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Chrystus Pan mówi: 
byłem umarły, 
lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze 
śmierci i piekła. 
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domowa społeczność       jak przeżywać Wielki Piątek?       smutne święta?

Życie parafialne  
w czasach pandemii



Bądźmy blisko

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 
Drodzy Duchowni!

Dziś w książce Z Biblią na co dzień przeczytaliśmy: „Wszy-
scy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie” 
(1 P 5,5) oraz zwrotkę pieśni nr 785: „Skądże oprócz Ciebie si
ły czerpać mam? Kto swe brzemię z siebie zrzucić zdoła sam? 
Świat bez Ciebie marą złudną, pełną mgły. Mą nadzieją wiarą, 
wszystkim jesteś Ty”. Przyznam, że ostatnio każdego dnia czu
ję się zaskoczony tym, jak bardzo dobór wersetów, modlitw 
pasuje do obecnej sytuacji. Widać jak Bóg kieruje naszymi de
cyzjami i czuwa nad nami!

Na wstępie chcę Wam podziękować za służbę, jaką wykonu
jecie w tym niezwykle trudnym czasie. Dziękuję za opiekę 
duszpasterską, którą obejmujecie tych, którzy są wśród was  
i którzy są Wam powierzeni. Dziękuję za znajdowanie sposo
bów na głoszenie Dobrej Nowiny. Ilość modlitw, nabożeństw, 
rozważań, szkółek niedzielnych, lekcji religii, spotkań młodzie
żowych, propozycji prowadzenia rozmów duszpasterskich, 
które pojawiły się w przestrzeni medialnej, jest naprawdę im
ponująca. Liczba wejść na poszczególne wydarzenia pokazuje, 
jak wielki jest obecnie głód takiej formy zwiastowania. Docie
ra ono nie tylko do grona naszych współwyznawców. Gdy 
ogląda się różne wpisy, widać, że korzysta z nich również wie
lu naszych rodaków przebywających poza granicami Polski.

Niestety ten trudny czas będzie jeszcze trwał. Nie wiemy jak 
długo.

Wczoraj, 24 marca 2020 r., wprowadzono kolejne obostrze
nia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.;  
Dz. U. 2020 poz. 522). Dotykają one również Kościoła. 

1. Jestem zmuszony przedłużyć zawieszenie wszyst
kich nabożeństw na nadchodzący okres. Niestety zakaz 
ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Ty
godnia. Będzie on trwał aż do odwołania.

Synodalne komisje ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teo
logicznych i pastoralnych, powołały grupę roboczą, która pra
cuje nad formami liturgicznymi oraz duszpasterskimi na okres 
wprowadzonych ograniczeń. W przyszłym tygodniu zostaną one 
zaproponowane parafiom w celu pomocy w objęciu parafian 
zwiastowaniem i pomocą duszpasterską (patrz s. 1416). 

2. Konferencja Biskupów zarządza prowadzenie po
grzebów wyłącznie na cmentarzach. Wczorajsze rozpo
rządzenie Ministra Zdrowia ograniczyło w okresie od 
25 marca do 11 kwietnia 2020 r możliwość sprawowa
nia kultu religijnego, w tym również prowadzenia po
grzebów, do 5 uczestników, oprócz osób sprawujących 
kult religijny i osób obsługujących daną uroczystość 
(np. pracownicy zakładu pogrzebowego). Prosimy o bez
względne stosowanie się do tego ograniczenia. 

Zalecamy, aby w wypadku prowadzenia pogrzebu ograni
czyć liczbę uczestników do pięciu osób z najbliższej rodziny. 
Zachęcamy, aby po zakończeniu okresu ograniczeń organizo
wać nabożeństwa wspomnieniowe, na których będzie można 
pożegnać naszych zmarłych. 

3. Ponieważ liczba osób chorych oraz poddanych kwa
rantannie ciągle wzrasta, zobowiązuję duchownych, któ

rzy ewentualnie zostaliby poddani kwarantannie do jej 
bezwzględnego przestrzegania oraz do powiadomienia 
o tym fakcie biskupów diecezjalnych i biskupa Kościoła 
w celu zapewnienia potrzebnych zastępstw.

Mam świadomość, że okres, w którym żyjemy, jest bardzo 
trudny. Niemożność normalnego sprawowania czynności dusz
pasterskich zmusza nas do szukania innych, nowych sposobów 
docierania do potrzebujących. W przestrzeni komunikacji, po
między gremiami kościelnymi, wykorzystujemy platformy do 
prowadzenia konferencji. W Internecie jest ich wiele.

Proszę Was zwłaszcza w tym czasie o szczególne wyczulenie 
duszpasterskie. Wiem, że telefon do starszych parafian, wyko
nany z parafii lub bezpośrednio od duchownego, jest szczegól
nie cenny. Pamiętajcie o fizycznej pomocy tym, którzy sami nie 
mogą zrobić zakupów, nabyć lekarstw itd. Zwracam tu uwagę, 
że wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia pozwala na 
przemieszczanie się osobom m.in. w celu wykonywania ochot
niczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziała
nia skutkom COVID19, w tym w ramach wolontariatu, a także 
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bie żącymi spra
wami życia codziennego.

Pamiętajcie o wszystkich członkach wspólnoty. Bądźmy so
lidarni. Przypominam o apelu o pomocy wystosowanym wczo
raj przez Diakonię Kościoła. Zachęcam do nawiązywania przez 
Internet kontaktów z młodzieżą i innymi grupami, organizo
wania pomocy potrzebującym, organizowania wirtualnych 
spotkań biblijnych, modlitewnych. Zresztą, sami wiecie najle
piej, co i w jaki sposób robić.

Zdaję sobie sprawę, że prócz spraw duszpasterskich boryka
cie się z problemami finansowogospodarczymi. Konsystorz pra
cuje nad zaproponowaniem pewnych mechanizmów, które mo
głyby wesprzeć te parafie, które są w najtrudniejszej sy tuacji.

4. Proszę parafie i inne jednostki kościelne, które nie 
są w stanie same poradzić sobie z obecną sytuacją, tak 
duszpastersko, jak i finansowo, o zgłaszanie trudności 
do Rad Diecezjalnych (na adres poczty elektronicznej 
właściwej diecezji) oraz równolegle do mnie osobiście 
(na adres biskup@luteranie.pl lub telefonicznie na nu
mer 22 88 70 200). Proszę opisać sytuację i podać, na 
czym polega problem. Domyślam się, że potrzeby mogą 
być bardzo różne. Konsystorz wspólnie z Radą Synodal
ną zajmuje się wypracowaniem potrzebnych mechani
zmów pomocy.

5. Nabożeństwa transmitowane przez Telewizję Pol
ską będą nadawane przez kolejne niedziele, łącznie  
z Wielkanocą, o godz. 13.00 w Programie Trzecim TVP, 
podobnie jak to było dotychczas. Nabożeństwo wielko
piątkowe będzie transmitowane o godz. 17.00 w Progra
mie Drugim TVP. 

Jeszcze raz dziękuję za Waszą służbę i proszę o modlitwy. 
Życzę Wam przeżywania Bożego pokoju w każdej chwili dnia 
w tych niespokojnych czasach.

biskup Kościoła 
Jerzy Samiec

Warszawa, 25 marca 2020 r.

List pasterski Biskupa Kościoła
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Siostry i Bracia w Chrystusie!

W czasie, gdy wszyscy są narażeni, 
gdy wielu się boi, gdy trwają poszukiwa-
nia nowych leków, a rządy podejmują 
drastyczne decyzje, znajdujemy nadzie-
ję w zmartwychwstałym Chrystusie.

W tym krótkim biblijnym wierszu 
otrzymujemy zapewnienie, że On jest 
Wszechmogący, że jest ponad czasem 
i śmiercią. 

Dla mnie najważniejsze są słowa: 
„i żyjący”. Życzę każdemu z Was spoty-
kania codziennie Żyjącego! On może za-
mienić strach w pokój, rozpacz w ra-
dość, a pustkę zamienić w nadzieję. 

biskup Kościoła 
Jerzy Samiec 

„Nie lękaj się, 
Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. 

Byłem umarły, 
lecz oto żyję na wieki wieków 

i mam klucze 
śmierci i piekła”.

Obj 1,17b-18



C ZAS ZE SŁOWEM BOŻYM

Wielki Piątek dla nas, ewangelików – lute-
ran, jest najważniejszym dniem roku kościel-
nego a zarazem szczególnie ważnym dniem dla 
naszej chrześcijańskiej wiary. Oto stoimy na 
wzgórzu Golgoty pod krzyżem Tego, którego 
„Pan (…) dotknął karą za winę nas wszystkich” 
(Iz 53,6). Stoimy tam w społeczności Kościoła, 
w owym comunio sanctorum, wierząc, że „on 
zraniony jest za występki nasze, starty za winy 

nasze” (Iz 53,5). Stoimy pod krzyżem, 
na którym umiera nie tylko człowiek, 
ale Syn Boży, Pan i Zbawiciel świata. 
Stoimy tam w duchu, aby na nowo 
przypomnieć sobie zbawienne wyda-
rzenie, historię jednego życia i jednej 
śmierci, która dotyczy wszystkich lu-
dzi i obchodzi cały świat. Przeżywa-

my to wyjątkowe wydarzenie w świetle wiel-
kanocnego zwycięstwa. Zwycięstwa nad grze-
chem, szatanem i śmiercią. Zwycięstwa, w któ-
rym Bóg ofiaruje nam pojednanie z sobą! 

Na to pojednanie kieruje naszą uwagę apo-
stoł Paweł, pisząc: „Bóg w Chrystusie świat 
z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, 
i powierzył nam słowo pojednania”. Niezwykłe 

świadectwo! Oto Ten, który nie był przyczyną 
zerwania więzi i społeczności z człowiekiem, 
który w niczym nie zawinił, wychodzi na prze-
ciw tych, którzy te więzi przez grzech zerwa -
li i stali się źródłem niezgody. W zdumienie 
wprawia nas Bóg, mówiąc słowami proroka 
Izajasza, który w swej miłości wychodzi na-
przeciw człowieka, aby go z sobą pojednać! 
Wprawia w zdumienie, gdy uświadamiamy so-
bie, jak wielką cenę zapłacił za nasze odkupie-
nie i pojednanie – cenę śmierci swego Syna. 
Apostoł Piotr pisze: „nie rzeczami znikomymi, 
srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni 
z marnego postępowania waszego (…) lecz 
drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewin-
nego i nieskalanego” (1 P 1,18.19). Człowiek 
żył w niewoli grzechu. Gdy jednak Chrystus 
złożył swe życie i oddał swoją krew w ofierze 
za nas, cena naszej wolności została zapłacona. 

My sami nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie 
siebie wykupić – niczym nie możemy zapłacić 
ceny wolności. Tylko krew Syna Bożego uwal-
nia nas spod władzy grzechu, zła i śmierci. 
Paweł pisze: „Teraz wy, którzy niegdyś byliście 
dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy 
przez krew Chrystusową” (Ef 2,13). Niegdyś 
dalecy byliśmy od Boga, więcej: byliśmy z nim 
zwaśnieni, ale teraz pojednani przez krew Jego 
Syna zostaliśmy przyprowadzeni z powrotem 
do Niego. Ufając ofierze krzyża, wierzymy, 
że stajemy jako odrodzeni z Bożej mocy w Je-
go obecności i jesteśmy Jego własnością. 

Apostoł Paweł pisze: „Teraz nie ma żadnego 
potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Je-
zusie” (Rz 8,1). Krew Jezusa Chrystusa uspra-
wiedliwia nas (por. Rz 5,9). Dlatego krzyż, któ-
ry w Wielki Piątek tak wyraźnie do nas prze-
mawia, jest i pozostaje znakiem miłości Boga 
ofiarowanej człowiekowi (por. J 3,16). W krzy-
żu bowiem, pojmowanym jako dar Boży dla 
człowieka, zostały ofiarowane ludzkości wszyst-
kie zbawienne dary, a mianowicie: pojednanie, 
wyzwolenie, usprawiedliwienie. Krzyż Golgoty 
jest znakiem zbawczej inicjatywy Boga, a zara-
zem ofiary, która pochodzi z góry, bowiem sam 
Bóg ją wyznaczył i złożył. W Jezusie dokonało 
się pojednanie świata i człowieka z Bogiem (por. 
Kol 1,20). Gdy przyjmujemy Chrystusa jako 
Pana, Jego krew oczyszcza nas, a Bóg patrzy 
na nas tak, jakbyśmy nie zgrzeszyli. Amen.

ks. Waldemar Szajthauer

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 

 A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez 
Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, 

że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im 
ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego 

w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez 
nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: 

Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, 
za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się 

sprawiedliwością Bożą”.
2 Kor 5,17-21
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Jezus Chrystus – pojednawca

uwalnia nas 
spod władzy 
grzechu, 
zła i śmierci.

Tylko krew 
Syna Bożego
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Jeśli nadziei 
na przyszłość 
nie musimy nieść 
na swoich barkach, 
pewniej możemy 
w nią wkroczyć.

czy czegokolwiek z zewnątrz. Słyszałem kiedyś 
bardzo mądre słowa: „Pamiętaj, na wszystkich 
możesz się zawieść. Na mnie... też”. Myślę, że 
czasem warto powiedzieć je sobie do lu stra. 
Wcale nie po to, by się zdołować albo, co gor-
sza, usprawiedliwiać, bo jedno i drugie zatrzy-
muje nasz wzrok na przeszłości. Nie pozwala 
spojrzeć poza własne ograniczenia. A przecież, 
jeśli całej nadziei na przyszłość 
nie musimy nieść na swoich 
barkach, dużo pewniej może-
my w nią wkroczyć.

To jest fundament nasze go ra-
dosnego, wielkanocnego zwia-
stowania, które wychodzi poza 
strach, lęk, obawę. Zwiastowa-
nia, które przekracza nasze wła-
sne granice, które pokonuje na-
sze ograniczenia. Czy niesie 
wieść, że świat stanie się bez-
pieczniejszy? Nie! Czy oz na cza, 
że sam stanę się lepszym, bar-
dziej wiarygodnym i stałym człowiekiem? 
Częściowo pewnie tak. Ale przede wszystkim 
wskazuje na Tego, któremu mogę bez obaw po-
wierzyć przyszłość.

Zaledwie trzydzieści kilometrów od miejsca, 
w którym mieszkam, ciągnie się granica. Za 
nią swego czasu urządzono „raj na ziemi”. 
Kraj, w którym porzucono „opium dla ludu”, 
czyli chrześcijańską wiarę i wszystkie „religij-
ne zabobony”. Rozpoczęły się dekady prześla-
dowań. Setki tysięcy chrześcijan skazywano na 
więzie nia i śmierć albo „tylko” na leczenie psy-
chiatryczne – bo kto, uzasadniano, przy zdro-
wych zmysłach w XX wieku wierzy w gusła 
i zabobony. Ale w całym tym szale, pomimo 
prób, nie udało się wyeliminować z kalendarzy 
jednego słowa: woskriesienie. Po rosyjsku zna-
czy to niedziela, ale w dosłownym tłumaczeniu 
ozna cza również zmartwychwstanie. Dla prze-
śladowanych to słowo było zachętą, by patrzeć 
po nad całe zło świata, w jakim przyszło im żyć.

Przeżywając w tym roku dość nieoczywisty 
okres pasyjny z utęsknieniem czekam tego ra-
dosnego, wielkanocnego czasu. I wiem, a na-
wet jestem pewny, że nadejdzie, „bo [Bóg] nie 
może się wyprzeć samego siebie”. A kiedy 
wiem, że taki jest mój Przewodnik, nie boję się 
wyruszyć z Nim w drogę. Amen.

ks. Tomasz Wigłasz

„Jeśli jesteśmy niewierni, 
On pozostaje wierny, bo nie może się 

wyprzeć samego siebie”.
2 Tm 2,13 (BE)

Gdy siadam do pisania tego tekstu – radosne-
go, wielkanocnego rozważania – media relacjo-
nują sytuację, która opanowała cały w zasadzie 
świat, w związku z ogłoszoną przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) pandemią. Nie-
wielkie, osiągające rozmiary raptem jednej dzie-
sięciotysięcznej milimetra, stworzonko – kontra 
najnowocześniejsza technologia, cała medycz-
na wiedza i sprzęt najnowszej generacji. W In-
ternecie, telewizji, gazetach wszędzie pełno 
widoków jak z apokaliptycznych filmów grozy.

Pod znakiem zapytania stoją albo już zostały 
odwołane imprezy i wydarzenia na najwyż-
szym szczeblu, na które świat oczekiwał, i któ-
re przygotowywał, nieraz od lat. Padają niewy-
obrażalne wręcz cyfry, gdy mowa o stratach, 
na jakie narażona jest globalna gospodarka.

Za tym wszystkim stoi kilka tysięcy śmiertel-
nych ofiar. Kilkanaście, a może i kilkadziesiąt 
tysięcy ich bliskich, którym ze względu na rygor 
epidemiologiczny przyszło przeżywać sterylnie 
opakowaną żałobę. Masa konkretnych ludzi ze 
swoimi nadziejami, planami, marzeniami.

Gdy siadam do pisania tego radosnego, wiel-
kanocnego kazania, po raz kolejny okazuje się, 
że jesteśmy tylko śmiertelnymi ludźmi. Tym 
razem wiedza ta objawiła się pod fachową na-
zwą SARS-CoV-2. Ale przecież wcześniej były 
inne epidemie. Fakt – przynajmniej w moim 
życiu – oglądane raczej z daleka. Kiedy jednak 
wyjrzymy spoza uspakajających statystyk, hi-
storycznej i geograficznej odległości, dostrze-
żemy, że tak samo przypominały człowiekowi 
o jego słabości i kruchości życia. Brutalnie ak-
tualizowały starą biblijną prawdę: „prochem 
jesteś i do prochu powrócisz” (1 Mż 3,19; BE).

Dziś jeszcze nie wiem, czy to radosne, wiel-
kanocne nabożeństwo dane nam będzie prze-
żywać w naszych kaplicach i kościołach. A je-
śli tak, to komu z nas dane będzie w nim uczest-
niczyć? Przyszłość – co może i dobrze – nie 
jest w naszej gestii. Nasze plany i zamierzenia 
może pokrzyżować coś mniejszego od jednej 
dziesięciotysięcznej cząstki milimetra. Ba, na-
sze plany i zamierzenia możemy sobie po-
krzyżować sami, bez pomocy kogokolwiek, 

Ponad całe zło świata
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B óg i my

Piszę ten tekst w okresie kwaran
tanny. Kiedy nagle z kalendarza co
dziennych zajęć wypadają ustalone 
pozycje, kiedy cztery ściany mieszka
nia muszą wystarczyć za cały świat  
– wtedy szuka się oczywiście innych 
sposobów wypełnienia codziennej 
pustki. Gdy z przyczyn niezależnych 
ode mnie mam więcej czasu, wracam 
do klasyki – tej książkowej i filmo
wej. Wśród wielu myśli, obaw i wąt
pliwości związanych z sytuacją, w któ
rej przychodzi mi żyć, pojawia się i ta 
z pogranicza fantastyki, a dotycząca 
czasu. Faktycznie, dziś mam go wię
cej niż zazwyczaj, a gdybym tak miał 
go nieskończenie wiele?!

Żyjemy – za wolno, za szybko
Jak wyglądałaby ludzka egzystencja, 

gdybyśmy byli obdarowani nieprzemi
jalną młodością, jak bohaterowie dzie
cięcych bajek? Jak wyglądałoby nasze 
życie, gdybyśmy nie musieli się przej
mować upływającym cza sem? Czy 
bylibyśmy szczęśliwsi, lepsi albo mą
drzejsi, mając zdolność nieskoń czo
nego przedłużania sobie młodoś ci? 
Czy nie o tym marzymy? Prze cież 
wszyscy podlegamy upływowi czasu. 

Kiedy jesteśmy młodzi, wydaje się 
nam, że biegnie on zawsze za wolno. 
Śpieszy się nam do dorosłości, do 

ks. Michał Walukiewicz

Miejsce i początek czasu akcji: Szkocja 1536 rok. 
Bohaterowie: Christopher Lambert jako Connor 
MacLeod i Sean Connery jako Ramirez. Muzyka  
– niezapomniany zespół Queen. W tle cudownych 
górskich krajobrazów rozpoczyna się historia o miłości 
i zemście, których nie niszczy czas. To w największym 
skrócie opis filmu Highlander, czyli Nieśmiertelny.  
To opowieść o człowieku, który nie może umrzeć.  
To jego dar, ale i przekleństwo. Przemijają bowiem 
kolejne lata, pokolenia i epoki, odchodzą z tego świata 
ci, których kochał, ale nie on. Jego przeznaczeniem  
jest żyć, walczyć i czekać.

Czas na… czas?

możliwości, które niesie z sobą doj
rzałość. Kiedy jesteśmy starsi, woleli
byśmy, aby czas nieco zwolnił. Nie
koniecznie chcemy widzieć kolejny 
siwy włos na głowie albo zmarszczkę 
na twarzy. Nie cieszy nas perspekty
wa zmagań z własną słabością i na
rastającą niedołężnością. Nasze ży 
cie od pierwszych dni nacechowane 
jest przemijalnością, ma swój usta
lony początek i koniec. Mówimy, że 
zawsze trwa za krótko. Zawsze bra
kuje nam czasu, by spełnić marze  
nia, by zrobić to, na czym nam naj

bardziej zależy. Chyba najboleśniej 
uświadamiamy sobie to wtedy, gdy 
żegnamy naszych zmarłych. Pojmuje
my, że oto dobiegły kresu nasze ocze
kiwania i marzenia, że dotarliśmy do 
kresu naszych możliwości, że więcej 
nie da się już nic wspólnie zrobić, ni
czego przeżyć, niczego więcej zapla
nować.

Lęk przed śmiercią
Współczesny świat – poza wytwo

rami fantastyki naukowej, literatury  
i filmów – stara się odpowiedzieć na 

nasze marzenia i pragnienia. Do na
szej dyspozycji stoją dziś dziesiątki, 
jeśli nie setki możliwości: cudownych 
diet, kuracji, kremów, wszystkich tych 
liposukcji, liftingów, botoksów, hor
monalnych zastrzyków i chirurgicz
nych zabiegów mających jeden cel – 
oszukanie metryki i „odmłodzenie” 
człowieka. Tylko tu, gdzieś na margi
nesie wszystkich tych starań pojawia 
się zasadnicze pytanie: Jaki byłby 
sens życia, w którym nie ma starości  
i śmierci? 

Czy nie stałoby się ono pustą, jało
wą egzystencją, pozbawioną z cza
sem wszelkich emocji i uczuć? Jeśli 
się nad tym głębiej zastanowić – to 
przecież właśnie lęk przed śmiercią  
i jej nieuchronność nadają sens na
szemu życiu i przemijaniu. To w spo
tkaniu z przemijaniem uświadamia 
my sobie tę prawdę, że życie jest  

zbyt cenne i niepo
wtarzalne, by mo
gło nam przelecieć 
przez palce, by nie 
korzystać z jego 
radości, by je po 
prostu zmarnować. 
To także jest do

świadczenie wielu z nas, którzy os
tatnio nie możemy swobodnie wyjść 
z naszych domów, spotkać się z ro dzi
ną czy przyjaciółmi lub nawet pójść 
do kościoła. Uświadomiliśmy sobie, 
jak wielką wartość mogą mieć te naj
prostsze sprawy, które do tej pory by
ły „oczywiste”. Każdy dzień jest da
rem, który trzeba mądrze wykorzy
stać, za który trzeba być wdzięcznym, 
bo w nim objawia się Boże działanie. 

Apostoł Paweł pisząc do Koryntian 
zwracał kiedyś uwagę na świado mość 
kruchości naszego życia, która ma 

To w spotkaniu z przemijaniem 
uświadamiamy sobie, że życie jest 
zbyt cenne, by je zmarnować.

motto: 
„Coś, przed czym w świecie  
nic nie uciecze, co gnie żelazo,  
przegryza miecze, pożera ptaki,  
zwierzęta, ziele, najtwardszy  
kamień na mąkę miele,  
królów nie szczędzi, rozwala mury, 
poniża nawet najwyższe góry”.

J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
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swój głęboki sens i znaczenie: „Dla-
tego nie upadamy na duchu; bo choć 
zewnętrzny nasz człowiek niszczeje,  
to jednak ten nasz wewnętrzny odna-
wia się z każdym dniem. Albowiem 
nieznaczny chwilowy ucisk przynosi 
nam przeogromną obfitość wiekuistej 
chwały, Nam, którzy nie patrzymy na 
to, co widzialne, ale na to, co niewi-
dzialne; albowiem to, co widzialne, 
jest doczesne, a to, co niewidzialne, 
jest wieczne” (2 Kor 4,1618).

Nasze życie w Bożych rękach
Albert Einstein powiedział: „Zna

my tysiące sposobów zabijania czasu. 
Niestety nikt nie wie jak go wskrze
sić”. Czas życia, który został każdemu 
i każdej z nas dany, jest zbyt cennym, 
wyjątkowym i niepowtarzalnym da
rem, by skupiać się tylko na jego złej 
stronie, by dać się stłamsić i zgnieść 
jego negatywnym, smutnym aspektom. 
Nasze życie jest w Bożych rękach,  
a to oznacza, że w swej istocie jest bo
skie, nieskończone, wieczne. Problem 
jednak w tym, że człowiek po upadku 

w grzech nie przyj
muje tej praw   dy, pra
gnie wy łącz nie sam 
decydować o swym 
życiu, troszczy się bardziej o sprawy 
doczesne i nie dostrzega bliskości  
i obecności Boga.

Psalmista wołał: „Błogosław, duszo 
moja, Panu i nie zapominaj wszystkich 
dobrodziejstw jego! On odpuszcza 
wszystkie winy twoje, leczy wszystkie 
choroby twoje. On ratuje od zguby ży-
cie twoje; On wieńczy cię łaską i lito-
ścią” (Ps 103,24). W tych słowach 
kryje się cudowna tajemnica Bożego 
działania. Człowiek, który to pojął, 
człowiek, który tego doświadczył, czło
wiek, który w to uwierzył – staje się 
coraz młodszy. Kto doświadczył cudu 
przebaczenia grzechów, kto odczuł, 
jak wielką pomocą w niedoli, choro
bie i cierpieniu może być Słowo Boże, 
kto widzi wokół siebie, w swoim ży
ciu Boże działanie – ten jest i pozosta
nie młody! Człowiek, który to wszyst 
ko zrozumiał, nawet widząc kolejną 
zmarszczkę lub siwy włos – nie pod

da się upływowi czasu, 
bo wie, że jego życie za
wsze i wszędzie jest i po
zostanie w Bożym ręku. 

Człowiek błogosła
wiony przez Boga zaw
sze będzie miał siłę do 
działania, do podejmo
wania nowych wyznań, 
niezależnie od swojego 
wieku. To przecież Bóg 
w swojej dobroci obda
rza nas najwspanialszym 
„eliksirem młodości” – 
swoim Słowem, któremu 
możemy wierzyć i w któ
rym możemy powtórzyć 
za Hiobem: „Wiem, że Ty 
możesz wszystko i że ża-
den twój zamysł nie jest 
dla ciebie niewykonal-
ny” (Hi 42,2).

Zaproszeni  
do radości

Wchodzimy wspólnie 
w wielkanocny czas. Po 
szczególnym, bo prze
biegającym w tym roku 

często w izolacji, doświadczeniu cza
su pasyjnego, zwiastowana jest nam 
wszystkim chwała Chrystusa ukazu
jąca się przy pustym grobie w ogro
dzie Józefa z Arymatei. To przypo
mnienie, że dla Boga pokonującego 
odwieczną moc śmierci nie ma rzeczy 
niemożliwych! Wszelka słabość, wąt
pliwość, obawa – w Nim zostają po
konane! W tym spotkaniu jesteśmy 
zaproszeni do udziału w radości, któ
ra wypływa z faktu obcowania z ży
wym Bogiem, radości, która trwa  
niezależnie od naszych życiowych 
doświadczeń, niezależnie od stanu 
majątku zdrowia czy wieku. Śmierć  
i zmartwychwstanie Syna Bożego są 
darem łaski i obietnicą nowego, lep
szego życia – bez strachu, lęku, rezy
gnacji i wątpliwości. Życia, w którym 
każdy dzień jest wyjątkowy i niepo
wtarzalny, bo jest szansą na doświad
czenie Bożej obecności.  

Każdy dzień jest szansą  
na doświadczenie Bożej obecności.

Giotto di Bondone, Zmartwychwstanie, ok. 1304-1306
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Konflikty, kryzysy i katastrofy od
bierane są jednak jako doświadczenia 
pełne cierpienia, bolesne emocjonal
nie. Przy maksymalnym wysiłku pró
bujemy jak najszybciej je przezwycię
żać. Odnoszą się one do życia poje
dynczych osób, jak i do całych społe
czeństw.

Zagrożenia i szanse 
Konflikty dotyczą przeżywanych 

trudności, doświadczanych niedostat
ków, podejmowanych prób ekspono
wania władzy, ścierania się prezento
wanych stanowisk, wynikają z socjal
nych napięć. Niezwykle ważne jest, 
by nie doprowadziły do powstania 
kryzysów. 

Kryzysy są stopniem wyższym  
w stosunku do konfliktów. Nie stano
wią zderzenia jedynie z trudnościami, 
lecz z zagrożeniem życia. W ich przy
pad ku ważne jest, by nie przerodziły 
się w katastrofy. 

Katastrofy nie dotyczą jedynie 
trudności i zagrożeń, ale związane są  
z przeżytymi kataklizmami, rujnacją 
dotychczasowego życia. W tym kon
tekście pojawia się zadanie przezwy
ciężania doświadczonych załamań, za
równo pojedynczych osób, jak i struk
tur społecznych, i to w dosyć złożonym 
procesie powrotu do codzienności. 

Wszystkie te zjawiska wyzwalają 
często różnego rodzaju irracjonalne 
zachowania, prowokują napięcia, ge
nerują zakłócenia, wyzwalają kolek
tywne histerie, prowadzą do psychicz

bp Adrian Korczago

Konflikty, kryzysy i katastrofy, jako składowe naszych 
doświadczeń wiary, są częścią biografii każdego z nas. 
Wpisują się wręcz w chaos ludzkiego rozwoju.  
Są znakami przeobrażeń i stają się impulsami do 
kreowania nowego stylu życia oraz do tłumaczenia 
naszego życia na nowo. Bez nich życie byłoby wreszcie 
możliwe do zaplanowania, ale zarazem okazałoby się 
niezwykle ubogie i bez potencjału.

Krzyż na czas kryzysu
– duszpasterskie przemyślenia

nych problemów. Sprawiają, że ukry
wane dotąd emocje dochodzą do gło
su, niszczą obrazy pokojowego życia, 
a także obrazy dobrego Boga. Wobec 
tego targa nami niepokój, lękamy się 
utraty podstaw naszej egzystencji, na
szej odrębności i niepowtarzalności. 
Nasze możliwości w drastyczny spo
sób zostają ograniczone, co chwieje 
naszą pewnością siebie, wprowadza 
dezorientację i poddanie się opanowu
jącemu nas ciągłemu stresowi. To za
węża pole naszego racjonalnego pa
trzenia, przy równoczesnym wyol
brzymianiu zagrożeń. 

Ważne w takim czasie jest gdy to
warzyszą nam inne osoby, które mogą 
nam być pomocne w radzeniu sobie  

z konfliktami, kryzysami i katastrofa
mi. Nikt jednak za nas niczego w nas 
nie przełamie, nie przywróci nam, bo 
nikt nie może nas wyręczyć w zinten
syfikowanej pracy nad sobą. To my 
sami musimy się zdystansować wobec 
problemów, podjąć konkretne działa
nia, aby wykorzystać istniejące szan
se, a nie doświadczyć totalnej porażki.

Zatem: Uwaga! Obecna sytuacja 
zma  gania się z pandemią koronawirusa 
jest bezprecedensowym doświadcze
niem, z jakim nigdy dotąd nie musieli
śmy się zmierzyć. Dotyka nas wszyst
kich. Oczywiście każdy w indywidu
alny sposób reaguje na to doświadcze
nie. Wszyscy mamy swe obawy i lęki. 
Niektórzy eksponują je bardziej, inni 

próbują ukrywać czy przemilczać. 
Epatowanie przez niektórych wiarą, 
która przed niczym się nie zawaha, 
jest także jedną z form radzenia sobie 
z nieuświadomionym strachem, próbą 
udowodnienia Bożej mocy. 

Przeciwstawiajmy się 
katastrofie

Wszyscy już zmagamy się i będzie
my musieli się zmierzyć z konsekwen
cjami pandemii, które dziś nie są jesz
cze do przewidzenia. Zaczynają się wy
łaniać konkretne trudności, które bez
dyskusyjnie pociągają i nadal będą po
ciągać za sobą niezliczone konflikty, te 
codzienne w naszych domach, instytu
cjach, w naszym kraju, ale i na arenie 
życia międzynarodowego. Zagrożenia 
nie mają dziś jedynie mglistej postaci. 
Stają się coraz wyrazistsze, a zatem 
wielopoziomowy i wieloaspektowy 
kryzys wydaje się nieunikniony. Dziś 
jeszcze nie znamy rozmiarów kata
strofy, jaka może być kon sekwencją 
rodzących się konfliktów i kryzysów. 

Jedno wiemy na pewno. Przed na mi 
niezwykle mozolny wysiłek. Po pierw 
sze, by opanować pandemię, a po dru
gie, by ograniczyć do mi ni mum jej 

uboczne skut
ki, które mo
gą być jeszcze 
bardziej od
czuwalne i to 

nie tylko przez kolejne miesiące, ale 
nawet dziesięciolecia. 

Wszyscy musieliśmy poddać się ry
gorom, do których nie przywykliśmy. 
To nie jest dla nas proste. To wyzwala 
emocje, które w momencie ogranicza
nia swobody przemieszczania się, za
wężenia naszej przestrzeni życiowej 
do domowego zacisza, czyni je areną 
ścierania się i eksplodowania odczuć, 
które gromadzone w nas, muszą zna
leźć ujście. I tu rodzi się ogromne nie
bezpieczeństwo, że zanim doświad
czymy prawdziwej siły ogólnoświato
wego kryzysu czy skutków katastrofy, 
kryzys wygenerujemy w naszych do
mach i doprowadzimy do niejednej 
katastrofy. Zatem wszyscy, młodzi  

Otrzymaliśmy czas szansy,  
by niejedno w nas i naszym życiu zmienić.

W sPólnota w cZasach Pandemii
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i starzy, rodzice i dzieci, wyczuwamy 
doskwierającą nam bezradność i bez
silność. To rodzi wściekłość. 

Internet jest niewydolny wobec 
liczby zdalnych zadań, które wykony
wane są przez uczniów, studentów, na
uczycieli, pracowników. Dzieci złosz
czą się na rodziców, że nie potrafią im 
pomóc w zadaniach szkolnych, rodzi
ce narzekają na nieudolność dzieci. 
Nauczyciele, obawiając się o zarobki, 
próbują wykazać się inwencją zadając 
znacznie więcej niż w normalnym try
bie nauczania. To rodzi niechęć wobec 
nich ze strony uczniów i ich rodziców. 

W naszych domach kumuluje się za
tem agresja przeciw tzw. nieznanemu 
sprawcy. W każdym z domów jest nim 
ktoś inny. Są nimi lekarze, urzęd nicy, 
po litycy, rządzący, duchow ni, zwierzch
nicy itd. A ponieważ są w odpowied
niej odległości od nas, nasz ukierunko
wany w ich stronę gniew, rozładowu
jemy w stosunku do najbliższych. Oni 
stają się często odgromnikami. Świa
domość, że za chwilę, co nie będzie 
proste, przyjdzie nam walczyć o re
kompensatę finansową za poniesione 
straty, odszkodowania od ubezpieczy
cieli itp., jedynie potęguje i tak już ist
niejące napięcia. To może zrodzić wiele 
domowych kryzysów, które na lata za
gnieżdżą się w naszych rodzinach. To 
może doprowadzić do niejednej kata

strofy na przykład 
do odebrania sobie 
życia przez osoby 
nieodporne. 

wykorzystajmy 
darowany czas

Niejednokrotnie 
bywamy zaskocze
ni faktem, że oso
by, którym dane 
było przeżyć na 
ziemi piekło do
żywają sędziwego 
wieku w dobrej 
formie i pozytyw
nym nastawieniu 
do życia. Ci lu   
dzie potrafili na dać 
sens traumatycz
nym prze życiom, 
odkryli posiadane 
rezerwy i zdolno
ści, które pozwoli
ły im stawić czoła 

różnym przeciwnościom i trudno
ściom. Oni kierowali się w swym ży
ciu miłością do innych ludzi oraz,  
co najważniejsze, bazowali na wierze 
w Boga. Dzieląc się w dniu swoich 
105 urodzin sposobem na długowiecz
ność, seniorowa Maria Wegert akcen
towała, że jednym z elementów jej po
gody ducha było przezwyciężenie nie
nawiści do Niemców, od których do
znała w swym życiu wiele zła. Zachę
cała, by wszelką niechęć i nienawiść 
zdecydowanie przełamywać w sobie. 

Zamiast marnować energię na bez
owocną walkę, na wzajemne zarzuty  
i oskarżenia, wykorzystajmy darowa
ny nam trudny tegoroczny czas pasji  
i Wielkiego Tygodnia na pogłębienie 
refleksji nad sobą, nad dotychcza
sowym trybem życia, relacjami, jakie 
budowaliśmy w naszych domach. 

Jestem przekonany, że oprócz wielu 
komplikacji, otrzymaliśmy czas szan
sy, by niejedno w nas i naszym życiu 
zmienić. Każdy już odkrył co, a jeśli 
nie, to przy nieco większym wysiłku 
może tego dokonać. Darowany czas  
z bliskimi, to czas dzielenia się swymi 
obawami, mówienia im o swych sła

bościach – co szczególnie panom nie 
przychodzi tak łatwo, bo „mężczyźni 
nie płaczą” – by wspólnie już dziś mi
nimalizować negatywne skutki tego, 
co nas spotyka, razem poszukać jak 
najlepszych rozwiązań na dziś.

odkrywajmy Bożą bliskość
Jest to niewątpliwie czas, by wzmoc

nić swe duchowe zasoby na nieznaną 
przyszłość. Jeśli już teraz dostajemy 
zadyszki w zmaganiu się z nieznanym, 
to co będzie dalej? 

Spotykamy się pod krzyżem i to tak, 
jak jeszcze nigdy tego nie czyniliśmy. 
Nie gromadnie w naszych kościołach, 
gdzie mogliśmy się zasłonić anonimo
wością. Stajemy pod krzyżem razem  
z tymi, których kochamy, których cza
sem nie rozumiemy, z którymi się spie
ramy, którzy może nas irytują. Stajemy 
pod krzyżem w naszych domach tęsk
niąc za tymi, którzy tym razem nie bę
dą mogli być razem z nami. Czynimy to 
w naszej codzienności, by w krzyżu 

dostrzec do jakich 
katastrof potrafi
my doprowadzić, 
jeśli nie zreflektu
jemy się i nie za

trzymamy na czas, nie zapanujemy nad 
wyra zem totalnej bezsilności, nad na
szym gniewem. Krzyż uczy nas także, że 
cierpie nia nie moż na obejść (por. Mt 
26,39). W bezsilnoś ci krzyża odkry wa
my jednak Bożą moc, która przekracza 
granice rozpaczy, załamania, bezsilno
ści, a nawet śmierci. Dzięki wsparciu 
Zmartwychwstałego, gdy podobnie jak 
uczniowie spieszymy do Galilei naszej 
codzienności (por. Mt 28,7), doświad
czamy, że Bóg stale ociera nam łzy, 
dodaje nadziei i błogosławi tym, któ
rzy zagubieni, zdezorientowani, woła
ją o pomoc i krzyczą w swym buncie.

Wykorzystajmy darowany czas na 
owocne rozmowy ze swymi bliskimi. 
Dostrzeżmy, jak wiele nam dają i jak 
wiele my możemy im dać! Wykorzy
stajmy darowany czas na modlitew  
 ne rozmowy z Tym, który daje nam 
wszystko, byśmy dzięki Jego wsparciu 
mogli ruszać do nieznanych nam jesz
cze zadań. 

Kryzys może być szansą na we
wnętrzne wyciszenie, na spojrzenie na 
własne życie z nowej perspektywy. 
Kryzys może być czasem odkrywania 
Bożej bliskości. 

Wykorzystajmy darowany czas  
na owocne rozmowy ze swymi bliskimi.
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Kryterium liturgiczne
Kryterium to można również sfor

mułować tak, jak zrobił to Marcin Lu
ter, komentując nowatorskie i współ
czesne praktyki nabożeństwa w swo
ich czasach: „Niektórzy kierują się 
najlepszymi intencjami, ale inni nie 
mają nic innego jak ochotę wypro
dukować coś nowego, tak by mogli 
świecić przed ludźmi jako prowa
dzące światła zamiast być zwykły  
mi nauczycielami” (Niemiecka msza  
i porządek nabożeństwa, 
1526).

Nie jesteśmy powołani, 
by „świecić przez ludźmi”, 
ale by być zwykłymi na
uczycielami i – dodam – 
praktykami, którzy zadają 
głęboko osadzone w litur
gii pytanie, pytanie ewan
geliczne: Czym jest Ewan
gelia w tej chwili? Jak ma 
być wyrażona liturgicznie? Czy litur
giczny akt (lub wprowadzona inno
wacja) zwraca uwagę na „mnie” jako 
tego, kto mu przewodniczy czy go 
planuje, czy też wskazuje na Ewange
lię, na Jezusa pośród nas?

Ten tekst nie będzie dotyczył „naj
lepszych praktyk” w zakresie nabo
żeństwa online. Istnieje wiele do
brych stron internetowych i blogów 
na te tematy. Rozważymy tu raczej 
niektóre zasadnicze wybory, które 
muszą zostać podjęte, szczególnie 

Dirk G. Lange

Kiedy zastanawiamy się, jak najlepiej zorganizować  
i ustrukturyzować nabożeństwo w czasach pandemii, 
najważniejsze pytanie odnoszące się do każdego 
przypadku brzmi: Czy liturgia wyjaśnia Ewangelię na  
tę chwilę, w tym kontekście? Odpowiedź na to pytanie 
stanowi kryterium naszego nabożeństwa i porządku 
liturgicznego, ono nadaje mu kształt.

Nabożeństwo i sakramenty  
w czasach pandemii

przez ordynowanych jako szafarzy 
Słowa Bożego i Sakramentu Ołtarza.

Sakramenty i ciało – dwa teksty
Nieustannie zadawane jest dziś py

tanie o możliwość wirtualnego przy
jęcia Komunii Świętej lub sprawowa
nia internetowej Wieczerzy Pańskiej 
(Eucharystii). Rozważmy dwa teksty.

Pierwszy z nich nie dotyczy samej 
Komunii Świętej, ale Sakramentu 
Chrztu Świętego. Zastanówmy się, co 
znaczy sakrament. W Dużym katechi-
zmie Lutra czytamy, że niektórzy lu
dzie chcą oddzielić wiarę od przed

miotu, do którego jest przywiązana. 
Tak, wiara jest przywiązana do przed
miotu, ponieważ ludzie są ciałami. 
Nie jesteśmy czystym „duchem”. 
Wiara musi przylgnąć do czegoś,  
a więc lgnie do Chrztu, Słowa i wody. 
Luter nie przyjmuje tego, że niektó
rzy odrzucają zewnętrzny znak. To, 
co zewnętrzne – ciało – należy do 
wiary, ponieważ jest częścią życia. 
„Zaiste, powinno i musi to być coś 
zewnętrznego, aby to można ująć 
zmysłami i zrozumieć, a przez to 

przyjąć do serca; przecież i cała 
Ewangelia jest zewnętrznym, słow
nym kazaniem” – pisze Reformator 
(Duży katechizm, O Chrzcie).

Woda i działanie, zanurzenie w wo
dę i wyciągnięcie z niej, chleb i wi 
no, spożywane i wypijane, są zew
nętrznymi formami zwiastowania.  
W Chrzcie Świętym symbol (woda  
i zanurzenie) powinien być w pełni 
zrealizowany, aby nasze ciała zrozu
miały, co się dzieje. Nie jesteśmy tyl
ko racjonalnymi, poznającymi umy
słami, jesteśmy także ciałami. Ciało  
i dusza są jednym. Tak jak ucho sły
szy słowa, tak samo serce (ciało) je 
odbiera. Zarówno Słowo, jak i obrzęd 
(akt cielesny; sakrament) mają ten 
sam skutek (zob. Obrona „Wyznania 
augsburskiego”, art. XIII). Dlatego 
podczas Chrztu Świętego woda jest 
kluczowa. Zanurzenie jest ważne. 
Ciała są ważne. Frazę „Słowo i sakra
ment” możemy ująć też jako zwiasto
wanie w Słowie i ciele lub w Słowie  
i obrzędach. 

Jeśli chodzi o Wiecze
rzę Pańską, ważne jest peł
ne uczestnictwo w posiłku. 
Prawdziwy chleb i wino 
oraz ludzie jedzący i piją
cy razem. Wspólnota po
wstaje wokół tego zwia
stowania o niezmierzonej 
dobroci Boga, a to, co tak 
zostaje stworzone, nawet 
w niewielkiej wspólno  

cie wiary, może z kolei kształtować 
społeczeństwo.

„Wszystko zaczyna się od ciała – to 
jak traktujemy potrzebujące ciała, daje 
wskazówkę co do tego, jak zorgani
zowane jest społeczeństwo” (Sallie 
McFague). Potrzebującym ciałem jest 
dziś każde ciało. Każde ciało jest po
datne na COVID19. Wspólnota wiary, 
ze swoją staranną i przepełnioną sza
cunkiem dbałością o ciało (a szcze
gólnie ciało najbardziej bezbronnych) 
może pomóc całemu społeczeństwu 

Czas pandemii zachęca nas  
do duchowej dyscypliny zaufania,  

oczekiwania i głębokiego pragnienia  
zjednoczenia się we wspólnocie.

W spólnota W czasach pandemii
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zorganizować się tak, by dążyło ku 
minimalizacji rozprzestrzeniania się 
koronawirusa i ku uzdrowieniu.

Sakrament i wspólnota
Drugi z tekstów pochodzi z czę ści 

drugiej Formuły zgody (Solida Decla-
ratio). Jest ona cennym elementem 
naszej historii ekumenicznej, historii 
pojednania i częścią luterańskiego 
dziedzictwa wy znaniowego. Chociaż 
nie wszystkie Kościoły luterańskie 
podpisują się pod pełną Księgą zgo-
dy, to jej art. VII O Wieczerzy Pań-
skiej może nam być dziś pomocny: 
„Samo jednak błogosławieństwo ani 
wypowiadanie słów ustanowienia 
Chrystusa nie czynią Sakramentu, je
śli nie jest przestrzegana każda czyn
ność Wieczerzy, tak jak została usta
lona przez Chrystusa (…). Nakaz 
Chrystusa bowiem („to czyńcie”), 
obejmujący wszystkie czynności, po
winien być przestrzegany w całości  
i bez zmia ny. Do samego zaś sprawo
wania sakramentu jest wymagane, by  
w zgromadzeniu 
chrześcijan chleb 
i wino były bło
gosławione, roz
dzielane, spoży
wane, to jest, je
dzone i pite, i by 
śmierć Pana była 
opowiadana. W ten sposób apostoł 
Paweł przedkłada nam przed oczami 
ca łą czynność, w której chleb jest ła  
ma ny lub rozdzielany i spożywany  
(1 Kor 10,16)” (Formuła zgody, cz. II, 
art. VII, 83n).

Ta trafnie nazwana „reguła cało
ściowego działania” kładzie szczegól
ny nacisk na pełne liturgiczne spra
wowanie Komunii Świętej. Zda nie 
wstępne cytowanego akapitu 
jest uderzające, zwłaszcza w 
świetle wielu praktyk w para
fiach luterańskich na przestrze
ni wieków i dziś. „Samo jednak 
błogosławieństwo ani wypo
wiadanie słów ustanowienia Chrystu
sa nie czynią sakramentu”. Słowa 
ustanowienia nie są magicznymi sło
wami. Nie wskazują na szczególny 
moment, w którym „coś” się dzieje. 
Cały liturgiczny porządek ma swoją 
kulminację w wielkim dziękczynieniu 
w Duchu Świętym, które przywołuje 

radykalny, samoofiarowujący się dar, 
Boży dar samego siebie, Jezusa Chry
stusa, Miłosierdzia pośród nas. Po
nownie nacisk położono na pełnię  
obrzędu i na zgromadzonych ludzi, 
którzy wspólnie coś robią.

Obydwa teksty wskazują na wy
raźne „nie” dla wirtualnej Komunii 
Świętej lub sprawowania Wieczerzy 
Pańskiej online. Niech Was to nie nie

pokoi! Nie musicie martwić się tym 
„nie” wobec internetowej praktyki sa
kramentalnej. Po pierwsze, Kościół  
w wielu miejscach i czasach nie był  
w stanie wspólnie sprawować Wiecze
rzy Pańskiej (czasy prześladowań, cza
sy wojny, czasy głodu, czasy chorób  
i inne). W Życiu wspólnym ks. D. Bon

hoeffer pisze: „lud Boży pozostaje  
w rozproszeniu, spojony we wspólnotę 
jedynie w Jezusie Chrystusie, będący 
jednością dzięki temu, że (…) w dale
kich krajach obchodzi Jego pamiątkę. 
(…) Tęsknota za cielesnym obliczem 
innych chrześcijan nie jest dla niego 
żadną ujmą czy wstydem – tak jakby 
ciągle jeszcze był zbyt w ciele”.

Inne posłuszeństwo na dziś
W ramach służby Słowa i sakra

mentu nasze sprawowanie Wieczerzy 
Pańskiej może poczekać. Nie musimy 
się wstydzić, bo to oczekiwanie służy 
dobru bliźniego i wzmaga nasze pra
gnienie, by ponownie zebrać się jako 
wspólnota – osobiście, w ciele.

Po pierwsze, wiernie nauczyliście 
swój zbór o praktyce Chrztu Święte
go, który jest niczym innym jak umie
raniem dla siebie, aby zostać odno
wionym i podniesionym do planu, ja
ki Bóg ma dla nas. To działanie ozna
cza, że nawet dobre pragnienia, pra
gnienia duchowe, czasami muszą po
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Kościół w wielu miejscach i czasach 
nie był w stanie wspólnie  

sprawować Wieczerzy Pańskiej.

W ramach służby Słowa i sakramentu  
nasze sprawowanie Wieczerzy Pańskiej może poczekać. 



czekać. Tak, czasami Duch Święty 
może nam odebrać nawet najsilniej
sze punkty odniesienia naszej wiary. 
Ten czas pandemii zachęca nas do du
chowej dyscypliny zaufania, oczeki
wania, czujności, nadziei i głębokiego 
pragnienia zjednoczenia się we wspól
nocie. Innymi słowy, nie chodzi o na
tychmiastową duchową satysfakcję.

Po drugie, zastanówmy się, co spra
wia, że sprawowanie Komunii Świę
tej jest „komunią” – „wspólnotą”? To 
nie słowa ordynowanego, ale działanie 
Boga pośród zgro
madzonego zbo
ru. Czy Bóg może 
tworzyć wspólno
tę na inne sposo
by, za pomocą in
nych środków? 
Zdecydowanie! 
W wyjątkowych czasach te sposoby 
to żarliwa modlitwa, medytacja nad 
Słowem Bożym, zwiastowanie, na
uczanie, spowiedź, znajdowanie no
wych sposobów wzajemnego nosze
nia swoich ciężarów, czytanie i śpie
wanie oraz odgrywanie Słowa Boże
go. Istnieje również wiele nieznanych 
nam sposobów. Bezwarunkowa obiet
nica Boża działa w historii na wiele 
sposobów, poprzez społeczność świę
tych, w ukryty i zaskakujący sposób, 
znany tylko Duchowi. Akcentując ko
nieczność fizycznego zgromadzenia 
ludzi, by świętować Eucharystię, nie 
ignoruję tego, co oferuje świat cyfro
wy. Powinien być twórczo wykorzy
stywany do nabożeństwa. Jednak nie 
każde medium jest odpowiednie lub 
właściwe dla wszystkich aspektów 
życia liturgicznego i sakramentalnego.

Gdy gromadzenie się ludzi nie jest 
możliwe, jak ma to miejsce obecnie, 
a zatem świętowanie Eucharystii nie 
jest możliwe, Bóg nie potępia wspól
noty za tę niemożliwość. Śmiem twier
dzić, że Bóg pochwala samodyscypli
nę i powściągliwość, ponieważ takie 
ograniczenie ma na celu dobro (zdro
wie) bliźniego, zwłaszcza osób star
szych i najbardziej narażonych, ale tak
że dobro struktur ochrony zdrowia 

publicznego, a ostatecznie całego 
społeczeństwa, by mogło powrócić 
do dobrze funkcjonującego rytmu.

Po trzecie, w Kościele praktyko
wano rozdawanie Komunii Świętej 
nieobecnym na nabożeństwie, na 
przykład z powodu choroby lub opie
ki nad chorym, natychmiast po nie
dzielnej liturgii. Istnieje krótka mo
dlitwa i obrzęd posłania szafarzy eu
charystycznych, którzy zanoszą chleb 
i wino ze zgromadzenia nieobecnym. 
Jest to piękne połączenie z nabożeń

stwową wspólnotą i głoszenie Ewan
gelii pośród społeczności. Nie jest to 
bezpośredni kanał łączący z osobą or
dynowaną. W świecie COVID19 
działanie wspólnoty przybiera jednak 
zupełnie inny kształt. Działanie nie 
polega na otrzymywaniu wcześniej 
poświęconego chleba i wina itp. Dzi
siaj jesteśmy zaproszeni do czegoś in
nego. Bóg zaprasza nas teraz w prze
strzeń naszej ludzkiej skończoności. 
Zaprasza nas do czekania, do oczeki
wania na Jego działanie. W tym ocze
kiwaniu wchodzimy także w inny 
wymiar społeczności świętych, łącząc 
się ze wszystkimi, którzy z powodu 
wieku, wyniszczającej choroby lub 
różnych wyzwań psychicznych i fi
zycznych nie mogą regularnie uczest
niczyć w cotygodniowym sprawowa
niu Wieczerzy Pańskiej.

Zaproszenie do oczekiwania 
w zaufaniu

Po czwarte, Ewangelia czeka dzisiaj 
na nas. Być może jest to kwintesencja 
definicji hasła „jedynie przez wiarę”. 
Kiedy jesteśmy ogołoceni ze wszyst
kiego, możemy polegać jedynie na Bo
gu dzięki naszej wierze. I Bóg nie zawo
dzi czekającego ani szukającego serca, 
oczekującej i tęskniącej wspólnoty.

Prof. dr Dirk G. Lange, profesor liturgiki i mi-
sjologii w Luther Seminary w St. Paul w Minne-
socie, asystent sekretarza generalnego Świa-
towej Federacji Luterańskiej ds. relacji ekume-
nicznych. Tekst został opublikowany pierwotnie 
w serwisie Światowej Federacji Luterańskiej: 
www.lutheranworld.org/blog/digital-worship-and-
sacramental-life-time-pandemic

Nie zawsze możemy mieć wszyst
ko, czego chcemy, od razu. W cza
sach pandemii Bóg zapewnia nas, że 
otrzymaliśmy nie ducha bojaźni, 
„lecz mocy i miłości, i powściągliwo-
ści” (2 Tm 1,7). Jesteśmy zaproszeni 
do duchowego uczniostwa powścią
gliwości. Nasza tęsknota – nasza 
wspólna tęsknota – oznacza i pielę
gnuje rosnącą wspólnotę we wspól
nocie wiary. Ta tęsknota jest dla wielu 
z nas nową, duchową rzeczywisto
ścią. W społeczności świętych jest 

ona także staro
żytną tęsknotą.

Wreszcie, dla 
niedzielnego na
bożeństwa online, 
Kościół zapewnia 
inną możliwość: 
codzienną modli

twę. W całej swojej historii Kościół 
przez cały tydzień odprawiał jakąś 
formę codziennej modlitwy, która nie 
zawierała w sobie sprawowania Wie
czerzy Pańskiej. Jej wzór jest prosty, 
w zasadzie tylko psalmodia i modlitwa, 
choć wiele wspólnot wiary poszerzyło 
ją, włączając do niej otwarcie, psal
modię, Słowo Boże i modlitwę. Niech 
ten prosty schemat będzie wzorem dla 
Waszego nabożeństwa online. (…)

Paweł pisze: „Albowiem jestem te-
go pewien, że ani śmierć, ani życie, 
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, 
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani 
moce, ani wysokość, ani głębokość, 
ani żadne inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Bożej, która 
jest w Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym” (Rz 8,3839). Niech Bóg bło
gosławi i zachowuje Was w tej nad
zwyczajnej sytuacji.  

Tłumaczenie: Ewa Sojka, 
Jerzy Sojka

W spólnota W czasach pandemii

Nie każde medium jest odpowiednie lub właściwe 
dla wszystkich aspektów 

życia liturgicznego i sakramentalnego.

Zapraszamy na nową odsłonę: 
www.zwiastun.pl 



Większość z naszych parafian nie 
pamięta takich okoliczności. Jest to 
jednak doświadczenie najstarszych 
spośród nas, którzy podczas ostatniej 
wojny światowej, a także przez wiele 
miesięcy, a czasem i lat po drugiej 
wojnie światowej nie mieli dostępu do 
swych kościołów, bo zostały zburzone, 
rozgrabione czy wręcz odebrane. Był 
to czas pielęgnowania duchowości  
w domach, wśród najbliższych, czas 
tęsknoty za możliwością powrotu do 
przedsionków Pańskich. 

Rodzinnie wokół Słowa Bożego
W okresie kontrreformacji ojcowie 

naszej wiary również pozbawieni zo
stali kościołów. W leśnych kościołach 
natomiast nie spotykali się regularnie. 
Nie ruszali gremialnie każdej niedzieli 
na nabożeństwa. To oznaczało pielę
gnowanie wiary w domowym zaciszu. 
Tak też czyniono. A kiedy pojawiła się 
szansa budowy własnych kościołów, 
nie szczędzono sił, by jak najszybciej 
spotykać się wokół Słowa Bożego i sa
kramentów. Całymi rodzinami, często 
pokonując wiele kilometrów pieszo, 
ruszano do domu Bożego. Ta sytuacja 
nie przyczyniła się do zaniku niedziel
nych spotkań rodzinnych wokół Słowa 
Bożego, którego wykład najczęściej 
odczytywano z różnego rodzaju po
stylli. Tę tradycję udało się pielęgno
wać aż po współczesność i w niektó
rych domach jeszcze dziś jest żywa.   

A w początkowym okresie chrześci
jaństwa? Ze względu na prześladowania 
gromadzono się w różnych miejscach, 
ale najczęściej w domach, i modlono się 
o czasy, w których oficjalnie będzie moż
na spotykać się i przeżywać społecz
ność wierzących w Jezusa Chrystusa.

bp Adrian Korczago

Przed nami Wielki Tydzień i wspaniałe święta radości 
związane ze zwycięstwem życia nad śmiercią. Z wielu 
prowadzonych przeze mnie rozmów wynika, że obawiamy 
się tego czasu, bo jeszcze nigdy nie doświadczaliśmy go  
w takim odseparowaniu od nabożeństwowej społeczności 
przeżywanej w kościołach czy budynkach parafialnych.  
Czy aby na pewno nigdy?
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Domowa społeczność

Przyzwyczailiśmy się do spotkań  
w naszych kościołach, traktując je jako 
coś oczywistego i niezagrożonego. Przy
znajmy, nie zawsze potrafiliśmy doce
nić, czym dla nas są. Jedno wiemy na 
pewno – naszej duchowości – nigdy,  
w żadnym czasie – nie możemy opierać 
tylko i wyłącznie na jednorazowym  
w ciągu tygodnia spotkaniu w kościele 
na nabożeństwie. Próbowaliśmy to w ra
mach katechizacji dorosłych wielokrot

nie podkreślać, często z marnymi efek
tami. Może jednak teraz, w tzw. trybie 
nadzwyczajnym, wprowadzimy zasadę, 
że mimo naszych nabożeństw w koś
ciołach, w których zaczniemy brać pil
niej udział całymi rodzinami, gdy to tyl
ko znów będzie możliwe, w nasz domo
wy terminarz włączymy rodzinne spo
tykania wokół Słowa Bożego, połączo
ne z modlitwą i wspólnym śpiewaniem 
pieśni. Odpowiedzialni za wzrost du
chowy naszych rodzin nie zwlekajmy.

Jak rozpocząć? Sięgnijmy do naszych 
Śpiewników ewangelickich. Znajdzie
my tam w części fioletowej pod nume
rem 966 propozycje porządku nabo
żeństwa domowego, pod numerem 967 
codzienną modlitwę liturgiczną, w książ
ce Z Biblią na co dzień teksty, które 
warto przeczytać i przemyśleć. Może
my sięgnąć po współczesne postylle, 
może mamy je na swych półkach, nie
które nawet trochę już się zakurzyły. 
Jeśli nie, to internetowe księgarnie na
tychmiast je nam wyślą – warto zamó
wić. Sięgajmy regularnie po Biblię. 

Wielu z pewnością ma własny pomysł 
na takie spotkanie. Nie lekceważmy tej 
szansy. Warto wspólnie czytać, modlić 
się, śpiewać, a czasem też pomilczeć.  
I to nie tylko w niedzielę. Jaka wspa
niała alternatywa w stosunku do pro
gramów telewizyjnych czy gier kom
puterowych! 

Wspaniała wspólnota
Badania potwierdzają, jak ważne  

w czasach kryzysu są tego rodzaju 
spotkania. Spełniają one istotne funk
cje dla naszej psychohigieny. Są nie
zbędne w procesie zatroskania o nasze 
dusze. Te rodzinne wspólnoty pozwa
lają przeżyć niezwykle potrzebną, nie 
tylko w czasach kryzysów, społecz
ność, przywracającą nam poczucie 
bezpieczeństwa, dającą szansę na od
nowę, pozwalającą utrwalić niezbędne 

prawdy i wartości. One 
pomagają nam odna
leźć nowe rozwiązania 
i odkryć w Bogu siłę 
dla nowych inicjatyw. 
Wspólny domowy czas 
z Bogiem i nawzajem 
z domownikami po
zwoli nam w trudnym 

czasie przejściowym uporządkować 
myśli i sprawy, skoncentrować się na 
tym, co właściwe, pozyskać siły do 
walki ze zwątpieniem. Wspólne wyci
szenie się pod krzyżem Jezusa sprawi, 
że przychodząc z poczuciem winy do
świadczymy przebaczenia, zalęknieni 
pozyskamy na nowo zaufanie, doświad
czeni żałobą doznamy pociechy. 

Wierzę, że tegoroczny Wielki Piątek 
i nadchodzące święta Wielkanocy, mi
mo trudnej sytuacji, mogą być wspa
niałym czasem. Czasem, w którym 
Duch Święty pozwoli nam odczuć,  
że chociaż jesteśmy zgromadzeni tylko 
z najbliższymi w naszych domach, to 
jednak tworzymy najwspanialszą, wiel
ką wspólnotę – Kościół. Obyśmy zo
stali poruszeni Bożą miłością, pokojem 
i radością: „Ach, ześlij, Panie przebudze-
nie i dożyć nam tej chwili daj, gdy święte 
Ducha Twego tchnienie, napełni wiarą  
cały kraj. Niech znów zobaczy świat, że 
chwała Twa, na wieki wieków niezmienio-
na trwa. Ach, ześlij, Panie przebudzenie 
na kraj, nasz kraj” (ŚE 716,1).  

Naszej duchowości w żadnym czasie  
nie możemy opierać wyłącznie  
na jednym w tygodniu spotkaniu  
w kościele na nabożeństwie.



	Zwiastun	Ewangelicki	 7/202014

W związku z ogólnoświatową pan
demią i odwołaniem wszystkich na
bożeństw na nadchodzący okres, w tym 
także w okresie Wielkiego Tygodnia  
i Wielkanocy, przed nami, społeczno
ścią Kościoła, pojawia się nieco
dzienne wyzwanie. Jesteśmy zasko
czeni ograniczeniem dostępu do na
szych kościołów i kaplic. To budzi 
dezorientację, zwłaszcza przed zbli
żającym się okresem świątecznym, 
jakże znaczącym dla naszej ewange
lickiej duchowości. 

Duszpasterskie wskazania na czas  
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy AD 2020 

Przywykliśmy do przy
jętych sposobów ich prze
żywania. I nagle skonfron
towani zostaliśmy z zu
pełnie nieznanymi do tej 
pory zmianami. Oczywi
ście znamy czasy ograniczonego do
stępu do kościołów, by móc publicz
nie wyznawać, że Jezus Chrystus jest 
naszym Panem. Dla większości z nas 
to daleka przeszłość – prześladowań 
czasów prazboru, kontrreformacji, 
wojen. Osobiście takich ograniczeń 

nie doświadczyliśmy. Wydawało się 
nam, że żadne z wydarzeń nie będą 
stanowiły zagrożenia dla swobody 
naszych spotkań. I mimo że nie za
wsze w pełni potrafiliśmy docenić 
wartości nabożeństwowej społeczno
ści, to pojawiają się roszczeniowe po

W spólnota W czasach pandemii

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
lecz mocy i miłości, i powściągliwości”.

2 Tm 1,7

Nadzwyczajne zasady życia parafialnego w czasach pandemii
Przeżywany obecnie czas epide -

mii wymaga odpowiedzialnego po
dejścia, które musi uwzględniać  
troskę o zdrowie i życie członków 
Kościoła oraz duszpasterskie wspar
cie osób najbardziej potrzebujących. 
Dla realizacji tych celów ustala się 
następujące zasady duszpasterskie  
i prosi się o ich przyjęcie oraz sto -
sowanie.

Nabożeństwa
Publiczne nabożeństwa w kościołach 

i kaplicach ewangelickich na czas 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 
są zawieszone. Dotyczy to także 
wszystkich spotkań parafialnych. 
Dlatego prosimy o udział w nabożeń
stwach za pośrednictwem mediów. 

Szczegóły dotyczące transmisji na
bożeństw niedzielnych, świątecznych 
oraz tygodniowych znajdziemy na 
stronie Kościoła www.luteranie.pl 
oraz na stronach parafialnych i profi
lach facebookowych. W przypadku 
osób starszych czy niekorzystających 
z Internetu prosimy członków ich ro
dzin lub inne osoby o pomoc i prze
kazanie im informacji o nabożeń
stwach w mediach. 

Oprócz transmisji bezpośrednich  
i nagrań trwale dostępnych na róż

nych kanałach w serwisie YouTube 
ewangelickie nabożeństwa nada wa  ne 
są również w mediach publicznych. 
Obecnie potwierdzone są nabożeń
stwa w Niedzielę Palmową i Wiel-
kanoc w TVP 3 o godz. 13.00 oraz  
w Wielki Piątek w TVP 2 o godz. 17.00 
i w PR Program 2 o godz. 18.00. 
Przewidzia ne są również inne trans
misje, których pora jest w trakcie 
ustalania, dlate go prosimy o bieżące 
sprawdzanie informacji na stronie 
www.luteranie.pl. 

Nabożeństwa czasu epidemii koro
nawirusa sprawujemy jako nabożeń
stwa Słowa Bożego lub jako nabo
żeństwa Słowa Bożego ze spowie
dzią. Nie odprawiamy obecnie na-
bożeństw z sakramentem Wieczerzy 
Pańskiej, kierując się zasadą, że pełną 
społeczność z Chrystusem będziemy 
mieli w realnej obecności przy Stole 
Pańskim w naszych kościołach i ka
plicach. 

Nie wyróżniamy też tych, którzy 
biorą udział w nabożeństwach na-
dawanych przez media. Oni też nie 
przystępują do Stołu Pańskiego. Niech 
ten szczególny czas będzie również 
okresem budzenia tęsknoty za realną 
społecznością z Chrystusem przy Je
go stole.

Nabożeństwa domowe  
i pielęgnowanie wiary w domach

Oprócz spotkania ze Słowem Bo
żym poprzez media zachęcamy do or
ganizowania nabożeństw domowych. 
Ich porządek znajduje się w Śpiewniku 
ewangelickim (nr 966, s. 1493-1496), 
a pomoc w praktycznym prze pro wa-
dzeniu takiego nabożeństwa znajdzie
my na stronie www.luteranie.pl. Za
chęcamy również do korzystania z ob
szernego zbioru materiałów dotyczą
cego życia chrześcijańskiego, umiesz
czonego w naszym śpiewniku oraz  
z różnych wydań postylli, modlitew
ników, zbiorów rozważań biblijnych, 
książki „Z Biblią na co dzień” (w wer-
sji drukowanej lub aplikacji).

Na internetowych stronach para
fialnych i profilach na FB oraz kana
łach serwisu YouTube znajdziemy 
także codzienne rozważania, nagrania 
szkółek niedzielnych dla dzieci, czy 
materiały do nauczania lekcji religii 
(religiaewangelicka.pl) i nauki kon
firmacyjnej. 

Sakrament Komunii Świętej  
u chorych

Ze względu na niebezpieczeństwo 
związane z możliwością wzajemnego 
zarażenia się koronawirusem, zalecamy 
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Duszpasterskie wskazania na czas  
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy AD 2020 

stawy pełne oburzenia ze względu na 
odwołane nabożeństwa.

Odpowiedzialni za siebie  
i innych

Chcemy to trudne doświadcze - 
nie walki z pandemią koronawirusa  
i związanymi z nim ograniczeniami 
odczytać jako Boże wezwanie do re
fleksji nad swoim dotychczasowym 
życiem. Jest to też szansa na wprowa
dzenie w nim niezbędnych zmian. 
Zostając w naszych domach zyskuje
my może niepowtarzalną szansę, by 
zatrzymać się, wyciszyć i wyczulić 
się na Boże działanie. 

Świadomi naszej odpowiedzialno
ści za rodzinę wierzących i przykaza
nia miłości bliźniego (Łk 10,27) od
noszącego się do wszystkich wokół nas, 
pragniemy wzajemnie sobie pomagać 

i rzetelnie uczestniczyć w ogranicza
niu zagrożenia koronawirusem. Bę
dziemy dążyli do uzdrowienia ta - 
kże naszych, międzyludzkich relacji. 
Ufamy, że wykażemy się zdyscypli
nowaniem, cierpliwością i tęsknotą  
za ponownym przeżywaniem spo
łeczności w ramach nabożeństwa  
w kościele lub kaplicy, gdy tylko bę
dzie to możliwe. 

W ramach powszechnego kapłań
stwa spoczywa w tych dniach na 
wszystkich ewangelikach szczególna 
odpowiedzialność za pielęgnowanie 
w naszych domach wspólnoty, która 
oczekuje na Boże wsparcie. Możemy 
gorliwie się modlić, czytać i rozwa
żać Słowo Boże, śpiewać, a także 
spowiadać się. Wiemy, że gdy praw
dziwie żałujemy, wierzymy w od
puszczenie grzechów i pragniemy od

nowy w mocy Ducha Świętego, to 
miłosierny i łaskawy Bóg nam prze
bacza i udziela wszelkiej swej pocie
chy. Wzór takiej spowiedzi dał nam 
Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „od-
puść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom” (Mt 
6,12; Łk 11,4).

Zjednoczeni wokół  
Słowa Bożego

Gdy w najbliższych dniach stawać 
będziemy pod krzyżem naszego Zba
wiciela, to mimo dzielących nas gra
nic stworzonych przez pandemię, 
przeżyjemy społeczność i odczujemy 
działanie jednoczącego nas ze sobą 
Ducha Bożego. On utwierdzi nas  
w pewności, że wierny Bóg, stale jest 
otwarty na nasze wołania, narzekania, 
jęki, krzyki, prośby, na naszą niedolę 

obecnie ograniczenie Komunii domo
wych do niezbędnego minimum. Bę
dziemy jej udzielać osobom chorym, 
znajdującym się w zagrożeniu życia. 

Pogrzeby
W czasie trwania pandemii pogrze

by odbywają się bezpośrednio na 
cmentarzu, nad grobem z udziałem 
maksymalnie 5 osób, oprócz prowa
dzącego duchownego i obsługi z fir
my pogrzebowej. 

Nie przewidujemy możliwości prze
łożenia uroczystości pogrzebowych 
na czas po pandemii, gdy więcej osób 
mogłoby w nich wziąć udział. Taka 
zasada wynika z duszpasterskiej tro
ski, by nie dochodziło do niebezpiecz-
nych form przeżywania żałoby w po
staci ciągłej lub ukrytej. Po ustaniu 
pandemii parafie powinny zorganizo
wać jedno nabożeństwa żałobne, któ
re będzie obejmowało tych wszyst
kich, którzy odeszli w jej trakcie. Bę
dzie to okazja do wspólnego wspo
mnienia osób zmarłych i do umocnie
nia się w wierze w nadziei zmar
twychwstania do życia wiecznego. 

Chrzest Święty
Decyzję w sprawie terminu spra

wowania Chrztu Świętego należy każ
dorazowo uzgodnić z proboszczem 
parafii. Za każdym razem należy za
chować zasadę, iż w kościele nie znaj-

duje się więcej niż 5 osób (rodzice, 
chrzestni i osoba chrzczona). Z tego 
względu ustalone terminy Chrztu Świę-
tego można przesunąć na czas póź
niejszy. 

Ślub kościelny
Uroczystość ślubu kościelnego jest 

możliwa, aczkolwiek obowiązują rów
nież ograniczenia co do liczby osób 
biorących w nich udział (do 5 osób). 
W związku z tym zalecamy ich prze
niesienie na czas późniejszy. 

Konfirmacja
Kwiecień w praktyce duszpaster

skiej w parafiach był czasem intensy
fikacji pracy z konfirmantami. Jednak 
ze względu na przerwanie normalne
go cyklu nauczania, zalecamy przesu
nięcie zwyczajowego terminu kon-
firmacji. Konfirmacja, potwierdzenie 
dojrzałości chrześcijańskiej, to święto 
rodzinne i parafialne. Decyzje w tej 
sprawie winny zapaść w poszczegól
nych diecezjach, a nowe terminy kon
firmacji powinni ustalić proboszczo
wie parafii w konsultacji z rodzicami 
konfirmantów.

Wzajemna troska 
Wiara jest czynna w miłości. Pa

miętajmy w tych ciężkich czasach  
o sobie nawzajem, w czynie i w mo
dlitwie, szczególnie o tych, którzy są 

starsi czy schorowani. Czasem wy
starczy telefon, dobre słowa, kontakt 
przez komunikator internetowy. W in
nej sytuacji może być potrzebna kon
kretna pomoc, zrobienie zakupów, 
wizyta w aptece. Tak praktycznemu 
sprawdzeniu podlega nasze chrześci
jaństwo i wzajemna odpowiedzial
ność za członków ciała Jezusa Chry
stusa, Kościoła. 

Pamiętajcie, wasi duszpasterze pozo
stają do dyspozycji w różnych formach 
(telefony, inne media), służą rozmo
wami duszpasterskimi, mogą zorgani
zować pomoc, będą o was pamiętać  
w modlitwie. Kontaktujmy się wzajem
nie, pamiętajmy o siebie nawzajem. 

Dziękujemy za zrozumienie sytu
acji, życzliwość i dostosowanie się do 
koniecznych ograniczeń i zasad or-
ganizacyjnych w służbie liturgicznej  
i duszpasterskiej. Jesteśmy wdzięczni 
za odzew, będący wyrazem wdzięcz
ności oraz wasze wsparcie w tym trud
nym dla wszystkich czasie. Wszyst
kim, którzy przyczyniają się dziś na 
wielu płaszczyznach do aktywnej służ
by Kościoła, serdecznie dziękujemy.

Życzymy wszystkim Bożej opieki, 
zdrowia, sił, cierpliwości i doświad
czenia prawdziwego pokoju w tym 
trudnym czasie. 

biskup Kościoła Jerzy Samiec,
prezes Synodu Kościoła  

ks. Adam Malina
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 ●  powiadomienia online

 ●  możliwość dodawania zakładek

 ●  udostępnianie ulubionych wersetów

 ●  personalizacja – kolor, czcionka, wielkość liter

 ●  automatyczne czytanie na głos

 ●  wszystkie teksty z wersji papierowej

Android iOS

W   S Y S T E M I E

darmowa aplikacja

Poprzez aplikację możesz wesprzeć nasz projekt. 
Wystarczy kliknąć

W spólnota W czasach pandemii

i zagubienie. Duch Święty pozwoli 
doświadczyć nam Bożego wsparcia, 
wspomagającej obecności i prowa-
dzenia oddanego Pasterza, wzmacnia-
jąc nasze zaufanie pokładane w Panu. 
Dzięki Bożemu błogosławieństwu 
obdarowani zostaniemy jednością 
w Chrystusie, za którą tęsknimy i ku 
której podążamy.

Dar jedności Kościoła, zgodnie 
z refleksją reformacyjną, która jest 
zakorzeniona w zwiastowaniu aposto-
ła Pawła (Ef 4,4-6; 1 Kor 12,12nn, 
por. Dz 2,42), opisujemy jako jedność 
wokół Słowa Bożego, które trafia do 
nas w kazaniu i sakramentach. Jest 
ono kluczem do naszego doświadcze-
nia wiary. Duch Święty daje nam je 
pod różnymi postaciami. Słowo Boże 
przemawia do nas podczas lektury 
Pisma Świętego, słyszymy je w kaza-
niach, jest Bożą obietnicą wynikającą 
z Chrztu Świętego, która włącza 
i podtrzymuje nas codziennie we 
wspólnocie wiary. Słowo Boże jest 
dane nam jako wspólnocie, gdy spo-
tykamy się osobiście by posilać się 
u Stołu Pańskiego. Ono pociesza nas 
odpuszczeniem grzechów (absolucja) 
podczas spowiedzi, wzywa nas do 
modlitwy i wyznania wiary, wyśpie-
wujemy je w pieśniach, a także zwia-
stujemy je naszym życiem zawsze 
wtedy, gdy postępujemy zgodnie 
z przykazaniem miłości bliźniego. 
Słowo Boże przeprowadza nas przez 

doświadczenie ciemnej doliny cier-
pienia i pokuszenia, gdy dopadają nas 
wątpliwości wiary.

Przygotowani na nadzwyczajne 
sytuacje

Czas pandemii to okazja byśmy za-
trzymali się i docenili różne sposoby 
działania Słowa Bożego w naszym 
życiu. Tak jak dotychczas, w Wielkim 
Tygodniu będziemy przeżywali tele-
wizyjne, radiowe i internetowe trans-
misje naszych nabożeństwa oraz 
własne nabożeństwa domowe. We 
wszystkich Słowo Boże będzie zwia-
stowane w kazaniu i absolucji. Czas 
pandemii nie pozwala nam spotkać 
się osobiście – jako całej wspólnocie, 
by świętować u Stołu Pańskiego. To 
czas postu, ale rozumianego nie jako 
narzucone, niechciane wyrzeczenie, 
ale czas zatrzymania, rachunku su-
mienia i odnowy tego co odnowienia 
potrzebuje (por. Iz 58,6nn). Wykorzy-
stajmy ten czas, by lepiej zrozumieć, 
za czym tęsknimy.

Czas wspólnoty w domach to także 
czas przypominania sobie, że wszyscy 
ochrzczeni, wszyscy wierzący, jeste-
śmy kapłanami i kapłankami (1 P 2,9; 
Obj 1,6), a nasze powszechne ka-
płaństwo ma się realizować w trosce 
o bliźnich, w modlitwie, we wspól-
nym przeżywaniu Słowa Bożego, we 
wzajemnym usługiwaniu. Częścią tej 
służby może być także w nadzwy-

czajnych sytuacjach udzielanie Ko-
munii Świętej tym, których życie jest 
zagrożone, a pragną u kresu życia 
przyjąć ten posiłek. To jedno z praw 
kapłanów, o których mówiła Refor-
macja, podkreślając jednocześnie, że 
korzystać mamy z niego w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Trwają prace, by 
przygotować nas na takie nadzwy-
czajne sytuacje. 

Ufamy i chcemy się modlić w okre
sie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, 
by Bóg oszczędził nam takich nad-
zwyczajnych sytuacji, by czas pande-
mii się zakończył. Chcemy modlić się 
także oto, byśmy mogli powrócić do 
naszych kościołów i kaplic, a tam, tak 
jak przywykliśmy, osobiście, wspól-
nie z naszymi siostrami i braćmi, 
współkapłanami i współkapłankami, 
byśmy mogli przeżywać radosne spo-
tkanie z Chrystusem w Jego Słowie, 
w kazaniu, modlitwie, pieśni, absolu-
cji, a także w Jego Ciele i Krwi. „Bło-
gosławiony niech będzie Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oj-
ciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej po-
ciechy, który pociesza nas we wszel-
kim utrapieniu naszym, abyśmy tych, 
którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, 
pocieszać mogli taką pociechą, jaką 
nas samych Bóg pociesza” (2 Kor 
1,3-4).

biskup Kościoła Jerzy Samiec,
prezes Synodu Kościoła 

ks. Adam Malina



Przez wiele lat, jak tylko mogłem  
i gdzie tylko mogłem, wzywałem 
ewangelików, żeby w Wielki Piątek 
nie szli do pracy. Nawoływałem, że  
w tym dniu ich miejsce jest w koście-
le, na nabożeństwie i to na nabożeń-
stwie przed południem, ponieważ Pan 
Jezus został ukrzyżowany o godzinie 
9.00, a skonał o godzinie 15.00 we-
dług współczesnej miary czasu. 

W tym roku nie muszę zachęcać, 
żeby nie iść do pracy. Pracują tylko 
ci, którzy naprawdę muszą, żebyśmy 
czuli się w miarę bezpiecznie. Jednak 
jest poważny problem. Nie można iść 
w Wielki Piątek do kościoła. Trzeba 
zostać w domu. Jak przeżywać to wiel-
kie święto? Co robić w Wielki Piątek? 

Gdy byłem dzieckiem, w Wielki 
Piątek po skromnym śniadaniu – 
kromce chleba, żebyśmy nie zemdleli 
w kościele – udawaliśmy się na nabo-
żeństwo. To było coś niepodważalne-
go. Rodzice nie szli do pracy. Całą ro-
dziną jechaliśmy do kościoła. Z prze-
jęciem wsłuchiwałem się w historię 
męki Pana Jezusa zestawioną z czte-
rech Ewangelii. Śpiewane pieśni zbo-
ru i chóru oraz kazanie ks. Jana Mo-
tyki bardzo do mnie przemawiały. 

Wielki Piątek pozostał w mojej pa-
mięci jako szczególny, całkiem inny 
dzień. Inny od niedzieli, inny od po-
zostałych świąt. To był dzień modli-
twy, spokoju, zadumy, powagi, wręcz 
żałoby, dzień wyrzeczenia i cierpie-
nia. I o tym mówili nam rodzice. Sta-
rałem się też tak wychować moje 
dzieci, żeby Wielki Piątek był tym 
dniem wyjątkowym ze względu na 
gotowość do wyciszenia, zamyślenia, 
rezygnacji z zabawy. 

Rodzice uczyli nas, że to jest bar-
dzo ważny dzień dla nich i dla nas.  

bp Marian Niemiec

Zbliżają się najważniejsze święta chrześcijańskie.  
Dla ewangelików, najważniejszym od czasów Reformacji 
i Lutrowej nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez 
wiarę, szczególnym dniem jest Wielki Piątek. 

Jak przeżywać Wielki Piątek?

I nauczyli dobrze. Dzisiaj, po tylu la-
tach w moich rozmowach z rodzeń-
stwem pojawia się bowiem pytanie, 
jaki będzie ten Wielki Piątek bez ko-
ścioła i nabożeństwa. 

To pytanie zadają sobie nie tylko 
ci, którzy w każdą niedzielę są w ko-
ściele. To pytanie zadają sobie też 
tzw. wielkopiątkowi ewangelicy. Jest 
ich wielu. Są w każdej parafii. Nie 
widać ich na nabożeństwach w ciągu 
roku. Nie wykazują żadnego zaintere-
sowania parafią. Jednak czują się 

Miejmy przy sobie śpiewniki ko-
ścielne, żebyśmy mogli śpiewać pie-
śni, przygotujmy klęczniki, żebyśmy 
mogli uklęknąć do modlitwy spo-
wiedniej. Wyłączmy telefony, żeby 
nikt nam nie przeszkadzał pytaniem, 
czy oglądamy nabożeństwo. Sami 
również zaprośmy wcześniej, a nie  
w trakcie nabożeństwa, naszych zna-
jomych, by uczestniczyli w nim 
swych domach. Niech to nie będzie 
tylko oglądanie, ale żywe uczestnic-
two! I nie zmieniajmy kanałów. Jeże- 
li postanowimy, że weźmiemy udział  
w tym konkretnym nabożeństwie,  
to w nim wytrwajmy. Inaczej nicze- 
go nie przeżyjemy i nie doświadczy-
my. 

A co jeszcze możemy robić tego 
dnia oprócz słuchania i oglądania na-

Wyłączmy telefony, nie zmieniajmy kanałów.  
Inaczej niczego nie przeżyjemy w nabożeństwie.

ewangelikami i to sprawia, że w Wiel-
ki Piątek przychodzą do kościoła. 
Przystępują do spowiedzi i Komunii 
Świętej. 

Jak oni będą przeżywać Wielki 
Piątek? W chwili, gdy zostało im za-
brane coś, co przynależy do ich, spe-
cyficznej, bądź co bądź, pobożności? 
Tegoroczne doświadczenie powinno 
być swoistym napomnieniem: Nie cze-
kaj, ewangeliku, do Wielkiego Piątku. 
Korzystaj, gdy tylko możesz, z nie-
dzielnych nabożeństw, bo nie wiesz, 
co będzie z tobą i co będzie z nabo-
żeństwem w Wielki Piątek. 

Dobrze, że mamy nabożeństwa te-
lewizyjne i internetowe. One dają nam 
możliwość uczestniczenia w wielko-
piątkowym nabożeństwie, nawet nie 
raz i nie dwa, bo tyle jest propozycji. 
Tylko od nas zależy, jak te nabożeń-
stwa i ten dzień przeżyjemy. 

Proponuję przygotować się do na-
bożeństwa, w którym chcemy wziąć 
udział. I nie myślę o kubku kawy, ciast-
kach, wygodnym fotelu. Wielki Piątek 
to nie jest normalny świąteczny dzień.

bożeństwa? Możemy włączyć wspa-
niałe działa Jana Sebastiana Bacha – 
Pasję według św. Mateusza lub Pasję 
według św. Jana. 

Możemy wsłuchać się i zadumać 
nad historią śmierci Pan Jezusa zesta-
wioną wg czterech Ewangelii. Nad 
ostatnimi słowami Pana Jezusa. Oso-
biście zachęcam, żeby rozmawiać  
z dziećmi o śmierci Jezusa, umieraniu, 
śmierci, która nas czeka. Popatrzmy 
na siebie, na naszych bliskich i zasta-
nówmy się, ile warte jest ich i nasze 
życie. W dobie panowania koronawi-
rusa takie rozmowy w Wielki Piątek 
są bardzo zasadne. 

Wielki Piątek dobitnie przypomi-
na: Chrystus za nas umarł. Zbawił 
mnie, moje dziecko, rodzinę, czyli 
dał życie, „nie złotem, ani srebrem, 
ale krwią swoją świętą i drogą i nie-
winną męką, i śmiercią swoją” (Mar-
cin Luter, Mały katechizm). Niech 
Wielki Piątek roku 2020 przyniesie 
owoce ufnej wiary i zatracenia się  
w miłości do Pana Jezusa i do wszyst-
kich bliźnich.  
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R ok wolności chrześcijańskiej

Słowo Boże osądza grzeszność 
człowieka w Zakonie oraz podnosi  
i zbawia go w obietnicy Ewangelii. 
Wierząc jej, jesteśmy w Bożych 
oczach uznani za sprawiedliwych.  
A zatem tylko wiara, a nie własne wy-
siłki dobrych uczynków, prowadzi do 
zbawienia.

wezwanie do naśladowania
Nieraz odczytanie reformacyjnego 

przesłania o zbawieniu zatrzymywało 
się na tej pierwszej tezie. Miało to 
miejsce już w XVI w., kiedy liczni 
polemiści Lutra oskarżali go o to, że 
odrzucając uczynki jako fundament 
zbawienia, podważa podstawy moral-
nego życia chrześcijan. Powszech-

ność tych zarzutów widać w skardze 
Filipa Melanchtona w artykule XX 
Wyznania augsburskiego: „Naszych 
[nauczycieli] fałszywie się oskarża, iż 
zabraniają dobrych uczynków”. Do-
wodem, że jest zupełnie inaczej, są 
liczne pisma reformatorów mówiące 
o dziesięciu przykazaniach czy obo-
wiązkach chrześcijańskich. Redukcję 
reformacyjnego przesłania do pierw-
szej tezy krytykował także ks. Die-
trich Bonhoeffer, broniąc „łaski dro-
giej” w swoim słynnym Naśladowa-
niu. Łaski, która nie jest tanim uspra-
wiedliwieniem, które nic nie zmienia 
w życiu nią obdarowanego, ale jest 
wezwaniem do naśladowania Chry-
stusa. Bonhoeffer z pasją oskarżał 
znany mu luteranizm: „Naśladowanie 
Jezusa pozostawiono legalistom, re-
formowanym, marzycielom – wszyst-

ko ze względu na łaskę; usprawiedli-
wiono świat, a chrześcijan naśladu- 
jących Chrystusa okrzyknięto herety-
kami. I to właśnie miał być lutera-
nizm”.

Obaj wielcy interpretatorzy myśli 
Wittenberczyka mieli rację, gdyż pa-
miętali, że traktat O wolności chrze-
ścijanina zawierał jeszcze drugą tezę: 
„Chrześcijanin jest najuleglejszym 
sługą wszystkich rzeczy i wszystkim 
podległy”. W jej wykładzie jak refren 
wraca podkreślanie, że dobre uczynki 
nie są podstawą zbawienia, gdyż to 
jest jedynie sprawą wiary. Dalsze linij-
ki tekstu mówią z kolei o tym, czym 
powinny być dobre uczynki w życiu 
chrześcijanina w odniesieniu do jego 
własnego ciała i do bliźnich.

Życie według ciała,  
życie według Ducha

Odniesienie do ciała, podobnie jak 
rozróżnienie na człowieka zewnętrz-
nego i wewnętrznego, Luter zaczerp-
nął od apostoła Pawła. To u tego ostat-
niego znajdziemy przeciwstawienie 
życia według ciała – życiu według 
Ducha. To pierwsze było życiem w od-
dzieleniu od Boga, życiem w grzechu.  
W katechizmowym wykładzie Refor-
matora ciało, obok świata i diabła, zna-
lazło się w nieświętej trójcy pokus, 
które odciągały człowieka od wiary. 
To o ochronę przed nimi prosimy  
w szóstej prośbie Modlitwy Pańskiej. 

Odnawiająca chrześcijaństwo Lutrowa wizja życia 
wierzących opierała się na dwóch uzupełniających się 
tezach traktatu O wolności chrześcijanina. Pierwsza 
głosiła: „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem 
wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym”. W jej 
rozwinięciu Wittenberczyk wyłożył swoje kluczowe 
teologiczne odkrycie, dokonane pod wpływem lektury 
psalmów i listów apostoła Pawła. Człowiek jest wolny 
dzięki wierze, gdyż zbawienie jest tylko i wyłącznie 
Bożym darem, danym przez Jego Słowo.  

Jerzy Sojka

W związku z ogłoszonym przez 
Synod Kościoła Rokiem wolno-
ści chrześcijańskiej chcemy  
w „Zwiastunie Ewangelickim” 
zastanowić się, czym jest nasza 
chrześcijańska wolność i do  
czego nas ona zobowiązuje.  
Cykl artykułów, zbudowany wo-
kół dwóch bloków tematycz-
nych: wolny wobec Boga oraz 

sługa wobec bliźnich, wskazuje 
na różne aspekty tego zagad-
nienia. Odzwierciedlenie znaj-
dzie w nich definicja wolności 
chrześcijańskiej, którą sformu-
łował Marcin Luter. 

Mamy nadzieję, że artykuły te 
zachęcą do refleksji nad tym, 
co to tak naprawdę znaczy, że 
jest się ewangelikiem.  

Wolny dzięki wierze, 
by służyć w miłości

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

Marcin Luter
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Tylko wierząc chcemy 
        w wolności być posłuszni Bogu  
i szczerze wykonywać Jego nakazy.

Lutrowe przejęcie Pawłowej termi-
nologii nie prowadziło jednak do po-
tępienia wszystkiego co cielesne. Wit-
tenberczyk wyciągał tutaj inne wnioski 
niż znana mu choćby z czasów zakon-
nych pobożność, która prawdziwie 
chrześcijańskie życie widziała w uciecz-
ce od świata i potrzeb ciała.

Wewnętrzne doświadczenie daru 
wolności i sprawiedliwości jest dla Lu-
tra wezwaniem, by całość życia wie-
rzącego służyła dorastaniu do otrzy-
manego daru Chrystusowego. Całe ży-
cie chrześcijańskie – od przyjęcia Sa-
kramentu Chrztu Świętego po grób – 
jest procesem, w którym wierzący ma 
rozwijać swoją własną sprawiedliwość 
na wzór darowanej mu obcej sprawie-
dliwości Chrystusa, dzięki której uzna-
wany jest za usprawiedliwionego. Na-
rzędziem w tym procesie są właśnie 
uczynki, których dokonujemy wbrew 
chęci, by upodabniać się do świata  
i jego odrzucenia Boga. 

Chrzest jako punkt początkowy te-
go procesu nie pojawił się przypadko-
wo. Od najwcześniejszego kazania 
poświęconego temu sakramentowi  
z 1519 r. aż po dojrzały wykład kate-
chizmowy osią rozumienia Chrztu 
Świętego był dla Wittenberczyka tekst 
z Listu do Rzymian 6,4: „Pogrzeba- 
ni tedy jesteśmy wraz z Nim przez 
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chry-

stus wskrzeszony został z martwych 
przez chwałę Ojca, tak i my nowe ży-
cie prowadzili”. Chrzest nie jest zda-
rzeniem przeszłości, a wezwaniem do 
tego, że: „stary Adam w nas przez co-
dzienny żal i pokutę ma być utopiony, 
i umrzeć ze wszystkimi grzechami,  
i złymi pożądliwościami, natomiast 
ma codziennie wyłaniać się i powsta-
wać nowy człowiek, który by w spra-
wiedliwości i czystości żył wiecznie 
przed Bogiem” (M. Luter, Mały kate-
chizm). To przesądza o znaczeniu 
Chrztu Świętego dla każdego dnia 
chrześcijanina. Dlatego też jest on po-
wołany, by realizując swoją wolność 

chrześcijańską przez swoje czyny na-
śladował Chrystusa i stawał się coraz 
bardziej do Niego podobnym.

zobowiązanie do troski  
o wspólnotę

Życie chrześcijanina w wolności 
wewnętrznej, która ma być odzwier-
ciedlona w jego zewnętrznym postę-
powaniu, dochodzi do głosu także  
w jego relacji z bliźnimi. Jej podstawą 
jest miłość i służba, dbałość o dobro-
stan bliźniego we wszelkich aspek-

tach. To także przesłanie wspólnoty 
Wieczerzy Pańskiej, która we wcze-
snych kazaniach Lutra nie była tylko 
miejscem przyjmowania Chrystuso-
wych zbawczych darów, ale również 
zobowiązaniem do troski o tych, z któ-
rymi tę wspólnotę tworzymy. Ten, kto 
ograniczał się do tego pierwszego,  
a zaniedbywał drugie, niegodnie przy-
stępował do sakramentu.

Obdarowanie przez Chrystusa, któ-
re należy przekazać bliźnim, to także 
kluczowy motyw objaśnienia tekstu 

Flp 2,1-8 na kartach O wolności 
chrześcijanina: „Ojciec Niebiański 
przyszedł nam z pomocą w Chrystu-
sie za darmo, tak i my powinniśmy za 
darmo przychodzić z pomocą bliźnie-
mu naszemu poprzez uczynki ciele-
sne, stając się jeden dla drugiego  
poniekąd Chrystusem, abyśmy byli 
sobie nawzajem Chrystusami, a Chry-
stus we wszystkim ten sam, to znaczy, 
abyśmy byli prawdziwie chrześcija-
nami”. Otrzymaliśmy od Boga zba-
wienie, a więc wszystko, czego po-
trzebuje człowiek, zatem z wdzięcz-
ności jedyne, co możemy zrobić, to 
przekazać te dary dalej. Oczywiście 

Wolność wewnętrzna ma być 
            odzwierciedlona w zewnętrznym 
postępowaniu chrześcijanina.

nie staniemy się dla bliźnich źródłem 
zbawienia, ale z pewnością możemy 
zadbać o ich doczesny dobrostan. Tak 
też powinniśmy czynić, by mogli oni 
doświadczyć Chrystusa i Jego miłości 
także w swoim doczesnym życiu.

owoce naszej wiary
Wskazówką w tym dziele są przy-

kazania. Do ich prawdziwego wypeł-
nienia uzdalnia nas wiara. To dzięki 
niej stajemy się drzewem wydającym 
dobre owoce. Do wiary zaś wzywa 

pierwsze przykazanie. Dlatego wła-
śnie w Małym katechizmie Luter za-
szyfrował jego kluczowy wątek w ob-
jaśnieniach wszystkich kolejnych 
przykazań, rozpoczynając je od słów: 
„Powinniśmy Boga bać się i kochać 
Go”. Tylko wierząc chcemy w wolno-
ści być posłuszni Bogu i szczerze wy-
konywać Jego nakazy. W katechizmo-
wym wykładzie są one nie tylko wy-
tycznymi niekrzywdzenia drugiego, 
ale wzywają do kompleksowej troski 
o potrzeby bliźnich. Realizując tę po-
stawę mamy się zawsze kierować  
dobrem bliźniego i nie zważać na po-
święcenie, które jest od nas wymaga-
ne. Jedyną granicą jest sytuacja, gdy 
bliźni oczekuje od nas czegoś, co 
sprzeciwia się Bogu.

Melanchton broniąc reformacyjnej 
wizji życia chrześcijańskiego przed 

zarzutami wskazywał na liczne pisma 
dotyczące wykładu przykazań, czy 
obowiązków chrześcijańskich. Miał 
rację – cały dorobek Lutra dotyczący 
przykazań czy etyki życia chrześci-
jańskiego można widzieć jako dusz-
pasterskie pouczenia, które są pomo-
cą w realizacji chrześcijańskiej wol-
ności. Tak by życie chrześcijanina by-
ło zgodne z wnioskiem z O wolności 
chrześcijanina: „chrześcijanin nie ży-
je sam w sobie, lecz żyje w Chrystu-
sie i w swym bliźnim, w przeciwnym 
razie nie jest chrześcijaninem. W Chry-
stusie żyje on przez wiarę, w bliźnim 
przez miłość”. 



W IDZENIA WŁASNE
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Przy okazji można zauważyć jak 
wielki wpływ ma uchwalone prawo na 
naszą rzeczywistość. Mam na myśli 
prawo państwowe, uchwalane przez 
parlament i stosowane w praktyce 
przez sędziów w sądach powszech-
nych. Ale także prawo obowiązujące 
w naszym, ewangelickim, Kościele 
uchwalone przez Synod Kościoła, ok-
reślające porządek i formy obowiązu-
jące w Kościele, a stosowane przez po-
szczególne rady diecezjalne i parafial-
ne oraz przez proboszczów. 

Wśród duchownych rozwinęła się, 
na płaszczyźnie korespondencji mailo-
wej, pełna troski o wiernych dyskusja 
w związku z zagrożeniem epidemio-
logicznym i możliwości, a może ko-
nieczności odwołania nabożeństw. 
Dyskutowano też o udzielaniu Komu-
nii Świętej pod postacią chleba i wina. 
Podawać na rękę czy przez zamacza-
nie opłatka w kielichu? A może tylko 
pod postacią chleba? 

Może poprzez tę sytuację Bóg 
w swojej mądrości daje nam w pasyj-
nym czasie taki przekaz, abyśmy zbli-
żyli się do Jego Słowa? Starsze osoby, 
te które przeżyły wojnę, czas komu-
nizmu, odosobnienie w więzieniu lub 
w obozie, wspominają, jak ważne by ło 
dla nich przywoływać z pamięci Słowo 
Boże. Przypomnieć Jezusowe przypo-
wieści, starotestamentowe psalmy, pro-
roctwa. Jak ważna była wtedy modlit-
wa czy strofy pieśni które znali na 
pamięć. Ważna była też modlitwa spo-
wiednia, często wypowiadana włas-
nymi słowami. Dobrze zdawali sobie 
spra wę, że nie przeżywają liturgicznej 
czynności, ustalonego porządku nabo-
żeństwa, bo ani okoliczności, ani czas, 
w którym przyszło im żyć, nie sprzyjał 
w tym momencie liturgicznym formom 

I dożyliśmy zarazy w XXI wieku! Jest to obecnie i zapewne 
jeszcze długo będzie temat pierwszoplanowy. Spory polityczne 
jakby umilkły, mimo że kampania prezydencka w toku, bo teraz 
największym wspólnym wrogiem jest wirus. I to jest prawda – 
wspólnym. Koronawirus jest wrogiem wszystkich: mieszkających 
na Wschodzie i Zachodzie, bogatych i uboższych.

ks. Ryszard Pieron i czynnościom. Ile z Biblii pamiętali, 
tyle przekazywali dalej i tym Słowem 
Bożym dzielili się z współobecnymi 
w niedoli. W przywołanych rozmo-
wach nie mówili, że brakowało im Ko-
munii Świętej, choć zapewne i ten brak 
odczuwali. Pamiętali, że potrzebowali 
Dobrej Wieści, czyli Ewangelii. 

Absolutnie nie występuję tu prze-
ciwko Sakramentowi Stołu Pańskiego, 
ale warto pamiętać, że nabożeństwo, 
spotkanie z Bogiem, to przede wszyst-
kim wsłuchiwanie się w Słowo Boże 
i rozmowa z Bogiem, oddanie Mu 
chwały w śpiewanych pieśniach i mo-
dlitwach. Jeśli ktoś z oczywistych 
obecnie zaistniałych względów w te-
gorocznym czasie pasyjnym i w wiel-
kanocne święta nie przyjmie Sakra-
mentu Wieczerzy Pańskiej, to Pan Bóg 
– jestem przekonany – nie będzie się 
na niego gniewał. Nie będzie mu to 
poczytane za grzech zaniechania czy 
lekceważenia.

W naszą codzienność, w rozumie-
nie i postrzeganie Boga, w ewangelic-
ką tożsamość diasporalnego Kościoła 
wdarła się nauka i zwyczaje Kościoła 
Rzymskokatolickiego, zwłaszcza do-
tyczące mszy eucharystycznej. Warto 
przypomnieć sobie, że w Kościołach 
ewangelickich jest trochę inaczej. 
Udział w Komunii Świętej jest rado-
ścią spotkania żywego Boga przy Jego 
Stole i to oczywiste, że pragnienie ta-
kiego przeżycia powinno być częste. 
Ale nieprzystąpienie do Wieczerzy 
Pańskiej nie jest grzechem śmiertel-
nym, z którego wielokroć będziemy 
musieli się spowiadać. Ważne jest Sło-
wo Boże, życie w jego bliskości i jego 
rozważanie.

Może dobrze, że te święta będą dla 
wielu z nas inne. Chcieliśmy prze cież 
tego, wielokrotnie podkreślając, jak 
bar dzo zależy nam na tym, aby święta 
nie były powszednie, pełne komercji 

i świątecznego targu. Wszystko wska-
zuje na to, że najbliższy czas spędzi-
my w pokorze, bez hałasu i zakupowe-
go opętania. 

Nasi przodkowie, ewangelicy, pod-
czas kontrreformacji czy podczas róż-
nych trudnych momentów historycz-
nych, gromadzili się w domach, rodzin-
nie z przyjaciółmi, na rozważaniu Sło-
wa Bożego. Do tego celu został przygo-
towany niegdyś porządek domowych 
nabożeństw. Ostatnio niepotrzebny, bo 
żyjemy w pokoju i dostatku, i może-
my swobodnie chodzić do kościoła.

Jeśli z przyczyn od nas niezależ-
nych nie spotkamy się w świąteczny 
czas w kościele, to może warto we 
własnym domu z najbliższymi wyłą-
czyć na chwilę telewizor i komputer, 
a otworzyć się na działające w Duchu 
Świętym Słowo Boże. Może ktoś naj-
młodszy z rodzinnego kręgu – wnu-
czek, może konfirmant, może mama 
albo babcia, może ktoś inny z siedzą-
cych przy stole, zaproponuje, by wsłu-
chać się w ewangelię męki i śmierci, 
a dwa dni później w ewangelię zmar-
twychwstania Pana Jezusa? Ktoś inny 
z obecnych w imieniu wszystkich ze-
branych zmówi modlitwę. Wszyscy 
spojrzą sobie w oczy, powiedzą sobie 
dobre słowo – i w ten sposób będą 
społecznością świętych. Nie będzie to 
nabożeństwo liturgiczne, sprawowane 
w kościelnych szatach, nie będzie spo-
wiedzi i absolucji udzielonej przez 
księdza, nie będzie Komunii Świętej 
konsekrowanej przez powołanego du-
chownego. Będzie społeczność ludzi 
wierzących, modlących się i przeżywa-
jących czas wspominania Bożej śmier-
ci i zmartwychwstania. 

Jestem przekonany, że takie domo-
we spotkanie ze Słowem Żywego Bo-
ga na długo pozostanie w naszej pa-
mięci, że będzie się o nim opowiadało 
kolejnym pokoleniom. Najważniejsze 
nie są bowiem kościelne paragrafy 
i ustalone zwyczaje, ale Bóg działają-
cy przez Ducha Pocieszyciela. On nie 
będzie miał pretensji, że nie spotkali-
śmy się z nim w Komunii Świętej. On 
wszystko o nas wie, On zna przyczyny, 
On jest mądry i pełen miłości, i bardzo 
wyrozumiały.  

Bóg działa w swoim Słowie
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Cały czas słyszymy, ile to w innych 
krajach wykonywanych jest wyroków 
śmierci, nieraz za błahe w naszym 
przekonaniu przewinienia. W Polsce 
kara śmierci została zniesiona. Jednak 
gdy zdarzają się morderstwa, słyszy-
my głosy, aby ją przywrócić. Po pro-
stu nie zdajemy sobie sprawy, co to 
znaczy stanąć w obliczu śmierci zgo-
towanej nam z woli innych ludzi.

Z historii i przekazów starszych lu-
dzi dowiadujemy się, jak nieraz wiele 
osób musiało w czasie wojny ponieść 
śmierć za nie swoje winy. Nie na polu 
bitwy, lecz w publicznych egzekucjach, 
gdy za niewykrytych sprawców dywer-
sji ginęli zakładnicy. Nie wyobrażamy 
sobie, abyśmy my sami mogli znaleźć 
się kiedyś w takim położeniu. 

Spróbujmy mimo to pomyśleć, ja-
kie kary za nasze winy musiałby po-
nieść ktoś, kto stanąłby na naszym 
miejscu. Tak na prawdę lubimy zwa-
lać je na innych, czy to świadomie, 
czy tylko instynktownie, w ramach sa-
moobrony. Staramy się nie dopuszczać 
do siebie myśli, że to my, w mniej-
szym lub większym stopniu, winni je-
steśmy wszelkiego zła na tym świecie. 
Nieodpowiednia postawa, niewłaści-
wie wykonana praca lub niewykonana 
w ogóle – tworzą krok po kroku łań-
cuch, którego końca nie jesteśmy na-
wet w stanie dostrzec. Kiedyś jednak 
ktoś inny poniesie tego konsekwencje. 
Nie ma się co wypierać, tak bywa 
w życiu każdego z nas.

Co roku, gdy nadchodzi czas pasyj-
ny, staramy się wyhamowywać. Po-

Czy ktoś z nas wyobraża sobie, żeby za kogoś, 
kto wiele nagrzeszył, a nawet grzeszy dalej, 
ponieść karę? Na pewno nie. Jesteśmy głęboko 
przekonani, że swoje winy i przestępstwa 
każdy odpokutować musi osobiście. Jeśli ktoś 
nakradł – odebrać mu wszystko, jeśli kogoś 
pobił lub zabił – wtrącić do więzienia. Nie może 
być inaczej, takie jest prawo. Jeśli człowiek 
zrobi coś wbrew prawu, powinien liczyć się 
z konsekwencjami swego czynu.

Bronisław Sztuchlik dejmujemy wie-
le postanowień, 
które, jak się 
póź niej finalnie 
okazuje, prze-
kraczają nasze 
siły i w obliczu nieprzewidzianych 
sytuacji nie dotrzymujemy ich. Mimo 
wszystko, im bliżej Wielkiego Piątku, 
tym bardziej nasza zaduma nad sobą 
staje się głęboka. Wielki Piątek dla 
nas, ewangelików, jest szczególnym 
dniem. Przypomina nam, że na krzy-
żu, na Golgocie Chrystus oddał za nas 
i za nasze grzechy swoje życie, zanim 
jeszcze się urodziliśmy. Jeszcze nie 
było naszej winy, a On już poniósł 
za nas karę. Coś niewyobrażalnego 
ludzkim rozumem!

Wyboistą drogą, usłaną licznymi 
kamieniami, prowadzono na miejsce 
egzekucji niewinnego Człowieka. Piłat 
nie znalazł w Jego uczynkach żadnej 
winy, ale pod presją wzburzonego tłu-
mu, a przede wszystkim żądań arcyka-
płanów, wydał Go na śmierć. W po-
chodzie na miejsce kaźni za Jezusem 
podążała rzesza potencjalnych świad-
ków tego, co miało się wydarzyć. Czy 
z przymusu, jak w przypadkach in-
nych egzekucji? Raczej szli z własnej, 
nieprzymuszonej woli, mając nadzie-
ję, że oto stanie się kolejny cud i Jezus 
jednak nie umrze. Stało się jak stać się 
miało. Jezus zmarł na krzyżu. Zawie-
dzione tłumy rozeszły się do swoich 
codziennych zajęć. Ciało Jezusa zosta-
ło zdjęte z krzyża i złożone do grobu, 
do którego wejście zasłonięto potęż-
nym kamieniem. Wielu, dotychczas 
podążających za Jezusem, wydawało 
się, że wszystko się skończyło.

Życie za życie

Nadszedł trzeci dzień po śmierci 
Jezusa. Wczesnym rankiem udały się 
do grobu dwie niewiasty, aby nama-
ścić olejkami złożone w nim ciało. 
Zastały otwarty grób, a od spotkanych 
w nim aniołów dowiedziały się, że Je-
zus zmartwychwstał. Nie spodziewały 
się tego, gdyż w całym ferworze zda-
rzeń ostatnich dni zapomniały o tym, 
co Jezus zapowiadał: że dnia trzeciego 
powstanie z martwych. Na nowo od-
żyła w nich wiara, iż chociaż jeszcze 
Jezusa nie widziały, wiedziały, że On 
żyje.

Czyż w życiu każdego z nas nie 
przychodzą takie chwile, że gdy spo-
dziewamy się czegoś, czegokolwiek, 
a to nie wypełni się po naszej myśli? 
W większości przypadków tracimy 
nadzieję. Kiedy najmniej czegoś ocze-
kujemy, jest nam to dane. Po prostu je-
steśmy zbyt niecierpliwi. Nie nasza, 
ale Boża niech będzie wola. 

Jezus zmarł i zmartwychwstał. Po-
konał moc śmierci, aby każdy z nas 
mógł otrzymać życie wieczne. Dla Bo-
ga nie ma rzeczy niemożliwych. Choć 
nie widzimy Jezusa oczami, On żyje 
realnie wśród nas, a my z Nim, jeśli 
nasza wiara jest mocna jak w wiel-
kanocnej pieśni: „Jezus żyje! Z Nim 
i ja! Śmierci gdzież twej grozy cienie? 
Jezus żyje, więc mi da zmartwych-
wstanie i zbawienie! Do swej chwały 
przyjmie mnie, w tej nadziei wytrwać 
chcę” (ŚE 178,1).  



Z BLIŻENIA

Trochę strachu, więcej ciekawości, dużo słońca, ciepło, 
piękne góry oraz specyfi czne poczucie czasu. Do tego 
trzeba jeszcze dodać wszechobecne, chyba w każdym 
posiłku, fasolę, kukurydzę i paprykę. Witajcie w Meksyku!

ks. Bogdan Wawrzeczko

W zasadzie powinienem napisać: 
w Stanach Zjednoczonych Meksyku, 
kraju, który pod względem obszaru 
zajmuje czternaste miejsce na świecie. 
W rankingu najludniejszych krajów 
zajmuje on jedenastą pozycję. Oprócz 
trzydziestu jeden stanów wydzielono 
również dystrykt federalny z metropo-
litalną stolicą, w której mieszka około 
dwudziestu milionów ludzi. 

Jak w filmach akcji
Historia tego kraju, odległego od 

Polski o ponad dziesięć godzin lotu, 
może być kanwą niejednego filmu ak-
cji. To tutaj żyli Aztekowie i Majowie, 
to tutaj toczyła się niejedna wojna 
i wreszcie: to tutaj działają guerrillas, 
czyli ugrupowania partyzanckie, z naj-
bardziej rozpoznawalną Zapatystow-
ską Armią Wyzwolenia Narodowego, 
działającą głównie w graniczącym 
z Gwatemalą stanie Chiapas. Zapaty-
ści cieszą się w nim dużym poparciem 
miejscowej ludności. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę specyficzną strukturę spo-
łeczną, w wielu przypadkach przypo-
minającą strukturę plemienną, jak rów-
nież przestępczość zorganizowaną, 
która jest jedną z większych bolączek 
kraju (Meksyk jest głównym szlakiem 
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przemytu narkotyków z Ameryki Środ-
kowej do USA), to wszystko zmusza, 
by spojrzeć nieco inaczej na kraj, któ-
ry kojarzymy z sombrerem, tacos, 
tequilą z limonką, awokado czy pa-
pryczkami chili. 

Coroczny Światowy Indeks Prześla-
dowań publikowany przez Open Doors, 
organizację wspierająca prześlado-
wanych chrześcijan, zawiera tylko 
pierwszą pięćdziesiątkę państw, w któ-
rych chrześcijanie są prześladowani. 
W roku 2019 Meksyk znajdował się 
w owej pięćdziesiątce, z najwyższym 
na świecie odsetkiem zabójstw duchow-
nych. Obecnie kraj znajduje się tuż za 

ową pięćdziesiątką, co nie oznacza, że 
prześladowania ustały.

Zegarki i czas
Zacznijmy jednak od początku. 

Czwarta nad ranem. Grupa Stare Do-
bre Małżeństwo śpiewała kiedyś „mo-
że sen przyjdzie, może mnie odwie-
dzisz” – co do snu, to można było zła-
pać go sporo w samolocie, wylatywa-
liśmy po zapadnięciu zmroku i po 
wielogodzinnym locie, dalej trwała 
noc. Czas na pierwszą meksykańską 
kawę, śniadanie i dalszy lot narodo-
wym przewoźnikiem AeroMexico. 
Kilkadziesiąt minut do odlotu wycze-
kujemy otwarcia bramki do wejścia na 
pokład. Czas biegnie, tablice informa-
cyjne wskazują, że nasz lot jest „on ti-
me”, czyli planowo, chociaż do odlotu 
pozostało kilkanaście, potem już tylko 
kilka minut. W końcu godzina odlotu 
mija, ale rozkład uparcie twierdzi, że 

Nie udawać, 
że nic się nie dzieje

Meksykańskie historie 
 Mąż pastor Anny* był pastorem. Jego działalność ewangelizacyjna nie 
spotykała się z powszechnym poklaskiem. Anna opowiada o dniu, w którym 
pojechali wspólnie na zakupy, mąż wysadził ją nieopodal sklepu, sam miał 
coś jeszcze załatwić. Po pewnym czasie w mieście rozległy się strzały. Dwaj 
mężczyźni podjechali do wysiadającego z samochodu pastora i zastrzelili go. 
Anna została bez męża, zbór bez duchowego przewodnika. Żona postanowiła 
kontynuować dzieło męża, obejmując w zborze funkcję pastora. 

 Kiedy nocą podstawiono ciężarówkę i wywiezioną nią dziewięć „opornych” 
rodzin, ktoś mógłby pomyśleć: „Ale przecież to katolicy ich wyrzucili”. Było-
by jednak nieuczciwe, gdybyśmy nie powiedzieli, że w sąsiedniej wiosce, 
w której również mieszkali meksykańscy katolicy, przyjęto wyrzuconych, za-
pewniono miejsce do mieszkania i każdą dostępną pomoc. 

Jak twierdził rosyjski dysydent i pisarz Aleksander Sołżenicyn, granica mię-
dzy dobrem a złem nie przebiega równo z granicami ustrojów. Moglibyśmy 
dodać, że nie wyznaczają jej też przynależności wyznaniowe. Ona przebiega 
w sercu każdego człowieka.                                                             * imię zmienione



wszystko o czasie. Przypomina się po-
wiedzenie: „Wy macie zegarki, a my 
mamy czas”. Cóż, to chyba pierwsza  
z różnic, na którą natknie się Europej-
czyk. Samolot wystartował jakąś go-
dzinę później, a bramka, przez którą 
należało przejść, znajdowała się w zu-
pełnie innym miejscu lotniska, ale 
chyba tylko mieszkańców starego kon-
tynentu mogło to dziwić. Inne stan-
dardy nie oznaczają jednak bylejako-
ści, czy niechęci dla turystów. Zwy-
czajnie, świat z tamtej perspektywy 
wygląda nieco inaczej. 

Tradycja wskazuje, jak żyć
Wróćmy do prześladowań, które mo-

gą wzbudzać nasze zainteresowanie. 
Meksyk przecież nie jest krajem, gdzie 
do głosu dochodzą radykalni islami-
ści, nie jest też w niczym podobny do 
krajów takich reżimów, jak w Korei 
Północnej. Kojarzymy go raczej z kra-
jem, w którym większość mieszkań-
ców to członkowie Kościoła Rzym-
skokatolickiego. Rodzi się wobec tego 
pytanie: Kto prześladuje chrześcijan? 

W próbie znalezienia odpowiedzi po-
może nam zrozumienie innych od na-
szych, historyczno-społecznych uwa-
runkowań. Prześladowania mają tam 
trojakie podłoże: po pierwsze, wyni-
kają z prawa lokalnych wspólnot, któ-
re mają daleko idącą autonomię. 

Spróbujmy wyobrazić sobie wspól-
notę, która zamieszkuje niewielkie mia-
steczko. Po wielu latach wspólnego 
życia, wszystko albo prawie wszystko 
jest zwyczajowo uregulowane. Wiado-
mo, kto jest kim, na kogo można li-
czyć, a na kogo nie. Jasne jest, jakie są 
powszechnie przyjęte normy postępo-
wania. Słowem – istotna jest tradycja, 
która wskazuje, jak należy żyć. Jak 
mawiał Tewje mleczarz, bohater musi-
calu Skrzypek na dachu, tradycja: „bez 
naszych tradycji, życie byłoby tak 
chwiejne, jak skrzypek na dachu”. 

Środki perswazji
Wyobraźmy sobie, że w pewnej 

wspólnocie człowiek, który do tej po-
ry przepijał większość zarobionych 
pieniędzy nie troszcząc się przesadnie 

o rodzinę, zaczyna czytać Słowo Bo-
że. Ta lektura, a w zasadzie jej Autor, 
doprowadza czytającego do nawróce-
nia. Świat człowieka zmienia się. Jego 
priorytety, poglądy, zachowania stają 
się inne od tych, które jeszcze niedaw-
no prezentował. Zaczyna mówić in-
nym o przyczynach tej zmiany, nie 
jest w stanie zatrzymać swojego do-
świadczenia wiary tylko dla siebie. 

To wspaniale – pomyślimy. Ale czy 
zawsze? A co, gdybyśmy to my two-
rzyli taką małą społeczność i nagle po-
jawiłby się wśród nas ktoś, kto widzi 
świat odmiennie? Czy dalibyśmy mu 
prawo do przeżywania swojej religij-
ności w jego sposób? A może podobni 
bylibyśmy do wspólnot, które nie ży-
czą sobie żadnych zmian? W związku 
z tym, taka grupa nie tylko werbali- 
zuje swoje oczekiwania, powrotu do 
„normalności”, to znaczy wyrzecze-
nia się przez nawróconego swojej wia-
ry. Aby nakłanianie to było skutecz-
niejsze, stosuje najróżniejsze środki 
„perswazji”, bo przecież to „nowe” za-
czyna rozprzestrzeniać się po mia-
steczku. Można, w ramach „zachęty”, 
odciąć komuś wodę i prąd, można też 
w najróżniejszy sposób zastraszać, nisz-
czyć mienie nowo powstałej wspólno-
ty. Można pobić i aresztować jej lide-
rów albo podstawić ciężarówkę i wy-
wieźć nocą wszystkie oporne rodziny 
poza granice wioski, bo tu nie ma dla 
nich miejsca. 

Aż chciałoby się powiedzieć: Jak 
dobrze, że taka postawa jest nam ob-
ca. Czy na pewno? Jak zachowaliby- 

Kolorowe ulice, zabytki kultury Azteków, barokowe pałace – Meksyk to kraj kontrastów
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śmy się, gdybyśmy to my tworzyli ową 
wspólnotę, a wśród nas pojawiłby się 
ktoś obcy? A jak wygląda nasz strach 
przed uchodźcami? 

Kolejnym źródłem prześladowań są 
grupy zbrojnych partyzantów, często 
współpracujące z miejscową ludno-
ścią. Nowe wspólnoty wierzących po-
stawione są często wobec wyboru: „do-
gadać się” albo inaczej, wspierać na 
przykład lewicową partyzantkę Zapa-
tystów? Czy lepiej zachować dystans? 
Pytanie jednak, czy można bezkarnie 
odrzucić propozycję takiej współpra-
cy? Wspólnoty są świetnym „chłopcem 
do bicia”, jeśli coś się wydarzy i trze-
ba znaleźć winnego. Ci, którzy „nie są 
z nami”, świetnie się do tego nadają. 

Obiektywna prawda nie ma w tym 
wypadku większego znaczenia. Ważne 
jest, że znaleziono winnego. Można wska-
zać na członków niewielkiej wspólno-

Propozycje nie do 
odrzucenia

Trzecim źródłem prześladowań 
jest zorganizowana przestępczość. 
Nie chodzi tutaj tylko o napady 
czy kradzieże. Jak wspomniałem, 
Meksyk jest krajem tranzytowym 
dla narkotyków, a więc miejscem, 
gdzie najróżniejsze kartele zara-
biają fortuny na tym, co nielegal-
ne. Trudno się dziwić, że kartele 
i Kościół nie grają w tej samej 
drużynie. Z jednej strony, nasto-
latki słyszą nauczanie o odpo-
wiedzialności, uczciwości, miłości 
bliźniego, z drugiej zaś zachęca-
ne są do łamania prawa, kuszone 
łatwym zarobkiem, prestiżem itp. 
Czasem wiąże się to nie tylko z po-
rzuceniem tego, co moglibyśmy 
nazwać standardami moralnymi, 

lecz wręcz z wyrzeczeniem 
się wiary i przyjęciem kultu 
Santa Muerte, czyli Świętej 
Śmierci. Wyznawcy tego kul-
tu posługują się wizerunkiem 
śmierci, czaszki, piszczeli – 
nawiasem mówiąc w Meksyku 
można kupić w każdym skle-
piku wizerunki czaszek na 
koszulkach, kubkach i wszyst-
kim, co możliwe. Ten kult na-
wiązuje do wierzeń Azteków, 
którzy składali najróżniejsze 
ofiary, również z ludzi, ozda-
biając swoje ofiary girlanda-
mi kwiatów. Dziś coraz gło-
śniej mówi się o tego typu 
praktykach wśród jego wy-
znawców.

Chrześcijanie, w miejscach, 
w których realną władzę sprawuje ma-
fia, są często przymuszani do współ-
pracy. Odmowa takiej współpracy, 
czy ogólniej rzecz ujmując posłuszeń-
stwa organizacji, obarczona jest du-
żym prawdopodobieństwem śmierci 
w ciągu najbliższych dni. Nie jest też 
czymś wyjątkowym ściąganie hara-
czu od parafii. Haraczu, który zawsze 
jest zbyt duży, jak na możliwości pła-
cących. 

Wyobraź sobie życie w miejscu, 
gdzie podchodzą do ciebie ludzie i mó-
wią: wiemy o tobie wszystko, wiemy, 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz pomóc, skontaktuj 
się z autorem: bogdanw@opendoors.pl lub tel. 796535590. Możesz 
też odwiedzić stronę: www.opendoors.pl

do którego przedszkola chodzą twoje 
dzieci, co teraz robi twoja żona, jak 
spędzałeś ostatnie dwa tygodnie, z kim 
się przyjaźnisz i co powiedziałeś na 
ostatnim nabożeństwie. Jaka jest two-
ja reakcja? Strach? Tak! On jest prze-
cież naturalny. Możliwe, że przeżywał-
byś wtedy dylemat, co wybrać: uciecz-
kę i pozostawienie wszystkiego – pla-
nów, parafii, znajomych, majątku, czy 
pozostać na miejscu i próbować jakoś 
odnaleźć się w tej trudnej rzeczywi-
stości?

Nie zamykajmy oczu
Gdy pisałem ten artykuł, moją in-

tencją nie było pokazanie kilku obraz-
ków z egzotycznej podróży. Myślałem 
o nas, o każdym z nas. O tym, co ma-
my, jak funkcjonujemy, o tym, czy je-
steśmy wdzięczni za warunki, w jakich 
możemy wyznawać naszą wiarę. Oka-
zuje się bowiem, że nie są one standar-
dem darowanym wszystkim. 

Wreszcie myślałem o tym, że nie 
chcę udawać, że nic się nie dzieje, że 
historie z drugiego końca świata mnie 
nie dotyczą. Jeśli bowiem faktycznie 
Kościół Jezusa Chrystusa to wspólno-
ta, w której dzięki Chrystusowi jeste-
śmy dziećmi Niebiańskiego Ojca, to nie 
wolno nam zamykać oczu na krzywdę 
naszego rodzeństwa. Ich nieszczęście 
musi poruszać nas do działania.  

Napis na billboardzie przy drodze wjazdowej do 
miejsca zarządzanego przez miejscową wspól-
notę: „Całkowity zakaz wjazdu dla pastorów 
i kaznodziejów innych religii. Ci, którzy zostaną 
przyłapani na gorącym uczynku, trafi ą do wię-
zienia zgodnie z ustaleniami wspólnoty”.

Z BLIŻENIA

ty jako na prowodyrów strzelaniny 
w mieście i postawić ich przed sądem 
skazując na wieloletnie pobyty w wię-
zieniu. Prawda, czy dowody winy, nie 
mają w tym przypadku absolutnie żad-
nego znaczenia. Prawnicy wynajęci 
przez Open Doors doprowadzili do zba-
dania takiej sprawy przez Sąd Najwyż-
szy i uzyskania uniewinnienia skaza-
nych. Precyzując, mowa tu o człowie-
ku, który z wyroku trzydziestu sze-
ściu lat więzienia odsiedział jedena-
ście. Stany Chiapas i sąsiadujący z nim 
od zachodu Oaxaca, to miejsca, w któ-
rych opisane przeze mnie historie dzie-
ją się naprawdę. Nie są to, niestety, jedy-
ne stany w Meksyku, w których chrze-
ścijanie doświadczają prześladowań. 

Luterański kościół Dobrego Pasterza w stolicy kraju 
– mieście Meksyk
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W trudnych czasach 
patrzmy na Pana
W tym roku 3. Niedziela Pasyjna Oculi 
była w naszym Kościele szczególna. 
Niebezpieczeństwo zarażenia 
koronawirusem zmusiło duchownych 
i wszystkich wiernych do poważnego 
zastanowienia się nad odprawianiem 
nabożeństwa, udziałem w nabożeństwie, 
sprawowaniem Sakramentu Komunii 
Świętej i przystąpieniem do Stołu 
Pańskiego. 

W ten nastrój niepewności i pytań wpisany został tekst 
biblijny z Ewangelii Łukasza 9,57-62 przedstawiający roz-
mowę Pana Jezusa z tymi, którzy chcieli iść za Nim. Sło-
wa Jezusa mogą zaskakiwać, wręcz szokować. Pan Jezus 
bardzo radykalnie stwierdza, że kto chce za Nim podążać, 
musi być gotowy do wyrzeczeń i poświęceń. Musi zmienić 
swoje dotychczasowe myślenie i widzenie świata. Powo-
łani uczniowie zostawiali wszystko, co mieli: wykonywa-
ną pracę, rodzinę i szli za Jezusem w nieznaną przyszłość. 

Szokiem dla nich było zaproszenie do pójścia do Jero-
zolimy. Jezus otwarcie zapowiedział, co go tam spotka: 
cierpienie, poniżenie i śmierć. Uczniowie poszli do Jero-
zolimy, ale nie wytrzymali próby. Sytuacja na górze 
Oliwnej – pojmanie i sąd nad Jezusem – przerosła ich. 
Pojawił się strach o własne życie i o przyszłość.

Jezus wzywa każdego, kto w Niego wierzy, do pójścia 
za Nim. Do brania na siebie krzyża i naśladowania Go. 
Wzywa do podejmowania odważnych, radykalnych decy-
zji. Nie po to, żeby po faryzejsku pokazać, jaki to jestem 

odważny i dzielny. Pan Jezus raczej oczekuje pokory. Na-
wet przyznania się do słabości. 

Tylko w bliskiej społeczności z Jezusem, tylko patrząc 
na Jezusa będziemy Jego wiernymi naśladowcami. W mo-
mencie, gdy zwyciężą nasze ludzkie przemyślenia, nasza 
mądrość, nasze postrzeganie świata – upadniemy. Za-
czniemy tonąć jak Piotr chodzący przez chwilę po wodach 
jeziora. 

Wiedział o tym Dawid, który w psalmie zapisanym 
w Biblii pod numerem 25 wyznawał: „Oczy moje zawsze 
patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje”. 
Polecam ten psalm jako codzienną modlitwę w tych trud-
nych czasach, które przychodzi nam przeżywać. 

Patrzmy na Pana. On wyswobodzi nas z sieci, które nas 
krępują, „uziemiają”, uwolni z sieci stereotypowego my-
ślenia i działania. 

Pan Jezus przełamywał bariery tradycji, zwyczajów, za-
stanych obrzędów, które wiązały serca i sumienia. Prowa-
dziły do osądzania i potępiania. Może ten trudny i niebez-
pieczny czas jest nam dany, abyśmy w Kościele na nowo 
zastanowili się, co jest najistotniejsze dla życia wiary, ży-
cia z Jezusem każdego z nas. Jak powinna wyglądać 
ewangelizacja i misja, służba Kościoła w tym świecie – 
i w takich czasach? Czy dobrze wykorzystujemy „mamo-
nę” świata, jaką są na przykład współczesne media, do 
służby głoszenia Ewangelii? Czy prawdziwa wspólnota 
jest tylko widzialną wspólnotą gromadzącą się na nabo-
żeństwie? A to tylko kilka z wielu pytań. 

Patrzmy na Pana i prośmy, by dał wszystkim wiernym 
i całemu Kościołowi wyzwolenie do podejmowania kro-
ków i decyzji w mocy i prawdzie Jego Ducha. Niech On 
„wskazuje swoje drogi, (...) niech uczy, jaką wybrać dro-
gę” (Ps 25,4.12).          

bp Marian Niemiec
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W ydarzenia

Po wprowadzeniu w piątek 13 mar-
ca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicz-
nego w Polsce Kościół Ewangelicko-
Augsburski stanął przed wyzwaniem 
organizacji życia religijnego w tej 
nowej, nieznanej sytuacji. 

Parafie luterańskie zaczęły szukać 
sposobu komunikacji z parafianami 
w tym trudnym czasie, gdy nie można 
spotykać się w budynku kościoła – ze 
względu na przepisy mówiące o zaka-
zie zgromadzeń powyżej 50 osób oraz 
ze względów bezpieczeństwa. Tak by-
ło, zanim kilka dni później przepisy 
zaostrzono. 

Wspólnota w sieci
Przyspieszony rozwój kościelnych 

mediów społecznościach objął wiele 
parafii, nawet takich, które dotychczas 
nie miały w tym zakresie wielkiego 
doświadczenia. Zaczęto udostępniać 
rozmyślania, nabożeństwa i modlitwy 
do oglądania lub słuchania na swoich 
stronach internetowych, profilach fa-
cebookowych i na kanałach na platfor-
mie YouTube. 

„Odczuwam brak osobistego kontaktu z parafianami – 
mówi ks. Piotr Sztwiertnia z Goleszowa. – Myślę tu o pu-
stym kościele podczas nagrywania niedzielnych rozważań, 
konieczności organizowania spotkań przez Internet, 
wstrzymaniu odwiedzin u parafian z okazji jubileuszów 
czy zaplanowanych odwiedzin u rodziców konfirmantów. 
Staram się do nich docierać elektronicznie, publikując cza-
sami krótkie przemyślenia na Facebooku, modlę się o nich, 
ale niejednokrotnie zastanawiam się, jak się czują, jak 
emocjonalnie radzą sobie z tym wyzwaniem. Jednak liczba 
ponad trzech tysięcy parafian sprawia, że dotarcie do wielu 
staje się dosyć trudne. Jeśli mam możliwość, staram się 
wysyłać smsy lub dzwonić”.

To, że nabożeństwa zostały w wielu miejscach odwołane 
nie oznacza, że budynki kościołów były zamknięte: „W po-
rze naszych nabożeństw, w każdym kościele, będzie du-

chowny, aby nikt, kto nie wiedział o konieczności odwoła-
nia nabożeństw, nie zobaczył zamkniętych drzwi. Nie bę-
dziemy prowadzić nabożeństw, ale będziemy do waszej 
dyspozycji. Możemy porozmawiać, przeczytać z wami 
Pismo Święte, wspólnie się pomodlić” – napisali na profilu 
facebookowym parafii przed 15 i 22 marca ks. Adam Malina 
i ks. Robert Augustyn.

Niedzielne nabożeństwa w TVP3
Już w piątek 13 marca pojawiła się informacja, że nie-

dzielne nabożeństwa 15, 22, 29 marca będzie można obej-
rzeć w TVP3 o godz. 13.00. Kilka dni później transmisję 
nabożeństw przedłużono do Wielkanocy. 

Pierwsze nabożeństwo transmitowano z kościoła Świę-
tej Trójcy w Warszawie. Kazanie wygłosił proboszcz para-
fii ks. Piotr Gaś, a teksty biblijne czytali kurator parafii 

Igor Chalupec i radny Marcin Jacoby. W niedaw-
no odnowionym, przestronnym wnętrzu kościoła 
obecna była jeszcze tylko kantor Zuzanna Kuź-
niak i organista dr Roman Szlaużys. Widok pu-
stych ławek ściskał serce niejednego widza. 

„W normalnym czasie teksty biblijne podczas 
nabożeństwa czytają u nas różni wierni. W obec-
nej sytuacji, postanowiliśmy, że obowiązek ten 
weźmiemy na siebie my, członkowie rady para-
fialnej – mówi Marcin Jacoby. – Z jednej strony 
było to smutne nabożeństwo, bo kościół jest po to, 

Życie parafialne w czasach pandemii

Nagranie nabożeństwa z Wrocławia z 22 marca br.

Nabożeństwo w Lublinie transmitowane przez TVP3

Transmisja nabożeństwa z Golasowic



żeby się spotykać w wierze, ale nietypowa sytuacja wywo-
łała też naszą radość. Cieszyliśmy się, że nabożeństwo by-
ło retransmitowane przez telewizję. Cieszyliśmy się, że  
z kolei transmisję internetową na żywo odbierało 300 wi-
dzów. Nasze niedzielne nabożeństwa transmitujemy w In-
ternecie od dawna, zwykle jednak mamy około 60 odbior-
ców. To daje nadzieję, że szybko będziemy mogli się prze-
stawić na system internetowy w nabożeństwach i łączności 
z parafią w ogóle”. 

W następną niedzielę nabożeństwo transmitowano z Lu-
blina. Pojedyncze osoby obecne w kościele pomagały  
w śpiewie, a dwójka młodych parafian czytała teksty biblij-
ne. Sytuację wyjaśnił proboszcz ks. Grzegorz Brudny, a ka-
zanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec.

„Moja córka Katarzyna została poproszona o czytanie 
Słowa Bożego podczas tego nabożeństwa. Zapytałam, czy 
też mogłabym przyjść, bo mieszkamy pod Lublinem i cór-
ka potrzebuje transportu – wyjaśnia Anna Kasprzak. – Bar-
dzo się ucieszyłam ze zgody, bo teraz się nie widujemy, nie 
ma prób chóru ani innych spotkań. Żal, że nie możemy 
działać. Na szczęście dla naszej rodziny nabożeństwa do-
mowe to nie nowość, będziemy sobie radzić w ten sposób. 
Myślałam, że będę musiała usiąść gdzieś z tyłu, bo prze-
cież zgodnie z rozporządzeniem w kościele miało nie być 
ludzi. Jednak w kilka osób uczestniczyliśmy w tym wzru-
szającym nabożeństwie i nawet nasz śpiew brzmiał do- 
brze. Kazanie było prawdziwą pociechą. Ciągle się teraz 
odnoszę do słów Psalmu 23: »Choćbym nawet szedł ciem-
ną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną« – pracuję  
w służbie zdrowia i one mnie pokrzepiają, wiem, że w ten 
trudny czas nie jestem sama”. Nabożeństwo zakończyło  
się spowiedzią. Komunii Świętej zbór niestety nie mógł 
przeżywać.

Pierwsze działania w diecezjach
W diecezji mazurskiej, na terenie województwa war-

mińsko-mazurskiego, od niedzieli 22 marca na antenie Ra-
dia Olsztyn w niedzielę o godz. 21.00 można słuchać nabo-
żeństw z kościoła ewangelickiego w Olsztynie – kolejno  
z kazaniami różnych mazurskich duchownych. 

Parafie w Cieszynie, Drogomyślu, Skoczowie, Wiśle-Ma-
lince, Wiśle-Czarnem, Pszczynie, Krakowie, Żorach, War-
szawie prowadziły już coniedzielne transmisje nabożeństw 
w Internecie. W pierwszą niedzielę obowiązywania przepi-
sów (15.03. br.) dołączyły do nich parafie m.in.: w Gliwi-
cach, Golasowicach, Opolu, Łodzi, Wiśle Centrum, Pozna-
niu. Parafie zamieszczały swoje nabożeństwa na profilach 

parafialnych na Facebooku lub utworzonych kanałach na 
YouTubie. W niedzielę 22 marca także m.in.: Nowy Sącz, 
Rypin, Szczecin, Świdnica prowadziły transmisję nabożeń-
stwa. W świdnickim kościele rozłożono w ławkach zdjęcia 
parafian (patrz okładka). „Dotarły do nas głosy, że wiele 
osób z różnych stron kraju i Europy chciałoby także przy-
słać swoje zdjęcie, abyśmy je mogli umieścić w ławkach. 
Bardzo się cieszymy, że podoba się wam ten symbol wspól-
noty! Kościół Pokoju jest dla was otwarty ponad granicami 
państw” – napisano na stronie parafii. 

Parafie udostępniają także nagrania audio lub wideo nie-
dzielnych nabożeństw – m.in.: Dźwierzuty, Goleszów, Ja-
worze, Kraków, Piła, Sopot, Stare Bielsko, Ustroń, Wisła, 
Wrocław lub rozważania na daną niedzielę np.: Bielsko, 
Tychy, Zabrze. „Na pewno to nabożeństwo było inne – mó-
wi ks. Marcin Orawski, proboszcz we Wrocławiu. – Dla 
duchownego to jest trudne, gdy nie ma możliwości interak-
cji z parafianami. Trudno mówi się kaznodziei do pustych 
ławek, ale w najbliższym czasie będziemy musieli do tego 
przywyknąć. To było nasze pierwsze nagrywane nabożeń-
stwo. Starałem się zwracać wprost do kamery, żeby ogląda-
jący miał wrażenie, że zwracam się do niego. Otrzymałem 
od parafian sygnały, że przekaz dał im dużo energii, siły  
i motywacji do wytrwania. Zasięg odbioru przerósł nasze 
oczekiwania. Można więc powiedzieć, że ta sytuacja jest 
też szansą, żebyśmy otworzyli się na nowe ścieżki dotarcia 
do ludzi. Zwłaszcza do osób, które się oddaliły od Kościo-
ła lub zainteresowanych ewangelicyzmem, którym brak 
impulsu, aby przyjść na nabożeństwo”. 

Również bp Marcin Hintz, proboszcz parafii w Sopocie 
podkreśla nieoczekiwanie pozytywny efekt nowej sytuacji. 
„Ewangelickie hasło Ecclesia semper reformanda – Ko-
ściół musi się stale reformować oznacza też, że musi umieć 
odpowiadać na wyzwania swojego czasu. Takim wyzwa-
niem była wideokonferencja biskupów czy zdalne zajęcia 
ze studentami ChAT-u. Wyzwaniem jest przede wszystkim 
nabożeństwo bez parafian. To zupełnie nowe doświadcze-
nie, ale mimo pustych ławek miałem świadomość, że mó-
wię do ludzi, którzy może nawet bardziej na ten kontakt 
czekają. Potwierdza to sześciokrotnie wyższa liczba wejść 
na nasz kanał na YouTubie niż zwykle bywa uczestników 
na naszych nabożeństwach. Tego się spodziewaliśmy roz-
powszechniając linki do nabożeństw w całej diecezji, a tak-
że w środowisku Trójmiasta. Gdy stanąłem na ambonie ja-
ko kaznodzieja, nie miałem dyskomfortu, a raczej poczucie 
misyjnego działania, realizowania tego, co jest ważną po-
trzebą chwili” – mówił biskup Marcin Hintz. 
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Filmy na kanale ChTI Modlitwy na kościelnym FB



W ydarzenia

Sopocka parafia rozpoczęła też nagrywanie tygodnio-
wych nabożeństw pasyjnych. Przed 4. niedzielą pasyjną 
nabożeństwa tygodniowe transmitowano m.in.: z Golaso-
wic, Opola, Poznania, Wisły, Żor, Łodzi, Warszawy. 

Intensyfikacja obecności w Sieci
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI), która 

działa od 7 lat, zmieniła swój sposób funkcjonowania, aby 
dostosować się do obecnej sytuacji. Do tej pory publikowa-
no raz w tygodniu krótkie rozważania tekstów na najbliż-
szą niedzielę. Od 17 marca na swoim kanale na YouTubie 
zamieszcza codzienne krótkie rozważania w oparciu o tek-
sty na dany dzień z książki Z Biblią na co dzień, a w nie-
dzielę transmituje nabożeństwo z Gliwic. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszy się film, w którym ks. Marcin 
Makula z Golasowic opowiedział, jak przygotować trady-
cyjne luterańskie nabożeństwo domowe. 

Naprzeciw potrzebom wiernych wyszły też internetowe 
serwisy Onet.pl oraz Wp.pl. Pierwszy z nich udostępnił 
transmisję z nabożeństw trzech wyznań, w tym z kościoła 
Jezusowego w Cieszynie. Na platformie pilot.wp.pl trans-
mitowane było wieczorne nabożeństwo z kościoła Świętej 
Trójcy. Dzięki takim inicjatywom luterańskie nabożeństwa 
mogą trafić do nowych grup widzów. 

Codzienne wsparcie
Kościół oraz parafie nie ograniczają się tylko do działa-

nia w niedzielę. Kościół Ewangelicko-Augsburski na pro-
filu facebookowym codziennie publikuje modlitwy napisa-
ne przez duchownych naszego Kościoła. Codzienne rozwa-
żania w postaci filmów zamieszcza parafia w Cieszynie,  
a od 14 marca ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa pre-
zentuje rozmyślania biblijne. Od 18 marca ks. Adam Glajcar 
z Częstochowy zamieszcza na YouTubie modlitwy poranne, 
a na kanale Ewangelicki Kwartet od wtorku do piątku  
ks. Adam Malina i ks. Robert Augustyn z Katowic-Szopie-
nic zamieszczają codziennie Słowo na dany dzień.

Codzienne rozważania można przeczytać na m.in.: pro-
filach facebookowych parafii w Mikołajkach, Pszczynie, 
Szczecinie, a w Chorzowie przeczytamy modlitwę poranną. 
Ks. Krystian Borkowski z Giżycka codziennie zaprasza na 
wieczorną modlitwę o 21.00 na profilu facebookowym, 
gdzie zamieszcza treść modlitw przygotowanych przez róż-
ne osoby. „Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi, 
nie możemy się teraz spotykać w budynku kościelnym, ale 
to nie znaczy, że nie możemy się połączyć we wspólnej mo-
dlitwie i czytaniu Słowa Bożego. Chciałbym was zaprosić 
do stworzenia Iskierki wspólnoty. Świadomość, że ktoś o tej 
samej godzinie jest i modli się, daje poczucie wspólnoty, 

Rok szkolny zawsze trwa 10 miesięcy – do tego wszyscy 
się przyzwyczailiśmy. Od wielu lat nie było zawieszania 
zajęć szkolnych, które wcześniej zdarzały się na przykład  
z powodu srogiej zimy. 

Wiedzieliśmy jako nauczyciele, że zbliża się epidemia. 
Podjęto środki ostrożności: w szkolnych łazienkach wisia-
ły kartki „Myj często ręce”. Mówiliśmy uczniom o bezpiecz-
nym zachowywaniu się, gdy kaszlą i kichają, o myciu rąk 
przed posiłkami w szkole. Niektórzy uczniowie żartowali, 
gdy tylko ktoś kaszlał odsuwali się od niego i krzyczeli: 
„Koronawirus!”. Krążyły jednak opinie, że dzieci nie cho-
rują, więc uczniowie byli spokojni, czuli się bezpiecznie. 
Życie szkolne toczyło się normalnie. Planowaliśmy wiele 
rzeczy z uczniami – rekolekcje pasyjne, akcje charytatyw-
ne, imprezy szkolne. Nagle, w środę 11 marca, pojawiła się 
informacja, że od jutra szkoła zostaje zamknięta. Radość 
uczniów i niepokój nauczycieli. Decyzja o odwołaniu reko-
lekcji. 

Dwa pierwsze dni minęły trochę beztrosko. Choć Minister 
Edukacji nie dał konkretnych wskazówek, zaczynamy się 
zastanawiać, jak będziemy uczyli, bo uczyć przecież trze-
ba, jest rok szkolny. Nauczyciele religii stają jeszcze przed 
jednym ważnym zadaniem – jak wspierać uczniów w tym 
trudnym czasie. Nie zdążyliśmy porozmawiać z nimi o od-
osobnieniu, kwarantannie i byciu w ciągłym zagrożeniu. 

Pierwszą moją myślą była potrzeba wsparcia rodziców  
i dzieci. Dlatego w pierwszej kolejności wysłałam e-maila 
do nich, aby ich wesprzeć i zwrócić uwagę, że choć nie 
spotkamy się na lekcjach religii przez najbliższe tygodnie, 
to nie znaczy, że mają zapomnieć o modlitwie i Słowie Bo-
żym. Podałam też adresy wielu stron internetowych nasze-
go Kościoła, gdzie znajdą słowa wsparcia na trudne czasy. 

Teraz, jak wszyscy nauczyciele, uczymy zdalnie, online. 
Nie jest to prosta sprawa i to nie tylko z braku techniczne-
go zaplecza oraz doświadczenia. Od początku wiedziałam, 
że lekcje religii online nie mogą być przekazaniem ucznio-
wi suchej informacji: „Otwórz podręcznik na stronie…, 
przeczytaj lekcję, zrób ćwiczenie”. W takim gąszczu otrzy-
mywanych codziennie z innych przedmiotów lekcji przez 
dziennik elektroniczny czy e-mailem, często atrakcyjnie opra-
cowanych, nasze zostałyby niezauważone przez ucznia. Po-
za tym lekcje religii nie mogą przekazywać tylko suchej 
treści historii biblijnych. Te lekcje mają teraz wspierać dzie-
ci i rodziców. Z tego powodu często wysyłając link do opra-
cowanych lekcji online, przesyłam werset biblijny, czy link 
do rozmyślań i nabożeństw w Internecie dla rodziców. 

Jak przygotować interesującą lekcję online? Nie 
jest to proste, bo robimy to pierwszy raz. Do tej pory wyko-
rzystywaliśmy multimedia, ale na zajęciach, kiedy mieliśmy 
bezpośredni kontakt z uczniem. Teraz przygotowanie lekcji 

Uczniowie i nauczyciele po 11 marca

Biblijny 
zestaw 
pierwszej 
pomocy 
z Torunia



bycia koło siebie” – zachęca. Do spotkania należy przygo-
tować trzy świece, które zapalamy w trakcie, oraz Biblię.

Możliwe jest również słuchanie kazań i rozważań w for-
mie podcastów poprzez stronę internetową www.wposzuki-
waniuslowa.pl, które udostępnia Parafia Ewangelicko-Au-
gsburska Świętej Trójcy w Warszawie. Od 23 marca za-
mieszczane są tam także rozważania poranne. Centrum Mi-
sji i Ewangelizacji zachęca do oglądania na YouTubie na-
grań z ewangelizacji i wykładów z Tygodni Ewangeliza-
cyjnych w Dzięgielowie w minionych latach. Rekolekcje 
pasyjne online odbyły się w Golasowicach, a prowadził je 
ks. Marek Jerzy Uglorz. Natomiast Chrześcijańska Telewizja 
Internetowa i ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic przygo-
towali rekolekcje w oparciu o Ewangelię Jana.

Również na Instagramie, który jest aplikacją do zamiesz-
czania zdjęć z krótkim podpisem, na koncie @luteranie co-
dziennie pojawia się biblijne hasło dnia, a ponadto co pe-
wien czas kilkuzdaniowe refleksje biblijne przygotowane 
przez Koło Teologów Ewangelickich ChAT.

Nie tylko Internet
Nie każdy może skorzystać z tego, co Kościół oferuje  

w Internecie. Z tego powodu parafia w Toruniu przygoto-
wała „biblijny zestaw pierwszej pomocy na czas kwarantan-
ny”. Do parafian wysłano wydrukowane: psalm tygodnia, 
pieśni, kazanie i modlitwy na dwie kolejne niedziele.  
Podobna inicjatywa pojawiła się w Ostródzie – do wszyst-
kich parafian wysłano specjalne wydanie informatora  
parafialnego, w którym zamieszczono rozważanie, pro-
gram nabożeństwa domowego i modlitwę. Ks. Ryszard 
Pieron z Lasowic Wielkich zdecydował się dotrzeć do każ-
dego domu m.in. ze „Zwiastunem Ewangelickim” (patrz 
ramka s. 30).

Parafie oferują pomoc osobom starszym, które szczegól-
nie są zagrożone. W parafii w Żorach utworzyła się grupa 
#pomagacze – osoby rozpoznawalne w parafii, które senio-
rzy znają. Osoby te są gotowe zrobić zakupy spożywcze 
itp. Parafia w Poznaniu zaoferowała rozmowy duszpaster-
skie – telefoniczne lub mailowe.

wymaga nowych umiejętności. Kilkoro chętnych katechetów 
postanowiło wspólnie przygotowywać lekcje, które będą 
ciekawe oraz interaktywne. Zamieszczane są one na plat-
formie edukacyjnej dla katechetów www.religiaewangelic-
ka.pl, która została założona już kilka lat temu i na której 
jest zalogowanych 160 nauczycieli religii ewangelickiej. 

Materiały do lekcji religii w szkole podstawowej za-
wierają rebusy i zadania, które uczeń rozwiązuje online,  
a katecheta dostaje jego odpowiedzi automatycznie. Lekcje 
zawierają też prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, 
które nagrywają niektórzy katecheci, krzyżówki oraz pie-
śni – z podkładem muzycznym i tekstem, aby można je by-
ło zaśpiewać w domu. Uczniowie w niektórych prezenta-
cjach mogą wklejać swoje rysunki lub zdjęcia i w ten sposób 
dzieci z całej Polski tworzą tablicę do konkretne go tematu. 
Jest to dla nas szczególne ważne, że dajemy im wsparcie  
i nie czują się samotne rozwiązując zadania. Zachęcamy 
ich także do czytania Z Biblią na co dzień oraz modlitwy. 
Podkreślamy w informacjach, że choć jesteśmy daleko od 
siebie, to wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną.

Nauczanie zdalne nie jest łatwym zadaniem dla nauczy-
cieli religii, dla uczniów i rodziców. 

Nauczyciele opracowując lekcje poświęcają dwa razy 
więcej czasu i niestety nie widzą reakcji swoich uczniów. 
Dlatego zawsze cieszymy się, gdy uczniowie do nas piszą, 

przysyłają zdjęcia zrobionych prac lub gdy widzimy, że 
przygotowany rebus rozwiązało online wielu z nich.

Uczniowie siedzą cały dzień w domu, są wiele godzin 
przed komputerem i nie mogą się spotkać ze swoimi ko-
legami. Choć mówimy, że to dzieci wirtualnego świata,  
okazuje się, że już po dwóch tygodniach brakuje im praw-
dziwych spotkań, aby pogadać, powygłupiać się i pobawić 
się razem.

Rodzice teraz zastępują im nauczycieli. Muszą pomóc 
w zadaniach, projektach, w nauce. Dzieci zadają rodzicom 
trudne pytania i oczekują dobrej odpowiedzi. W jednym  
z esemesów dostałam pytanie, które zadał syn, gdy zrobił 
lekcje o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. „Mamo, dlaczego 
Jezus się tak zdenerwował, przecież On kocha wszystkich  
i wszystkim wybacza?”. Mama stanęła na wysokości zada-
nia, ale napisała, że nie było to łatwe.

Jest to czas dziwny dla wszystkich, czas, o jakim nigdy 
nikt nie myślał. Jednak to też czas, kiedy wszyscy musimy 

być razem, razem jako dzieci Boże 
w jednej rodzinie. Musimy wspierać 
się i modlić się o siebie nawzajem. 

diakon Ewa Below,  
generalna wizytator  

nauczania kościelnego

Propozycje materiałów dla dzieci można znaleźć na: 
http://cieszynska.luteranie.pl/propozycje-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/
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W ydarzenia

Kościół jako instytucja 
musi funkcjonować, parafie 
muszą regulować niezbęd-
ne opłaty. Niestety brak na-
bożeństw wiąże się także  
z brakiem coniedzielnej ofia-
ry, która pomaga parafiom 
pracować. „Szczególnie bo-
lesne jest to, że nie może-
my się ze sobą spotykać. 
(…) Niestety stałe zobo-
wiązania finansowe parafii 
pozostały, stąd zwracamy 
się z prośbą o ofiarę bądź 
też wpłatę części składki 
parafialnej już teraz. Bar-
dzo nam to pomoże w bie-
żącym funkcjonowaniu” – 
z taką prośbą do parafian 
zwrócono się w Drogomy-
ślu. Parafia w Skoczowie 
uruchomiła natomiast internetową zbiórkę na inicjatywy, 
które będzie chciała zrealizować w przyszłości m.in.: na 
sprzęt do nagłośnienia w filiałach.

Dla dzieci i młodzieży
Odwołane zajęcia w szkołach nie oznaczają, że dzieci 

nie mają lekcji religii – uczą się online (patrz s. 28-29).  
O najmłodszych nie zapomniano także w niedzielę. Parafia 
w Pokoju wyszła z inicjatywą szkółek niedzielnych online 
i na niedzielę 15 marca nagrała ją mgr teol. Katarzyna Ko-
walska. Ta propozycja dla dzieci cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. W niedziele przygotowane nabożeństwa dla 
dzieci, czyli szkółki niedzielne umieszczane są na kanale 
Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej.

W Goleszowie zdalnie prowadzona jest nauka konfirma-
cyjna: „Na 21 konfirmantów w przekazie uczestniczyło 16, 
co było dla mnie bardzo pozytywną informacją. Problem 
jest, że młodzi wolą wyłączyć kamerki i być obecni tylko 
głosowo – nie zawsze wiadomo, co aktualnie robią. Gdy na 
zakończenie rozmawialiśmy, byli raczej zadowoleni z for-
my spotkania i powiedzieli, że to im odpowiada” – opisuje 

pierwsze spotkanie online  
z konfirmantami ks. Piotr 
Sztwiertnia z Goleszowa.

Ks. Wojciech Pracki  
z Opola nagrał filmy z te-
matami z nauki konfirma-
cyjnej, które mogą być też 
skierowane do osób zainte-
resowanych luteranizmem.

Parafie starają się tak- 
że zorganizować spotkania 
młodzieżowe. Na przykład 
w Goleszowie i Pabiani-
cach wykorzystywane są 
specjalne platformy do wi-
deokonferencji, w których 
może brać udział więcej 
osób. „Dało się wyczuć pe-
wien opór i dystans. Mimo 
możliwości technicznych 
głos zabierał prowadzący,  

a pozostali uczestnicy nie mieli odwagi się odezwać. Pod-
czas młodzieżówki wszyscy mieli włączone kamery –  
to pozwoliło przynajmniej się zobaczyć, a dla mnie było to 
ważne, by móc się do nich uśmiechnąć, pomachać, wysłać 
sygnał, że cieszę się, że możemy w ten sposób się kontak-
tować” – podsumowuje pierwsze takie spotkanie ks. Piotr 
Sztwiertnia.

Młodzież z Wisły-Malinki 20 marca zaprosiła wszystkich 
na spotkanie młodzieżowe na żywo na YouTubie. Kolejne 
takie spotkanie, 28 marca, zorganizowano w Skoczowie.

Zdalne spotkania to nie tylko propozycja dla młodych 
parafian. Przez Skypeʼa udaje się także poprowadzić spo-
tkanie modlitewne z osobami w średnim wieku.

Jaka przyszłość?
Na pewno nie są to wszystkie inicjatywy, jakie w tym trud-

nym czasie podjęli duchowni i parafie luterańskie w Polsce. 
Każdego dnia zmieniają się warunki naszego codziennego 
życia. Z dniem 25 marca wprowadzono nowe obostrzenia do-
tyczące Kościołów – ograniczono liczbę wiernych w czasie 
uroczystości kościelnych do 5 osób.

Informacje zaprezentowane teraz 
zbieraliśmy do 27 marca br. na podsta-
wie luteranie.pl i stron oraz profili para-
fialnych. Nie każdy rodzaj nowych aktyw-
ności udało nam się opisać w pierwszym 
takim opracowaniu. Podzielcie się swoim 
zaangażowaniem, aby to zwiastowanie  
w trudnych czasach docierało do ewange-
lików w całym kraju. Przesyłajcie linki  
i inne informacje na zwiastun@augustana.
pl. W następnych numerach naszego cza-
sopisma będziemy starali się prezentować 
kolejne pomysły. Wszystkie adresy stron 
czy kanałów są na bieżąco uzupełniane na 
www.zwiastun.pl oraz www.luteranie.pl.

Cieszę się, że w przestrzeni internetowej 
naszego Kościoła powstało wiele inicjatyw 
ewangelizacyjnych, edukacyjnych, trans-
mitowane są nabożeństwa, lekcje religii itd.

Super. Jesteśmy lepiej lub gorzej zo-
rientowani w elektronicznych, współcze-
snych formach nawiązywania kontaktu czy 
uczestniczenia w transmitowanych inicja-
tywach. Nawet wśród osób starszych wiele 
osób biegle serfuje i odnajduje się w Inter-
necie. Ale nie wszyscy.

Dlatego podjąłem decyzję, że do każde-
go z około 50 ewangelickich domów, czyli 
do członków lasowickiej parafii, osobiście 
dostarczę „Zwiastun Ewangelicki”, dodam 

swoje rozmyślanie i ogłoszenia. Będą tam 
także linki do przydatnych stron www. Pa-
pierowa wersja Słowa Bożego i aktualiów 
trafi do tych, którzy na nią czekają, ale też 
do młodszych, bo przecież pozostają 
obecnie w większości w domach i może 
zachęci ich do stałego kontaktu z czasopi-
smem w Internecie. 

Wraz z osobistym zapytaniem, czy 
wszystko w porządku, z zachowaniem środ-
ków ostrożności, na odległość „przez płot”, 
będą to w pasyjnym czasie ciekawe odwie-
dziny, połączone z życzeniami Bożego po-
koju i wsparcia.

ks. Ryszard Pieron

Inicjatywa w Lasowicach Wielkich

Szkółka niedzielna online z Pokoju



Przykładowa lekcja religii
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W związku z pandemią koronawi-
rusa zostały przesunięte zaplanowane 
kościelne wydarzenia. Po ogłoszeniu 
13 marca stanu zagrożenia epidemicz-
nego, bp Kościoła Jerzy Samiec po-
stanowił przesunąć termin ordynacji 
diakonackiej Katarzyny Kowalskiej. 
Uroczystość zaplanowana była na so-
botę, 28 marca, w kościele w Pokoju 
(diecezja katowicka). Równocześnie 
przesunięte zostały wybory Naczelne-
go Kapelana Wojskowego. Miały się 
one odbyć 19 marca w Warszawie. No-
we terminy obu wydarzeń zostaną po-
dane w późniejszym terminie. 

Z kolei rada synodalna podjęła decy-
zję o odwołaniu zaplanowanej na 17-

Przesunięcie wydarzeń kościelnych
19 kwietnia 2020 r. wiosennej sesji Sy-
nodu Kościoła. Nowy termin posiedze-
nia zostanie podany minimum z czte-
rotygodniowym wyprzedzeniem. Jed-
nocześnie też, mimo obiektywnych 
trudności, organa Kościoła działają  
w sposób ciągły, aby zgodnie ze swo-
imi kompetencjami zapewnić organi-
zacyjne funkcjonowanie Kościoła. Tak 
konsystorz, jak i rada synodalna, prze-
szły na system spotkań online. 

Organizatorzy Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 
2019/2020” także przesunęli termin 
finału. Pierwotnie był on zaplanowany 
na 21 marca 2020 roku. Obecnie jest 
przesunięty na 20 czerwca. 

Diecezja cieszyńska
W parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) 

7 marca br. odbyła się VII sesja VI 
kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. 
Synod rozpoczęto nabożeństwem spo-
wiednio-komunijnym prowadzonym 
przez bpa Adriana Korczago. Następ-
nie synodałowie przenieśli się do bu-
dynku Augustany.

Po przyjęciu protokołu z poprzed-
niej sesji, bp Adrian Korczago przed-
stawił sprawozdanie ze swojej działal-
ności oraz działalności diecezji w 2020 
roku. Synod zatwierdził sprawozdanie 
biskupa oraz sprawozdania komisji 
młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewan-
gelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji 
religijnej, kapelanów szpitalnych, dusz-
pasterza więziennego, duszpasterza 
niesłyszących oraz metodyka naucza-
nia lekcji religii.

Sprawozdanie finansowe diecezji za 
2019 rok zaprezentował kurator die-
cezji Tomasz Bujok, a Jan Machalica 
zreferował sprawozdanie komisji re-
wizyjnej. Synod zatwierdził sprawoz-
danie finansowe, a na wniosek komi-
sji rewizyjnej udzielił absolutorium 
radzie diecezjalnej za rok 2019. Po-
nadto znowelizowano preliminarz bu-
dżetowy na rok 2020.

Podczas obrad synodałowie dysku-
towali także o zagrożeniu koronawiru-
sem i związanych z tym sposobach dys-
trybucji Sakramentu Ołtarza. Wielu 
uczestników dyskusji postulowało, by 
nie korzystać ze wspólnego kielicha  
w tradycyjnej postaci, lecz wykorzy-
stać małe kielichy. Zwracano uwagę 
na odpowiedzialne przystępowanie do 
Wieczerzy Pańskiej, a także sugerowa-
no, by w przypadkach wyraźnych ob-
jawów ostrej infekcji parafianie pozo-
stali w domach i uczestniczyli w nabo-
żeństwach transmitowanych przez In-
ternet oraz nabierali sił, by po wyzdro-
wieniu mogli wrócić do społeczności 
nabożeństwowej w parafiach. 

Diecezja wrocławska
We Wrocławiu 7 marca br. obrado-

wał synod diecezji wrocławskiej. Na 
swojej IX sesji przyjął sprawozdania 
biskupa diecezji, duszpasterzy: młodzie-

Wiosenne synody diecezjalne
żowego, ewangelizacyjno-misyjnego, 
więziennego oraz komisji diakonijnej.

Obrady rozpoczęto nabożeństwem 
w kościele Opatrzności Bożej, a na-
stępnie odbywały się w sali parafial-
nej. Sprawozdania prezentowane były 
w większości w formie filmów lub pre-
zentacji multimedialnych, co podnio-
sło atrakcyjność przekazu. Gratulacje 
z okazji 5-lecia służby złożyli bisku-
powi Waldemarowi Pytlowi przedsta-
wiciele rady diecezjalnej. Synod po-
witał diakon Martę Zachraj-Mikołaj-
czyk, która z dniem 1 lutego rozpoczę-
ła służbę w diecezji wrocławskiej. 

W głosowaniach synod przyjął spra-
wozdanie finansowe diecezji z dzia-
łalności kultowej za rok 2019 oraz 
preliminarz budżetowy na rok 2020. 
Radzie diecezjalnej udzielono absolu-
torium. Biskup przypomniał, aby du-
chowni udzielali Komunii Świętej 
zgodnie z przekazanymi zaleceniami 
z uwagi na zagrożenia wynikające  
z epidemii koronawirusa. Zachęcano 
również do przekazywania 1% na or-
ganizacje pożytku publicznego.

ks. Cezary Królewicz

Diecezja mazurska
Siódma sesja VI synodu diecezji ma-

zurskiej odbyła się 7 marca br. w Mi-
kołajkach. Tradycyjnie obrady roz-

poczęły się nabożeństwem spowied-
nio-komunijnym, które poprowadził 
biskup diecezjalny Paweł Hause i ks. 
Bogusław Juroszek, miejscowy pro-
boszcz. Kazanie podczas nabożeństwa 
wygłosił obecny na obradach biskup 
Kościoła Jerzy Samiec.

Podczas nabożeństwa wprowadzo-
no w urzędowanie nowego duszpaste-
rza ewangelizacyjno-misyjnego, któ-
rym został ks. Tomasz Wigłasz z Bia-
łegostoku, oraz ks. Łukasza Stachelka 
z Olsztyna – nowego duszpasterza 
więziennego. Oboje zastąpili na tych 
stanowiskach emerytowanego ks. Pio-
tra Mendrocha.

Po wspólnej modlitwie rozpoczęto 
obrady w sali parafialnej. Dyskutowa-
no nad sprawozdaniem finansowym  
i sprawozdaniami merytorycznymi bi-
skupa oraz duszpasterstw środowisko-
wych. Informację o swoich działa-
niach przekazali kapelani Wojska Pol-
skiego i Straży Granicznej. Synod przy-
jął także preliminarz na rok 2020 oraz 
dyskutował o planach i zamierzeniach 
na kolejny rok. W tej części obrad głos 
zabrał biskup Kościoła.                XWP 

Synody diecezji katowickiej, po-
morsko-wielkopolskiej i warszaw-
skiej na razie nie odbyły się ze wzglę-
du na wprowadzenie stanu zagrożenia 
epidemicznego. 



W YDARZENIA

W dniu swoich 92 urodzin, 14 mar-
ca 2020 r., zmarł biskup Janusz 
Narzyński, który w latach 1975-1991 
kierował Kościołem Ewangelicko-
-Augsburskim w Polsce. Urodził się 
14 marca 1928 r. w Warszawie jako 
syn Teofila i Elżbiety z domu Orivo. 
W latach 1949-1953 studiował na 
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uni-
wersytetu Warszawskiego. W dniu 
6 maja 1956 r. został ordynowany na 
duchownego przez biskupa Karola 
Kotulę. Do 1958 r. był wikariuszem 
w parafii w Mrągowie. Następnie ja -
ko stypendysta Światowej Federacji 
Luterańskiej studiował w Getyndze 
(Niemcy). Po powrocie pracował jako 
katecheta w parafii Wniebowstąpie -
nia Pańskiego w Warszawie. Od 1965 r. 
był wikariuszem biskupa Andrzeja 
Wantuły. 

W związku z przejściem w stan 
spoczynku ze względu na stan zdro-
wia bpa A. Wantuły, 23 lutego 1975 r. 
Kolegium Wyborcze Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego wybrało ks. 

Janusza Narzyńskie-
go nowym bisku -
pem. Uroczysty akt 
introdukcji odbył się 
6 kwietnia 1975 r. 
w kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie. 
Prowadził ją ustępu-
jący bp Andrzej Wan-
tuła, a asystentami 
byli luterańscy bisku-
pi: Jan Michalko ze Słowacji i Włady-
sław Kiedroń z Zaolzia (Czechosło-
wacja).

Przez wiele lat, do 1993 r., był pra-
cownikiem naukowym Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej w War-
szawie, jednym z najwybitniejszych 
znawców historii i teologii Marcina 
Lutra oraz Reformacji w Polsce. Pro-
wadził wykłady z historii dogmatów, 
dziejów luteranizmu w Polsce, teo -
logii ksiąg wyznaniowych, symbo -
liki, wybranych zagadnień teologii 
ewangelickiej. Za działalność nauko-
wą i ekumeniczną Wydział Teologii 

Ewangelickiej Uni-
wersytetu w Bratysła-
wie nadał mu tytuł 
doktora honoris causa. 

Od 22 marca 1983 r. 
do 18 grudnia 1986 r. 
bp Janusz Narzyński 
piastował funkcję pre-
zesa Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Od 6 
lutego do 5 kwietnia 

1989 r. był jednym z trzech, obok 
ks. Bronisława Dembowskiego i ks. 
Alojzego Orszulika z Kościoła Rzym-
skokatolickiego, obserwatorów ko-
ścielnych obrad Okrągłego Stołu. Na 
sesji Synodu Kościoła, który obra-
dował od 5 do 6 stycznia 1991 r. po-
prosił o przeniesienie go w stan spo-
czynku. Uroczyste pożegnanie odbyło 
się 2 maja 1991 r.

Jego żoną była, zmarła w lipcu 
2019 r., Barbara Enholc-Narzyńska, 
długoletnia dyrektor Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce. Z kolei zmarły 
w 2014 r. jego brat – ks. Tadeusz 
Na rzyński, był przez wiele lat pro-
boszczem ewangelickiej parafii w Byd-
goszczy. Trzeci z braci – Juliusz Na-
rzyński jest artystą malarzem.

Pogrzeb tylko w ścisłym gronie 
rodzinnym odbył się 18 marca na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie. Żegnał go proboszcz 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie ks. Dariusz Chwastek. 
Oficjalne pożegnanie na uroczys -
tym nabożeństwie wspomnieniowym 
z udziałem gości ekumenicznych i za-
granicznych jest przewidziane po za-
kończeniu pandemii.  

Odeszli do Pana
bp Janusz Narzyński (1928-2020)

biskup Kościoła 
Jerzy Samiec

prezes Synodu Kościoła 
ks. Adam Malina

Zasmuceni wiadomością o odejściu naszego Brata pocieszamy się nadzieją 
zmartwychwstania wyrażoną w słowach Zbawiciela z Ewangelii Jana:

„I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, 
i będzie się radowało serce wasze, 

a nikt nie odbierze wam radości waszej” J 16,22.

Rodzinie i Przyjaciołom

śp. bp. Janusza Narzyńskiego
Biskupa Kościoła, Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

WYDAWNICTWO
poleca

48 zł

Księgi wyznaniowe 
Kościoła luterańskiego

Księgarnia Augustana 
43-300 Bielsko-Biała, 

pl. M. Lutra 3, tel. 33 815 04 31, 
www.ksiegarnia.augustana.pl, 

e-mail: ksiegarnia@augustana.pl

38 zł
Tony Lane
Wiara, rozum, świadectwo
Dzieje myśli chrześcijańskiej

5 zł

Reformatorzy
ks. Marcin Luter
Mały katechizm

20 zł



W dniu 9 marca 2020 r. zmarł 
w szpitalu w Bielsku-Białej ks. Jan 
Szklorz. Urodził się 24 maja 1943 r. 
w Us troniu. W czerwcu 1969 r. ukończył 
Chrześcijańską Akademię Teologicz-
ną w Warszawie. Ordynowany został 
23 listopada 1969 r. w Rybniku. Po or-
dynacji skierowany został jako wika-
riusz do Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Jaworzu koło Bielska-Białej.

Od 15 maja 1976 r. ks. Jan Szklorz 
zamieszkał w Radomiu i był admini-
stratorem dwóch parafii: w Radomiu 
i w Lublinie. W kwietniu 1985 r. wy-
brany został proboszczem parafii ra-
domskiej. Jednocześnie nadal był dusz-
pasterzem parafian z Radomia, Kielc, 
Lublina i Kuzawki – wsi położonej 
nad Bugiem przy granicy z Białorusią. 
To obszar części dzisiejszych woje-
wództw świętokrzyskiego i lubelskie-
go. W tej służbie towarzyszyła mu 
i wspierała go żona Halina. Była orga-
nistką, prowadziła chór, a także, co 
ważne przy tych odległościach, była 
kierowcą swojego męża.

Obok pracy parafialnej ks. Jan 
Szklorz angażował się również w ruch 
ekumeniczny. Miał wykłady na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
w kieleckim Wyższym Seminarium 
Duchownym, wygłaszał kazania w ko-
ściołach rzymskokatolickich. Z dniem 
30 listopada 1995 r., ze względu na 
stan zdrowia, przeszedł na emeryturę 
i zamieszkał z żoną w Jaworzu.

Pogrzeb ks. Jana Szklorza odbył się 
w sobotę, 14 marca w kościele ewan-
gelickim w Ustroniu. W związku z ogło-
szonym stanem epidemicznym żegnała 
go tylko najbliższa rodzina i ograniczo-
na liczba parafian i duchownych. Kaza-
nie wygłosił bp Jan Szarek. Życzeniem 
wdowy było, aby zamiast kwiatów 

przekazywać ofiary 
na parafie w Radomiu 
lub Lublinie, gdzie 
przez lata służyli.

W liście kondolen-
cyjnym w imieniu pa-
rafii w Lublinie pro-
boszcz ks. Grzegorz 
Brudny i kurator rady 
parafialnej Jolanta Szafrańska napisali: 
„Z wielkim żalem, smutkiem i bólem 
wierni parafii lubelskiej odebrali żałob-
ną wieść o śmierci Czcigodnego Księdza 
Jana Szklorza, niezapomnianego pasto-
ra zboru w Lublinie. (…) Proboszcz Jan 

ks. Jan Szklorz (1943-2020)

biskup Kościoła 
Jerzy Samiec

prezes Synodu Kościoła 
ks. Adam Malina

Poruszeni wiadomością o śmierci naszego Brata 
odnajdujemy pocieszenie w słowach Jezusa Chrystusa 
z Ewangelii Mateusza:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” Mt 11,28.

Żonie, Rodzinie i Przyjaciołom

śp. ks. Jana Szklorza
duszpasterza oraz wieloletniego proboszcza parafii radomskiej

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Szklorz zasiał to ziarno, 
z którego odrodził się 
po raz kolejny zbór, 
w którego powstanie 
już nikt nie wierzył. Bu-
dował on swoje dzieło 
z mozołem, nie szczę-
dząc czasu, poświęceń 
i serca. Budował – i zbu-

dował! (…) Pomimo że wielu z Jego 
dawnych parafian Wszechmocny Bóg 
powołał przed Nim do wieczności, pa-
miętamy o Jego zasługach, a wiedza 
ta przekazywana jest kolejnym poko-
leniom zboru, który zbudował”.  

Wszystkim, którzy zamiast kwiatów na pogrzebie

śp. ks. Jana Szklorza 
tak licznie złożyli dary 

na potrzeby naszych parafii, 

w których Zmarły był postawiony 

w służbie Ewangelii, 

składamy serdeczne podziękowanie. 

Parafia Radom oraz Parafia Lublin

PODZIĘKOWANIE

Biografia założyciela „Zwiastuna Ewangelickiego”, duchownego, który nową drogą poprowadził 
Kościół ewangelicki w Polsce. Wszędzie, gdzie służył jako duchowny, rozwijał i wspierał poczucie 
polskiej tożsamości narodowej. Był postacią niezwykłą: łączył w sobie cechy przywódcy 
duchowego z temperamentem działacza społecznego i kulturalnego. Jego dokonania są inspirują 
współczesnych. 

Autor, Tadeusz Stegner, historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny znawca dziejów prote-
stantyzmu, zajmuje się m.in. kwestiami narodowymi i wyznaniowymi w Europie środkowo-wschod-
niej w XIX i XX wieku. Laureat Nagrody i. ks. Leopolda Otto w pierwszej edycji, w 2003 roku.

poleca

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

33 zł
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Kościół w czasach koronawirusa

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 wie-
le rządów wprowadza tzw. „społeczny dystans”, czyli nakaz fi-
zycznego oddalenia się od siebie. Takie regulacje, w coraz więk-
szym stopniu, pociągają za sobą ograniczenia także dla sposobu 
funkcjonowania Kościoła, zwłaszcza w sferze związanej z prowa-
dzeniem nabożeństw.

Zdajemy sobie sprawę, że te ograniczenia są trudne dla Koś-
ciołów, których tożsamość wyraża się w gromadzeniu się ludzi 
w jednej przestrzeni wokół Słowa i sakramentów. Kiedy Ciało 
Chrystusa nie może spotkać się w jednym miejscu, co wtedy ma-
my robić?

Chcielibyśmy zaproponować kilka refleksji teologicznych i dusz-
pasterskich.

Kościół w przestrzeni publicznej
Kościoły znajdują się w przestrzeni publicznej i w związku 

z tym podlegają prawom i przepisom wydawanym przez rządy 
danego kraju. Kościoły będą wspierać wysiłki rządów, które pro-
mują i chronią życie. W związku z tym, Kościoły będą wspierać 
regulacje dotyczące zdrowia publicznego i sprawiedliwe wysiłki 
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, który doty-
ka bez wyjątku wszystkich ludzi. Kościoły są również wezwane 
do dawania przykładu odpowiedzialnego przestrzegania polityki 
publicznej. Czasami mogą one nawet naciskać na władze lokalne 
i krajowe, aby zaostrzyły ograniczenia w przemieszczaniu się 
i zwoływaniu zgromadzeń w celu ochrony najsłabszych i osób 
starszych.

Wzywamy Kościoły członkowskie Światowej Federacji 
Luterańskiej do wspierania i przestrzegania przepisów, 
które wprowadzane są przez rządy w celu promowania 
i ochrony życia.

Nabożeństwa i sakramenty w czasach wyjątkowych
W normalnych okolicznościach Kościół, wierny nakazowi 

miłosierdzia, tworzy wspólnotę z chorymi i odizolowanymi. 
Jednakże, gdy podyktowane jest to wskazaniami medycznymi, 
dobrobytowi bezbronnych bliźnich najlepiej służy niespotyka -
nie się.

Codziennie doświadczamy takich duszpasterskich wyjątków 
dotyczących milionów dzieci i dorosłych w naszych Kościołach, 
których systemy odpornościowe są zagrożone przez długotrwałe 
choroby lub związane z nimi leczenie. Choć jest to duszpastersko 
trudne, przestrzeganie zasad izolacji zmniejsza ryzyko infekcji 
i najlepiej służy ich zdrowiu.

Jako luteranie wyznajemy, że jesteśmy wyzwoleni przez Bożą 
łaskę dzięki wierze. Jesteśmy wolni od religijnego przymusu. 
Nasza wolność obliguje nas do miłości i troski o bliźniego. Nasze 
decyzje są podyktowane miłością, która wyraża się w duchu sa-
modyscypliny.

W czasach globalnej pandemii, takiej jak COVID-19, nie zbie-
ranie się w jednym miejscu w celu przeżywania nabożeństwa 
jest więc wyrazem miłosierdzia i solidarności. Nie umniejsza 
to naszego uwielbienia Boga, ale uosabia go w nowy sposób. 
Nie czyni nas mniej Kościołem, ale w pełni Kościołem. To jest pa-
radoks miłosierdzia, który przychodzi wraz z obecną pandemią 
COVID-19.

Wzywamy Kościoły członkowskie Światowej Federacji 
Luterańskiej do życia w tych wyjątkowych czasach z ufno-
ścią w łaskę i moc Ducha Świętego, który nieustannie two-
rzy i odnawia Kościół.

Pozostawanie razem, a jednocześnie fizycznie oddaleni
Niektóre Kościoły dzięki odpowiednim środkom technicznym 

gromadzą wiernych online lub za pośrednictwem telewizji lub 
radia. We wspólnotach, które nie mają takich możliwości, para-
fie rozprowadzają materiały drukowane do domów, aby konty-
nuować chrześcijańską edukację i uwielbienie Boga w domu.

W kilku regionach powszechne jest korzystanie z mediów spo-
łecznościowych. Wykorzystuje się je do dzielenia się modlitwa-
mi, wersetami biblijnymi, pieśniami i nagranymi kazaniami. 
Tworzone są grupy, które pozostają w kontakcie i modlą się ra-
zem, nawet jeśli nie spotykają się na żywo.

W czasach pandemii, gdy dzielenie się chlebem i winem nie 
jest możliwe, pocieszamy się myślą, że Słowo jest źródłem łaski, 
którą można otrzymać poprzez modlitwę, śpiew, czytanie i roz-
ważanie Bożego Słowa, pamiętaniu o wspólnocie i o naszych 
bliźnich. Duch Święty jest obecny, gdy wyznajemy imię Boże, na-
wet jeśli jesteśmy sami.

Luter w Jak należy się modlić. Dla Mistrza Piotra Balwierza 
(1535) napisał: „Nigdy nie myślcie, że klękacie lub stoicie sami, 
raczej myślcie, że cały Kościół stoi obok was i stoicie wśród nich 
we wspólnej, zjednoczonej prośbie, której Bóg nie może lekcewa-
żyć. Tam możemy znaleźć Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, Boga 
Ducha Świętego, to znaczy Boga, który codziennie nas uświęca”.

Nabożeństwo jest więc proaktywnym znakiem solidarności, 
która jest pełna nadziei.

W tych wyjątkowych czasach, wzywamy Was do przeży-
wania reformacyjnej zasady Ecclesia semper reformanda 
(Kościół musi się stale reformować) i odnajdywania no-
wych sposobów gromadzenia się w imię Jezusa i oddawa-
nia czci Trójjedynemu Bogu.

Wsparcie ze strony Biura Wspólnoty
Jako wspólnota Kościołów zjednoczonych w uwielbianiu Boga, 

dobrze wiemy, co to znaczy być geograficznie odległym od sie-
bie, a jednocześnie ściśle ze sobą związanym. To doświadczenie 
jest źródłem inspiracji dla nas wszystkich. Dzisiaj, choć jesteśmy 
fizycznie oddzieleni, jesteśmy zjednoczeni przez Boga, który czy-
ni nas jednością.

Biuro Wspólnoty będzie nadal wspierało Was cotygodniowy-
mi modlitwami, które mogą być wykorzystywane w niedziele, 
zarówno w wersji drukowanej, jak i w mediach społecznościo-
wych. Chcemy zaprosić Was do wykorzystania ich jako źródła za-
chęty i przypomnienia, jak Boże powołanie czyni nas jednością 
pomimo dzielących nas odległości. Czerpiemy odwagę ze słów 
apostoła Pawła, który wiedział, że fizyczny dystans nie jest prze-
szkodą, ponieważ „ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne 
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,39).

Wasi w Chrystusie,
abp dr Musa Panti Filibius, prezydent ŚFL

ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny ŚFL

tłum. Anna Wrzesińska

List pasterski



Ze świata luterańskiego

SPOTKANIE  CHRZEŚCIJAN
Graz 2020, 3-5 lipca 2020 r. ODWOŁANE

Szanowni Państwo, 
Drogie Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele!

Z powodu pandemii koronawirusa musimy dziś z wielkim żalem odwo-
łać Spotkanie Chrześcijan, które przygotowywaliśmy wspólnie na 3-5 
lipca 2020 roku. Prosimy o zrozumienie naszej decyzji, którą musieliśmy 
podjąć w tej wyjątkowej sytuacji. Niestety, nie jesteśmy w stanie przeło-
żyć tego wydarzenia o rok z powodów organizacyjnych, czasowych i per-
sonalnych.

Bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie Spotkaniem Chrześcijan. 

Oczywiście wszystkie zarejestrowane osoby i grupy otrzymają z powro-
tem uiszczone już opłaty za uczestnictwo. Przygotujemy zwroty pieniędzy. 
Prosimy w obecnej sytuacji o odrobinę cierpliwości w realizacji wypłat.

Dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliźnich!
Z serdecznymi pozdrowieniami od biskupa Michaela Chalupki (Ko-

ściół Ewangelicko-Augsburski), superintendenta Thomasa Hennefelda 
(Kościół Ewangelicko-Reformowany) i superintendenta Stefana Schröc-
kenfuchsa (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

Wasz austriacki zespół przygotowawczy Spotkania Chrześcijan w Grazu 

Włochy.      Kościół Ewangelicko-Luterański we Włoszech (Chie-
sa Evangelica Luterana in Italia) prowadzi w Neapolu Szpital 
Ewangelicki Villa Betania. Jest on położony w jednej z najbied-
niejszych części miasta i zapewnia specjalistyczną pomoc lu-
dziom wszystkich wyznań oraz niewierzącym, oferując bezpłatne 
leczenie także imigrantom i innym, którzy nie są w stanie zapła-
cić za opiekę medyczną. Sytuację w tej placówce medycznej 
przedstawia Cordelia Vitiello. Jest ona członkinią Rady Świato-
wej Federacji Luterańskiej, a przede wszystkim przewodniczącą 
rady zarządzającej szpitala. 

Gdy liczba zachorowań na koronawirusa we Włoszech wzro-
sła znacząco w drugim tygodniu marca, zarząd podjął trudną de-
cyzję o zawieszeniu większości świadczeń i przygotował miejsca 
dla osób wymagających natychmiastowego leczenia objawów 
związanych z wirusem. Choć większość zgonów miała miejsce 
w miastach i miasteczkach na północy Włoch, to obecnie we 
wszystkich regionach kraju rośnie liczba infekcji i ofiar śmiertel-
nych. „To bardzo trudna sytuacja – mówi Vitiello – ale dostoso-
wujemy się najlepiej, jak potrafimy i staramy się znaleźć sposo-
by radzenia sobie z kryzysem”.

Lekarze i inni pracownicy pracują przez całą dobę, ale braku-
je im masek chirurgicznych, fartuchów ochronnych i rękawi-
czek. Kościół ewangelicki w Chinach, gdzie liczba zakażeń male-
je, nawiązał kontakt ze szpitalem i wysyła potrzebne zapasy 
sprzętu. We Włoszech wiele fabryk zmieniło swój profil produk-
cji i wytwarza niezbędny sprzęt medyczny.

Vitiello jest również zaniepokojona długoterminowymi kon-
sekwencjami kryzysu, w tym problemami finansowymi. Ona 
i reszta rady, w skład której wchodzą członkowie siedmiu wło-
skich wspólnot protestanckich, są głęboko wdzięczni za fundu-
sze, które zostały obiecane przez Kościół Ewangelicko-Luterań-
ski w Ameryce (ELCA), a także za zwiększenie regularnego wspar-
cia ze strony Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Wirtember-
gii (Niemcy) oraz Kościoła waldensów we Włoszech.

Zgodnie z wytycznymi rządu włoskiego parafie luterańskie 
we Włoszech nie organizują żadnych nabożeństw. „Duchowni 
nagrywają codzienne modlitwy i komunikują się z parafianami 
na przykład za pomocą aplikacji WhatsApp – wyjaśnia Vitiello – 
ponieważ ludzie starają się pozostać w kontakcie i wspierać się 
nawzajem”. Włosi szukają sposobów na uspokojenie się. Temu 
służą m.in. codzienne wieczorne koncerty, podczas których lu-

dzie zbierają się – na odległość – na balkonach swoich mieszkań, 
aby wspólnie śpiewać ulubione piosenki lub czytać poezję. „Wy-
daje mi się, że pod koniec kryzysu pojawią się nowe style życia – 
mówi Vitiello – ludzie zaczynają rozumieć, że życie to coś więcej 
niż tylko praca i odkrywają na nowo znaczenie kultury, rozmo-
wy i kontaktów międzyludzkich”.

na podstawie: www.lutheranworld.com

W ciągu ostatnich kilku dni Bratnia Pomoc Gustawa Adolfa 
w Niemczech (Gustav-Adolf-Werk; GAW) otrzymała wiele infor-
macji od swoich Kościołów partnerskich na temat sytuacji w ob-
liczu pandemii koronawirusa.

Syria.     Pastor Ibrahima Nseira z arabskiej wspólnoty ewan-
gelickiej NESSL napisał, że wszystkie szkoły, w tym protestanc-
kie, zostały zamknięte. „Nie jestem przekonany, że opieka zdro-
wotna wytrzyma ten kryzys” – pisze pastor Nseir. „Boję się o na-
szych parafian. Prawdopodobnie dobra opieka medyczna bę-
dzie tylko w Damaszku”. Opisuje także katastrofalną sytuację 
w Aleppo związaną z zaopatrzeniem w żywność.

Wenezuela.   Panuje tam duża niepewność. Swoboda prze-
mieszczania się jest ograniczona w całym kraju. Brakuje żywno-
ści, co było już problemem wcześniej, a ludzie są głodni i nie mo-
gą nic kupić. Rząd nie ma środków na poradzenie sobie z tym 
kryzysem. Nikt nie wie, ile osób w Wenezueli zostało zarażo-
nych.

Kolumbia.    Siedziba Kościoła w Kolumbii została zamknięta, 
pracownicy pracują zdalnie. Wszystkie wydarzenia kościelne zo-
stały odwołane. Duchowni zostali poproszeni o znalezienie 
twórczych sposobów na utrzymanie Kościoła we wspólnocie. 
„W czasach kryzysu jesteśmy wdzięczni za wsparcie poprzez mo-
dlitwę wszystkich braci i sióstr na całym świecie. Szczególnie 
dziękujemy GAW za wszelkie wsparcie. Będziemy się modlić za 
was wszystkich!” – napisał biskup Atahualpa Hernández.

Chile.   Pastor Nicole Oehler opisuje sytuację w luterańskiej 
szkole Belén Villa O’Higgins: „Tutaj szkoły były zamknięte po-
czątkowo na 14 dni, ale potrwa to dłużej. Niestety nasi wolonta-
riusze z zagranicy muszą w tym tygodniu opuścić kraj. Chile 
przeszło z jednego stanu wyjątkowego do drugiego. Referen-
dum w sprawie nowej konstytucji powinno zostać przełożone – 
wszyscy się z tym zgadzają. Epidemia zaostrza problemy społecz-
ne i dopiero się okaże, jak wszystko się rozwinie”.

na podstawie: www.unserekirche.de

Pandemia ogarnia wiele krajów
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Smutne święta?
W  cieniu Świętej trójcy ks. Piotr Gaś



Spojrzałem do kalendarza parafialnego, a potem do mo
jego – nazwijmy go rodzinnym, osobistym. Część ter

minów musiałem zawiesić. Inne skreślić, a jeszcze inne 
prolongować bez wskazania nowej daty. Wszystko z powo
du tego, co było jeszcze niedawno odległe od mojego kra
ju, mojego miasta, mojej rodziny, mojego miejsca pracy,  
o czym czytałem, co widziałem na poruszających obra
zach w emitowanych wiadomościach. 

Teraz wszystko się zmieniło. Jest w moim kraju, moim 
mieście. Jeszcze nie wiem, jak bardzo zbliży się do mo

ich najbliższych, do mojego zboru, do mnie? Właściwie 
nic nie wiem o tym, co przede mną. Wszystko jest tylko 
przewidywaniem, rodzajem nadziei na spełnienie, pra
gnieniem, opartym na dotychczasowym doświadczeniu  
i wiedzy. Ale jak będzie? Nie wiem! 

Dzisiaj całe zagrożenie dla 
zdrowia i życia jest bliżej, 

niż tego chciałem i mogłem so
bie wyobrazić. Cóż jednak zna
czy moje chcenie? Po raz kolej
ny przekonuję się, że w tym 
świecie wiele dzieje się niezależnie od mojego chcenia  
– daleko, a także blisko – wbrew mojemu chceniu i moim 
wysiłkom. Czy to lekcja, która winna nakłonić do rezy
gnacji z aktywności? Dla mnie to lekcja pokory! Chyba 
wszyscy w przyspieszony, radykalny i bolesny sposób 
uczymy się pokory. Po raz kolejny przekonujemy się prze
cież, że możemy wiele, ale nie wszystko. 

Potrafimy dużo, mamy poczucie własnej wartości, siły, 
kreatywności, radości z podejmowania różnorakich 

odpowiedzialności. Wszak wydajemy w świecie gigantycz
ne pieniądze na obronę krajów, ludzi, dobrostanu i oto 
okazuje się, że to wszystko jest nieprzydatne. Jest złą in
westycją. Na nic rakiety, czołgi, supernowoczesne myśliw
ce, lotniskowce, broń elektronicznego zabezpieczenia lub 
ataku. Teraz rozglądamy się za czymś dużo prostszym – 
maseczką, środkiem dezynfekcyjnym, dobrym mydłem  
i czystą, bezpieczną wodą. Potrzebujemy na gwałt sku
tecznego leku, respiratora. Wreszcie, nie na końcu, po
trzebujemy człowieka, który nie zostawi nas samych, kie
dy dopadnie nas to coś. Człowieka, który nie odwróci się 
od nas z odrazą i lękiem, ale pozostanie z nami, żeby nas 
odprowadzić do krawędzi. Da nam nadzieję, że kiedy on 
nie będzie już nas mógł trzymać, uchwyci nas ktoś inny. 
Ten, który poprowadzi nas poza krawędź, do wieczności, 
do domu Ojca. 

Jeszcze niedawno takie stwierdzenia niektórzy trakto
wali jako smucenie – mówiąc potocznie. Pandemia 

wgniotła nas w nowe, trudne doświadczenie. Żyjemy  

w realnym zagrożeniu w globalnym wymiarze. To coś no
wego, niespodziewanego. Zmusza do refleksji, przebija się 
coraz silniej do świadomości. Coraz częściej tu i tam sły
chać, że świat po pandemii nie będzie już tym samym 
światem, że zacznie się jakby od nowa. Zobaczymy, jak 
będzie, jeśli Bóg pozwoli. Myślę sobie, że warto postarać 
się, aby to działanie w świecie „od nowa”, było nie tylko 
dobrym początkiem. Warto postarać się i pomodlić o to, 
żeby „od nowa” stawało się tym, co jest postrzegane jako 
„odnowa” – odnowa całego człowieka.

Spojrzałem do kalendarza. Są w nim wpisane dni Wiel
kiego Tygodnia i Wielkanoc. Co tu zrobić? Co ewentual

nie odwołać, a może wręcz skreślić, bo mamy pandemię? 
Jeśli jednak już są święta i utrzymujemy je w naszych ka
lendarzach, jakie będą i jakie powinny być? Z całą pewno

ścią inne – inne w naszych rodzinach i parafiach, w kraju 
i na świecie. Wydaje się, że pandemia pozbawiła nas 
wszystkiego i jest smutno, a przed nami są także smutne 
święta w tym roku. Co z naszymi tradycjami, zwyczajami, 
poruszającymi zgromadzeniami? Czy można sobie wyo
bra zić święta bez tego wszystkiego?

Bywa, że gdy coś tracimy, dopiero wtedy odkrywamy, 
co jest prawdziwe, wartościowe, najważniejsze. Myślę, 

że pandemia powinna nas skłonić do tego, żebyśmy wiele 
przemyśleli i wrócili do Tego, który jest naszym począt
kiem – do Boga. Modlę się o to, aby dla mojej rodziny, mo
jego zboru, Kościoła powszechnego, mojego kraju i świa
ta, nastał początek, który przeobrazi się za łaską Boga  
w odnowę człowieka. Mamy szansę na wyjątkowy Wielki 
Tydzień i Wielkanoc. Czytajmy z uwagą świadectwa ewan
gelistów. To także świadectwa o uczniach i uczennicach, 
którzy myśleli, że spotkała ich katastrofa, wszystko zawa
liło się, że to już koniec. Potrzebowali namysłu, a przede 
wszystkim spotkania ze zmartwychwstałym Panem, żeby 
odkryć, że na ich oczach dokonało się coś nowego, czego 
nic i nikt nie może zburzyć. 

To jest właśnie Ewangelia dana nam w Chrystusie. W cza
sie pandemicznego ogołocenia mamy szansę doświad

czyć bliskości Boga – jeszcze silniej niż wcześniej. To dzieje 
się wtedy, kiedy jesteśmy z Nim sam na sam – jak Chrystus 
w Getsemani, jak Szymon nad Jeziorem Tyberiadzkim  
w trakcie rozmowy ze zmartwychwstałym Panem. Takie 
były pierwsze święta. Smutne święta?

Pandemia powinna nas skłonić do tego, 
żebyśmy wrócili do Boga.
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WIECZORNA ZADUMA ks. Jan Badura

Czas Marty

 Zwiastun Ewangelicki 7/202038

 

Opustoszały miejsca wielkich i ruchliwych ludzkich skupisk. 
Gdy dla naszego własnego dobra przyszło nam pozostawać 
w domach, może pojawić pytanie: Co zrobić z dłużącym się 
czasem? Trzeba wyłączyć w sobie „szwendacza” i zająć się 
czymś na miejscu. Można oczywiście rozmyślać i medytować, 
ale potrzebne jest jakieś urozmaicenie. Wtedy dobrze jest za-
jąć się prostymi sprawami. Wtedy nastaje czas Marty.

Pokrzepiające historie
Nawet powierzchowny czytelnik Biblii zna historię Marii 

i Marty z Betanii. W domu dwóch sióstr i ich brata Łazarza 
Pan Jezus był częstym gościem, przyjmowanym z wyjątkową 
serdecznością. Oczywiście każda z sióstr miała swoją receptę 
na Jego przyjęcie. Każda z nich chciała okazać Mu swoje zain-

nie dają możliwości pełnego działania? Pracuje. Znajduje miej-
sce do służebnej działalności” (Kornel Michejda, Wspomnienia 
chirurga, s. 307). Gdy nastaje czas Marty, nawet posiadając 
najbardziej zwyczajne zajęcie, możemy rozbudować przestrzeń 
naszego pożytecznego istnienia. Możemy wtedy odkryć bardzo 
dawno odłożone do wykonania, a czekające na realizację prace. 

„Szczęśliwy dom, gdzie radzi cię witają”
Obecnie nie mamy możliwości takiego pielęgnowanie 

wspólnoty, jak dotychczas. Jednak religijnie rozbudzonemu 
człowiekowi poczucie szczęścia dają duchowe spotkania 
z Jezusem – poprzez Słowo Boże. Miejsce naszego pobytu 
w odosobnieniu może okazać się cudownym azylem, 
jeśli ten czas spędzamy z Jezusem. 

Działanie w przestrzeni do-
mu jest czasem Marty. Trzeba 
umieć się przestawić, rozwi-
nąć w sobie, jak ona, prak-

tyczny zmysł. Umiejętnie podzielić 
czas na twórcze, zawodowe działa-

nie, realizowanie prywatnych zajęć i na wypoczynek. 
Zacytowana w śródtytule pieśń ks. Philipa Spitty mówi o do-

mu, w którym mamy poczucie Bożej opatrzności i troski Pana 
Boga o nasze istnienie. Znaczy to, że: „Szczęśliwy dom, gdzie 
każdą radość dzielisz, jak chleb dzieliły święte dłonie Twe, (…). 
O, bądź wszak z nami pośród życia znoju, błogosław dobrym 
i złym naszym dniom, a potem prowadź w Królestwo Pokoju, 
gdzie w chwale błyszczy wielki Ojca dom” (ŚE 469,5). 

Potrzeba matką wynalazku
Nie odbywają się spotkania parafialne. Nie spotykamy się 

na nabożeństwach. Ale to nie znaczy, że jesteśmy daleko od 
Pana Boga. Pojawiły się formy budowania wspólnoty w no-
wych warunkach, nie tylko ciekawe, ale i zasadne. W przestrze-
ni domu można usłyszeć przekaz Ewangelii i razem z innymi 
– obecnymi tylko duchowo – schylić głowę do modlitwy, a po-
tem razem wypowiedzieć głośno z wszystkimi, którzy czuwają 
tak jak my, Modlitwę Pańską. Codziennie spośród wielu co-
dziennych ewangelickich rozmyślań możemy otworzyć wybra-
ny tom i odnieść do siebie, i swoich działań przeczytane Słowo 
Boże. Są w naszych ewangelickich domach postylle. Czekają 
na otwarcie. Mamy tyle możliwości – także dzięki mediom 
elektronicznym transmitującym nabożeństwa i inne religijne 
przekazy. Zostaliśmy obdarowani niezliczoną rzeszą pracowi-
tych umysłów i rąk na ten trudny, niespodziewany czas! 

Na koniec myśl o służbie. Abyśmy mogli funkcjonować, po-
trzebni są ofiarni ludzie, którzy swoje działania realizują w trud-
nych warunkach – dla wspólnego dobra. Ewangelicy rozumieją 
wykonywany zawód jak powołanie. Nadszedł ten moment, aby-
śmy Panu Bogu podziękowali, że nadal są ludzie, którzy w tak 
trudnej chwili autentycznie realizują swoje powołanie. 

 

Odosobnienie może okazać się cudownym azylem,

  jeśli ten czas spędzamy z Jezusem.

teresowanie. O Marii mówimy częściej, ale nie na jej postawie 
chcemy się tu skupić. Marta realizowała się w przygotowaniach, 
w trosce, by spotkanie z Nim było możliwie jak najbardziej uda-
ne, aby niczego nie zabrakło. Krzątała się wokół zwyczajnych, 
domowych spraw. Być może miała zupełnie inną osobowość 
niż siostra i była przekonana, że szczegóły są bardzo ważne. Kie-
dy jesteśmy w skomplikowanej sytuacji, ważne stają się detale, 
szczegóły, dbałość, by nie popełnić nierozważnego kroku. Mo-
że i nam, współczesnym, potrzebny jest taki czas spokojnego 
działania w wielu dziedzinach i zajęciach, których dotąd nie 
braliśmy pod uwagę. Marta z Betanii wykorzystywała swój czas 
z pełną pasją. Jej postawę możemy przyjąć za pewne wskazanie.

Po drugiej wojnie światowej chirurg, profesor Kornel Mi-
chejda – były dziekan wydziału medycznego Uniwersytetu 
w Wilnie, wprawił w zdumienie urzędników Ministerstwa Zdro-
wia w Warszawie, gdy przedstawił 15 prac przygotowanych do 
publikacji. Na pytanie: „Kiedyż pan to zrobił?” – odpowiedział: 
„Co robi odpowiedzialny człowiek, kiedy warunki społeczne 
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Pod krzyżem Golgoty
Patrząc na ten krzyż trudno uwierzyć, że Jezus – czło-

wiek i zarazem Bóg – mógł być bity, opluwany, a później 
długie gwoździe przebiły Jego dłonie i stopy. Jak uwie-
rzyć, że mogło to spotkać człowieka, który jednym sło-
wem uciszył burze na jeziorze, miał władzę nad demona-
mi i przywracał do życia zmarłych. Człowieka, który 
oznajmił swym uczniom: „Dana mi jest wszelka moc na 
niebie i ziemi” (Mt 28,18). A teraz wisi na drzewie hańby, 
między bezwzględnymi złoczyńcami. Krew leje się z ran 
rąk i nóg, i z poranionego cierniową koroną czoła.

Pamiętamy, że to przecież On sam, osobiście „uniżył 
samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do 
śmierci krzyżowej” (Flp 2,8), gdyż tylko w ten sposób 
mógł uchronić wierzących od wiecznej śmierci i zagwa-
rantować zbawienie. 

Trudno także wielu ludziom uwierzyć, że taki los spo-
tkał Go z woli kapłanów oddanych służbie Bożej, znaw-
ców i strażników Księgi, wykonawców jej praw. Byli bo-
wiem pełni najświętszych słów wyrażających miłość 
i troskę o człowieka, a we-
wnątrz pełni egoizmu, dbali 
nie tyle o jakość wiary, ale 
o swoje najwyższe dobro – 
dobro świątyni jerozolimskiej 
i swej tam pozycji, nie o dzieci 
Boże, które powinny być trak-
towane jako dobro najwyższe.

Na Golgocie było słychać 
tyle drwin z Jezusa i to z ust 
ludzi pełnych pobożności, ale 
tylko tej rytualnej, a nie tej 
Bożej, którą cechuje miłosier-
dzie. Apostołowie zapisali 
w Ewangeliach tylko jeden 
głos odrębny, oddający hołd 
Zbawicielowi, a był to głos po-
ganina – oficera rzymskich 
żołnierzy wykonujących egze-
kucję: „Zaiste, ten był Synem 
Bożym (...) człowiek ten był 
sprawiedliwy” (Mt 27,54; 
Mk 15,39; Łk 23,47).

Kapłani, uczeni w Piśmie, 
faryzeusze, a więc reprezen-
tanci bogobojnych, jedyni 
prawowierni, nie widzieli w 
tym zdradzonym, umęczo-
nym i umierającym człowieku Mesjasza, ale dostrzegł to 
rzymski poganin. Byli bezmyślnie jednomyślni, a podob-
na tendencja panuje i dzisiaj. Ich jedyną prawdą tego ty-
godnia w Jerozolimie była nienawiść do nieakceptowa-
nej nauki. Z tego zrodził się ten rozbrzmiewający wtedy 
krzyk: „Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj!” (Łk 23,21).

Ten krzyk będzie się odbijał echem w historii ludzko-
ści przez wieki. Mieli go w swych myślach i na swych ję-
zykach, różni prześladowcy atakujący: muzułmanów, Ży-
dów, albigensów, waldensów, husytów, lutrów i kalwi-
nów… i tak aż po wiek osiemnasty. Zapomniano znowu 
świętych słów Chrystusa: „Abyście się wzajemnie miło-
wali, jak ja was umiłowałem” (J 13,34).

Obecnie niezbyt wielu ludzi zastanawia się specjalnie 
nad wydarzeniami Wielkiego Piątku, tego najważniejszego 
dnia w historii chrześcijaństwa. Przecież jednak nie moż-
na przejść obojętnie wobec śmierci Jezusa, śmierci strasz-
nej, męczeńskiej, świadomej z Jego strony i dodatkowo 
z punktu widzenia prawa niesprawiedliwej, bo niewin-
nej. Usiłuje się to przypominać w budynkach kościelnych 
w sposób dość uproszczony, bo budując pamiątkowe 
groby.

A przecież nie grób jest w tym wydarzeniu najważniej-
szy, tylko krzyż, na którym Jezus zmył nasze grzechy. Nie 
grób, tylko Jego zmartwychwstanie. Nie jakaś dekoracja 

w kościele, ale wiara w ła-
skę Tego, który nie wahał 
się wziąć na siebie brudu 
grzechu całej ludzkości 
i zmyć go swoją krwią. 
I nie za własne winy, któ-
rych nie miał, ale za nasze 
ludzkie – z całych dziejów 
świata – poniósł śmierć. 
Wzniósł się ponad poziom 
tego, co nazywamy czło-
wieczeństwem, by uwol-
nić nas od szatana i śmier-
ci, i otworzyć nam drogę 
do swego królestwa, 
gdzie będziemy żyć w Jego 
obecności.

Dlatego zmartwych-
wstanie jest oznaką zwy-
cięstwa nad złem tego 
świata, zwycięstwem mi-
łości nad nienawiścią 
i przykładem dla nas 
wszystkich, że tylko w Je-
zusie, w nikim innym, ma-
my naszego Nauczyciela 
życia i Zbawiciela. 
Gdy przyjdzie czas, gdy 

będziemy przytłoczeni troskami, chorobami, samotni czy 
opuszczeni, On przyjmie nas z otwartymi ramionami 
w swoim domu, gdyż dawno już nam oznajmił: „Pójdźcie 
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciąże-
ni, a Ja wam dam ukojenie”(Mt 11,28). Dziękujemy Ci, 
Panie Jezu!

Chrystus 
nie wahał się 
wziąć na siebie 
brudu grzechu 
całej ludzkości 
i zmyć go swoją krwią. 
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* * * 
Wykonało się
to mój wielki 
okrzyk triumfu
wszystko wypełniłem
wybawionym dzieckiem
od wszelkiego grzechu
ciebie uczyniłem
idź przez życie swoje
triumfu mego drogą
gdy się potkną
nogi twoje
ręce me wspomogą
krzyż na ziemi
moim tronem
cierniowa korona
wiedzie do domu
w Ojca ramiona
Wykonało się

bp Paweł Anweiler


