństwo, by nie ulegało załamaniu. 
Dawał swym współczesnym religijne impulsy wypływające 
z osobistej wiary i ufności. W poetycki sposób zapropono-
wał genialną drogę odbudowywania nadziei i postawienia 
siebie w stałej gotowości do skutecznego działania. 

Wskazuje też nam, że jako ludzie zawsze mamy możliwość 
powstania, mamy możliwość powierzenia własnego życia Te-
mu, od którego otrzymaliśmy „dobre dnie” (ŚE 142,4). Na dni 

trudne i nieznane proponuje takie spojrzenie: „Wszak 
radość to mi daje i sercu memu moc, gdy niesie mi 
zbawienie Twej męki straszna noc” (ŚE 142,6). 

Znaczący motyw spojrzenia dającego uzdra-
wiający impuls, zawarty został w historii Izraeli-
tów podczas plagi jadowitych węży, które opa-

dły ich na pustyni. Czuli się zagrożeni i praktycz-
nie byli bezradni. Polecenie dające ratunek wyda-
wało się im na wskroś irracjonalne. Na ziemi 
tyle jadowitych paskudztw, a „Rzekł Pan do 
Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzew-
cu. I stanie, że każdy ukąszony, który spojrzy 
na niego, będzie żył” (4 Mż 21,8). Cóż za dziwna 
i wymagająca odwagi terapia! Wymagająca nie-
zauważania, odcięcia się od tego, co pod stopami. 
Mieli tylko patrzeć w górę i zapomnieć, co kłębi 
się na ziemi. W konsekwencji: „ten [kto] spojrzał 
na miedzianego węża, pozostawał przy życiu” 
(4 Mż 21,9). Jak napisała w 1860 roku inna 
autorka pieśni z ewangelickiego śpiewnika, Ame-
lia Matylda Hull: „Kto spojrzy na Pana, kto 
spojrzy na krzyż, ten z grzechów podniesie się 
zdrów” (ŚE 132,1). 

Warto więc zastosowywać się do wezwania 
Niedzieli Oculi: „Oczy moje patrzą na Pana”. 
Spojrzenie na Pana urzeczywistnia się w nabo-
żeństwie, pieśniach religijnych, modlitwie. Może-
my je przeżywać, jeżeli to możliwe, w kościele, 
ale gdy przychodzi trudny czas, także w domu 
i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Tam jest także 
dla nas impuls nadziei. 

Zawsze mamy możliwość powstania,Zawsze mamy możliwość powstania,
powierzenia własnego życia Jezusowi. 
rzeniu możemy uwzględnić oba 
poziomy. Możemy nie lekcewa-
żyć zaleceń i umiejętnie, pełni 
ufności, wcielać je w życie we 
własnym postępowaniu. 

Duchowe spojrzenie
Kiedy uczyłem religii, na 

dwóch lub trzech godzinach za-
jęć poza programem przeprowa-
dzaliśmy następujące zadanie. 
Z klasami czwartymi i piątymi 
wertowaliśmy Śpiewnik ewan-
gelicki, by wynotować wszystkie 
pieśni ks. Pawła Gerhardta, a nu-
mery pieśni dotyczące czasu pa-
syjnego zaznaczyć na fioletowo. 
Puentą tego zadania była myśl: 
Odkupienie i ocalenie znajduje-
my w Panu Jezusie Chrystusie. 

Wśród ponad dwudziestu jego 
pieśni mamy w śpiewniku cztery 
znaczące pieśni pasyjne. Chociaż 
tyle lat minęło od ich powstania, 
pieśni, które powstały w trudnych 
czasach europejskiego kryzysu, 



Myśli znad brzegu Henryk Dominik

Po której stoisz stronie?

Zapominając o Słowie Bożym 
– błądzimy fałszywymi ścieżkami życia 
w egoizmie, zakłamaniu, braku miłości.

Czas pasyjny powinien być okresem zadumy, przede 
wszystkim nad sobą. Nad własnym życiem: czy jest ono 
godnym życiem autentycznego, wierzącego chrześci-
janina, czy tylko jego obowiązującą aktualnie karyka-
turą, z podtekstem polityczno-patriotycznym. W toku 
ciągłych kampanii wyborczych, gdy program partyj-
ny chce być ważniejszy od dekalogu czy etyki chrze-
ścijańskiej, rzeczywistością stały się znowu słowa Iza-
jasza sprzed 2700 lat: „Oto gdy pościcie, kłócicie się  
i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pości-
cie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos 
z wysokości (...). Wasze winy są tym, co was odłączy-
ło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed 
wami Jego oblicze, tak że nie słyszy” (Iz 58,4; 59,2).

Kwitnie partyjny i narodowy szowinizm, szukanie  
i demaskowanie rzekomych wrogów wśród tych, któ-
rzy mają inne zdanie, co niszczy pojęcie wspólnoty 
obywatelskiej, a kilka wieków temu podobne zacho-
wania spowodowały upadek państwa. Dlatego „nie 
można wybaczyć politykom, którzy dla polepszenia 
własnych notowań podsycają cynicznie społeczną 
agresję swoimi wypowiedziami. To po prostu podłe” 
– pisał prof. Paweł Dybel, socjolog i filozof (Zaprogra-
mowani na zniszczenie).

Tacy politycy i taka polityka oznacza porzucenie 
chrześcijaństwa dla najbardziej egoistycznego i ha-
niebnego celu – by realizować swe brudne chciejstwo 
absolutnej władzy nad drugim człowiekiem. Stąd mi-
liardy przeznacza się nie na polepszenie bytu, lecz na 
propagandę, bo ona 
jest w tym momencie 
najważniejsza. Nie-
dawno przeczytałem 
o propagandzie, nie 
pomnę czyje, ale zło-
te słowa: „Propagan-
da to pornografia dla 
głupich ludzi”.

Wracajmy jednak do okresu postu, który dla każde-
go wierzącego człowieka ma być czasem czci dla Jezu-
sa Chrystusa, który widząc upadającą w grzechu ludz-
kość, nie wahał się podjąć tej strasznej, ale słusznej 
decyzji dla uratowania od wiecznej zagłady każdego 
człowieka, oddając za nas swe własne życie.

Mimo iż ludzie już przed Jego pobytem na ziemi 
słyszeli, jak powinien wyglądać post, dalej nie idą dro-
gą wskazaną przez Izajasza czy Chrystusa. A w Biblii 
wyraźnie czytamy: „Lecz oto jest post, w którym mam 
upodobanie (...) że się zrywa powrozy jarzma, wy-
puszcza na wolność uciśnionych; (...) podzielisz twój 
chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz 
do domu; (...) nagiego przyodziejesz, od swojego 
współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,6-7).

Czy nie byłoby lepiej wydać te słynne dzisiaj, ko-
mentowane na różne sposoby, dwa miliardy złotych 
na uratowanie przed śmiercią kilkudziesięciu dzieci, 
których rodzice nie mają finansów na zagraniczne 
operacje? Albo na chorych na złośliwe nowotwory 
lub dzieci uchodźców syryjskich marznących w zimie 
w libańskich namiotach?

Czyż to jest u nas już całkowity regres chrześcijań-
stwa, ta utrata pamięci o najbardziej potrzebujących? 
Czyż już zapomnieliśmy, że dla nas najważniejsze sło-
wa do zapamiętania to „wiara, nadzieja, miłość, te 
trzy, lecz z nich największa jest miłość” (1 Kor 13,13)? 
Czyż nie zapomnieliśmy czasem słów Jezusa: „Ja jestem 
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, 
tylko przeze mnie” (J 14,6)? Czyż zapomnieliśmy już  
o Nim czcząc tylko ludzkich bohaterów, a więc odda-
jąc się bałwochwalstwu?

Dużo jest problemów, nad którymi powinniśmy się 
pochylić w czasie postu, by zrozumieć, że jesteśmy 
ludźmi grzesznymi. Zrozumieć, jak bardzo – zapomi-

nając o Słowie Bożym – błądzi-
my fałszywymi ścieżkami ży-
cia w egoizmie, zakłamaniu, 
braku miłości.

Dopiero, kiedy uświadomi-
my sobie prawdę Ewangelii, 
możemy stanąć pod krzyżem 
Jezusa, wyznać swe grzechy, 
prosić o przebaczenie i usły-

szeć te słowa, które powinny być dla każdego z nas 
najważniejszym przykazaniem: „Nowe przykazanie 
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja 
was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miło-
wali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”(J 13,34-35).  
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* * * 
Pragnę
to znak mojego
bycia człowiekiem
pragnienie mego ciała
nie zaspokoi octem
nasiąknięta gąbka mała
to moje świadectwo wielkiego
w śmierci cierpienia
co się dopełnia
dla każdego człowieka
dla duszy zbawienia
niechaj też uczy
we wszystkich pokoleniach
zdania się na Boga
kiedy ludzkie ciało
ogarnia ostatnia trwoga
Pragnę

bp Paweł Anweiler


