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Stanis³aw Kosowski

Pasterz i kap³an swego domu
„Jak pasterz bêdzie pas³ swoj¹ trzodê, do swojego narêcza zbierze jagniêta i na
swoim ³onie bêdzie je nosi³, a kotne bêdzie prowadzi³ ostro¿nie” (Iz 40,11).
Przygl¹daj¹c siê ¿yciu wierz¹cych, zw³aszcza podczas odwiedzin w zborach, zauwa¿amy, jak wa¿na jest pos³uga pasterzy! Osobiœcie uwa¿am, ¿e obok ewangelizacji, pasterzowanie jest najwiêksz¹ potrzeb¹ zborów i ca³ego Koœcio³a, zw³aszcza w dzisiejszym,
bardzo trudnym i z³o¿onym czasie. A wci¹¿ jest tu tak wiele do zrobienia! ¯ycie w ogóle
nie jest proste, a ¿ycie chrzeœcijan, którzy staraj¹ siê codziennie – w domu i na ulicy,
w pracy i interesach, w szkole, s¹siedztwie i w towarzystwie – postêpowaæ zgodnie
z nauk¹ S³owa Bo¿ego, ustrzec siê zgorszenia i byæ œwiadectwem dla niewierz¹cych, jest
tym trudniejsze. A ponadto powinno byæ œwiadectwem Ewangelii. Jak pisali aposto³owie:
– „Nie dawajcie zgorszenia ani ¯ydom, ani Grekom, ani zborowi Bo¿emu” (1 Kor
10,32);
– „Nie dajmy w niczym ¿adnego zgorszenia, aby s³u¿ba nasza nie by³a znies³awiona”
(2 Kor 6,3);
– „ProwadŸcie wœród pogan ¿ycie nienaganne, aby ci, którzy was znies³awiaj¹ jako
z³oczyñców, przypatruj¹c siê bli¿ej waszym dobrym uczynkom, wys³awiali Boga w dzieñ
nawiedzenia” (1 Ptr 2,12).

Dziœ chcia³bym jednak, abyœmy porozmawiali o pasterzowaniu w naszym w³asnym
domu, o byciu kap³anem w swojej w³asnej rodzinie. Podstawowe pytanie brzmi: «Jakim
pasterzem i kap³anem jestem dla swoich najbli¿szych?»
Szczera odpowiedŸ ujawni najpierw to, jakim cz³owiekiem i chrzeœcijaninem jestem.
Bo to tutaj wszystko siê zaczyna. To najpierw ja, jako m¹¿ i ojciec muszê mieæ osobist¹,
blisk¹ relacjê z Bogiem, ¿yæ Jego S³owem i byæ wierny poznanym zasadom. To jest
warunek minimum, by moja ¿ona i moje dzieci z uwag¹ s³ucha³y moich s³ów i przestrzega³y moich zaleceñ. Dom i rodzina, to miejsce, gdzie wyraŸnie widaæ, kim naprawdê
jesteœmy; tutaj nie da siê udawaæ! To najbli¿sze osoby – ¿ona i dzieci – mog¹ powiedzieæ,
czy jesteœmy albo nie jesteœmy chrzeœcijanami.
Nastêpna wa¿na sprawa, to sposób, w jaki traktujê moj¹ ¿onê i dzieci, to szacunek,
serdecznoœæ i troska widoczna w moim podejœciu do nich i zainteresowaniu wszystkim,
Inter net:
co dla nich jest wa¿ne; to sta³a gotowoœæ pomocy. To konsekwencja, ale i wyrozumia³a
www.kchds.pl
³askawoœæ – by nie odepchn¹æ od siebie nadmiern¹ surowoœci¹. Warto zapytaæ: Czy
e–mail: sekretariat@kchds.pl
mam w sobie cechy wymienione w cytowanym powy¿ej proroctwie Izajasza 40,11; czy
Warunki prenumeraty rocznej:
tamte s³owa opisuj¹ mój rzeczywisty stosunek do mojej ¿ony i dzieci? Czy naprawdê
Aby otrzymaæ "G³os Kaznodziejski"
„zbieram jagniêta do swojego narêcza” i „noszê je na swoim ³onie”, a „kotne prowadzê
nale¿y: zamówienia kierowaæ pod
adresem administracji wydawnictwa, ostro¿nie”? – Mo¿na byæ biedniejszym, gorzej zjeœæ, biedniej siê ubraæ, mniej osi¹gn¹æ
a kwotê 22z³. wp³aciæ na rachunek nr. w sprawach materialnych, ale nie wolno byæ niedba³ym lub z³ym pasterzem i kap³anem
swego domu, który niszczy rodzinn¹ atmosferê i nie dba o najbli¿sze osoby!
83 1020 1390 0000 6602
0023 1951
Zrozumia³ to patriarcha Jakub, który – przynaglany przez Ezawa, by razem z oddzia³em zbrojnych ruszy³ œpiesznym marszem do Seiru – powiedzia³: „Pan mój wie, ¿e dzieci
PKO BP – Bielsko–Bia³a,
s¹ jeszcze w¹t³e, muszê te¿ mieæ wzgl¹d na owce i krowy, które karmi¹ m³ode. Jeœli
ul. 11 Listopada 15.
popêdzi siê je przez jeden dzieñ, zginie ca³e stado. Niech mój pan jedzie naprzód przed
swoim s³ug¹, a ja bêdê ci¹gn¹³ powoli, w miarê jak nad¹¿y byd³o, które jest przede mn¹,
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo "DUCH CZASÓW"
i jak nad¹¿¹ dzieci, a¿ dojdê do pana mego do Seiru” (1 Mj¿ 33,13.14).
Bielsko–Bia³a
– Jakub zrozumia³, co jest najwa¿niejsze.
ul. Cieszyñska 96
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Roger Haber

Plamy i zgniecenia
Pewnego razu, jako m³ody cz³owiek, zosta³em zaproszony przez pastora i jego ¿onê na
obiad. Kiedy chcia³em na³o¿yæ sobie sa³atki
z czerwonych buraczków, talerz wyœlizgn¹³ mi
siê z rêki i jego zawartoœæ wysypa³a siê na moj¹
jasn¹ koszulê i ich œnie¿nobia³y obrus!... Podejrzewam, ¿e nadawa³ siê ju¿ tylko do wyrzucenia, podobnie jak koszula...
Gdy potem sam zosta³em pastorem, by³em
kawalerem, który wci¹¿ nie posiada³ w domu
¿elazka i deski do prasowania. Pewnego razu
w zborze podesz³a do mnie pewna siostra i zaczê³a rozmowê:
– „Proszê siê nie obraziæ, ale...”
Zacisn¹³em zêby i prze³kn¹³em œlinê, spodziewaj¹c siê krytyki swego kazania:
– „Proszê œmia³o mówiæ, s³ucham.” – powiedzia³em.
– „Chodzi o to pastorze, ¿e kazanie by³o
œwietne, ale... ca³y czas rzuca³a mi siê w oczy
ta wygnieciona koszula! Czy mog³abym j¹ wypraæ i wyprasowaæ?”
By³em zupe³nie zaskoczony i zawstydzony.
Dla mnie moja koszula by³a w porz¹dku, nie
zauwa¿a³em ¿adnych zmarszczek. Ale ona tak.
Gdy by³em m³odym pastorem, plamki
i zmarszczki na moim ubiorze niezbyt mi przeszkadza³y. O wiele bardziej martwi³y mnie i nadal martwi¹, plamy i zgniecenia na powierzchni
Koœcio³a. Wiele osób przestaje chodziæ do zboru
z powodu zgorszenia, rozczarowania i zniechêcenia. Rozumiem to, bolejê nad tym i wspó³czujê tym, którzy czuj¹ siê pokrzywdzeni, lub
zawiedzeni. Choæ nie zawsze sprawy wygl¹daj¹ tak, jak widz¹ to i odczuwaj¹ oni...
Osoby przychodz¹ce do Koœcio³a, z regu³y
oczekuj¹ bardzo wiele. Na pocz¹tku s¹ szczêœliwe i pe³ne entuzjazmu – niestety, nie co dzieñ
jest Sabat, a cz³onkowie zboru nie zawsze s¹
idealni! Koœció³, zbór, mo¿na przyrównaæ do
rodziny, ma³¿eñstwa: bywaj¹ w nim chwile
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wspania³e i radosne, ale pojawiaj¹ siê te¿ problemy i dochodzi do nieporozumieñ. Czy miesi¹c miodowy mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ?
Oczywiœcie, ¿e nie. W koñcu, prêdzej czy póŸniej, nadejdzie – w takiej czy innej formie –
rutyna, pojawi siê rozczarowanie i zniechêcenie. Wady braci, których wczeœniej nie dostrzegaliœmy, w jakimœ momencie zaczynaj¹ nas
irytowaæ.
Na pocz¹tku naszej drogi z Jezusem dominuje entuzjazm, jednak po latach dostrzegamy, ¿e nie wszystko, co wi¹¿e siê z Bogiem
i pobo¿noœci¹, jest takie piêkne i idealne. Temu,
czy innemu bratu mo¿emy to i owo zarzuciæ,
Na tej czy innej p³aszczyŸnie Koœcio³a widzimy
braki, b³êdy i niedoci¹gniêcia. Pojawiaj¹ siê ró¿ne problemy, a nawet krzywdy... A Pan Bóg
nie interweniuje!
W takich sytuacjach, zamiast krytykowaæ,
zniechêcaæ siê i odchodziæ – choæ tak jest naj³atwiej! – warto zastanowiæ siê nad tym, co
mo¿na zrobiæ, ¿eby by³o lepiej. A najlepiej najpierw spojrzeæ krytycznie na siebie samego,
na swój «wk³ad» w ogóln¹ sytuacjê i na swoje
nastawienie. Bo mo¿e ja te¿ ze swej strony coœ
zaniedba³em, lub w czymœ zawini³em? W ogóle warto zapytaæ: Co da³em wspólnocie, do
której nale¿ê?... a tak¿e: Czy moje opinie i os¹dy s¹ na pewno obiektywne?...
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Nie oczekuj, ¿e ludzie tworz¹cy Koœció³ zawsze i we wszystkim bêd¹ idealni. – A czy Ty
sam zawsze jesteœ idealny?... Czujesz siê pokrzywdzony, rozczarowany, zniechêcony, zgorszony? – Nie Ty jeden. Prawdopodobnie sam
nieraz przyczyni³eœ siê do tego, ¿e inni poczuli
siê pokrzywdzeni, lub zgorszeni. Oczekujemy
od bliŸnich bardzo wiele, stawiamy im wysokie
wymagania, równie wiele powinniœmy zatem
wymagaæ od siebie! Chcemy, by inni nam przebaczali i byli wobec nas wyrozumiali, zatem –
sami te¿ b¹dŸmy wspania³omyœlni, mi³osierni
i wyrozumiali wobec innych! To proste. W Koœciele, podobnie jak w rodzinie, niezbêdny jest
wzajemny szacunek, a tak¿e mi³oœæ i zrozumienie. Wybuja³e ambicje, duma, nieustêpliwoœæ
i obra¿anie siê z pewnoœci¹ temu nie s³u¿¹. One
raczej niszcz¹.
Zauwa¿y³em pewn¹ prawid³owoœæ: Jeœli
zbór jest nastawiony na rozwój i misjê, istnieje
w nim mniejsze prawdopodobieñstwo sporów,
k³ótni i podzia³ów. Bo jego cz³onkowie s¹ zajêci prac¹ dla Pana i nie zwracaj¹ uwagi na drobiazgi, nie dziel¹ w³osa na czworo, lecz
koncentruj¹ siê na tym, co najwa¿niejsze. Taki
zbór jest ¿ywy i trwa mocno w Jezusie. Ale kiedy w zborze istnieje zastój i rutyna, a jego
cz³onkowie zadowalaj¹ siê niskim poziomem,
duchow¹ wegetacj¹, wówczas jakby na zawo³anie pojawiaj¹ siê niesnaski, podzia³y i problemy; ludzie „rozmieniaj¹ siê drobne”, „obni¿aj¹
loty”, i mno¿¹ problemy:
– „Ten brat Ÿle na mnie spojrza³, a tamten
siê nie przywita³...”;
– „Ta siostra podobno coœ na mnie nagada³a, a tamta ostatnio jest podejrzanie uprzejma...”
– „Oni nie s¹ ju¿ dla mnie tak ¿yczliwi...”
itp., itd. (por. Jan 15,1-6).

odbieraj¹ wartoœci samej szacie. Dlaczego? –
Poniewa¿ jej Twórca i Opiekun na bie¿¹co czyœci j¹ i prasuje.
Aposto³ Pawe³ tak pisze w Liœcie do Efezjan: „...Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ zañ
samego siebie, aby go uœwiêciæ, oczyœciwszy
go k¹piel¹ wodn¹ przez S³owo, aby sam sobie
przysposobiæ Koœció³ pe³en chwa³y, bez zmazy lub skazy lub czegoœ w tym rodzaju, ale ¿eby
by³ œwiêty i niepokalany” (Ef 5,25-27).
Jezus zrobi³ wszystko, by Jego Koœció³ by³
czysty i doskona³y, niczym œnie¿nobia³a szata.
Wkrótce nastanie czas, kiedy nikt i nic nie bêdzie w stanie jej zbrudziæ, poniewa¿ my sami
upodobnimy siê pod ka¿dym wzglêdem do
Projektanta szaty, przestaniemy byæ niedoskonali. Ale tak dopiero bêdzie. Póki co, czêsto nieœwiadomie, lub poprzez niezrêcznoœæ
i nieostro¿noœæ, plamimy siebie i Koœció³, którego jesteœmy czêœci¹. Na szczêœcie istnieje idealny sposób wywabiania plam – Pan Bóg zostawi³
nam „wybielacz”. Jest nim przyznanie siê do winy

Koœció³ nale¿y do Jezusa, jednak w przeciwieñstwie do niego, nie jest doskona³y... Jeszcze! Koœció³ mo¿na przyrównaæ do piêknej
szaty, jej projektant i wykonawca zrobi³ wspania³¹ robotê. Doskonale dobra³ materia³ i kolor,
jednak my poprzez swoj¹ nieostro¿noœæ i niedoskona³oœæ sprawiamy, ¿e wci¹¿ pojawiaj¹ siê
na niej plamy i zgniecenia. Te powierzchowne
zabrudzenia i zniekszta³cenia wcale jednak nie
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i proœba o oczyszczenie. Aposto³ Jan pisze: „Jeœli wyznamy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuœci nam grzechy, i oczyœci
nas od wszelkiej nieprawoœci” (1 Jana 1,9).
Chrzeœcijanie pope³niaj¹ czêsto pewien fatalny b³¹d: Gdy pojawia siê plama grzechu,
wtedy albo udaj¹, ¿e jej nie ma, albo staraj¹ siê
j¹ usun¹æ po swojemu! – Czasami zaprzeczaj¹,
powo³uj¹ siê na niesprzyjaj¹ce okolicznoœci,
szukaj¹ winy w innych... Taki sposób postêpowania sprawia, ¿e plam jest coraz wiêcej i s¹
coraz wiêksze. Trwanie w grzechu nie tylko
niszczy tego, który grzeszy, ale tak¿e jest zgorszeniem dla bliŸnich i problemem dla zboru!
Obserwuj¹c tak¹ sytuacjê jedni z cz³onków zboru gorsz¹ siê i odchodz¹, a inni obni¿aj¹ swoje
standardy postêpowania („Ja nie jestem taki z³y;
inni gorzej postêpuj¹, a wiêc zajmijcie siê
nimi!”). Czêœæ zboru jest za wykluczeniem
grzesznika, czêœæ jest temu przeciwna. Wystêpuje reakcja ³añcuchowa: nie wyznany grzech
przyczynia siê do powstania kolejnych. Ile¿ to
ju¿ by³o takich przypadków, ¿e nie uznany i nie
wyznany grzech jednego cz³owieka podzieli³
zbór; „odrobina kwasu zakwasza ca³e ciasto”!
Gdy cz³owiek na bie¿¹co kontroluje swoje
sumienie i codziennie reguluje swoje sprawy
z Bogiem i ludŸmi, nie ma problemu – plamka
jest ma³a, a „wybielacz” dzia³a natychmiast. Kiedy jednak tych plam nazbiera siê wiêcej, a w
dodatku one przyschn¹, ich usuniêcie wcale nie
jest takie proste. Zw³aszcza, gdy próbujemy je
usuwaæ w³asnymi, «domowymi» sposobami.
– Niektórzy chc¹ sobie poradziæ z grzechem
za pomoc¹ psychologii, autosugestii, albo pozytywnego myœlenia... I co? I nic. Grzech powraca niczym bumerang, czêsto z jeszcze
wiêksz¹ si³¹, a jego skutki pleni¹ siê jak chwasty. Znam mnóstwo ludzi, którzy o w³asnych
si³ach, stosuj¹c «niezawodne» metody, bezskutecznie próbowali zerwaæ z jakimœ na³ogiem.
Dopiero, gdy poprosili o pomoc Boga, odnieœli sukces. Jako ludzie mamy te¿ zadziwiaj¹c¹
sk³onnoœæ, do oszukiwania siebie samych; czêsto odgrywamy ró¿ne role, zamiast przyznaæ
siê do winy i prosiæ o przebaczenie Boga, lub
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bliŸniego. Dla wielu ludzi przyznanie siê do
winy i proœba o przebaczenie jest czymœ bardzo trudnym, dlatego wybieraj¹ pewne formy
dzia³ania, które poprawiaj¹ im samopoczucie,
uspokajaj¹ sumienie i odsuwaj¹ na dalszy plan,
na bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ jedynie w³aœciwe i skuteczne, Bo¿e metody dzia³ania.
Niektórzy walcz¹ z grzechem na w³asn¹ rêkê
(ci przynajmniej staraj¹ siê coœ robiæ!), zaœ inni
wybieraj¹ prostsz¹ metodê, by poprawiæ sobie
samopoczucie – bagatelizuj¹ grzech, wmawiaj¹ sobie i innym, ¿e „nic takiego siê nie dzieje”. Jest to wyj¹tkowo niebezpieczna metoda
„usuwania plam”. Mo¿emy udawaæ, ¿e ich nie
ma, mo¿emy nawet w to autentycznie uwierzyæ, jednak „plamy” pozostan¹ nietkniête. Co
gorsza, bêdzie ich coraz wiêcej i wiêcej – i bêd¹
coraz trudniejsze do usuniêcia! Zaœ po pewnym czasie przestan¹ winowajcy w ogóle przeszkadzaæ. Warstwa brudu mo¿e z czasem staæ
siê tak gruba, ¿e trudno bêdzie odgadn¹æ, jak
wygl¹da³a kiedyœ oryginalna powierzchnia...
Jedno jest pewne: sami, o w³asnych si³ach
nie powinniœmy walczyæ z „plamami”. Podobnie, nie powinniœmy udawaæ, ¿e w ogóle ich
nie ma. S³owo Bo¿e wyraŸnie mówi, co nale¿y
robiæ w przypadku zaistnienia grzechu. Po
pierwsze, nale¿y uznaæ sw¹ winê, przyznaæ siê
do niej i prosiæ o wybaczenie Boga i bliŸnich.
A potem prosiæ Boga o Jego m¹droœæ i moc,
gdy¿ tylko On jest w stanie daæ nam zwyciêstwo nad grzechem! Tylko wtedy skutecznie
mo¿emy oczyœciæ siê jako jednostki i jako zbór
z brudów tego œwiata, na które ci¹gle jeszcze
jesteœmy nara¿eni. Metody i sposoby dzia³ania
Boga s¹ proste, doskona³e i skuteczne. Warto
o nich stale pamiêtaæ i z nich korzystaæ.

t³umaczy³ S³. Podziewski
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Duchowe dostrajanie siê
W obecnym numerze "G³osu Kaznodziejskiego"
wiele uwagi i miejsca poœwiêcamy sprawie ma³¿eñstwa i rodziny. I pewnie nikomu nie trzeba d³ugo
uzasadniaæ, dlaczego. Choæ twierdzenie takie jest truizmem, to wci¹¿ nale¿y powtarzaæ, ¿e ma³¿eñstwo
jest podstawow¹ i najwa¿niejsz¹ komórk¹ spo³eczn¹,
i jakie s¹ ma³¿eñstwa i rodziny – takim jest spo³eczeñstwo i naród. A my dodajemy: "Takimi s¹ nasze
Zbory i ca³y Koœció³".
Niestety, ¿yjemy w dniach wyj¹tkowo trudnych
i niebezpiecznych dla ma³¿eñstw i rodzin! I to tak dalece, ¿e nie tylko kszta³t ma³¿eñstwa, wzajemne relacje ma³¿onków (i rodzin, które zak³adaj¹), ale nawet
sama instytucja ma³¿eñstwa znalaz³a siê na cenzurowanym. Psycholodzy i socjolodzy odnotowuj¹ z niepokojem, ¿e wci¹¿ wzrasta liczba rozwodów, coraz
wiêcej jest rodzin rozbitych i niepe³nych, coraz wiêcej dzieci p³aci ciê¿kimi urazami psychicznymi za b³êdy swoich rodziców, a coraz wiêcej osób ¿yje
w nieformalnych zwi¹zkach! Co gorsza, te z³e zjawiska i trendy zaczynaj¹ siê pojawiaæ tak¿e w Koœciele,
co staje siê przyczyn¹ os³abienia duchowego i zrodzonych z niego ró¿norakich nieszczêœæ – z utrat¹
zbawienia, jako najwiêkszym z nieszczêœæ, w³¹cznie!
Chcemy mieæ nadziejê, ¿e publikowane poni¿ej
materia³y, pozwol¹ nam wszystkim jeszcze lepiej zrozumieæ, jaka jest wola Bo¿a odnoœnie ma³¿eñstwa.
Wska¿¹ jak mo¿na ustrzec siê zastawionych przez
diab³a, ¿ycie i w³asn¹ nieumiejêtnoœæ pu³apek. A tak¿e podpowiedz¹, jak przezwyciê¿yæ zaistnia³e problemy i z Bo¿¹ pomoc¹ wyjœæ obronn¹ rêk¹
z kryzysów. W czêœci s¹ to materia³y w³asne, ale skorzystaliœmy te¿ z ró¿nych opracowañ – i ich autorom
jesteœmy g³êboko wdziêczni! Najpierw fragment wydanej przez oficynê "S³owo Prawdy" ksi¹¿ki Tima Lahaye, pt. Do szczêœcia w ma³¿eñstwie (Warszawa
1976, str. 49-60). (Czytaj¹c ten tekst w kilku miejscach zauwa¿ymy odmiennoœæ doktrynaln¹ autora,
np. wtedy, gdy pisze o "szkole niedzielnej" – nale¿y
pamiêtaæ, ¿e Tim Lahaye jest pastorem koœcio³a baptystycznego, gdzie œwiêci siê niedzielê".)
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"Cz³owiek jest istot¹ wybitnie duchow¹. Im
wiêcej ma lat, tym bardziej uœwiadamia sobie ten
fakt. Fizyk i filozof Pascal powiedzia³: "W sercu ka¿dego cz³owieka istnieje stworzona przez Boga
pró¿nia, która mo¿e byæ wype³niona jedynie przez
Boga, Stworzyciela, objawionego w Jezusie Chrystusie". Gdy Jezus Chrystus wstêpuje do ¿ycia
cz³owieka jako Pan i Zbawiciel, wtedy pró¿nia ta
zostaje zlikwidowana. Obecnoœæ Jezusa Chrystusa w sercu cz³owieka pozwala mu na utrzymanie
spo³ecznoœci z Bogiem. Spo³ecznoœæ ta wzbogaca wszystkie dziedziny jego ¿ycia.
W Liœcie do Galacjan 5,22 mówi siê o dzia³aniu Ducha Œwiêtego w ¿yciu chrzeœcijanina
Gdy cz³owiek poddaje siê przewodnictwu Ducha Œwiêtego, zaczyna wzrastaæ w nim mi³oœæ,
radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ,
wiernoœæ, ³agodnoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ. Jezus
wskazuje na powszechn¹ zasadê, ¿e cz³owiek
¿nie to, co posia³; dlatego mi³oœæ konsekwentnie okazywana innym, wraca do okaziciela. St¹d
para ma³¿eñska, która wzajemnie daje i otrzymuje duchowe wartoœci, bêdzie stanowiæ zadowolone i szczêœliwe ma³¿eñstwo.
Duchow¹ dziedzinê uwa¿am za najwa¿niejsz¹ w ma³¿eñskim dopasowaniu siê. Jeden
z ma³¿onków nie mo¿e zadowalaj¹co dopasowaæ siê fizycznie do swojego partnera, zanim
nie dopasuje siê doñ umys³owo. Jednak dostrojenie siê w zakresie mentalnoœci jest bardzo
z³o¿one, gdy¿ ka¿dy ma sk³onnoœæ do egoizmu
– a to w du¿ym stopniu opóŸnia proces dostrojenia siê i stwarza ró¿nego rodzaju problemy trudne do pokonania. Zauwa¿y³em jednak,
¿e prawid³owe ¿ycie duchowe w wielkim stopniu dopomaga w umys³owym dopasowaniu siê.
Biblia pozostaje najwiêkszym podrêcznikiem na
temat ludzkiego zachowania siê, a skoro dwoje ludzi jest spokrewnionych z Bogiem Biblii
i Jego S³owem, to znaj¹ oni i zasady, którymi
w³aœciwie pos³u¿¹ siê we wzajemnym umys³owym dostrojeniu siê. Oto piêæ zakresów, dziedzin duchowego dopasowania siê, które mog¹
uczyniæ wasze ma³¿eñstwo szczêœliwym:
3-4/2007

Konsekwentne postêpowanie
Oboje ma³¿onkowie decyduj¹ o duchowym
¿yciu swego ma³¿eñstwa. Dr Henry Brandt,
psycholog chrzeœcijañski, stwierdza, ¿e odpowiedni rodzice najpierw powinni byæ odpowiednimi partnerami, ale zanim bêdziesz
odpowiednim partnerem, musisz byæ odpowiedni¹ osob¹. St¹d konsekwentne postêpowanie chrzeœcijañskie w domu, jest warunkiem
duchowego dopasowania siê. Jacy jesteœcie
w domu, tacy naprawdê jesteœcie. Twój wspó³ma³¿onek wkrótce przekona siê jakim w³aœciwie jesteœ. Je¿eli nie jesteœ konsekwentny
w stosunku do Boga, wtedy nie bêdziesz mia³
prawid³owego punktu widzenia na w³aœciwe
umys³owe i duchowe zharmonizowanie ze
swoim partnerem.
Przymus nie jest w stanie zmieniæ cz³owieka, a jedynie ujawnia jakim on jest. Koniecznoœæ zamieszkania pod jednym dachem,
przyczynia siê do powstawania nieprzewidzianych sytuacji w ¿yciu. I tak na przyk³ad, je¿eli
masz tendencjê do "wybuchania" lub p³aczu
w chwilach nerwowych napiêæ, sytuacje te nie
s¹ tak wa¿ne jak sama niemo¿liwoœæ zareagowania w chrzeœcijañski sposób. Bóg powiada:
"Dosyæ masz, gdy masz ³askê moj¹". Egoistyczne sytuacje œwiadcz¹ o tym, ¿e wcale nie korzystasz z tej ³aski. Oto na przyk³ad twój partner
powiada ci coœ uszczypliwego czy denerwuj¹cego, a ty, zamiast zareagowaæ na to uprzejmie, odpowiadasz mu niewybrednymi s³owami
– i w ten sposób grzeszysz. Oczywiœcie, twój
partner postêpuje tak samo, ale ty odpowiadasz przed Bogiem jedynie za swój grzech.
D¹¿¹c do poprawnego postêpowania, nie
trzeba za wszelk¹ cenê usprawiedliwiaæ swego
zachowania siê. Zwróæ siê do Boga, wyznaj Mu
swój grzech i proœ o ducha pokory. PóŸniej,
aby mieæ czyste sumienie, poproœ swego partnera o przebaczenie ci wypowiedzianych pod
jego adresem s³ów czy niew³aœciwego postêpowania. Wielu, k³ad¹c siê na nocny spoczynek odczuwa niepokój, gdy¿ s¹ przeœladowani
przez nieuprzejmie wypowiedziane s³owa. Nie
wyznane potkniêcia i upadki nak³adaj¹ siê na
siebie, a¿ w koñcu osoba taka uwa¿a siê za zu3-4/2007

pe³nego bankruta ¿yciowego. I wtedy traci
poczucie w³asnej wartoœci. Cz³owiek, który ka¿de swoje uchybienie uwa¿a za grzech i otrzymuje Bo¿e przebaczenie (1 Jana 1,9), nie bêdzie
cierpia³ z powodu wyrzutów sumienia. Osoby
wyznaj¹ce Bogu swój grzech – i prosz¹ce Go
o pomoc – wkrótce przekonaj¹ siê, jak troskliwego Lekarza maj¹ w Jego Osobie. Zwróæmy
uwagê na obietnicê Bo¿¹: "Dot¹d nie przysz³o
na was pokuszenie, które by przekracza³o si³y
ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuœci,
abyœcie byli kuszeni ponad si³y wasze, ale z pokuszeniem da i wyjœcie, abyœcie je mogli znieœæ"
(1 Kor 10,13).
Czy twój partner ciê skrzywdzi, je¿eli nie
zareagujesz na obraŸliwe ton jego s³ów? Zwykle nie. Biblia powiada: "OdpowiedŸ ³agodna
uœmierza gniew" (Przyp.Sal 15,1). Wymiana
zdañ potrzebuje przynajmniej dwóch osób; je¿eli jedna zamilknie, sprzeczka ustaje. Wielu
bolesnych spraw w rodzinie da³oby siê unikn¹æ, gdyby chocia¿ jeden jej cz³onek reagowa³
zgodnie z Bo¿ym przewodnictwem, a nie wed³ug swoich w³asnych egoistycznych pragnieñ.
Jest to przyk³ad jednej z wielu dziedzin, w których dzia³anie zgodne z Bo¿ymi zasadami
poprowadzi do szczêœliwego wspó³¿ycia w ma³¿eñstwie.
Konsekwentne postêpowanie w domu jest
rzecz¹ bardzo wa¿n¹. Nie trzeba byæ doskona³ym, aby zdobyæ zaufanie swego partnera, ale
wylewna pobo¿noœæ w koœciele i zupe³nie coœ
przeciwnego w domu, prowadzi do zaniku
wzajemnego szacunku.
Brak konsekwencji w postêpowaniu jest
szczególnie szkodliwym objawem w obecnoœci dzieci. Po latach obserwacji dochodzê do
wniosku, ¿e nasza najlepsza m³odzie¿ zborowa
pochodzi albo z bardzo przyk³adnych domów
chrzeœcijañskich, albo ze œrodowisk zupe³nie
niewierz¹cych. Zasadniczo z przeciêtnych rodzin chrzeœcijañskich nie wywodzi siê m³odzie¿
w pe³ni oddana Chrystusowi. – Jaka jest przyczyna tego zjawiska? Niekonsekwencja. Niekonsekwencja jest form¹ ob³udy. Dziecko, którego
rodzice nie pretenduj¹ do tego, by uchodziæ
za chrzeœcijan czy ludzi religijnych, rozumie ich
postêpowanie. Je¿eli jednak m³ody cz³owiek
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widzi swoich rodziców jako przewodników i nauczycieli w koœciele, a nastepnie jest œwiadkiem ich niekoñcz¹cych siê k³ótni i walk w domu,
wtedy trudno mu jest szanowaæ ich podwójne
zasady ¿ycia. Dlatego chrzeœcijanie powinni
szukaæ i iœæ za wskazaniami Bo¿ymi w swoim
codziennym ¿yciu. Myœlenie, rozmawianie
i dzia³anie w zgodzie z w³asnymi przekonaniami, wnosi emocjonalny pokój i dopomaga
w konsekwentnym postêpowaniu.
Osobiste ¿ycie duchowe
Pró¿nia duchowa w cz³owieku zostaje wype³niona Duchem Œwiêtym, gdy przyjmuje on
do swej duszy Bo¿y dar: Jezusa Chrystusa! Jezus powiedzia³: "Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko
przeze mnie" (Jan 14,6). Gdy ktoœ prosi Jezusa
Chrystusa, by pokierowa³ jego ¿yciem, wtedy
zaczyna siê w nim ¿ycie duchowe. Teraz mo¿e
korzystaæ z Bo¿ej pomocy i Jego kierownictwa.
Ten nowy duchowy element w jego ¿yciu stanowi wielk¹ si³ê, bêd¹c¹ w stanie dokonaæ zasadniczej zmiany, któr¹ Biblia nazywa nowym
narodzeniem. Najpierw cz³owiek rodzi siê fizycznie, a nastêpnie – gdy przez Jezusa Chrystusa przyjmuje ¿ycie duchowe – rodzi siê po
raz drugi. Pielêgnowanie ¿ycia duchowego jest
tak wa¿ne, jak troszczenie siê o ¿ycie fizyczne.
Bóg chce, aby ka¿dy z nas wzrasta³ w ³asce
i znajomoœci Pana Jezusa, a wzrost ten pochodzi tylko przez S³owo Bo¿e. Tak jak trzy razy
dziennie (nawet nie zastanawiaj¹c siê, czy jest
to potrzebne) karmimy swoje cia³o, tak samo
codziennie musimy od¿ywiaæ swoj¹ duszê. Jej
pokarmem jest S³owo Bo¿e. Poœwiêcenie czytaniu i medytowaniu nad S³owem Bo¿ym chocia¿ piêæ do dwudziestu minut dziennie,
dopomo¿e nam w prowadzeniu konsekwentnego ¿ycia chrzeœcijañskiego.
¯ycie zborowe
Wielu na sam¹ myœl o ¿yciu duchowym zaraz
myœli o zborze. Czêsto ludzie nie uœwiadamiaj¹
sobie, ¿e sprawy duchowe mieszcz¹ siê w zakresie ich codziennego, osobistego stosunku do
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Boga. Stosunek ten nie zale¿y od zboru, choæ
na pewno jest zasilany przez zbór. Bóg pragnie, aby ludzie schodzili siê razem, wspierali
w wierze i wspólnie oddawali Mu czeœæ. Daj¹c
mo¿liwoœæ studiowania Pisma Œwiêtego, zachêcaj¹c do jego czytania i codziennej modlitwy
oraz umo¿liwiaj¹c s³u¿bê i wzajemne pomaganie, zbór dopomaga ludziom jako chrzeœcijanom we wzrastaniu w wierze.
Przebywanie w rodzimej spo³ecznoœci zborowej mo¿e nie sprawiaæ k³opotu m³odemu
ma³¿eñstwu. Je¿eli zaœ m³odzi ma³¿onkowie
pochodz¹ z innych zborów lub po œlubie przenieœli siê na nowe miejsce zamieszkania, wtedy powinni przy³¹czyæ siê do takiego zboru,
w którym czuliby siê jak w domu i brali aktywny udzia³ w jego pracy. Ka¿de ma³¿eñstwo powinno wyraŸnie wiedzieæ co ma dawaæ
i otrzymywaæ od zboru. Je¿eli zaœ uczêszcza do
zboru od przypadku do przypadku, bez okreœlonego celu – czêsto jest nim rozczarowane.
Czego nale¿y szukaæ w zborze
Osiemdziesi¹t piêæ procent tych, którzy
przy³¹czyli siê do naszego zboru, po raz pierwszy przest¹pi³o jego próg na czyjeœ zaproszenie. Mo¿e bliski przyjaciel takie zaproszenie
przed³o¿y³ i wam, ale szczerze mówi¹c nie jest
to powód, aby przy³¹czyæ siê do jego zboru.
Przy wyborze nowego zboru wchodzi w rachubê wiele niepotrzebnego sentymentalizmu
i przywi¹zania. Wasz nowy zbór jest spraw¹ tak
wa¿n¹, ¿e przy jego wyborze trzeba siê kierowaæ nie uczuciem, lecz jego duchowym poziomem. Zanim wiêc przy³¹czycie siê do zboru,
w którym wasze dzieci bêd¹ rozwijaæ siê duchowo, zwróæcie uwagê na nastêpuj¹ce podstawowe wymagania.
– Czy g³osi on biblijn¹ naukê? Czy kaznodzieja zwiastuje prawdy biblijne? Czy
szko³a niedzielna przerabia materia³ biblijny? Czy ka¿dego tygodnia jego cz³onkowie zbieraj¹ siê na studiowanie Pisma
Œwiêtego i modlitwê? Je¿eli jest to konieczne, lepiej zmieniæ przynale¿noœæ denominacyjn¹ i uczêszczaæ do biblijnego
zboru, ni¿ gwa³c¹c swoje przekonania
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doktrynalne pozostawaæ w zborze lekcewa¿¹cym zdrowe zasady ewangeliczne.
– Czy ten zbór stara siê, by inni znaleŸli
zbawienie w Jezusie Chrystusie? Czêsto
zbór taki przeprowadza ewangelizacje,
a przy koñcu nabo¿eñstwa og³asza siê
tam apel i zaproszenie do podjêcia decyzji naœladowania Jezusa Chrystusa. Usi³uje on równie¿ anga¿owaæ swoich
cz³onków do zapraszania na ewagelizacyjne nabo¿eñstwa oraz ewangelizowania swego otoczenia.
– Czy jest to zbór zainteresowany misj¹?
Zbór, który nie wysy³a misjonarzy wkrótce staje siê polem misyjnym. Kiedy ostatnio z tego zboru wyjecha³ ktoœ do pracy
misyjnej? Czy s¹ tam rodziny ofiaruj¹ce
dziesi¹t¹ czêœæ swoich dochodów na rozwój dzie³a Bo¿ego?
Chrzeœcijañska s³u¿ba i œwiadectwo
Rozwijaj¹cy siê duchowo chrzeœcijanin pragnie s³u¿yæ Chrystusowi. "Co? To wy jeszcze
nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego, który jest w was i którego macie od
Boga i ¿e nie nale¿ycie do siebie samych? Drogo
bowiem jesteœcie kupieni. Wys³awiajcie tedy
Boga w ciele waszym" (1 Kor 6,19-20). Czêsto
m³odzi ma³¿onkowie s¹ tak zapatrzeni w siebie
i tak zaanga¿owani zdobywaniem nowych rzeczy dla swego domu, ¿e zaniedbuj¹ s³u¿bê
chrzeœcijañsk¹. Nieraz przez to stanowi¹ grupê
zborowników stoj¹cych na najni¿szym poziomie duchowym, gdy¿ Chrystus nie jest w ich
¿yciu na pierwszym miejscu (Mt 6,33)!
Zbór jest terenem wielkich mo¿liwoœci s³u¿enia Chrystusowi. Zwróæmy uwagê na s³u¿bê
w charakterze nauczyciela szko³y niedzielnej,
przewodnika grupy m³odzie¿owej czy odwiedzania. Zawsze w ¿yciu chrzeœcijañskim jest tak,
¿e wzbogaca siê ono przez s³u¿enie Chrystusowi. Wielu powiada mi: "Bracie, gdy zacz¹³em uczyæ w szkole niedzielnej, pozna³em Bibliê
lepiej ni¿ przez twoje kazania". S³u¿ba chrzeœcijañska daje realne podstawy do studiowania
S³owa Bo¿ego (2 Tym 2,15), które znowu buduje ¿ycie chrzeœcijañskie.
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Prócz s³u¿by w zborze, Jezus Chrystus chce
u¿yæ nas jako swoich œwiadków – ¿onê w kontaktach z innymi niewiastami i s¹siadkami, a mê¿a
ze wspó³pracownikami i bliŸnimi. Postarajcie siê
przestrzegaæ dobrego zwyczaju dzielenia siê
swoj¹ wiar¹ z innymi. Nic tak nie "przewraca ludzi" duchowo jak wydawanie osobistego œwiadectwa. Pan Jezus powiedzia³, ¿e chrzeœcijanie
s¹ Jego œwiadkami (DzAp 1,8). Wielu rozczarowanych w tym œwiecie ludzi, potrzebuje dynamicznego œwiadectwa oddanych Bogu ma³¿eñstw.
O³tarz rodzinny
O³tarz rodzinny wywiera wielki wp³yw na
¿ycie domu. Ma³¿onkowie, którzy wiedz¹ ju¿
czym jest modlitwa, wysoko ceni¹ chwile skupienia przy S³owie Bo¿ym. A gdyby nawet jedno z nich lub oboje nie byli doœwiadczonymi
w tych sprawach, dom jest idealnym miejscem
do uczenia siê spo³ecznej modlitwy. O³tarz rodzinny jest równie¿ i dla dzieci najlepszym
miejscem, gdzie mog¹ uczyæ siê modliæ. Mo¿e
Pan mia³ na myœli w³aœnie rodzinê, daj¹c tak¹
obietnicê: "Nadto powiadam wam, jeœliby dwaj
z was na ziemi uzgodnili swe proœby o jak¹kolwiek rzecz, otrzymaj¹ j¹ od Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Albowiem gdzie s¹ dwaj
albo trzej zgromadzeni w imiê moje, tam jestem poœród nich" (Mt 18,19-20)?...
O³tarz rodzinny nie jest jakimœ tajemniczym
prze¿yciem, lecz bardzo prost¹, praktyczn¹
lekcj¹ czytania Pisma Œwiêtego i wspólnej modlitwy wszystkich cz³onków rodziny. W przeciwieñstwie do wysokiej liczby rozwodów,
przytoczone poni¿ej dane statystyczne wykazuj¹, jak ten o³tarz jednoczy cz³onków rodziny
w mi³oœci i zrozumieniu. Dr Pitirim Sorokin z Uniwersytetu w Harward, badaj¹c chrzeœcijañskie
ma³¿eñstwa, stwierdza, ¿e tam gdzie "codziennie zachowywano rodzinn¹ praktykê wspólnego czytania Pisma Œwiêtego i modlitwy, na
1015 badanych ma³¿eñstw, zaistnia³ tylko jeden
rozwód!". Z rodzin pielêgnuj¹cych rodzinny
o³tarz, nie tylko praktycznie zosta³ wyeliminowany rozwód, lecz zneutralizowane i zlikwidowane zosta³y równie¿ wszelkie nieporozumienia
i wspó³czesne problemy ma³¿eñskie!
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Jak ustawiæ o³tarz rodzinny?
Kilka nastêpuj¹cych rad mo¿e dopomóc,
by wasz o³tarz rodzinny by³ prze¿yciem ubogacaj¹cym:
– Wyznaczcie specjalny czas na rodzinne
rozmyœlania i nie róbcie wyj¹tków, je¿eli
nie jest to absolutnie konieczne. Ustalcie
godzinê porann¹ lub wieczorn¹ i przestrzegajcie tego bez wzglêdu na to, kto
jest w waszym domu. Praktykê tê mo¿na by³oby rozpocz¹æ od dnia œlubu, ale
na to nigdy nie jest za póŸno.
– Czytajcie fragment Pisma Œwiêtego, a nastêpnie, o ile jest to mo¿liwe, omówcie
jego g³ówne myœli. Je¿eli nie bior¹ w tym
udzia³u dzieci, dobrze by³oby czytaæ po
jednym rozdziale. Razem z dzieæmi nale¿y czytaæ krótsze fragmenty i dok³adnie je t³umaczyæ.
– Módlcie siê razem, m¹¿ i ¿ona. Gdy
dzieci podrosn¹, niech i one do³¹cz¹
swoje modlitwy. Je¿eli wasz zbór jest
misyjny, regularn¹ modlitw¹ w rodzinie
nale¿y wspieraæ wszystkie jego wysi³ki.
Rodzinna modlitwa zawsze powinna zawieraæ element wdziêcznoœci i wstawiennictwa za tych, którzy nie mog¹ modliæ
siê za siebie – nie zbawieni s¹siedzi, zaniedbani chrzeœcijanie, chorzy – oraz
proœby za siebie samych. Módlcie siê
szczegó³owo, abyœcie mogli oczekiwaæ
na szczegó³owe odpowiedzi.
O³tarz rodzinny jest wyj¹tkowym miejsce
lepszego poznania siê. Osoba, która siê modli,
ods³ania swoje myœli i ujawnia ciê¿ary, o których nie by³aby w stanie powiedzieæ gdzie indziej. Wspólna modlitwa kszta³tuje dwoje ludzi,
w bardzo szczególny sposób wi¹¿e ich wiêzami mi³oœci. Zjednoczona modlitwa, z up³ywem
lat pomna¿a i wzmacnia wzajemn¹ mi³oœæ. Pewien chrzeœcijanin powiedzia³ o swoje ¿onie:
"Dzisiaj, po dwudziestu szeœciu latach ma³¿eñstwa, bardziej odczuwam jej obecnoœæ ni¿ kiedykolwiek przedtem. Gdy niespodziewanie
spotykam j¹ w t³umie, wtedy gdzieœ w g³êbi
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mojej duszy pojawia siê radosna pieœñ. Jej spojrzenie w towarzystwie innych ludzi jest natchnieniem, którego w³aœnie wtedy tak bardzo
potrzebujê... Za kulminacyjny punkt dnia uwa¿am tê chwilê, gdy œpiesznie sk¹dœ siê pojawia, by mnie przywitaæ. A gdy myœlê o naszej
przysz³oœci, widzê dwoje starszych ludzi, mê¿czyznê i niewiastê, id¹cych obok siebie w blaskach zachodz¹cego s³oñca. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e koniec bêdzie o wiele lepszy
od pocz¹tku". Ma³¿eñstwo to od samego pocz¹tku wzrasta³o w spo³ecznoœci z Bogiem,
gdzie dwa ¿ycia s¹ stapiane w œwiêt¹ jednoœæ.
Przebaczenie
Nie wst¹pi³eœ w zwi¹zek ma³¿eñski z osob¹
doskona³¹ i sam taki nie jesteœ! Dlatego musicie nawzajem wybaczaæ sobie b³êdy, grzechy,
egoizm i inne formy bezmyœlnego zachowania
siê. Nigdy nie noœ w sobie z³oœci, to za wielki
dla ciebie ciê¿ar! Niech has³em twego ¿ycia
stan¹ siê s³owa Efez. 4,31-32: "Wszelk¹ gorycz
i zapalczywoœæ, gniew, krzyk i z³orzeczenia
niech bêd¹ usuniête spoœród was z wszelk¹ z³oœci¹. Ale b¹dŸcie jedni dla drugich uprzejmi,
serdeczni, odpuszczaj¹cy sobie wzajemnie, jak
i wam Bóg odpuœci³ w Chrystusie". Cz³owiekowi wymagaj¹cemu przebaczenie jest rzecz¹
bardzo trudn¹. A jednak Bóg spodziewa siê,
¿e bêdziecie sobie przebaczaæ. W Mat. 6,1415 Pan Jezus powiada wyraŸnie, ¿e twoje grzechy nie mog¹ ci byæ przebaczone, zanim ty
nie przebaczysz innym. St¹d przebaczenie jest
duchow¹ koniecznoœci¹. B¹dŸcie pewni, ¿e
wasz niebieski Ojciec dopomo¿e wam czyniæ
to, co sam nakaza³ – nawzajem przebaczaæ bez
wzglêdu na wielkoœæ winy.
Nigdy nie k³adŸ siê spaæ w z³oœci! Biblia
powiada: "... niech s³oñce nie zachodzi nad
gniewem waszym, nie dawajcie diab³u przystêpu" (Efez. 4,26.27). Chêæ przebaczenia swemu partnerowi posiada duchowy wp³yw
zarówno na twoje ¿ycie osobiste jak i rodzinne.
Pozwoli ci to na duchowe ugruntowanie swego domu, co z kolei ubogaci ka¿d¹ dziedzinê
waszego ma³¿eñskiego ¿ycia."
3-4/2007

Trzy g³ówne rodzaje mi³oœci
Tutaj nie bêdziemy rozmawiaæ o czterech
greckich s³owach, które w jêzyku polskim zosta³y oddane jednym s³owem, «mi³oœæ» (przypomnijmy, ¿e s¹ nimi: agape – mi³oœæ bratnia;
eros – mi³oœæ fizyczna, erotyczna; storge – mi³oœæ rodzinna; filia – mi³oœæ przyjacielska), lecz
o filozoficznym wyró¿nieniu trzech rodzajów
mi³oœci, a mianowicie:
(1) mi³oœci po¿¹dania,
(2) mi³oœci upodobania,
(3) mi³oœci dobrej woli.
«Mi³oœæ po¿¹dania»,
nazwana inaczej „mi³oœci¹ bior¹c¹”, jest
pragnieniem jakiegoœ dobra, które zagarnia dla
siebie. Mo¿e to byæ, pisze Kinga WiœniewskaRostkowska, „po¿¹danie natury duchowej (gdy
np. pragnie siê towarzystwa danej osoby, jej
zalet ducha i umys³u), cielesno-duchowej b¹dŸ
tylko cielesnej (jak to bywa w pewnych rodzajach mi³oœci erotycznej). Sytuacje mog¹ byæ
ró¿ne – wspólne jest to, ¿e kocha siê dla jakiegoœ dobra, jakiejœ korzyœci, której pragniemy
i której Ÿród³em jest osoba w ten sposób kochana”.
«Mi³oœæ upodobania»,
to uczucie zachwytu, oczarowania, które
mo¿e byæ czystym, bezinteresownym upodobaniem („mi³oœæ platoniczna”), ale mo¿e siê te¿
³¹czyæ z po¿¹daniem. Podkreœla siê, ¿e w tym
rodzaju mi³oœci „mo¿e wystêpowaæ sk³onnoœæ
do «dawania», do pewnej ofiarnoœci i poœwiêcenia wzglêdem kochanej osoby”.
Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e obydwa te rodzaje mi³oœci, wi¹¿¹ siê z emocjami;
s¹ to stany uczuciowe, które z natury rzeczy s¹
zmienne i nietrwa³e. Mog¹ zaistnieæ w pewnych warunkach i okolicznoœciach, ale te¿ nieoczekiwanie siê wypaliæ i skoñczyæ. „Niestety
– pisze cytowana powy¿ej autorka – wielu ludzi uwa¿a, ¿e mi³oœæ to w³aœnie uczucie, i tylko
uczucie. I gdy ono zniknie, mi³oœci ju¿ nie ma
i byæ nie mo¿e, chyba, ¿e uczucie znów siê po3-4/2007

jawi. Taki b³êdny pogl¹d w ¿yciowej praktyce
poci¹ga za sob¹ wiele tragicznych skutków,
uzale¿niaj¹c dzia³anie i postêpowanie od
zmiennych uczuæ. Tymczasem istot¹ mi³oœci
jest dzia³anie dla dobra, tworzenie, œwiadczenie, dawanie dobra. Mówi o tym równie¿
Dekalog – na tym polega nakaz mi³oœci bliŸniego. Czy mo¿emy uczuciowo kochaæ ka¿dego
obcego cz³owieka spotkanego na ulicy? A przecie¿ ka¿dy jest bliŸnim i ka¿demu mamy «œwiadczyæ dobro», czyli okazywaæ ¿yczliwoœæ,
a w razie potrzeby daæ pomoc”.
«Mi³oœæ dobrej woli»,
to najwy¿szy rodzaj mi³oœci. Jest to mi³oœæ,
która – niezale¿nie od okolicznoœci i w³asnego
nastroju i stanu uczuciowego – ofiarnie wype³nia swoje zobowi¹zania oraz wytrwale i konsekwentnie zmierza do osi¹gniêcia wystawionego
celu. Mi³oœæ, która „s³u¿y nadrzêdnej sprawie,
dla której wype³nienia zosta³a powo³ana”.
W tym przypadku to dobra wola „czuwa, ocenia sytuacjê i pilnuje, by uczucia nie schodzi³y
na manowce. Bo w namiêtnej i wybuja³ej uczuciowej mi³oœci – podkreœla Kinga Rostkowska –
kryj¹ siê ró¿ne groŸne niebezpieczeñstwa.
Wcale nierzadko dochodz¹ do g³osu, a nawet
dominuj¹, uczucia ni¿sze, emocje w swych wyraŸnie negatywnych formach. Nieraz na plan
pierwszy wysuwa siê zach³anna po¿¹dliwoœæ
i zaborczoœæ, drêcz¹ca zazdroœæ albo wybuja³a
ambicja cz³owieka, który od osoby kochanej
oczekuje spe³nienia w³asnych egoistycznych
planów i d¹¿eñ. A jak¿e czêsto – zw³aszcza
w mi³oœci erotycznej i macierzyñskiej – mamy
do czynienia ze zwyk³ym zaœlepieniem. [...]
Uczucia ludzkie maj¹ bardzo szerok¹ skalê i zawsze dopóki trwaj¹, odczuwane s¹ jako «prawdziwe». Nic wiêc dziwnego, ¿e np. erotyczny
popêd i po¿¹danie tak czêsto bierze siê za mi³oœæ «prawdziw¹». Namiêtnoœæ przemawia piêknym jêzykiem, ale jej przysiêgi maj¹ ¿ywot nie
d³u¿szy ni¿ ona sama”.
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W zakoñczeniu tego krótkiego tekstu, warto zacytowaæ fragment z ksi¹¿ki znanego doradcy ma³¿eñskiego i rodzinnego, Waltera
Trobischa, odpowiadaj¹cego na list m³odego
Franciszka, który wyzna³ mu, ¿e spêdzi³ upojn¹
noc z przygodnie poznan¹ dziewczyn¹:
„[...] Szczególnie jedno zdanie w Twym liœcie da³o mi wiele do myœlenia, a mianowicie:
«Kocha³em m³od¹ dziewczynê”. – Nie, mój
drogi! Tyœ tej dziewczyny nie kocha³. Po³o¿y³eœ siê z ni¹ do ³ó¿ka, a to s¹ dwie ró¿ne rzeczy. – Wprawdzie mia³eœ prze¿ycie seksualne,
ale mi³oœci wcale nie zazna³eœ. – Mo¿esz wprawdzie jakiejœ dziewczynie oœwiadczyæ, ¿e j¹ kochasz. W rzeczywistoœci jednak¿e chcesz tylko
coœ mieæ. Myœlisz: «nie chcê Ciebie, ale chcê
mieæ coœ od Ciebie. Nie mam zbyt wiele czasu, ani ochoty, aby czekaæ. Chcê to mieæ bez
¿adnej zw³oki – i w rzeczywistoœci jest mi zupe³nie obojêtne, co bêdzie potem. Interesuje
mnie tylko jedna chwila. U¿ywam Ciebie tylko, a¿eby zaspokoiæ swoje po¿¹danie. Jesteœ
dla mnie tylko œrodkiem do celu. Chcê to mieæ
i to natychmiast!»
– Taka postawa jest zupe³nym przeciwieñstwem, mi³oœci. Mi³oœæ bowiem chce coœ daæ.
Szuka szczêœcia innych, a nie tylko swojego.
Post¹pi³eœ wiêc jak skrajny egoista. Zamiast tedy
powiedzieæ: «Kocha³em m³od¹ dziewczynê»,
powinieneœ by³ powiedzieæ: «kocha³em wy³¹cznie siebie samego i w tym celu wykorzysta³em
m³od¹ dziewczynê»!
Czy wiesz jednak¿e, co to znaczy: «Kocham
Ciê»? – To znaczy: «Ty, Ty, i jeszcze raz Ty,
masz owo jedyne miejsce w mym sercu. Ty
jesteœ owym jedynym cz³owiekiem, za którym
têskni³em i bez którego nie jestem doskona³y.
Dla Ciebie gotów jestem oddaæ wszystko, rów-

nie¿ i siebie samego. Byæ zawsze do Twojej
dyspozycji. Dla Ciebie chcê ¿yæ i pracowaæ,
choæby to mia³o trwaæ doœæ d³ugo. Chcê mieæ
cierpliwoœæ z Tob¹ i nigdy Ciê do niczego nie
zmuszaæ, nawet i s³owami. W stosunku do Ciebie chcê byæ zawsze szczery i nie mieæ przed
Tob¹ ¿adnych tajemnic. Z Tob¹ chcê wszystko
dzieliæ i prze¿ywaæ, byæ Twoj¹ tarcz¹ i obron¹.
Zawsze s³uchaæ Twego zdania i nie przedsiêwzi¹æ niczego bez Ciebie. Z Tob¹ chcê pozostaæ na zawsze».
Mam nadzieje, ¿e teraz ju¿ widzisz, i¿ Twoje
prze¿ycie mi³osne nie ma nic wspólnego
z prawdziw¹ mi³oœci¹. – Wreszcie, nie znasz nawet nazwiska owej dziewczyny, gdy¿ nie by³a
ona dla Ciebie cz³owiekiem, a tylko zwyk³ym
numerem. Nie interesowa³eœ siê wcale jej przesz³oœci¹, ani jej przysz³oœci¹. By³o Ci zupe³nie
obojêtne, co siê dzia³o w jej sercu, gdyœ jej
u¿ywa³. A jeœli poczê³a, to wcale Ciê nie obchodzi, gdy¿ jest to ju¿ jej rzecz...
– Nie, Ty jej nie kocha³eœ. Mi³oœæ bowiem
bierze na siebie odpowiedzialnoœæ – jeden z drugiego. Gdzie dwoje ludzi naprawdê siê kocha,
tam pierwsze miejsce zajmuje nie «ja», ale «Ty».
Ja biorê odpowiedzialnoœæ za Ciebie, a Ty przyjmujesz j¹ za mnie! Kochaj¹cy siê tak staj¹ przed
Bogiem i nie mówi¹ ju¿ «ja i Ty», ale «my».
Tylko w ma³¿eñstwie to «my» bywa ukoronowane cielesnym zespoleniem. Jedynie
w ma³¿eñstwie mo¿e mi³oœæ mê¿czyzny i kobiety rozwin¹æ siê w pe³ni, gdy¿ potrzebuje
ona sta³oœci i wiernoœci. Mi³oœæ ma³¿eñska nie
mo¿e ani nie chce nigdy ustaæ. Dlatego powinniœmy byæ bardzo ostro¿ni w u¿ywaniu s³owa «mi³oœæ»...”.
(Oprac. sk)

„Zbudowaæ szczêœcie? – Czy¿ mo¿na je «budowaæ», jak np. domek jednorodzinny?
– No w³aœnie. Gdyby m³oda para mia³a sobie zbudowaæ taki domek, ile¿ wymaga³oby to starañ,
przemyœleñ, narad, zabiegów. I pieniêdzy. A czy¿ ma³¿eñskie szczêœcie nie jest spraw¹ bez porównania wa¿niejsz¹? Nie zale¿y ono od pieniêdzy – mo¿e rozkwitaæ w skromnych warunkach materialnych, ale czy przychodzi za darmo? Czy¿ nie wymaga rozwa¿nego planowania, przemyœleñ i starañ?
I codziennego troskliwego pilnowania? Bo kruchy to skarb – ³atwo go zniszczyæ i utraciæ.”
Kinga Wiœniewska-Rostkowska
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Ma³¿eñstwo
„Kto znalaz³ ¿onê, znalaz³ coœ dobrego i zyska³ upodobanie u Pana.”
(Przyp.Sal. 18,22)
S³owo Bo¿e mówi o ma³¿eñstwie, jako
o fizycznym, psychicznym i duchowym zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety. Fragment
z 1 Mj¿ 2,21-24 opisuj¹cy stworzenie jednej
kobiety – ¿ony dla Adama, wyra¿a biblijn¹
ideê ma³¿eñstwa, jako zwi¹zku monogamicznego. Potwierdzi³ to równie¿ Pan Jezus,
kiedy powiedzia³:
„Ale od pocz¹tku stworzenia uczyni³ ich Bóg
mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Dlatego opuœci cz³owiek
ojca swego oraz matkê i po³¹czy siê z ¿on¹
swoj¹. I bêd¹ ci dwoje jednym cia³em. A tak
ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co tedy Bóg
z³¹czy³, cz³owiek niechaj nie roz³¹cza.” (Mar.
10:6-9)
Fakty, które potwierdza Biblia, wskazuj¹ jednak, ¿e stosunkowo szybko dosz³o do praktykowania poligamii i utrzymywania konkubin.
Patriarchowie i inne postacie opisane w Biblii
¿yli w zwi¹zkach z wieloma kobietami. Silna
potrzeba posiadania licznego potomstwa oraz
perspektywa bycia protoplast¹ narodów, by³a
bodŸcem determinuj¹cym posiadanie wiêcej
ni¿ jednej ¿ony. Dla kobiety z kolei najwiêkszym b³ogos³awieñstwem by³o urodzenie dzieci, szczególnie mêskiej p³ci, dlatego te¿ ¿ony
patriarchów nie tylko przyzwala³y na wspó³¿ycie swoich mê¿ów z konkubinami lub na³o¿nicami, ale nawet nak³ania³y ich do tej praktyki –
szczególnie, kiedy by³y bezp³odne.
W Prawie Moj¿eszowym by³o czymœ oczywistym, ¿e mê¿czyzna mo¿e posiadaæ wiêcej
ni¿ jedn¹ ¿onê. Nie ma natomiast przypadku,
gdzie kobieta by³aby w usankcjonowanym
zwi¹zku z dwoma mê¿czyznami. Historie patriarchów oraz przepisy Tory, jednoznacznie
wskazuj¹ jednak na brak harmonii w zwi¹zkach
poligamicznych oraz liczne napiêcia, jakie generowa³o funkcjonowanie w takich rodzinach.
Mimo, ¿e nie mamy ¿adnego przypadku roz-
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wodu w Starym Testamencie, Prawo Moj¿eszowe zak³ada³o jego mo¿liwoœæ, czyli oddalenia
kobiety przez mê¿a. Prawo takie przys³ugiwa³o mê¿czyŸnie i musia³o byæ udokumentowane
napisaniem listu rozwodowego.
Rozwód nie by³ jednak mo¿liwy w przypadku, kiedy ma³¿eñstwo zosta³o zawarte po fizycznym obcowaniu mê¿czyzny z dziewic¹. W takim
przypadku mê¿czyzna nie móg³ oddaliæ swojej ¿ony.
„Je¿eli mê¿czyzna napotka dziewczynê,
dziewicê nie zarêczon¹, pochwyci j¹ i z³¹czy siê
z ni¹, i tak siê ich zastanie, to mê¿czyzna, który
siê z ni¹ z³¹czy³, da ojcu dziewczyny piêædziesi¹t srebrników, a ona zostanie jego ¿on¹. Za to,
¿e j¹ zniewa¿y³, nie bêdzie móg³ jej oddaliæ
przez ca³e swoje ¿ycie.” (5 Moj. 22:28-29).
Rozwód nie by³ równie¿ mo¿liwy w przypadku, kiedy mê¿czyzna fa³szywie oskar¿a³
swoj¹ ¿onê, ¿e nie by³a dziewic¹, kiedy j¹ poœlubi³ (5 Moj. 22:13-19).
Kobieta rozwiedziona, która poœlubi³a innego mê¿czyznê, nie mog³a wróciæ do pierwszego mê¿a.
Prawo lewiratu z kolei mówi³o o przypadku, kiedy jeden z braci by³ ¿onaty i umar³ nie
pozostawiwszy syna. Jego brat mia³ wówczas
obowi¹zek poœlubiæ wdowê i najstarszemu synowi, którego ona urodzi nadawano imiê zmar³ego brata. Tamar przy u¿yciu podstêpu
próbowa³a nak³oniæ Judê do spe³nienia tego
obowi¹zku. Ma³¿eñstwo Rut i Boaza zosta³o równie¿ zawarte na mocy tego prawa.
Wiernoœæ jest podstawowym elementem
ma³¿eñstwa usankcjonowanego przez Boga. Jest
idea³em, który bardzo czêsto jest akcentowany
na kartach S³owa Bo¿ego. Zakaz cudzo³óstwa
jest jednym z praw Dekalogu. Grzech cudzo³óstwa jest z jednej strony krzywd¹ wyrz¹dzo-
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n¹ cz³owiekowi, ale jest te¿ grzechem przeciwko Bogu. Biblia porównuje pierwotny, monogamiczny zwi¹zek ma³¿eñski do zwi¹zku
Boga z ludem Bo¿ym, którym by³ najpierw cielesny Izrael. Po œmierci Pana Jezusa Chrystusa,
zwi¹zek ten dotyczy ludu Bo¿ego – Koœcio³a
Chrystusowego. Równie¿ w tym przypadku,
zwi¹zek Boga i „oblubienicy”, jest oparty na
mi³oœci i wiernoœci. Sugestywne opisy zawarte
m.in. w ksiêdze Ozeasza pozwalaj¹ uzmys³owiæ sobie, jak bardzo obrazy z ¿ycia cz³owieka
mog¹ symbolizowaæ duchow¹ rzeczywistoœæ
i relacje pomiêdzy Stwórc¹ a nami.
Fragment z Ksiêgi Mal. 2:13-16 œwiadczy
jednak równie¿ o tym, ¿e Bóg wypowiada³ siê
bardzo stanowczo w stosunku do niewiernych
ma³¿onków i pokazywa³ w³aœciwe zasady funkcjonowania ma³¿eñstwa:
„A oto druga rzecz, któr¹ czynicie: Zraszacie ³zami o³tarz Pana wœród p³aczu i westchnieñ.
Lecz On nie mo¿e ju¿ patrzeæ na ofiarê, ani jej
przyj¹æ ³askawie z waszych r¹k. A wy mówicie:
Dlaczego? Dlatego ¿e Pan jest œwiadkiem miêdzy tob¹ i miêdzy ¿on¹ twojej m³odoœci, której
sta³eœ siê niewierny, chocia¿ ona by³a twoj¹
towarzyszk¹ i ¿on¹, zwi¹zan¹ z tob¹ przymierzem. Czy nie Jeden (Bóg) uczyni³ j¹ istot¹ z cia³a
i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bo¿ego. Pilnujcie siê wiêc w waszym duchu i niech nikt nie bêdzie niewierny ¿onie swej
m³odoœci! Gdy¿ kto jej nienawidzi i oddala j¹ –
mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoj¹ szatê
wystêpkiem – mówi Pan Zastêpów. Pilnujcie
siê wiêc w waszym duchu i nie b¹dŸcie niewierni!”
Mimo istnienia zapisów w Prawie Moj¿eszowym, problemy trwa³oœci ma³¿eñstwa i przyczyny rozwodów by³y przedmiotem rozwa¿añ
i dociekañ wœród starszyzny ¿ydowskiej i chy-

ba nie tylko. Problem ma³¿eñstwa, warunków
jego funkcjonowania i ewentualnych przyczyn
rozwodu postawiono równie¿ w formie pytania Panu Jezusowi Chrystusowi.
„I przyst¹piwszy faryzeusze pytali go, kusz¹c: Czy wolno mê¿owi rozwieœæ siê z ¿on¹?
A On odpowiadaj¹c, rzek³ im: Co wam nakaza³
Moj¿esz? Oni na to: Moj¿esz pozwoli³ napisaæ
list rozwodowy i oddaliæ j¹. A Jezus im rzek³:
Z powodu zatwardzia³oœci serca waszego napisa³ wam to przykazanie. Ale od pocz¹tku
stworzenia uczyni³ ich Bóg mê¿czyzn¹ i kobiet¹.
Dlatego opuœci cz³owiek ojca swego oraz matkê i po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹. I bêd¹ ci dwoje
jednym cia³em. A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz
jedno cia³o. Co tedy Bóg z³¹czy³, cz³owiek niechaj nie roz³¹cza.” (Mar. 10:2-9).
Stanowisko Pana Jezusa nie by³o jednak
popularnym pogl¹dem, jaki wówczas funkcjonowa³. Nasz Zbawiciel mówi¹c o ma³¿eñstwie
wraca do momentu Stworzenia i póŸniejszego
¿ycia pierwszych rodziców, kiedy stanowili doskona³y zwi¹zek oparty na mi³oœci i wiernoœci.
Stanowisko Pana Jezusa by³o odebrane z du¿ym zdziwieniem nawet przez jego uczniów,
gdy¿ jak czytamy w Mat. 19:10: „Rzekli mu
uczniowie: „Jeœli tak siê przedstawia sprawa
mê¿a i ¿ony, nie warto siê ¿eniæ.” – Cokolwiek
mieli na myœli uczniowie, ich s³owa œwiadcz¹,
¿e zarówno przed wiekami jak i dziœ, instytucja
ma³¿eñstwa ustanowiona przez Boga by³a nara¿ona na destrukcjê, a jej rozpad lub próby
modyfikacji, rodzi³y bardzo powa¿ne konsekwencje w ¿yciu pojedynczych rodzin oraz
ca³ych spo³ecznoœci.
Podobnie jest i dziœ, kiedy chrzeœcijanie
¿yj¹cy w XXI wieku stykaj¹ siê z tym problemem. Ka¿de spo³eczeñstwo niezale¿nie od

„Tak te¿ mê¿owie powinni mi³owaæ ¿ony swoje, jak w³asne cia³a. Kto mi³uje ¿onê swoj¹, samego
siebie mi³uje. Albowiem nikt nigdy cia³a swego nie mia³ w nienawiœci, ale je ¿ywi i pielêgnuje, jak
i Chrystus Koœció³, gdy¿ cz³onkami cia³a jego jesteœmy. Dlatego opuœci cz³owiek ojca i matkê,
i po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, a tych dwoje bêdzie jednym cia³em. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszê
to do Chrystusa i Koœcio³a. A zatem niechaj i ka¿dy z was mi³uje ¿onê swoj¹, jak siebie samego,
a ¿ona niechaj powa¿a mê¿a swego.” (Efez. 5:28-33)
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czasu i miejsca zna pojêcie ma³¿eñstwa, jako
instytucji gwarantuj¹cej harmonijne ¿ycie cz³owieka, jego prawid³owy rozwój jednostki. Jednoczeœnie jednak od dawna s³yszy siê o kryzysie
ma³¿eñstwa.
W Polsce ostatnie lata przynosz¹ sta³y wzrost
liczby rozwodów. Media donosz¹, ¿e rok 2007.
bêdzie rekordowy pod tym wzglêdem. Ministerstwo sprawiedliwoœci szacuje, ¿e ca³kowita
liczba rozwodów w Polsce bêdzie wynosiæ miêdzy 80 a 95 tys. Liczba ta roœnie systematycznie od lat 90 tych. Specjaliœci jako przyczyny
podaj¹ g³ównie aspekty natury kulturowej i ekonomicznej.
– Jaki jest dziœ stosunek chrzeœcijan do ma³¿eñstwa?
– Jak dziœ postrzega siê ten zwi¹zek?
– Jaki powinien byæ stosunek chrzeœcijanina do
rozwodów?
– Jakie s¹ dziœ kryteria pozwalaj¹ce rozwi¹zaæ
ma³¿eñstwo?
– Czy osoba rozwiedziona mo¿e powtórnie
wejœæ w zwi¹zek ma³¿eñski?
Oto pytania, na które trzeba udzieliæ odpowiedzi i skonfrontowaæ je z tym, co na ten temat mówi S³owo Bo¿e. Z pewnoœci¹ zagadnieñ
harmonijnego wspó³¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie nie sposób omówiæ na ³amach jednej
ksi¹¿ki, nie mówi¹c ju¿ o czasopiœmie. Mo¿na
jednak pokusiæ siê o rozwa¿enie niektórych
najwa¿niejszych problemów, które pojawiaj¹ siê
wœród ludzi wierz¹cych, a które rodz¹ póŸniej
wiele niejasnoœci a nawet konfliktów.
Wspó³czesne podejœcie do ma³¿eñstwa zak³ada elastycznoœæ. Uwa¿a siê, ¿e ma³¿eñstwo
trwa dopóty, dopóki jest to wol¹ ma³¿onków.
Dziœ wielu ludzi nie traktuje przyrzeczenia ma³¿eñskiego, jako woli bezkompromisowego trwania zwi¹zku niezale¿nie od przysz³ych trudnoœci.
W wiêkszoœci przypadków m³odzi ludzie wyra¿aj¹ tak¹ chêæ i oczekiwanie, ale uczucia te s¹
mocno os³abione przez powszechne zjawisko
rozpadu ma³¿eñstw oraz wp³ywy kultury masowej i mediów.
S³owo Bo¿e jednak mówi o ma³¿eñstwie nie
jako o eksperymencie po³¹czenia dwojga lu3-4/2007
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WSPÓ£CZESNYM MA£¯EÑSTWIE OCZEKUJE SIÊ
MA£¯ONKÓW:
partnerstwa,
wzajemnego szacunku,
mi³oœci,
wiernoœci,
wspó³dzia³ania,
przyjaŸni,
rodzicielstwa.

MA£¯EÑSTWIE NAJWA¯NIEJSZE S¥ WIÊZI:
uczuciowa,
psychiczna,
duchowa,
seksualna,
rodzicielska,
materialna,
w zakresie podzia³u ról i obowi¹zków,
spêdzania wolnego czasu.

CZYNNIKI SPRZYJAJ¥CE UDANEMU MA£¯EÑSTWU:
– mi³oœæ i przyjaŸñ;
– podobieñstwo ma³¿onków w zakresie pochodzenia, œwiatopogl¹du, poziomu inteligencji, wykszta³cenia, cech osobowoœci, atrakcyjnoœci,
seksualnoœci, postaw rodzicielskich;
– dojrza³oœæ psychiczna,
– altruizm,
– tolerancja,
– empatia,
– wspó³dzia³anie;
– umiejêtnoœæ dialogu, porozumiewania siê, rozumienia innoœci p³ci;
– harmonijny podzia³ ról i obowi¹zków;
– "psychiczne od³¹czenie" od œrodowiska rodzinnego (niezale¿noœæ);
– pielêgnowanie i rozwijanie wiêzi uczuciowej;
– wspólne spêdzanie wolnego czasu;
– w³asne mieszkanie,
CZYNNIKI WZMACNIAJ¥CE POROZUMIENIE
I TRWA£OŒÆ:
– unikanie "cichych dni", wzajemnego obwiniania;
– nastawienie na wspó³pracê,
– prowadzenie dialogu skierowanego na to, co ³¹czy,
a nie na to, co dzieli;
– znajomoœæ innoœci psychicznej i fizycznej p³ci;
– unikanie anga¿owania innych osób w sytuacje
konfliktowe, szukania "sprzymierzeñców";
– unikanie wci¹gania dzieci w konflikty;
– znalezienie czasu na wspólne wspominanie dobrych okresów z historii zwi¹zku;
– nieustaj¹ca rozmowa;
– unikanie d³u¿szych przerw we wspó³¿yciu;
– szanowanie potrzeby prywatnoœci drugiej osoby;
– œwiêtowanie rocznic œlubu, poznania siê, innych
uroczystoœci rodzinnych, sukcesów partnera;
– chwalenie w towarzystwie partnera, niedopuszczalne oœmieszanie go, krytykowanie, porównywanie z innymi;
– zapominanie starych urazów, umiejêtnoœæ przebaczania; unikanie roli prokuratora, sêdziego,
kata, ofiary.
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"FILOZOFIA" RELACJI PARTNERSKICH:
– "w ka¿dym cz³owieku jest dobro",
– "mogê wp³ywaæ na postawy innych wobec siebie",
– "mi³oœæ w³asnego JA sprzyja kochaniu drugiej
osoby",
– "nie mam prawa do przesz³oœci drugiej osoby",
– "ka¿dy zwi¹zek miewa sytuacje kryzysowe",
– "konflikt nie oznacza braku mi³oœci",
– "mi³oœæ jest zadaniem, a nie stanem",
– "mi³oœæ jest dynamiczna, a nie statyczna".
PRZYCZYNY KONFLIKTÓW:
– egocentryzm kobiecy (zaborczoœæ, potrzeba wychowania partnera, prymat "instynktu gniazda"
nad mi³oœci¹, brak samokrytycyzmu);
– egocentryzm mêski (potrzeba nadmiernej niezale¿noœci, pracoholizm, traktowanie ¿ony jako substytutu matki, unikanie zaanga¿owania siê
w sprawy gospodarstwa domowego);
– walka o dominacjê, postawy rywalizacyjne;
– trudnoœci w porozumiewaniu siê,
– mity i stereotypy dotycz¹ce p³ci, ma³¿eñstwa;
– nieprzystosowanie seksualne;
– zderzenie wzorców i modeli relacji rodzinnych
wyniesionych z domów rodzinnych;
– uzale¿nienie od rodziców; rozbie¿ne scenariusze
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego;
– nuda i monotonia
– brak jednoœci w d¹¿eniach,
– b³êdy w gospodarowaniu finansami
NATURA
a) cechy mê¿czyzn: si³a fizyczna, potrzeba niezale¿noœci, zdobywanie, praca, budowanie
b ) cechy kobiet: s³aboœæ, potrzeba przynale¿noœci,
potrzeba czu³oœci,
c) cechy dziecka: s³aboœæ, zale¿noœæ, potrzeba opieki, potrzeba mi³oœci i rodziny.
WADY MÊ¯CZYZN
– zamkniêtoœæ,
– nieumiejêtnoœæ wyra¿ania uczuæ,
– mniejsze potrzeby bliskoœci duchowej,
– nadmierna dominacja nad ¿on¹ i dzieæmi (apodyktycznoœæ).
WADY KOBIET
– wielomóstwo,
– chêæ dorównania mê¿czyŸnie (bunt),
– chêæ sprawowania kontroli,
– nadmierne przenoszenie uczuæ na dzieci.
na podst. encyklopedia multimedialna PWN
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dzi, które ma okreœlone szanse na powodzenie. Wed³ug Biblii jest ono trwa³ym po³¹czeniem dwojga ludzi, które powinno trwaæ do
œmierci jednego z ma³¿onków. W takich kategoriach powinniœmy traktowaæ ma³¿eñstwo
i choæ jest to dziœ bardzo osobliwe podejœcie,
musimy je przyj¹æ. Jednym z b³êdów, jakie
pope³nia dziœ wielu ludzi, jest zbyt lekkie podejœcie do decyzji zawarcia zwi¹zku.
Od wielu lat toczy siê w naszym Koœciele
dyskusja na temat rozwodów i mo¿liwoœci powtórnego zawarcia ma³¿eñstwa. Dotychczas
stanowisko Koœcio³a zakazywa³o tego osobie
rozwiedzionej – niezale¿nie od tego, czy to
ona by³a „sprawc¹” rozpadu zwi¹zku, czy tylko jego „ofiar¹”. Interpretuj¹c wypowiedzi S³owa Bo¿ego na ten temat podkreœlano, ¿e
jedynym wyjœciem w tej sytuacji jest albo powrót do starego zwi¹zku albo samotne ¿ycie.

„Tym zaœ, którzy ¿yj¹ w stanie ma³¿eñskim,
nakazujê nie ja, lecz Pan, a¿eby ¿ona mê¿a nie
opuszcza³a, a jeœliby opuœci³a, niech pozostanie niezamê¿na albo niech siê z mê¿em pojedna; niech te¿ m¹¿ z ¿on¹ siê nie rozwodzi.”
(1 Kor. 7:10-11)
¯ycie wielu ludzi pokaza³o jednak, ¿e te surowe zasady by³y przyczyn¹ wielu dramatów. Wiêkszoœæ z nas zetknê³a siê poœrednio lub bezpoœrednio
z sytuacj¹ kryzysow¹ w ma³¿eñstwie. Zdrada, konflikty, alkoholizm to tylko niektóre przyczyny destrukcji w rodzinach. Jak zawsze w takich
wypadkach próbuje siê znaleŸæ winnego i ofiarê.
Jednak nawet w przypadkach na pierwszy rzut oka
oczywistch i ³atwych do oceny, pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci. Dok³adne poznanie czynników niszcz¹cych ma³¿eñstwa, sk³ania do refleksji nad
z³o¿onoœci¹ tego zagadnienia i sprawia, ¿e teoretyczne rozwa¿ania tego tematu s¹ czêsto niewystarczaj¹ce do rozstrzygania w poszczególnych
przypadkach. Ostro¿noœæ w wydawaniu jednoznacznych s¹dów jest tutaj niezbêdna. Jednoczeœnie jednak, jako chrzeœcijanie musimy
prezentowaæ i respektowaæ w ¿yciu Bo¿e zasady,
niezale¿nie od tego, co g³osz¹ i robi¹ inni.
oprac. R.C
3-4/2007

Obowi¹zki mê¿ów i ¿on
wzglêdem siebie

Ryszard Baxter, 1615-1691; Fragmenty zebra³ i uwspó³czeœni³ Scott Andersen

Od redakcji.
Troska o ma³¿eñstwo i prawid³owe relacje miêdzy ma³¿onkami s¹ dziœ przedmiotem
wielu rozwa¿añ. Wspó³czesny chrzeœcijanin
sk³onny jest twierdziæ, ¿e kryzys ma³¿eñstwa
i rodziny, to znak co najwy¿ej ostatnich dziesiêcioleci. Dlatego dziœ tak wiele uwagi tej problematyce poœwiêca siê w mediach oraz
w zborach. Poradnictwo chrzeœcijañskie podbudowane wspó³czesnymi naukami spo³ecznymi – psychologi¹ i socjologi¹ – stara siê
znaleŸæ rozwi¹zanie wielu problemów, przed
jakimi staje dzisiejsze ma³¿eñstwo.
Poni¿szy tekst œwiadczy jednak o tym,
¿e zagadnienia ma³¿eñstwa i rodziny by³y
bardzo istotnym problemem równie¿ przed
wiekami. Problemy ludzi ¿yj¹cych w XVII w.
wydaj¹ siê byæ identyczne z naszymi. I zarówno wtedy, jak i dziœ, chrzeœcijanie mieli
do dyspozycji wiele m¹drych, popartych
S³owem Bo¿ym wskazówek jak budowaæ
szczêœliwe ma³¿eñstwo. Jak wysoki poziom
reprezentowa³y te prace niech œwiadczy
publikacja prezenowanego materia³u.
Uwzglêdniaj¹c ró¿nice w stylu oraz bior¹c
pod uwagê pewne charakterystyczne cechy
piœmiennictwa sprzed kilku wieków, mam
nadziejê, ¿e czytelnik znajdzie tam dla siebie wiele m¹drych, biblijnych pouczeñ, gdzy¿
pod wieloma wzglêdami tekst ten wydaje siê
byæ ponadczasowy.
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Na ca³ym œwiecie bezbo¿ni i samolubni ludzie wstêpuj¹ we wszelkiego rodzaju zwi¹zki
z pragnieniem s³u¿enia sobie samym i zaspokajaniu swego cia³a, nie wiedz¹c ani nie troszcz¹c siê o to, czego siê od nich wymaga. Ich
pragnieniem jest czeœæ, zysk b¹dŸ przyjemnoœci, jakie im mo¿e zapewniæ dany zwi¹zek, a nie
to, czego Bóg i cz³owiek wymagaj¹ b¹dŸ oczekuj¹ od nich. [1 Moj. 2, 18, Prz. 18, 22]. Ich
umys³ zainteresowany jest tylko tym, co bêd¹
mieli, a nie tym, czym powinni byæ i co powinni robiæ.
Wiedz¹, co chc¹, aby inni dla nich czynili,
ale nie obchodzi ich to, co s¹ zobowi¹zani zrobiæ wzglêdem innych. Tak jest w przypadku a¿
nazbyt wielu mê¿ów i ¿on.
Powinniœmy do³o¿yæ wszelkich starañ, aby
poznaæ obowi¹zki wynikaj¹ce z naszych zwi¹zków, a tak¿e jak mo¿emy podobaæ siê Bogu
w naszych zwi¹zkach. Uczcie siê i wykonujcie
to, co do was nale¿y, a Bóg na pewno wykona
to, co do Niego nale¿y.

WSKAZÓWKA I.
Podstawowym obowi¹zkiem mê¿ów jest
mi³owaæ swe ¿ony (zaœ ¿on mi³owaæ swych
mê¿ów) Efez. 5,25.28.29.33.
"Mê¿owie, mi³ujcie swoje ¿ony, tak jak Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ zañ samego siebie." "Mê¿owie powinni tak mi³owaæ swe ¿ony,
jak swe w³asne cia³a, kto mi³uje sw¹ ¿onê, mi³uje siebie samego." "Albowiem nikt nie mia³
w nienawiœci swego cia³a; lecz ¿ywi je i pielêgnuje, tak jak Pan koœció³." "Niech ka¿dy z was
mi³uje sw¹ ¿onê jak siebie samego." Patrz te¿
1 Moj. 2, 24.
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Niektóre wskazówki dotycz¹ce zachowania
mi³oœci:

1. Przede wszystkim wybierz dobrego partnera na
wspó³ma³¿onka. Wspó³ma³¿onka, który jest naprawdê dobry i uprzejmy, pe³en cnoty i œwiêty
dla Pana.
2. Nie wstêpuj w zwi¹zek ma³¿eñski, o ile nie jesteœ pewien, ¿e mo¿esz kochaæ ca³kowicie.
3. Nie b¹dŸ zbyt poœpieszny, lecz poznaj najpierw
wszystkie niedoskona³oœci, które mog¹ kusiæ
ciê, by gardziæ swym przysz³ym wspó³ma³¿onkiem.
4. Pamiêtaj, ¿e sprawiedliwoœæ nakazuje ci mi³owaæ tê osobê, która porzuci³a ca³y œwiat dla
ciebie. Osobê, która jest zadowolona z bycia
towarzyszem twych zmagañ i cierpieñ, a tak¿e
dzieliæ wszystko wraz z tob¹, i która MUSI byæ
twym towarzyszem a¿ do œmierci.
5. Pamiêtaj, ¿e kobiety s¹ istotami z natury czu³ymi i kochaj¹cymi, i tak jak same bardzo kochaj¹, tak te¿ i oczekuj¹ od ciebie wiele mi³oœci.
6. Pamiêtaj, ¿e jesteœ pod Bo¿ym przykazaniem;
i odmawianie ¿onie mi³oœci ma³¿eñskiej jest zaparciem siê obowi¹zku, jaki Bóg na³o¿y³ na ciebie z ca³¹ powag¹. Twoj¹ mi³oœci¹ winno rz¹dziæ
pos³uszeñstwo.
7. Pamiêtaj, ¿e jesteœcie "jednym cia³em"; poci¹gn¹³eœ j¹, aby porzuci³a ojca i matkê i aby przylgnê³a do ciebie.
8. Zwracajcie wiêksz¹ uwagê na dobro, jakie jest
w waszych ¿onach, ni¿ na ich b³êdy. Widz¹c ich
b³êdy nie zapominajcie o ich cnotach.
9. Nie wyolbrzymiajcie niedoskona³oœci ¿on, jeœli
nie doprowadzaj¹ was one do szaleñstwa. Wybaczajcie im, na tyle na ile jest to s³uszne w Panu. Miejcie wzgl¹d na s³aboœæ p³ci. WeŸcie
tak¿e pod uwagê swe w³asne s³aboœci oraz to,
jak wiele wasze ¿ony musz¹ od was znosiæ.
10. Nie pobudzajcie w swych ma³¿onkach z³a, lecz
sprawiajcie, aby trwa³o w nich to, co najlepsze.
11. Zdobywajcie je mi³oœci¹, a bêd¹ one wam oddane i w konsekwencji kochaj¹ce. Mi³oœæ rodzi
mi³oœæ, tak jak ogieñ rozpala ogieñ. Dobry m¹¿
jest najlepszym œrodkiem ukszta³towania dobrej i kochaj¹cej ¿ony.
12. ¯yjcie wobec nich ¿yciem trzeŸwego, uni¿onego, mi³uj¹cego, pokornego, zapieraj¹cego siê
samego siebie, cierpliwego, nie rani¹cego ich
i œwiêtego, myœl¹cego o niebie chrzeœcijanina.
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WSKAZÓWKA II.
Mê¿owie i ¿ony musz¹ mieszkaæ razem.
(1 Kor 7, 2-5)
WSKAZÓWKA III.
BrzydŸcie siê nie tylko samym cudzo³óstwem, lecz te¿ i wszystkim, co prowadzi do
nieczystoœci i naruszenia przymierza ma³¿eñskiego. [Mat 5.31,32; 19:9; Jan 8,4-5 o cudzo³óstwie; Heb. 13, 4; Prz. 22, 14; Oz. 4. 2-3;
Prz. 2.17; 1 Kor 6.15,19; Mal. 2.15; Prz 6.32,35;
Powt. 23, 2; Kap³. 21, 9; 18:28; Liczb 25, 9;
Jer. 5.7-9]
WSKAZÓWKA IV.
M¹¿ i ¿ona musz¹ mieæ upodobanie we
wzajemnej mi³oœci i wzajemnym towarzystwie,
a tak¿e wspólnym ¿yciu. Kiedy m¹¿ i ¿ona maj¹
upodobanie w sobie nawzajem, to ich jednoczy w obowi¹zku, pomaga im wykonaæ z ³atwoœci¹ swe prace, a tak¿e nosiæ swe brzemiona;
jest to tak¿e g³ówna czêœæ pociechy, jakie niesie sob¹ ma³¿eñstwo. [Prz. 5.18,19]
WSKAZÓWKA V.
Waszym œwiêtym obowi¹zkiem jest ¿yæ w cichoœci i pokoju, unikaæ ka¿dej okazji do gwa³townego gniewu i niezgody.
Wskazówki pokazuj¹ce piln¹ koniecznoœæ
unikania niezgody.

1. Obowi¹zek waszego zwi¹zku ma³¿eñskiego
wymaga jednoœci. Czy mo¿esz nie zgadzaæ siê
z w³asnym cia³em?
2. Separacja od wspó³ma³¿onka spowoduje ból
i przewrót w ca³ym ¿yciu ... Tak jak nie chcecie
raniæ siebie samych i szybko staracie siê opatrzyæ rany, tak samo powinniœcie zwracaæ uwagê na ka¿de zerwanie pokoju w waszym
ma³¿eñstwie i staraæ siê szybko to uzdrowiæ.
3. Walka niszczy mi³oœæ. Walka sprawia, ¿e wspó³ma³¿onek staje siê osob¹ niepo¿¹dan¹ w myœlach. Ranienie rozdziela; bycie zwi¹zanymi
wiêzami ma³¿eñskimi kiedy serca s¹ sobie obce,
jest tortur¹. Bycie wewn¹trz przeciwnikami,
bêd¹c na zewn¹trz mê¿em i ¿on¹, zamienia dom
i radoœæ w wiêzienie.
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4. Niezgoda pomiêdzy mê¿em a ¿on¹ rozrywa ca³e
¿ycie rodzinne; s¹ oni wtedy niczym wo³y w nierównym jarzmie. Jeœli jedno walczy z drugim, to
nie mo¿na wtedy wykonaæ ¿adnej pracy.
5. Niezgoda czyni was niezdatnymi do uwielbiania
Boga. Nie mo¿ecie siê modliæ razem ani rozmawiaæ razem o rzeczach niebiañskich. Nie mo¿ecie byæ tak¿e pomocnikami waszych dusz.
6. Niezgoda uniemo¿liwia w³aœciwe zarz¹dzanie
rodzin¹.
7. Wasza niezgoda narazi was na pu³apki szatana
i da mu okazjê do bardzo wielu pokus.

Wskazówki unikania niezgody.

1. O¿ywiajcie sw¹ wzajemn¹ mi³oœæ. Mi³uj swego wspó³ma³¿onka szczerze i ¿arliwie. Mi³oœæ
uœmierza gniew; nie mo¿esz byæ zgorzknia³y z powodu drobnych rzeczy w stosunku do osoby, któr¹
g³êboko mi³ujesz; tym bardziej nie posuniesz siê
do ostrych s³ów, wynios³oœci czy z³ego traktowania w jakiejkolwiek postaci.
2. Zarówno m¹¿ jak i ¿ona musz¹ uœmiercaæ
sw¹ pychê i silne uczucia koncentrowania siê na
sobie samych. Uczucia takie powoduj¹ brak tolerancji i brak czu³oœci. Musicie siê modliæ i staraæ siê
mieæ pokornego, ³agodnego i cichego ducha. Dumne serce martwi siê i jest prowokowane ka¿dym
s³owem, które wydaje siê atakiem na poczucie w³asnej godnoœci.
3. Nie zapominajcie, ¿e oboje jesteœcie osobami chorymi, pe³nymi s³aboœci i dlatego te¿ spodziewajcie siê owoców tych s³aboœci w sobie
nawzajem, i nie b¹dŸcie tym zdziwieni, tak jak gdybyœcie nigdy o tym nie wiedzieli. Postanówcie byæ
cierpliwymi wzglêdem siebie; pamiêtaj¹c, ¿e wziêliœcie drug¹ osobê jako osobê grzeszn¹, kruch¹
i niedoskona³¹, a nie anio³a czy osobê doskona³¹
i nienagann¹.
4. Pamiêtajcie, ¿e jesteœcie jednym cia³em; dlatego te¿ nie obra¿ajcie siê z powodu s³ów czy b³êdów bardziej, ni¿ gdyby to by³y wasze w³asne s³owa
czy b³êdy. Nie gniewajcie siê na swoje ¿ony z powodu ich b³êdów bardziej, ni¿ gniewacie siê na siebie samych za w³asne b³êdy. Miejcie takiego rodzaju
gniew i niezadowolenie z powodu b³êdu, który dzia³a ku poprawie, nie zaœ taki, który pielêgnuje i pogarsza stan czêœci chorej. Dziêki temu gniew
zamieni siê we wspó³czucie i spowoduje, ¿e zareagujecie ze staraniem o poprawê.
5. Uzgodnijcie wczeœniej miêdzy sob¹, ¿e jeœli jedno z was rozgniewa siê w sposób grzeszny i bêdzie
zdenerwowane, wtedy drugie bêdzie w cichoœci i ³agodnoœci znosiæ to, a¿ dojdziecie trzeŸwoœci umys³u.
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6. Patrzcie w przysz³oœæ i pamiêtajcie, ¿e musicie ¿yæ razem a¿ do œmierci, i ¿e musicie byæ towarzyszami wspólnego ¿ycia, pociech¹ we wspólnym
¿yciu, a wtedy zobaczycie, jak absurdaln¹ rzecz¹
jest niezgoda i gniewanie siê na siebie nawzajem.
7. Na tyle, na ile mo¿ecie, unikajcie wszelkich
okazji do gniewu i k³ótni w sprawach dotycz¹cych
waszych rodzin.
8. Jeœli jesteœ tak rozgniewany, ¿e nie mo¿esz
siê uspokoiæ b¹dŸ przynajmniej kontrolowaæ swego jêzyka i nie wypowiadaæ rani¹cych i prowokuj¹cych s³ów, pamiêtaj, ¿e wypowiadanie ich
w afekcie roznieca ogieñ i zwiêksza p³omieñ. Nie
dawaj upustu swemu gniewowi, gdy¿ to tylko karmi cielesn¹ pomstê. Milcz, a wtedy znacznie szybciej siê uspokoisz i powróci pokój.
9. Niech spokojny i rozs¹dny wspó³ma³¿onek
mówi ostro¿nie i niech m¹drze przekonuje drugiego (chyba, ¿e jest to osoba tak arogancka, ¿e spowoduje to tylko pogorszenie). Zazwyczaj kilka
trzeŸwych i powa¿nych napomnieñ okazuje siê niczym wlanie kub³a zimnej wody do wrz¹cego kot³a. Powiedz do swej rozgniewanej ¿ony b¹dŸ mê¿a:
"Wiesz, ¿e tak miêdzy nami byæ nie powinno; mi³oœæ musi sprawiæ, by to odesz³o i nale¿y z tego
pokutowaæ. Bogu siê to nie podoba, a tak¿e nam
siê to nie bêdzie podoba³o kiedy minie to rozdra¿nienie. Takie usposobienie umys³u jest niezgodne
z usposobieniem modlitewnym, a taki jêzyk jest niezgodny z jêzykiem modlitwy. Musimy modliæ siê
razem; nie róbmy teraz niczego, co jest sprzeczne
z modlitw¹ – z jednego Ÿród³a nie mo¿e pochodziæ jednoczeœnie woda s³odka i gorzka”, itp. Kilka
spokojnych i ustêpliwych s³ów rozs¹dku mo¿e powstrzymaæ burzê, i o¿ywiæ rozs¹dek, przyæmiony
wybuchem emocji.
10. Jeœli post¹piliœcie grzesznie wobec wspó³ma³¿onka, wyznajcie to sobie nawzajem i proœcie
nawzajem o przebaczenie. Z³¹czcie siê w modlitwie do Boga o przebaczenie; bêdzie to dzia³aæ
niczym œrodek profilaktyczny w was nastêpnym
razem: na pewno bêdziecie siê wstydziæ zrobiæ to,
co wyznaliœcie i z powodu czego prosiliœcie Boga
i cz³owieka o przebaczenie.

WSKAZÓWKA VI.
Jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków
mê¿a wzglêdem swej ¿ony oraz ¿ony wzglêdem swego mê¿a jest staranna, umiejêtna i sumienna wzajemna pomoc w poznaniu,
uwielbianiu i pos³uszeñstwie Bogu, aby ma³-
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¿onkowie byli zbawieni i wzrastali w ¿yciu chrzeœcijañskim.

bezbo¿ni mê¿owie i bezbo¿ne ¿ony czyni¹ przeciwko sobie.

1. Jeœli zaniedbujecie nawzajem swe dusze, to
nie jest to mi³oœæ. [...] MUSICIE wiedzieæ, ¿e
wasz¹ wielk¹ trosk¹ i zajêciem jest troska o wasze dusze i o ¿ycie wieczne. Dlatego te¿, jeœli
wasza mi³oœæ nie pomaga wam nawzajem w
tym, co jest wasz¹ g³ówn¹ trosk¹, to jest ona
niewiele warta i ma³y jest z niej po¿ytek. Ka¿da rzecz na tym œwiecie jest tyle warta, na ile
jest u¿yteczna. Mi³oœæ nieu¿yteczna i pró¿na
jest mi³oœci¹ nic nie wart¹. Jest to mi³oœæ trywialna, dzieciêca lub zwierzêca, która nie pomaga w niczym innym jak tylko w rzeczach
trywialnych, dzieciêcych b¹dŸ zwierzêcych.
Czy mi³ujesz swoj¹ ¿onê, i zostawiasz j¹ w mocy szatana i nie pomo¿esz jej, aby uratowaæ
jej duszy? Có¿ to? Kochasz j¹ i pozwalasz jej
iœæ do piek³a? Pozwolisz raczej, by by³a potêpiona, ani¿eli podj¹æ wysi³ek dla jej zbawienia? Nigdy nie mówcie, ¿e kochacie ¿ony,
jeœli nie chcecie trudziæ siê dla ich zbawienia.
Có¿ wiêc powiemy o tych, którzy nie
tylko odmawiaj¹ swej pomocy, ale s¹ przeszkod¹ we wzajemnym uœwiêceniu i zbawieniu? [1Król. 11,4; Dz. 5, 2; Job 2.9]
A jednak (Panie zmi³uj siê nad biednym
i nêdznym œwiatem!) jak¿e czêsto mo¿na
to spotkaæ wœród nas! Jeœli ¿ona jest osob¹
bezbo¿n¹ i ignorantk¹ w sprawach Bo¿ych,
to bêdzie czyniæ to, co najgorsze, aby
utrzymaæ b¹dŸ sprowadziæ mê¿a do takiego samego stanu, w jakim sama siê znajduje; a jeœli Bóg w³o¿y jakiekolwiek œwiête
usposobienie do jego serca, bêdzie ona
niczym woda dla ognia, gasz¹c go b¹dŸ
t³umi¹c; a jeœli on nie chce byæ tak samo
grzesznym i nêdznym cz³owiekiem jak ona,
nie bêdzie mia³ zbyt wiele spokoju. A jeœli
Bóg otworzy oczy ¿onie z³ego cz³owieka i
poka¿e jej koniecznoœæ ¿ycia w œwiêtoœci,
a ona postanowi byæ pos³uszna Panu i ratowaæ sw¹ duszê, jakim¿e przeciwnikiem i
tyranem bêdzie jej m¹¿ dla niej (o ile Bóg
go nie powstrzyma). Nawet sam diabe³ nie
robi niczego wiêcej, aby nie dopuœciæ do
zbawienia dusz mê¿ów i ¿on, ni¿ to, co

2. Rozwa¿cie równie¿ to, ¿e jeœli nie pomagacie sobie nawzajem dla zbawienia dusz, to
nie wype³niacie ma³¿eñstwa.
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3. Rozwa¿cie tak¿e i to, jakimi musicie byæ przeciwnikami wobec siebie nawzajem, jeœli zaniedbujecie swe dusze. Kiedy powinniœcie
przygotowywaæ siê na radosne spotkanie
w niebie, odk³adacie sobie cierpienie.
Dlatego te¿, bez chwili wahania postanówcie ¿yæ razem jako dziedzice niebios, oraz aby
byæ pomocnikami swoich dusz.
Aby wam pomóc w tych œwiêtych obowi¹zkach, podam wam kilka rad, które – jeœli je bêdziecie wiernie przestrzegaæ – mog¹ sprawiæ,
¿e bêdziecie szczególnym b³ogos³awieñstwem
dla siebie nawzajem.
Rada I.
Zanim bêdziecie mogli pomagaæ innym w drodze
do zbawienia, musicie byæ pewni w³asnego zbawienia.
Musicie mieæ g³êbokie i ¿ywe zrozumienie tych wielkich, wiecznych spraw, o których wymaga siê od was
rozmów z innymi. Jeœli nie macie wspó³czucia wobec
w³asnej duszy, i jesteœcie gotowi j¹ sprzedaæ za chwilê
odpoczynku i przyjemnoœci, to na pewno nie macie
wspó³czucia dla duszy wspó³ma³¿onka.
Rada II.
Wykorzystujcie ka¿d¹ okazjê, jak¹ wam zapewnia wasza bliskoœæ, aby rozmawiaæ powa¿nie o sprawach Bo¿ych oraz o waszym zbawieniu. Dyskutujcie
o sprawach tego œwiata nie wiêcej, ni¿ jest to konieczne. Potem zaœ porozmawiajcie o stanie oraz
obowi¹zkach waszych dusz wobec Boga, oraz o
waszych nadziejach na niebo, jako ci, którzy traktuj¹ te rzeczy jako swe najwa¿niejsze zajêcie. Nie
mówcie lekko ani te¿ bez szacunku, b¹dŸ w sposób nieuprzejmy czy k³ótliwy; lecz z powag¹
i trzeŸwoœci¹, jako ci, którzy rozmawiaj¹ o najwa¿niejszych w œwiecie rzeczach. [Mar. 8, 36]
Rada III.
Kiedy m¹¿ lub ¿ona mówi powa¿nie o œwiêtych
rzeczach, niech drugie stara siê podtrzymywaæ rozmowê i nie gasiæ jej.
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Rada IV.
Czuwajcie wzajemnie nad waszym sercem i ¿yciem, os¹dzaj¹c wzajemnie stan duszy, a tak¿e si³ê
b¹dŸ s³aboœæ swoich grzechów i ³aski, wzajemne upadki w swym ¿yciu, abyœcie mogli pomagaæ sobie nawzajem w najbardziej odpowiedni sposób.
Rada V.
Nie schlebiajcie sobie nawzajem z nierozumnej
mi³oœci. Nie krytykujcie siê nawzajem z³oœliwie.
Wszystko czyñcie w prawdziwej, Bo¿ej mi³oœci.
Niektórzy s¹ tak œlepi na b³êdy ma³¿onka, ¿ony czy
dziecka, ¿e nie widz¹ w nich grzechu ani nieprawoœci. [...] Jest to tak samo, jak z duszami grzeszników mi³uj¹cych samych siebie, którzy œwiadomie
zwodz¹ siebie samych na sw¹ zgubê. Takie schlebianie sobie nawzajem b¹dŸ innym jest tylko diabelskim oczarowaniem, aby powstrzymaæ ciê przed
skuteczn¹ pokut¹ i zbawieniem. Z drugiej strony,
niektórzy nie mog¹ rozmawiaæ ze sob¹ o swych
b³êdach bez takiego zgorzknienia czy pogardy, która powoduje odrzucenie lekarstwa mog¹cego ich
uratowaæ. Jeœli wszystkie twe ostrze¿enia wobec
obcych musz¹ byæ wypowiadane z mi³oœci¹, o ile¿
bardziej musi tak byæ miêdzy mê¿em i ¿on¹.
Rada VI.
Podtrzymujcie wzajemn¹ mi³oœæ, nie oddalajcie siê od siebie. Jeœli bêdziecie siê od siebie oddalaæ, bêdziecie gardziæ radami i napomnieniami
wspó³ma³¿onka.
Rada VII.
Nie zniechêcaj wspó³ma³¿onka do pouczania
ciebie nie przyjmuj¹c, ani nie bior¹c nauki z ich napomnieñ.
Rada VIII.
Pomagajcie sobie nawzajem czytaj¹c razem
najbardziej przekonywuj¹ce, najbardziej duchowe
i o¿ywiaj¹ce ksi¹¿ki. Nie marnujcie swego czasu
na lekkie, niedojrza³e us³ugi czy ksi¹¿ki. Zawi¹zujcie wspólne przyjaŸnie z najbardziej uœwiêconymi
osobami. Celem tego nie jest zaniedbywaniem waszych wzajemnych obowi¹zków, lecz aby wszystkie pomoce wspó³dzia³aj¹ce razem mog³y byæ
bardziej skuteczne.
Rada IX.
Nie zatajajcie przed sob¹ stanu waszych dusz,
ani nie ukrywajcie przed sob¹ swych b³êdów. Jesteœcie jednym cia³em i powinniœcie byæ jednego serca – a jak niebezpieczn¹ rzecz¹ dla cz³owieka jest
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ignorancja odnoœnie stanu swej duszy, tak i bardzo
szkodliwa jest dla mê¿a czy ¿ony nieœwiadomoœæ
wzajemnego stanu w tych dziedzinach, w jakich
potrzebuj¹ pomocy.
Rada X.
Na tyle, na ile jest to mo¿liwe, unikajcie ró¿nic
w pogl¹dach religijnych.
Rada XI.
Jeœli dochodzi miêdzy wami do ró¿nic w rozumieniu religii, starajcie siê za³atwiaæ to w œwiêtoœci, pokorze, mi³oœci i w pokoju, nie zaœ
w cielesnoœci, pysze, braku mi³oœci czy w z³oœci.
Rada XII.
Nie pob³a¿ajcie œlepo swoim s³aboœciom ani nie
b¹dŸcie zbyt krytyczni co do waszego stanu. Nie
pozwalajcie, by szatan odci¹ga³ wasze uczucia od
siebie.
Rada XIII.
Jeœli jesteœ w zwi¹zku ma³¿eñskim z osob¹ bezbo¿n¹, mimo wszystko zachowaj ca³¹ nale¿n¹ mi³oœæ ze wzglêdu na relacjê.
Rada XIV.
£¹czcie siê razem w czêstej i ¿arliwej modlitwie. Modlitwa wymusza trzeŸwoœæ umys³u i porusza serce obecnoœci¹ i majestatem Bo¿ym. Módlcie
siê o siebie nawzajem w ukryciu, aby Bóg móg³
wykonaæ w waszych sercach tê pracê, jak¹ najbardziej pragniecie.
Rada XV.
Na koniec pomagajcie sobie nawzajem przyk³adnym ¿yciem. B¹dŸ tak¹ osob¹, jak¹ wed³ug ciebie powinien byæ m¹¿ czy ¿ona. Celujcie w pokorze,
uni¿eniu, mi³oœci, wype³nianiu obowi¹zków, pilnoœci, zapieraniu siê samych siebie i cierpliwoœci.

WSKAZÓWKA VII.
Innym wa¿nym obowi¹zkiem w ma³¿eñstwie jest pomoc w zachowaniu swych cia³
w zdrowiu i wygodzie. Nie po to, aby pob³a¿aæ cia³u, ani ho³ubiæ z³e nawyki wynikaj¹ce
z pychy, lenistwo, ³akomstwo czy przyjemnoœci zmys³owe w sobie; lecz aby zachowaæ cia³o
bardziej zdrowe i w wiêkszym wigorze, czyni¹c je u¿ytecznym w s³u¿bie duszy i dla Boga.
1. W zdrowiu musicie uwa¿aæ, aby karmiæ siê
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nie tyle przyjemnym, co zdrowym pokarmem,
i aby nawzajem siê strzec przed pokarmem szkodliwym dla zdrowia, ostrzegaj¹c siê nawzajem
przed niebezpieczeñstwem ob¿arstwa i lenistwa
– dwoma wielkimi mordercami ludzkoœci.
2. Równie¿ w chorobie musicie siê troszczyæ o siebie nawzajem i nie szczêdziæ kosztów ani wysi³ków, aby ka¿de z was mog³o
powróciæ do zdrowia, b¹dŸ aby dusze wasze
mog³y byæ utwierdzone, a wasze pociechy
podtrzymywane.
WSKAZÓWKA VIII.
Kolejnym obowi¹zkiem mê¿ów i ¿on jest
wzajemna pomoc w swych œwiatowych zajêciach i w gospodarstwie. Nie dla celów œwiatowych, ani maj¹c œwiatowy umys³, lecz
w pos³uszeñstwie Bogu, który chce aby ludzie
trudzili siê a tak¿e modlili o swój codzienny
chleb, i który postanowi³, aby ludzie w pocie
czo³a jedli swój chleb; i aby pracowali przez
szeœæ dni i wykonywali to wszystko, co trzeba
wykonaæ, i aby ci, którzy nie chc¹ pracowaæ,
tak¿e i nie jedli.
WSKAZÓWKA IX.
Musicie równie¿ staraæ siê dbaæ o swój honor. Nie wolno wam wyjawiaæ na zewn¹trz
wzajemnych upadków, lecz macie je skrywaæ.
Reputacja wspó³ma³¿onka musi byæ dla was rzecz¹ tak samo cenn¹ jak wasza w³asna. Grzesznym i niewiernym zwyczajem wielu zarówno
mê¿ów jak i ¿on jest to, ¿e w gronie przyjació³
dyskutuj¹ o b³êdach wspó³ma³¿onków, które
powinni z czu³oœci¹ skrywaæ. WIELE skorych do
gniewu osób wyolbrzymia wszystkie b³êdy
wspó³ma³¿onków za ich plecami.
WSKAZÓWKA X.
Waszym obowi¹zkiem ma³¿eñskim jest pomagaæ sobie nawzajem w kszta³ceniu waszych
dzieci.

WSKAZÓWKA XI.
Waszym obowi¹zkiem ma³¿eñskim jest pomagaæ sobie nawzajem w mi³oœci.
WSKAZÓWKA XII.
NA KONIEC ZAŒ, wielkim OBOWI¥ZKIEM
mê¿ów i ¿on jest pomagaæ sobie i pocieszaæ
siê nawzajem w przygotowywaniu siê do bezpiecznej i szczêœliwej œmierci.
1. W zdrowiu musicie czêsto i powa¿nie przypominaæ sobie nawzajem o tej godzinie,
w której œmieræ was rozdzieli. ¯yjcie razem
codziennie jako ci, którzy oczekuj¹ godziny rozdzielenia. [...] Gañcie w sobie nawzajem to, co by³oby niemi³ym wspomnieniem
w godzinie œmierci. Jeœli stwierdzicie, ¿e staliœcie siê ociê¿ali i powolni w sprawach niebieskich, b¹dŸ ¿yjecie w pró¿noœci,
œwiatowoœci b¹dŸ lenistwie, jak gdyby zapominaj¹c, ¿e wkrótce musicie umrzeæ,
pobudzajcie siebie nawzajem, aby czyniæ to
wszystko bez zw³oki, jak tego wymaga przybli¿enie siê takiego dnia.
2. Kiedy nadejdzie godzina œmierci, jakiej obfitoœci czu³oœci, powagi, umiejêtnoœci i pilnoœci potrzeba tej osobie, która ma do
wype³nienia ostatni obowi¹zek mi³oœci wobec opuszczaj¹cego ten œwiat tak bliskiego
przyjaciela! Jak¿e potrzebna wtedy bêdzie
twa najm¹drzejsza, wierna i pilna pomoc!
[...] Ci, którzy s¹ zupe³nie nieprzygotowani
i niezdatni do tego, aby umrzeæ, nie mog¹
zbyt wiele uczyniæ, aby przygotowaæ czy
pomóc drugim. Ci jednak, którzy ¿yj¹ jako
dziedzice nieba, i obcuj¹ na ziemi jako
wspó³pielgrzymi do ziemi obiecanej, mog¹
pomóc i wzajemnie siê zachêcaæ, oraz rozstaæ siê radoœnie w godzinie œmierci, oczekuj¹c niechybnego ponownego spotkania siê
w ¿yciu wiecznym.

Ÿród³o:http://www.czytelnia.jezus.pl/
materia³ wybra³ i skrótów dokona³ Robert Cyganik
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Franke Bielefeldt

O (nie)równoœci p³ci s³ów kilka...
W ksi¹¿ce pt. „Poddany”, jej autor (Henryk
Mann) opowiada o „dzielnym obywatelu”, który
ma ambicjê, aby wszystko robiæ w³aœciwie. Przy
okazji poznajemy tajemnicê zwi¹zan¹ z jego intymnym ¿yciem: przespa³ siê ze swoj¹ narzeczon¹,
ma³¿eñstwo nie zosta³o jednak zawarte, gdy¿... ona
nie by³a ju¿ dziewic¹!
O ile sama historia mocno mnie zbulwersowa³a, to z równowagi wytr¹ci³a mnie postawa moich
znajomych, którzy gremialnie (z jednym wyj¹tkiem)
wziêli stronê narzeczonego. Ich zdaniem mê¿czyzna ma prawo „sprawdziæ”, czy kandydatka na ma³¿onkê spe³ni jego seksualne oczekiwania, a tak¿e
czy powije mu potomka – co jest bardzo wa¿ne dla
przysz³oœci ca³ej jego rodziny. Ma te¿ prawo j¹
porzuciæ, jeœli ona jego oczekiwañ nie spe³ni... Przy
okazji pozna³em te¿ od dawna zakorzenione w œrodowisku opinie, w myœl których mê¿czyzna przed
wejœciem w ma³¿eñstwo mo¿e (a nawet powinien)
„æwiczyæ”, natomiast oblubienica koniecznie musi
byæ dziewic¹! S³uchaj¹c tego pomyœla³em, ¿e
gdzieœ w Biblii powinno siê znajdowaæ zdanie: „Dlatego mê¿czyzna powinien wypróbowaæ wiele
dziewcz¹t, zanim o¿eni siê z dziewic¹”! Zgodnie
z t¹ moralnoœci¹ taki „dzielny chrzeœcijanin”, powinien jeszcze odczuwaæ moraln¹ wy¿szoœæ nad
przedstawicielami kultur Wschodu z ich wielu ¿onami!...
Na pocz¹tku dziejów ludzkoœci, pierwszy mê¿czyzna wypowiedzia³ s³owa, które odt¹d s¹ czêsto
cytowane: „Dlatego opuœci m¹¿ ojca swego i matkê swoj¹ i z³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, i stan¹ siê jednym cia³em” (Gen 2,24).
Gdyby ta m¹dra zasada by³a konsekwentnie respektowana przez wszystkich, unikniêto by wielu
¿yciowych komplikacji i tragedii. ¯e jednak mê¿czyŸni (a potem i kobiety) postanowili, ¿e w ró¿ny
sposób bêd¹ tê zasadê obchodziæ, zrodzi³y siê
i wci¹¿ siê pojawiaj¹ liczne, powa¿ne konsekwencje tego. Czêœæ kobiecego poczucia krzywdy i gniewu, który m.in. doprowadzi³ do fali radykalnego
feminizmu, wywodzi siê z niesprawiedliwoœci, która w historii spotyka³a je ze strony mê¿czyzn. Bo
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jak to wczeœniej bywa³o? – Kobiety musia³y byæ
powœci¹gliwe, za to mê¿czyŸni mogli byæ swobodni. – Zamê¿na kobieta musia³a byæ „wiernym naczyniem” swego mê¿a, zaœ on móg³ uwodziæ inne
panie, a nawet zabawiaæ siê z prostytutkami! – Gdy
kobiecie zdarzy³a siê niechciana, pozama³¿eñska
ci¹¿a, to j¹ stawiano pod prêgierzem i darzono
pogard¹, natomiast sprawca jej brzemiennoœci budzi³ uznanie i podziw; nawet, gdy gin¹³ w pojedynku! (Nic dziwnego, ¿e wynalazek tabletki
przeciwci¹¿owej kobiety œwiêtowa³y jako wyzwolenie; nareszcie mog³y bez lêku o skutki obcowaæ
z mê¿czyznami!)
Trudno wyliczyæ wszystkie b³êdy mentalne,
emocjonalne oraz nadu¿ycia i patologie, nêkaj¹ce
wspó³czesne ma³¿eñstwa, czy niby-ma³¿eñstwa –
jakimi s¹ mno¿¹ce siê coraz bardziej nieformalne
zwi¹zki. O ile z Gen 2,24 wynika pewna kolejnoœæ
(dojrza³y mê¿czyzna powinien „od³¹czyæ siê” od
swych rodziców, „przy³¹czyæ siê” do swej wybranki, a nastêpnie tych dwoje powinno „staæ siê jednym cia³em”), to w ¿yciu najczêœciej nie szanuje siê
ani tej kolejnoœci, ani nie prze¿ywa dojrzale i odpowiedzialnie poszczególnych etapów. W praktyce
na pierwsze miejsce wysuwa siê ostatni z nich: „stanie siê jednym cia³em” – a wiêc seks, który wielu
ludzi (a œciœlej: wiele dzieci!) ma za sob¹ ju¿ w wieku piêtnastu lat. Do swych ¿on wielu mê¿czyzn nie
„przy³¹czy³o siê” – nie stworzy³o prawdziwej psychicznej, emocjonalnej i duchowej jednoœci, mimo
d³ugiego ma³¿eñskiego sta¿u, a od ojca i matki
(emocjonalnie i finansowo) wielu nie „od³¹czy³o siê”
mimo przekroczenia piêædziesi¹tki! – Ktoœ powiedzia³, ¿e sytuacji tej odpowiada parafraza Gen 2,24
w nastêpuj¹cym brzmieniu: „Dlatego kobieta
uchwyci siê mê¿czyzny, by przez resztê ¿ycia szarpaæ siê ze swoj¹ teœciow¹”!
W tej sytuacji niektórzy siê zastanawiaj¹, czy
biblijne standardy s¹ w ogóle realne? A mo¿e to
tylko piêkna, lecz nierealna utopia?
– Biblia nie by³aby S³owem Boga, gdyby ustanawiaj¹c okreœlone standardy, jednoczeœnie nie wska-
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zywa³a sposobów ich realizacji; nie podpowiada³a,
jak uczyniæ ma³¿eñstwo dobrym, szczêœliwym i trwa³ym. Oto rady Biblii w tym przedmiocie:
1. Najpierw trzeba samemu dojrzeæ!
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e zdanie zapisane
w Gen 2,24 nie rozpoczyna siê zachêt¹ do odkrycia osoby p³ci przeciwnej, lecz stwierdzeniem, ¿e
„opuœci m¹¿ ojca swego i matkê swoj¹”. W podtekœcie ukryte jest wyraŸne przekonanie o dojrza³oœci mê¿czyzny – decyzjê o opuszczeniu domu
rodzinnego mo¿e podj¹æ cz³owiek dojrza³y! Wczeœniejszy, m³odzieñczy okres, s³u¿y temu, by zdobyæ potrzebn¹ wiedzê i m¹droœæ, dojrza³oœæ
i samodzielnoœæ; by «stan¹æ na nogach» i byæ gotowym do samodzielnego zmierzenia siê z wyzwaniami doros³ego ¿ycia!
2. Trzeba mieæ konkretn¹, przekonuj¹c¹ wizjê!
W podtekœcie tego zdania zawarte jest tak¿e
przeœwiadczenie, ¿e opuszczaj¹c dom rodzinny
mê¿czyzna wie, dok¹d siê udaje i jaki cel chce osi¹gn¹æ! Jego odejœcie nie jest zdarzeniem przypadkowym, spowodowanym jakimœ chwilowym
impulsem, ale œwiadom¹, przemyœlan¹ i dojrza³¹
decyzj¹ od której zale¿y ca³e jego przysz³e ¿ycie.
Odt¹d ca³a jego uwaga, wszystkie zdolnoœci i si³y,
zabiegi i czas, bêd¹ ukierunkowane przede wszystkim na ten w³aœnie podstawowy cel!
3. Staæ siê «dwoma po³ówkami
tego samego jab³ka».
„Przy³¹czenie”, o którym mówi to zdanie, nie
jest tym samym, co „stanie siê jednym cia³em”.
W „przy³¹czeniu” dwoje ludzi spotyka siê i uto¿samia siê ze sob¹ na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia;
gotowi do wymiany myœli, dzielenia siê uczuciami
i emocjami, potrzebami i mo¿liwoœciami w tworzeniu swojego otoczenia, we wspólnej aktywnoœci oraz gotowoœci do dzielenia siê radoœciami
i smutkami. W staro¿ytnym Rzymie wyrazem tej jednoœci by³o sakramentalne zdanie, jakie podczas ceremonii zaœlubin wypowiadali oblubieñcy: „Gdzie
Ty, Kajus, tam ja, Kaja!”. Niestety, w wielu ma³¿eñstwach ta jednoœæ zaczyna siê chwiaæ, a potem
zanika... dlaczego? – Bo albo mê¿czyzna, albo kobieta, albo... oboje, bardziej ni¿ do siebie wzajemnie, „przy³¹czaj¹ siê” do swej pracy i kole¿anek lub
kolegów i solidarnie siê zaniedbuj¹.
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4. Chroniæ i pielêgnowaæ swoje „cia³o!”
To okreœlenie mam od ap. Paw³a, który (w Liœcie do Efezjan 5,28-31) u¿ywa go, by wyjaœniæ, jak
bardzo m¹¿ ma kochaæ swoj¹ ¿onê – jak w³asne
cia³o, które ¿ywi, chroni i pielêgnuje! Ma³¿eñstwo
umacnia siê i cementuje, jeœli zarówno m¹¿ jak i ¿ona
dostrzegaj¹ swoje potrzeby i wzajemnie w siebie
inwestuj¹. Kobietom udzielono tutaj dodatkowej
rady: „a ¿ona niechaj powa¿a mê¿a swego” (w.
33) – na pewno nie bez powodu. W ksiêdze Przypowieœci Salomona 19,13 jest mowa o „k³ótliwej
¿onie”, która bardziej mê¿a stresuje i denerwuje,
ni¿ ci¹g³e kapanie przez dach...
5. Ubiegaæ siê o ¿onê!
W naszym wersecie (Gen 2,24), to mê¿czyzna
opuszcza swoich rodziców, by po³¹czyæ siê z ¿on¹.
Choæ w praktyce bywa te¿ odwrotnie; w Starym
Testamencie, to czêsto kobiety opuszcza³y swoich
rodziców i przy³¹cza³y siê do mê¿a – tak, jak swego czasu uczyni³a to Rebeka, sprowadzaj¹c siê do
domu Izaaka... Dlatego w tym wersecie to nie «kwestia techniczna» jest najwa¿niejsza. Raczej chodzi
tu o wysi³ek i wszelkie starania, jakie podejmuje
m¹¿, by byæ blisko swej ¿ony. Tê ideê podkreœlaj¹
dawne bajki i rycerskie historie, w których mê¿czyzna przywdziewa zbrojê, siada na koñ i rusza «za
siedem gór i siedem rzek», by wyzwoliæ ukochan¹,
któr¹ bezwzglêdny tyran wiêzi w wysokiej wie¿y!...
Dowodem i miar¹ jego mi³oœci jest gotowoœæ nara¿ania siê do ukochanej kobiety – ryzyko, jakie dla
niej podejmuje. A co z mi³oœci¹ ¿ony? Kobiety z regu³y na mi³oœæ odpowiadaj¹ mi³oœci¹. Jak to ktoœ
napisa³: „Kobiety têskni¹ za tym, by ca³kowicie oddaæ siê mi³oœci”.
Czêsto zdumiewam siê tym, jak wiele zawiera
w sobie kilka zaledwie wersetów zapisanych na koñcu drugiego rozdzia³u Ksiêgi Rodzaju! To tam opisano podstawy naszego ¿ycia na Ziemi. Jedn¹ z tych
podstaw jest zwi¹zek miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹
– ma³¿eñstwo, nazywane „zwi¹zkiem ¿ycia”. U¿yte
okreœlenie dowodzi, ¿e zwi¹zek ten pozostaje w centrum naszego ¿ycia do... koñca ¿ycia! To tam ma³¿onkowie buduj¹ swój wspólny œwiat, w którym
wzajemnie daruj¹ sobie mi³oœæ, udzielaj¹ wsparcia
i realizuj¹ wspólne cele. To tam przychodzi na œwiat
nowe pokolenie, by uczyæ siê, jak ¿yæ.

T³umaczy³ E. Wiêcek
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Religie œwiata (4)

NEW AGE (NOWA ERA)
Wstêp:
Wprawdzie ruch New Age powsta³ i rozwin¹³ siê w œwiecie Zachodu, to jednak jego
korzenie, g³ówne za³o¿enia i nurty maj¹ œcis³y
zwi¹zek z religiami dalekowschodnimi.
W przypadku ruchu New Age (Nowa Era),
w zasadzie ciê¿ko nawet mówiæ o jakiejœ pojedynczo wypracowanej doktrynie religijnej czy
filozoficznej. Przekonanie o nastaniu Nowej Ery
(Ery Wodnika), która zwyciê¿y chrzeœcijañstwo
z koñcem XX wieku, by³o ju¿ obecne w pismach
Towarzystwa Teozoficznego za³o¿onego przez
Helenê B³awatsk¹ w 1875 r, jej nastêpcami
byli Anne Besant i Alice Bailey, oraz Rudolf Steiner – „prorok antropozofów”. Zgodnie z ich
nauczaniem Wodnik wyleje na œwiat nowego
ducha, który za pomoc¹ jogi, medytacji i tym
podobnych psychotechnik bêdzie prowadzi³ lud
Nowej Ery do ekspansji œwiadomoœci i oœwiecenia, co umo¿liwi cz³owiekowi ¿ycie bez problemów.
Wed³ug pewnych tajemniczych wskazówek
ruch mia³ pozostawaæ w ukryciu do roku 1975.
Jednak pewne fragmenty doktryny przeniknê³y
do kontrkultury lat szeœædziesi¹tych w musicalu
„Hair”. Termin New Age, który zosta³ u¿yty na
okreœlenie nowego ruchu, wszed³ w sta³e u¿ycie dopiero w latach siedemdziesi¹tych, aczkolwiek Steiner u¿ywa³ go w swych wyst¹pieniach
od roku 1915. Tytu³ „New Age” nosi tak¿e oficjalne pismo amerykañskiej masonerii ukazuj¹ce
siê od XIX w. W symbolice i nazewnictwie masoñskim bardzo czêsto pojawia siê okreœlenie
„Nowa Era” oraz: „Nowy Porz¹dek Œwiata”.
Energiczny i dobrze zorganizowany ruch New
Age za g³ówny cel swego dzia³ania uznaje
ukszta³towanie nowego porz¹dku œwiata.
Ruch New Age stanowi specyficzn¹ mieszankê religii wschodnich, dawnego nauczania
tajemnego, gnozy, astrologii, jogi, satanizmu,
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panteizmu, astrologii, hipnozy, reinkarnacji
i odrodzenia magii. Poniewa¿ New Age zmierza do pogodzenia wszystkich przeciwieñstw
w harmonii wszechœwiata, uznaje okultyzm i naukê jako równoznaczne dziedziny. New Age
ma równie¿ swoj¹ polityczn¹ wizjê Nowego
Œwiata. Ostatecznym jego celem jest ca³kowita
kontrola nad œwiatem poprzez postulowanie
„rozwi¹zania lub zniszczenia indywidualnych
pañstw i poszczególnych narodów w imiê pokoju i bezpieczeñstwa”. Elementami, które maj¹
dopomóc w realizacji tego zamierzenia, maj¹
byæ: ogólnoœwiatowy system kart kredytowych,
œwiatowa w³adza kontroluj¹ca zaopatrzenie
w ¿ywnoœæ, ogólnoœwiatowy system podatkowy, kontrola biologicznej populacji i chorób oraz
poddania osobistego ¿ycia ogólnoœwiatowemu
zarz¹dowi.
W ankiecie przeprowadzonej w USA w po³owie lat osiemdziesi¹tych, dwadzieœcia tysiêcy Amerykanów okreœli³o sw¹ religijnoœæ jak
zwolennicy New Age. Jedn¹ z ciekawszych
syntetycznych prób okreœlenia, czym jest New
Age, podj¹³ francuski kardyna³ Godfried Danneels – „New Age nie jest religi¹, a jednak jest
religijny, nie jest filozofi¹, a jednak jest wizj¹
cz³owieka i œwiata, a tak¿e kluczem do interpretacji rzeczywistoœci; nie jest nauk¹, a jednak
opiera siê na nauce, nawet szuka tych praw
w gwiazdach. New Age jest mg³awic¹, która
zawiera ezoteryzm i okultyzm, coœ z myœli mistycznej i magicznej na temat tajemnic ¿ycia
oraz szczyptê chrzeœcijañstwa, a to wszystko
zmieszane jest z ideami wywodz¹cymi siê
z astrofizyki.”
1. NEW AGE – GENEZA I PROTOPLAŒCI RUCHU
Rok 1875 – Rosjanka Helena Pietrowna Blawatski zak³ada w Nowym Jorku Towarzystwo
Teozoficzne (gr. theos = Bóg, sophia = m¹-
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droœæ), g³osz¹ce ideê wspólnych prawd, jednocz¹cych wszystkie religie œwiata. Wg pani
Blawatski ludzkoœæ ewoluuje duchowo a w procesie tej¿e ewolucji ludzkoœci asystuj¹ (i prowadz¹ j¹) „mistrzowie m¹droœci” –
nauczyciele Nowej Ery, którymi mog¹ byæ zarówno wybrani, wtajemniczeni i oœwieceni ludzie, jak i istoty duchowe.
Rok 1911 – Cz³onek Towarzystwa (homoseksualista), Charles Ledbeater, powo³uj¹c siê
na swój rzekomy dar jasnowidzenia, wybiera
na „mistrza m¹droœci” (na nauczyciela Nowej
Ery) m³odego Hindusa, Jiddu Krishnamurti.
W osobie Krishnamurtiegi mia³ jakoby zamieszkaæ ten sam mistrz, który zamieszkiwa³ w ciele
Chrystusa(!). Krishnamurti mia³ wiêc staæ siê
nowym Mesjaszem. W roku 1929 Krishnamurti
zrywa wszelkie kontakty w Towarzystwem i staje
siê niezale¿nym nauczycielem i guru. Parê lat
póŸniej rzekomo traci pamiêæ o wydarzeniach
sprzed 1929 roku.
Rok 1913 – by³y okultysta i teozof, Rudolf
Steiner, zak³ada w Dormach k. Bazylei Towarzystwo Antropozoficzne (gr. Anthropos = cz³owiek, sophia = m¹droœæ). Pan Steiner zapowiada
nadejœcie na prze³omie XX i XXI wieku ery spod
znaku Wodnika, która ma przynieœæ œwiatu Nowy
Porz¹dek.
W latach 60. XX wieku niewielka grupka
bezrobotnych zak³ada w Findhorn, niewielkiej
miejscowoœci w pó³nocnej Szkocji, ogród warzywny, w którym, pomimo nienajlepszej gleby i przy niesprzyjaj¹cych warunkach
klimatycznych, w przeci¹gu siedmiu lat osi¹gniêto rekordowe zbiory. Zdaniem pracuj¹cych
w ogrodzie ludzi powodem tak powa¿nego
sukcesu by³ wp³yw ludzkiej energii na stan roœlinnoœci. Wg pani Eileen Caddy, przywódcy
grupy, istnieje wzajemna wiêŸ (symbioza) pomiêdzy œwiatem ludzkim i roœlinnym. Wspólnota nabiera rozg³osu, szczególnie po
opublikowaniu w 1976 roku ksi¹¿ki pt. „Objawienie. Narodziny New Age”. W roku 1980
wspólnota liczy sobie ju¿ 200 osób. Autorem
wspomnianej ksi¹¿ki jest Dawid Spangler, któ-
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ry rozwin¹³ specyficzn¹ duchowoœæ wspólnoty. Naczelne miejsce w duchowoœci wspólnoty zajmuje Lucyfer, który, wg Spanglera,
jest dla ludzkoœci anio³em œwiat³a, maj¹cym
poprowadziæ j¹ do Nowej Ery. Liczne osoby,
odwiedzaj¹ce wspólnotê, tworz¹ w swoich œrodowiskach krêgi medytacji, zespo³y muzyczno–taneczne, kluby wzajemnego wspierania siê
a tak¿e wydawnictwa i ksiêgarnie, propaguj¹ce duchowoœæ wspólnoty w Fidhorn (duchowoœæ New Age) na ca³ym œwiecie.
W 1962 r. Michael Murphy i Richard Price
zak³adaj¹ w Big Sur w Kaliforni Esalen Instytut,
który ma zaj¹æ siê poszukiwaniem nowych dróg
na poszerzenie potencja³u ludzkiego. Wokó³
instytutu, w ramach ró¿nych warsztatów, zaczynaj¹ tworzyæ siê ma³e wspólnoty, odznaczaj¹ce siê prostot¹ ¿ycia, samowystarczalnoœci¹
w ramach wspólnoty, zacieœnianiem siê wiêzów wewn¹trzwspólnotowych i podkreœleniem
roli medytacji.
W latach 70. nast¹pi³o wymieszanie wspólnot wywodz¹cych siê z Esalen i Findhorn, co
da³o pocz¹tek wielkiej iloœci odcieni New Age.
Wszystkie wspólnoty i ruchy wywodz¹ce siê
z Esalen i Findhorn jednomyœlnie nawi¹zywa³y
do teozofii i antropozofii i g³osi³y idee: ewolucji kosmosu, reinkarnacji, powstania jednej œwiatowej religii i nadejœcia Ery Wodnika. NA
w swojej wewnêtrznej strukturze jest ruchem
eklektycznym – obok cech religii hinduskich
(gnozy, teorii reinkarnacji i teorii prawa karmy)
znajdujemy w niej kaba³ê, okultyzm, magiê,
ezoteryzm, ekologiê i astrologiê a tak¿e szczyptê chrzeœcijañstwa, przepuszczonego przez filtry okultyzmu, astrologii i religii wchodu. New
Age wszystko to stara siê przedstawiæ jêzykiem
jak najbardziej naukowym, czêsto siêgaj¹c do
astrofizyki i zawartej w niej teorii kwantów.
Swoje przekonanie, ¿e stoimy u progu nowej
ery, NA bierze z atrologii. Znaki zodiaku zmieniaj¹ siê co ok. 2100 lat, i obecnie znajdujemy siê
w okresie przejœcia ze znaku Ryb (znak charakterystyczny dla chrzeœcijañstwa) do znaku Wodnika. Wraz ze zmian¹ ery, ma siê zmieniæ ludzka
œwiadomoœæ. Now¹ œwiadomoœæ propagatorzy
NA nazywaj¹ œwiadomoœci¹ kosmiczn¹.
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Autorzy NA odchodz¹ od powszechnie rozumianej nauki, opartej na filozofii kartezjañskiej (dualizm, mechanizm). Mówi¹, ¿e
w miejsce dotychczasowego, racjonalnego
i analitycznego myœlenia, musi wejœæ nowe, bardziej ca³oœciowe spojrzenie. Dlatego te¿ teoretycy ruchu NA staraj¹ siê byæ na bie¿¹co
z wszelkimi nowymi odkryciami i wykorzystuj¹
je w celu uwiarygodnienia NA jako ruchu
wspó³czesnego, na miarê XXI wieku. NA lubuje siê w powo³ywaniu siê na autorytety naukowe i moralne, nawet takie jak Jezus, Mahomet,
czy Budda.
2. TRZY G£ÓWNE CECHY NEW AGE
– OKULTYZM, NATURALIZM, PSYCHOTECHNIKI
a) Okultyzm
New Age mo¿na by najogólniej zdefiniowaæ jako ca³oœæ wiedzy tajemnej oraz zwi¹zanych z ni¹ praktyk. W tradycji okultystycznej
praktykowano zasadê, ¿e tylko osobie inicjowanej, czy te¿ wtajemniczonej, mo¿na by³o
uchylaæ stopniowo r¹bki powszechnie niedostêpnej wiedzy. NA przez ró¿ne psychotechniki i warsztaty, stara siê udostêpniæ „wiedzê
tajemn¹”. Odbiorcami (uczniami) mog¹ staæ siê
ci, którzy gotowi s¹ zap³aciæ odpowiedni¹ sumê
pieniêdzy. W USA NA to wielki biznes – sama
tylko sprzeda¿ ksi¹¿ek, siêga rocznie 1 miliarda dolarów!
Z rozleg³ych pogl¹dów okultystycznych NA
przej¹³ g³ównie: panteizm, reinkarnacjê, system trójdzielny i spirytyzm.

(1) Panteizm
Panteizm uto¿samia Stwórcê z Jego stworzeniem, co prowadzi do odrzucenia prawdy
o stworzeniu œwiata i do ubóstwienia cz³owieka. Wg za³o¿eñ panteizmu wszystko, co tworzy rzeczywistoœæ, jest ze sob¹ powi¹zane
i nawzajem siê przenika. Ludzkoœæ, przyroda
i Bóg nie istniej¹ oddzielnie, ale s¹ jednoœci¹,
przenikaj¹ siê. Nie ma pomiêdzy nimi granic.
Boska energia przenika wszystko – ca³y wszechœwiat jest bogiem, a my czêœci¹ tej boskiej energii (wszystko zatem jest czêœci¹ boga). Ca³a
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rzeczywistoœæ posiada boskie przymioty, co
czyni tym samym z ludzi bogów. Powtarza siê
wiêc pokusa, której ulegli pierwsi rodzice –
pokusa dorównania Bogu! Koncepcja boga–
cz³owieka, to najbardziej elementarna idea NA.
Jezusa traktuje siê jako cz³owieka, który uœwiadomi³ sobie, ¿e jest Bogiem. Ducha Œwiêtego
przedstawia siê jako energiê, której ka¿dy z nas
mo¿e u¿yæ w drodze do odkrywania swojego
w³asnego bóstwa. Ka¿dy cz³owiek tworzy swoj¹
w³asn¹ rzeczywistoœæ, ka¿dy z nas, jako bóg,
odpowiada za to, co siê dzieje wokó³ niego.
Doœwiadczenie (odkrycie) w sobie boga, jest
Ÿród³em samodoskonalenia. Musimy tkwi¹c¹
w nas boskoœæ wydobyæ i spo¿ytkowaæ. Gdy
to zrobimy, doznamy oœwiecenia i zostaniemy
zbawieni. Koncepcja ta zak³ada zbawienie (samozbawienie) dziêki w³asnym wysi³kom poprzez samodoskonalenie siê.

(2) Reinkarnacja
Reinkarnacja zak³ada, ¿e z chwil¹, gdy umiera nasze cia³o, nasza dusza po dokonaniu bilansu (karma = stan konta) i po jakimœ okresie
oczekiwania wchodzi w inne cia³o w chwili jego
narodzenia siê (przy czym, okres ¿ycia p³odowego siê nie liczy). W innym ciele osoba mo¿e
dokonywaæ dalszego doskonalenia siê. Celem
¿ycia jest uwolnienie siê z cyklu reinkarnacji
i po³¹czenie siê z wszechogarniaj¹cym bóstwem. Po³¹czenie z bóstwem jest wiêc nagrod¹, natomiast ponowna inkarnacja jest kar¹.
Dla konsekwentnych wyznawców reinkarnacji
obce s¹ takie wartoœci, jak litoœæ, sympatia, czy
wspó³czucie. Jeœli ktoœ ma ciê¿kie ¿ycie, jest to
wy³¹cznie sprawa jego i jego karmy, z jak¹ przyszed³ na œwiat. Przyk³adem wielkiej obojêtnoœci, znieczulicy i pogardy dla cz³owieka s¹ Indie,
gdzie wiara w reinkarnacjê jest powszechna.
Mi³oœæ jest czystym egoizmem, a pomoc bliŸniemu w kontekœcie wiary w reinkarnacjê jest
ca³kowicie bezsensowna.
(3) System trójdzielny
Wyznawcy NA uwa¿aj¹, ¿e oprócz cia³a i duszy istnieje jeszcze coœ poœredniego, co NA
nazywa aur¹ lub cia³em astralnym. Wg tej tezy
istnieje coœ poœredniego pomiêdzy œwiatem
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duchowym i materialnym, coœ w rodzaju cia³a
psychicznego, które z jednej strony rozdziela
te dwa œwiaty, z drugiej strony, ³¹czy je. Dziêki cia³u astralnemu mo¿liwe s¹: jasnowidzenie,
projekcje astralne, podró¿e poza cia³o, bilokacja, lewitacja, itd. Wszystkie te w³aœciwoœci
mog¹ byæ dla nas rzekomo dostêpne, po osi¹gniêciu odpowiedniego stanu œwiadomoœci.

(4) Spirytyzm
Spirytyzm w popularnym znaczeniu odnosi siê do kontaktu z duchami w wywo³ywaniu
duchów. Ruch NA nazywa obecnie wywo³ywanie duchów channelingiem (kanalizowaniem). Duchy nazywa siê „istotami” a medium
– „channel” (kana³).
b) Naturalizm (ekologizm)
Naturalizm to kult natury. NA uznaje Ziemiê za ¿ywy organizm i nazywa j¹ Gaja. Z naturalizmem ³¹cz¹ siê takie zagadnienia, jak:
fascynacja ekologi¹, naturyzm, geobiologia
(zdrowotnoœæ budynków mieszkalnych), zdrowe od¿ywianie i lecznictwo naturalne. W lecznictwie NA propaguje podejœcie holistyczne
(gr. holos = ca³oœæ), st¹d nazwa medycyna
holistyczna. Celem tej medycyny jest ca³oœciowe leczenie cz³owieka. Poœród alternatywnych sposobów leczenia czo³owe miejsce
zajmuje homeopatia (podobne leczy siê podobnym), akupunktura i akupresura, biofeedback (elektryczna stymulacja fal mózgowych
w celu doprowadzenia do œwiadomoœci celowej kontroli tych funkcji cia³a, które zwykle s¹
spontaniczne i poza œwiadomoœci¹), krêgarstwo
(odnajduje przyczynê wszelkich dolegliwoœci
w krêgos³upie, w jego odkszta³ceniach i przemieszczeniach) i przyrodolecznictwo (wykorzystanie si³ natury do celów leczniczych).
c) Psychotechniki
Wg NA wspó³czesna, zachodnia cywilizacja
(przypominam, ¿e chodzi o cywilizacjê chrzeœcijañsk¹, cywilizacjê spod znaku Ryby), poprzez zbytni racjonalizm i wykorzystanie naszej
lewej pó³kuli mózgu bardziej ni¿ prawej, ogra-
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niczy³a zakres naszego doœwiadczenia i myœlenia. Wykorzystanie lewej, analitycznej, pó³kuli
mózgu sprawi³o, ¿e cz³owiek zbudowa³ wspania³¹ technikê, wyl¹dowa³ na ksiê¿ycu, ale zaniedba³ praw¹ pó³kulê, bardziej intuitywn¹
i holistyczn¹, nastawion¹ na duchowoœæ. Nadmierna koncentracja na lewej pó³kuli i gloryfikacja scientyzmu (naukowoœci) doprowadzi³y do
utraty balansu i do stworzenia czysto materialistycznego spo³eczeñstwa, gdzie cz³owiek sta³
siê jedynie maszyn¹, która straci³a kontakt z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹. Pomimo tego, cz³owiek odczuwa jakieœ wyraŸne braki w swoim
¿yciu. Recepta NA: musisz uœwiadomiæ sobie,
kim tak naprawdê jesteœ (a jesteœ bogiem!)
i przemieniæ swój sposób myœlenia – musisz
dojœæ do stanu wy¿szej œwiadomoœci. Proces
przeobra¿ania i zmiany œwiadomoœci dokonuje
siê przez ró¿nego rodzaju psychotechniki lub
psychotechnologie: wizualizacjê (tworzenie obrazów w umyœle, które maj¹ staæ siê rzeczywistoœci¹), afirmacjê (ci¹g³e wyobra¿anie sobie
upragnionego celu, a¿ siê go osi¹gnie), medytacjê transcendentaln¹, autoanalizê, obrzêdy szamañskie, wykorzystanie domniemanej
mocy kryszta³ów, rady astrologiczne, kontakty
z duchami, bioenergiê, metody Reicha, rolfing,
jogê, zen, wschodnie sztuki walki i inne. Wszystkie te praktyki maj¹ wyzwoliæ w cz³owieku moce
i w nowej, przemienionej œwiadomoœci, zapewniæ mu pomyœlnoœæ, sukces i zbawienie.
Wiele z w/w psychotechnik mo¿e doprowadziæ cz³owieka do stanów umys³u, które znane s¹ jako odmienne stany œwiadomoœci
(OSS).

(1) Odmienne stany œwiadomoœci
Najogólniej OSS mo¿na zdefiniowaæ jako
trans, lub transowy stan umys³u, wywo³any za
pomoc¹ specyficznych psychotechnik, substancji halucynogennych, rytua³ów, lub innych rodzajów wysi³ku woli. Zdolnoœci popadania
w takie stany i szczególne predyspozycje w tym
kierunku mia³y cechowaæ przede wszystkim
ludy pierwotne, mistyków, poetów i artystów.
Psychiatria, ze wzglêdu na swe pozytywistyczne i behawiorystyczne nastawienie oraz aspiracje do swoiœcie pojmowanej naukowoœci,
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z wielkim dystansem podchodzi³a do tych zjawisk, traktuj¹c je czêsto jako stany dewiacji psychicznej.
Ostatnimi laty psychologowie, etnolodzy
a tak¿e inni specjaliœci, zwracaj¹ coraz wiêksz¹
uwagê na te osobliwe stany umys³u, wskazuj¹c
na pozytywne i negatywne funkcje, jakie OSS
mog¹ spe³niaæ.
Negatywn¹ funkcj¹ OSS mo¿e byæ wejœcie
w ten stan w celu ucieczki przed problemami
lub odpowiedzialnoœci¹, b¹dŸ wykorzystanie
OSS w celu manipulowania ludŸmi («pranie
mózgu»). Opêtanie czy te¿ stosowanie psychotechnik prowadz¹cych do stanów mediumistycznych (channeling) mo¿e doprowadziæ
dan¹ osobê do g³êbokiego kryzysu psychicznego, z utrat¹ zmys³ów w³¹cznie.
OSS charakteryzuj¹ siê bardzo silnym doznaniem emocjonalnym. Piêæ minut silnego prze¿ycia OSS mo¿e ca³kowicie zmieniæ nasze ¿ycie.
Wejœcie w trans w czasie rytmu inicjacyjnego
lub podczas rytua³u religijnego, jak równie¿ praktykowanie niektórych psychotechnik, które odmieniaj¹ nasz¹ œwiadomoœæ, jest tak silnym
prze¿yciem emocjonalnym, ¿e poddany mu
cz³owiek nabiera absolutnej pewnoœci co do
prawdziwoœci tego, w co wierzy. Prawdziwoœci
takiej wierze nadaje mocne prze¿ycie emocjonalne (a nie, jak w przypadku chrzeœcijañstwa,
obiektywna wiarygodnoœæ Biblii). Niektóre koœcio³y i ruchy chrzeœcijañskie propaguj¹ prze¿ycia typu OSS (g³ównie chodzi tu o niektóre
protestanckie i katolickie wspólnoty typu zielonoœwi¹tkowego i charyzmatycznego, ideowo
zwi¹zane z Koœcio³em Airport Vineyard Church
w Toronto – «Toronto blessing»). Ludzie, którzy
doœwiadczyli „b³ogos³awieñstwa z Toronto” czêsto uwiarygodniaj¹ chrzeœcijañskie objawienie
subiektywnymi prze¿yciami na poziomie odmiennych stanów œwiadomoœci, o wyst¹pieniu
których œwiadczyæ mog¹ takie fizyczne manifestacje, jak: padanie na ziemiê, ataki œmiechu
i drgawek, czy np. wydawanie zwierzêcych odg³osów (np. szczekanie).

(2) Parapsychologia
Parapsychologia zajmuje siê badaniem i eksperymentowaniem zjawisk z zakresu spostrze3-4/2007

gania pozazmys³owego. W centrum zainteresowania parapsychologii jest Extra Sensory
Perception (ESP – spostrzeganie pozazmys³owe), bioenergoterapia, psychokineza (zdolnoœæ
oddzia³ywania umys³u na ludzi i rzeczy) oraz
PSI (odnosi siê to do jasnowidzenia, przeczuæ,
telepatii i psychokinezy). Parapsychologia jest
dziedzin¹, w której dokonuje siê najwiêksza liczba oszustw i nadu¿yæ.
3. NEW AGE W POLSCE
W Polsce NA sta³ siê szeroko znany dziêki
takim czasopismom, jak „Nie z tej ziemi”, „Nieznany Œwiat” oraz setkom ksi¹¿ek, importowanych z USA i Anglii. Na pocz¹tku lat 90.
pojawi³y siê na polskim rynku powa¿niejsze
wydawnictwa gnostyckie („Gnosis”, „Pusty
ob³ok”).
Najwiêkszym propagatorem NA w Polsce
jest Jerzy Prokopiuk, dawny aktywista ZMP.
Wydaje pismo „Gnosis”. W swoich artyku³ach,
które czêsto cechuje pozorna naukowoœæ, i które
zawsze staraj¹ siê zawieraæ szczyptê tajemniczoœci, stara siê przedstawiæ NA jako idealny
œwiatopogl¹d, alternatywny w stosunku do niesprawdzonych w praktyce: marksizmu i chrzeœcijañstwa.
Poniewa¿ jednak NA nigdy nie afiszuje siê
i nie przedstawia, kim jest, wiele osób w Polsce, podobnie jak w wielu krajach zachodnich,
sympatyzuje z ideami NA, wcale nie bêd¹c
tego œwiadomymi.
4. OCENA NEW AGE
New Age jest ruchem synkretycznym –
czerpie z dorobku religijno-moralnego ca³ej
ludzkoœci, staj¹c siê przez to kompilacj¹ ludzkiej myœli i ludzkich wierzeñ. Przebrany w ciuszki chrzeœcijañskiego i naukowego ¿argonu, NA
jest systemem œwietnie zakamuflowanym i stwarzaj¹cym pozory wiarygodnoœci. Jest ruchem
szkodliwym i rozwadniaj¹cym wiarê chrzeœcijañsk¹. Uwa¿aj¹c siê za religiê przysz³oœci, niszczy korzenie prawdziwej wiary, odrzucaj¹c ideê
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osobowego Boga, objawienia, grzechu, ³aski i
odkupienia. Koncepcja boga-cz³owieka, jako
naczelna idea NA, jest bluŸnierstwem. Pismo
Œwiête uczy, ¿e jesteœmy stworzeni na obraz
Boga, ale nie posiadamy przymiotów przynale¿nych jedynie Bogu. Jesteœmy ca³kowicie zale¿ni od Stwórcy. Biblia potêpia ludzi, którzy
pragn¹ zaj¹æ miejsce Boga (Ez 28,1-2; Iz 14,1315, Dz 12,21-23). Kolejnym bluŸnierstwem jest
przyjêcie przewodnictwa Lucyfera w drodze
do Nowej Ery. Program NA oparty jest o rela-

tywizm moralny – nie uznaje prawdy absolutnej («dobrem jest to, co ty uwa¿asz za dobre»).
NA propaguje czêsto aborcje, rozwody na
¿¹danie, in¿ynieriê genetyczn¹ (klonowanie),
ma³¿eñstwa homoseksualistów i biseksualny styl
¿ycia (wizja cz³owieka androgennego).

NA wychowuje ludzi wysoce wra¿liwych,
ale zobojêtnianych na z³o i dobro, ludzi, którzy
nie potrafi¹ odró¿niæ prawdy od fa³szu, a wiêc
³atwo poddaj¹cych siê manipulacji.

JOGA
Wstêp: Joga, jako taka, nie jest religi¹. Niemniej jednak jest nierozerwalnie zwi¹zana z religiami dalekowschodnimi. A poniewa¿ coraz
bardziej staje siê popularna w krajach Zachodu, gdzie przedstawia siê j¹ jako coœ niegroŸnego i nie maj¹cego zwi¹zku z ¿adn¹ religi¹,
postanowi³em w tym opracowaniu zamieœciæ
materia³, którego autor jest potomkiem kap³anów Brahmy. Ju¿ jako dziecko poddany by³ treningom jogi i medytacjom.
JOGA NAJLEPSZ¥ GIMNASTYK¥?
Miliony ludzi praktykuje codziennie jogê:
gospodynie domowe, przedsiêbiorcy, nauczyciele, lekarze, profesorowie, sportowcy, i inni.
Poprzez prasê, plakaty, telewizjê i ksi¹¿ki, joga
zyska³a popularnoœæ na ca³ym zachodnim œwiecie. Joga jest ulubionym tematem w wielu szko³ach podstawowych i œrednich w USA jak
równie¿ w wielu krajach Europejskich takich jak:
Wielka Brytania i RFN. Niedawno w jednym ze
znanych programów telewizyjnych by³a nawet
przedstawiona szko³a jogi dla dzieci. Mówiono
wyraŸnie, ¿e poprzez jogê dzieci naucz¹ siê
pokonywaæ strach przed egzaminami. W innej
publikacji twierdzono, ¿e joga uznana jest przez
lekarzy; ¿e z jog¹ mo¿na lepiej ¿yæ, mo¿na siê
lepiej koncentrowaæ, dziêki jodze mo¿na byæ
szczuplejszym, zdrowszym i ³adniejszym, a
przy tym – zaznaczono – nie ma to nic wspólnego z religi¹. Joga pomaga w przypadku bólu
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g³owy, astmie, bezsennoœci, okresie przekwitania, depresji, bólach stawów itp. W miêdzyczasie ukaza³a siê w tym temacie niezliczona
iloœæ ksi¹¿ek: „Joga dla wszystkich”, „Joga dla
Ameryki”, „Joga i seks”, „Joga dla m³odzie¿y”,
„Nowe ¿ycie przez jogê”, „Joga szko³¹ ciszy” i
inne. Dlaczego Zachód sta³ siê otwarty dla jogi?
Wielu z tych, którzy cierpi¹ z powodu stresów
i skutków pogoni za nowoczesnoœci¹, traktuje
j¹ jako metodê odprê¿enia. I dlatego jest ona
tak atrakcyjna dla wielu zawodowo zaanga¿owanych osób. Przyjmuje siê j¹ jako rozluŸniaj¹c¹ formê gimnastyki, prowadz¹c¹ do poprawy
samopoczucia i zdrowia. S¹ jednak ludzie, którzy w jodze równie¿ szukaj¹ osobistego pokoju, sensu i realnej rzeczywistoœci.
DLACZEGO JOGA?
Œwiat Zachodu zbyt d³ugo zaniedbywa³
ludzk¹ duchowoœæ, goni¹c za dobrami materialnymi. Obecnie chce siê uzupe³niæ ten niedosyt poprzez przyjmowanie wszystkiego, co
ma etykietkê: «duchowe», a dzieje siê to
«w imieniu prawdy i samourzeczywistnienia».
Materializm, racjonalizm i ateizm okaza³y siê
niewystarczaj¹ce, aby staæ siê odpowiedzi¹
i rozwi¹zaniem niezliczonych problemów nurtuj¹cych œwiat. Jogê oferuje siê jako odpowiedŸ
tak na duchowe, jak równie¿ i fizyczne problemy. Z kolei w dobie wielkiego nadu¿ycia leków, wielu ludzi obiecuje sobie wyleczenie
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przy pomocy jogi mniemaj¹c, ¿e w niej chodzi
jedynie o æwiczenia gimnastyczne. Najró¿niejsze nazwy – formy jogi przyci¹gaj¹ szukaj¹cych ludzi rekrutuj¹cych siê ze wszystkich
warstw spo³ecznych. Wed³ug coraz powszechniejszego mniemania joga zapewnia sukces,
spokojne nerwy, harmoniê, nowe si³y przez
lepsz¹ przemianê materii po³¹czon¹ z wydalaniem z organizmu niepo¿¹danych i nieczystych
substancji. Z tego wzglêdu joga jest wprowadzana tak¿e w wielu krêgach chrzeœcijañskich.
Przy tym ci¹gle twierdzi siê, ¿e joga nie ma nic
wspólnego z religi¹.
CZYM NAPRAWDÊ JEST JOGA?
Czy w ogóle oddzia³ywuje? Czy przynosi b³ogos³awieñstwo? Czy jest to tylko gimnastyka, lub
mo¿e coœ religijnego? Sk¹d pochodzi joga?
Joga pochodzi z Indii. Archeologiczne
odkrycia z terenów Indii potwierdzaj¹, ¿e techniki jogi znane by³y ju¿ w okresie prehistorycznym.
Rozwój jogi znalaz³ wkrótce potwierdzenie w ró¿nych, tak¿e dzisiaj dobrze znanych pismach hinduistycznych: w Upaniszadach, w Mahabharacie,
szczególnie w Bhagavad Gita i wczeœniej w Joga
– Sutras Patanjali, z drugiego wieku przed nasz¹
er¹. Ten, kto starannie bada pochodzenie i istotê
jogi, musi dojœæ do wniosku, ¿e joga jest nie tylko fizyczn¹, lecz wrêcz religijn¹ i to w swojej substancji i celowoœci. W artykule „Psychologia
orientalnej medytacji” jej autor – szwajcarski psychoanalityk C.G. mówi: „Joga jest najwa¿niejszym æwiczeniem hindusów, zag³êbianiem siê
w coœ, co my okreœlilibyœmy jako stan nieœwiadomoœci, który jednak hindusi oceniaj¹
jako najwy¿szy stan œwiadomoœci. Z jednej
strony joga jest najdobitniejszym wyrazem ducha hindu, równoczeœnie œrodkiem, którym
siê ci¹gle pos³uguje, aby osi¹gn¹æ ten stan
duchowoœci”. Jeden z czo³ówki œwiatowych
znawców jogi twierdzi: „Nie jest znany ¿aden
duchowy ruch hindu, który nie bazowa³by na jednej z wielu form jogi”. Wiele dzisiejszych ruchów
pos³uguje siê t¹ czy inn¹ form¹ jogi. W zachodnim œwiecie s¹ znane nastêpuj¹ce rodzaje: Ruch
Hare Krishna, Medytacje transcedentalne, Okarandas Divine, Light Center, Ananda marga, Sai
Baba, Bhagwan Rajneesh z Puny /Andy/, Yogananda i Krishamurti.
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ZROZUMIEÆ JOGÊ...
Hindusi czcz¹ Shivê, jako pana jogi. Aby
zrozumieæ jogê, trzeba trochê poznaæ filozofiê
hinduistyczn¹. Upanischady nauczaj¹, ¿e: Brahman – ta jedna, absolutna, wszystko obejmuj¹ca i przenikaj¹ca dusza wszechœwiata, wszystkie
kosmiczne si³y, Bóg i cz³owiek, wszyscy s¹ jedno (jednym i tym samym). Natomiast cz³owiek,
który nie docenia swojej prawdziwej natury,
¿yje w nieœwiadomoœci. Nieœwiadomoœæ swojego w³asnego «ja», jest jedynym uznawanym
przez hinduizm grzechem. Celem hinduizmu
jest osi¹gniêcie przez poznanie i zjednoczenie z Brahm¹ […] uwolnienia z wiêzów czasu, przestrzeni i materii. Okreœla siê to
równie¿ jako urzeczywistnienie boskoœci
lub samourzeczywistnienie, poniewa¿ chodzi o to, aby w³asne «ja» uznaæ za Boga
i przez to urzeczywistniæ siê. Wed³ug wypowiedzi Krishny, najlepsz¹ i najszlachetniejsz¹
drog¹ do zbawienia jest joga. Stoi ona ponad
ascez¹, nawet ponad wiedz¹ i ofiar¹. Dlatego
cz³owiek musi to, co w nim, odizolowaæ i uwolniæ z powi¹zañ materialnego œwiata. On musi
byæ zjednoczony z Brahm¹. Takie jest zasadnicze znaczenie s³owa «joga». W staroindyjskim
jêzyku s³owo „juj” znaczy zwi¹zaæ, zjednoczyæ.
Wyraz ³aciñski „iungere” prowadzi do powstania s³owa „iugum”, to znaczy jarzmo (niem.Joch,
ang. yoke). Do znanych szkó³ jogi nale¿¹:
(1) Hatha joga – zjednoczenie z Brahm¹
przez æwiczenie cielesne,
(2) Karma joga – przez uczynki, rytua³y
ceremonie i ofiary,
(3) Mantra joga – przez ci¹g³e œpiewanie
magicznych sylab lub formu³ (co praktykowane jest przy medytacjach transcedentalnych),
(4) Bhakti joga – przez ca³kowite oddanie
siê uwielbianiu bóstwa, którym mo¿e byæ sam
guru (np.Hare Krishna),
(5) Gnanaja – przez poznanie mistyczne lub
inne rodzaje (np. nauczanie Guru Maharaji),
(6) Kundalini joga – przez Siddhi, to znaczy przez moce okultystyczne,
(7) Tantra joga – przez seksualn¹ rozpustê.
(Ten rodzaj jogi przyci¹ga wielu ludzi na Zachodzie i jest propagowany przez Bhagwan
Rajneesh z Pumy Andy. Na tej podstawie joga
mo¿e byæ okreœlana jako mistyczna, erotyczna
i okultystyczna.)
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Ulubion¹ form¹ jogi na Zachodzie to Hatha
joga. Nie powinno siê jej jednak identyfikowaæ
z normaln¹ gimnastyk¹, gdy¿ æwiczenie cia³a
s³u¿y wy³¹cznie æwiczeniu ducha, by by³ gotowy do medytacji. Tak jak we wszystkich rodzajach jogi, Hatha joga warunkuje w za³o¿eniu
jako element boskoœci w³asne «ja». Tak wiêc
Hatha joga doprowadza æwicz¹cego do odnalezienia w³asnego «ja» (samego siebie). Hatha
joga powinna równie¿ oczyszczaæ z wszelkich
nieczystoœci, z ujemnych wzruszeñ i energii
obecnego ¿ycia jako rezultatu poprzedniego
bytu. W koñcu Hatha joga ma prowadziæ do
Raja jogi – jogi królewskiej, która prowadzi do
opanowania umys³u i ducha. W trakcie moich
badañ w ca³ym zachodnim œwiecie stwierdzi³em, ¿e wiêkszoœæ nauczycieli jogi nie poprzestaje na æwiczeniach cielesnych, ale przyswaja
duchowe implikacje jogi. W rzeczywistoœci nie
mo¿na tych dwóch (æwiczeñ cielesnych i duchowych implikacji) od siebie oddzieliæ. Nie ma
¿adnej jogi bez medytacji i wiary w hinduistyczny obraz rzeczywistoœci. Wiêkszoœæ tych, którzy rozpoczynaj¹ æwiczenia jogi, przyswaja
sobie (œwiadomie i nieœwiadomie) ten rzeczywisty stan. Nauczyciele jogi wierz¹ mocno
w koncepcjê Brahmy i prawa Karmy – prawo
przyczyny i dzia³ania. Wyra¿a ono, ¿e nasze
jestestwo i postêpowanie w tym ¿yciu zosta³o
uwarunkowane jestestwem i postêpowaniem
w poprzednich wcieleniach. Upaniszady okreœlaj¹ skutecznoœæ Karmy nastêpuj¹cymi s³owami: „Jak kto postêpuje, jak kto chodzi, takim
bêdzie. Kto dobrze postêpuje, bêdzie kimœ dobrym, kto Ÿle postêpuje, bêdzie kimœ z³ym.”
Wielu rozpoczyna æwiczenia jogi nie zdaj¹c
sobie z tego sprawy, ¿e æwiczenia jogi wyzwalaj¹ jednak urzekaj¹ce sk³onnoœci do tych nauk.
JAKIE NIEBEZPIECZEÑSTWA KRYJE JOGA?
Znawczyni jogi, Nancy Fuller, stwierdza:
„Cielesna joga prowadzi do duchowej jogi,
która zniewala ducha. Byæ mo¿e joga spowoduje czêœciowe z³agodzenie w napiêciach i stresach, ale nie bez zap³acenia
ceny!”. Te pocz¹tkowe cielesne osi¹gniêcia
prowadz¹ do zg³êbienia i zajmowania siê jog¹.
Joga ma jednoznaczny wp³yw na umys³ dlatego, ¿e æwiczenia polegaj¹ na „opró¿nianiu”,
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wy³¹czaniu umys³u, do jego ca³kowitego obna¿enia. Wœród setek ludzi, z którymi spotykam siê na ca³ym œwiecie, zauwa¿am ci¹gle
takich, którzy relacjonuj¹ swoje mistyczno-okultystyczne prze¿ycia w poprzednich wcieleniach. Na podstawie w³asnych, wczeœniejszych
doznañ mistycznych i czêstego pozostawania
w stanie transu jestem przekonana o tym, ¿e
manipulacje z umys³ami medytuj¹cych dziej¹
siê za poœrednictwem istot duchowych, gdy
umys³ jest ca³kowicie wy³¹czony (pasywny).
Prof. dr. John Eccles jest œwiatowej s³awy specjalist¹ w zakresie badañ mózgu ludzkiego. Za
swoje badania otrzyma³ w 1964 roku nagrodê
Nobla. Opisa³ on mózg jako maszynê, któr¹
w stanie pasywnym z zewn¹trz mo¿e manipulowaæ ka¿dy duch. W³aœnie joga chce doprowadziæ przez pasywnoœæ do zmienionego stanu
œwiadomoœci. W Indiach powszechna jest œwiadomoœæ, ¿e praktykuj¹cy jogê mog¹ dysponowaæ moc¹ czynienia cudów. Od samych
pocz¹tków jogi wi¹zano j¹ z mocami okultystycznymi i magi¹. Potwierdzaj¹ to tradycyjne
ksi¹¿ki (do nauki jogi), które przyrzekaj¹ ponadnaturalne zdolnoœci (Siddhis) temu, kto
idzie wiernie wyznaczon¹ œcie¿k¹.
Joga idzie rêka w rêkê z magi¹. Ekspert jogi,
Shri Purovit Swami donosi: „W Indiach i w Europie znam oko³o 300 przypadków, gdzie ludzie z powodu niew³aœciwego manipulowania
jog¹ doznali urazów, jakkolwiek lekarze w trakcie badañ nie mogli stwierdziæ ¿adnych organicznych przyczyn”. Inny znawca jogi, Swami
Prabhuananandas mówi nawet: „Joga i mistycyzm mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia mózgu lub nieuleczalnych chorób, jeœli stosuje siê
te praktyki niew³aœciwie.” Jako skutek nawet
drobnego b³êdu w zachowaniu siê mog¹ wyst¹piæ: rak gard³a, blokada ogólna, stan transu,
ob³¹kanie, a nawet œmieræ. Eliade, cz³owiek który
bada³ jogê w ci¹gu ca³ego swego ¿ycia, dochodzi do wniosku, ¿e joga pobudza odwrócenie wszystkich naturalnych czynnoœci: joga
doprowadza do kamiennego zastoju cia³a (Asanna), nienaturalnego rytmu albo ca³kowitego
wstrzymania oddechu (pranayma), utrwalenia
duchowego przep³ywu (ekagrata), zastoju
myœlenia, ca³kowitego zawi¹zania nasienia. Joga
jest odrzuceniem ¿ycia. Prawdziwy jogin musi
„umrzeæ” dla tego ¿ycia i „z³o¿yæ w ofierze”
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osobowoœæ, któr¹ okreœla czas i historia. Gorliwy jogin nie widzi œwiata jako czegoœ rzeczywistego. Dlatego wszystkie jego doznania
dotycz¹ w³asnego ja, którego celem jest poznanie AHAM BRAHMA ASSI – ja jestem Brahman, a wiêc bogiem! Nawet Budda ostrzega³
swoich uczniów przed posiadaniem i praktykowaniem takich mocy. „Dlatego w³aœnie, ¿e
poznajê niebezpieczeñstwa wystêpuj¹ce w manifestowaniu si³ fakirów, brzydzê siê nimi i wstydzê siê za nich.”
CO MÓWI BIBLIA?
Respektuj¹cy naukê biblijn¹ chrzeœcijanin,
musi odrzuciæ jogê, jej praktyki jak równie¿ filozofiê. Nie mo¿e on podzielaæ pogl¹du okreœlaj¹cego boskoœæ jego cia³a, bo nie jest to
biblijne i prowadzi w koñcu do ba³wochwalstwa i uwielbienia samego siebie. Bóg mówi:
„Nie bêdziesz mia³ bogów innych obok
mnie”. Poza tym biblia uczy, ¿e Bóg – Stwórca ró¿ni siê od swego stworzenia – cz³owieka!
Bóg i cz³owiek nie s¹ tym samym. Aby poznaæ, spotkaæ siê z Bogiem, chrzeœcijanin nie
wpatruje siê w siebie, ale patrzy na Chrystusa.
W koñcu znajduje zbawienie nie przez w³asne,
prowadz¹ce do samouwolnienia wysi³ki, lecz
przez swoje ukorzenie i zbawcz¹, zastêpcz¹
œmieræ Jezusa Chrystusa na krzy¿u. Tylko przez
pokutê i wiarê w œmieræ Jezusa Chrystusa i Jego
zmartwychwstanie nastêpuje wewnêtrzne
oczyszczenie. „...krew Jezusa Chrystusa, Syna
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”
(1 Jana 1,7). Gorzk¹ rzeczywistoœci¹ jest grzech,
a nie „nieœwiadomoœæ” lub iluzja. Chrzeœcijanin
nie dostêpuje zbawienia przez poznanie „prawdziwego ja”, lecz tylko przez poznanie tego,
co dla niego uczyni³ Syn Bo¿y. Joga uczy, ¿e
to „prawdziwe ja” jest boskie, doskona³e.
W przeciwieñstwie do tego Biblia mówi: „...nie
ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto
by rozumia³, nie masz, kto by szuka³ Boga.
Wszyscy zboczyli, razem stali siê nieu¿ytecznymi, nie masz, kto by czyni³ dobrze, nie masz
ani jednego” (Rzym. 3,10-12). Nauczyciele jogi
twierdz¹, ¿e joga jest tajemnic¹ prawdziwego
¿ycia. W liœcie Jana czytamy: „Kto ma syna, ma
¿ycie, kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma ¿ywota.” (1 Jana 5,12) Dlatego wierz¹cy zwraca siê
nie do nieznanych, mistycznych si³ lub mocy,
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lecz wy³¹cznie do Jezusa Chrystusa. „A to jest
¿ywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego pos³a³eœ.” (Jan 17,3). Jednak równie¿ i chrzeœcijanin w miarê mo¿liwoœci ma æwiczyæ swoje
cia³o. W 1 Kor 6,19 czytamy: „Albo czy nie
wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego, który jest w was i którego macie od
Boga, i ¿e nie nale¿ycie ju¿ do siebie samych?”
Na innym miejscu napisane jest: „Jeœli kto niszczy œwi¹tyniê Bo¿¹, tego zniszczy Bóg, albowiem œwi¹tynia Bo¿a jest œwiêta, a wy ni¹
jesteœcie” (1 Kor 3,17).
Dlatego te¿ nie jest obojêtnym to, co my
spo¿ywamy, jak równie¿ istotnym jest zachowanie równowagi miêdzy prac¹ i odpoczynkiem. Bóg osobiœcie wzywa nas do tego. Nie
joga, lecz Biblia wskazuje nam kierunek postêpowania. Nie ma neutralnych duchowych
mocy. Od Pierwszej Ksiêgi Moj¿eszowej a¿ do
Ksiêgi Objawienia Biblia uczy, ¿e wystêpuj¹
przeciwko sobie dwie moce: Bo¿a i szatañska.
Szczerze oddani chrzeœcijanie pochodzenia hinduskiego odrzucaj¹ wszystkie rodzaje jogi lub
te¿ wszelkie kombinacje jogi i chrzeœcijañstwa.
Pan Jezus nie mówi³ o synkretyzmie (bezkrytyczne wyznawanie sprzecznych zasad lub wierzeñ – przyp.t³um.). Wiara, której On uczy³, by³a
doskona³a – pe³na. Jeœli chrzeœcijanin oprze
swoje ¿ycie ca³kowicie na Biblii, nie bêdzie mia³
¿adnych sk³onnoœci do jogi lub jakiejkolwiek
formy orientalnej duchowoœci. Jezus mówi: „Ja
przyszed³em, aby ¿ycie mia³y i obfitowa³y.” (Jan
10.10) On daje pokój tym, którzy w nim po³o¿¹ ca³kowit¹ ufnoœæ. Ten pokój nie pochodzi
z w³asnego „ja”, ani te¿ z „wy¿szych poziomów œwiadomoœci”. My go otrzymujemy przez
przebaczenie grzechów i pojednanie z Nim.
Jezus mówi: „Mój pokój dajê wam” (Jan
14,27).
Na podstawie:
1. Wikipedia – Wolna Encyklopedia (http://
pl.wikipedia.org).
2. Serwis Sekty.net (http://sekty.net)
3. Krystyna Potyra³a – „Ruch Hare Kryszna“
(http://sekty.iq.pl)
4. http://sec25.webpark.pl

opracowa³ Borys Guzdek
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Samson i inni...
Pytanie:
W czerwcu tego roku, przez dwa kolejne
Sabaty rozwa¿aliœmy w zborach lekcje o Samsonie. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ten Sêdzia Izraela jest postaci¹ niezwykle kontrowersyjn¹. Bo
z jednej strony by³ on Bo¿ym nazarejczykiem
(Sêdz 13,7) i – jak czytamy w Sêdz 13,25
i 14,6.19 – w pewnych wa¿nych momentach
„ogarnia³ go Duch Pañski”, jednak w wielu sytuacjach zachowywa³ siê po prostu strasznie!
Na przyk³ad wtedy, gdy w sposób okrutny
znêca³ siê nad niewinnymi zwierzêtami (chwyci³ trzysta lisów i zwi¹za³ je po dwa za ogony,
przyczepi³ do nich p³on¹ce pochodnie i puœci³
je w dojrza³e zbo¿a Filistynów)! Albo wtedy,
gdy œwiadomie z³ama³ Prawo Bo¿e, wi¹¿¹c siê
z Filistynk¹ – co sta³o siê przyczyn¹ wielu nieszczêœæ, i w koñcu wówczas gdy mia³ romans
z Dalil¹ i zachowuj¹c siê zupe³nie nieodpowiedzialnie, w koñcu wpad³ w zastawione przez
Filistynów sid³a. Smutne jest tak¿e to, ¿e
w ostatnich chwilach swego ¿ycia myœla³ on
przede wszystkim o osobistej zemœcie na Filistynami („Bo¿e, wzmocnij mnie jeszcze ten raz,
abym móg³ zemœciæ siê na Filistyñczykach
choæby za jedno z dwojga moich oczu”
(Sêdz 16,28). – Czy tak zachowuje siê Bo¿y
cz³owiek? Sêdzia, reformator?... Z tego wynika inna moja rozterka: Jeœli w tym wszystkim
by³ Pan Bóg, jeœli to akceptowa³, a nawet – jak
to czasami zdarza mi siê s³yszeæ – wszystko
inspirowa³, to jak mam postrzegaæ Najwy¿szego, który wed³ug Biblii jest Œwiêty i Sprawiedliwy?! W 5 Mj¿ 32,4 czytamy: „On jest ska³¹!
Doskona³e jest dzie³o Jego, gdy¿ wszystkie
drogi Jego s¹ prawe! Jest Bogiem wiernym,
bez fa³szu; Sprawiedliwy On i prawy!”... Moj¹
rozterkê jeszcze bardziej pog³êbia to, co jest
napisane w Sêdz 14,4 – a mianowicie, ¿e
sprzeczne z Zakonem (5 Mj¿ 7,3.4) poœlubienie Filistynki, „wysz³o od Pana”... Jak to jest
mo¿liwe?!
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OdpowiedŸ:
Dla nas wszystkich ka¿da taka sprawa pozostanie trudnym problemem tak d³ugo, jak d³ugo – patrz¹c na Samsona i inne postacie biblijne
– nie rozró¿nimy tego, co w ich ¿yciu i dzia³alnoœci by³o z Boga, od tego, co w ich postêpowaniu by³o ludzkie, niedoskona³e, a czasami
wrêcz z³e!
Nie powinniœmy bowiem zapominaæ, ¿e do
realizacji Swoich celów Pan Bóg powo³ywa³
(i powo³uje) ludzi z krwi i cia³a, z baga¿em przejêtego od Praojca Adama grzesznego dziedzictwa (Rz 5,12), które potem w ich wyborach
i postêpowaniu uzewnêtrznia siê w ró¿ny, czêsto niechlubny sposób. Oczywiœcie, powo³anemu przez Siebie cz³owiekowi, Pan Bóg zleca
okreœlone zadanie, udziela mu Swego Ducha
i wp³ywa na najwa¿niejsze decyzje. Jednak nie
pozbawia go wolnej woli i samodzielnoœci – nawet jeœli nie pochwala wielu jego decyzji! Bo¿y
wybraniec – prorok, sêdzia, król, nie jest zaprogramowanym i œlepym wykonawc¹ woli Najwy¿szego. Przeciwnie, pozostaje on wci¹¿ woln¹
istot¹ i nieraz, nawet w dobrej wierze (a czêsto
w uniesieniu, gniewie czy w³asnej g³upocie) wybiera fatalne metody postêpowania. Skrajnym
przyk³adem dzia³ania w wybranym cz³owieku
czynnika ludzkiego, który pozostaje w opozycji
do wp³ywu Bo¿ego, mo¿e byæ prorok Bileam,
którego Jahwe nape³ni³ Swym Duchem, by b³ogos³awi³ narodowi wybranemu (4 Mj¿ 23,710.18-24), ale zarazem dopuœci³, by zachowywa³
siê nieetycznie, kilkakrotnie post¹pi³ wbrew Jego
woli, a nawet by udzieli³ królowi Balakowi zgubnej dla Izraelitów rady (4 Mj¿ 31,16; Obj 2,14).
Tego samego dowodz¹ tak¿e inne, nie tak skrajne przyk³ady. Czy¿ nie tak by³o w przypadku
„ojca wierz¹cych” (Rz 4,11.12) Abrahama, który
chocia¿ by³ bliskim „przyjacielem Boga” (Jak
2,23), nie ustrzeg³ siê przykrych b³êdów i postêpków, o których trudno mówiæ bez za¿enowania... Tak samo by³o w przypadku „mê¿a
wed³ug serca Bo¿ego” (1 Sam 13,14), Dawida,
oraz wielu, wielu innych, o których sprawozdaje nam S³owo Bo¿e.
3-4/2007

Od i do Czytelników
Powróæmy jednak do Samsona. Wiemy, ¿e
by³ „nazarejczykiem Bo¿ym”, a wiêc cz³owiekiem, którego Pan postanowi³ u¿yæ w Swojej
s³u¿bie. Sprawozdanie biblijne mówi, ¿e gdy
dorós³, „zacz¹³ dzia³aæ w nim Duch Pañski” (Sêdz
13,25), a to wyra¿a³o siê g³ównie w jego
ogromnej sile fizycznej (Sêdz 14,5.6.19; 15,1420), co w owym czasie by³o wielkim atutem.
I gdyby Samson wykorzysta³ m¹drze ten Bo¿y
dar, gdyby skupi³ wokó³ siebie Izraelitów, stan¹³ na ich czele i poderwa³ do otwartej walki
wyzwoleñczej – prawdopodobnie zrzuciliby
z siebie jarzmo Filistynów! Przypomnijmy sobie jak za dni pierwszego króla Izraela, Saula,
jeden Filistyn, Goliat, wprawi³ w przera¿enie
i odebra³ si³y i wolê walki ca³ej armii izraelskiej!
Nie by³o te¿ przeszkod¹ to, ¿e byæ mo¿e Izraelici nie mieli wtedy odpowiedniego uzbrojenia – bo czy¿ przed niedawnym czasem Gedeon
i jego trzystuosobowy zastêp nie odniós³ wspania³ego zwyciêstwa nad Midiañczykami i Amalekitami, maj¹c za orê¿ jedynie... tr¹by, gliniane
dzbany i pochodnie?!... Czy¿ Samson o tym
nie wiedzia³?
On jednak, ufny w swoj¹ si³ê, zacz¹³ wojnê
w pojedynkê, pokazuj¹c Filistynom – z którymi
zreszt¹ ucztowa³ i wchodzi³ w bliskie zwi¹zki (!)
– co potrafi! Niew¹tpliwie szokowa³ ich i przera¿a³, gdy na przyk³ad w pojedynkê roznosi³ ich
oddzia³y, gdy wyrwa³ bramê miejsk¹ w Gazie
i zaniós³ j¹ na szczyt góry, albo gdy kilkakrotnie
zrywa³ pêta, jakimi go wi¹zali... Jednak w niektórych przypadkach wyraŸnie przebiera³ miarê, jak wtedy, gdy – znów ze wzglêdów
osobistych – spali³ dojrza³e zbo¿a Filistynów, a oni
w odwecie spalili ¿ywcem jego ¿onê i teœcia!...
Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Samson mia³ siln¹ wiarê,
której nie utraci³ nawet w najtrudniejszych chwilach ¿ycia; on naprawdê bezgranicznie ufa³ swemu Bogu, z którego powodu autor Listu do
Hebrajczyków wymienia go obok innych mê¿ów i niewiast Starego Testamentu (11,32). Ale
jest bardzo smutne i przygnêbiaj¹ce, ¿e w jego
¿yciu zdarzy³y siê sprawy, które zdarzyæ siê nie
powinny! Nie tak mog³o wygl¹daæ i nie tak siê
zakoñczyæ, ¿ycie tego Bo¿ego nazarejczyka...
Powy¿sze refleksje budz¹ inne jeszcze sko3-4/2007

jarzenia, a osoba Samsona ka¿e myœleæ na przyk³ad o XVI-wiecznych reformatorach – Marcinie Lutrze i Janie Kalwinie.
Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e obaj wymienieni mê¿owie, a wraz z nimi inne œwietlane postacie tamtej epoki, to ludzie, których Pan u¿y³
w wielkim dziele Reformacji. ¯e inspirowa³ ich
Swym Duchem, udziela³ m¹droœci i umiejêtnoœci potrzebnych w tym dziele, nape³nia³ odwag¹ i moc¹. Ile¿ determinacji by³o w M.
Lutrze, gdy w potê¿nej i przyt³aczaj¹cej swym
ogromem katedrze w Wormacji (wiem, bo by³em w tym ogromnym, ponurym gmachu!),
stoj¹c przed cesarzem i sejmem rzeszy niemieckiej oraz wys³annikami papieskimi, skromny
mnich wyg³osi³ swoje s³ynne: „Oto stojê... Nie
odwo³am... Niech mi Bóg dopomo¿e!”!
To dzia³o siê w mocy Ducha Bo¿ego, i takich
oraz podobnych spraw, zdarzeñ i dokonañ Marcina Lutra by³o wiele. Nie do przecenienia jest
te¿ jego t³umaczenie Biblii na jêzyk niemiecki,
tym wartoœciowsze, ¿e oddane w jêzyku prostego ludu – bo powsta³o w intencji, by ludzie
proœci mogli je czytaæ i poznawaæ! Niektórzy historycy zastanawiaj¹ siê nawet, czy nie jest to
najwiêksze dokonanie tego reformatora.
Niestety, w ¿yciu Marcina Lutra zdarzy³y siê
tak¿e sprawy ewidentnie z³e! – Szokuj¹cym by³
jego stosunek do ¯ydów, których znienawidzi³
tak bardzo i przemawia³ przeciwko nim w tak
straszny sposób, ¿e a¿ nie do wiary; radzi³, by
ich gnêbiæ i przeœladowaæ, by rabowaæ ich mienie, mêczyæ, wypêdzaæ, zabijaæ itp., a s³owa,
jakich w zwi¹zku z tym u¿ywa³, jeszcze dziœ przera¿aj¹!... To z tego powodu wielu sk³ania siê do
opinii, ¿e by³ on duchowym ojcem... Holokaustu! Ale nie tylko to; sumienie Marcina Lutra
obci¹¿a tak¿e krew dziesi¹tków tysiêcy pomordowanych ch³opów niemieckich! A oto jak do
tego dosz³o: Reformacja religijna spowodowa³a, ¿e klasy ni¿sze, g³ównie pañszczyŸniani ch³opi,
doszli do wniosku, i¿ przywracaj¹c wartoœci ewangeliczne i prawdziwe braterstwo ludu Bo¿ego,
nale¿y znieœæ równie¿ nierównoœci spo³eczne,
a zw³aszcza niesprawiedliwy wyzysk. Na czele
tych, którzy siê tego domagali, stan¹³ reformator Tomasz Muenzer. To nie mog³o podobaæ siê

35

Od i do Czytelników
ani posiadaczom ziemskim ani ksi¹¿êtom. Co
w tej sytuacji uczyni³ Luter? Marcin Luter, który
od pocz¹tku cieszy³ siê poparciem ksi¹¿¹t i wiele im zawdziêcza³, stan¹³ po ich stronie, i – jak
pisze historyk – „w swojej odezwie «Przeciw morderczym i ³upie¿czym hordom ch³opskim», wezwa³ w³adze do zbrojnego przywrócenia
porz¹dku, zaœ Tomasza nazwa³ «prorokiem-morderc¹». W takiej sytuacji ksi¹¿¹t nie trzeba by³o
d³ugo namawiaæ do ostatecznego rozprawienia
siê z «buntownikami». Zjednoczone wojska ksi¹¿¹t katolickich i protestanckich (sic!) dokona³y
istnej rzezi – zabito ponad sto tysiêcy ch³opów!
Muenzer trafi³ do niewoli, a nastêpnie zosta³ poddany torturom i dla odstraszenia innych, dnia 27
maja 1525 r. w turyñskim wiêzieniu Muehlhausen zosta³ wbity na pal”! – Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e od tego czasu „ch³opi odwrócili siê od
Lutra, jedni bowiem przestali go rozumieæ, a inni
uznali go za zdrajcê”?...
Podobny problem jest z Kalwinem. Reformator, który sprzeciwi³ siê papieskiemu Rzymowi i porzuci³ g³oszone tam fa³szywe nauki,
a Genewê, któr¹ przekszta³ci³ w „Republikê
Chrzeœcijañsk¹”, uczyni³ „schronieniem dla
wszystkich przeœladowanych zwolenników wiary reformowanej”, sam dopuœci³ siê zbrodni
spalenia na stosie innego reformatora, Micha³a
Serveta. Za to tylko, ¿e Servet by³ antytrynitarzem – odrzuci³ dogmat „O Trójcy Œwiêtej”!...
Przyk³ady te dowodz¹, ¿e powo³anym
przez Siebie ludziom Pan Bóg zleca okreœlone
zadania, udziela im Swego Ducha i wp³ywa na
najwa¿niejsze decyzje. Jednak nie pozbawia ich
wolnej woli i samodzielnoœci – nawet jeœli nie
pochwala wielu ich decyzji! Bo¿y wybraniec –
prorok, sêdzia, król, nie jest zaprogramowanym
i œlepym wykonawc¹ woli Najwy¿szego.
Przeciwnie, pozostaje on wci¹¿ woln¹ istot¹
i nieraz, nawet w dobrej wierze (a czêsto
w uniesieniu, gniewie czy w³asnej g³upocie) wybiera fatalne metody postêpowania.
Jak w tym kontekœcie odczytaæ informacjê
zawart¹ w Sêdz 14,4 – ¿e ewidentnie sprzeczne z Zakonem (5 Mj¿ 7,3.4) poœlubienie Filistynki, ”wysz³o od Pana”? Czy¿by Ten, który
siê nie odmienia (Mal 3,6; Jak 1,17) inspirowa³
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Sêdziego Izraela, a wiêc Swego pos³añca, do
jawnego podeptania jednego z praw Zakonu?
To przecie¿ niemo¿liwe!
Chc¹c zrozumieæ tamt¹ sytuacjê i wypowiedŸ, siêgnijmy do podobnej wypowiedzi,
opisuj¹cej sytuacjê Saula, pierwszego króla izraelskiego, w czasie, gdy w³adca ten sprzeniewierzy³ siê Bogu. W 1 Sam 16,14 czytamy:
„A gdy od Saula odst¹pi³ Duch Pañski, zacz¹³
go trapiæ duch z³y, te¿ od Pana”. – Czy¿by
Duch Jahwe by³ zarówno dobry, jak i z³y?...
Oczywiœcie, ¿e nie! Zwrot: „duch z³y, te¿
od Pana”, w ¿adnym wypadku nie oznacza, ¿e
Duch Pana jest zarówno dobry, jak i z³y (porównaj: „Czy¿ Ÿród³o wydaje z tego samego
otworu wodê s³odk¹ i gorzk¹?” – Jak 3,11).
Zwrot ten oznacza natomiast, ¿e Pan dopuœci³ dzia³alnoœæ z³ego ducha wobec Saula,
aby go niepokoi³ i drêczy³. Analogicznie, tak¿e
zamiar Samsona, który postanowi³ poœlubiæ Filistynkê (co by³o zakazane w Prawie), by³ postêpkiem, który Jahwe dopuœci³. – W tym sensie
nale¿y odczytywaæ wzmiankê autora biblijnego, mówi¹c¹, ¿e to „wysz³o od Pana”. Jest natomiast oczywiste, ¿e to nie Pan zainspirowa³
Samsona do takiego zachowania.
Aby tê sprawê zrozumieæ jeszcze lepiej, warto
siê zapoznaæ z opisanymi w 1. Ksiêdze Królewskiej 22,19-23 wypadkami, jakie mia³y miejsce
w ostatnich dniach panowania odstêpczego króla
Achaba, który przed wypraw¹ przeciwko Aramejczykom, pyta³ Pana o radê. Prorok Michasz
powiedzia³ mu wtedy: „... Ujrza³em Pana siedz¹cego na swym tronie, a sta³y przy Nim po
Jego prawej i lewej stronie wszystkie zastêpy
niebieskie. Wówczas Pan rzek³: «Kto zwiedzie
Achaba, aby poszed³ i poleg³ w Ramot w Gileadzie?». Gdy zaœ jeden rzek³ tak, a drugi mówi³
inaczej, wyst¹pi³ pewien duch i stan¹wszy przed
Panem, powiedzia³: «Ja go zwiodê». Wtedy Pan
rzek³ do niego: «Jak?» On zaœ odrzek³: «Wyjdê
i stanê siê duchem k³amstwa w ustach wszystkich jego proroków». Wówczas rzek³: «Mo¿esz
zwieœæ, to ci siê uda. IdŸ i tak uczyñ». Da³ wiêc
Pan teraz ducha k³amstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zes³aæ nieszczêœcie” (1 Krl 22,19-23).
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– By zrozumieæ to widzenie, nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tamtym czasie przebywa³y w niebie
zarówno zastêpy wiernych Bogu anio³ów, jak
i szatan i jego demony. Kiedy nadszed³ czas
ukarania króla Achaba, Pan pozwoli³, by dokona³ tego duch k³amstwa i z³a – szatan (por. Jan

8,44). Werset 22 w przek³adzie Biblii Warszawskiej akcentuje tê zdolnoœæ diab³a: „... Tak, ty
go zwiedziesz, ty to potrafisz. IdŸ wiêc i uczyñ
tak”. Tak wiêc to Pan Bóg dopuœci³ dzia³anie
ducha k³amstwa, aby ostatecznie pogr¹¿yæ
Achaba. – W tym sensie „wysz³o to od Pana”.
(SK)

Problem „wiecznych” m¹k...
Pytanie:
„Wci¹¿ ma problem ze zrozumieniem sprawy «wiecznych m¹k» potêpionych. Z jednej
strony Pismo mówi, ¿e «zap³at¹ za grzech jest
œmieræ» (Rz 6,23), a drugiej jednak s¹ te¿ s³owa
Ewangelii, ¿e niesprawiedliwi „odejd¹ na kaŸñ
wieczn¹, sprawiedliwi zaœ do ¿ycia wiecznego” (Mt 25,46). – I tu «wieczne» i tam «wieczne»... Jak to zrozumieæ?”.

OdpowiedŸ:
W odpowiedzi przytoczê stosowny cytat
z ksi¹¿ki znanego adwentystycznego publicysty,
prof. Zachariasza £yko, Nauki Pisma Œwiêtego:
„Dogmatycy katoliccy w teologicznym uzasadnieniu „wiecznoœci” m¹k piekielnych powo³uj¹ siê na Pismo Œwiête. Wskazuj¹ na teksty
mówi¹ce o ogniu „wiecznym” (Mt 18,8; 25,41)
„nieugaszonym” (Mt 3,12) a nawet o „mêkach
wiecznych” (Mt 25,46 BG; Obj 14,11). Jednak¿e w myœl zasad hermeneutyki biblijnej nie
mo¿na rozpatrywaæ wyra¿eñ Pisma Œwiêtego
w oderwaniu od bli¿szego i dalszego kontekstu; tylko w kontekœcie mo¿na ustaliæ w³aœciwy
sens wyra¿eñ. Odnosi siê to w szczególny sposób do interesuj¹cych nas terminów.
a) Dowody przeciwko trwaniu m¹k
Przeciwko wiecznemu trwaniu m¹k piekielnych przemawia wiele racji biblijnych i teologicznych, a nawet logicznych, których przy
omawianiu zagadnienia nie sposób pomin¹æ.
(1) Skoro wed³ug nauki biblijnej „zap³at¹ za
grzech jest œmieræ” (Rz 6,23 NP), nie mo¿e ni¹
byæ „wieczne ¿ycie” – choæby nawet w „mêczarniach”. Biblia uczy, ¿e „dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ez 18,4 BG); jak¿e zatem ¿yæ
bêdzie „na wieki w mêczarniach”? Grzech „pope³niony i dope³niony – pisze ap. Jakub – rodzi
œmieræ” (Jak 1,15 SK), nie mo¿e zatem rodziæ
„wiecznego ¿ycia m¹k”. Inny werset Pisma
Œwiêtego mówi: „... albowiem Ÿle czyni¹cy
bêd¹ wygubieni, a którzy ufaj¹ Panu posi¹d¹
ziemiê. [...] Niegodziwi bêd¹ wytraceni, plemiê niezbo¿nych wyginie” (Ps 37,9 SW). Sko-
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ro „wygubieni” i „wytraceni” – to nie „¿yj¹cy
wiecznie w mêczarniach”!
– Wypowiedzi powy¿sze wskazuj¹ na
„wieczn¹ œmieræ” jako przeciwieñstwo „wiecznego ¿ycia”, czyli mówi¹c innymi s³owy, przedstawiaj¹ karê potêpienia jako zniweczenie,
unicestwienie, wieczysty niebyt. W ich œwietle
niekoñcz¹ce siê ¿ycie m¹k jest absurdem.
(2) Potwierdzeniem tej nauki s¹ liczne ilustracje biblijne, przedstawiaj¹ce obrazowo los
niesprawiedliwych: „... niezbo¿nicy... s¹ jak
plewa, któr¹ wiatr pomiata, [...] Niezbo¿ni...
zmarniej¹, wrogowie Pana jako ³¹k ozdoba
uwiêdn¹, jak dym siê rozwiej¹. [...] Jako rozwiewa siê dym, znikaj¹, jak wosk topnieje przy
ogniu, tak gin¹ grzesznicy przed Bogiem” (Ps
1,4; 36 (37), 20; 67(68)SW); „Bo oto dzieñ
przyjdzie pa³aj¹cy jak piec, a bêd¹ wszyscy
pyszni i wszyscy czyni¹cy niezbo¿noœæ s³om¹,
i zapali ich dzieñ, który przyjdzie, mówi Pan
zastêpów, i nie zostawi im korzenia, ni ga³¹zki”
(Mal 4,1 JW).
– W œwietle przytoczonych tekstów i w
ogóle nauki Biblii nie ma miejsca na niekoñcz¹ce siê, piekielne mêki.
(3) Doktryna ta jest zreszt¹ sprzeczna równie¿ z elementarnymi zasadami humanizmu
i humanitaryzmu. Nawet w ludzkim odczuciu
sprawiedliwoœci razi zbytnim okrucieñstwem!
Nie da siê jej pogodziæ z nieskoñczon¹ m¹droœci¹ i mi³oœci¹ Boga. Bóg wiecznie znêcaj¹cy
siê nad swymi wrogami, torturuj¹cy ich p³omieniem „nieugaszonego” ognia by³by bardziej
podobny do œredniowiecznych inkwizytorów
ni¿ do dobrotliwego choæ sprawiedliwego Ojca
z Ewangelii!
Mimo wszystko pozostaje nadal wa¿ne
pytanie: dlaczego Pismo Œwiête mówi o „wiecznym” i „nieugaszonym” ogniu oraz o „wiecznych” mêkach? Czy¿by siê myli³o, a mo¿e samo
w sobie jest sprzeczne? Tak nie jest na pewno,
ale sprawê trzeba zbadaæ dok³adnie.
b) Charakter ognia genenny
Przytoczone terminy biblijne maj¹, wbrew
pozorom, sens zgo³a odmienny od tego, jaki
by siê pozornie nasuwa³.
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(1) Np. S¹d Ostateczny nazwany jest w Piœmie Œwiêtym „s¹dem wiecznym” (Hbr 6,2 ED).
W okreœleniu tym wystêpuje identyczny przymiotnik – „wieczny”(aionios), jak w przypadku
„wiecznego” ognia gehenny. Czy¿ nale¿y wyci¹gn¹æ st¹d wniosek, i¿ S¹d Ostateczny trwaæ
bêdzie „wiecznie”, a wiêc czy¿ nale¿y mu
nadaæ sens nieskoñczonej w czasie rozprawy?
Oczywiœcie nie! Ka¿dy rozumie, nie bêd¹c nawet teologiem, ¿e s¹d Boga zosta³ tak nazwany z uwagi na ostatecznoœæ i nieodwracalnoœæ,
czyli wiecznoœæ rozstrzygniêæ, a mówi¹c inaczej – z uwagi na wieczny skutek jego decyzji
i postanowieñ.
– W tym samym sensie nale¿y równie¿ pojmowaæ „wiecznoœæ” ognia gehenny, tj. nie jako
trwanie tego¿ ognia w czasie i przestrzeni, lecz
w sensie skutku, przes¹dzaj¹cego na wieki los
nie pokutuj¹cych grzeszników. Bêdzie to zatem kara potêpienia o skutkach wiecznych i ostatecznych.
Czy rozumowanie powy¿sze jest poprawne? Na poprawnoœæ wskazuje nauka ap. Judy,
który pisze, i¿ Sodoma i Gomora zosta³y „pokarane ogniem wiecznym” (Judy 7). Mimo scharakteryzowania tego¿ ognia jako „wiecznego”
wiadomo, ¿e ogieñ ten nie trwa³ w czasie bez
koñca, nie p³onie tam do chwili obecnej, lecz
okreœlony tak zosta³ w znaczeniu nieodwracalnych, czyli wiecznych nastêpstw.
– Charakter ognia gehenny, który w dniu
s¹du nawiedzi grzesznych, bêdzie taki sam.
(2) Podobnie przedstawia siê sprawa z drugim przymiotem ognia gehenny, czyli jego
„nieugaszonoœci¹”. Ogieñ gehenny bêdzie „nieugaszony” w tym sensie, ¿e ¿adna moc i si³a
ziemska nie bêd¹ mog³y go zgasiæ, bêdzie wiêc
„nieugaszonym” w sensie swej natury, a nie
czasu trwania. W epoce starotestamentalnej
ogieñ maj¹cy zniszczyæ dawn¹ Jerozolimê równie¿ zosta³ okreœlony jako „nieugaszony”. Bóg
zapowiedzia³ ustami proroka: „ [...] jeœli mnie
s³uchaæ nie bêdziecie [..]. zapalê ogieñ w bramach Jeruzalemu [...] a nie bêdzie ugaszony”
(Jer 17,27 BG). S³owo Pañskie wype³ni³o siê podczas najazdu wojsk babiloñskich. Nad Jerozolim¹
zawis³ „nieugaszony” ogieñ, który wzniecili ba3-4/2007
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biloñscy ¿o³nierze. Nikt nie potrafi³ wstrzymaæ
niszczycielskiej rêki od dzie³a zniszczenia. Ogieñ
po¿ogi p³on¹³ tak d³ugo, jak d³ugo nie strawi³
doszczêtnie niewiernego miasta. Chocia¿ ogieñ
ów zosta³ okreœlony jako „nieugaszony” nie p³onie do dnia dzisiejszego, okreœlenie „nieugaszony” nie oznacza³o wiecznoœci w sensie trwania
w czasie.
– W tym sensie rozumieæ nale¿y tak¿e
„wieczne” mêki – jako mêki „ostateczne”.
c. Rezultat ognia gehenny
Okreœlenia: „wieczny” i „nieugaszony”,
w odniesieniu do ognia maj¹cego zniszczyæ
w Dniu Ostatecznym szatana i nie pokutuj¹cych
grzeszników, oznaczaj¹ nieodwracalnoœæ rozstrzygniêæ, fina³ doczesnej i grzesznej egzystencji. Wieczna kara nie oznacza wiecznego
karania, podobnie jak kara „wiecznego zatracenia” nie oznacza nieustaj¹cego w czasie zatracania.
(1) Przedstawiony przez Pismo Œwiête obraz zag³ady niesprawiedliwych wskazuje na
unicestwienie i niebyt, o czym mówiliœmy ju¿
uprzednio. Po grzesznych nie pozostanie ani
„korzeñ ni ga³¹zka” (Mal 4,1 BG). Zatracenie
bêdzie nastêpstwem niszczycielskiego dzia³ania ognia gehenny – ognia, który spadnie na
„pysznych” i „czyni¹cych niezbo¿noœæ”. Stanie siê udzia³em nie tylko ludzi, lecz tak¿e upad³ych duchów z ich ksiêciem, szatanem na
czele. O Lucyferze powiedziano: „W mnóstwie
nieprawoœci tych [...] splugawi³eœ poœwiêcenie
twoje; wywiodê tedy spoœród ciebie ogieñ,
który ciê po¿re, i obrócê ciê w popió³ na ziemi
przed oczyma wszystkich widz¹cych ciê. Wszyscy którzy ciê ujrz¹ miêdzy narodami, zdumiej¹ siê nad tob¹; wniwecz obrócony jesteœ i nie
bêdzie ciê na wieki” (Ez 28,18.19 JKW). W rezultacie dzia³ania „wiecznego” ognia gehenny , szatan zostanie obrócony „wniwecz”
ulegnie unicestwieniu, stanie siê niebytem, „nie
bêdzie go na wieki”. To samo oczekuje jego
zastêpy i nie pokutuj¹cych grzeszników.
(2) Jak ogieñ w dolinie Hinnom niszczy³ gromadzone tam nieczystoœci, a „wieczny ogieñ”
spowodowa³ zniszczenie Sodomy i Gomory,
3-4/2007

czy „nieugaszony” ogieñ Babiloñczyków strawi³
mury jerozolimskie – tak wyg³adzeni zostan¹
niesprawiedliwi i szatani w dzieñ sprawiedliwego s¹du Boga. ¯adna moc nie wstrzyma rêki
karz¹cej. W wyniku zastosowania kary ostatecznego ognia przestan¹ istnieæ grzechy, nie pokutuj¹cy grzesznicy i ojciec grzechu – szatan
wraz ze swymi zastêpami demonów. Pismo
Œwiête naucza, ¿e Bóg mo¿e zatraciæ w ogniu
gehenny nie tylko cia³o, lecz tak¿e duszê (Mt
10,28) Ogieñ gehenny, w którym „¿ywio³y od
¿aru stopniej¹” (2 Ptr 3,10 ED), dokona swego
niszczycielskiego dzie³a [...]
(3) Podczas gdy ostatecznym losem niesprawiedliwych bêdzie wieczna œmieræ, nagrod¹
sprawiedliwych stanie siê wieczne ¿ycie: „Albowiem Ÿle czyni¹cy bêd¹ wygubieni, a którzy ufaj¹ w Panu, posi¹d¹ ziemiê. Jeszcze chwila
a nie stanie grzesznika; gdy na miejscu jego
spojrzysz, ju¿ go tam nie bêdzie. Ale cisi posi¹d¹ ziemiê i bêd¹ siê radowaæ obfitym pokojem. [...] Niezbo¿ni natomiast zmarniej¹,
wrogowie Pana jako ³¹k ozdoba uwiêdn¹, jak
dym siê rozwiej¹” (Ps 36 (37), 9-11.20 SW).
Po obrazie zniszczenia dokonanego przez
ogieñ gehenny, Objawienie Bo¿e przedstawia
„ziemiê now¹”: [...] „Potem ujrza³em – pisze
ap. Jan – nowe niebo i now¹ ziemiê. Pierwsze
niego i pierwsza ziemia przesz³y...” (Obj 21,1
SK). By³a to ju¿ ojczyzna zbawionych. [...]
Wnioski w kwestii piek³a
Reasumuj¹c analizê nauki katolickiej o wiecznych mêkach piekielnych w konfrontacji z nauk¹ Pisma Œwiêtego, dochodzimy do kilku
wniosków, s¹ one jednoczeœnie podsumowaniem biblijnej nauki w tym wzglêdzie.
Wnioski szczegó³owe
1. Nigdzie na Ziemi nie ma miejsca p³on¹cego ognia, które by by³o odpowiednikiem
teologiczno-dogmatycznego pojêcia piek³a i w
którym by przebywa³y dusze zmar³ych potêpieñców wraz z szatanami, cierpi¹c tam niewys³owione mêki.
2. Zmarli niesprawiedliwi, podobnie jak
sprawiedliwi, „œpi¹ w prochu ziemi” (czyli prze-
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bywaj¹ w grobie – w szeolu czy hadesie), oczekuj¹c na dzieñ zmartwychwstania, na dzieñ
nagrody wiecznego ¿ycia lub s¹du i kary
„wiecznej œmierci”.
3. Szatan i jego zastêpy nie przebywaj¹
w miejscu p³on¹cego ognia, lecz w ciemnoœciach przestworzy ziemskich, maj¹c dostêp do
ludzkich serc i umys³ów.
Wniosek ogólny
Dochodzimy w naszych rozwa¿aniach o piekle do nastêpuj¹cego wniosku ogólnego: nauka o aktualnie istniej¹cym piekle wiecznie
p³on¹cego ognia, piekle niekoñcz¹cych siê m¹k
grzeszników i szatanów jest z punktu biblijne-

go ca³kowicie b³êdna i sprzeczna z duchem
Ewangelii. Koncepcja tak pojêtego „piek³a”
powsta³a na skutek b³êdnego (mechanicznego
wprost) po³¹czenia czterech biblijnych pojêæ
(szeol, hades, gehenna i tartaros), maj¹cych
w istocie odmienne znaczenie, w jedno pojêcie zespolone pogañsk¹ nauk¹ o nieœmiertelnoœci duszy. Tym sposobem termin „piek³o”
pocz¹³ oznaczaæ: miejsce pobytu zmar³ych (szeol lub hades), szatanów (tartaros) oraz wiecznych m¹k (gehenna).”
(Fragment ksi¹¿ki Zachariasz £yko, Nauki
Pisma Œwiêtego, Wydawnictwo Znaki Czasu,
Warszawa1974. s.678-683.)

Z listów do redakcji
„[...] Mo¿e warto poœwiêciæ trochê miejsca, by
powróciæ do zagadnieñ oczywistych – niestety,
coraz bardziej zaniedbywanych. Jednym z nich jest
lojalnoœæ duchowa wobec Tego, komu uroczycie
przysiêgaliœmy – Pana Boga. A tak¿e Koœcio³a, którego z przekonania i œwiadomego wyboru jesteœmy cz³onkami. Oto moje przemyœlenia:
¯yjemy w dobie powszechnego podeptania
wartoœci moralnych, co najostrzej przejawia siê
w ró¿nego rodzaju «paradach równoœci», «paradach mi³oœci» i tym podobnych masowych, skandalizuj¹cych imprezach. Nic dziwnego, ¿e jest to
zarazem czas, gdy mno¿¹ siê ró¿norakie i coraz mniej
wybredne ataki na Bibliê i Boga. Liczba przeciwników Boga i Jego S³owa ci¹gle roœnie, w wiadomoœciach internetowych mogliœmy ostatnio wyczytaæ,
¿e w USA w szybkim tempie roœnie liczba zdeklarowanych ateistów, którzy „chc¹ kraju, bez jakiegokolwiek boga!”. Tekst ilustrowa³o zdjêcie pomnika
Biblii... przebitej wielu strza³ami z ³uku! – Proszê
pomyœleæ: Jeszcze niedawno w Ameryce Biblia by³a
Alf¹ i Omega, niekwestionowanym autorytetem
w kwestiach moralnych, darzon¹ ogromnym szacunkiem Ksiêg¹, w oparciu o któr¹ stanowiono prawo! Zmiany, które obserwujemy, maj¹ ogromny
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wp³yw na myœlenie i postawy ludzi uwa¿aj¹cych siê
za chrzeœcijan.
Coœ tragicznego dzieje siê tak¿e w protestanckich Koœcio³ach, które powszechnie sk³adaj¹, b¹dŸ
ju¿ z³o¿y³y broñ u stóp papiestwa i zawieraj¹ z nim
przymierze, mimo i¿ rzymski katolicyzm przez ca³e
wieki, a nawet i teraz, okreœla je jako sekty! Równoczeœnie jednak – jak kilkadziesi¹t lat temu uj¹³
to papie¿ Pawe³ VI – „otwiera szeroko bramy na
przyjêcie «braci od³¹czonych»...”. I o ile niezbyt
dziwi mnie postawa „wilka w owczej skórze”, to
dziwiæ, a nawet przera¿aæ musi lekcewa¿enie Prawdy i wrêcz brak instynktu zachowawczego ze strony wyznawców Koœcio³ów reformacyjnych i ich
przywódców. – Kilka lat temu Rada Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Niemczech stwierdzi³a,
¿e Reformacja by³a b³êdem. W œlad za tym zaczê³a
siê rozwijaæ inicjatywa dyplomatyczna. Prezydent
Niemiec podczas jednej z wizyt papie¿a w Niemczech zapyta³ siê Jozefa Ratzingera: „Ojcze Œwiêty, kiedy dojdzie do ca³kowitego pojednania Koœcio³ów, katolickiego i ewangelickiego?”.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e „nast¹pi to nie tak szybko”, co wyraŸnie mia³o sens: Zbyt d³ugo byliœcie
buntownikami, zbyt wiele strat narobiliœcie, a dla3-4/2007
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tego musi to trochê potrwaæ!
Trudno mi bez emocji komentowaæ postawê
rzymskiego katolicyzmu i s³owa jego przedstawicieli! Odstêpcza instytucja, która sfa³szowa³a naukê Jezusa Chrystusa i Aposto³ów, wprowadzi³a
i kultywuje pogañskie wierzenia i tradycje, i przez
wieki przeœladowa³a i mordowa³a dzieci Bo¿e, których jedyn¹ win¹ by³o to, ¿e chcieli ¿yæ zgodnie
z nauk¹ Pisma Œwiêtego, dziœ jest gotowa... okazaæ ³askê „zb³¹kanym owcom”! A potomkowie
tych, którzy ginêli za sprzeciwianie siê b³êdnej nauce, tê „³askê” z wdziêcznoœci¹ przyjmuj¹... – Czy¿by
fa³szywe nauki „wielkiego Babilonu” (Obj 17,3-5),
nagle sta³y siê prawdziwe? Czy¿by te nauki i praktyki, „w imiê mi³oœci i jednoœci”, przesta³y byæ groŸne dla zbawienia?...
Popularnym dziœ zawo³aniem jest has³o: «Mówmy o tym, co nas ³¹czy; nie o tym, co dzieli!». To t¹
drog¹ posz³y Koœcio³y ekumeniczne oraz te, które
z ruchem ekumenicznym sympatyzuj¹ i wspó³pracuj¹. A wyrazem «postêpu» na tej drodze s¹ wspólne z katolikami nabo¿eñstwa ekumeniczne, które
jednak nie tyle ukazuj¹ prawdziwe zbli¿enie pomiêdzy uczestnikami dialogu ekumenicznego, co
raczej znów ujawniaj¹ prawdziw¹ naturê Rzymu...
Któregoœ dnia na internetowym czacie, rozmawia³em z cz³onkiem Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego o nabo¿eñstwach ekumenicznych, w
których on czasami bierze udzia³. Pocz¹tkowo broni³ idei ekumenizmu twierdz¹c, ¿e jest to droga do
po³¹czenia chrzeœcijan („A przecie¿ takie pojednanie jest czymœ wspania³ym!”). Potem jednak, gdy
zaczêliœmy mówiæ o cenie, jak¹ protestanci musz¹
p³aciæ za tê ekumeniczn¹ „równoœæ” i „jednoœæ”,
mój rozmówca straci³ swój entuzjazm. Bo na przyk³ad zauwa¿y³, ¿e gdy ewangelicy przychodz¹ na
katolick¹ mszê, mog¹ przystêpowaæ do komunii.
Ale, obecnemu na nabo¿eñstwie ewangelickim katolikowi, jego Koœció³ nie pozwala przyjmowaæ
komunii wraz z ewangelikami.
Kolejnym problemem jest postawa koœcio³ów
ewangelicznych, które w wielu g³ównych kwestiach doktrynalnych (Trójca, dusza nieœmiertelna, zmieniony Dekalog, niedziela) kopiuj¹
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katolickie wzorce. Zle dzieje siê tak¿e w Koœcio³ach œwiêc¹cych Sabat, zw³aszcza w AdwentyŸmie,
który tak¿e uczestniczy w ruchu ekumenicznym
(tutaj, w Niemczech, Koœció³ ADS jest honorowym
cz³onkiem ekumenii!), a jego wierni coraz czêœciej
zachowuj¹ tradycjê katolick¹, na przyk³ad obchodz¹ œwiêta «Bo¿ego Narodzenia» i stawiaj¹ w
swych domach choinkê! Id¹c dalej: nie mówi siê
ju¿ tak otwarcie o odstêpstwach rzymskiego katolicyzmu i nie gani jego praktyk. Na pytanie: „dlaczego?”, najczêœciej padaj¹ odpowiedzi: „To nie
wypada!”, „To nie ten czas i nie te warunki...”, „Powinniœmy byæ tolerancyjni!”, „Nie nale¿y nikogo
oceniaæ i s¹dziæ!”, i odpowiedŸ koronna: „Najwa¿niejsza jest mi³oœæ!”... Moje pytanie: Có¿ to jest za
mi³oœæ, która toleruje b³¹d i milczy, gdy widzi, ¿e
ludzie id¹ na zatracenie? – pozostaje bez odpowiedzi!
Czy tak postêpuj¹ i takimi drogami chodz¹
uczniowie Jezusa Chrystusa? Czy dzieci Bo¿e powinny jednoczyæ siê z ludŸmi, gdy po³¹czenie takie jest wymierzone przeciwko Bogu i Jego zbawiennej Prawdzie? Czy dla jednoœci mo¿na
poœwiêcaæ Prawdê, ryzykuj¹c utratê ¿ycia wiecznego? W II Liœcie do Koryntian 6,14-18 ap. Pawe³
zadaje nam kilka prostych pytañ:
– „Co ma wspólnego sprawiedliwoœæ z nieprawoœci¹?”,
– „Jaka jest spo³ecznoœæ miêdzy œwiat³oœci¹,
a ciemnoœci¹?”,
– „Jaka jest zgoda miêdzy Chrystusem, z Balialem?”,
– „Co za dzia³ ma wierz¹cy z niewierz¹cym?”,
– „Jaki¿ uk³ad mo¿e istnieæ miêdzy œwi¹tyni¹
Bo¿¹, a ba³wanami?”...
Z przykrym zdziwieniem zauwa¿am, ¿e od jakiegoœ czasu tak¿e niektórych cz³onków naszego
Koœcio³a dotyka moda na ekumeniczn¹ „mi³oœæ”
i „jednoœæ” – mimo, ¿e jako wyznanie z ruchem
ekumenicznym nie mamy nic wspólnego! Ale
wœród cz³onków zborów s¹ osoby, które nie widz¹
nic z³ego w regularnym uczestnictwie w nabo¿eñ-

41

Od i do Czytelników
stwach i ¿yciu innych wyznañ – spo³ecznoœci, które
w wielu podstawowych sprawach g³osz¹ niebiblijne nauki i krzewi¹ obce S³owu Bo¿emu pogl¹dy i obyczaje. A niektóre z tych osób zrezygnowa³y
ju¿ z cz³onkostwa w Koœciele i albo zawis³y w swoistej pró¿ni, albo stali siê cz¹stk¹ innego „cia³a”,
innej budowli!
Czas, by ka¿dy z nas odpowiedzia³ sobie jednoznacznie na kilka prostych, podstawowych pytañ:
– Czy wszystkie chrzeœcijañskie wspólnoty wyznaniowe, s¹ „Cia³em Jezusa Chrystusa”?
– Czy ma znaczenie, jakiej spo³ecznoœci wyznaniowej jestem cz³onkiem?
– W jaki sposób przynale¿noœæ do konkretnego wyznania, wp³ywa na mój kszta³t duchowy
i moj¹ wiernoœæ biblijnym zasadom wiary i ¿ycia?
Dla ka¿dego, kto powa¿nie traktuje swoje ¿ycie
z Bogiem i pragnie byæ zbawiony, s¹ to bardzo wa¿ne pytania, na które moim zdaniem nie wolno unikaæ odpowiedzi. Bo dla mojej wiary i wiernoœci nie
jest obojêtne, czy bêdê w gronie tych, którzy wyznaj¹ niebiblijn¹ koncepcjê Bóstwa nara¿aj¹c siê
na ba³wochwalstwo, którzy akceptuj¹ zmianê Bo¿ego Dekalogu i „uœwiêcaj¹” pogañski «dzieñ s³oñca», którzy œwiadomie kalaj¹ siê rzeczami nieczystymi, i czyni¹ inne podobne rzeczy!
W ksiêdze Objawienia 14,12 czytamy: „Tu oka¿e siê wytrwanie œwiêtych, którzy przestrzegaj¹
przykazañ Bo¿ych i wiary Jezusa”. – Te trzy wymienione cechy mówi¹ wiele o Koœciele Bo¿ym. A wer-

set 17. tego samego rozdzia³u wyjaœnia, jaki jest
stosunek diab³a do wyznawców takiego Koœcio³a
i co nasz przeciwnik czyni, by przynajmniej niektórych zawróciæ z obranej na pocz¹tku drogi: „I zawrza³ smok gniewem na niewiastê i odszed³, aby
podj¹æ walkê z reszt¹ jej potomstwa, które strze¿e
przykazañ Bo¿ych i trwa przy œwiadectwie o Jezusie”... – Diab³a zbyt czêsto wyobra¿amy sobie z rogami i kopytami; ale on wspó³czeœnie najczêœciej przychodzi uœmiechniêty, ze s³owami
mi³oœci na ustach, z wezwaniem do jednoœci i braterstwa. I tylko jedno siê nie zmienia: jak kiedyœ
w Ogrodzie Eden, tak i wspó³czeœnie on nienawidzi Bo¿ych przykazañ i zapewnia, ¿e ich lekcewa¿enie, nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych przykrych
konsekwencji. Raczej przekonuje, ¿e wtedy cz³owiek bêdzie m¹drzejszy, bardziej uduchowiony
i szczêœliwszy!... Tutaj nic siê nie zmieni³o.
Dlatego tym, z którymi kiedyœ rozpoczyna³em
¿ycie w Panu, chcê postawiæ jedno wa¿ne pytanie:
Drogi Bracie i Siostro! Czy Koœció³, do którego
uczêszczasz, szanuje Bo¿e przykazania i zachêca
do ich przestrzegania oraz trwa przy œwiadectwie
o Jezusie? – Je¿eli odpowiedŸ na to pytanie jest
negatywna, to raz jeszcze uwa¿nie przeczytaj fragment z 2 Kor 6,14-18 i zwróæ uwagê na s³owa Boga:
„Dlatego wyjdŸcie spoœród nich i od³¹czcie siê,
mówi Pan, i nieczystego siê nie dotykajcie, a ja
przyjmê was”. Serdecznie wszystkich pozdrawiam!”
(Sz.)

„Witam serdecznie!
Co jakiœ czas lubiê wracaæ do dawniejszych numerów naszych periodyków i za ka¿dym razem zauwa¿am, ¿e choæ zosta³y napisane kilka lat temu,
ich treœæ jest wci¹¿ aktualna. W³aœnie ostatnio natrafi³am w „G³osie kaznodziejskim” na artyku³ St.
Kosowskiego, pt. „A gdy nie idziemy do zboru...”,
traktuj¹cy o zachowaniu cz³onków Koœcio³a, którzy

z jakiegoœ powodu nie mog¹ uczestniczyæ w nabo¿eñstwie sobotnim. Dla mnie treœæ tego artyku³u
wi¹¿e siê najbardziej z obecn¹ fal¹ emigracji po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej i otwarciu granic.
Ludzie opuszczaj¹ kraj na krócej lub d³u¿ej, albo
i na stale, ¿eby polepszyæ swój byt; zyskuj¹ materialnie, lecz cen¹ za to jest niemo¿noœæ uczestniczenia w nabo¿eñstwach w Sabat (i nie tylko).
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Dla mnie i dla mojej rodziny jest to temat na
czasie; problem odczuwam, ¿e tak powiem, «na
w³asnej skórze». Od kilku lat przebywamy za granic¹ i dostrzegam, jak trudno siê nieraz odnaleŸæ
w ró¿nych sytuacjach i dokonaæ w³aœciwego wyboru. Codzienne prze¿ycia pozostawiaj¹ swój œlad,
a brak bezpoœrednich, zborowych i koœcielnych kontaktów – a wiêc przebywania razem, dzielenia siê
wszystkim co niesie ¿ycie, rozmów, mo¿liwoœci zasiêgniêcia rady u osób oddanych Bogu, bardziej
doœwiadczonych i bliskich, w tym tak¿e napomnieñ
(pozytywna, konstruktywna krytyka) – powoduje,
¿e zdani tylko na siebie, zamykamy siê w swoim
ciasnym krêgu (a czasem w swoich w³asnych myœlach) i jesteœmy nara¿eni na ró¿ne niebezpieczeñstwa. Na zewn¹trz mo¿e tego nie widaæ; wci¹¿ wydaje siê, ¿e jesteœmy „w cieniu Jego skrzyde³”,
staramy siê „¿yæ porz¹dnie” przestrzegaj¹c przykazania, mamy wolny Sabat... Ale wokó³ otacza nas
obcy œwiat, ludzie myœl¹ i mówi¹ o wszystkim, ale
nie o Bogu. I ten zewnêtrzny wp³yw, ta obca atmosfera i konsumpcyjny model postêpowania w jakimœ
stopniu nam siê udziela; zaczynamy myœleæ ICH kategoriami, rozmawiaæ o tym, o czym ONI rozmawiaj¹, emocjonowaæ siê tym, co ICH bawi, martwi
i imponuje, przyjmowaæ ICH system wartoœci...
A wtedy nietrudno o potkniêcie i upadek. Wiem, co
mówiê, bo sama omal nie wpad³am w nieszczêœcie.
Pan nie pozwoli³ na to i zapobieg³ tragedii; gdy otworzy³y mi siê oczy, nagle zobaczy³am, jak bardzo oddali³am siê od Niego! Wtedy zrozumia³am, jak wa¿ny jest ka¿dy dzieñ i ka¿da godzina, jak bardzo nale¿y
pilnowaæ w³asnych myœli i s³ów. A przede wszystkim jak wa¿ne jest codzienne nape³nianie siê Bogiem!
Od tamtego czasu nie tylko Sabat, ale ka¿dy dzieñ
poœwiêcamy Panu. Jest nas zaledwie kilkoro, w tym
ma³e dzieci. Sobotnie nabo¿eñstwo rozpoczynamy
zazwyczaj o 10.00. Œpiew, rozwa¿anie (jak to dobrze,
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¿e mamy nasze Lekcje Biblijne!), czytanie Biblii, modlitwy – to sta³a czêœæ. Czêsto s³uchamy nagrañ kazañ, czasem czytamy periodyki naszego Koœcio³a, albo
artyku³y zaczerpniête z internetu, ksi¹¿ki i opracowania o tematyce religijnej, s³uchamy muzyki religijnej.
Nasze dzieci czytaj¹ i ogl¹daj¹ swoje Biblie, czêsto
filmy animowane o tematyce biblijnej, czasem w³¹czamy jakiœ dobry film fabularny o mê¿ach wiary.
W pozosta³e dni, wieczorem ka¿dego dnia, mamy
czas na Bibliê, czytamy rozdzia³ albo dwa, omawiaj¹c
go, œpiewamy na chwa³ê Pana, modlimy siê. Zauwa¿yliœmy, jak wiele daje s³uchanie dobrej chrzeœcijañskiej muzyki i pieœni; to niesamowicie nape³nia i motywuje!. Ten codzienny czas poœwiêcony na
spo³ecznoœæ z Panem do tego stopnia wszed³ nam
ju¿ w zwyczaj, ¿e je¿eli któregoœ dnia z powodu jakichœ nieprzewidzianych okolicznoœci zdarzy siê, ¿e
tego nie zrobimy, to bardzo Ÿle siê czujê, wyraŸnie
czegoœ mi brak... Ka¿dego dnia dziêkujemy te¿ Panu
za obfitoœæ ³ask, jakimi nas obdarza... Minê³o trochê
czasu, a ja widzê, ¿e my wszyscy staliœmy siê sobie
bardzo bliscy...
Na pocz¹tku napisa³am, ¿e osoby przebywaj¹ce
z dala od zboru, zw³aszcza w innym kraju, s¹ nara¿one na oddalenie siê od Boga. Jest w tym wiele
prawdy. Ale nie musi tak byæ, i na pewno nie bêdzie,
jeœli tylko bêdziemy pilnowaæ swojego serca, trwaæ
w S³owie Bo¿ym i w wytrwa³ej modlitwie powierzaæ
Bogu wszystkie sprawy. Wiele zale¿y od cz³owieka
– czy on sam chce i na ile stara siê byæ blisko Boga,
podsycaæ ¿ar w sercu, aby by³o stale gor¹ce. Moje
przykre prze¿ycie, do jakiego dosz³o z powodu, ¿e
rozluŸni³am wiêŸ z Panem i ponios³am tego konsekwencje, wiele mnie nauczy³o. Teraz pilnujê siebie
oraz doceniam i ka¿dego dnia pielêgnujê spo³ecznoœæ z Panem. Tego samego ¿yczê wszystkim braciom i siostrom na emigracji! Niech Was Bóg b³ogos³awi i uczyni b³ogos³awieñstwem dla Waszych
rodzin i zamieszkuj¹cych w tamtym kraju ludzi!”
(¯a)
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„Wieczór ewangelizacyjny” w Brennej.
W dniu 21. kwietnia, w Brennej, zosta³ zorganizowany „Wieczór ewangelizacyjny”. W przygotowanym programie, oprócz cz³onków zborów, wziêli licznie udzia³ tak¿e zaproszeni goœcie.
S³owo Bo¿e, nt. nowonarodzenia, zwiastowa³ br. Marek Hoffmann, zaœ pieœniami ku chwale Bo¿ej
us³u¿y³a grupa sióstr miejscowego Zboru. „Wieczór” by³ okazj¹ do zwiastowania Ewangelii osobom zainteresowanym S³owem Bo¿ym, uwielbienia Boga za dar zbawienia okazanego w Jezusie
Chrystusie, a tak¿e do wspólnych rozmów i pog³êbienia braterskich wiêzi. Zachêcamy wszystkie
Zbory do organizowania tego rodzaju spotkañ, na które mo¿na zapraszaæ s¹siadów i znajomych,
którzy dot¹d nie mieli wiêkszej lub ¿adnej stycznoœci z naszym Koœcio³em.
Doroczny Zjazd Koœcio³a.
W dniach 5-6 maja, w Auli Zespo³u Szkó³ w Bielsku-Bia³ej, odby³ siê Doroczny Zjazd Cz³onków i Sympatyków Koœcio³a Chrzeœcijan Dnia Sobotniego, pod
has³em: „Zaufaj Panu, czyñ dobrze i dbaj o wiernoœæ”. W tym uroczystym Zgromadzeniu, oprócz
cz³onków Koœcio³a polskiego, udzia³ wziê³y delegacje
bratnich Koœcio³ów z Niemiec, Czech i Ukrainy. S³owem
Bo¿ym us³ugiwali bracia: Pawe³ Bujok, Roman Witek,
Wasyl Morklanik, Dawid Kudelka, Emil Kudelka, Bretislaw Kudelka, Kazimierz Opyrcha³ i Robert Cyganik.
W swych wyst¹pieniach bracia wielokrotnie podkreœlali, ¿e ufnoœæ i wiernoœæ wobec Boga, jest si³¹ pozwalaj¹c¹ przetrwaæ w ¿yciu najgroŸniejsze burze.
¯yjemy w czasach, w których ludzie za najwiêkszy sukces poczytuj¹ sobie niezale¿noœæ. Wielu mówi, ¿e nie
potrzebuj¹ ani Boga, ani Jego S³owa, ani wspólnoty wierz¹cych! Te niebezpieczne trendy, objawiaj¹ce siê g³ównie lekcewa¿eniem Bo¿ych przykazañ, czyni¹ ludzi
obojêtnymi na grzech, powstrzymuj¹ przed wyznaniem
win i szukaniem Bo¿ego i ludzkiego przebaczenia oraz
zbawienia. Jeszcze niedawno mog³o siê wydawaæ, ¿e
jako Koœció³ wolni jesteœmy od takich zjawisk i problemów. Tak jednak nie jest. Wielu z nas coraz trudniej jest zaufaæ
Bogu w chwilach prób i doœwiadczeñ, a k³opoty materialne z jednej oraz nowe mo¿liwoœci z drugiej strony, sprawiaj¹, ¿e troski
i zabiegi o doczesnoœæ, w niektórych przypadkach os³abiaj¹ duchowoœæ i siej¹ prawdziwe spustoszenie w sercach! Istniej¹ca sytuacja odbija siê tak¿e na ¿yciu codziennym oraz duchowoœci
ma³¿eñstw i rodzin – czêsto na d³ugo rozdzielonych przez wyjazdy „za chlebem”. W tej nierównej walce z wielkim i groŸnym
„Goliatem” mog¹ zwyciê¿yæ tylko ci, którzy jak Dawid opr¹ siê
na Bogu i wyst¹pi¹ do walki z gor¹cym sercem, ufn¹ wiar¹ i Jego
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œwiêtym imieniem na ustach! Nie wolno nam nigdy zapomnieæ – podkreœlali kolejni mówcy – ¿e
Pan Bóg nie pozostawi³ nas samym sobie! Niech
wiêc s³owa Jezusa Chrystusa, który powiedzia³,
¿e jest z nami „ka¿dego dnia, a¿ do skoñczenia
œwiata” (Mt 28,20), nape³ni¹ nas ufnoœci¹ i moc¹!
Dobr¹ tradycj¹ naszych uroczystoœci jest
œpiew. Przez dwa dni Zjazdu sala zgromadzeñ
rozbrzmiewa³a œpiewem zgromadzonych, a z
przygotowanymi programami wyst¹pi³a m³odzie¿
z Andrychowa, Bielska, ¯or, Ostrawy, a tak¿e
dzieci ze zborów w Brennej i Bielsku. Za program odpowiadali oraz ca³oœæ prowadzili bracia:
Borys Guzdek, Dariusz Bujok i Zbigniew Biegun.
Dla wszystkich zgromadzonych przygotowany
zosta³ posi³ek. Nasze szczególne podziêkowanie
kierujemy do naszego Boga, który da³ nam kolejn¹ sposobnoœæ spêdzenia dwóch buduj¹cych
dni przy Jego S³owie, w œpiewie i modlitwach.
Dziêkujemy s³u¿bom, g³ównie z miejscowego
Zboru przy ul. Cieszyñskiej, za przygotowanie posi³ków. Dziêkujemy braciom i siostrom z pobliskich Zborów za goœcinne u¿yczenie swoich
domów, niech dobry Bóg Wam to wszystko wynagrodzi!

Posiew S³owa Bo¿ego podczas „III Jarmarkuu Zduñskowolskiego”.
Tradycj¹ miasta Zduñska Wola sta³ siê doroczny „Jarmark Zduñskowolski”, podczas którego
prezentowane s¹ osi¹gniêcia licz¹cych siê miejscowych firm. Na tegorocznym, trzecim ju¿ „Jarmarku”, braterstwo z Placówek w Zduñskiej Woli
i Poddêbicach, przy dzielnym wsparciu Placówki
w £odzi zorganizowali stoisko religijne – oferuj¹ce Bibliê i inn¹ literatur¹ Koœcio³a. Stoisko spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników tej
imprezy. Braterstwo rozprowadzili wiele egzemplarzy Pisma Œwiêtego i innych naszych wydawnictw, i przeprowadzili wiele rozmów
ewangelizacyjnych, dziel¹c siê sw¹ chrzeœcijañsk¹ radoœci¹, wiar¹ i nadziej¹ przebywania z Bogiem w Jego wiecznym Królestwie!
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Chrzest w Brennej
Dnia 16. czerwca, w budynku Zborów w Brennej, mia³o miejsce okrêgowe zgromadzenie po³¹czone z chrztem wodnym. S³owem Bo¿ym us³ugiwali bracia: Jan Bujok (z Christliche Kirchengemeinde), a tak¿e bracia: Krzysztof Su³ek (kazanie przed chrztem) i Kazimierz Opyrcha³ (kazanie
przed wk³adaniem r¹k). W swoich przemówieniach bracia po raz kolejny uœwiadomili nam wszystkim, sk¹d przyszliœmy i dok¹d idziemy. – £aska Bo¿a, okupiona krwi¹ Jezusa Chrystusa sprawi³a, ¿e
zostaliœmy wyratowani ze œwiata grzechu i w wierze zmierzamy do wiecznego Królestwa Niebios!
Ale teraz wci¹¿ jeszcze jesteœmy w drodze, która – zgodnie ze s³owami Pana Jezusa i naszym
codziennym doœwiadczeniem – „jest w¹ska, a brama ciasna” (Mt 7,13.14). Tak¹ by³a zawsze, od
zarania dziejów. Radosna – bo jest to droga z Panem; ciê¿ka – bo czekaj¹ nas na niej nieuchronne
trudy, niebezpieczeñstwa, a tak¿e groŸne zwiedzenia! W tych warunkach ka¿dy z nas powinien
uczyniæ wszystko, by ustrzec siê zwiedzenia i upadku i – wspieraj¹c siê na Bogu – zwyciê¿aæ siebie
samego i zwyciê¿aæ œwiat (1 Jana 5,4.5). Bo zostaliœmy powo³ani nie tylko do s³uchania G³osu Boga
i zachwycania siê Prawd¹ Jego S³owa, ale zarazem do pos³uszeñstwa Jego woli (por. Obj 1,3)! Jest
to niezwykle wa¿ne. Jest te¿ ca³kowicie mo¿liwe, gdy¿ jako nowonarodzone dzieci Boga, który jest
¯ród³em m¹droœci i mocy, z Niego czerpaæ si³ê do przezwyciê¿ania najwiêkszych nawet trudów
i przeciwnoœci. Sala zgromadzeñ wielokrotnie rozbrzmiewa³a uwielbiaj¹cymi Boga pieœniami; wyst¹pi³ tak¿e chór oraz dzieci z miejscowego zboru, m³odzie¿ z Bielska i Andrychowa, a tak¿e braterstwo Szczygie³. W godzinach po³udniowych w pobliskiej rzece (Brennicy) br. R. Witek dokona³
obrz¹dku chrztu, a po po³udniu Starsi Koœcio³a w³o¿yli na nowo ochrzczonych rêce.
Zgromadzenie okrêgowe i chrzest w Po³czynie-Zdroju.
W dniu 30. czerwca, w Po³czynie Zdroju odby³o siê poszerzone nabo¿eñstwo, po³¹czone z chrztem,
na którym oprócz cz³onków miejscowego Zboru i Okrêgu, goœcinnie uczestniczyli braterstwa z ¯or,
Bielska-Bia³ej, W¹brzeŸna a tak¿e delegacja z Niemiec. W czêœci dopo³udniowej S³owem Bo¿ym
s³u¿yli bracia: Józef Król, £ukasz Adamczyk i Beniamin Hoffmann, który w dalszej czêœci dokona³
obrz¹dku zanurzenia. W czêœci popo³udniowej dokonany zosta³ obrz¹dek wk³adania r¹k na nowo
ochrzczonych. Sala zgromadzeñ rozbrzmiewa³a pieœniami i modlitwami ca³ego zgromadzenia.
Zgromadzenie okrêgowe i chrzest w Zduñskiej Woli.
Dzieñ 8. wrzeœnia 2007. na d³ugo pozostanie w pamiêci cz³onków Placówki w Zduñskiej Woli, bowiem tego
dnia odby³o siê zgromadzenie okrêgowe, po³¹czone z uroczystoœci¹ chrztu. S³owem Bo¿ym us³ugiwali bracia: Piotr
Matczak i Marian Olczyk, po czym odby³ siê chrzest. Po
po³udniu, po us³udze S³owem Bo¿ym, br. St. Kosowski
dokona³ obrz¹dku wk³adania r¹k. Uczestnicy zgromadzenia chwalili Boga pieœniami i modlitwami, polecaj¹c siebie samych, a zw³aszcza nowoochrzczon¹ Siostrê,
prowadzeniu i ³asce Najwy¿szego!
Audycje Koœcio³a w Polskim Radiu.
W dniu 30. wrzeœnia, w Polskim Radiu zosta³a nadana kolejna audycja religijna naszego Koœcio³a, podczas której pastorzy zwiastowali S³owo Bo¿e; w nagraniu wykorzystano tak¿e nagrania
zespo³u „Hosanna”. Reakcj¹ na audycjê by³y telefony i listy od osób zainteresowanych przekazanym poselstwem. (Podobna audycja zosta³a nadana w dniu 9. grudnia 2007.).
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Zainteresowanych informujemy, ¿e Sekretariat Koœcio³a posiada nagrania (na p³ytach CD) audycji z poprzednich lat, które mo¿na te¿ odtwarzaæ w systemie MP3. Czêœæ tych kazañ, po
poprawieniu ich technicznej jakoœci, umieszczono ju¿ w Internecie.
Zgromadzenie okrêgowe w Brennej.
W dniu 6. paŸdziernika w Brennej odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, w którym wziêli udzia³
cz³onkowie okrêgu po³udniowego. S³owem Bo¿ym us³ugiwali bracia: Piotr Matczak, Marian Olczyk i Robert Cyganik. W swych wyst¹pieniach bracia podkreœlali wielk¹ mi³oœæ i ³askawoœæ Boga,
który tak bardzo ubogaci³ nas w Chrystusie Swoimi darami! W³aœnie dlatego, raduj¹c siê z Bo¿ej
³aski, nie powinniœmy zapominaæ o wiernoœci, pokorze i poœwiêceniu w s³u¿bie dla Pana i bliŸnich, o pos³uszeñstwie Bo¿ej woli i przestrzeganiu zasad moralnoœci i etyki ludu Bo¿ego. Czas,
w którym ¿yjemy, obfituje w ró¿norakie niebezpieczeñstwa i zwiedzenia. Szatan stara skierowaæ
nasz¹ uwagê, nasz czas i si³y na rzeczy niewa¿ne, bezwartoœciowe i czêsto wybitnie szkodliwe
dla duchowoœci. D¹¿y do tego, by ludzi, tak¿e wierz¹cych, przywi¹zaæ do znikomych i przemijaj¹cych wartoœci materialnych, wpêdziæ w na³ogi, przykuæ do telewizji, internetu i tym podobnych rzeczy, i sprawiæ, by nie mieli czasu na duchow¹ refleksjê, na S³owo Bo¿e i modlitwê, i na
chrzeœcijañsk¹ spo³ecznoœæ. St¹d potrzeb¹ chwili – podkreœlali mówcy – jest troska i staranie o to,
by naszymi sercami, ma³¿eñstwami i rodzinami, kierowa³ zawsze Duch Bo¿y! Tylko wtedy bêdziemy w stanie skutecznie sprzeciwiæ siê diabelskim atakom, potrafimy zwyciê¿yæ pokusy i po¿¹dliwoœci, i trzymaæ siê Pana!
Ewangelizacja w Andrychowie.
W dniach 13. i 14. paŸdziernika Zbór w Andrychowie zorganizowa³ dwa Wieczory Ewangelizacyjne pt. „Biblia – Ksiêga dana przez Boga”. S³owo Bo¿e zwiastowa³ br. Roman Witek, przedstawiaj¹c najwa¿niejsze fakty, zwi¹zane z tworzeniem siê kanonu Pisma Œwiêtego. Mówca podkreœla³
z moc¹, ¿e zag³êbiaj¹c siê w treœæ Bo¿ej Ksiêgi, cz³owiek powinien nie tylko poznaæ opisane
w niej fakty, ale zarazem poddaæ siê Duchowi Bo¿emu, który inicjuje proces kszta³towania naszej
duchowoœci. Wspominaj¹c czas, kiedy Pismo Œwiête by³o trudno dostêpne, a za jego czytanie
i g³oszenie jego nauki grozi³ s¹d i stos, brat podkreœli³, i¿ wspó³czeœnie ¿yjemy w niezwykle
uprzywilejowanym czasie: Pismo Œwiête jest powszechnie dostêpne i to w bardzo niskiej cenie!
Niestety, pomimo to, dla wielu chrzeœcijan pozostaje ono Ksiêg¹ nieznan¹, i z tego powodu
czêsto lekcewa¿on¹ i podwa¿an¹. Ta Bo¿a Ksiêga daje nam znajomoœæ Boga, Pana Jezusa Chrystusa i drogi zbawienia, mówi o wielkiej ³asce, której cen¹ by³a œmieræ Zbawiciela. To na niej
opieramy swoj¹ wiarê i nadziejê Wiecznoœci z Bogiem!
Ewangelizacja w Brennej i w ¯orach.
W dniach 27. paŸdziernika w Brennej i 24. listopada w ¯orach, zosta³y zorganizowane dwa
Wieczory Ewangelizacyjne pod has³em: „Bo¿a rada na Twój stres i wyjœcie ze stanu depresji”,
któr¹ prowadzi³ br. Marek Hoffmann. Mówca zwróci³ uwagê na szerz¹ce siê w obecnym czasie
zjawisko stresu i depresji, które – jeœli nie zostan¹ w porê zauwa¿one – mog¹ doprowadziæ do
g³êbokich, negatywnych zmian w ¿yciu cz³owieka.
Ewangelizacja w Zduñskiej Woli.
W dniu 20. paŸdziernika w wynajêtej sali Domu Kultury w Zduñskiej Woli, odby³o siê zgromadzenie okrêgowe po³¹czone z Ewangelizacj¹ nt.: „Czy Jezus Chrystus musia³ umrzeæ?”, które
zgromadzi³o cz³onków zborów oraz liczn¹ grupê osób zainteresowanych S³owem Bo¿ym. Zgro3-4/2007
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madzenie prowadzi³ i kazanie wstêpne wyg³osi³ br. Piotr Matczak, zaœ temat g³ówny zosta³ omówiony w dwóch wyk³adach przez br. Stanis³awa Kosowskiego. Osobist¹ refleksj¹ i doœwiadczeniami podzieli³ siê tak¿e br. Marian Lachowski. Sala zgromadzeñ rozbrzmiewa³a wielu pieœniami,
które by³y wyrazem wiary, mi³oœci i nadziei ludu Bo¿ego. Ze swym programem wyst¹pi³y tak¿e
siostry Kornelia i Ewelina Zelcer ze Zboru w ¯orach.
Poszerzone nabo¿eñstwo w Bydgoszczy.
W dniu 17. listopada w Bydgoszczy odby³o siê poszerzone nabo¿eñstwo, w którym licznie
uczestniczyli cz³onkowie okrêgu pó³nocnego a tak¿e goœcie. S³owem Bo¿ym us³u¿yli bracia: Roman
Witek, Marek Hoffmann i Andrzej Lewandowski. W czêœci dopo³udniowej odby³a siê uroczystoœæ
przyjêcia do Koœcio³a (poprzez akt wk³adania r¹k), brata Jacka Siedleckiego, obecnie cz³onka Zboru
elbl¹skiego; aktu dokona³ br. M. Hoffmann. (Bratu Siedleckiemu ¿yczymy wiele si³ do oddanej
s³u¿by Bogu oraz silnego wsparcia ze strony miejscowego Zboru!) W kazaniach bracia podkreœlili
wielk¹ wartoœæ motywowanej chrzeœcijañsk¹ mi³oœci¹ i pragnieniem czynienia dobra s³u¿by, oraz
wartoœæ opartej na prawdzie, jednoœci i zaufaniu spo³ecznoœci ludu Bo¿ego. Tutaj, na ziemi, przechodzimy wiele trudnych, nieraz bardzo bolesnych doœwiadczeñ, które rodz¹ niepokój, a czasami
powoduj¹ stresy i depresje. Dlatego tym bardziej musimy siê nawzajem wspieraæ, trwaæ przy
S³owie Bo¿ym i na wzajemnej przyczynnej modlitwie. Oprócz kazañ, zgromadzenie wys³ucha³o
pieœni, wykonanych przez dzieci miejscowego Zboru oraz s. Dorotê Prezner.
KONTAKTY ZAGRANICZNE
Spotkanie z goœæmi Koœcio³a.
W dniu 6. maja 2007. odby³o siê spotkanie Zarz¹du polskiego Koœcio³a, z delegacj¹ braci
z Niemiec. W spotkaniu m. in. dokonano oceny Zjazdu, oraz omawiano aktualn¹ sytuacjê Koœcio³ów – cz³onków Federacji Koœcio³ów Chrzeœcijan Dnia Sobotniego – w poszczególnych pañstwach,
wzajemne kontakty i wspó³pracê w najbli¿szym czasie.
Obóz w Wyszkowie (Ukraina).
W dniach od 30. lipca do 12. sierpnia, na terenie oœrodka sportowego w Wyszkowie (Ukraina), zorganizowany zosta³ drugi z kolei obóz m³odzie¿y, w którym uczestniczy³o 130 osób z Ukrainy,
Mo³dawi, Serbii, Danii i USA. Podobnie jak w poprzednim roku, ka¿dego dnia organizowane
by³y nabo¿eñstwa i wyk³ady. Ze strony Koœcio³a w Polsce S³owem Bo¿ym s³u¿yli bracia: Marek
Hoffmann i Roman Witek. Pozosta³y czas wykorzystany zosta³ na wypoczynek, wycieczki, zajêcia
rekreacyjne i sportowe. Podobnie jak w Polsce, wspólny pobyt s³u¿y³ pog³êbieniu wiedzy biblijnej, wzajemnemu poznaniu siê, zawi¹zaniu braterskich wiêzi.
Uroczyste nabo¿eñstwo i chrzest w Tierebli.
W dniu 5. sierpnia w Tierebli (Ukraina, Zakarpacie) odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, po³¹czone z chrztem, w którym uczestniczy³o ok. 600 osób. W czêœci dopo³udniowej kazania g³osili
bracia z Koœcio³a Ukrainy oraz zaproszeni goœcie. W imieniu Koœcio³a polskiego przemawia³ br.
Marek Hoffmann. Zwiastowane S³owo Bo¿e przeplatane by³o pieœniami ca³ego zgromadzenia
a tak¿e w wykonaniu wielu grup wokalno-muzycznych. W godzinach popo³udniowych, w rzece
Tierebli dokonano chrztu 23 osób.
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Uroczyste nabo¿eñstwo i chrzest w Niemczech.
W dniu 25. sierpnia, w Christliche Kirchengemeinde (Altenberge, Niemcy) odby³o siê uroczyste zgromadzenie po³¹czone z chrztem. S³owem Bo¿ym us³ugiwali bracia: Artur Szeloch,
Bretislav Kudelka i Robert Cyganik. Przymierze z Panem zawarli: s. Klaudia Hoffmann oraz Beniamin Schiling. Braterstwu ¿yczmy, aby poznana Prawda by³a Ÿród³em radoœci, pokrzepieniem
w chwilach doœwiadczeñ i pewnoœci¹ zabrania do „Domu Ojca”.
Z ¯YCIA M£ODZIE¯Y
Posiedzenie Rady M³odzie¿y.
W dniu 19. maja 2007., w Tomaszowie Mazowieckim odby³o siê posiedzenie Rady M³odzie¿y,
podczas którego omawiano aktualn¹ sytuacjê w poszczególnych okrêgach. Zwrócono uwagê na
potrzebê wiêkszego zaanga¿owania m³odzie¿y w nabo¿eñstwach okrêgowych, a tak¿e spotkaniach
cotygodniowych. Omawiano tak¿e szczegó³y programowe i organizacyjne Zlotu i Obozu M³odzie¿y.
Spotkanie w Andrychowie.
W dniu 9. czerwca, po po³udniu, w Andrychowie spotka³a siê m³odzie¿ okrêgu po³udniowego. W programie S³owem Bo¿ym us³u¿y³ br. Kazimierz Opyrcha³, wskazuj¹c na dwie wa¿ne
cechy chrzeœcijanina – pokorê i skromnoœæ. W dalszej czêœci przedstawiono zarejestrowane na
p³ytach œwiadectwa osób, które zerwa³y z groŸnymi uzale¿nieniami, m. in. z narkomani¹, okultyzmem. Przeprowadzono tak¿e konkurs z wiedzy biblijnej. M³odzie¿ nie ¿a³owa³a równie¿ czasu
na œpiew, modlitwy a tak¿e rozmowy przy wspólnym posi³ku.
XXVI Zlot M³odzie¿y.
Tegoroczny, XXVI ju¿ Zlot M³odzie¿y Koœcio³a Chrzeœcijan Dnia Sobotniego odby³ siê w dniach 5-8
lipca, w Wiœle. Has³em Zlotu by³y s³owa z Listu do Efezjan 4,4: „Jest jedno cia³o”. W Zlocie wziê³a
udzia³ 150-osobowa grupa m³odzie¿y z Polski, Niemiec, Czech i Szwajcarii. Dodatkowo w sobotê zgromadzenie licznie odwiedzili braterstwo, g³ównie z pobliskich zborów. Wiêkszoœæ uczestników skorzysta³a z noclegów na terenie wynajmowanego budynku. W programie przygotowane zosta³y wyk³ady,
wyg³oszone przez braci: Jerzego Marcola, Romana Witka i Krzysztofa Jaworskiego. M³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w seminariach, prowadzonych przez braci: Dariusza Bujoka, Rafa³a Kosowskiego, Roberta
Cyganika, Jaros³awa Urbanowicza, Micha³a Riemera, Marka Stêpnia i Rafa³a Cholewczyñskiego. Wiele
czasu poœwiêcono na uwielbianie Boga pieœniami i modlitwami; m³odzie¿owe grupy wokalno-instrumentalne da³y wiele koncertów pieœni. Wolne chwile poœwiêcono na wspólne rozmowy, gry i zabawy. Ten
b³ogos³awiony, wspólnie spêdzony czas, przyniós³ zgromadzonym wiele radoœci i zbudowania w wierze!
Obóz Mlodzie¿y.
Bezposrednio po Zlocie, w dniach 8-22 lipca, zosta³ zorganizowany obóz m³odzie¿y, w wynajêtym w Wiœle-Malince budynku Szko³y Podstawowej. Z tej formy wypoczynku skorzysta³o 70
osób z Polski, Niemiec, Czech i Szwajcarii. Personel wychowawczy obozu stanowili brt.: Roman
Witek (kierownik), Urszula Witek i Dariusz Bujok. Posi³ki przygotowywali brt.: Renata i Daniel
Bujokowie, Dorota i Zygmunt Stasiakowie oraz br. Peter Janosz.
Ka¿dego dnia w godzinach dopo³udniowych prowadzone by³o studium lekcji biblijnych w grupach, a w godzinach wieczornych nabo¿eñstwa. Uczestnicy wys³uchali siedmiu wyk³adów, a ponadto obozowicze odbyli kilka wycieczek górskich, korzystali z basenu i uczestniczyli w wielu
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zajêciach sportowych i rekreacyjnych.
Organizatorzy i obozowicze maj¹ wielkie powody do okazania wdziêcznoœci Najwy¿szemu, który
b³ogos³awi³ i ochrania³ wszystkich uczestników tych m³odzie¿owych imprez. Zlot i Obóz posiadaj¹ ju¿
wieloletni¹, sprawdzon¹ tradycjê, dziêki czemu wiele m³odych osób odnalaz³o sens ¿ycia i podjê³o
decyzje o zawarciu Przymierza z Panem. S³owa wdziêcznoœci nale¿¹ siê organizatorom i wszystkim
osobom czuwaj¹cym nad prawid³owym i buduj¹cym przebiegiem wszystkich spraw!
Nabo¿eñstwo m³odzie¿y w ¯orach.
W dniu 1. wrzeœnia, w sali zgromadzeñ w ¯orach, spotka³a siê m³odzie¿ okrêgu po³udniowego. W pierwszej czêœci zabra³ glos br. Krzysztof Jaworski, zwracaj¹c uwagê, na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z posiadania wszelkich magicznych, okultystycznych rekwizytów (np. amulety)
oraz takich praktyk, jak: wró¿enie, joga, medytacja, nieodpowiednia muzyki itp. Po dyskusji
m³odzie¿ z Andrychowa przeprowadzi³a przygotowany przez siebie konkurs biblijny, po którym
br. Rafa³ Kosowski poprowadzi³ dyskusjê na temat: „Jakie czynniki mia³y wp³yw na duchowy
i psychiczny rozwój Jezusa Chrystusa, jako dziecka i m³odzieñca”. Pozosta³y czas zosta³ poœwiêcony na uwielbianie Boga pieœniami oraz na modlitwê. Oczywiœcie, m³odzie¿ z miejscowego Zboru
przygotowa³a dla wszystkich smaczny posi³ek.
Posiedzenie Rady M³odzie¿y.
W dniu 2. wrzeœnia, odby³o siê w Brennej posiedzenie Rady M³odzie¿y. By³o ono poœwiêcone podsumowaniu akcji letnich, które generalnie przynios³y wiele korzyœci i zbudowania. Dostrze¿ono tak¿e i omówiono zauwa¿one niedoci¹gniêcia, obiecuj¹c sobie eliminowaæ je
w przysz³oœci. Wstêpnie ustalono, i¿ przysz³oroczny, XXVII Zlot M³odzie¿y odbêdzie siê w dniach
3-6 lipca. W dalszej czêœci posiedzenia cz³onkowie Rady zajêli siê omówieniem aktualnej sytuacji
m³odzie¿y w okrêgach, wskazuj¹c na potrzebê otoczenia opiek¹ m³odzie¿y z Centrali i Pó³nocy.
Nabo¿eñstwo m³odzie¿y w Tomaszowie Maz.
W dniu 15. wrzeœnia, w Tomaszowie Mazowieckim odby³o siê poszerzone nabo¿eñstwo, w którym
udzia³ wziê³a zarówno m³odzie¿, jak i starsi wiekiem cz³onkowie okrêgu centralnego. S³owem Bo¿ym
us³ugiwali bracia: Piotr Matczak i Marian Olczyk. Zgromadzenie wielbi³o Boga pieœniami i modlitwami.
Nabo¿eñstwo okrêgowe m³odzie¿y w Brennej.
Dnia 10. listopada w Brennej odby³o siê okrêgowe nabo¿eñstwo m³odzie¿y. W pierwszej czêœci
wyk³ad nt. celów, jakie stawiamy sobie w ¿yciu oraz ich realizowaniu, wyg³osi³ br. Jaros³aw Urbanowicz. Bezpoœrednio potem przeprowadzona zosta³a poœwiêcona tej sprawie ankieta. W dalszej
czêœci siostry: A. Jaworska i D. Wierzbicka przeprowadzi³y konkurs biblijny, a br. M. Bisok podzieli³
siê swoimi doœwiadczeniami wiary... Jak zwykle sala zgromadzeñ rozbrzmiewa³a pieœniami, a wiele
osób w gor¹cych modlitwach powierzy³o Panu sprawy swojego codziennego ¿ycia.
Posiedzenie Rady M³odzie¿y.
W dniu 11. listopada zebra³a siê na swym posiedzeniu Rada M³odzie¿y. Na spotkaniu omówiono
aktualn¹ sytuacjê m³odzie¿y w poszczególnych okrêgach, ustalono terminy nabo¿eñstw okrêgowych
w pierwszym pó³roczu 2008 roku. W dalszej czêœci omówiono szczegó³y zwi¹zane z organizacj¹
zimowiska. które ma mieæ miejsce w Zakopanem, w dniach 21-28 grudnia (opiekunami bêd¹ bracia:
Bazyli Stêpieñ, Beniamin Hoffmann i Micha³ Riemer). Rada podjê³a te¿ sprawê przysz³orocznego
Zlotu M³odzie¿y, który ma przebiegaæ pod has³em: „Wyzwania wspó³czesnego chrzeœcijañstwa”.
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Nabo¿eñstwo m³odzie¿y w okrêgu centralnym.
Dnia 24. listopada mia³o w £odzi miejsce nabo¿eñstwo m³odzie¿y okrêgu centralnego. W programie S³owem Bo¿ym us³u¿yli bracia: Zbigniew Biegun i Piotr Wierzbicki. Przeprowadzone
równie¿ zosta³y rozwa¿ania biblijne w grupach. Nabo¿eñstwo rozbrzmiewa³o wieloma pieœniami
i modlitwami, na czeœæ naszego Boga i Jego Syna – Jezusa Chrystusa!
INNE
Posiedzenie Komitetu Teologicznego.
W dniu 9. wrzeœnia w Bielsku-Bia³ej odby³o siê posiedzenie Komitetu Teologicznego. By³o ono
jednym z ostatnich, poœwiêconych sprawom ma³¿eñstwa, rozwodu oraz kontrowersyjnego prawa
do ponownego ma³¿eñstwa. Br. Krzysztof Su³ek przedstawi³ na ten temat podsumowuj¹cy referat,
po czym przeprowadzono uzupe³niaj¹c¹ dyskusjê. Starsi Koœcio³a po raz kolejny podkreœlili, ¿e
ma³¿eñstwo, instytucja ustanowiona przez Stwórcê na pocz¹tku, jest Jego wielkim darem i b³ogos³awieñstwem dla wszystkich ludzi – ostoj¹ ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego; a ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie, jest ostoj¹ duchowego ¿ycia z Bogiem! Ale w³aœnie z tego powodu, ma³¿eñstwo
jest dziœ szczególnie mocno atakowane i stanê³o wobec wielu zagro¿eñ. Z przykroœci¹ zauwa¿amy,
¿e te problemy dotykaj¹ tak¿e biblijnych chrzeœcijan, i w niektórych przypadkach dochodzi do
rozpadu zwi¹zku. Koœció³ nie mo¿e byæ, i nie jest wobec tych zagro¿eñ i zjawisk obojêtny. Nale¿y
uczyniæ wszystko, aby im przeciwdzia³aæ, usuwaæ przeszkody i rozwi¹zywaæ nabrzmia³e problemy,
zaœ w kryzysie szukaæ rozwi¹zañ zgodnych ze S³owem Bo¿ym. Po nastêpnym posiedzeniu Komitetu Teologicznego, ustalenia w tych sprawach zostan¹ przedstawione cz³onkom naszego Koœcio³a.
Uroczystoœæ œlubna
A dniu 3. listopada 2007., w Tomaszowie Mazowieckim, zwi¹zek ma³¿eñski zawarli braterstwo: Monika CIECHOWSKA – ze Zboru w Elbl¹gu, i Marcin STÊPIEÑ ze Zboru w Tomaszowie
Mazowieckim. Uroczystoœæ zaœlubin przeprowadzi³ br. Marek Hoffmann. M³odej Parze ¿yczymy
wiele b³ogos³awieñstwa i opieki Bo¿ej na wspólnej drodze ¿ycia!

Z ¯A£OBNEJ KARTY
A dniu 30. listopada, w wieki 78 lat, zmar³ Brat W³adys³aw LACH, cz³onek Zboru w Skoczowie. Zmar³y Brat pozna³ i pokocha³ Pismo Œwiête, dziêki któremu odnalaz³ Pana, posiad³ nadziejê
zbawienia i przed szesnastu laty rozpocz¹³ sw¹ wêdrówkê z Chrystusem do „Domu Ojca”! W Huciskach k/¯ywca, gdzie przebywa³ przez wiêkszoœæ swego ¿ycia, cieszy³ siê ogromnym szacunkiem miejscowej spo³ecznoœci, której delegacja uczestniczy³a w uroczystoœciach ¿a³obnych.
Nabo¿eñstwo ¿a³obne, w którym wziêli udzia³ cz³onkowie rodziny, wspó³wyznawcy, s¹siedzi
i przyjaciele, odby³o siê w Skoczowie, w dniu 5 grudnia. W kaplicy cmentarnej przemawia³ br.
Krzysztof Su³ek, a nad grobem S³owo Bo¿e zwiastowa³ br. Roman Witek. Z g³êbokim smutkiem
po¿egnaliœmy bliskiego nam Brata, którego dobroæ i spokój, ¿yczliwoœæ i uœmiech, zapamiêtamy
na zawsze. Po¿egnaliœmy Go w nadziei spotkania siê w dniu powtórnego przyjœcia Pana Jezusa
Chrystusa!
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