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 Słowo od Duszpasterza 

Jeśli Bóg za nami, któż prze-

ciwko nam.  

Rz 8,31 

 Marzec przywitał nas 

zmienną pogodą. Co z , trzeba 

przyznac , z e stare przysłowia 

są swoistą mądros cią. To mar-

cowe, z e „w marcu jak w garn-

cu” wydaje się w tym roku  

sprawdzac  w 100 procentach. 

Osobis cie bardzo tęsknię juz  za 

ciepłem wiosny, kto rego zwia-

stunami są kwitnące przebi-

s niegi, wędrujące po polach 

z urawie i s piewające w ogro-

dach ptaki. Otuchy w tym ocze-

kiwaniu na cieplejsze dni i wię-

cej słon ca na pewno dodaje mi 

biblijne hasło tego miesiąca, 

kto re podkres la waz nos c  Boga 

w naszym z yciu. Kiedy On jest 

u naszego boku, nie musimy się 

niczego obawiac , nie musimy 

bac  się o dzien  jutrzejszy, bo 

wiemy z e On nas będzie strzegł 

i prowadził swoją mądros cią. 

Musimy Mu tylko zaufac .   

 Zapraszam do lektury 

kolejnego numeru naszego In-

formatora Parafialnego. Ten 

numer jest nieco „chudszy”, bo 

luty nie obfitował w wydarze-

nia parafialne, a i chętnych do 

publikowania na łamach Infor-

matora niewielu. Bardzo ser-

decznie zachęcam do pisania, 

do dzielenia się swoimi prze-

mys leniami, swoim s wiadec-

twem z ycia i wiary.  Mys lę, z e 

wielu z Was moz e innych ubo-

gacic  swoimi tekstami, a trwa-

jący czas pasyjny moz e byc  do-

skonałym motywatorem do 

spisania swoich refleksji. Ser-

decznie zachęcam. 

Z modlitwą 

Wasz duszpasterz 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Piórem 

P
ió

rem
... 

Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Panem wszystkiego 
Spraw dobrych, jak i tych trudnych 
Dziękuję za świadomość  tego, że Ty nad wszystkim panujesz 
Że jesteś w stanie dać nadzieję 
Wtedy, gdy z racjonalnego punktu widzenia 
Nie może jej już być 
I nie ma prawa ona istnieć 
 

Dziękuję za to, że Ty przemieniasz smutek w radość 
Łzy bezsilności w łzy wzruszenia 
Dziękuję, że dzięki Tobie mogę mieć świadomość 
Że Ty jesteś większy ponad ludzkie rozumienie 
I że masz swą pieczę nad swoimi dziećmi 
Dzięki Tobie mogę bez obaw  powiedzieć, że czegoś nie wiem 
Że nie umiem czegoś wytłumaczyć… 
Ale nie mam wcale potrzeby wszechwiedzy i wszechmocy 
I  nie czuję się w tym wszystkim bezradna 
Bo mogę mówić, że jesteś Ty, Ojcze 
Który działasz, który kochasz 
Który daje swoim dzieciom tylko dobre rzeczy 
I który nigdy nie przedłoży przed nas sprawy trudniejszej 
Niż ta, którą jesteśmy w stanie przyjąć, znieść, zaakceptować… 
 

Dziękuję, za to wszechogarniające uczucie 
Że nigdy nie zostawisz mnie samej 
Gdy ja nie wiem, co powiedzieć 
I że mogę mówić o Tobie i do Ciebie 
A przez to innym nieść pełną pokoju nadzieję 
 

Dziękuję, że gdy ktoś w łzach mówi: pomóż! 
Mogę przyjść do Ciebie i w modlitwie 
Powierzyć kompletnie wszystko 
Dziękuję, bo bez Ciebie straciłabym sens 
Bo bez Ciebie żyłabym jak bez Światła 
Bo bez Ciebie nic nie byłoby takie, jak jest 
Bo bez Ciebie nie byłoby nadziei wbrew nadziei 
 

Dziękuję!  

Ju
styn

a M
in

kin
a
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 Humor z befką 

 Humor z Befką 

Na drzwiach plebanii miejscowej parafii pojawiło się ogłoszenie. 

„Sprzedam gitarę. Proboszcz.” na drugi dzien  obok Proboszcz zna-

lazł kartkę z napisem: „Dzięki Bogu. Wikariusz.” 

 



 

Pewien ksiądz wyjątkowo udał się w podro z  pociągiem. Postano-

wił po js c  do wagonu restauracyjnego aby cos  zjes c . Kiedy zakon -

czył konsumpcję nie mo gł znalez c  swojego przedziału. Udał się 

więc do kierownika pociągu z pros bą o pomoc. Kierownik chcąc 

mu pomo c zapytał, czy pamięta numer swojego przedziału. 

„Niestety nie, ale pamiętam, z e z okna był widok na kamieniołom.” 

 


 

List dziecka. 

Drogi Boz e! Juz  tak długo czekam na wiosnę, ale do tej pory nie 

przyszła. Proszę nie zapomnij o niej. Sylwia 

 


 

Wartownik w więzieniu dzieli się ze swoim kolegą z pracy nastę-

pującą informacją: „Tej nocy więzien  z celi 312 uciekł.” „Dzięki 

Bogu! To ciągłe piłowanie działało mi strasznie na nerwy.” 

 


 

Kos cielny z proboszczem przechwalają się swoimi psami. Ksiądz 

proboszcz mo wi: „Mo j Nero jest bardzo inteligentny. Codziennie 
rano kupuje mi gazetę.” „Wiem, wiem – odpowiada kos cielny – 

mo j Max mi opowiadał.” 

Zebrał i opracował: xwf 
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 Kącik dla dzieci 

Od rana w Dolinie Charis było 
słychac  przeraz liwe kichanie. 
To była Niezapominajka. 
Strasznie się przeziębiła. Tak 
kichała, z e az  cały jej kwiat 
hus tał się na boki jak podczas 
wielkiej wichury.  

 – Aaaapsik…, aaaapsik…, 
aaaapsik…, jak ja bym chciała 
byc  juz  zdrowa, to kichanie 
mnie wykon czy. – Powiedziała 
Niezapominajka do Pierwiosn-
ka, kto ry włas nie jej przynio sł 
gorące zio łka. 

– Napij się i odpocznij. Twoi 
przyjaciele narysowali dla cie-
bie obrazki przedstawiające 
ro z ne przedmioty i miejsca z 
naszej  doliny. Twoim zada-
niem jest odgadnąc  co dany 
rysunek przedstawia. 

Niezapominajka zaczęła prze-
glądac  obrazki i tak ją to wcią-
gnęło, z e na chwilę zapomniała 

o przeziębieniu. Miała przy tym 
niezłą zabawę, gdyz  nie kaz dy 
mieszkaniec doliny był obda-
rzony wysokim talentem ma-
larskim.  

– Zobacz Pierwiosnku, to chyba 
jest pani Sowa, a to Sasanka, a 
to nasze jezioro…, podziękuj 
wszystkim ode mnie, zrobili mi 
naprawdę bardzo miły prezent. 

Niezapominajka oparła swoją 
gło wkę na z o łtej poduszce i 
zasnęła. Kiedy się obudziła zo-
baczyła siedzącą obok siebie 
Ro z yczkę, kto ra zmieniała jej 
okłady na czole.  

– Odpoczywaj Niezapominajko, 
masz wysoką gorączkę. Pani 
Sowa przygotowuje włas nie 
dla ciebie lekarstwo z les nego 
miodu, a ja przyniosłam twoją 
ulubioną ksiąz kę, jak chcesz, to 
ci chętnie poczytam. – Ro z ycz-
ka zaczęła czytac , a Niezapomi-

Opowiadania 
z Doliny Charis 

 

Cz. 30: Niezapominajka 

Ewa Olencka 
teolog 
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 Kącik dla dzieci 

najka wsłuchiwała się w jej mi-
ły i ciepły głos. Niedługo po 
tym pojawiła się pani Sowa, 
kto ra dała Niezapominajce roz-
grzewające lekarstwo. 

– Bardzo boli mnie głowa – po-
wiedziała Niezapominajka. 

- Tak to niestety jest, kiedy jest 
się chorym – odpowiedziała 
pani Sowa. – Choroba nigdy nie 
jest niczym przyjemnym, ale jej 
dos wiadczenie pomaga nam 
zrozumiec  innych, kto rzy są w 
podobnej sytuacji. 

– No tak, to prawda, teraz juz  
wiem co czuła pani Niedz wie-

dzica, albo Sara, kiedy była 
chora i jak waz ne jest, az eby o 
takich osobach pamiętac . 

Następnego dnia Niezapomi-
najka dalej była chora, ale czu-
ła się juz  trochę lepiej. Wysoka 
gorączka minęła, ale nadal mia-
ła paskudny katar. Przyjaciele 
dbali o to, az eby Niezapominaj-
ka nie czuła się samotna i z eby 
niczego jej nie brakowało. 
Dzięki temu szybko wracała do 
zdrowia i nabierała sił. 

A wy bracia nie ustawajcie 

czynić dobrze.  (2 Tes 3,13) 
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 Rozważanie  

Kim była osoba Hioba? Z pewno-
s cią moz na o nim powiedziec , z e 
był człowiekiem poboz nym. Fakt 
ten stwierdza Bo g. Hiob jest czło-
wiekiem sprawiedliwym, bogo-
bojnym, unikającym zła. U pod-
staw jego bogobojnos ci stoi Bo g, 
szacunek, respekt. Hiob jest oso-
bą, kto ra stawia Boga na pierw-
szym miejscu. Nie traktuje go 
jako ro wnego sobie. Wszechmo-
gący nie jest tym, kto ry człowie-
kiem pomiata, z le z nim postępu-
je. Bojaz n  Boz e nie polega tyle na 
strachu co raczej na uczciwym 
przyznaniu, z e Bo g pod kaz dym 
względem przewyz sza człowie-
ka. Hiob nigdy nie lekcewaz ył 
Boga i nie mo wił o nim w non-
szalancki sposo b. Hiob jest wy-
trwały w swoich osobistych po-
stanowieniach. Trzyma się z dala 
od zła. Hiob jest szczęs liwy, ma 
on swoją rodzinę i siedmiu sy-
no w i trzy co rki. Hiob kocha ich 
wszystkich bardzo mocno na co 
wskazuje codzienne składanie 

ofiar kaz dego ranka za swoje 
dzieci. Hiob dbał i walczył o to, 
by jego dzieci nie uchybiły mys lą, 
czynem Bogu.  

Hiob mimo tego, z e jest szczęs li-
wym i zamoz nym człowiekiem, 
nie oddala się od Boga. Nie od-
rzuca go z powodu swojej wie-
dzy, mądros ci czy bogactwa. Nikt 
nie przypuszczał, z e na Hioba i 
jego rodzinę spadnie grad nieo-
czekiwanych dos wiadczen .  

W niebie rozgrywa się pewna 
scena, w kto rej to Synowie Boz y 
mają zdac  relację z tego co się 
dzieje na ziemi. Jednym z uczest-
niko w zebrania jest szatan, kto ry 
wykorzystuje swoje umiejętnos ci 
słowne i mo wi o Hiobie w spo-
so b bardzo podstępny. Czy Hiob 
ci Boz e słuz y za darmo? Szatan 
sugeruje, z e poboz nos c  Hioba nie 
jest bezinteresowna. Hiob jest 
bezpieczny poniewaz  to Ty nad 
nim rozpostarłes  swoją opiekę.  

Hiob 
Cz.2 

Sebastian Olencki 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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 Rozważanie 

Szatan twierdzi, z e miłos c  czło-
wieka do Boga nie jest bezinte-
resowna, z e nie ma prawdziwej 
religijnos ci. A Bo g z yje w iluzji. 
Wyciągnij ku niemu rękę a za-
cznie Tobie złorzeczyc . Szatan 
twierdzi, z e dopiero wtedy gdy 
Hioba nie będzie chroniła boska 
opieka, okaz e się, z e jest nie-
prawdziwy, i robi to dla własne-
go interesu.  

Szatan dostaje pozwolenie na to 
by wystawic  na pro bę Hioba, 
tylko ma zachowac  jego z ycie. 
Kiedy Hiob jak co dzien  wstaje 
by złoz yc  ofiary, kiedy zaczyna 
się spokojnie dzien , kiedy woły 
orają o os lice się pasa, przycho-
dzą obce ludy i zabierają doby-
tek Hiobowy. Kiedy słyszy on 
wies c  po wies ci co się dzieje z 
jego inwentarzem, nadchodzi 
najbardziej bolesna wies c , kto ra 
jest z kolei czwartą. Hiob dowia-
duje się, z e jego dzieci zginęły. 
Czwarty wysłannik wyrywa Hio-
ba całkowicie z letargu. Hiob 
rozrywa na znak z ałoby szaty i 
godzi się przed Panem Bogiem 
na to co się stało.  

Ale czy Hiob mimo wszystko jest 
ten sam? Utracił to co najcen-
niejsze, swoje dzieci. Czuje wiel-
ki bo l, kto ry czują rodzice cho-
wający nie w tej kolejnos ci co 
trzeba swoje pociechy. Bo l ojca, 
przemoz ny bo l matki, kto ra nie 
godzi się na s mierc  dziecka do 

kon ca z ycia. Szalen stwo ojca z e 
nie zobaczy juz  tego, lub tej kto -
rą wychowywał, uczył i kochał. 
Ten bo l mogą zrozumiec  tylko 
rodzice, kto rzy chowali na 
cmentarnej ziemi tych, kto rzy 
nadawali sens ich z yciu. Byli ich 
motorem do działania. Jak wielu 
ludzi po stracie swoich bliskich 
dzieci nie jest rozumianych 
przez społeczen stwo. Podnies  
się, zacznij nowe z ycie, nie czas 
na z ałobę.  

Hiob mimo wszystko nie wypo-
wiedział niestosownego słowa 
przeciw Bogu. Padł na ziemię i w 
milczeniu oddał pokłon Bogu, 
wiedząc o tym, z e ci, kto rzy ode-
szli są w Jego ręku.  

Nie mija wiele czasu i ponownie 
gromadzą się słudzy Boz y by 
zdac  sprawę Bogu. A ws ro d nich 
i szatan, kto ry nie przejmuje się 
wcale tym, z e Hiobowi stała się 
jakakolwiek krzywda, czy tez  nie 
przejmuje się tym, z e nie miał 
racji. Drąz y dalej temat mimo 
tego, z e Bo g czyni  mu wyrzuty.  

Sko ra za sko rę mo wi szatan do 
Boga. Wszystko co człowiek po-
siada odda za z ycie swoje. Do-
tknij go ręką a będzie ci złorze-
czył. Szatan dotyka Hioba trą-
dem. Wtedy on bierze skorupę i 
siedzi w popiele. Druga pro ba, 
kto ra przychodzi po tak cięz kich 
dos wiadczeniach, wystawia Hio-
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 Od Genesis do Apokalipsy 

   Listy do  
Koryntian cz. 14    

Ks. Andrzej Komraus 

„Czy śmie ktoś z was, mając 
sprawę z drugim, proceso-
wać się przed niesprawiedli-
wymi, zamiast przed święty-
mi? Czy nie wiecie, że święci 
świat sądzić będą? A jeśli wy 
świat sądzić będziecie, to 
czyż jesteście niegodni osą-
dzać sprawy pomniejsze? Czy 
nie wiecie, że aniołów sądzić 
będziemy? Cóż dopiero zwy-
kłe sprawy życiowe? Jeśli 
macie do osądzenia zwykłe 
sprawy życiowe, to czemu 
powołujecie na sędziów tych, 
którzy w zborze się nie liczą? 
Mówię to, aby was zawsty-
dzić. Czyż nie ma między wa-
mi ani jednego mądrego, któ-
ry może być rozjemcą mię-
dzy braćmi swymi? Tymcza-
sem procesuje się brat z bra-
tem i to przed niewiernymi! 
W ogóle już to przynosi wam 
ujmę, że się z sobą procesuje-
cie. Czemu raczej krzywdy 

nie cierpicie? Czemu raczej 
szkody nie ponosicie? Tym-
czasem wy sami krzywdzicie 
i szkodę wyrządzacie, i to 
braciom. Albo czy nie wiecie, 
że niesprawiedliwi Króle-
stwa Bożego nie odziedziczą? 
Nie łudźcie się! Ani wszetecz-
nicy, ani bałwochwalcy, ani 
cudzołożnicy, ani rozpustni-
cy, ani mężołożnicy, ani zło-
dzieje, ani chciwcy, ani pija-
cy, ani oszczercy, ani zdzier-
cy Królestwa Bożego nie 
odziedziczą. A takimi niektó-
rzy z was byli; aleście obmy-
ci, uświęceni i usprawiedli-
wieni w imieniu Pana Jezusa 
Chrystusa i w Duchu Boga 
naszego.”  

1 Kor. 6:1-11 

W szo stym rozdziale Pierwsze-
go Listu do Koryntian zajmuje 
się Apostoł Paweł nieobojętną 
sprawą osądzania zła we-
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wnątrz zboru. W rozdziale pią-
tym wyrzucał Koryntianom, z e 
nie umieją osądzic  jawno-
grzesznika i wskazywał, z e 
winni to uczynic , z e jest to ich 
obowiązkiem. Teraz natomiast 
odkrywa wielką wadę Koryn-
tian, jaką jest gorliwos c  w są-
dzeniu się przed sądami po-
gan skimi, z pominięciem auto-
ryteto w zborowych. Nalez y 
pamiętac , z e Z ydzi nie udawali 
się do sądo w pogan skich, ale 
sprawy sporne rozstrzygali u 
starszych wspo lnoty; w zasa-
dzie nie wynosili swych spraw 
poza własną społecznos c  reli-
gijną. Tę tradycję przejęły ro w-
niez  pierwsze zbory chrzes ci-
jan skie. Koryntianie natomiast 
mocno tkwili w obyczajowos ci 
greckiej i nie umieli się wyzwo-
lic  ze wszystkim ze swych po-
gan skich przyzwyczajen  i upo-
doban . Prof. William Barclay, 
wielokrotnie juz  przeze mnie 
przywoływany komentator 
Pisma S więtego Nowego Testa-
mentu, tak o tym pisze: 

„Żydzi zasadniczo nie podawali 
siebie do sądu, swoje sprawy 
załatwiali poprzez starszych 
miasta lub synagogi; według 
nich sprawiedliwości należało 
szukać w kręgu rodziny, a nie w 
literze prawa. Właściwie prawo 

żydowskie zabraniało Żydowi 
przedkładać swoją sprawę w 
nieżydowskim sądzie; takie po-
stępowanie uważano za bluź-
nierstwo wobec prawa Bożego. 
Inaczej postępowali Grecy, któ-
rzy z natury lubili się proceso-
wać. Przysłuchiwanie się roz-
prawom sądowym było ich 
główną rozrywką. Odwoływanie 
się do prawa to nieodłączna 
część greckiego życia. Znane są 
nam zasady prawa ateńskiego, 
które odgrywało bardzo ważną 
rolę w życiu Ateńczyków; sytua-
cja w Koryncie niewiele różniła 
się od tej w Atenach. W celu za-
żegnania jakiegoś nieporozu-
mienia Ateńczycy powoływali 
prywatnych rozjemców, arbi-
trów. Następnie za zgodą oby-
dwu stron powoływano trzecie-
go, bezstronnego arbitra. Gdy 
na tej płaszczyźnie nie docho-
dziło do zgody, odwoływano się 
do sądu Czterdziestu. Sąd ten 
przedkładał sprawę publiczne-
mu rozjemcy, którym byli wszy-
scy obywatele ateńscy w sześć-
dziesiątym roku życia. (…) Jeśli i 
wtedy nie osiągnięto zgody, 
sprawa była przekazywana do 
sądu przysięgłych, składającego 
się ze stu jeden obywateli (…) 
lub z czterystu jeden obywateli. 
(…) Obywatele powołani do za-

Od Genesis do Apokalipsy 
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siadania na ławie przysięgłych 
zbierali się każdego rana i 
przez losowanie byli przydziela-
ni do poszczególnych spraw”.  

Ks. Grzegorz Rafin ski w ob-
szernym wprowadzeniu w te-
matykę Pierwszego Listu do 
Koryntian zwraca uwagę, z e 
dla Apostoła Pawła Kos cio ł nie 
nalez y do tego s wiata, nato-
miast władza polityczna jak 
najbardziej łączy się z tym 
s wiatem. Stąd tez  reguły postę-
powania obowiązujące w Ko-
s ciele, choc by prawo miłos ci, 
są moz liwe do realizacji bez 
pos rednictwa struktur poli-
tycznych. Apostoł nie wyraz a 
jakiegokolwiek zamiaru chry-
stianizacji struktur politycz-
nych, dlatego z e prawdziwym 
celem ewangelizacji jest budo-
wanie Kos cioła, kto ry nie nale-
z y do tego s wiata. Stąd tez  Ko-
s cio ł nie wymaga od władzy 
politycznej jakichkolwiek gwa-
rancji prawnych, poniewaz  w 
istocie chrzes cijan stwo i struk-
tury polityczne są wzajemnie 
nieprzekładalne. Idąc dalej, dla 
Pawła nie ma sensu udowad-
nianie własnych praw w tym 
s wiecie, poniewaz  ten s wiat juz  
– w perspektywie eschatolo-
gicznej - dobiega kon ca, a jed-
noczes nie, jak juz  to powie-

dzielis my przed chwilą, zasady 
Ewangelii są moz liwe do speł-
niania bez pos rednictwa struk-
tur tego s wiata. Między innymi 
włas nie dlatego Apostoł z ąda, 
by wierzący nie odwoływali się 
do sądo w pogan skich w celu 
rozwiązywania sporo w między 
brac mi w wierze. Nie nalez y 
szukac  sprawiedliwos ci u nie-
sprawiedliwych, czyli u pogan, 
zamiast u s więtych, czyli człon-
ko w społecznos ci Zboru. 

Paweł przypomina tzw. zasady 
wyz szej sprawiedliwos ci, opar-
te na Ewangelii: „Czemu raczej 
krzywdy nie cierpicie? Czemu 
raczej szkody nie ponosicie?”. 
Jez eli jednak powstaje jakikol-
wiek spo r, to nalez y zwro cic  
się o rozstrzygnięcie do 
„s więtych”, a więc do tych, kto -
rzy są członkami Zboru. Uza-
sadnieniem jest tu odwołanie 
się do mającego nadejs c  escha-
tologicznego sądu, w kto rym 
uczestniczyc  będą „s więci” – 
wierzący. 

Ks. Grzegorz Rafin ski stwier-
dza: „Teksty te zawierają na-
pięcie między pojęciem sprawie-
dliwości wyższej, opartej na 
Ewangelii, a sprawiedliwości 
niższej egzekwowanej przez 
trybunały pogańskie. Poganie 

Od Genesis do Apokalipsy 
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(‘niewie-rzący’) są tu widziani 
jako ‘niesprawiedliwi’ i dlatego 
niezdolni do sądzenia członków 
Kościoła. W Kościele, który jest 
antycypacją rzeczywistości 
eschatologicznej, istnieje bo-
wiem wyższe poznanie sprawie-
dliwości niż w trybunałach po-
gańskich. Według Pawła spra-
wiedliwość ewangeliczna jest 
nieprzekładalna na kategorie 
prawa cywilnego ani też nie 
widzi on możliwości chrystiani-
zacji rzeczywistości ‘tego świa-
ta’. Swój obraz ‘tego świata’ 
kojarzy Paweł z listą grzechów 
(6:9-10), po której dodaje: ‘A 
takimi byli niektórzy z was. 
Lecz zostaliście obmyci, uświę-
ceni i usprawiedliwieni w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i przez Ducha Boga nasze-
go’ (6:11). Jeśli chrześcijanie 
odpłacają złem za zło i popeł-
niają niesprawiedliwość, to nie 
odziedziczą Królestwa Bożego”. 

W omawianym dzis  przez nas 
fragmencie szo stego rozdziału 
Pierwszego Listu do Koryntian 
znajdujemy więc bardzo cieka-
we zestawienie dwo ch obra-
zo w Koryntian, a więc – po-
wiedzmy sobie – dwo ch obra-
zo w chrzes cijan. Pierwszy – 
przyziemny: Koryntianie szu-
kają sprawiedliwos ci u nie-

sprawiedliwych. Drugi – teolo-
giczny: Koryntianie zostali 
„obmyci, uświęceni i usprawie-
dliwieni w imieniu Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa i w Duchu 
Boga naszego” (6 :11). Obmycie 
jest aluzją do chrztu, us więce-
nie oznacza oddzielenie od 
s wiata dla Boga, usprawiedli-
wienie wskazuje na przezna-
czenie do eschatologicznego 
zbawienia. 

Ci, kto rzy weszli na drogę 
Chrystusową, kto rzy przyznają 
się do Ewangelii, nie mogą po-
stępowac  wbrew zasadom, 
jakie zostały im przekazane, a 
kto re wyraz nie okres lone zo-
stały na kartach Pisma S więte-
go. Są to zasady niezmienne i 
niewzruszone, poniewaz  stoi 
za nimi sam Bo g Wszechmogą-
cy. Nie moz na ich zmieniac  czy 
modyfikowac , nie wolno ich 
podporządkowywac  modzie 
tego s wiata. Istnieją bowiem 
dwie rzeczywistos ci: krzykliwa 
rzeczywistos c  tego s wiata, kto -
ry skazany jest na zagładę 
wraz ze swym władcą, i rze-
czywistos c  prawdziwego Ko-
s cioła Pana Jezusa Chrystusa w 
wymiarze przekraczającym 
ludzkie podziały czy granice, 
ponadczasowa i wieczna.  

Od Genesis do Apokalipsy 
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Nierządnica  
Rachab 

Izraelici  przez 40 lat wędro-
wali po pustyni. Pod koniec ich 
wędro wki umarł Mojz esz. 
Izraelici otrzymali od Boga 
nowego przywo dcę – Jozuego. 
Przed wejs ciem do Ziemi Obie-
canej Jozue wysyła do Jerycha 
dwo ch zwiadowco w. W Joz. 2,1 
czytamy, z e owi męz owie we-
szli do domu nierządnicy Ra-
chab i tam ułoz yli się do snu. 
Kim była Rachab?  

Po pierwsze była prostytutką. 
Większos c  oso b jakie znam nie 
darzą większą sympatią takich 
kobiet. Bardzo często je ocenia-
my i osądzamy. A jednak Bo g 
miał dla Rachab swo j plan łaski 
i wybawienia. Mys ląc o Rachab 
zastanawiam się co moz e skło-
nic  kobietę do takiego zawodu? 
Jaki taka kobieta moz e miec  
stosunek do samej siebie? Czy 
widzi jakikolwiek sens z ycia? 
Moz e do tego zawodu skłoniła 
ją bieda, a moz e jej rodzina 

zrobiła z niej narzędzie do 
zarabiania pieniędzy. Niezalez -
nie jak było prostytutki mają 
bardzo negatywny stosunek do 
samych siebie. W większos ci są 
bardzo nieszczęs liwymi, moc-
no zranionymi kobietami. Nie 
widzą ani sensu z ycia, ani nie 
mają marzen . 

Po drugie była Kananejką. 
Wszyscy Kananejczycy byli 
obłoz eni klątwą. Bo g kazał ich 
wszystkich wytępic . Samo 
Jerycho było miastem, w kto -
rym kwitły pogan skie kulty. 
Pewnego dnia odwiedza ją 
dwo ch hebrajskich zwiadow-
co w. Dlaczego przyszli włas nie 
do niej? Prawdopodobnie było 
to jedyne miejsce, kto re nie 
budziło podejrzen . Rachab 
mieszkała w samym murze 
miasta i miała prawo przyjąc  
kaz dego, kto wszedł do Jery-
cha. Mieszkan cy wiedzieli o 
wielkim narodzie zbliz ającym 

Ewa Olencka 
Teolog 
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 się w ich stronę. Gdyby zwia-
dowcy weszli w głąb miasta 
mogli by byc  szybko rozpozna-
ni i złapani. Mieszkanie Rachab 
było dobrą kryjo wką. Po dru-
gie prostytutka jest dobrym 
z ro dłem informacji. W kon cu 
spała z wieloma mieszkan cami 
miasta i pewnie nie jedno od 
nich usłyszała. Czy zwiadowcy 
z nią spali? Zapewne nie.  

W Joz. 2,2 czytamy, z e donie-
siono kro lowi Jerycha, z e do 
miasta przyszli szpiedzy. Słu-
dzy kro la zapukali do domu 
Rachab. Kazali jej wydac  szpie-
go w. Jednakz e Rachab staje po 
stronie Izraela. Ukrywa zwia-
dowco w i okłamuje wysłanni-
ko w kro lewskich. W Joz. 2,4-1 
czytamy takie jej słowa: rze-
czywis cie przyszli do mnie 
jacys  męz czyz ni, ja jednak nie 
wiedziałam kim oni są. Lecz 
gdy z nastaniem ciemnos ci 
miano zamknąc  bramę miasta 
męz owie ci wyszli i nie wiem 
dokąd poszli. Gon cie szybko za 
nimi to ich dogonicie. Słudzy 
kro la uwierzyli słowom Ra-
chab i zaczęli szukac  zwiadow-
co w poza murami miasta.  

Dlaczego wysłannicy kro la nie 
weszli do domu Rachab i go 
nie przeszukali? Po pierwsze w 
kulturze bliskiego wschodu nie 
wolno męz czyz nie wejs c  do 

domu kobiety, jez eli nie zosta-
nie zaproszony do s rodka. Po 
drugie była to częs c  Boz ego 
planu, kto ry zaro wno chciał 
ocalic  zwiadowco w jak i samą 
Rachab. To co zrobiła Rachab 
mogło ją kosztowac  utratę 
z ycia. W oczach swojego kro la 
była zdrajcą, lecz dla tej kobie-
ty waz niejszy był Bo g Izraela, 
aniz eli posłuszen stwo pogan -
skiemu kro lowi i to ją urato-
wało. Rachab ukryła zwiadow-
co w na dachu swojego domu i 
przykryła ich łodygami lnu. 
Mury miasta były wyz sze od 
wszystkich innych znajdują-
cych się tam budynko w, przez 
co trudno było tam kogokol-
wiek dostrzec. Zanim zwia-
dowcy ułoz yli się do snu Ra-
chab wyznała im swoją wiarę 
w jedynego Boga. Opowiedzia-
ła im o strachu jaki padł na 
Kananejczyko w. W Joz 2,9-11 
takie czytamy słowa: Wiem, z e 
Pan dał wam tę ziemię, gdyz  
padł na nas strach przed nami i 
wszyscy mieszkan cy tej ziemi 
drz ą przed wami. Słyszelis my 
bowiem, z e Pan wysuszył 
przed wami wodę Morza Czer-
wonego, gdy wychodzilis cie z 
Egiptu i co uczynilis cie obu 
kro lom amorejskim po tamtej 
stronie Jordanu (…). A gdy to 
usłyszelis my zwątpiło serce 
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nasze i wszystkim zabrakło 
wobec was odwagi, gdyz  Pan 
bo g wasz, jest Bogiem w go rze, 
na niebie i w dole na ziemi. 
Wszyscy mieszkan cy Jerycha 
bali się Boga Izraela, ale tylko 
Rachab postanowiła okazac  
mu posłuszen stwo.  Rachab 
poprosiła zwiadowco w, aby 
tak jak ona okazała im łaskę, 
aby tak oni okazali łaskę jej i 
jej rodzinie. Zwiadowcy dali jej 
słowo, z e tak się stanie. Prosili 
ją jednak aby z okna swojego 
domu spus ciła czerwony 
sznur. W tedy wszyscy Izraelici 

będą wiedziec  kto ry dom jest 
jej i nie skrzywdzą nikogo, kto 
w tym domu będzie ukryty. 

 

Zwiadowcy, po powrocie do 
obozu opowiedzieli Jozuemu o 
tym, co się stało w Jerychu. 
Kiedy Izraelici podeszli pod 
mury Jerycha z jednego z okien 
wisiał czerwony sznur. Rachab 
siedziała w swoim domu wraz 
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ze swoją rodziną czekając na 
to, co się wydarzy. Izraelici 
przez siedem dni okrąz ali 
Jerycho. Sio dmego dnia zadęli 
w trąby, wydali głos ny okrzyk 
wojenny i mury Jerycha runę-
ły. Ostał się tylko jeden frag-
ment muru, ten w kto rym 
ukrywała się nierządnica Ra-
chab. Co jest ciekawe, jez eli 
pojedziemy na tereny, gdzie 
stało dawne Jerycho moz emy 
tam zobaczyc  do dzis  stojący 
ten fragment muru i okno, z 
kto rego niegdys  zwisał czer-
wony sznur. 

Podczas podboju Jerycha Jozue 
posłał do domu Rachab mę-
z o w, kto rzy wczes niej u niej 
byli. Wyprowadzili oni znajdu-
jącą się tam rodzinę. Rachab 
przyjęła wiarę w Boga Izraela i 
zamieszkała ws ro d Izraelito w. 
W Mt 1,1-17 jest opisana ge-
nealogia Jezusa. Obok nielicz-
nych wymienionych tam ko-
biet znajduje się tam Rachab. 
W tradycji pisania genealogii 
nie podaje się imion kobiet, 
chyba z e miały one duz e zna-
czenie dla historii. W Mt 1,1 
czytamy, z e Rachab wyszła za 
mąz  za Salmona, przyjął on 
byłą nierządnicę jako swoją 
z onę. Potrafił nie patrzec  się na 
jej jerychon ską przeszłos c , ale 
umiał dostrzec w niej piękną 
wierzącą kobietę, kto rą posta-

nowił pos lubic . Jak dalej czyta-
my Rachab urodziła Boaza, 
kto ry oz enił się z Rut. 

Ewangelia Mateusza nie jest 
jedynym miejscem Nowego 
Testamentu gdzie wspominana 
jest Rachab. Moz emy o niej 
przeczytac  takz e w Hebr. 
11,31, gdzie znajduje się na 
lis cie bohatero w wiary. Kana-
nejska nierządnica, kto ra po-
szła za Boz ym głosem stała się 
pozytywnym przykładem dla 
wielu z ydo w i chrzes cijan. 

Czego możemy się nauczyć 
od Rachab: 

1. Jez eli szczerze z ałujemy za 
nasze grzechy, to dla Boga nie 
ma juz  znaczenia nasza prze-
szłos c , ale liczy się nasza teraz -
niejszos c  i przyszłos c .  

2. Niezalez nie od s rodowiska 
w jakim się znajdujemy moz e-
my wierzyc  i ufac  Bogu. 

3. Okazuje się, z e moz emy bac  
się Boga, a mimo to z nim wal-
czyc . Wszyscy mieszkan cy 
Jerycha bali się Boga Izraela, 
ale tylko Rachab postanowiła 
zmienic  swoje postępowanie i 
zaufac  Bogu. Bądz my tacy jak 
Rachab, a nie jak reszta Jery-
chon czyko w. 

4. Bo g moz e całkowicie odmie-
nic  nasze z ycie jez eli tylko mu 
zaufamy i mu na to pozwolimy.   
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Skarbonka  

Diakonijna   

 

Z okazji S więta Diakonii przy-
padającego w 1. Niedzielę Pa-
syjną Invocavit, chcielibys my 
przede wszystkim serdecznie 
podziękowac  za dotychczaso-
we zaangaz owanie i ofiarnos c , 
dzięki kto rej moglis my pomo c 

wielu potrzebującym. Szczego l-
nie w S więto Diakonii chcemy 
docenic  pracę wszystkich wo-
lontariuszy w parafiach, komi-
sjach diakonijnych, w słuz bie 
odwiedzinowej, ich bezintere-
sownej działalnos ci na rzecz 
drugiego człowieka. 

 W Niedzielę Invocavit Diako-
nia naszego Kos cioła po raz 
dziesiąty rozpoczyna takz e ak-
cję Skarbonka diakonijna 2011. 
Prowadzimy ją wspo lnie z Cari-
tas Polska, Eleos Kos cioła Pra-
wosławnego i z Diakonią Ko-
s cioła Ewangelicko-Refor-
mowanego. Hasło tegorocznej 
edycji Skarbonki diakonijnej 
brzmi  Wiara i miłosierdzie. 
Poprzez tę akcję pasyjną chce-
my wszystkich zachęcac  do 
praktykowania z ywej wiary, 
kto ra wyraz a się w dobrym 
czynieniu dla innych, zwłasz-
cza tych, kto rzy nie mogą się 
sami o siebie upomniec , kto rzy 
potrzebują codziennego wspar-
cia i naszej uwagi. 

 Zebrane s rodki chcemy prze-
znaczyc  na leczenie i rehabili-
tację oso b starszych, zakup le-
ko w oraz wszelkie wsparcie w 
zalez nos ci od potrzeb. Nawet 
najmniejszy dar złoz ony do 
skarbonki ma wielką wartos c . 
Nasze wsparcie moz e przywro -
cic  starszym oraz chorym lu-
dziom nadzieję i wiarę w sie-
bie, a takz e poczuc  się na nowo 
potrzebnymi. 

bp Ryszard Bogusz , 
dyr Wanda Falk 

tekst pochodzi z: www.luteranie.pl  

Ogłoszenia 



Informator parafialny, Nr 03 (157) 2015   21 

 Ogłoszenia 

 

UWAGA: Skarbonki przynosimy do 1 niedzieli po Wielkanocy 
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Szanowni Państwo, 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyn com, 
kto rzy przekazali 1 procent podatku na rzecz naszej 
co rki oraz wszystkim, kto rzy pamiętają o tym, by 
wspierac  innych w ich codziennych zmaganiach  z 
chorobą. Zwracamy się z pros bą o przekazanie 1 pro-
centa podatku na rzecz naszej niepełnosprawnej co rki 
Hani Fiuk, u kto rej zdiagnozowano autyzm w wieku 
niespełna 3 lat, a w wieku 1 lat epilepsję.  

We wrzes niu 2011 roku Hania skon czy 9 lat i jest 
dzieckiem wymagającym stałej opieki. Jest pod kon-

trolą neurologa i psychiatry dziecięcego. Codziennie ma zapewnioną terapię logopedycz-
ną lub pedagogiczną. Podczas prywatnych konsultacji  w gdan skiej Poradni Rubikon będą-
cej pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, otrzymujemy pro-
gramy terapeutyczne do pracy z dzieckiem w domu. Staramy się stworzyc   otoczenie 
sprzyjające nauce samodzielnos ci i angaz owac  Hanię do codziennych  zajęc  domowych. Z 
powierzonych przez Pan stwa s rodko w opłacamy leki, prywatne wizyty u specjalisto w, 
dodatkowe zajęcia, a takz e zakupujemy pomoce do terapii. Hania lubi spacery z psem i 
basen. Latem uwielbia jez dzic  z tatą na tandemie, z mamą chętnie pichci w kuchni. Lubi 
słuchac  piosenek i wierszyko w, fantastycznie reaguje na muzykę. Ostatnio z rados cią bie-
rze udział w zajęciach umuzykalniających w szkole Yamaha. Coraz chętniej wychodzi z 
domu i odwiedza nowe miejsca. Wyjs cia do teatru, na pizzę czy do cukierni  jeszcze nie-
dawno były duz ym problemem.  Mimo wielu problemo w z komunikacją czy rozpoznawa-
niem i wyraz aniem emocji, Hania jest wesoła i spontaniczna. Cieszymy się, z e jej rozumie-
nie mowy i zaso b sło w wciąz  się poprawiają, sprawniej wykonuje ro z ne polecenia, co 
bardzo wpłynęło na jakos c  naszego codziennego z ycia. Mimo, z e ro z nica w funkcjonowa-
niu między nią a ro wies nikami jest wciąz  bardzo duz a, jestes my szczęs liwi i  dumni z niej, 
widząc jak wiele wysiłku wkłada w codzienną naukę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za 
wszelką pomoc, bez kto rej Hania nie miałaby szans na większą samodzielnos c  w przyszło-
s ci. W jej imieniu prosimy o dalsze wsparcie i będziemy wdzięczni za wszelką pomoc oraz 
słowa otuchy. 

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Hani, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w ru-
bryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZA-
CJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać:  
nr KRS: 0000037904 a w polu "Informacje uzupełniające - Cel szczegółowy 
1%”:  9498 Fiuk Hanna Zuzanna 
 
Dane do wpłat darowizn:  
Fundacja Dzieciom „ Zdąz yc  z Pomocą” ul. Łomian ska 1, 01-681 Warszawa  
Bank BPH S.A. 11 1060 0076 0000 3310 0018 2611 
Z dopiskiem: 9498 Fiuk Hanna Zuzanna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. 

Dane teleadresowe:  
100 788 391 mama Hani  

adres email: pawel-fiuk@wp.pl 
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13-14.03.  Synod Diecezjalny w Koszalinie PEA Koszalin 

18.03. 14.30 Bibelstunde Rybacka 
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27-29.03.  Diecezjalny Zjazd Młodzieży PEA Sopot 
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08.03 
3. pasyjna 

 10.30     

15.03 
4. pasyjna 

  10.30 8.30     

22.03 
5. pasyjna 

  10.30        

29.03 
Niedziela Palmowa 

     
       9.30  
Zmiana czasu! 

02.04 
Wielki Czwartek 

 16.30     

03.04 
Wielki Piątek 

 15.30 17.00 8.30  10.30  12.00  

05.04 
Wielkanoc 

   9.30 10.30 13.30    

12.04 
1. po Wielkanocy 

 10.30 13.30 (!)   
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