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Uroczystości związane z 500 leciem Reformacji są 
dobrą okazją do przypomnienia zmagań 
reformatorów o czystość nauki i chrześcijańskiej 

praktyki życia zostawionej przez Chrystusa Jego uczniom.  
W tej nierównej walce z potężną instytucją jaką w tym 
czasie było papiestwo i powołana przez nie tzw. Święta 
Inkwizycja, wielu chcących żyć według standardów Biblii  
zapłaciło najwyższą cenę. Była to cena krwi. 
Ci wierni Bogu ludzie ponieśli męczeńską śmierć za 
przekonania, których nie chcieli się wyrzec. Wśród nich 
czeski reformator Jan Hus spalony na stosie w Konstancji 
w 1415 roku. Włoski zakonnik Girolamo Savonarola 
w 1498 roku powieszony wraz z dwoma współbraćmi, 
potem jeszcze ich ciała zostały spalone, a prochy 
rozsypane w nurtach rzeki Arno. Z kolei we Francji w noc 
św. Bartłomieja z 23 na 24 sierpnia 1572 roku bestialsko 
zamordowano kilka tysięcy hugenotów. Prześladowania 
i pogromy dotykały wszystkich krajów Europy, gdzie 
rodziło się biblijne chrześcijaństwo. Historycy obliczają,  
że z rąk  katolickiej Inkwizycji śmierć poniosło więcej 
ludzi niż we wszystkich wojnach światowych. 
A ci wszyscy męczennicy umierali, gdyż nie chcieli 
zaprzeć się Jezusa Chrystusa, jako swego Mistrza i Pana. 
Los tych ludzi podobny do pierwszych męczenników, 
o których Biblia powiada tak:
…”inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy 
uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.  
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto 
więzów i więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani 
piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich 
skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani; 
ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach 
i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.” 
[Hbr 11, 35-38].

 A jednak pomimo cierpień, prześladowania, męczeńskiej 
śmierci dla wielu prawych ludzi reformacyjnym 
zawołaniem stały się słowa zaczerpnięte z Pierwszego 
Listu ap. Pawła do Tymoteusza 1,17 według łacińskiej 
sentencji: „soli Deo honor et gloria” (samemu Bogu cześć 
i chwała).
To właśnie Biblia wskazuje, że najwyższym celem 
i sensem życia każdego człowieka jest życie, które 
przynosi chwałę Bogu. Nigdy nie będzie szczęśliwym ten, 
który rozmija się z tym celem. Nasze życie, codzienna 
praca, czynienie dobra dla bliźnich, pielęgnowanie 
moralnych i etycznych zasad świadczy o tym, czy żyjemy 
dla chwały naszego Pana, czy też jesteśmy dalecy od życia 
do jakiego zachęca  nas Stwórca w Swoim Słowie.
Wielu protestanckich kompozytorów, w tym Jan Sebastian 
Bach, każdy swój utwór podpisywało skrótem S.D.G. 
(soli Deo gloria) dla świadectwa, iż to dzieło zostało 
stworzone na chwalę Boga.

Soli Deo gloria 
(jedynie Bogu chwała)

Popatrzmy na pierwsze hasło: sola scriptura (tylko przez 
Pismo). W tym miejscu chciałbym przypomnieć kilkanaście 
faktów historycznych, co pozwoli nam  lepiej rozumieć rolę 

Pisma Świętego w chrześcijańskim życiu i praktyce. Biblia jest 
bowiem jedynym natchnionym Bożym autorytetem dla każdego 
człowieka.
Dziś, pomimo powszechnej dostępności do Biblii, Słowa Bożego, 
w dalszym ciągu Jego treść i znajomość jest bardzo znikoma, nie 
mówiąc już o wprowadzaniu jej zasad w życie i posłuszeństwo jej 
nakazom.
Mamy tę świadomość, iż szeroka dostępność do Słowa Bożego  
w XXI wieku to wielka łaska Boża, choć przez wielu lekceważona
i niedoceniana.
Był  czas, kiedy dostęp do Pisma Świętego był niezwykle 
utrudniony, a Biblia była jedynie dostępna wyższemu klerowi, 
dostojnikom, czy doktorom kościoła. Dostępna przeważnie 
w języku łacińskim. Był to przekład zwany Wulgatą.  
Wprawdzie 100 lat wcześniej przed Reformacją, dokładnie 
w 1450 roku, Gutenberg wynalazł ruchome czcionki i to pozwalało 
rozpocząć erę pisma drukowanego, niemniej jednak druk był bardzo 
kosztowny. Ciekawostką jest to, że pierwszą pozycją drukowaną 
przez Gutenberga była właśnie Biblia, nazwana potem jego 
imieniem. Biblia Gutenberga z 1455 roku została wydana nakładem 
… uwaga (!) 180 szt! Jeden jej egzemplarz znajduje się w Polsce  
w sanktuarium w Pelplinie. 

Punktem zapalnym  rozpoczynającym Reformację, taką kroplą 
goryczy przelewającą kielich cierpliwości Lutra, była nauka 
o odpustach. W tym czasie papież Leon X pilnie poszukiwał 
pieniędzy na budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie. 

Na rok obecny 2017, dokładnie 31 października, przypada  
500 rocznica Reformacji, którą zapoczątkował katolicki 

mnich  dr Marcin Luter. To on tego dnia na drzwiach kościoła 
w Wittenberdze przybił tzw. 95 tez, które miały posłużyć 

w dyskusji nad niektórymi naukami kościoła według Lutra 
niezgodnymi i sprzecznymi z Pismem Świętym. 

Czytając bowiem  Boże Słowo nie mógł pogodzić się 
z głoszonymi przez swój własny kościół rzymsko-katolicki 

naukami i dogmatami. Są to sławne łacińskie sentencje. 
Mianowicie: Sola scriptura (tylko przez Pismo), Sola fide 

(tylko przez wiarę), Sola gratia (tylko przez łaskę). 
Niektórzy dodają jeszcze: Solus Christus (tylko Jezus) oraz: 

soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała)

Dziś, w rocznicę 500 lecia Reformacji, warto na nowo 
zastanowić się nad naszym życiem. 

Czy moglibyśmy je podpisać skrótem S.D.G.?  
Czy naszym jedynym pragnieniem 

i staraniem jest żyć dla chwały Boga? 
Oby tak się stało!

Pomnik Lutra 
w Wittenberdze



-3-

W kościele natomiast narastał ruch nawołujący do reformy. zisiaj z cała mocą  możemy stwierdzić, że treść i 
Te wielokrotnie wołania o sobór powszechny zaowocowały znajomość Biblii znacznie przyczyniły się do 
zwołaniem V Soboru laterańskiego (1511–1517), z którym rozszerzenia ognia reformacji i rozlania się jej na 
wiązano nadzieje wprowadzenia koniecznych zmian niemalże całą Europę.  W historii Polski pamiętajmy, iż  był 
i  reform, jednak sobór ten po raz kolejny pokazał, że kościół to tzw. Złoty Wiek. Ten złoty wiek nastąpił w wyniku 
nie jest zdolny do samo-odnowy ze względu na dążenie rozszerzenia się Reformacji na naszych ziemiach. Potem 
papiestwa do utrzymania zdobytej władzy i przywilejów. jednak przyszedł okres kontrreformacji z skutkami takimi,  
Na Soborze tym Leon X uroczyście ponowił bullę Unam że Polska została wymazana z mapy Europy na 123 lata.
Sanctam dodając, że Jeśli chodzi o  Papiestwo, to było ono  największym 
„nieposłuszeństwo papieżowi winno być karane śmiercią”. prześladowcą Biblii w dziejach ludzkości. Przez wieki 
W takiej to atmosferze za przyzwoleniem papieża rozpoczął niszczyło Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli na języki Europy, 
się w całej Europie ruch handlu odpustami. bądź rozpowszechniali. Wielu papieży wydawało bulle bądź 

encykliki zabraniające czytania Biblii,  bądź nakazujące 
W Niemczech wyróżniał się w tym dziele niejaki zakonnik inkwizycję wobec osób podejrzanych o rozpowszechnianie 
Tecel, podróżujący kramarz sprzedający odpusty, które miały Biblii a nawet ich eksterminację.
być skuteczne i dla żywych i dla zmarłych. Podróżował na 
wozie, gdzie umieszczony był wielki czerwony krzyż. Kościół katolicki stawiał swoją tradycję i wymyślone 
O tym krzyżu tak mówił: „Ten krzyż  jest tak skuteczny, jako dogmaty ponad Biblią i sprzeciwiał się wolnemu dostępowi 
krzyż Jezusa Chrystusa”. „Chodźcie tedy, ja dam wam list, do Pisma Świętego.Według papieża Grzegorza VII (1073-
zaopatrzony pieczęcią, na dowód tego, iż mocą jego nawet 1085), Pismo Św. przywodzi ludzi do błędów.  Oświadczył 
i te grzechy wam są odpuszczone, które dopiero w przyszłości on królowi czeskiemu: „Panu Bogu upodobało się i podoba 
popełnić zamierzacie". „Ja bym przywileju mego ani jeszcze dziś, żeby Pismo Św. pozostało nieznane, ażeby ludzi 
za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zamienił, bo ja do błędów nie przywodziło.” To oświadczenie jest w jawnej 
moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on sprzeczności wobec tego, co pisał apostoł Paweł, który 
kazaniami swymi". Skoro pieniądz twierdził, że Pismo Święte służy 
brząknie w skrzyni" - ciągnął do wykrywania błędów. 
Tecel dalej - "opuszcza dusza „Całe Pismo przez Boga jest 
czyściec i wybawiona ulatuje do natchnione i pożyteczne do 
nieba". nauki, do wykrywania błędów, 

do poprawy, do wychowywania 
Marcin Luter wcale nie planował w sprawiedliwości, aby 
założenie innego wyznania. człowiek Boży był doskonały, 
Chciał jedynie reformy swego do wszelkiego dobrego dzieła 
własnego kościoła i miał nadzieję, przygotowany”. 
że papież go wysłucha                             (2 Tym. 3. 16-17)
i zreformuje dogmaty i nauczanie 
zgodnie z tym,  jak mówi Pismo 
Święte. Niestety tak się nie stało. Po raz pierwszy Biblia została umieszczona w indeksie ksiąg 
Luter został ogłoszony heretykiem i wezwany do wstawienia zakazanych na mocy postanowienia Soboru w Tuluzie w roku 
się przed cesarzem, by odwołać swoje przekonania. 1229. Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania 
Dwa razy musiał stawiać sie przed cesarzem, za każdym Biblii w ogóle. Była to reakcja wobec Waldensów, którzy 
razem zalecano mu, aby odstąpił od swych nauk. posługiwali się Biblią przetłumaczoną na język prowansalski 
Jednak Luter nie widział żadnego dowodu przeciw swoim z roku 1184; tłumaczenie to było wykonane na zlecenie 
tezom i poglądom, który mógłby go skłonić do odwołania Petera Valdo, założyciela ruchu Waldensów. 
swych tez: Oto co powiedział przed cesarzem : Zanim wydano ten zakaz, w roku 1215 papiestwo ustanowiło 

naukę o transsubstancjacji, jako oficjalną naukę kościoła 
"Gdybym nie był przekonany przez świadectwa Pisma i powołało inkwizycję do ścigania wszystkich, którzy by 
Św. i zdrowy rozsadek; ponieważ nie wierze ani papieżowi się jej sprzeciwili.
ani soborom, gdyż udowodnione jest, że się wiele razy 
mylili i sami sobie zaprzeczali, przez przytoczone przeze Sobór Trydencki (1545-1563) nie uznaje Pisma Świętego za 
mnie fragmenty Biblii jestem przekonany i zgodny jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz 
słowom Bożym. Dlatego nie mogę i nie chce niczego najwyższe kryterium prawdy. 
odwoływać, ponieważ postępowanie wbrew sumieniu nie Do kanonu Biblii dodaje 7 ksiąg, uznawanych do tej pory za 
jest ani bezpieczne ani zbawienne. Boże pomóż mi, Amen! apokryficzne. Sobór Trydencki utrzymał w mocy 

postanowienie Soboru z Tuluzy. Dodatkowo dodano do niego 
Przez swoich współpracowników i przyjaciół Marcin Luter karę anatemy (klątwa, wyłączenie ze społeczności) dla 
został zachęcony, by w pilnym trybie przetłumaczyć Biblię każdego, kto sprzeciwiłby się temu postanowieniu. 
na język niemiecki. Tak więc 1522 powstała Biblia Lutra Kary anatemy groziły tym, którzy posiadaliby lub 
tłumaczona z języków oryginalnych. Jakkolwiek w dalszym rozpowszechnialiby Biblię.
ciągu nakłady Biblii i ich egzemplarze były bardzo nieliczne 
i kosztowne to jednak było znaczącym faktem, że Biblia W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom 
ukazała się w narodowym, niemieckim, języku. czytania Biblii. Następnie Kościół katolicki zabrania jej 
W całej ówczesnej Europie śladem Lutra powstawały bądź rozpowszechniania. Również Polacy zostają odcięci od Biblii. 
fragmenty, bądź całe Pismo Święte tłumaczone na inne W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje 
europejskie języki. oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane 
W Polsce pierwszą Biblią  była tzw. Biblia Królowej Zofii przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone 
z II poł. XV wieku. W 1563 roku powstała Biblia Brzeska przez papieża. 
(Radziwiłłowska)  tłumaczona przez protestantów, a 36 lat 
później katolickie tłumaczenie -   Biblia  Jakuba Wujka.
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W taki oto sposób Polacy zostali odcięci od Pisma Świętego. byśmy my, ludzie, byli dalecy od uwielbiania Boga i nie żyli 
Kiedy kontrreformacja uświadamia sobie, że nie jest w stanie według standardów Biblii. Nienawidzi tej Księgi. Ta Księgą 
spalić wszystkich egzemplarzy Biblii ani pism też mówi, że Bóg kiedyś rozprawi się z szatanem i stworzy 
reformacyjnych, mocno pracuje nad wbudowaniem w umysły nowe niebo i nową ziemię.
Polaków barier strachu, aby nie czytali Słowa Bożego. 
Tak oto Biblia mimo, że była dostępna w naszym języku, stotny powód (może najważniejszy), dla którego 
stała się dla Polaków zamkniętą księgą. diabeł nienawidzi Biblii jest taki, iż mówi ona o tym 

w prostych słowach, jak człowiek może być 
Papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) zbawiony! Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego to 
i Klemens XIII (1750-1769) zakazywali ludowi czytania dobra nowina dla spętanych grzechem ludzi będących w 
Biblii. Inni Papieże tj. Pius IX w roku 1850, wcześniej Pius niewoli i sidłach diabelskich. To właśnie diabeł zaślepia oczy 
VII w roku 1816, Leon XII w 1824, Pius VIII w 1829 ludzi niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. 
i Grzegorz XVI w 1832 i 1844 wydali encykliki, w których To on kładzie ciężką zasłonę na oczy ludziom, aby obraz 
potępili Towarzystwa Biblijne oraz ich działania na rzecz prawdziwego Chrystusa nie był widoczny. 
tłumaczenia Biblii na wszystkie języki, nazywając je nawet Paweł w Liście do Rzymian napisał  tak:
narzędziem diabelskim. Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał „Albowiem usprawiedliwienie Boże w niej 
towarzystwa biblijne powszechną zarazą. 

bywa objawione, z wiary, w wiarę, jak Pius IX nazwał Biblię „trucizną” … 
Z kolei Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg napisano; A sprawiedliwy z wiary żyć będzie” 
zakazanych. W nim figuruje także Biblia, jeśli jest (Rzym.1,17)
tłumaczona na język ojczysty. Czy zauważyliśmy to maleńkie słowo: W NIEJ! 
Kościół Katolicki oficjalnie pozwolił na tłumaczenie Biblii O czym pisze ap. Paweł?
na języki narodowe z języków oryginalnych dopiero podczas Paweł pisze o Ewangelii Chrystusowej! 
II Soboru Watykańskiego (1962- Jedynie Ewangelia, Biblia, Pismo Święte 
1965). Wcześniej można to było zawiera instrukcje, jak być zbawionym. 
czynić tylko łacińskiej Wulgaty, która Biblia mówi o stanie człowieka, o 
zawierała wiele błędów, na podstawie potępieniu, ale również   mówi o ratunku 
których formułowano doktrynę w Chrystusie. Diabeł próbuje nie 
katolicką. Nakłady katolickich wydań dopuścić człowieka do tych słów! Słów, 
Biblii były bardzo małe. które mogą przynieść życie. On na 
Przykładowo, wydanie Biblii Wujka wszelkie sposoby próbuje wykrzywiać 
z 1962 roku miało nakład 20.000 drogi Pańskie, próbuje wykrzywić 
egzemplarzy, dla narodu, który miał Ewangelię, próbuje  skierować myśli 
około 35 mln ludności. Moglibyśmy człowieka  na tory, które odwiodą go od 
zapytać, dlaczego diabeł tak bardzo prawd biblijnych. Jedną z jego chytrych 
nienawidzi Biblii, Pisma Świętego? sztuczek było to, i wielu przekonał, 

jakoby ludzie mogli sobie zapracować, 
owodów jest wiele, ale tutaj czy zaskarbić na zbawienie swymi 
chciałbym tylko niektóre dobrymi  uczynkami. 

zauważyć i omówić:
Miliony ludzi wierzą w to, że ich dobre uczynki zawiodą 

iblia opiewa chwałę Boga i Jego dzieł, które ich do nieba. Tymczasem Biblia powiada, że nasza 
stworzył. To nasz Bóg jest wywyższony nad niebiosa. sprawiedliwość jest jak splugawiona szata, dlatego 
To On jest królem. On jest Stwórcą wszechrzeczy musimy zaufać Jezusowi, przejść na Jego stronę. Biblia 

i  tego wszystkiego, co nas otacza. Kiedy zakończył Swoją mówi: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, 
pracę po 6 dniach twórczych widział Bóg, że to, co uczynił 

będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie było bardzo dobre. Bóg w rajskim ogrodzie umieścił 
człowieka i zapewnił mu wszystko, co potrzebne było, by potępiony” (Mk. 16,16)
mógł wieść szczęśliwe życie. 
To niestety nie podobało się przeciwnikowi Bożemu. Ludzie uknuli powiedzenie, iż „diabeł boi się święconej 
Biblia powiada, że diabeł przychodzi jak złodziej tylko po to,  wody”. Myślę jednak, że w takiej wodzie on mógłby się 
by kraść, zarzynać i wytracać (J. 10,10). W dalszym ciągu nie nawet i kąpać. On boi się innej wody. Boi się wody chrztu! 
ustaje w wysiłkach, aby wprowadzać wszelkie dzieła I zrobi wszystko, by nawet i ten, który powiada; wierzę, nie 
diabelskie, by niszczyć człowieka, by niszczyć ziemię, na wyznał swoje wiary w wodzie chrztu, a to przecież warunek 
której przebywa. Efektem jego działania mamy dziś to, naszego zbawienia.
że natura człowieka, jego ciało i umysł jest zupełnie 
zdeprawowany i całkowicie opanowany przez zło. Efektem iabeł nienawidzi Biblii, bo ci, którzy słuchają 
diabelskiego działania jest również to, iż mamy zepsutą  Słowa Bożego i strzegą Go doświadczają mocy 
i skażoną ziemię, zatrute wody, powietrze, niezdrową przemiany swego życia. Biblia zmienia ludzkie 
żywność, itd.itd. To jeszcze cud, że choć w części możemy serca. Setki, tysiące czy miliony ludzi na całym świecie 
oglądać wspaniałość Bożego stworzenia. Dzieło palców Jego doświadczyło zmiany swego życia na skutek czytania 
rąk. Podziwiamy widoki pięknych dolin i gór, wspaniałość Słowa Bożego. 
i majestat mórz i oceanów, rozległych pól, lasów i nie Psalmista Dawid w Psalmie 147 kiedy zachęca do chwalenia 
dotkniętych ręką człowieka Bożych dzieł natury. Boga, powiada tak poetycko o naszych sercach, niegdyś  
Diabeł jednak nienawidzi tego, co piękne, Boże i tego twardych jak kamień, zimnych jak lód. „Posyła Słowo swoje 
wszystkiego, co mówi o wielkości naszego Boga.  i sprawia roztopy, wionie swym wiatrem i ciekną wody”
On nie może tego znieść, kiedy cała stworzona przyroda, (w. 18). Tylko Bóg poprzez Swoje Słowo, przez tę Odwieczną 
niebo, ziemia, morze, góry drzewa, ptaki wielbią naszego  Księgę zmienia serca kamienne na serca mięsiste.
Boga. Książę tego świata jest żywo zainteresowany w tym,  
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Na przestrzeni wieków ludzie kościoła  powołując się na swój Przez moc Swego Słowa ożywia duchowo 
autorytet dodawali, zmieniali i zaprzeczali temu, martwych i daje im nowe życie. Biblia mówi, co Słowo Boże głosi. Powstawały nauki i dogmaty zupełnie 

że ci, który zaufali Bogu stają się Jego sprzeczne z Pismem Świętym. Tak powstała Tradycja, 
która dziś stawiana jest na równi ze Słowem Bożym. dziećmi. Czy można się zatem dziwić, że diabeł tracąc 
Ba, która jest stawiana ponad Pismo Święte. swoich więźniów będzie ze zdwojoną siłą atakował tę Księgę, 
To ona wypiera i wywraca do góry nogami biblijne nauki.której Słowa dają wolność, pokój i pełnię życia?

Kościół rzymsko-katolicki pozwolił sobie na  dodanie lub W Biblii każdy może znaleźć drogę do życia wiecznego. 
ujmowanie ze Słowa Bożego tego, co istotne, zupełnie 
ignorując to, co powiedział Bóg do swego narodu:iabeł nienawidzi Biblii, bo wie, że ona jest 
„A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę pokarmem dla każdej ludzkiej duszy! 
wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w Żeby żyć musimy jeść chleb. Codziennie  spożywany 
posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych pokarm podtrzymuje i rozwija nasze ciało. Nie możemy 
ojców. (2): Niczego nie dodacie do tego, co ja wam pozwolić sobie, by nie jeść i nie nawadniać naszego 
nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając organizmu, bo brak pożywiania spowoduje fizyczną śmierć. 
przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.” Z tego każdy człowiek zdaje sobie sprawę.  
[5 Mojż. 4,1-2]Dlatego też każdy człowiek troszczy się o to, co będzie jeść, 

co będzie pić, czym będzie się przyodziewać. 
Nie miejsce tutaj wymieniać te liczne nauki kościoła Jezus jednak mówi, by zbytnio nie troszczyć się o te  rzeczy. 
rzymskiego, które przeczą i są niezgodne Bóg wie czego nam potrzeba i zaopatruje nie tylko nas ludzi, 
ze Słowem Bożym.Właśnie dlatego diabeł tak bardzo ale całe Swoje stworzenie. On pamięta nawet o najmniejszym 
nienawidzi Biblii, ponieważ ona służy „do wykrywania ptaszku.
błędów”, służy do poprawy, a ci, którzy ją czytają ze Niestety tak się dzieje na świecie, iż diabłu udało się 
zdumieniem odkrywają prawdy chrześcijańskie w takim przekonać ludzi,  by sądzili, iż potrzeba zaspokojenia  
świetle, jak widzi je Bóg. ciała jest najważniejszą i jedyną potrzebą człowieka.
Biblia powiada: „Słowo twoje jest pochodną nogom moim, 
i światłością ścieżkom moim' (Ps. 119. 105). 

Pan Jezus jednak powiada: „Nie samym chlebem Oczywiście diabeł nie lubi światła!
żyje człowiek, ale każdym Słowem, które 
pochodzi z ust Bożych” (Mt. 4,4)

Diabeł nienawidzi Biblii, ponieważ Słowo Boże trwa 
na wieki. Jezus powiedział: „Niebo i ziemia Nasza dusza potrzebuje duchowego Chleba Słowa Bożego. 
przeminą, ale słowo moje nie przemienią” Nie ma innego pokarmu dla duszy człowieka jak Słowo Boże. 

(Łk. 21,33). A propos tego wersetu. Gdy Warszawa podczas Bez tego Chleba dusza umiera. 
II wojny światowej została doszczętnie zrównana z ziemią na A na takim stanie najbardziej zależy przeciwnikowi Bożemu. 
jednym z kikutów domu, a było to Towarzystwo Biblijne, On będzie, nawet ludzi wierzących, odwodził od  
wokół kompletnych ruin ostała się niezburzona ściana, a na codziennego karmienia się Słowem Bożym.
niej widoczny z daleka z olbrzymimi literami napis głosił On też natychmiast będzie podsuwał swój diabelski pokarm, -  
słowa Jezusa: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie chleb, który nie syci. On będzie podsuwał pokarm dla duszy, 
przemienią”. Już psalmista Dawid pisze; „Panie, Słowo który nigdy nie zaspokoi jej głodu. 
Twoje trwa na  wieki, niewzruszone jak niebiosa.’’W jego menu znajdą się artykuły, które mają przynieść 
(Ps. 119,89). Diabeł o tym wie. Ma świadomość, że to szczęście, radość, wolność. To m.in. alkohol, narkotyki, życie 
Słowo Boże pisze i zapowiada jego ostateczną klęskę.  towarzyskie, zabawy, wolna miłość, zdobywanie bogactwa, 
Pisze o jego przegranej i jego wiecznym losie zatracenia bezustanna praca itp. Niestety będąc na takiej diecie coraz 
w jeziorze ognistym. Diabeł wie, że czasu ma niewiele, bardziej oddalamy się od pełni życia, za która tęskni każdy 
i z coraz  bardziej wzmożoną siłą będzie atakował tych, człowiek.Wybitny amerykański muzyk Frank Ferrell kiedyś 
którzy chcą w Bogu pokładać swoją nadzieję. powiedział: ,,Lwia część chorób ludzkości oraz nędzy tego 

świata, bierze się z szerzącej się praktyki usiłowania 
nakarmienia duszy pokarmem przeznaczonym dla ciała.” 
To jest właśnie metoda diabła, troszczyć się tylko o 
zdobywanie tego co służy jedynie ciału, ale duszy pomóc nie 
może.

iabeł nienawidzi  Pisma Świętego, bo: „Całe Pismo 
przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, 
do wykrywania błędów, do poprawy, do 

wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był 
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany,” 
(2 Tym. 3, 16-17). 
Jeden z ojców kościoła św. Hieronim powiedział tak: 
„Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. 
Moglibyśmy dzisiaj dodać również nieznajomością Jego 
nauki i tego, co dla nas uczynił.
Kiedy reformatorzy mówili o zasadzie sola scriptura,  
to mieli na myśli to, iż tylko Biblia jest natchnionym 
autorytetem do wypowiadania się w sprawach wiary 
i chrześcijańskiej praktyki. 
Ona służy – jak czytaliśmy m.in. do wykrywania błędów.

D
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Dziękujmy Bogu za Jego Słowo!

Piotr Karel



Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go Czy potrafimy dzisiaj podnieść głowę znad mobilnego 
zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski facebooka i - w przerwie między lajkowaniem postów 
wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej znajomych - odnaleźć w sobie pełen podziwu zachwyt nad 
rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za zatopionym w gwiazdach niebem? 
większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem Czy doświadczamy uczucia niezrozumiałej tęsknoty, 
oczy na zapłatę.”  (Hebr. 11.24-26) patrząc na rozległe przestrzenie poruszane delikatnie 
Przez brak wiary młodzi ludzie, kiedy dorastają, nie godzą wieczornym wiatrem? 
się by zwano ich dziećmi Bożymi i wolą raczej zażywać Czy poezja, symfonie słów i kunsztowne kompozycje barw 
przemijającej rozkoszy grzechu niż znosić uciski wespół cokolwiek jeszcze znaczą w erze pensji wypierającej 
z ludem Bożym, uznawszy skarby Egiptu za większe piękno? 
bogactwo niż hańbę Chrystusową. Nie widzą bowiem 
zapłaty. Czasami wydaje się jakby te wszystkie radości znalazły się 

tutaj przez pomyłkę, będąc przeoczeniem śmiertelnie 
pragmatycznej ewolucji. Miłość zdaje się być zagubionym 
dzieckiem w amazońskiej dżungli, zupełnie nie pasującym 
do nieczułego tańca atomów. Ten brutalny, bezlitosny 

apłata jest tak istotną częścią chrześcijańskiego 
świat, w którym wszystko co żyje walczy o przetrwanie, 

przesłania, że jej pominięcie dewastuje całą 
nie powinien oglądać radosnych uśmiechów zakochanych, 

kunsztowną kompozycję. Nagroda nie stanowi 
idących pod rękę na wieczorny spacer. A jednak ogląda. 

skutku ubocznego świętości lub wiary. Nie jest 
Język powinien ograniczyć swoją działalność do funkcji 

pamiątkowym medalem z fałszywego złota, który 
komunikacyjnej, umożliwiając zdobywanie pożywienia 

przyznaje się dzieciakom za zaangażowanie w sportowe 
i elementarne współdziałanie między ludźmi - a jednak 

zawody. Kiedy mówimy o zapłacie, dotykamy sensu wiary. 
wybija się ku niebu, malując słowami ekscytujące światy 

Apostoł Paweł zapominał o tym, co za nim, ponieważ 
i ukryte tęsknoty duszy. Istnieją na tym świecie zjawiska 

zmierzał “do celu, do nagrody w górze, do której został 
jakby przemycone przez szczelną granicę materialnej 

powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” Nagroda 
rzeczywistości. Nie przypominają jednak paczek dla 

jest powołaniem. Nagroda jest w Chrystusie. Nagroda jest 
ubogich lub darów od krewnych z Ameryki. Nie pomagają 

celem, snem stęsknionej duszy, który rozpaczliwie pragnie 
przetrwać zimy lub okupacji, czasami wręcz przeciwnie - 

się urzeczywistnić. Kiedy umysłowe połączenie pomiędzy 
czynią życie trudniejszym. 

małymi radościami codzienności, a nadzieją Bożej chwały 
Radość - niedoróbka w mechanizmie ewolucji? 

zostaje zerwane, wędrówka do ziemi obiecanej zamienia 
Po co to wszystko? 

się w marsz skazańców. Miłość, przyjaźń, rodzina, 
Głęboko wierzę, że po to, aby rozpalić w człowieku 

przyroda, sztuka, poezja, muzyka - wszystko to zostało 
pragnienie, tęsknotę i oczekiwanie. 

pomyślane jako kiść winogron z ziemi obiecanej. 

nie widzą bowiem zapłaty

Z
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Kolejni młodzi ludzie, znający na pamięć dziesiątki wersetów, zostawiają po sobie puste krzesła 
w małych, przytulnych kościołach, które nigdy nie spodziewały się ich stracić. Odchodzą bez żalu, zabierając 

trochę bolesnych wspomnień i rozczarowań. Za moment spalą za sobą mosty, rzucając się 
w wir zabronionych wcześniej rozkoszy. Gdy opadną łańcuchy chrześcijańskiej moralności, wyzwoleni 

niewolnicy pobiegną spełniać najskrytsze i najbardziej szalone marzenia ulatującego dzieciństwa. 
Kolejne matki doświadczą nocnych łez, a kazalnica rozpali się do czerwoności, pytając dlaczego młodzi ludzi 

„odchodzą do świata”. Jednak to nie jest dobre pytanie. 
Nie powinniśmy pytać dlaczego odchodzą, lecz dlaczego mieliby pozostać.  

Bartosz Sokół



Z powodu grzechu jesteśmy oddzieleni od Bożej chwały, Młody człowiek doświadcza codziennie tak wielu 
ale z powodu łaski Boża chwała nie zawsze jest oddzielona impulsów sięgających po jego uczucia, że kiedy naprawdę 
od nas. „Niebiosa opowiadają chwałę Boga.” Słońce, warto się im oddać, nie potrafi ich w sobie odnaleźć. 
księżyc, gwiazdy, deszcz, śnieg i wiatr - wszystkie one Wędruje między tablicą na facebooku, setkami smsów, 
opowiadają (tylko opowiadają!) o chwale. „Za czasów hitami youtube i uliczną reklamą, nie potrafiąc dłużej 
minionych pokoleń Bóg pozwalał wszystkim poganom skupić się wokół jednej, głębszej myśli.  
chodzić własnymi drogami; jednakże nie omieszkał Podekscytowanie, rozczarowanie, zachwyt i gniew - 
dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wszystko to rodzi się i umiera wraz z czasem antenowym 
im z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając popularnych programów. To właśnie dlatego większą dozą 
pokarmem i radością ich serca.” podziwu obdarzamy dziś gwiazdy tańczące na lodzie niż 

gwiazdy świecące na niebie. KONSUMENCI nie zdają 
Bóg świadczy o Sobie za każdym razem, gdy radość sobie sprawy z tego, że wraz z płaskim telewizorem 
wypełniała serce człowieka. Nie wtedy, gdy chowano dostają w pakiecie płaskie umysły, a internauci nie 
zmarłych i płakano nad tornadem niszczącym uprawy, ale rozumieją, że wchodząc do internetu otwierają na oścież 
właśnie wtedy, gdy powietrze wypełniało się śmiechem sejfy z bezcennymi klejnotami czasu.
zadowolonych rolników i pasterzy. Nasze małe radości 
są zaledwie iskrą z pożaru wiecznego szczęścia. Dużo mówi się obecnie o roszczeniowym nastawieniu 
Tańczą przed nami po to, aby rozbudzić smak wieczności młodych ludzi. Jednak problemem współczesnej młodzieży 
i tęsknotę za ostatecznym spełnieniem. nie jest to, że żąda od życia zbyt wiele, ale żąda zbyt mało. 

Umysły skurczyły się do rozmiarów, w których wieczność Czym więc jest dla mnie chrześcijaństwo? 
nie potrafi znaleźć sobie miejsca. Straciliśmy intuicję 
boskiej rzeczywistości, tęsknotę za nieznaną ziemią Powołaniem do życia 

i RADOŚCIĄ przez duże R. wywyższającego nagrodę, która jest 
Nie potrafimy zachwycać się w Chrystusie. Chrystus jest Bożym 
wielkością galaktyk i zadziwiającą życiem, a tym samym ośrodkiem 
tajemnicą przenikającą każdy atom Jego spełnionej miłości i nie 
wszechświata. Inflacja duchowych utracalnego szczęścia. 
oczekiwań sprawiła, iż straciliśmy 
z oczu zapłatę. Zbawienie polega na zaproszeniu 
Chrześcijaństwo zawsze było ofertą nas do wewnętrznego życia Boga 
wyłącznie dla głodnych i nie i uczestnictwa w jego naturze. 
usatysfakcjonowanych. Ostatecznie, Bóg powie do tych, 
Jeżeli nowy iPad, czy kolejny sezon którzy ukończyli bieg wiary: 
„Sherlocka” stanowią najwyższe „Wejdźcie do radości Pana 
szczyty marzeń, to ktoś kto zatknie na swego!” Sportowiec, który omdlewa 

nich flagę wciąż będzie niżej niż najgłębsze katakumby na mecie olimpijskiego biegu daje świadectwo nie tylko 
chrześcijaństwa. swojej niezłomności, ale przede wszystkim wartości 
Wielki Bóg nie zaspokaja małych oczekiwań. nagrody oczekującej na zwycięzcę. 
Młodzi ludzie nie odchodzą dziś z kościołów dlatego, Za każdym razem, gdy ponosimy 
że chrześcijaństwo przestało być wielkie. Odchodzą wyrzeczenia, zapieramy się siebie 
dlatego, że chrześcijaństwo pozostało wielkie. 

i niesiemy krzyż, podkreślamy wartość To ludzie stali się mniejsi, w oparach popkultury 
i ekonomicznego dobrobytu tracąc zmysł zdolny do oczekującej nas chwały. 
posmakowania Boga. 

Chrześcijańskie życie możliwe jest tylko w jednej 
Młodzi przyjaciele, darowano nam niezwykłe życie konfiguracji - z wizją nagrody w tle wyrzeczeń. 
w pięknym i przerażającym świecie. Wizją pobudzającą wyobraźnię i porywającą tęsknoty 
Czytajmy o nim z uwagą, zaangażowaniem serca. 
i wyobraźnią. Uczmy się dostrzegać jego piękno, ale Dlaczego więc w tak wielu młodych 
i ograniczenia. Pielęgnujmy rodzinne więzi, ludzi widzi w wyłącznie obóz pracy? 
rozmyślajmy nad miłością i cierpieniem, podziwiajmy 
przyrodę, cieszmy się sztuką, myślmy i twórzmy! Choć powodów jest wiele, to za jeden z nich należy uznać 
Niech dzień po dniu wzrasta w nas podziw dla postępujące próby zatarcia tych subtelnych, boskich 
rzeczywistości, a tym samym głęboka tęsknota za śladów na codziennych ścieżkach życia. 
pełnym połączeniem z doskonałością, harmonią Hiperseksualizacja przestrzeni publicznej i hollywoodzkie 
i szczęściem Trójjedynego Boga. Człowiek nie rodzi się wzorce pozbawiają miłość głębszego wymiaru, 
ubogim w duchu. Ubogim trzeba się stać poprzez a podzielone i atakowane zewsząd rodziny coraz mniej 
dostrzeżenie duchowego bogactwa, które pozostaje przypominają ostoję bezpieczeństwa.  
wciąż nieosiągalne. Tylko wtedy będziemy w stanie Spędzamy życie w otoczeniu wytworów człowieka, coraz 
dostrzec w chrześcijaństwie pasjonujący sposób na rzadziej dotykając form istnienia niezależnych od fabryk 
życie, gdy zrozumiemy, że Chrystus jest jedynym i maszyn. Sztuka kojarzy się zazwyczaj z tanimi 
adresem, pod którym można zastać pełnię happeningami skandalistów, a muzyka coraz rzadziej pełni 
niewyobrażalnie wspaniałej rzeczywistości Boga.funkcję stymulatora myśli, ubierając się raczej w łachmany 

 ich egzekutora. To wszystko sprawia, że coraz częściej 
                                           obcujemy z rozrywką, a coraz rzadziej z radością. 

chrześcijaństwie 

Skierujmy oczy na zapłatę! 
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Gdy zastanawiałem się nad zagadnieniem, które który by Mi służył - po wszystkie dni [Jr 35,18-19]. 
chcę w tym tekście poruszyć, wciąż na nowo Warto było przez lata płacić cenę pomówienia o zacofanie 
nasuwała mi się myśl o Rekabitach opisanych i trudności z dostosowaniem do zmieniających się czasów. 

w 35 rozdziale Księgi Jeremiasza. Swego czasu, gdy Warto było narazić się testującemu ich prorokowi Bożemu. 
przebywali w Jerozolimie, zostali oni zaproszeni do Ich wytrwałość w posłuszeństwie i utrzymywanie się na 
świątyni i poczęstowani winem. Nie pijemy wina - obranym kursie zostały docenione i pochwalone przez 
odpowiedzieli -  Jehonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, samego Boga.
zakazał nam tego. Nie pijcie wina - powiedział - ani wy, 
ani wasi synowie, na wieki! (...) I my posłuchaliśmy głosu Ostatnio coraz bardziej wyczuwam presję oczekiwania, 
Jehonadaba, syna Rekaba, naszego ojca. Przestrzegamy bym zaczął robić rzeczy, przed którymi od lat się 
wszystkiego, co nam przykazał. Nie pijemy wina po wzbraniam. Słyszę namowę do zmiany stanowiska, przy 
wszystkie nasze dni, ani my, ani nasze żony, ani nasi którym trwam od początku mojego posługiwania 
synowie, ani nasze córki. Nie budujemy też sobie domów w kościele. Czuję się niczym Rekabici, przed którymi sam 
na mieszkanie, nie mamy winnic, pól ani ziarna. prorok Boży w świątyni stawia wino do wypicia. 
I mieszkamy w namiotach. Jesteśmy posłuszni. W czym rzecz?
Czynimy dokładnie to, co nam przykazał nasz ojciec 
Jehonadab [Jr 35,6-10]. Otóż od pierwszych lat wiary i służby było to dla mnie 

ważne, ażeby trwać w nauce apostolskiej. Moi ojcowie 
Postawione przed Rekabitami wino było nakazanym przez w wierze przekazali mi poczucie odpowiedzialności za 
Boga sprawdzianem ich posłuszeństwa. Chociaż znaleźli utrzymanie w zborze zdrowej nauki. Dzięki temu, gdy 
się w niecodziennych dla nich okolicznościach, a osobisty przez zbory przewalały się kolejne fale nowych i dziwnych 
udział proroka Jeremiasza oraz otoczenie świątyni nauk, gdy niektórzy bracia uganiali się za przeżyciami typu 
ułatwiały porzucenie przestarzałych nakazów ojcowskich "Toronto blessing", "Pensacola" i głosili "ewangelię 
i otworzenie się na "nowe rzeczy", to jednak przeszli tę sukcesu" czy ostatnio, na przykład, tzw. "ewangelię 
próbę bez zarzutu. Bóg mógł posłużyć się ich Królestwa", mnie to nie fascynowało, ani nie porywało. 
posłuszeństwem jako przykładem dla całego Izraela. Izolowano mnie więc, pomijano, lekceważono, przypinano 
Usłuchano słów Jehonadaba, syna Rekaba, który przykazał mi rozmaite łatki z tego powodu, do czego jestem już 
swoim synom, aby nie pili wina. I nie piją - aż po dzień nawet przyzwyczajony. Miałem i mam świadomość, 
dzisiejszy, gdyż posłuchali przykazań swojego ojca! A Ja że trzymanie się wyraźnie zakreślonych granic ma swoją 
przemawiałem do was nieustannie i nie posłuchaliście cenę. Bez narzekania ją płacę. Oby tylko pozwolono mi 
Mnie! Wciąż posyłałem do was wszystkie moje sługi, nadal być sobą i trzymać się tego, czego mnie  nauczono. 
proroków. Wzywałem: Zawróćcie, każdy ze swojej złej Obym do końca wytrwał przy apostolskim  pojmowaniu 
drogi! Poprawcie swoje czyny! Nie chodźcie za obcymi Ewangelii Chrystusowej.
bogami, aby im służyć! Czyńcie wszystko, by mieszkać 
w tej ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom! Jako początkujący sługa Słowa Bożego zostałem tak 
Lecz wy byliście na to głusi. Nie posłuchaliście Mnie! uformowany, ażeby nie uganiać się za teologicznymi 
Tak! Synowie Jehonadaba, syna Rekaba, zachowują nowinkami ani za osobistym urokiem proroków i 
przykazania swojego ojca, lecz ten lud Mnie nie posłuchał błyskotliwych kaznodziejów. Nie szukam popularności ani 
[Jr 35,14,16]. ludzkiego poklasku. Od samego początku brzmią mi 
Spodobała się Bogu postawa Rekabitów. Ponieważ w uszach i wewnętrznie wiążą słowa apostolskiego 
posłuchaliście przykazania swojego ojca Jehonadaba, zobowiązania: „Zobowiązuję cię zatem wobec Boga 
przestrzegaliście wszystkich jego nakazów oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych 
i postępowaliście we wszystkim zgodnie z tym, co wam i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego 
przykazał, dlatego tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Królestwo: Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie 
Nie zabraknie Jehonadabowi, synowi Rekaba, mężczyzny, w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić – z całą 
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Biernacki Marian

i nie mogę inaczej
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cierpliwością, umiejętnie. Gdyż przyjdzie czas, - pozbawiać dostępu do tego, co Bóg czyni w Polsce, ale 
że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do koniecznie chciałbym ich chronić przed tym, co - mimo 
słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą swej atrakcyjności - nie jest z Ducha Świętego.
się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym 
żądzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy Przyznaję, że się zmagam, że nieraz biję się z myślami, bo 
i zwrócą ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość sytuacja robi się coraz trudniejsza. Liberalizacja poglądów 
we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, i zeświecczenie środowisk ewangelicznych staje się trudne 
rzetelnie pełnij swoją służbę” [2Tym 4.1- . do zaakceptowania. Miłując lud Boży bardzo cierpię, że 

nie z każdym, kto wyznaje wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, 
Trwanie na tym stanowisku staje się dzisiaj o tyle mogę zasiąść do stołu. Nie ze wszystkimi mogę podjąć 
trudniejsze, że coraz więcej współczesnych "Jeremiaszów" współpracę. 
stawia przed ludem Bożym "wino" zmodyfikowanej „Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej 
ewangelii. Zachęta do złagodzenia poglądów na rozmaite nauki, tego nie przyjmujcie do domu ani nie 
kwestie staje się na tyle sugestywna i poparta autorytetem nawiązujcie z nim bliższych stosunków’’ [2J 1,10]. 
popularnych liderów chrześcijańskich, że opieranie się jej 
zaczyna wyglądać jak sprzeciw i łatwo może być Trzymanie się tej instrukcji apostolskiej nie przychodzi 
posądzone o brak podporządkowania się przywódcom. mi łatwo. Gdybym jednak spasował, gdybym odstąpił 
Znaki i cuda, zapowiedź wielkiego przebudzenia, szczera od przyjętych ideałów nauki apostolskiej, gdybym 
pobożność wielu prostolinijnych chrześcijan, zlekceważył wskazówki odebrane od moich ojców 
manifestowanie jedności różniących się dotąd środowisk w wierze - to bym się skończył, to utraciłbym prawo 
chrześcijańskich - obserwowanie tego wszystkiego nazywania się sługą Słowa Bożego.
sprawia, że drży mi serce. Nie chciałbym przegapić 
prawdziwego nawiedzenia Bożego, ale nadal chciałbym Pozostanę więc na obranym stanowisku. 
trzymać się z daleka od liberalnej ewangelii i zwodniczych Tak mnie nauczono, tak nauczyłem się Chrystusa 
nauk. Swoim nieugiętym podejściem do sprawy nie                                                                  i nie mogę inaczej.
chciałbym towarzyszących mi Braci i Sióstr - nie daj Boże 

5]

świadectwo

 W moim domu rodzinnym wszystko było w popłochu przez okno w toalecie. Dreszcz emocji, 
poukładane. Byli dziadkowie, ciocia - siostra adrenalina - to było to! W mojej klasie było 30 dziewcząt 
pradziadka, rodzeństwo mojej mamy i my: i sześciu chłopców. Chłopcy nie chodzili na lekcje religii, 

czteroosobowa młoda rodzinka - rodzice i dzieci. za to my nastolatki wpatrywałyśmy się w młodego 
Ogród, sad, pole, dom na obrzeżach Żnina. przystojnego księdza jak w obraz. Czerwienił się i peszył 
Wszyscy tu pracowali dla wspólnego rodzinnego dobra. onieśmielany naszymi spojrzeniami i głupimi uwagami. 
Żyło się dobrze i bezpiecznie. Miałyśmy dobrą zabawę. Młodzieńcza beztroska i zabawa 

to było to, co mi najbardziej odpowiadało. Fajne, kolorowe 
Ojciec opuścił nas. Odszedł z dużo młodszą kobietą życie z przygodami. Lubiłam muzykę klasyczną, 
mieszkającą po sąsiedzku. Nie byłam zrozpaczona. chodziłam na lekcje gry na fortepianie; brałam też udział 
Poczułam raczej ulgę, bo miałam wrażenie, że nigdy nas w krajowych olimpiadach z języka polskiego.
nie kochał. Będąc uczennicą siódmej klasy podstawówki 
miałam traumatyczne przeżycie. Brak ojca w doskonały sposób zastępował nam nasz 
Było to w okresie kiedy sklepy świeciły pustkami. dziadek Stanisław Antoniewicz - ojciec mamy. 
Mama dała mi dwie siatki i wysłała mnie po dary Przybył z Litwy i zaraz został osadzony przez komunistów 
żywnościowe na plebanię. Gdy wzięłam napełnione torby w więzieniu za przynależność do Armii Krajowej i za to, 
do rąk dyżurujący 70-letni katecheta zbliżył się do mnie że w czasie rewizji znaleziono u niego broń. 
i zaczął ściskać moje piersi. Przerażona rzuciłam dary, Po wyjściu na wolność założył firmę budowlaną, miał 
pobiegłam do domu i powiedziałam o zdarzeniu mamie. dużo zleceń, a że był człowiekiem uczciwym, solidnie 
Wysłuchała, ale nie zdecydowała się na interwencję. płacił robotnikom to i sam czerpał duże zyski za wysokiej 
Ucząc się w Liceum Ogólnokształcącym im. Śniadeckich klasy usługi ogólnobudowlane. Fundował nam extra 
w Żninie wyskakiwaliśmy do kawiarni "Zacisze", czasami ciuchy, wyjazdy na kolonie do NRD, Czechosłowacji i na 
zarywając lekcje. Tam spotykała się połowa ogólniaka. Węgry. Dziadek mieszkał w Kłodzku, więc często na 
Było extra - zrzutka i jedna butelka oranżady na sześć osób wakacje jeździliśmy do niego. To on zafundował nam 
- po łyku dla każdego. A gdy w drzwiach pojawiały się pierwszy bal z tańcami w restauracji w Polanicy Zdroju - 
polonistka "Kobra" z historyczką, wszyscy wialiśmy byłam już taka dorosła i szczęśliwa. Lubiłam swoją 

Agnieszka Żygulska
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muzykę, czytałam książki, rzeźbiłam, malowałam. ama zaprosiła mnie, abym przyjechała do niej do 
Po ukończeniu szkoły pracowałam jako referent w sądzie, Kołobrzegu na wypoczynek. Tym razem 
następnie retuszer u fotografa, sprzedawca w sklepie; skorzystałam z zaproszenia - pojechałam. 
pracowałam w restauracji i opiekowałam się osobą Zaczęła mówić mi o Bogu. Zareagowałam zdecydowanie: - 
niepełnosprawną. Daj mi spokój z tym swoim Bogiem! Gdzie On jest skoro 
Pierwsza miłość: Tadeusz - cudowny chłopak, który przez tyle złego dzieje się w życiu?  - krzyczałam. Czułam żal 
dwa lata wnosił do mojego życia to, czego oczekują i rozpacz. Nie wierzyłam w te historyjki o Bogu.
osiemnastoletnie dziewczyny - miłość, uwagę, troskę, Któregoś dnia odwiedził mamę starszy pan, znajomy 
szacunek, oddanie. O takim chłopaku niejedna mogła tylko mamy. Zapytał wprost czy wierzę w istnienie Boga. 
pomarzyć - a ja go miałam. Byłam przeszczęśliwa. Odpowiedziałam grzecznie - Nie, nie wiem. - A w Jezusa, 
Tak było przez dwa i pół roku. który umarł na krzyżu? - drążył. W to wierzyłam! 
Dostaliśmy zaproszenie od jego mamy mieszkającej - To klęknij i powtarzaj za mną słowa modlitwy. 
w USA. Ja nie otrzymałam zgody na paszport i wylot do Uklęknęłam. Byłam nawet zdziwiona tym, że tak bez 
Stanów. Był 1986 rok - Tadeusz poleciał sam do Zurychu najmniejszego oporu posłuchałam tego gościa. 
skąd miał dalej lecieć do New Jersey. Zmówiłam sugerowaną przez niego modlitwę do Jezusa. 
W jednej chwili moje życie przewróciło się do góry W takcie niej coś we mnie pękło. 
nogami. Cierpienie, ból i pustka zajęły miejsce Doświadczyłam bliskości Boga. - To była rewolucja. 
dotychczasowej radości i szczęścia. Zaczęłam czytać Biblię. Pod jej wpływem moja osobowość 
Nagle nie miałam nic, żadnego punktu odniesienia. ulegała diametralnej przemianie.
Straciłam wtedy wszystko, co było dla mnie najważniejsze 3 maja 2006 roku, tak jak stałam, zabrałam ze sobą dzieci: 
i najcenniejsze - mojego ukochanego chłopaka - nie wrócił Krzysia, Basię, Wiktorię i dwie torby ich rzeczy - to 
mimo zapewnień. wszystko i opuściłam mojego partnera. 

rzez długi czas nie mogłam się odnaleźć w tej nowej Zaczynałam życie od nowa, od przysłowiowej łyżeczki. 
tzw. rzeczywistości. System komunistyczny się 18 sierpnia zawarłam bezterminowe Przymierze z Jezusem 
sypał, przychodziły zmiany, a ja chciałam żyć, mieć Chrystusem na znak którego zostałam ochrzczona w 

swoją rodzinę. Pojawił się w moim życiu mężczyzna, który wodzie poprzez całkowite zanurzenie. Mam teraz 
- jak mi się wtedy wydawało - patrzył w tym samym najlepszego Ojca jakiego można mieć w życiu "Kto 
kierunku co ja. Ponieważ nie miałam do tej pory żadnych mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w 
złych doświadczeń nie dostrzegałam zagrożeń. Wierzyłam cieniu Wszechmogącego; ten mówi do Pana; Ucieczko 
i ufałam. Swoją miarą mierzyłam ludzi i zdarzenia. moja, Twierdzo moja, Boże mój Któremu ufam!". 
Zamieszkałam z nim, oczywiście bez ślubu - to nam nie 
było potrzebne. Moja mama bardzo ubolewała nad tym W 2008 roku na "Naszej Klasie" nawiązałam kontakt 
wszystkim, ale mało mnie to wtedy obchodziło. z Tadeuszem. Okazało się, że pozostał na stałe w Zurychu, 
Życie dość szybko zweryfikowało moją naiwność do Stanów nie poleciał. Aby uzyskać obywatelstwo 
i głupotę. Ciężko jest ten okres w ogóle nazwać życiem. w Szwajcarii ożenił się z o piętnaście lat starszą kobietą. 
To było zmaganie, walka o byt, o wszystko. Po niedługim czasie się rozwiedli. W Szwajcarii prowadził 
Doświadczałam przemocy fizycznej, psychicznej. nieciekawe życie. Odczułam, że z tej naszej wielkiej 
Były kłótnie o wszystko, praca ponad siły, dzieci. miłości nie pozostało nic.

Niedawno mama wywiodła na światło dzienne rodzinną 
Przyszedł dzień, gdy pierwszy raz mnie zbił, związał tajemnicę, a stało się to za sprawą mojego wujka Bogdana, 
i wyniósł "na kanał" zostawiając mnie tam na noc, bo brata mojej mamy, pod którym załamała sie podłoga w 
pyskowałam! A jak pyskowałam to zasłużyłam... kuchni w naszym domu, przy ulicy Polnej 20 
przynajmniej tak twierdził on. Przyjechała moja mama. w Żninie. Okazało się, że pod podłogą jest sporych 
Wyczuwała, że dzieje się źle w moim związku. rozmiarów skrytka. Mama powiedziała, że jej mama, 
Proponowała mi, abym wracała z nią do domu. Nie! a nasza babcia, w czasie wojny pracowała w tartaku 
Ja wiedziałam swoje. Kłamałam, mówiłam, że spadłam ze u Niemca. Była przez niego bardzo lubiana więc mogła 
schodów. Ślepo wierzyłam, że jeszcze będzie dobrze, że się liczyć, że biorąc na przechowanie małą żydowską 
poprawi - pomimo faktów, które zaistniały! Traciłam siły, dziewczynkę może być wolna od wszelkich podejrzeń. 
zdrowie, ale trwałam. W takim to "dziadostwie", Było to bardzo ryzykowne posunięcie gdyż u pewnego 
jak określił to mój dziadek, tkwiłam prawie czternaście lat. mężczyzny mieszkającego niedaleko domu babci odkryto, 
Po co? Nie wiem. Według opinii mojego "partnera" że ukrywał kogoś, został na oczach własnych dzieci 
wszyscy inni byli źli, winni jego niepowodzeń życiowych - bestialsko rozstrzelany. Rok po wojnie tę żydowską 
była to moja rodzina. Pogardzał nami. To on był dobry, 6 letnią dziewczynkę zabrała stowarzyszenie żydowskie 
szlachetny, pokrzywdzony przez "takich" opiekujące się takimi małymi dziećmi. 
i wspaniałomyślny, bo zajął się mną. Ja dzisiaj pracuję - sprawuję opiekę nad osobami 
Uważał, że powinnam mu być dozgonnie wdzięczna za to, niepełnosprawnymi i moimi kochanymi dziećmi. Każdego 
że wziął mnie pod dach. dnia jestem niezmiernie wdzięczna mojemu Wybawcy 
Uwierzyłam w słowa, że nie jestem nic warta, że moim za wyzwolenie z niedoli w której tkwiłam bezradna przez 
jedynym szczęściem jest to, że go w życiu spotkałam. wiele lat. Pamiętam doskonale o tym co było, a co jest 
Nie umiałam się uwolnić od tego wszystkiego. teraz. Nie chcę żyć przeszłością. Ona jest już poza mną. 
Beznadzieja, ciągła walka o wszystko, awantury, Nareszcie jestem wolna! Mogę wzrastać w Łasce 
rękoczyny. Moja codzienność to uczucie udręczenia, i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie z zaleceniem 
umęczenia, poniżenia, depresja - o krok od choroby Słowa Bożego przebaczam tym wszystkim, którzy mnie 
psychicznej. krzywdzili. 

M

P



W
ujek Ade wręczył mi jakiś czas temu książkę. małżeństwa, a przede wszystkim wskazują na Jezusa. 
Tłumacząc się obowiązkami niechętnie Fragment o pokorze dotknął mnie szczególnie: 
obiecałam, że jak znajdę czas to do niej zajrzę Chrystus myjący nogi swoim uczniom. Syn Boga Ojca robi 

podkreślając, że sięgnę tylko po wybrane coś, co było obowiązkiem niewolnika! Tak, 
rozdziały. Wspomniałam też, że mam stosik ON BYŁ I JEST I BĘDZIE przykładem doskonałej 
bestsellerów, które czekają w domu na miłości. Ostatnie rozdziały są o komunikacji 
przeczytanie. Tydzień później znowu podchodzi i dopasowaniu się - o tym, że rozumienie się bez słów 
do mnie i pyta o konkretny termin, jaki mogę sobie to mit, a oczekiwanie zmiany u drugiej osoby nie 
narzucić, by przeczytać lub chociaż zacząć lekturę. zaczynając od siebie, jest niemądre.
Za jakiś czas dzwoni, a ja obiecuję, że za niedługo  
będę mogła polecić te książkę. Ujmująca szczerość autorów sprawia, że książkę czyta 
Teraz z uśmiechem wspominam moje się łatwo i przyjemnie. Jedynie, co może być 
"gimnastykowanie się", aby uniknąć zmierzenia nieprzyjemne, to konfrontacja z samym sobą, ale czy 
się z tematem relacji, który w sumie wolałam to nie jest dobre? Zderzenie się z tym, nad czym 
uniknąć. powinno się pracować, jest jak przejrzenie się w 
Przeczytałam więcej niż jeden rozdział, a z każdą stroną lustrze. Byle tylko nie odejść zasmuconym i bez zmiany... . 
uświadamiałam sobie jak ważny jest tekst z 1 Listu do 
Koryntian o tym, jaka jest miłość. Książka rozpoczyna się Czasem warto sięgnąć po coś, co polecają.
historią małżeństwa napisaną z punktu widzenia dwóch                          
stron - Ewy i Mirka. Po omówieniu każdej cechy miłości 
w otwarty sposób przywołują przykłady ze swojego 

fot.M.J. Karel
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Rezerwacja i informacje:   tel.  Olga Polakowska 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

* 
Zapraszamy 

Wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy w dniu 3 października cykl spotkań Grup Domowych. Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych poznawaniem Słowa Bożego, modlitwy i społeczności w małych Grupach Domowych do 
uczestniczenia w tych szczególnie miłych spotkaniach. Tematem wiodącym tego roku szkolnego 2017/18 będzie: 

Kościół. W jesiennych spotkaniach przyjrzymy się 7 kościołom opisanym w 2 i 3 rozdziale Objawienia  św. Jana.
Wykaz miejsc spotkań i ich liderów, u pastora Zboru.

W dniu 1 września przyszła na świat Noemi, druga córeczka braterstwa 
Agnieszki i Daniela Miszke. Ważyła 3,400 g i mierzyła 55 cm. Amelka 
doczekała się siostrzyczki, a rodzice następnej ślicznej córeczki.  

Cieszymy się z Wami i życzymy, aby obie córeczki jak tylko dorosną służyły Panu 
całym sercem.  
                      Niech Bóg chroni i błogosławi wam i waszym dzieciom!

Grupy Domowe* 

DŁUGO WYCZEKIWANA!  

Noemi Miszke

Z jakich klocków zbudować ten dom?

Ewa i Mirowsław Szatkowscy

wdzięczna za cierpliwość - Alina



fot.M.J. Karel
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

20 Emilian Witkowski
21 Teresa Szyszka
23 Agnieszka Froncala
26 Jan Lewandowski (sen.)
28 Helena Stępniewska
29 Magdalena Karel
29 Marek Stasiak

 Erikowi Biesek (01), Wiesławie Wasilewskiej (03), 
Mateuszowi i Dorocie Witkowskim (03 i 31), 

Henrykowi i Ruth Zagrodnik (08 i 10), 
Czesławowi Dobrowolskiemu (10), Nastazji Kisiel  

(17), Adeli Bajko (21), Joannie Piejko (23),
Zygmuntowi Karel (31), Renacie Kicińskiej (31).

Obydwu parom życzymy  błogosławieństwa 
Bożego na dalsze wspólne lata życia.

01 niedziela - święto Reformacji. 
Międzywyznaniowe nabożeństwo o g. 11,00 w RCK
                 g. 17,00 - Projekcja filmu „Luter” w RCK
08 niedziela - Fundusz Misyjny i Pomocny Kosz
               Święto Żniw.
03 wtorek -  Grupy Domowe. T: Kościół w Efezie  
              (czytamy: Obj. 2, 1-7) 
17 wtorek -  Grupy Domowe. T: Kościół w Smyrnie 
              (czytamy Obj. 2, 8-11)
23-25  -  obrady Rady Kościoła w Zakościelu

- o nabożeństwa i uroczystości w październiku
- o uroczystości w RCK
- o rozpoczęcie spotkań Grup Domowych i ich 
  liderów
- o losy Zboru w Koszalinie
- o nowy rok akademicki i naszych studentów
- o zlot studentów
- o obrady Rady Kościoła.
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. 
Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, L. 
i T. Puca, J i E. Witkowskich, J. Lewandowskiej,  
Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, E. Janiszewskiej
- o dalsze leczenie i pomoc w chorobie dla s. 
Reginy Kijewskiej, br. Krzysztofa Glapińskiego,  
s. Estery Pachnik i córeczki Noemi, Aleksandra 
Wasilewskiego oraz  s. Wiesławy Wasilewskiej
- o operację s. Danuty Ostrowskiej i zdrowie br. 
Andrzeja Ostrowskiego 
- o zbawienie rodziny Sękowskich  

 
- o sympatyków Zboru i osoby myślące o chrzcie  
- o działania ewangelizacyjne                                  

- o zbawienie mamy Grażyny Witkowskiej i problemy
  alkoholowe jej koleżanki. 

01 Angelika Nadłonek
06 Janina Grudzińska
07 Elżbieta Kaczmarek
08 Lila Graban
08 Bartek Celiński
09 Zbigniew Babicz
13 Irena Rosińska

Rocznice 

60 rocznicę ślubu w dniu 13.10  wspominają 
Maria i Józef Wasylów.

15 rocznicę ślubu w dniu  5.10 
obchodzą Aleksandra i Bartłomiej Celińscy.

biblioteka poleca

P
otrzeba wydania tej książki 
dojrzewała we mnie od wielu, 
wielu lat. Dzisiaj, w dobie 

wielkiego upadku moralnego autorytetów, zauważyłem, 
że u wielu moich rodaków pojawiły się trudności w 
odpowiedzi na pytania: Co jest właściwie dobre, a co złe? 
Co dzisiaj jest dozwolone, a co nie? Czy pomimo tego 
światowego chaosu istnieje możliwość przeżycia życia bez 
odwiedzania gabinetów psychologów i psychiatrów? 
Jeżeli ktoś z Twojego kręgu bliskich czy znajomych zmaga 
się z problemami i nie daje rady – koniecznie powinien 
przeczytać choćby tylko kilka prawdziwych historii 
znajdujących się w tej książce.
Książka zawiera 132 prawdziwe historie ludzi 
w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, 
którzy doświadczyli przełomowych, pozytywnych zmian 
w swoim życiu.

Szczęściarz 2 
urodzony w PRL-u

Józef Stępień


