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       Niech Zmartwychwstały Pan
będzie obecny na naszych drogach życia.

Niech opromienia nas blaskiem i przemienia to, 
co szare w kwitnący ogród…

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się w nas źródłem siły, mocy i wiary.

Błogosławionych pełnych Chrystusa Świąt Wielkiej Nocy

 życzą: ks. Marek Twardzik i Rada Parafialna 

   „ Chrystus Pan wstał z martwych po swych mękach twardych. 
Stąd mamy pociech wiele, Chrystus nasze wesele, zmiłuj się Panie!” 
                                                                                                                        

[ŚE 173,1]
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ROK KOŚCIELNY: CZAS PASJI I WIELKANOC

CZAS PASJI. czas pasyjny bierze swoją nazwę od łacińskich słów 
poprzedzających w wielki piątek czytanie historii męki pana Jezusa: „Passio Domini 
nostri secundum…” co znaczy dosłownie po polsku: „Męka Pana naszego Jezusa 
Chrystusa według…” i następuje nazwa ewangelii, z której jest ona czytana. a więc 
„Passio” znaczy po polsku „Męka” czyli rozpamiętywanie męki naszego pana Jezusa 
chrystusa. w tym czasie zastanawiamy się nad męką, cierpieniem naszego pana, 
jakie ona miała znaczenie dla nas i dla naszego zbawienia. kulminacyjnym okresem 

czasu pasyjnego jest wielki tydzień rozpoczynający się niedzielą palmową. kolejnym 
ważnym dniem wielkiego tygodnia jest wielki czwartek – dzień ustanowienia 
wieczerzy pańskiej. Jest to nie tyle dzień smutku co radości i wdzięczności za 
Sakrament komunii świętej, który nam pan Jezus ustanowił i pozostawił i w którym to 
możemy przeżywać jakże ważną społeczność z naszym zbawicielem. najważniejszym  
dniem czasu pasyjnego i wielkiego tygodnia jest niewątpliwie wielki piątek, dzień 
zbawczej śmierci pana Jezusa. kościół luterański jako spadkobierca reformacyjnej 
„teologii krzyża” ten dzień niezwykle uroczyście święci. w wielki piątek zazwyczaj 
odprawiane są dwa nabożeństwa. wierni gremialnie przystępują do komunii świętej, 
liturgia ma charakter żałobny, ksiądz ubrany jest na czarno, antependia na ołtarzu i 
na ambonie są też koloru czarnego, nie dzwonią dzwony (ostatni raz dzwonią w wielki 
czwartek na nabożeństwo wieczerzy pańskiej). do starej tradycji ewangelickiej 
należy zachowanie w domu ciszy, bez radia i telewizora. do tradycji ewangelickiej 
należy zachowanie w wielki piątek postu. w okresie pasyjnym diakonia polska w 
ramach akcji „7 tygodni bez...” rozdaje skarbonkę pasyjną, do której składane są 
zaoszczędzone pieniądze przeznaczone na cele charytatywne. 

WIELKANOC w kościele ewangelickim jest tak samo wielkim świętem, 
jak wielki czwartek, wielki piątek, czyli tzw. „Triduum paschalne” („Trzy dni 
wielkanocne – paschalne”). w poranek wielkanocny na śląsku cieszyńskim  o  
godz. 5.oo odprawiane są uroczyste nabożeństwa zwane „Jutrznią” wielkanocną. 
nabożeństwa te noszą charakter wielkanocnej radości, zarówno w liturgii, w 
pieśniach ludu i chóru. przy śniadaniu wielkanocnym często spożywa się jajka jako 



        INFORMATOR PARAFIALNY nr 1 / 2017     6  

symbol życia, bo jak małe kurczątko wychodzi ze skorupy do samodzielnego życia, tak 
pan wstał z martwych z grobu kamiennego i dlatego wolno nam śpiewać: „ Gdyby 
nie był powstał, / świat by w piekle został; / lecz że z grobu pan idzie, / zaradzone jest 
biedzie, / zmiłuj się pnie!” [śe 173,3]

Sens tego dnia wyraża się w odkryciu, że to Jezus Chrystus ma władzę 
nad życiem i śmiercią. Nad tymi, którzy ufają Jezusowi, śmierć również 
nie ma już swej władzy. Gdyby historia Boga wśród ludzi skończyła się w 
wielki piątek, to ostatnimi słowami o ludzkości byłyby: wina, bunt,  bezbożność, 
opuszczenie przez Boga, a w końcowym efekcie: bezsens i zwątpienie.  na krzyżu 
Jezusa chrystusa zostałoby zniweczone całe nasze życie moralne i religijne przez to, 
że udowodniono mu jego grzeszność. ale przecież życie nie może się tak skończyć, 
jest przecież dążeniem do czegoś ostatecznego, do absolutu, do sensu, do logos, do 
Boga. cóż to by było za szukanie prawdy, gdyby tej prawdy nie było, gdyby nie Bóg a 
człowiek byt ostateczną miarą tego, co jest prawdziwe i fałszywe.

Jeżeli Bóg umarł, to jesteśmy teraz ludźmi najbardziej godnymi pożałowania. 
co to znaczy? Jak można, to zrozumieć? co to jest zmartwychwstanie? co z pustym 
grobem? cały szereg pytań ciśnie się na wargi: ale ważne jest tylko jedno: Bóg się 

przyznał do chrystusa i dotknął Go swym życiem wiecznym i teraz żyje chrystus, bo 
Bóg żyje, bo żyje miłość Boża. to nam wystarcza. na temat, jak to się stało, możemy 
dociekać i rozmyślać. nie zmieni to niczego w tym, że się wydarzyło. Jeśli jednak Bóg 
żyje, to - mimo krzyża - żyje też miłość, a my nie żyjemy w grzechach, bo Bóg nam je 
odpuścił. on się przyznał do Jezusa, a Jezus do nas. Jeżeli Jezus żyje, to wiara nasza 
otrzymuje nowy sens. a my jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi. wielkanoc to Boże 
tak w stosunku do grzesznej ludzkości, to nowy sens dla naszego działania. to jest 
wielkanoc.

nie opuszczenie przez Boga - lecz pełnia Boga; nie człowiek i jego tytaniczne 
zwycięstwo nad bóstwem, lecz Bóg i Jego potężne zwycięstwo nad ludzkością, nad 
śmiercią, grzechem i buntem - to jest wielkanoc!                  (źródło: www.luteranie.pl)
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DWA  OBRAZY OSTATNIEJ WIECZERZY...

czas pasji to czas refleksji i zadumy 
nad życiem i śmiercią Jezusa chrystusa. 
czas wyciszenia, kiedy podążamy wraz 
z Jezusem przez kolejne wydarzenia z 
Jego życia, aż na krzyż. ale jest to także 
czas refleksji nad naszym życiem, naszy-
mi relacjami z Bogiem. czas pasji jest, 
czy też powinien być niczym hamulec w 
naszym szybkim trybie życia. a pomóc 
może nam w tym właśnie obraz, czyli 
dzieło sztuki. Gdyż 
obraz, jeśli się nad 
nim zatrzymamy 
daje wytchnienie, 
zmusza do refleksji, 
do zastanowienia, 
zadumy. 

Jesteśmy społe-
czeństwem bardzo 
zagonionym, mamy 
wiele obowiązków, 
wiele codziennych 
czynności sprawia, 
że żyjemy szybko 
i nie mamy czasu. 
Jednak gdy wcho-
dzimy do muzeum 
lub zabytkowego 
kościoła, wchodzi-
my w inną rzeczy-
wistość. Spokój, cisza..., zegarek zwalnia, 
czas płynie wolniej. za drzwiami tram-
waje, autobusy, gwar życia, a my pod-
chodzimy wolnym krokiem do obrazu, 
fresku czy mozaiki, żadne myśli nas nie 
odrywają, wspaniała atmosfera, by od-
począć i w spokoju pomyśleć. 

Już od dawna nie jesteśmy społe-
czeństwem słowa, czytamy coraz mniej 
książek. Jesteśmy społeczeństwem obra-
zu, ale ściślej mówiąc obrazu filmowego. 
to bardzo wygodne, oglądając film nie 

musimy za dużo myśleć o tym co będzie 
dalej, kolejne klatki same nam to ukażą. 
patrząc na obraz musimy pomyśleć, co 
było wcześniej i co będzie dalej? obraz 
zmusza do refleksji. Jest niczym klawisz 
„stop klatki” na naszym telewizyjnym 
pilocie. obraz jednak nie jest, jak foto-
grafia, dokładnym odwzorowaniem rze-
czywistości. obraz zamyka w sobie duszę 
artysty, jego wizję. dlatego patrząc na 

obraz, każdy z nas 
może go inaczej in-
terpretować. nie 
ma jednej, jedynej 
właściwej interpre-
tacji. każdy robi to 
sam, jak czuje, jak 
mu umysł i dusza 
podpowiada. i to 
jest całe piękno ob-
razu! 

dwa obrazy 
„Ostatnia Wie-
czerza” Leonar-
da da Vinci oraz 
„Portret dzieci 
Adama” Rudolfa 
Hausnera (oba ob-
razy znajdują się na 
kolorowej okładce 

str. 1). pierwszy to niedościgniony wzór 
dla wielu malarzy, arcydzieło najwyższej 
klasy, kwiat renesansu, który możemy 
podziwiać na ścianie refektarza (jadal-
ni dla zakonników) w klasztorze Santa 
Maria delle Grazie w Mediolanie. 
Jakże fascynujący musiał być moment 
odsłonięcia. oto obok stołów zakonni-
ków pojawia się Jezus i apostołowie, 
którzy razem z nimi siedzą i spożywają 
posiłek. kunszt i geniusz leonarda spra-
wiają, że refektarz jakby powiększył się 
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o drugą salę, gdzie odbywa się ostatnia 
wieczerza Jezusa z uczniami. i w pew-
nym momencie z ust Jezusa padają sło-
wa: „Zaprawdę powiadam wam, iż 
jeden z was wyda mnie.”(Mat 26,21;) 
leonardo da Vinci uchwycił właśnie ten 
moment. reakcją na te słowa, widoczną 
na obrazie, jest wielkie poruszenie! ale 
nie chaos. widzimy cztery trójki uczniów 
połączone gestem i ruchem. dwanaście 
reakcji dwunastu apostołów. każda inna! 
apostołowie jakby z niedowierzaniem, 
poruszeni, nieco odsuwają się od stołu i 
zdziwieni, wzburzeni, przerażeni jakby 
pytają: „Chyba nie ja Panie?”(Mat 
26,22b;) puśćmy wodze fantazji i patrząc 
od lewej zobaczmy, a może i usłyszmy... 
pierwsza trójka: Bartłomiej, aż przysta-
nął i mówi: „ja do tego nie dopuszczę”, 
Jakub Młodszy łapie piotra jakby chciał 
go zapytać: „czy ty wiesz coś o tym?” i 

andrzej, który nic z tego nie rozumie. 
druga trójka: piotr zrywa się i śpieszy do 
nad wyraz spokojnego Jana, który siedzi 
najbliżej Jezusa i jakby nalega: „zapytaj 
Go?” rozmowie tej przysłuchuje się Ju-
dasz. trzymając sakwę odwraca tylko 
głowę i jakby obawia się pytania piotra 
i możliwej odpowiedzi Jezusa? Judasz 
jest wśród nich, razem z nimi, ale tylko 

fizycznie, psychicznie jest jakby odizolo-
wany. 

i prawa strona stołu, trzecia trójka: 
najbliżej Jezusa siedzi tomasz, który z 
niedowierzaniem pyta: „czy ja dobrze 
słyszę?”, a Jakub Starszy i filip z całych 
sił starają się przekonać Jezusa mówiąc: 
„chyba nie ja, ja nigdy!” i ostatnia już 
trójka apostołów: wzburzony Mateusz 
zwraca się do Judy: „co on mówi?”, a 
Juda jakby pyta Szymona: „kogo ma na 
myśli?” Szymon, rozkładając ręce odpo-
wiada: „nie wiem?” Spokój widzimy tylko 
na twarzy Jezusa: bez reakcji, bez emo-
cji, całkowity spokój, jakby to wszystko 
było poza nim. 

Jeden moment, jedno zdanie i tyle 
emocji... czy one i nam się udzielają? 
chyba tak, skoro tak wielu malarzy, ar-
tystów powracało i nadal powraca do 
„ostatniej wieczerzy” leonarda da Vinci. 

Spójrzmy teraz na inny obraz: „Por-
tret dzieci Adama” Rudolfa Hausne-
ra, współzałożyciela wiedeńskiej szkoły 
realizmu fantastycznego. obraz mani-
fest! obraz, który pyta: Jakie znaczenie 
ma dla nas współczesnych ludzi ostatnia 
wieczerza? i odpowiada: Żadnego! nic! 
Skończyła się! Stół ostatniej wieczerzy 
sprowadzony został do roli stołu bilardo-
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ŚMIERĆ BOGA

wego. obraz oskarża nas: Co zrobiliście 
z Ostatnią Wieczerzą? Co zrobili-
ście z Jezusem? i wręcz sama ciśnie się 
na usta odpowiedź: Sprowadziliście wiarę 
do nic nie znaczących scen i gestów! Jak 
bilard, zabawa, który był ulubioną grą 
mieszczańską XiX wieku. autor ukazuje 
kryzys wiary współczesnego człowieka, 
dla którego wiara jest jak rozrywka, coś 
lekkiego, mało znaczącego. 

Stół ostatniej wieczerzy został jak-
by wyrwany z obrazu leonarda, pozo-
stały także rusztowania potrzebne do 
namalowania oryginału. Mistrz leonar-
do w klasztornym refektarzu umieścił 
ostatnią wieczerzę nieco ponad stoła-
mi zakonników. Być może, aby zazna-
czyć rangę i świętość ostatniej wiecze-
rzy. współcześnie świętość ta została 

ściągnięta na dół, została przekreślona, 
sięgnęła bruku. dziś nie ma świętości, 
wszystko się profanuje. wiara stała się 
obrazem dewocyjnej tandety, kiczem, 
który wdziera się w nasze życie. ostatnią 
wieczerzę możemy zobaczyć na brylocz-
kach, gobelinach, koszulkach... 

Jeśli ten obraz nas szokuje to dobrze, 
to spełnił on swoje zadanie! niechaj po-
budza nas do refleksji: czym jest dla nas 
w naszym zsekularyzowanym społeczeń-
stwie wiara? czy już tylko przeżytkiem, 
czy jeszcze czymś ważnym? oto są pyta-
nia do nas wszystkich skierowane. czas 
pasji jest najlepszym, aby na nie spróbo-
wać odpowiedzieć. a prawdziwie szczera 
odpowiedź ukarze nam prawdę o nas sa-
mych. Jaka ona jest...?

ks. Marek Twardzik

czy zastanawialiście się kiedyś nad 
tym, jak wyglądałby świat bez Boga? co 
by było gdyby najwyższy i wszechmocny 
opuścił człowieka i udał się na zasłużoną 
„emeryturę”? czy życie nie byłoby wte-
dy prostsze i nie 
dawało więcej 
przyjemności? 
chrystus jako 
zwykły śmier-
telnik, bez pier-
wiastka i mocy 
Bożej, człowiek 
królem i pa-
nem tego świa-
ta. niczym nieograniczony, uwolniony 
od zniewolenia, przymusów, nakazów, 
zakazów. z pozoru piękny świat, zbliżo-
ny do tego zastanego w bajkach, gdzie 
wszystko jest proste i kończy się happy 
endem. czy nie chcielibyśmy żyć w takiej 
rzeczywistości?

Myślę, że każdy z nas ma własną wizję 
świata idealnego. w zależności od zainte-
resowań, skrytych marzeń, pewnie wielu 
mogłoby taki obraz stworzyć w swojej 
głowie. przykładowo dla kogoś kocha-

jącego sport, 
bycie gwiazdą 
światowej piłki, 
z czym wiąże się 
sława, pienią-
dze, spełnianie 
wszystkich za-
chcianek, itp., 
mogłoby w pełni 
wystarczyć. dla 

ludzi ubóstwiających słodycze - kraina 
czekolady, dla tych, którzy zmagają się z 
ciągłymi problemami – świat bez zmar-
twień, bólu, łez. podobnych scenariuszy 
moglibyśmy mnożyć w nieskończoność. 
czy w takich realiach potrzebny byłby 
Bóg? czy umieścilibyśmy Go w naszym 
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idealnym świecie? na pierwszy rzut oka 
są to bardzo proste pytania, na które od-
powiedź wydaje się być oczywista – tak, z 
pewnością znalazłoby się dla niego miej-
sce. dyskusja zakończona, temat można 
odłożyć na bok. przecież chrześcijanin 
nie może stwierdzić inaczej. ale czy aby 
na pewno? 

czas pasyjny charakteryzuje zadu-
ma nad istotą śmierci krzyżowej chry-
stusa. wydarzenie to odbija się szero-
kim echem, pomimo upływu tysięcy lat. 
ciągle go wspominamy, przeżywamy, 
doświadczamy. w wielu świadectwach 
nawrócenia można usłyszeć, że to cier-
pienie i krzyż zbawi-
ciela zmieniły życie, 
ale także perspek-
tywę patrzenia na 
świat, ludzi dookoła. 
na tygodniowych, 
czy też niedzielnych 
nabożeństwach do-
wiadujemy się, iż nie 
można przejść obok 
tej historii obojęt-
nie. a gdyby jej tak 
w ogóle nie było? 
Gdyby chrystus zo-
stał „tylko” męczen-
nikiem, jak setki innych osób. czy coś by 
się zmieniło? 

Może ktoś w tym miejscu stwierdzić, 
że te wszystkie pytania, które wyżej po-
stawiłem są banalne, a przez to i głupie. 
po co bawić się w gdybologię, zastana-
wiać nad tym co by było gdyby. nie przy-
niesie to nic dobrego, a jeszcze przez to 
tracimy swój cenny czas. Jednak uwa-
żam, że takie rozważania budują wiarę 
człowieka i osobistą relację z Bogiem. 
perspektywa życia bez wydarzenia krzy-
ża i zmartwychwstania chrystusa jest 
tragiczna. czasami wiele rzeczy przyj-
mujemy z zasady, bo po prostu tak było, 

jest i będzie, nie wgłębiając się w szcze-
góły. wiara w Boga jest czymś więcej niż 
tradycją. wiara kształtuje się każdego 
dnia, poprzez kontakt z bliźnimi, ale tak-
że Stwórcą. dzisiejszy świat wypiera te 
wartości, próbuje je ograniczyć. w świe-
cie nauki powstały pewne koncepcje, 
mówiące o tym, że pana zastępów, któ-
rego znamy z kart biblijnych już nie ma. 
odszedł na emeryturę, opuścił człowie-
ka, umarł. owszem kiedyś  działał, ale 
to było tysiące lat temu. teraz pozostały 
tylko wspomnienia…

Jednak Bóg nie jest historią, nie jest 
tradycją! współcześnie jesteśmy w stanie 

spotkać Go każdego 
dnia. idealny świat 
to ten, w którym on 
działa, będąc jego 
fundamentem. nic 
innego nie jest w 
stanie dać człowie-
kowi prawdziwego 
szczęścia. nawet 
najwspanialsza ka-
riera sportowca, wy-
grane miliony, sława 
i chwała zupełnie 
tracą swoje znacze-
nie wobec śmierci 

i zmartwychwstania Jezusa chrystusa. 
zbawienie i życie wieczne stanowią o 
wiele większą wartość niż uciechy tego 
świata. Życie bez Boga wydaje się być 
często wspaniałe, zrzucające cały cię-
żar, wszelkie bariery, ale tak naprawdę 
jest puste w środku, jałowe. zbawienie 
to obietnica, nadzieja, dar. nadaje czło-
wiekowi sens w jego egzystencji. ofiara 
chrystusa uwolniła od grzechu. przeka-
zała wszystkim ludziom wielki skarb. 

panuje często przekonanie, że chrze-
ścijanie są ograniczani przez nakazy i 
zakazy zawarte w piśmie świętym. nie 
mogą cieszyć się życiem, nie mogą z nie-
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WSPÓŁPRACOWNICY W PRZEKAZYWANIU
BOŻEGO POSŁANNICTWA

go w pełni korzystać. Jednak to nie jest 
prawda. wolność uzyskujemy tylko w 
Jezusie. to właśnie obietnica zbawienia 
ją przynosi. czeski teolog tomáš halík 
powiedział, że: wiara jest odważnym, 
ryzykownym krokiem naszej wolności 
poza ciasny krąg tego, co jest zagwa-
rantowane dowodami. wiara sięga da-
leko poza granice rozumu. 

Życie z Bogiem lub życie bez Boga. 
świat konfrontuje nas z tym dylematem 
każdego dnia. czy wiara nas ogranicza i 
zniewala, czy też wręcz przeciwnie ubo-
gaca i uwalnia? na ten okres świątecz-
ny, życzę każdemu z nas, doświadczenia 
mocy krzyża chrystusa oraz nadziei i 
radości wynikającej z Jego zmartwych-
wstania. amen                Samuel Gogółka

zostaliśmy stworzeni i ukształtowani 
w niepowtarzalny i bardzo unikalny 
sposób tak ,aby nasze życie mogło mieć 
znaczenie  dla Boga i ludzi. Jesteśmy 
powołani, aby wnosić coś do życia 
innych, a nie tylko brać. 
dlatego ważne jest, nie 
tylko jak długo będziemy 
żyć, ale jak będziemy 
żyć. nasza jakość życia 
musi odbijać się na życiu 
innych. Bóg pragnie 
nas używać i poprzez 
nas działać. w tym 
odkryjemy prawdziwy 
sens naszego życia. 
„Jego bowiem dziełem 
jesteśmy, stworzeni 
w Jezusie chrystusie do dobrych 
uczynków” /ef.2, 10/. kiedy Bóg 
powierza człowiekowi zadanie, to 
jednocześnie wyposaża go we wszystko, 
co jest niezbędne do jego wykonania. 
nasze umiejętności, dary i talenty 
nie tylko są udzielane dla osobistych 
korzyści, ale przede  wszystkim dla 
dobra innych, ku wspólnemu pożytkowi. 
Bożym zamierzeniem jest, abyśmy byli 
sobie wzajemnie potrzebni i troszczyli 
się jeden o drugiego. to nadaje naszemu 
życiu wielkie znaczenie. Jednym z 

najważniejszych zadań jakie Jezus 
przekazał swojemu kościołowi  nazwane 
jest  wielkim Misyjnym poleceniem 
„idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody…./Mat.28,19/. Misja, którą 

wykonywał Jezus kiedy 
był na ziemi, jest teraz 
naszą misją, ponieważ 
stanowimy Jego ciało. 
Głoszenie „dobrej 
nowiny”, czyli dzielenie 
się wieścią o Jezusie 
i pozyskiwanie ludzi 
dla niego to zadanie 
zostało powierzone 
każdemu, kto należy do 
„ Bożej rodziny”. nie 
jest ono alternatywą, 

ale obowiązkiem. w wypełnianiu tego 
zadania stajemy się Bożym partnerem. 
apostoł paweł nazywa takich ludzi 
Bożymi współpracownikami. takim 
przykładem jest małżeństwo akwili 
i pryscylli, które poznajemy w czasie 
misyjnych podróży ap. pawła. 

pochodzili z rzymskiej wspólnoty 
żydowskiej. prawdopodobnie na 
wskutek zwiastowania Jezusa 
chrystusa na jednym ze spotkań stali 
się chrześcijanami. Gdy imperator 
klaudiusz dekretem zarządził wygnanie 
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wszystkich Żydów w 49r, opuścili rzym 
i  udali się do koryntu. rzymski historyk 
Swetoniusz uzasadnia to wygnanie 
faktem, że Żydzi wywoływali zamieszki 
z powodu niejakiego „chresta”, co 
należy rozumieć chrystusa. los 
wypędzonych zdaje się być przesądzony. 
zostawiają swoje domy, pracę, krąg 
znajomych. Ustabilizowane i wygodne 
życie się skończyło. przed nimi wielka 
niewiadoma. ale Bóg ma szczególny 
plan dla tego małżeństwa. zamieszkali w 
koryncie i zajęli się wytwarzaniem płacht 
na namioty ze skór zwierząt. w tamtych 
czasach uprawianie rzemiosła było 

zaszczytną pracą. w tym samym czasie 
do koryntu przybywa również paweł 
z misją głoszenia Jezusa chrystusa. 
Jak sam pisze chciał pracą swoich rąk 
zarobić na swoje utrzymanie- „ani też 
u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, 
ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy 
pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie 
być ciężarem”/2 tes.3,8/. ponieważ znał 
to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i 
razem zajmowali się wyrobem namiotów. 
a co szabat  nauczał w Synagodze i 
przekonywał tak Żydów jak i Greków. 
wspólna praca i mieszkanie bardzo 
zbliża ludzi do siebie. Stają się otwarci 

na siebie, wymieniają swoje poglądy. 
Szybko przekonali się, że łączy ich 
chrześcijańska wiara.  ap. paweł musiał 
im opowiedzieć o swoim dramatycznym 
nawróceniu i o szczególnym spotkaniu 
ze zmartwychwstałym chrystusem. 
to utwierdziło ich we wierze tak, że 
niemal zachłannie przyjmowali każde 
jego słowo. zdecydowali, że włączą się 
w jego działalność misyjną. kiedy on 
nauczał Słowa Bożego stoją u jego boku i 
potwierdzają prawdę jego słów. wspólna 
praca, mieszkanie, a zwłaszcza duchowa 
jedność z tym małżeństwem to ogromne 
wsparcie dla pawła. w swojej trudnej 

misji bardzo potrzebował oddanych 
przyjaciół. ich praca przynosi konkretne 
duchowe owoce. w koryncie powstaje 
chrześcijański zbór. po półtorej roku 
paweł opuszcza korynt i udaje się w dalszą 
podróż misyjną. razem z nim podróżuje 
pryscylla i akwila. z pewnością to wielkie 
wyróżnienie dla tego małżeństwa, 
ponieważ ap. paweł uznał ich za godnych 
współpracowników i wypróbowanych 
naśladowców chrystusa, którzy potrafią 
innym przekazywać ewangelię o Jezusie. 

Jednak jest i druga strona 
misyjnego powołania. długie, męczące i 
niebezpieczne podróże. przeprowadzanie 
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się z miejsca na miejsce. przystosowanie 
się do nowej rzeczywistości oraz 
umiejętność nawiązywania więzi i 
współpracy z nowymi ludźmi. Żeby 
podjąć ten wysiłek i nowe związane 
z tym zadania trzeba być całkowicie 
przekonanym, że ludzie bez Jezusa i Jego 
odkupieńczej śmierci są zgubieni. kiedy 
zatrzymują się w efezie, paweł przekazuje 
im swoją pracę misyjną, a sam udaje się 
do cezarei. w efezie spotykają znanego 
kaznodzieję Żyda apollosa, który z 
entuzjazmem opowiadał o Jezusie. od 
razu spostrzegają, że nie ma on pełnej 
wiedzy. Jego kazanie kończyło się na 
dziele Jana chrzciciela. zapraszają go 
więc do swojego domu i z szacunkiem 
nie z wyższością dokładnie wyjaśniają 
ewangelię. prawdopodobnie powołują 
się na świadectwo pawła i jego nauczanie. 
to było bardzo wiarygodne źródło. 
apollos nie zatrzymuje tej prawdy dla 
siebie, ale natychmiast przekazuje dalej 
to przesłanie. w ten sposób tworzy się 
duchowy łańcuch Bożego posłannictwa, 
a każdy kto składa świadectwo jest w nim 
znaczącym ogniwem. również w efezie 
oddają swój dom dla założenia zboru. 
kiedy nie są już potrzebni w efezie, 
wracają z powrotem do rzymu. i znowu 
ich dom staje się miejscem zgromadzeń 
chrześcijan. zanim rozpoczną się 
straszliwe prześladowania w rzymie 
za cesarza nerona, nowo nawróceni  
chrześcijanie są już umocnieni wiarą i 
wspólnymi spotkaniami. 

pryscylla i akwila to także przykład 
jedności i harmonii w małżeństwie. Są 
jednomyślni w sprawach wiary i oboje 
widzą potrzebę zaangażowania się w 
misję. nie prowadzili ustabilizowanego 
życia. trzykrotnie zaczynali wszystko 
od początku. przed nimi pojawiała 
się konieczność zmiany miejsca 
zamieszkania i potrzeba otwarcia 

swojego domu na potrzebę wspólnych 
spotkań nawróconych pogan. ich 
wkład w powstawaniu nowych zborów 
chrześcijańskich był tak znaczący, że 
paweł napisał osobiste pozdrowienia oraz 
wyraził wielką wdzięczność: „pozdrówcie 
pryskę i akwilę, współpracowników 
moich w chrystusie Jezusie. którzy za 
moje życie szyi swej nadstawili, którym 
nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie 
zbory/ nawróconych/ pogan. także zbór, 
który jest w ich domu”/ rzym 16,3,4/. 
w tamtych czasach pierwsze zbory 
chrześcijańskie powstawały w domach. 
istniała konieczność kierowania i 
zarządzania nimi. najczęściej  takimi 
osobami byli właściciele domów. to na 
nich spadała odpowiedzialność nie tylko 
za organizację, ale również za nauczanie. 
pryscylla i akwila doskonale wywiązują 
się z tego zadania.  tym bardziej, że 
nauczanie przez kobietę w tamtej epoce 
nie było powszechnie przyjęte. 

współpracownik Boga często kojarzy 
nam się z osobą, która wykonuje 
szczególne zadania. najczęściej myślimy 
o misjonarzach, którzy są powoływani 
do głoszenia ewangelii w obcych 
krajach gdzieś na krańcach świata. 
tymczasem dla Boga każdy może być 
Jego współpracownikiem. w miejscu 
gdzie żyjemy, pracujemy, gdzie jest 
nasza społeczność parafialna. każdy 
z nas został obdarowany przez Boga 
różnymi umiejętnościami. ale tylko 
w konkretnych działaniach możemy 
odkrywać i rozwijać nasze predyspozycje. 
dopóki nie zaangażujemy się, nigdy nie 
dowiemy się w czym jesteśmy dobrzy. 
przed nami mogą pojawić się  nowe, 
twórcze możliwości przekraczające 
nawet nasze wyobrażenia. ale nawet 
małe rzeczy mają wielkie znaczenie, 
jeżeli wynikają z naszej miłości do Boga 
i ludzi.                Henryka Szarzec
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RELACJE Z BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

DZIECI CHÓRKOWE ŚPIEWAJĄ..!
Szybko płynie czas, nadszedł dzień, kiedy znowu stanęliśmy na scenie cieszyńskiego 

teatru, a to wielkie przeżycie dla nowych dzieci. po raz pierwszy na scenie teatru 
stanęły: Marta i ania Sztwiertnia, kajetan kurdun, kasia plinta, Julia Szwed, weronika 
cieślar. „Bóg tak ukochał cały świat, Bóg tak ukochał cały  świat, Bóg tak ukochał cały 
świat, dla nas się narodził „ - to refren nowej pieśni „na świat przyszedł Boży Syn „ przez 
którą chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za największy dar – zbawiciela. 
dziękujemy wszystkim chórzystom, całemu chórkowi za wykonanie tych pięknych 
pieśni, za przekazanie tej radosnej nowiny. dziękujemy naszym solistom olkowi 
kurdun, weronice cieślar, najmilce Brudny, ani Sztwiertnia, Jędrkowi kurdun, 
Jakubowi dziadeckiemu, ani twardzik, Julii drużkowskiej, weronice cieślar za 
deklamację Bożego Słowa i naszej orkiestrze olkowi i Jędrkowi kurdun, którzy pięknie 
zagrali na swoich instrumentach. chcemy też z serca podziękować weronice cieślar i 
ani Sztwiertnia, które w zastępstwie dziewczynek, które zachorowały wykonały partie 
solowe, było to dla nich wielkie wyzwanie z którego wywiązały się bardzo dobrze, 
serdecznie dziękujemy. wszystkim  chórzystom, tym najmłodszym i tym starszym 

życzymy wiele radości z śpiewania dla 
wielkiego wspaniałego Boga, niech 
pan Bóg wam błogosławi w nowym 
roku i udziela wytrwałości w dalszym 
śpiewaniu. Serdeczne podziękowania 
dla rodziców za pomoc w dowozie 
dzieci do teatru, dziękujemy za 
wzajemną współpracę, że zawsze 
możemy na was liczyć, życzymy wam 
Bożego Błogosławieństwa na każdy 
dzień nowego roku.

 w niedzielne popołudnie, 12 
stycznia nasz chórek, jak co roku 
pojechał do dzięgielowa gdzie śpiewał 

w domu opieki emaus. natomiast 3 marca występował w domu opieki w Ustroniu. 
dzieci zostały bardzo miło przyjęte przez pensjonariuszy, czego dowodem były długie 
i gromkie oklaski. Serdecznie też dziękujemy rodzicom za pomoc w transporcie dzieci. 
teraz dzieci ćwiczą program na święta wielkiej nocy, który jak zwykle zaprezentują 
podczas nabożeństwa w poniedziałek wielkanocny. Serdecznie zapraszamy też 
wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z chórkiem dziecięcym!!! 

KONCERT KOLĘD
Hej kolęda, kolęda... – w święto epifanii 6 stycznia, kolęda zawitała w progi 

kościoła Jana chrzciciela w cisownicy. radość Bożego narodzenia dotarła do 
naszych uszu i wypełniła nasze serca. wszystko rozpoczął miejscowy chór mieszany 
pod dyrekcją pana wiesława Jakubika. następnie z swoim programem wystąpiły 
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dzieci z chórku dziecięcego, który 
prowadzą panie halina Macura 
oraz Joanna Starzec. dopełnieniem 
tych wspaniałych doznań był występ 
żeńskiego zespołu Vocalis pod 
dyrekcja pani agnieszki Sochanek. 
za ten radosny wieczór, pełen 
duchowych doznań wszystkim 
wykonawcom serdecznie dziękujemy. 

NOWOROCZNE, 
PARAFIALNE SPOTKANIE 

PRACOWNIKÓW I 
WOLONTARIUSZY

w niedzielę 15 stycznia na sali parafialnej odbyło się spotkanie rady parafialnej, 
pracowników, wolontariuszy oraz wszystkich którzy w przeróżny sposób angażują 
się w funkcjonowanie naszej parafii. ks. Marek twardzik przywitał wszystkich 
bardzo serdecznie, a następnie wygłosił okolicznościowe rozważanie w kilku 
częściach dotyczące: „dobrej wiadomości”. „Co było by dla nas dobrą wiadomością? 
Bogactwo? Sława? Nie! Dobra wiadomość, to Ewangelia, radosna wieść o miłości 
Boga do człowieka, to radosna wieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie! To jest 
dobra wiadomość, że życie każdego człowieka może mieć sens, że każdy może znaleźć 
bezwarunkową miłość, głęboki pokój, prawdziwą wolność i niezmąconą radość. Ta 
dobra wiadomość jest taka, że Bóg, nie jest daleko od świata, od codziennego życia 
zwykłych ludzi, że chce być z nami każdego dnia!” 

następnie ks. Marek twardzik podziękował wszystkim za trud, zaangażowanie 
oraz wszelką pracę na rzecz naszej parafii w minionym 2016 roku. następnie głos 
zabrał kurator pan Bronisław raszka, przyłączając się do podziękowań, a szczególne 
podziękowania skierował do członków ustępującej rady parafialnej. Spotkanie 
przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze przeplatane wspólnym śpiewem kolęd 
i pieśni bożonarodzeniowych. podczas rozmów mogliśmy wsłuchiwać się i kątem 
oka oglądać koncert Bożonarodzeniowy trzech tenorów: Jose carrerasa, placido 
dominga oraz luciano pavarotiego. 

CIESZYN MIASTEM REFORMACJI
w nadolziańskim grodzie odbyło się kolejne ważne wydarzenie związane z 

jubileuszem 500. lat reformacji. na cieszyńskim rynku stanął bus reformacyjny – 
multimedialna wystawa prezentująca historię reformacji oraz jej współczesne aspekty, 
a w teatrze im. adama Mickiewicza Sejmik województwa śląskiego, rada powiatu 
cieszyńskiego i rada Miasta cieszyn spotkały się na uroczystej sesji. 8 lutego 2017 roku 
w cieszynie świętowano już od godziny dziesiątej, gdy w obecności duchownych diecezji 
cieszyńskiej, uczniów ewangelickich szkół, mieszkańców cieszyna oraz zaproszonych 
gości burmistrz ryszard Macura i biskup kościoła Jerzy Samiec wraz z biskupem diecezji 
cieszyńskiej adrianem korczago uroczyście otworzyli busa, zachęcając wszystkich do 
odwiedzenia wystawy oraz zapoznania się z historią i współczesnością reformacji. 
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tego samego dnia odbywała się 
również diecezjalna konferencja 
duchownych diecezji cieszyńskiej. 
w pierwszej jej części w Sali 
Sesyjnej miejskiego ratusza wykład 
poświęcony wzajemnym relacjom 
kościoła i demokracji wygłosił ks. 
dr Volker Jung. reformacyjny bus 
cieszył się przez cały dzień bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony 
zwiedzających. po południu został on 
zaprezentowany członkom Sejmiku 
województwa śląskiego, rady powiatu 
cieszyńskiego oraz radnym miasta 

cieszyna, którzy z rynku udali się do teatru im. adama Mickiewicza by wziąć udział 
w uroczystej, nadzwyczajnej sesji trzech gremiów, podczas której zaprezentowano 
wspólną rezolucję w sprawie jubileuszu 500 lat reformacji. podkreślono w niej zasługi 
ewangelików na rzecz rozwoju regionalnej społeczności i zgodnej, pełnej szacunku 
współpracy, która sprawia, że śląska różnorodność jest szansą i bogactwem kulturowym 
dla polski. Senatorowie andrzej kamiński i tadeusz kopeć wręczyli Biskupowi kościoła 
uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach 
polskich przyjętą przez Senat 
rzeczypospolitej polskiej 1 lutego 
2017 roku. podczas spotkania 
oprawę muzyczną zapewnił 
wyższobramski chór kameralny. 
poruszające przedstawienie 
związane z losami ewangelików na 
przestrzeni dziejów zaprezentowali 
uczniowie i nauczyciele liceum 
ogólnokształcącego towarzystwa 
ewangelickiego w cieszynie. 
pokazano również promocyjny film 
o cieszynie związany z projektem 
Miast reformacji.

KULIG PARAFIALNY
Zima, zima, zima… - mróz jest a śniegu nie ma..? ale skoro zima, to 

tradycyjnie już postanowiliśmy w parafialnej rodzinie spotkać się na kuligu! działo 
się to w sobotnie południe jedenastego lutego.  trochę mrozu, trzy wozy zaprzęgnięte 
w dwa wspaniałe rumaki, dobre humory i czegóż więcej nam potrzeba..? Było 
wspaniale, przejażdżka fantastyczna! a potem, kiedy już trochę zgłodnieliśmy 
cieplutka herbata, pyszne kiełbaski, rozmowy, rozmowy i śpiew jak na chórzystów 
przystało. a więc dużo radości, zabaw a dzieci szalały na pobliskiej górce gdzie o 
dziwo śnieg jeszcze był! Miłe integracyjne spotkanie!
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WPROWADZENIE RADY PARAFIALNEJ
w niedzielę 19 lutego w naszej parafii, podczas uroczystego nabożeństwa 

odbyło się wprowadzenie w urząd nowej rady parafialnej. wprowadzenia dokonał 
zwierzchnik diecezji cieszyńskiej ks. biskup dr adrian korczago, który wygłosił 
także okolicznościowe kazanie. członkowie rady parafialnej: Gluza Mirosław, 
Goryczka andrzej, Jakubik anna, kłoda Jan, Machalica henryk, Macura krzysztof, 
pilch andrzej, plinta Grażyna, raszka Bronisław, Sikora Bogusław, Sikora Sławomir, 
Szarzec henryka, woźniak 
Jolanta, Żarłok piotr, złożyli 
następujące ślubowanie: czy 
chcecie przyjąć urząd członka 
rady parafialnej parafii 
ewangelicko-augsburskiej w 
cisownicy, na który powołani 
zostaliście przez zgromadzenie 
parafialnej waszej parafii i 
czy pragniecie sprawować go 
zgodnie z ewangelią Jezusa 
chrystusa, która zawarta jest 
w Słowie Bożym wyłożonym 
czysto i wiernie w księgach 
symbolicznych naszego 
świętego kościoła ewangelicko-
luterańskiego? czy gotowi jesteście ponosić współodpowiedzialność z waszym 
proboszczem za przestrzeganie przez zbór ustalonego przez kościół porządku 
kościelnego w nabożeństwie, w pracy diakonijnej, ewangelizacyjnej i misyjnej, i 
mieć zawsze na względzie jedynie dobro kościoła i miejscowej parafii, jak również 
troszczyć się dla niej o zabezpieczenie materialne? Jeśli to jest waszą wolą, to niech 
każdy złoży ślubowanie słowami: Ślubuję, z pomocą Bożą.

na pierwszym posiedzeniu rady parafialnej ukonstytuowało się prezydium 
pady parafialnej. kuratorem wybrany został po raz kolejny pan Bronisław raszka, 
skarbnikiem pan Mirosław Gluza, a sekretarzem pan piotr Żarłok. wszystkim 
członkom rady parafialnej serdecznie gratulujemy!

DIECEZJALNY ZJAZD KONFIRMANTÓW
Grupa ok. 350 konfirmantów spotkała się w sobotę 25 lutego w drogomyślu 

na pierwszym diecezjalnym zjeździe konfirmantów. wśród nich byli także nasi 
konfirmanci z cisownicy. tematyka zjazdu dotyczyła Małego katechizmu Marcina 
lutra. organizatorzy za pomocą różnych elementów dostosowanych do zainteresowań 
i potrzeb młodych ludzi starali się jak najciekawiej zaprezentować zagadnienia, które 
konfirmanci poznają podczas przygotowania do konfirmacji.  na początku spotkania 
w kościele w drogomyślu zebranych przywitali Bożym Słowem ks. bp adrian 
korczago. następnie uczestnicy zostali podzieleni na 20 grup, w których wspólnie 
z moderatorem mieli w ciekawy, nowatorski sposób przedstawić treść danego 
przykazania, artykułu wiary bądź prośby Modlitwy pańskiej. powstawały więc 
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memy, komiksy, emotikonki oraz 
filmiki ilustrujące przekaz biblijnej 
prawdy. konfirmanci zaskakiwali 
swoimi pomysłami oraz sposobem 
zobrazowania katechizmowej treści. 
po wykonaniu zadania tematycznego, 
grupy brały udział w grze terenowo-
integracyjnej, podczas której mierzyli 
się z listą zadań do wykonania. 
komunikacja wewnątrz grupy 
odbywała się w większości za pomocą 
mediów społecznościowych, tam też 
uczestnicy umieszczali efekty swojej 
pracy. taka forma zaangażowania 

bardzo przypadła młodym ludziom do gustu. oprócz tego nie zabrakło również 
czasu na lepsze poznanie się, wspólne rozmowy, gry planszowe, wspólne oglądanie 
stworzonych prac na dużym ekranie. każdy z uczestników na obiad otrzymał burgera 
ze specjalnego food trucka, a na deser mógł posilić się drożdżówką. ten punkt 
spotkania również cieszył się ogromnym zainteresowaniem. po południu, w drugiej 
części programu, udział wzięła również młodzież pokonfirmacyjna z diecezji.  

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
dnia 3 marca po raz kolejny w naszej parafii, odbyło się nabożeństwo z okazji 

światowego dnia Modlitwy. liturgia tego szczególnego nabożeństwa, przygotowana 
przez kobiety z filipin przebiegała pod hasłem: „czy jestem wobec ciebie 
niesprawiedliwy?” tekstem przewodnim był zaś fragment ewangelii Mateusza 20, 
1-16 mówiący o gospodarzu, który wychodził kilkakrotnie  na rynek by wynajmować 
ludzi do pracy w winnicy. w tej historii biblijnej Jezus posłużył się przykładem hojnego 
gospodarza, aby pomóc nam w zrozumieniu, czym jest królestwo niebios. kazanie 
które wygłosiła diakon Urszula śliwka z Ustronia również dotyczyło sprawiedliwości 
Bożej i ludzkiej.  

po nabożeństwie odbyło się 
spotkanie w sali parafialnej, gdzie 
katechetka mgr Gabriela Sikora 
przybliżyła nam filipiny. zobaczyliśmy 
piękne zdjęcia oraz dowiedzieliśmy 
się wiele ciekawostek na temat tego 
egzotycznego dla nas kraju. Można 
było także skosztować potrawy 
kuchni filipińskiej przygotowane 
przez nasze panie. Było to bardzo 
udane popołudnie ze Słowem Bożym, 
modlitwą i przeżywaną wspólnotą 
z chrześcijanami z dalekich filipin. 
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dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się, aby to spotkanie 
mogło się odbyć. pamiętajmy również 
w swoich modlitwach o kobietach 
z filipin, które potrzebują naszego 
wsparcia.

SPOTKANIE MĘŻCZYZN
w sobotę 11 marca odbyło się 

pierwsze w tym roku spotkanie 
mężczyzn. tym razem postanowiliśmy, 
iż będzie to spotkanie z filmem. „Mój 
rower – cała prawda o facetach” w reżyserii piotra trzaskalskiego, to ciekawy film 
o relacjach pomiędzy mężczyznami. w jednym miejscu, a nawet w samochodzie 
spotykają się reprezentanci trzech pokoleń mężczyzn. konflikt jest nieunikniony. 
zwłaszcza, że panowie ewidentnie się nie lubią. Są dla siebie maksymalnie złośliwi, 
bezlitośnie uderzają w czułe punkty, ale, chcą czy nie chcą, muszą ze sobą wytrzymać. 
Mają przecież wspólną sprawę. dzięki niej poznają siebie, zaczynają rozmawiać i 

odkrywają, jak wiele dla siebie 
znaczą, a błędy, które popełniali 
przez lata, są do naprawienia. te 
parę dni, które ze sobą spędzą, 
obfituje w docinki, złośliwości, 
a także w dość znaczące 
wydarzenia, które koniec końców 
skłaniają mężczyzn do refleksji 
nad tym, dokąd doprowadzili 
relacje z najbliższymi, ale 
przede wszystkim zmuszają 
do spojrzenia w głąb siebie. 
każdy z nich ma zrozumieć, jak 
powiela wyuczone zachowania, a 

tym samym jak odcina się od rodzicielsko - dziecięcej miłości. Myślę, że ci którzy 
postanowili spędzić ten sobotni wieczór razem z nami byli zadowoleni i bogatsi o 
ważne życiowe przemyślenia. 

PASYJNE DNI  SKUPIENIA
czas pasji jest szczególnym czasem zastanowienia nad naszym życiem z Bogiem, 

nad duchową kondycją każdego z nas. Skłania nas do tego krzyż i śmierć Jezusa 
chrystusa, podstawowy czyn zbawczy zbawiciela świata. 

aby móc się zatrzymać i pomyśleć o swoim życiu w parafii naszej, w dniach 
24-26 marca, zorganizowane zostały pasyjne dni Skupienia. prelegentem oraz 
niedzielnym kaznodzieją był ks. prof. Marek Jerzy Uglorz. tematem przewodnim był 
Sakrament wieczerzy pańskiej, który został bardzo ciekawie, obrazowo i dogłębnie 
przedstawiony i omówiony z różnych perspektyw. wstępem do rozważań były obrazy 
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ostatniej wieczerzy różnych malarzy, które krótko omawiał ks. Marek twardzik. 
oprawę muzyczną zapewnili chór oraz zespół młodzieżowy. Myślę, że był to dobry 
czas, czas refleksji, czas budowania naszej wiary.

FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO 
SOLA SCRIPTURA

w sobotę, 1 kwietnia w Bielsku odbył się 
finał ogólnopolskiego konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. laureatem konkursu 
został wiktor Brudny z kl. V, finalistą Szymon kluz, uczeń ii klasy gimnazjum. zaś 
w konkursie plastycznym na wspaniałym drugim miejscu podium stanęła najmilka 
Brudny z klasy iii. Bardzo wysoki poziom konkursu obliguje nas wszystkich do 
szczerych gratulacji  oraz życzeń kolejnych sukcesów w następnych latach.

REKOLEKCJE PASYJNE
w dniach od 27 do 29 

marca w parafii naszej od-
bywały się rekolekcje pa-
syjne dla uczniów Szkoły 
podstawowej. rekolekcji 
prowadzili pracownicy 
centrum Misji i ewangeli-
zacji w dzięgielowie. 

trzy dni wspólnej re-
fleksji nad życiem w wie-
rze, wspólny śpiew, kon-
kursy, prace plastyczne i 
inne, sprawiły, że był to 
udany czas dla wszystkich!
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Spróbujcie odszyfrować biblijne hasło miesiąca, ćwicząc przy okazji umiejętności 

matematyczne.Rozwiążcie działania matematyczne. Ich wyniki wskazują, którą literę alfabetu 
należy wpisać do hasła. Powodzenia! 
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 Hasło miesiąca wskazuje nam na radosne wydarzenie czyli zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Już za niedługo będziemy je świętować, pewnie w rodzinnym gronie, podczas  
nabożeństw, na które po przerwie zaprosi nas dźwięk kościelnych dzwonów. Również przy 
stołach, na których znajdzie się wiele pyszności, położonych obok kolorowych pisanek, 
kurczaczków, zajączków… Ale nie moglibyśmy się cieszyć ze zmartwychwstania bez innego, 
smutnego wydarzenia, czyli ukrzyżowania Jezusa. Zresztą po to Chrystus urodził się jako 
człowiek w Betlejem, z czego również się cieszymy podczas Świąt Bożego Narodzenia. 
Jednak całe Jego życie na ziemi miało jeden cel – oddanie Swojego życia na krzyżu w ofierze 
za grzechy WSZYSTKICH ludzi. Mimo, że jest to bardzo smutne wydarzenie, które 
podkreśla nastrój wielkopiątkowego nabożeństwa – czarny kolor paramentów, brak dźwięku 
dzwonów – pamiętajmy, że jest to dla nas najwspanialszy prezent, który dał nam Bóg! Dzięki 
ofierze Bożego Syna na krzyżu, my mamy szansę na zbawienie i życie wieczne!  

 
Uzupełnij słowa Jezusa na krzyżu następującymi słowami: 

SYN, ODPUŚĆ, MEGO,  MATKA, TWOJE, OPUŚCIŁ, POWIADAM, BOŻE, RAJU. 
 

 
 
 

 

Ojcze ………………. im,  
bo nie wiedzą, co czynią. 

Łk 23, 34 

Zaprawdę …………………. 
ci, dziś będziesz ze mną  

w ………………… 

Łk 23, 43 

Boże mój, ………………. mój, 
czemuś mnie …………………….? 

Mt 27, 46 

Niewiasto, oto …………….. 
twój!  

Oto ………………… twoja! 

J 19, 26-27 

Wykonało się!  

J 19, 30 

Pragnę.  

J 19, 28 

Ojcze, w ręce ……………………….  
polecam ducha ……………………. 

Łk 23, 46 
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 Wielki Piątek to święto, podczas którego w kościele przypominamy sobie o śmierci 
krzyżowej Chrystusa. Ale krzyż powinien być obecny w naszym życiu każdego dnia, kiedy 
rozpoczynamy i kończymy modlitwę. Możemy krzyż zobaczyć także w naszych domach na 
ścianie, w kościele, na cmentarzu, w sali do religii w szkole, na niektórych flagach 
państwowych np. Danii, Finlandii, Szwecji, Islandii, Gruzji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, 
Fidżi, Dominikany, Szwajcarii, Australii, Nowej Zelandii. Widzimy też często krzyże na 
poboczach dróg, w miejscach wypadków. Możecie zastanawiać się, czy nie za dużo tych 
krzyży? Na pewno nie, bo zawsze mamy pamiętać, że Jezus oddał swoje życie na krzyżu za 
NASZE grzechy i zrobił to, bo NAS WSZYSTKICH BARDZO KOCHA! 
  

A czy wiecie, że mamy różne rodzaje krzyży? Tutaj możecie zobaczyć kilka z nich. 
 

 
 

 
 
 
Krzyż łaciński – nazywany 
jest krzyżem chrześcijańskim 
albo krzyżem zwykłym 
(cruxordinaria).  

 

 

 
Krzyż jerozolimski – 
każdy z krzyży 
symbolizuje jedną z ran 
Jezusa, zadanych Mu 
przed śmiercią. 

 

 
 

 
 
Krzyż grecki – jest nazywany 
krzyżem klasycznym, 
 lub równoramiennym. 

  
Krzyż maltański – 
obecnie używany jest 
przez organizacje 
charytatywne, np. przez 
Zakon Joannitów. 

 

        

 

 
 

 
Piękne słowa o krzyżu i jego roli w życiu każdego Bożego dziecka, możemy 

przeczytać w Śpiewniku Ewangelickim, w pieśni W krzyżu cierpienie: 
 

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. 
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie ni szuka. 

 
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie zada bolesne ci rany, 

gdy cios się zbliża, pośpiesz do krzyża, w nim nam ratunek jest dany.  
 

Pieśń nr 167, zwrotki 1,3 
 

Dlatego krzyż ma być w centrum życia każdego ewangelika. Każdy z nas powinien pamiętać 
o krzyżu i o tym, co się na nim wydarzyło – taką postawę określa termin 
STAUROCENTRYCZNY, tzn. stawiający krzyż w centrum (w języku greckim słowo stauros 
oznacza krzyż). 

Krzyż prawosławny – górna poprzeczka 
jest symbolem tabliczki, którą umieszczono 
nad głową Jezusa z napisem INRI (Jezus 
Nazareński Król Żydowski). Środkowa 
belka pokazuje miejsce przybicia do krzyża 
rąk Jezusa, a dolna to podpórka na nogi. 
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                                                        1.        
2.          

                    3.        
            4.           
                                         5.         

 X  
                            6.       

 7.       
8.     

                            9.           
 X  

                                 10.       
                11.         

12.         
13.           

                            14.          
                                    15.       
16.         
                                    17.       

 
1. Imię ucznia, który zdradził Jezusa. 
2. Na tym jeziorze Jezus uciszył burzę. 
3. Imię ucznia, który żądał dowodu na   
zmartwychwstania Jezusa. 
4. Do tej grupy należał np. Nikodem. 
5. Malujemy je przed Wielkanocą. 
6. Na nim umarł Jezus. 
7. Taki zawód wykonywał Szymon, zanim 
został uczniem. 
8. Jeden z uczniów Jezusa. 
9. Nazwa ogrodu, w którym modlił się Jezus 
przed aresztowaniem. 

10. Imię Rzymianina, który sądził Jezusa. 
11. Nazwa góry, na której został 
ukrzyżowany Jezus. 
12. Jedna z krain Palestyny. 
13. Tylu uczniów miał Jezus. 
14. Kraj, z którego pochodzili uczniowie 
 i rodzice Jezusa. 
15. Inna nazwa Królestwa Południowego, 
którego stolicą była Jerozolima. 
16. Imię brata Szymona Piotra. 
17. Z okazji tego żydowskiego święta Jezus  
i uczniowie zjedli ostatnią, wspólną kolację. 

 

Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę.  
W wyróżnionych polach będziecie mogli odczytać 

hasło, natomiast X oddziela słowa. 

Gabriela Sikora 
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY – 2017 
KAZANIE – DIAKON URSZULA ŚLIWKA

tegoroczna liturgia śdMk  przebiega 
pod hasłem: sianie ziarna 
sprawiedliwości. „Sprawiedliwość 
jest normą, która żąda szacunku dla 
praw innych ludzi, jest przyznaniem 
każdej jednostce należnych jej praw, jak 
również należytego rozdzielania dóbr 
materialnych.” to jedna z interpretacji, 
definicji pojęcia sprawiedliwość. 
Gdybyśmy sparafrazowali tą definicję 
mogłaby ona stanowić 11 przykazanie: 
„niech normą twojego postępowania 
będzie sprawiedliwość”!

Jakże często jednak słyszymy: 
sprawiedliwości nie było, nie ma i 
niektórzy z desperacją dodają i nie będzie! 
tak, otacza nas niesprawiedliwość, 
niesprawiedliwość, która jest 
konsekwencją grzechu, nieposłuszeństwa 
względem Boga, Jego praw, przykazań. 
„nie ma sprawiedliwego ani jednego.” 
stwierdza ap. paweł w liście do rzymian 
3.10. tak, w oczach Boga wszyscy 
jesteśmy grzesznikami, gdyż urodziliśmy 
się obciążeni grzechem pierwszych 
ludzi. Grzeszymy nie tylko wtedy, kiedy 
postępujemy źle ale jak czytamy w liście 
Jakuba 4.17 „kto umie dobrze czynić, 
a nie czyni, dopuszcza się grzechu”. 
nasuwa się więc pytanie, czy grzeszny 
człowiek może postępować zawsze i 

wszędzie sprawiedliwie? odpowiedź 
jest jednoznaczna: „nie ma ani jednego 
sprawiedliwego” rzym.3.10. niestety, 
sami z siebie nie jesteśmy w stanie 
postępować sprawiedliwie. pan Bóg 
widząc naszą beznadziejną sytuację 
wyciągnął do nas dłoń zsyłając na świat 
Swojego Syna. Bóg zaś daje dowód swojej 
miłości ku nam przez to, ze kiedy byliśmy 
jeszcze grzesznikami chrystus za nas 
umarł. rzym. 5.8. Usprawiedliwieni 
w oczach Boga są ci, którzy wyznają 
Bogu swoje grzechy, pokutują za nie i 
proszą o oczyszczenie krwią przelana 
na krzyżu Jezusa chrystusa. a z daru 
łaski i miłosierdzia Bożego dla każdego 
doznającego usprawiedliwienia wynika 
nowe życie w Bogu. Gdy ktoś nawraca się 
do chrystusa, w głębi swojej istoty staje się 
całkiem innym, nowym człowiekiem. nie 
jest już tym, kim był, lecz zaczyna zupełnie 
nowe życie. ap. paweł zachęca nas dziś: 
nie naśladujcie stylu życia i zwyczajów 
tego świata, ale stańcie się innymi, 
nowymi ludźmi, a dowiecie się wtedy z 
własnego doświadczenia, ile zadowolenia 
przynosi życie według Bożych zasad. 
Na tyle, na ile pozwolimy Bogu 
działać w naszym życiu, tyle w nas 
sprawiedliwego postępowania. pan 
Bóg tu i teraz powołuje cię do grona 
usprawiedliwionych, oczyszczonych od 
grzechu swoich dzieci. powołuje cię, do 
sprawiedliwego postępowania w swoim 
życiu. Jaka będzie twoja odpowiedź? 
religia, która troszczy się tylko o 
zbawienie dusz, a nie dostrzega potrzeb 
socjalnych często nazwana jest opium 
dla ludu. obowiązkiem chrześcijanina 
jest uznanie i wspieranie wszelkich dążeń 
do sprawiedliwości społecznej. „duch 
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pański nade mną, przeto namaścił mnie, 
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom 
wyzwolenie, abym uciśnionych wypuścił 
na wolność” mówi Jezus. Łukasz 
4.18. o wartości i godności naszego 
chrześcijańskiego życia nie stanowi 
nasz dochód, kontowo bankowe, bogato 
urządzony i wyposażony dom, wypasiony 
samochód, lecz nasza relacja z Bogiem 
i nasz stosunek do bliźniego, postawa 
i aktywność społeczna, dobroczynna, 
a czasem nawet aktywność polityczna. 
naszym zadaniem powinno być również 
dążenie do sprawiedliwości społecznej, 
do wolności i pokoju.

przyjrzyjmy się kilku postaciom 
biblijnym, które Bóg powołał, przemienił 
ich życie i użył na różnych płaszczyznach. 

Debora. zapewne dzieciństwo 
i młodość spędziła w jakieś małej, 
izraelskiej wiosce. Jej religijne 
wykształcenie było mało formalne. 
izrael politycznie się rozpadał. Był to 
czas anarchii, niesprawiedliwej niewoli 
trwającej około dwadzieścia lat, lud 
izraelski wołał do Boga o ratunek i Bóg 
odpowiedział. Bóg do swego zadania 
powołał kobietę, deborę. debora była 
sędzią, jedyną kobietą - sędzią w dziejach 
izraela. Swoje powołanie wykonywała 
sprawiedliwie, nie nadużywając władzy, 
inaczej ludzie nie przychodziliby do niej 
tak licznie. debora była niewątpliwie 
osobą pełną wiary, o silnej osobowości, 
dużej aktywności i odwadze, otwarta 
na polecania Boga i potrzeby innych 
ludzi. w tamtych czasach było czymś 
niezwykłym aby kobieta miała pozycję 
nie tylko sędziego ale i wodza armii. 
wiedziała, że Bóg przemówił do jej 
serca i dała się poprowadzić zgodnie z 
Jego wolą. po wygranej bitwie wojsk 
izraelskich z wrogiem, pod dowództwem 
debory i Baraka w izraelu panował 

pokój przez 40 lat. każda kobieta, która 
czuje powołanie pana Boga, nie powinna 
obawiać się pójść za wezwaniem. Bóg, 
który powołuje, daje również siłę i 
zwycięstwo. takie było życie debory. a 
jakie jest moje, twoje, nasze? czy słysząc 
Boże powołanie, nakaz działania, być 
może okazania sprzeciwu wobec jawnej 
niesprawiedliwości w miejscu pracy, 
lokalnej społeczności, kościele, a może 
we własnej rodzinie nie angażujemy 
się, ponieważ boimy się wyśmiania, 
niezrozumienia, odrzucenia? 

Lidia. kobieta, która weszła w męski 
krąg interesów. Sprzedawczyni purpury, 
barwnika wydobywanego ze skorupiaków 
i używanego przede wszystkim do 
farbowania szat. właścicielka dużego 
domu, utrzymywała służbę, jednym 
słowem osoba zamożna. Miała szerokie 
grono znajomych, przyjaciół. zanim 
spotkała ap. pawła  była już osobą 
pobożną. Modlitwa zajmowała istotne 
miejsce w jej życiu. Modliła się do 
prawdziwego Boga, a nie jak wielu jej 
rodaków do apollina. pod wpływem nauki 
ap. pawła została pierwszą chrześcijanką 
w europie a jej dom staje się zalążkiem 
pierwszego zboru. Bycie chrześcijanką 
dla lidi to sprawa praktyczna. pozostaje 
przy swoim zawodzie a swoim majątkiem 
służy innym. paweł i Sylas zostają 
bezprawnie, niesprawiedliwie uwięzieni. 
Bóg interweniuje w ich sprawie, 
wychodzą na wolność. po opuszczeniu 
więzienia lidia przyjmuje ich pod 
dach swojego  domu. nie obawiała 
się, nie wstydziła się utożsamiać z 
chrześcijaństwem. nie bała się, jaki 
skutek jej jednoznaczna postawa może 
wpłynąć na jej interesy, bezpieczeństwo, 
wizerunek, podejmuje byłych więźniów. z 
domu lidii w filipii, w świat wyrusza nie 
tylko purpura ale również dobra nowina 
o zmartwychwstałym Jezusie. wielu 
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dziś troszczy się o swój biznes, pozycję 
zapominając o sprawach duchowych.a 
lidia jest przykładem na to, jak wiele Bóg 
może zdziałać z kimś , kto stawia Go na 
pierwszym miejscu.

kim dla mnie, dla ciebie jest 
zmartwychwstały Jezus? czy możemy 
z czystym sumieniem powtórzyć za ap 
pawłem: „albowiem nie wstydzę się 
ewangelii chrystusowej, jest ona bowiem 
mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
wierzy.”?

czy jesteśmy gotowi służyć inny swo-
im czasem, pieniędzmi, udostępnić swój 
dom, a może zaangażować się w jakiś 
projekt, akcję na rzecz siania ziarna spra-
wiedliwości? a może boimy się zburzyć 
nasze poczucie stabili-
zacji, bezpieczeństwa? 

Maria Magda-
lena. do chwili spo-
tkania z Jezusem była 
przypadkiem bezna-
dziejnym. po uzdro-
wieniu jest oparciem i 
przykładem dla innych. 
wiele osób dowiadując 
się o uzdrowieniu tej 
zdesperowanej kobiety 
okazuje zainteresowa-
nie Jezusem. dowodem 
wierności i wdzięczno-
ści Marii Magdaleny 
jest jej zachowanie w 
czasie ukrzyżowania Jezusa, jakże inne 
od tchórzliwego postępowania uczniów.

Jej miłość do Jezusa nie kończy się 
wraz z Jego śmiercią. razem z innymi 
kobietami dba o to, jak i gdzie ma być 
pochowane ciało Jezusa. rankiem 
następnego dnia pojawia się u grobu 
z wonnościami. to ona, jako pierwsza 
dostąpiła zaszczytu spotkania ze 
zmartwychwstałym, to do niej Jezus 
jako do pierwszej osoby po swoim 

zmartwychwstaniu zwraca się po imieniu 
i to właśnie jej, jako pierwszej daje 
polecenie. dla Jezusa ta jedna kobieta 
wystarcza do złożenia wiarygodnego 
świadectwa, choć u Żydów trzeba było 
dwóch, a nawet trzech świadków. 
przekazuje jej ważną misję „idź do braci 
moich i powiedz im: wstępuję do ojca 
mego i ojca waszego, do Boga mego i 
Boga waszego.” Jan 10,17.

Dagyau w języku filipińskim 
oznacza: pomoc, troska, dzielenie 
się, bliskość, współczucie, trwanie 
przy drugim człowieku w potrzebie, 
dostrzeganie innych. 

Jest dobrym sposobem budowania 
i zachowywania społeczności, urzeczy-

wistnianiem troski o 
siebie nawzajem. ile w 
każdym z nas jest z „da-
gyau”? czy moje, nasze 
życie jest wiarygodnym 
świadectwem chrześci-
janina, postępującego 
sprawiedliwie?

„podnieście ku nie-
bu oczy i spojrzyjcie 
na ziemię w dole! Gdyż 
niebiosa rozwieją się 
jak dym, ziemia roz-
padnie się jak szata, a 
jej mieszkańcy poginą 
jak komary, lecz moje 
zbawienie będzie trwać 

wiecznie, a moja sprawiedliwość nie 
ustanie.” Mówi Bóg ustami proroka  iza-
jasza 51.6

niech nas błogosławi Bóg, źródło 
wszelkiej sprawiedliwości.

niech nas błogosławi Jezus chrystus, 
który za nas cierpiał niesprawiedliwość i 
prześladowanie.

niech nas błogosławi duch święty, 
który sprawia, że mamy siłę działać na 
rzecz sprawiedliwości i pokoju. amen.
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Hutter, Melchior Hofmann i wiele innych reformato-
rów z radykalnego skrzydła było pacyfistami. Uważa-
li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. Inni anabaptyści 

przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. Jeden z uczniów Melchio-
ra Hofmanna, Jan Mathys uznał się powołanym do ustanowienia Królestwa 
Bożego. Do realizacji swoich radykalizmów wybrał Münster, miasto położo-
ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard Rothmann, zaczął wprowadzać reformy. Wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi Jan Mathys. Zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

reformacyjna zasada 
„tylko łaska (łac. sola 
gratia) oznacza, że 
zbawienie człowieka 
zależy jedynie od łaski 
Boga. według teologii ewangelickiej, człowiek nie jest w stanie osiągnąć zbawienia 
poprzez swoją wolę, uczynki, starania. zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie 
łaską, darem, który człowiek otrzymuje ze względu na chrystusa. ze względu na 
niego i Jego ofiarę krzyżową, w której zadośćuczynił za grzech całej ludzkości. 
człowiekowi zatem darowana jest „obca” sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość 
chrystusa. ona zostaje człowiekowi przypisana, dzięki niej grzesznik ponownie 
zostaje uznany w oczach Bożych za sprawiedliwego.

Apostoł Paweł
w liście ap. pawła do efezjan czytamy: Albowiem łaską zbawieni jesteście 

przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. w istocie, przed słowem „łaska” nie 
występuje słowo „tylko”, jednak w tej wypowiedzi pada nacisk na zwrot: „to nie z 
was, Boży to dar”. apostoł paweł używa tu greckiego słowa τὸ δῶρον – dar, ofiara, 
prezent (od tego słowa bierze się np. imię dorota – θεός (Bóg) + δῶρον (dar) = dar 
Boży. zatem dla pawła zbawienie nie wynika z nas samych, lecz jest Bożym darem. 
tak jak człowiek nie miał wpływu na to, że się urodził, że Bóg dał mu życie, tak też 
człowiek nie ma wpływu na zbawienie, które jest prezentem od Boga. to wyjaśniają 
nam kolejne wersety z listu do efezjan: nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeniu w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (ef 2, 9-10).

historycznie rzecz ujmując, paweł uważał, że człowiek nie jest zbawiony 
na podstawie swoich uczynków, nawet jeśli są to szlachetne czyny, pobożne i 
motywowane chęcią wypełnienia prawa Mojżeszowego (zakonu). chrześcijanin 
jest zbawiony dzięki łasce Boga, która znalazła wyraz w ofierze chrystusa na krzyżu.

Augustyn – biskup Hippony
Jeden z najwybitniejszych teologów końca starożytności i początku 

średniowiecza również podążył za sposobem myślenia ap. pawła. kontekstem 
jego traktatu pt. „o naturze i łasce” jest polemika z pelagiuszem, teologiem który 
argumentował, że skoro Bóg stworzył człowieka, to musiał go stworzyć dobrym i 
zdolnym do osiągnięcia zbawienia poprzez swoje starania.

doktor łaski – bo tak określa się często augustyna – wystąpił przeciwko 
pelagiuszowi. Stwierdził, że jego oponent miałby rację, gdyby nie upadek pierwszych 
ludzi. Bóg stworzył człowieka dobrym i obdarzył go wolną wolą, jednak człowiek 
zamiast służyć Bogu sprzeciwił mu się i popadł w grzech. od tamtego momentu 
wszyscy ludzie rodzą się z pewną skazą, grzechem pierworodnym. natura człowieka 
jest skażona, dlatego potrzebuje łaski chrystusa. tak jak człowiek niewidomy 
potrzebował w ewangelii Jana (por. J 9, 1-41) uzdrowienia, tak człowiek potrzebuje 
łaski Bożej i ratunku z grzechu. tak jak pobity przez zbójców pielgrzym potrzebował 
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czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
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wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
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przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
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ratunku Samarytanina, tak grzesznik potrzebuje chrystusa, 
który wybawia go z nieszczęścia (por. Łk 10, 30-35).

augustyn dowodził, że w trosce o osiągnięcie zbawienia nie możemy liczyć na 
zasoby natury, z którą się rodzimy. potrzebujemy chrystusa, tylko dzięki niemu 
osiągamy szczęście – pojednanie z Bogiem.

ważne miejsce w teologii augustyna zajmuje refleksja o tym, że Bóg obdarza 
łaską wybranych. według biskupa z hippony na skutek upadku pierwszych 
ludzi cały świat jest potępiony (massa damnata). Jednak Bóg ratuje z tej masy 
potępionych poprzez stworzenie w człowieku wiary w ofiarę chrystusa. z jednej 
strony człowiek ma wolną wolę, ale z drugiej strony, gdy zrozumie, że Bóg go 
umiłował, pragnie zbliżać się do Boga. Jego wola jest poddana Bożej woli. a 
poddawanie się Bogu to czysta „przyjemność” duszy (por. augustyn, Homilie na 
Ewangelię św. Jana, homilia 26, 4-6).

Ks. Marcin Luter
apostoł paweł oraz św. augustyn stanowili dla 

reformatora nieocenione źródło inspiracji. ich 
obraz upadłego człowieka luter jeszcze bardziej 
pogłębił i rozwinął. w jego ujęciu, człowiek jest 
totalnie odłączony od Boga, rodzi się grzesznikiem, 
jest skażony grzechem pierworodnym i nie ma 
wolnej woli w zakresie zbawienia (przy czym 
należy dodać, że według lutra człowiek ma wolną 
wolę w kwestiach ziemskich). Grzechem według 
reformatora jest niewiara, która jest grzechem 
głównym. poprzez środki łaski – chrzest, 
wieczerzę pańską i zwiastowanie (kazanie), 
człowiek otrzymuje od Boga uwolnienie z grzechu niewiary. duch święty rodzi w 
człowieku wiarę, która jest równoznaczna z zaufaniem chrystusowi.

ważnym dla lutra terminem jest „niewolna wola” człowieka w kwestiach 
zbawienia. człowiek nie jest w stanie o własnych siłach się zbawić. zostaje 
usprawiedliwiony z łaski przez samego Boga (jest przy tym całkowicie bierny). 
człowiek nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie. Jest duchowo słaby, 
często upada i grzeszy. Mimo że zostaje usprawiedliwiony z łaski, to nadal jest 
grzesznikiem. człowiek jest więc „zarówno usprawiedliwiony, jak i jest pozostaje 
grzesznikiem” (simul iustus et peccator).

najlepszym obrazem dla reformatora, by pokazać, że człowiek nie jest w stanie 
nic zrobić w kwestii zbawienia, jest dziecko. niemowlę przyniesione do chrztu, 
jest całkowicie zdane na wolę swoich rodziców. oni wierzą w Słowo obietnicy życia 
wiecznego i na podstawie ich wiary udzielany jest dziecku chrzest, który wyznanie 
augsburskie (Konfesja Augsburska) nazywa jednym ze „środków łaski”.

kazanie, chrzest oraz wieczerza pańska to sposoby, jakimi posługuje się 
duch święty, by wzbudzić w człowieku wiarę. wiara jest dana człowiekowi tylko i 
wyłącznie z łaski, za darmo. zarówno dla Marcina lutra, jak i teologii ewangelickiej 
są to sprawy kluczowe.
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Hutter, Melchior Hofmann i wiele innych reformato-
rów z radykalnego skrzydła było pacyfistami. Uważa-
li, że Bóg sam zniszczy niewiernych. Inni anabaptyści 

przekonani byli, że trzeba w tym Bogu dopomóc. Jeden z uczniów Melchio-
ra Hofmanna, Jan Mathys uznał się powołanym do ustanowienia Królestwa 
Bożego. Do realizacji swoich radykalizmów wybrał Münster, miasto położo-
ne w Westfalii. W 1533 zwyciężyła tam reformacja, a miejscowy duchowny 
Bernhard Rothmann, zaczął wprowadzać reformy. Wtedy do miasta przybył 
wraz ze swoimi ludźmi Jan Mathys. Zaczęła się reformacja na wzór radykal-
ny. „Apostołowie” Mathysa ochrzcili w ciągu tygodnia 1400 dorosłych osób, 
następnie wprowadzono wspólnotę dóbr. Cesarz wysłał przeciwko miastu 
oddziały, które zostały pobite. W czasie walk zginął Jan Mathys. Władzę 
przejął Jan z Lejdy. Poślubił wdowę po poprzedniku oraz inne piętnaście 
kobiet. Wprowadzono poligamię, zapanował twardy rygor religijny i mo-
ralny, nie- posłuszeń-
stwo karano ś m i e r c i ą . 
Jan z Lejdy obwołał się 
królem No- wego Króle-
stwa Syjonu. R o z k a z a ł 
doszczętnie z n i s z c z y ć 
obrazy w kościołach, 
a następ- nie czekać 
cudownego ratunku. Faktycznie taki nadszedł, w czerwcu 1535 roku połą-
czone siły ewangelicko - katolickie zdobyły miasto uwalniając spod władzy 
samozwańczego proroka wygłodniałą ludność. Przywódców nowego po-
rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

Jan Kalwin i Teodor Beza (Myśl teologiczna kościoła 
ewangelicko-reformowanego) 

późniejsi teologowie, próbowali opisać łaskę Boga używając różnych terminów 
i obrazów. Jan Kalwin, reformator w Genewie za św. augustynem mówił o 
predestynacji, czyli łaskawym wybraniu jednych, wierzących i łaskawym ukaraniu 
niewiernych. predestynacja ([łac.] praedestinare – „przeznaczyć z góry”), oznacza 
w skrócie, że Bóg z góry określa, kto będzie zbawiony, a kto potępiony.

Kalwin nie rozwinął dogłębnie doktryny o wybraniu, uczynił to dopiero jego 
uczeń – teodor Beza. Stworzył on sylogizm, na postawie którego usiłowano 
zweryfikować, kto jest wybrany, a kto już potępiony. Uważał, że ten kto rodzi 
dobre owoce, czyli swoim życiem pokazuje, że wierzy i naśladuje chrystusa, ten 
jest wybrany. natomiast ten kto grzeszy i nie pokutuje, jest już potępiony.

Jan Kalwin odrzucał natomiast pogląd, że człowiek wybrany i przeznaczony 
do zbawienia może postępować w sposób dowolny, a człowiek potępiony, choćby 
najbardziej wierzył i pokutował i tak nie osiągnie zbawienia. dla tego teologa, 
kto jest posłuszny ewangelii i wierzy w Jezusa chrystusa, może mieć pewność, 
że należy do wybranych. Boży wybór i Boże przykazanie w teologii ewangelicko-
reformowanej są wyrazem łaski Boga względem zagubionego człowieka, bo 
wskazują mu drogę do chrystusa.

Karol Barth

Jeden z najwybitniejszych teologów ewangelickich XX wieku, karol Barth, 
zasłynął swoją interpretacją nauki o predestynacji. twierdził on, że w istocie 
łaskawy wybór (niem. Gnadewahl) jest ustanowiony przez Boga. Jak to należy 
rozumieć? według Bartha, gdyby Bóg nie wybierał jednych do potępienia, a 
innych do zbawienia, to słowo łaska byłaby niezrozumiałe. w łasce bowiem chodzi 
o ofiarowanie czegoś specjalnego umiłowanej osobie.

aby ofiarować ludziom zbawienie Bóg wybrał (predestynował) siebie samego 
do śmierci. poprzez to, że Bóg wybrał siebie w osobie chrystusa jako niewinnego, 
nieskalanego, bezgrzesznego do potępienia na krzyżu, ludzie zostają wybrani do życia. 
Bóg wybrał nas w nim, w Ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, na swoje adoptowane 
dzieci, a jednocześnie w Jezusie chrystusie – dla siebie – wybrał odrzucenie.

Dietrich Bonhoeffer

w kontekście rozważań o łasce nie można pominąć luterańskiego teologa – 
ks. dietricha Bonhoeffera. nie tyle kontynuował myśl Bartha, ile zwrócił uwagę, 
że w luterańskich kręgach faktycznie podkreśla się Bożą łaskę, a także bierność 
człowieka względem Bożego działania. w konsekwencji – niestety – przesuwa się 
uczynki i etykę na dalszy plan.

Bonhoeffer nazywał łaskę bez aktywnego pójścia za chrystusem „tanią łaską”. 
owszem Boża łaska jest wartościowa i cenna, jednak staje się ona bez znaczenia 
i wartości, gdy przestaje ona nas obchodzić. tak o niej pisze w swojej książce pt. 
„naśladowanie”: Łaska tania to nauczanie o odpuszczeniu grzechów, bez żalu za 
grzechy i postanowienia poprawy, to chrzest bez podporządkowania się kościelnej 
wspólnocie, to Wieczerza Pańska bez wyznania grzechów, to rozgrzeszenie bez 
osobistej spowiedzi. Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez 
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rządku zamknięto w żelaznych klatkach, które powieszono na wieży katedry 
w Münster. Klatki te wiszą tam do dzisiaj.

Reasumując można stwierdzić, że ruchy radykalne w XVI wieku nego-
wały w różny sposób zastany porządek społeczny w imię Królestwa Boże-
go na ziemi (Jan z Lejdy), spirytualizmu oraz równości stanowej (Thomas 
Münzer) lub powrotu do duchowości zborów przedstawionych w Nowym 
Testamencie (Konrad Grebel). Tymczasem nie możemy dokonać skoku w 
przeszłość, pokonując przy tym setki lat historii Kościoła. Nie mamy możli-
wości poznać, jak naprawdę wyglądało funkcjonowanie tamtych wspólnot, 
tym bardziej nie da się wprowadzać antycznych rozwiązań w życie Kościoła 
nowożytnego. Mimo to próbowali i nadal próbują to robić różni fundamen-
taliści, którzy po zebraniu wokół siebie grup nieświadomych zagrożenia lu-
dzi, chcą wprowadzać Królestwo Boże na ziemi. Osiągnąć to chcą, poprzez 
ekstatyczne spotkania lub wymagając od ludzi określonego rygoru religijne-
go i rytuałów oczyszczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do rozgoryczenia 
chrześcijaństwem lub śmierci jak to miało w przypadku w Münster.

Sebastian Madejski

krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się 
człowiekiem.

„droga Łaska” to łaska, która nie usprawiedliwia grzechu, lecz grzesznika. to 
pójście za chrystusem, to naśladowanie Go. naśladowanie dla Bonhoeffera to 
więź z cierpiącym chrystusem. „droga łaska” ma swoją cenę, bo zapłacono za nią 
życiem człowieka, jest łaską, bo w ten sposób dopiero stała się źródłem życia.

w koncepcji Bonhoeffera chodzi zatem o zwrócenie uwagi na aktywną postawę 
człowieka usprawiedliwionego. ta aktywna postawa realizuje się w byciu dla 
bliźniego – pomocą, wsparciem, służbą na wzór Jezusa chrystusa.

Podsumowanie
Sola gratia (tylko łaska) nie wyklucza aktywnej postawy usprawiedliwionego 

grzesznika. Mimo iż nasze uczynki nie mają wpływu na zbawienie, to jednak 
ofiarowany nam Boży dar (τὸ δῶρον) motywuje nas do pójścia za chrystusem, do 
naśladowania Go, do czynienia dobrych uczynków pełnych miłości. nie ze strachu, 
lecz motywowani wdzięcznością za ofiarowane nam zbawienie.

nie mamy wpływu na Bożą decyzję (wybór). Gdybyśmy mieli, to nasze zbawienie 
zależałoby od nas samych. Można powiedzieć, że jeśli moglibyśmy utracić zbawienie 
ze względu na nasze decyzje, to niestety już dawno byśmy je utracili.

zatem hasło sola gratia należy interpretować jako radosne orędzie, że nasze 
zbawienie jest tylko i wyłącznie w Bożych rękach. za zbawienie w chrystusie Jemu 
należy się chwała i dziękczynienie ([łac.] gloria, [gr.] eucharistia).

Sebastian Madejski
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tegoroczny śdM przygotowany był przez kobiety z filipin. tradycyjnie po 
nabożeństwie, w sali parafialnej, mieliśmy możliwość degustacji potraw kuchni 
filipińskiej. chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim paniom 
zaangażowanym w przygotowanie tego posiłku. a oto przepisy na potrawy, 
serwowane tego popołudnia.

KURCZAK ADOBO 
Składniki: 1kg podudzi z kurczaka, lub 3-4 piersi z kurczaka pokrojone w 

kostkę, olej do smażenia, sok z 1/2 limonki, 1 szkl. ananasu z puszki, 1 biała cebula, 
1 czerwona cebula, kawałek świeżego imbiru, cukier trzcinowy- ok. 5 łyżek – żeby 
przełamać słono-kwaśny smak sosu. Sos ma być słodko –kwaśny.

Marynata: 
1 szkl. sosu sojowego, 1/2 szkl. octu jabłkowego, 6 ząbków czosnku pokrojonych 

w kostkę,  6 liści laurowych, czarny pieprz. Składniki marynaty łączymy razem w 
dużym garnku, dodajemy do tego pokrojone mięso z kurczaka i odstawiamy do 
lodówki najlepiej na całą noc. 

Przygotowanie:
na patelni rozgrzewamy olej. Smażymy cebulkę pokrojoną w kostkę. na to dajemy 

mięso odsączone z marynaty. lekko podsmażamy, dodajemy imbir pokrojony 
na drobne kawałki, sok z limonki i cukier, podlewamy resztą marynaty, na końcu 
pokrojony ananas z puszki. Gotujemy na wolnym ogniu, aż mięso będzie miękkie.   
podawać z gotowanym ryżem. 

DESER MANGO FLOAT 
Składniki: 1-2 mango-duże, 

dojrzałe, obrane, pokrojone w 
plasterki , ok. 250 g. ciasteczek graham 
– lub inne zbożowe, pełnoziarniste, 
mogą być herbatniki, pokruszone lub 
zmielone w blenderze.

Krem: 150 g. mleka słodzonego 
skondensowanego z puszki lub tubki, 
500 ml śmietanki kremówki, ½ łyżki ekstraktu z wanilii. 

Wykonanie: śmietankę ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy 
skondensowane mleko i wanilię. na dnie misy (szklanej, przezroczystej) układamy 
pierwszą warstwę zmielonych ciastek, na ciastka dajemy warstwę kremu i 
przykrywamy plastrami mango, powtarzamy czynność z drugą warstwą kremu. 
deser może być również nakładany do szklanych pucharków. deser najlepiej dać na 
2-3 godz. do lodówki.  SMaczneGo!!! 

Katarzyna Twardzik
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INFORMACJE    PARAFIALNEINFORMACJE PARAFIALNE: 
 

Z okazji Dnia Matki Serdecznie Zapraszamy  
wszystkie Panie  (nie tylko mamy)  na:  KOLACJĘ DLA KOBIET 

 

  
 

która odbędzie się w Restauracji „Pod Tułem” - 25 maja 2017 r., o godz. 18:00 
 

W programie: Ciekawy wykład mgr Bożeny Giemzy 
„Matki, córki, żony, babcie – emocje w naszych relacjach” 

oraz spotkanie z p. Lucyną Adamczyk – dekoratorką pierników.   Cena: 25 zł 
 
 

  

tmp22C2.pdf  
 
 
 
 
 

WAŻNE DATY I TERMINY: 
30.04. g. 10:30  – Złoty Jubileusz Konfirmacji (z roku 1967),  
                              kościół w Ustroniu, 
04.06.g.  09:00 – Konfirmacja  
25.06. g. 10:00 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła 

 

WAŻNE DATY I TERMINY:
30.04. g. 10:30  –  Złoty Jubileusz Konfirmacji (z roku 1967), 
 kościół w Ustroniu,
04.06. g.  09:00 – Konfirmacja 
11.06. – Nabożeństwo na „Spowiedzisku”
25.06. g. 10:00 – Pamiątka Poświęcenia Kościoła
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INFORMACJE    PARAFIALNE

CO, GDZIE, KIEDY:

WIELKI 
CZWARTEK WIELKI PIĄTEK WIELKANOC PONIEDZIAŁEK

WIELKANOCNY

17:00 Kom. Św. 09:00 Kom. Św.
17:00 Kom. Św.

5:00
10:00 9:00

 KANCELARIA  PARAFIALNA:

ŚRODA PIĄTEK

15:00-18:00 9:00-12:00

POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI, JEŚLI TYLKO JESTEM 
NA TERENIE PARAFII – SERDECZNIE ZAPRASZAM!

STAŁE COTYGODNIOWE SPOTKANIA:
NABOŻEŃSTWO  NIEDZIELNE  godz. 9:00

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – NABOŻEŃSTWO RODZINNE
DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA - NABOŻEŃSTWO POŁĄCZONE 

ZE SPOWIEDZIĄ I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
RÓWNOLEGLE DO NABOŻEŃSTWA SZKÓŁKA DLA DZIECI

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

GODZINA 
BIBLIJNA

g. 18:00
             

KOŁO PAŃ
(robótki ręczne)

g.16:30

SPOTKANIE 
KONFIRMANTÓW

g. 16:30

PRÓBA CHÓRKU
DZIECIĘCEGO

g. 15:00
SPOTKANIE 

KOBIET 
( OSTATNI 

CZWARTEK 
MIESIĄCA g. 18:00)

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
MŁODSZEJ

g. 17:30

PRÓBA CHÓRU
g. 19:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy
Redakcja: ks. Marek Twardzik, Współpraca: Henryka Szarzec, 

Gabriela Sikora, dyr. Tadeusz Gluza, Sebastian Madejski, Samuel Gogółka 
Zdjęcia: Zbigniew Dorighi, Andrzej Pilch, Leszek Kluz, ks. Marek Twardzik 

 Druk: Interfon Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 33 8510 543
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