Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Luty
Nr (29) 2/2013

Hasło roku:
Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego
szukamy
Hbr 13,14

Hasło miesiąca luty 2013 r.

Bacz, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Łk 11,35.

Drogie siostry, bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nieubłaganie szybko
minął pierwszy miesiąc 2013 roku i już pewnie wielu z nas przyzwyczaiło się do
pisania nowej daty z rokiem 2013.
Styczeń nigdy nie jest łatwym miesiącem. Nasze domowe budżety są
„świątecznie” nadwyrężone do tego dochodzi wiele noworocznych opłat,
styczeń strasznie się dłuży - można powiedzieć. Za to luty wynagrodzi nam to,
bo jest najkrótszym miesiącem w roku!
Pomimo wielu trudności z początkiem roku trzeba podkreślić, że czas ten jest
pełen radosnej treści, która przemawia do nas z kart ewangelii. Możemy się
cieszyć światłością objawioną nam w Jezusie Chrystusie. To On chce nas
wypełnić, a swoim słowem wesprzeć i podnieś z codziennej słabości.
Czy zdaliśmy sobie sprawę jak wiele On dla nas uczynił i czy potrafimy i
chcemy uszanować Jego dar nam ofiarowany?
Na te pytania tu postawione odpowiada hasło tego miesiąca: Bacz, by światło,
które jest w tobie, nie było ciemnością. Można sparafrazować te słowa i
powiedzieć: pilnuj się abyś nie utracił tego, co ci sam Jezus Chrystus ofiarował!
Boża światłość, Boża łaska jest w nas. Darowana jest nam darmo w Chrzcie!
Ale czy my korzystamy z tej Bożej mocy? Czy raczej wolimy się do niej nie
przyznawać, bo co inni powiedzą! Składać świadectwo o Chrystusie, to znaczy
ciągłe podtrzymywanie światłości w nas.
Światła nie kryje się pod korcem ale stawia tak, aby wszyscy mogli się nim
ogrzać! Czyż tego nie uczy nas Słowo Boże? Więc droga siostro i bracie
dawajmy każdego dnia dobre świadectwo, pełne światłości i nadziei. Niechaj
sam Chrystus, Jego Słowo wypełnia nas i prowadzi do żywota wiecznego!
Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII - styczeń 2013
Piszanka wzięła udział w Konkursie Biblijnym!

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany
co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Synodalną Komisję Edukacji
i Wychowania Chrześcijańskiego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w
Polsce. Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub
jej określony fragment. W tym roku tematem konkursu był: Jezus źródłem
zmian w Ewangelii Mateusza.
Do konkursu przystąpiła także nasza parafia z dwójką uczniów:
Julią i Oskarem Optacy.
26

listopada

odbył

się

I

etap

konkursu

który

(parafialny),

pozytywnie przeszła Julia Optacy.
5 stycznia 2013 roku miał miejsce II etap konkursu (diecezjalny) na
terenie

parafii

uczestniczyło 15

ewangelickiej
uczniów

i

w

Sorkwitach.

uczennic

ze

Podczas
szkół

tego

etapu

podstawowych

i

gimnazjalnych diecezji Mazurskiej. Nasza uczennica nie przeszła do
ostatniego

etapu

konkursu

(ogólnopolskiego),

ale

w

swojej

grupie

wiekowej zajęła zaszczytne 3 miejsce!
Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za uczestnictwo w konkursie.
Dziękujemy panu Adrianowi Lazarowi za przygotowanie uczniów do konkursu...

***
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Umowy zostały podpisane...
Tuż przed Świętami - 21 grudnia 2012 r. - zostały podpisane umowy na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu oraz Stacji
Socjalnej w Piszu.
W Urzędzie Miasta w Piszu o godz 13:00 zostały podpisane dwie
umowy:
1. Umowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu zadanie kontynuuje prowadzenie ośrodka od 2008 r. w ośrodku w Piszu w
terapii bierze udział 40 uczestników.
2. Umowa na prowadzenie Stacji Socjalnej w Piszu, którą ES Betel prowadzi od
04.2012 r. jej zadaniem jest opieka nad osobami samotnymi, w szczególności
leczenie ran i odleżyn.
Powyższe umowy podpisami: Burmistrz Pisza pan Jan Alicki, Prezes ES
Betel ks. Marcin Pysz oraz Wiceprezes ES Betel pani Ewa Olchowy.

***
Noworoczne Spotkanie z Marszałkiem
Już kolejny raz ks. Marcin Pysz reprezentował parafię oraz Ewangelickie
Duszpasterstwo Straży Granicznej na spotkaniu noworocznym z Marszałkiem
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Województwa Warmińsko - Mazurskiego panem Jackiem Protasem. W
spotkaniu wziął również przewodniczący sejmiku pan Julian Osiecki.
W spotkaniu wziął również udział Biskup Diecezji Mazurskiej ks. bp
Rudolf

Bażanowski

Mendroch. Poza

oraz

ewangelicki

duchownymi

kapelan

luterańskimi

byli

więzienny

ks.

przedstawiciele

Piotr
innych

Kościołów i wspólnot mniejszościowych działających na Warmii i Mazurach.
Marszałek podsumował 2012 rok oraz przedstawił plany na nowy 2013
rok, ponadto zebrani rozmawiali na temat środków finansowych jakie będzie
można pozyskać na remonty kościołów i realizację innych przedsięwzięć.

***
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Posiedzenie Rady Parafialnej w Piszu
30 stycznia 2013 r. (środa) w Piszu o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie
Rady Parafialnej.
Pierwsze spotkanie w 2013 roku było poświęcone sprawozdaniom za
2012 rok (finansowego, z życia parafii, Diakonii Piskiej, Ora Laborens) oraz
preliminarzowi na 2013 r. Ponadto Rada Parafialna zajęła się planami na 2013 r.
w zakresie koniecznych remontów, uroczystości i wydarzeń.
Rada Parafialna przyjęła również Program Diakonijny jaki będzie w
2013 r. realizowała Diakonia Piska.

***
Sprawozdanie - Diakonia Piska 2012
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu
Pomoc jest świadczona 40 osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na
codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto
osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc
odzieżową i żywnościową.
2. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch
przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W
ramach tej współpracy przeprowadzono: II Wojewódzki Turniej Tańca
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz II Wojewódzki Przegląd Małych
Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy oraz projekt
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Rękodzieło

Artystyczne.

W

roku

2013

planujemy

kontynuować

te

przedsięwzięcia.
3. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Diakonią
Pomorską w Niemczech (Pommerscher Diakonieverein) w Züssow koło
Greifswaldu. Partnerstwo ma na zadanie rozwijać działania i możliwości
Diakonii Piskiej.
Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów oraz Niemieckim
Czerwonym Krzyżem.
4. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Diakonia Piska od dwóch lat prowadzi wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic.
Wypożyczalnię prowadzi stażysta. Mamy na stanie łóżka rehabilitacyjne,
wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również
przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe.
5. Wolontariat Międzynarodowy w Piszu
W 2012 roku już kolejny raz w naszej parafii służyła wolontariuszka z
Niemiec. Czas trwania wolontariatu to 1 miesiąc. Zadania wolontariusza:
odwiedziny starszych parafian, pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Piszu i Diakonii Piskiej. Diakonia Pika ubiega się o statut Organizacji
Goszczącej.
Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:
- Diakonijna Kromka Chleba
Program jest realizowany przy wsparciu Diakonii Polskiej oraz Piekarni
Bigda z Pisza. W ramach programu Diakonia Piska rozdaje chleb osobom w
najtrudniejszej sytuacji życiowej. W roku sprawozdawczym przekazaliśmy 3
697 bochenków chleba. Pieczywo które pochodzi ze zwrotów (jednodniowy
chleb), przekazuje piekarnia jako darowiznę. Z niniejszej pomocy korzysta 33
rodziny w Piszu.
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- Program Unii Europejskiej PEAD
W ramach programu PEAD udzielamy pomocy w postaci żywności
osobom ubogim, będącym na skraju ubóstwa, niepełnosprawnym, bezrobotnym
oraz innym osobom wykluczonym społecznie. Łącznie w 2012 roku z pomocy
Diakonii Piskiej skorzystało 480 osób. Do projektu dołączyły się ewangelickie
parafię w Pasymiu i Giżycku, które odbierały żywność z Diakonii Piskiej. W
2013 roku kontynuujemy projekt, z którego skorzysta ok. 180 osób.
- Zbiórki Żywności
W 2012 roku Diakonia Piska przeprowadziła pierwszą zbiórkę żywności
we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch
dwudniowych zbiórek, podczas których pomagali harcerze ZHP w Piszu
zebraliśmy łącznie 866 kg żywności, która została przekazana rodzinom
potrzebującym

z

Powiatu

Piskiego.

Łącznie

pomoc

otrzymało

40

potrzebujących rodzin. Oraz bezdomne osoby przychodzące po pomoc do
parafii. Diakonia Piska wsparła żywnością również noclegownię w Piszu
otwartą w 2011 roku, przez co żywność otrzymało 10 bezdomnych oraz wspiera
uczniów z ubogich rodzin poprzez zakup chleba na szkolne śniadania w Szkole
Podstawowej nr 2 w Piszu.
- Dożywianie podopiecznych ŚDS
Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu
poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane
posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane
paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu
- Świąteczna akcja paczka dla dzieci
Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy
diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla
dzieci i młodzieży wykonano 10 paczek dla dzieci.
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- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+
W 2012 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa
dla seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 25 paczek, gdzie można było
poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza,
pasztety oraz kosmetyki.
- Akcja: „Szkoło Witaj!”
We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne
artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał pięcioro dzieci.
- Akcja: „Pomóż mi się wykształcić”
W 2011 roku Diakonia Piska dzięki pomocy partnerów z zagranicy
finansowała internat i pełne wyżywienie dla uczennicy LO.
- Akcja: „Prezent pod choinkę” - dla dzieci na Ukrainie
Diakonia Piska w 2012 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent
pod choinkę gdzie w sumie zebrano 11 paczek, w akcję włączyły się wszystkie
filiały piskiej parafii.
- Akcja: „Wigilijne dzieło pomocy”
Diakonia Piska w 2012 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy
rozprowadziła 84 świece na rzecz osób potrzebujących.
- Akcja: „Kiermasz Adwentowy Pisz 2012”
Podczas drugiego Kiermaszu Adwentowego zorganizowanego przez
Parafią Ewangelicko – Augsburską w Piszu udało się zaprezentować i sprzedać
prace wykonane przez podopiecznych ŚDS w Piszu. Cały uzyskany dochód
został przekazany na pokrycie kosztów operacji przeszczepu szpiku kostnego
małego Kuby ze Snopek.
Pisz, dn. 22.01.2013 r. ks. Marcin Pysz
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Przekaż 1 % DIAKONII
PISKIEJ

Wpisz KRS: 0000260697,
ale co najważniejsze dopisz cel
szczegółowy:
DIAKONIA PISKA
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Zapowiedzi wydarzeń
7-8.02.2013 - godz. 8:00 – 12:00 w Piszu – Kiermasz Odzieżowy
10.02.2013 - godz. 11:00 w Piszu- Zgromadzenie Parafialne oraz Walne
Zebranie Członków Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

***
Nasi Jubilaci w lutym
03.02

Julia Optacy

09.02

Marcin Pysz

16.02

Herta Bogacka

16.02

Stanisława Kapteina

23.02

Irena Michalczyk

24.02

Waldemar Waziński

25.02

Aneta Trojan

28.02

Hildegarda Nowik

***
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Plan nabożeństw luty 2013 r.
Wejsuny

Pisz

Biała
Piska

27.01

3.Niedziela przed
Postem

9:00

11:00

12:00

03.02

2.Niedziela przed
Postem

09:00

11:00

12:00

10.02

Niedziela
Przedpostna

13.02

Dzień Pokuty i
Modlitwy

17.02

1. Niedziela
Pasyjna
Tygodniowe
Nabożeństwo
Pasyjne

9:00

2. Niedziela
Pasyjna
Tygodniowe
Nabożeństwo
Pasyjne

9:00

11:00

17:00

17:00

9:00

11:00

21.02

24.02

28.02

03.03

3. Niedziela
Pasyjna

Ełk

10:00

Nabożeństwo w Piszu, godz. 11:00
Zgromadzenie Parafialne
17:00

11:00

17:00

12:00

10:00

12:00

10:00

***
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Łódzka kapsuła czasu
(Znalezisko w kościele św. Mateusza w Łodzi)
W

imię

Boga

Ojca

i

Syna

i

Ducha

Świętego.

AMEN

Działo się to dnia 24 czerwca 1923 roku w Łodzi w wolnej Rzeczypospolitej
Polskiej, w czasach rządów prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdy
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Wojewodą Łódzkim był Rembowski, prezydentem miasta Aleksy Rzewski,
Generalnym Superintendentem Warszawskiego Konsystorza Juliusz Bursche,
dzisiaj ten dokument po uroczystym nabożeństwie został podpisany i w kościele
luterańskim św. Mateusza złożony.
Tymi

słowami

rozpoczyna

się

tekst

dokumentu, który został odnaleziony w
kapsule

pod

ołtarzem

w

kościele

ewangelickim św. Mateusza w Łodzi.
Dokument przedstawia historię budowy
kościoła, która

została wstrzymana w

wyniku wybuchu I wojny światowej. Do
tej pory trudno było ustalić datę, kiedy prace wykończeniowe zostały
wznowione.
Z treści dokumentu poznajemy trudną sytuację gospodarczą w Polsce po
odzyskaniu niepodległości. Galopująca inflacja pochłonęła całe oszczędności
parafii i trudno było wznowić prace budowlane.
Co ciekawe z dotychczas odkrytych w parafii dokumentów żaden nie
wspominał o uroczystości z dnia 23 czerwca 1923 roku i o fakcie złożenia
kapsuły pod ołtarzem. Jak zauważa prof. Jarosław Płuciennik, prorektor
Uniwersytetu Łódzkiego, kapsuła jest rodzajem publikacji multimedialnej.
Faktycznie, oprócz dokumentu, zawierała gazety datowane na dzień jej złożenia,
oraz banknoty i monety z tamtych czasów. (…) Dotykamy tutaj tęsknoty, by
skomunikować się z przyszłością, dotykamy nostalgii za tym co będzie,
dotykamy pragnienia komunii z ludźmi, którzy przyjdą. Jest tu pragnienie
zachowania tożsamości i podkreślenia tego, że się było w danym miejscu. (…)
Oprócz warstwy historycznej dokument zawiera również pozytywne
przesłanie dla tych, którzy będą w tym kościele się gromadzić, by pielęgnować
swoją wiarę. W dokumencie czytamy: Kiedy ten dokument zostanie
odnaleziony, nas już długo na tej ziemi nie będzie! Prosimy tych, którzy po nas
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przyjdą: Bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, kochajcie również
czystą i niesfałszowaną Ewangelię i trwajcie wiernie przy dziedzictwie
Reformacji, wierni aż do śmierci!
Prace w kościele św. Mateusza, w czasie
których doszło do odkrycia znaleziska,
prowadzone są w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego pn.: „Prace konserwatorskie,
restauratorskie

i

modernizacyjne

zabytkowego

kościoła

Ewangelicko-

Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi” i
współfinansowane

są

ze

środków

unijnych.

***
HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Szpital miejski w Piszu.
Obiekt został zbudowany w 1908 r. Podczas działań wojennych w 1915 r.
został spalony przez Rosjan. Szybko odbudowany otrzymał nowe wykończenie
architektoniczne, w znacznym zakresie zachowane do czasów współczesnych.
Do końca I wojny światowej mieścił się w nim lazaret wojskowy. W
latach trzydziestych obiekt zmodernizowano. Była to na owe czasy wzorcowa
placówka na 125 łóżek, wyposażona w nowoczesny aparat Roentgena.
W okresie międzywojennym szpital działał pod patronatem kliniki
Uniwersytetu w Królewcu.
W styczniu 1945 r. część wyposażenia została wywieziona do ZSRR. Po
zakończeniu działań wojennych utworzono tu szpital wojskowy działający do
końca 1956 r. Od 1957 r. stał się szpitalem powiatowym.
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W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. szpital został
znacznie rozbudowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny.
Władysław Preneta

***
ŚWIATY WOKÓŁ NAS- ZIELONOŚWIĄTKOWCY
Wznoszą do góry ręce w trakcie modlitwy, wykrzykują nie zawsze
zrozumiałe słowa, mówią często” Alleluja” „Chwała Bogu”. Zwracają się do
siebie niejednokrotnie per „bracie” i „siostro”. Mówią, że narodzili się na nowo.
Potocznie nazywani są zielonoświątkowcami lub charyzmatykami, ale w
naszym

kraju

ich

kościoły

nazywają

się

różnie-jest

więc

Kościół

Zielonoświątkowy, Kościół Boży w Chrystusie, Chrześcijańska Wspólnota
Zielonoświątkowa i kilka pomniejszych wspólnot tego typu. Istnieją tez zbory
zielonoświątkowe o charakterze lokalnym. W Polsce jest ok 40 tysięcy
charyzmatyków ewangelikalnych. Wywodzą się z protestantyzmu, ale lubią
siebie określać jako kontynuację odrodzonego chrystianizmu z pierwszych
wieków. Sięgnijmy do internetowych zasobów Wikipedii ,która tak określa
ów nurt ewangelikalny: „Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam
chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.
Powstał w Stanach Zjednoczonych w 1901, kładzie duży nacisk na osobiste
przeżywanie wiary oraz dary Ducha Świętego, w tym prorokowanie,
uzdrawianie chorych (np. przez nałożenie rąk i modlitwę), dar glosolalii (tj.
mówienia językami, chodzi tu o języki, których osoba mówiąca nie zna i nie
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może znać), wypowiadane w innym stanie świadomości (wspomniane w
rozdziale 12 Pierwszego Listu do Koryntian). Pentekostalizm szerzej pojęty
obejmuje także ruch charyzmatyczny, który często nie wyodrębnił się w
oddzielne wspólnoty, działając w łonie Kościoła Katolickiego (np. Odnowa w
Duchu Świętym) oraz zborów protestanckich. Wyznawcy są nazywani
powszechnie zielonoświątkowcami z uwagi na najważniejsze dla nich święto
Zesłania Ducha Świętego, w Biblii (Dz. Ap. 2,1) „
Tyle definicji, a teraz coś z życia- znam ten ruch dość dobrze i mogę
powiedzieć, że tworzą go różne społeczności-jedne z nich są grupami w miarę
dojrzałymi, inne bazują na skrajnym emocjonalizmie i poszukiwaniu wrażeń. Są
to tzw. wolne kościoły praktykujące chrzest wiary w wieku dorosłym oraz
proste w formie nabożeństwa- jest podczas nich śpiewanych kilka pieśni gospel,
rytmicznych

i

bardzo

społeczności w pewien

sentymentalnych,

wprowadzających

uczestników

typ emocji-jest to swego rodzaju pobudzenie

uczuciowe, nierzadko na granicy ekstazy, co wyraża się często w
pokrzykiwaniach, klaskaniu w dłonie, a nawet podskakiwaniu czy też w tańcu
„przed Panem”, gdyż

wszystko w ich życiu musi się odnosić do Pana.

Charyzmatycy uważają się za ludzi wierzących, ludzi „pełnej ewangelii”twierdzą, że dary Ducha Świętego nie przeminęły, ale że są dostępne dzisiaj dla
każdego kto się narodzi na nowo/ nawróci/ oraz przeżyje tzw. chrzest Duchem
Św. Ten chrzest manifestuje się

najczęściej „mówieniem językami” tzw.

glosolalią. Czym się to charakteryzuje? „Obdarowany” zaczyna wypowiadać lub
wykrzykiwać niezrozumiałe frazy dźwiękowe, których nie da się jakoś określić,
chociaż pojawiają się w nich pojedyncze słowa z różnych języków, towarzyszy
temu dość silne przeżycie emocjonalne. Najczęściej ten dar przekazywany jest
na nabożeństwie po tzw. nałożeniu rąk na penitenta i przy wtórze dźwięków
wydawanych przez innych „wierzących”. Oczywiście pastor lub osoba
prowadząca modlitwę o „wylanie Ducha Św.”odwołuje się do praktyki kościoła
wczesnochrześcijańskiego odczytując stosowne fragmenty o tzw. wkładaniu rąk
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przez

apostołów

na

wierzących.

Spotkałem

się

na

nabożeństwach

charyzmatycznych z chóralnym śpiewem „na językach” bywałem też świadkiem
„orędzia od Pana” na językach kiedy to jedna osoba tłumaczyła na język polski
niezrozumiałe dźwięki wydawane przez kogoś innego z „wierzących” Poza tym
darem, zielonoświątkowcy lubią powoływać się także na inne dary duchowe
np. dar uzdrawiania, z tym że tutaj nie wszystko jest takie oczywiste, a
uzdrowienia dzieją się równie często jak i w innych grupach chrześcijańskich.
Oczywiście gdyby zapytać zielonoświątkowca czy doświadczył takiego
uzdrowienia będzie twierdził, że tak i to wielokrotnie, ale to raczej jego pobożne
życzenie niż fakt który mogą potwierdzić lekarze. Nie twierdzę wcale , że jest to
mistyfikacja, zdarzają się wszakże wśród charyzmatyków rzeczy szczególnepochodzące niewątpliwie od Boga, ale wiele uzdrowień ma charakter raczej
emocjonalny lub dotyczy psychofizycznej sfery człowieka. W każdym bądź
razie chrześcijanie ci lubują się w składaniu świadectw na temat „działania
Pana” w ich życiu i zazwyczaj to także stanowi ważną część ich nabożeństwa.
Centralnym elementem ich społeczności bywa kazanie pastora lub kogoś ze
starszych zboru. Kazania dotyczą różnych spraw-etyki życia, napomnień
duszpasterskich, spraw eschatologii oraz nawrócenia- to ulubiony temat
charyzmatyków uważających, że każdy człowiek / więc także i np. my
ewangelicy/- potrzebuje „nowego narodzenia”, a potem oczywiście „chrztu
Duchem”.

Środowisko

zielonoświątkowców

cechuje

się

specyficznym

żargonem językowym, dobroczynnością, gościnnością i często sporą dozą
naiwności wobec ludzi których spotykają. Słyszałem o różnych naciągaczach
którzy starali się wykorzystywać charyzmatyków, naciągać ich finansowo, ale to
wynika

z

postawy

zielonoświątkowców

wobec

rzeczywistości.

Są

chrześcijanami bez wątpienia, może nieco nazbyt uczuciowymi i radykalnymi w
swoich poglądach, ale dzięki nim różni ludzie przyjmują chrześcijańską wizję
świata. Słyszymy przecież o eks-przestępcach, którzy zostają pastorami i są
żywym świadectwem Bożej ingerencji w sprawy tego świata. Wiele osób
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zaczyna dzięki temu czytać Biblię, zastanawiać się nad swoim życiem, a to
prowadzić może do procesu nawrócenia się do Boga. Czasem przeżycia
zielonoświątkowe mogą pomóc w rozwoju duchowym , a czasem zaszkodzić.
Pomimo to uważam, że charyzmatycy są potrzebni, a ich niekonwencjonalne
postępowanie pozwala głosić Ewangelię Pana Naszego Jezusa Chrystusa i z tego
należy się cieszyć.
Wiesław Czupryński z Łomży

***
KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
Szarlotka Sypana
Składniki:


1 kg jabłek (ok. 6 średnich sztuk)



1 łyżeczka cynamonu (opcjonalnie)



1 szklanka mąki



1 szklanka kaszy manny



3/4 szklanki cukru (ja dałam brązowy, oryginalny przepis jest z białym)



1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia



cukier wanilinowy (opcjonalnie, gdy używamy kwaśnych jabłek)



szczypta soli



3/4 kostki zimnego masła
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Wkładamy masło do zamrażarki na czas przygotowań, aby szybko schłodziło
się. Jabłka obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach – jeśli lubimy
cynamon możemy dodać łyżeczkę tej przyprawy do jabłek i wymieszać.
Włączamy piekarnik i nastawiamy go na temperaturę 180ºC. Teraz do dużej
miski wsypujemy suche składniki: mąkę, kaszę, proszek, cukier, cukier
wanilinowy i sól. Dokładnie je mieszamy i dzielimy na 3 części. Wykładamy
tortownicę lub kwadratową blaszkę o średnicy od 20-24 cm pergaminem. Na
dno wsypujemy 1/3 suchych składników. Na wierzchu rozsypujemy
równomiernie połowę jabłek (nie należy ich odciskać z wody oraz nie
uklepujemy ich na cieście). Na jabłka sypiemy następną część proszku. Potem
kolejna warstwa jabłek i ostatnia część suchych składników. Wyjmujemy masło
z zamrażarki i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Układamy na wierzchu
ciasta. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez ok. godzinę.
Szarlotkę kroimy dopiero po przestygnięciu. Sok z jabłek utworzy wraz z
suchymi składnikami wspaniałe ciasto, a masło stworzy na wierzchu chrupiącą
skórkę. Żałuję, że nie miałam w domu lodów – wspaniale by się komponowały.
SMACZNEGO 

Paulina Pysz
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