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

Hasło miesiąca maj 2013 r.
Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych!
Prz 31,8
Drogie siostry, bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Miesiąc maj jest pełen wielu kolorów. Przyroda przypomina nam ponownie, jak
wspaniale Pan Bóg stworzył ten Świat i jaką funkcję nam ludziom polecił.
Obserwujemy bujny rozkwit roślinności, rolnicy wyjechali w pola, aby siać
zboża na codzienny chleb. Powoli przylatują bociany, tak ściśle związane z
wiosną u nas na Mazurach oraz wiją swoje gniazda, aby kolejne pokolenie
mogło rozpocząć swoją życiową wędrówkę.
A my ludzie, chrześcijanie, czy dostrzegamy to otaczające nas piękno? A może
jesteśmy zajęci tylko sobą, swoim codziennym biegiem i nie widzimy jak wiele
Bóg dla nas czyni?
Hasło maja wzywa nas do otwartości, do obrony człowieka potrzebującego,
człowieka opuszczonego. Co trzeba zrobić, aby otworzyć usta swoje?
Współczesny człowiek powinien zacząć od otwarcia się na Boga, Jego miłość,
Jego stworzenie. Zacznijmy to od dostrzegania np. otaczającej nas przyrody,
otaczających nas ludzi. Tu szukajmy Boga, jak nie potrafimy dostrzec Go w nas.
Szukajmy w Jego Słowie danym nam na kartach Pisma Świętego. Takie
otwarcie własnego serca pomoże mi otworzyć swoje usta, aby nieść pomoc i
wsparcie dla potrzebującego i opuszczonego.
Tak często mówimy, że nie dostrzegamy takich ludzi, albo że są sobie sami
winni - swojej trudnej sytuacji. Czy czasem nie jest to jedynie wymówka?! Czy
czasem nie wydajemy wyroku nad bliźnim naszym dla wyciszenia własnego
sumienia? Zastanówmy się jak podchodzimy do drugiego człowieka.
Trzeba nam otwartego serca, otwartych ust i pomocnych dłoni.
Tego wam życzę drogie siostry i bracia, abyśmy nie zapominali o poszukiwaniu
Boga, Jego Słowa, ale również abyśmy nie zapominali o bliźnim naszym.
Niechaj Boża miłość zapali nasze serca, usta i ręce do służby dla Boga i
drugiego człowieka.
Ks. Marcin Pysz
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***

Z ŻYCIA PARAFII – kwiecień 2013

Wielkanocne Spotkanie ŚDS w Piszu

Tuż przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się Wielkanocne
Spotkanie uczestników terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Piszu.
21 marca 2013 r. w kaplicy
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Piszu podopieczni
pod opieką terapeutów przedstawili
,,Pasję,, Jezusa Chrystusa.
Widowisko wyreżyserowane zostało
przez gościa z Niemiec-Panią Renate
Lamke oraz Panią Magdalenę
Masłowskąinstruktorkę
ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy. Brali w nim udział
instruktorzy, stażyści, podopieczni.
Po przedstawieniu w sali spotkań
odbyło się śniadanie wielkanocne.
Przybyli na nie zaproszeni goście z
MOPS
,Urzędu
Miejskiego
,Starostwa Powiatowego w Piszu i
Stowarzyszenia Betel. Uczestnicy
spożywali dania przygotowane przez
podopiecznych domu, między innymi
żurek z kiełbasą, klops, sałatki, ciasta.
Po widowisku wszyscy spotkali się przy stole. Wśród gości przybyli m.in.:
przedstawiciele MGOPS w Piszu, Kurator Parafii Ewangelicko - Augsburskiej
w Piszu oraz Wiceprezes ES Betel pani Ewa Olchowy, w imieniu Starosty
Powiatu Piskiego pani Bożena Nowicka.
***
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Wizyta delegacji Joannitów w Piszu
W dniu 16 kwietnia 2013 r. przyjechała delegacja
Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej do parafii
w Piszu. Delegacja była w składzie: pani Heidi
von Rosenberg oraz Christoph von der Groeben.
Pan von Groeben jest nowym Komendatorem
Komandorii Pruskiej.
W ramach spotkania podsumowano kolejny czas
pracy Stacji Socjalnej w Piszu oraz rozmawiano o
planach na przyszłość, w szczególności zaś o
wspólnych zamierzeniach i projektach.
***

Dni Polskie w Holandii
W Holandii obchodzono Dni Polskie, tzn. dni podsumowania współpracy, jaką
prowadzi Kościół Ewangelicki w Holandii z poszczególnymi parafiami
ewangelickimi w Polsce.

Kościół Luterański reprezentowali: Biskup Kościoła ks. bp. Jerzy Samiec,
koordynator ds. kontaktów polsko - holenderskich pani Anna Wrzesińska oraz
Proboszcz PEA w Piszu ks. Marcin Pysz.
Ks. Pysz wygłosił wykład na temat opieki nad osobami psychicznie chorymi
oraz upośledzonymi. Podczas konferencji przedstawiony został również zakres
opieki jaki funkcjonuje w Holandii.
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Konferencja zakończyła się wspólną modlitwą podczas której błogosławieństwa
udzielił ks. bp Jerzy Samiec.
Dzień Holenderski, czyli analogiczne spotkanie dla polskich parafii, które mają
partnerskie kontakty z Holandią, zaplanowano w tym roku w Warszawie w
sobotę 26 października.
***

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel jest OPP
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel otrzymało status
Organizacji Pożytku Publicznego!
W dniu 23 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego nadał ES Betel status OPP.
Oto przedmiot nieodpłatnej
publicznego ES Betel:

działalności

pożytku

a) organizowanie koncertów i imprez muzycznych – kod PKD 92.31.C
b) organizowanie wystaw, urządzanie konkursów, przeglądów i festiwali – kod
PKD 92.31.E
c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie
sklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
d) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD
88.99.Z
e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane,
szkolenia,
konferencje, seminaria w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla
pracowników,
członków
stowarzyszenia,
wolontariuszy
i
innych
zainteresowanych osób – kod PKD 85.59.B
f) pozostała działalność związana ze sportem – kod PKD 93.19.Z
g) działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z
Od 2014 roku będzie można również przekazywać 1 % na rzecz Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel...
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***

Wizyta delegacji z Czerwonego Krzyża z Niemiec
W czwartkowe przedpołudnie 25 kwietnia
do Pisza, tradycyjnie jak co roku,
przyjechał transport pomocy dla osób
potrzebujących. W transporcie znalazły
się łóżka rehabilitacyjne, pampersy dla
osób dorosłych, środki opatrunkowe oraz
ubrania dla potrzebujących. Niniejsza
pomoc trafi do osób najbardziej
potrzebujących mieszkających na terenie
Powiatu Piskiego za pośrednictwem
Stacji Socjalnej w Piszu prowadzonej
przez Ewangelickie Stowarzyszenie
Betel oraz Diakonii Piskiej.
Serdecznie dziękujemy panu Dr Grosowi za zorganizowanie tegorocznego
transportu. Serdecznie również dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy
rozładunku i przyjęciu gości. Obiad dla naszych gości przygotowali uczestnicy
terapii Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
***

Wprowadzenie proboszcza w Poznaniu
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27 kwietnia 2013 r. ks. Marcin Pysz wraz z małżonką Pauliną wziął udział w
uroczystym wprowadzeniu poznańskiego proboszcza.
Proboszczem w Poznaniu został ks. Marcin Kotas przyjaciel z czasów
studenckich piskiego proboszcza. Ks. Marcin Kotas po studiach odbył praktykę i
wikariat w PEA w Skoczowie, następnie został powołany na wikariusza Biskupa
Kościoła. Po tragicznym wypadku w Smoleńsku został mianowany
proboszczem - administratorem Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w
Warszawie. W październiku 2012 r. ks. Marcin Kotas wraz z małżonką Anną
wziął udział w uroczystości wprowadzenia w urząd naszego proboszcza w
Piszu.
W imieniu naszej Parafii życzymy ks. Marcinowi Kotasowi wiele Bożego
błogosławieństwa w służbie duszpasterskiej w stolicy Wielkopolski.
***

Mały Wielki Procent
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Darczyńcom
za
przekazanie
swojego 1% podatku na rzecz
Diakoni Piskiej.
Dzięki Waszemu wsparciu możemy
pomagać potrzebującym.
Bóg zapłać!

***

Zapowiedzi wydarzeń
30.05.2013 r. – godz. 10:00- Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej w
Mikołajkach. Wszystkich chętnych na wyjazd zapraszamy do zapisania się na
listę, która dostępna jest w kancelarii parafialnej oraz po niedzielnych
nabożeństwach. Koszt 10 zł od osoby. Zapraszamy!
***
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Nasi Jubilaci w maju
02.05.

Olchowy Dariusz

20.05.

Benbenek Heine

03.05.

Dardzińska Brygida

21.05.

Bielska Lucyna

03.05.

Gajewska Małgorzata

21.05.

Czerwińska Anna

03.05

Gryczan Else

28.05.

Jakubczyk Katarzyna

05.05.

Kapteina Anna

28.05.

Kapteina Bernard

08.05.

Waziński Gerhard

29.05

Jabłońska Karina

15.05.

Konert Laura

30.05.

Mężak Paweł

15.05

Żebrowska Agnieszka
***

Plan nabożeństw maj 2013 r.
Wejsuny

Pisz

9:00

11:00

05.05.

5.Niedziela po
Wielkanocy

09.05.

Wniebowstąpienie
Pańskie
6. Niedziela po
Wielkanocy

09:00

11:00

12.05.

1. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
2. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
Święto
Trójcy
Świętej
1. Niedziela
Po Trójcy Świętej

9:00

11:00

19.05.

20.05.

26.05.

02.06.

Biała
Piska
13:00

Ełk

17:00
13:30
13:00

17:00

9:00

11:00

9:00

11:00

***
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13:30

13:00

Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne
Czwartki godz. 17:00; pl. Daszyńskiego 12A
Tematy Godzin Biblijnych wiosna 2013

1.

16.05.2013 r.

Ofiarowanie syna - 1 Mż 22,1-19

2.

23.05.2013 r.

Nie jak, tylko co - 2 Mż 3-4,17

3.

06.06.2013 r.

Odkupienie.
***

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Według GUS jest nas 71 tysięcy!
GUS podał dane dotyczące przynależności religijną Polaków. Luteranizm jest
czwartym wyznaniem pod względem liczby wiernych.
- Trzecim co do wielkości, spośród innych niż rzymskokatolickie, wyznaniem są
w Polsce luteranie czyli wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, liczący
prawie 71 tys. osób, co stanowi 0,18 proc. ogółu ludności Polski, a 0,20 proc. –
ogółu osób o określonym statusie wyznaniowym - podał Główny Urząd
Statystyczny.
Dane pochodzą z opublikowanego ostatnio przez GUS raportu pt. "Ludność.
Stan i struktura demograficzno-społeczna". Podczas ostatniego spisu
powszechnego zadano Polakom pytanie o deklarowaną przynależność
wyznaniową, ale miało ono charakter dobrowolny i zawierało kategorię
odpowiedzi: „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.
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- W 2011 roku pytanie o przynależność wyznaniową znalazło się na formularzu
do spisu ludności w Polsce po raz pierwszy od 1931 roku - podaje GUS.
Najwięcej wiernych ma Kościół rzymskokatolicki, z którym utożsamiają się
blisko 34 miliony Polaków. Na kolejnych pozycjach znalazły się Kościół
Prawosławny i Związek Wyznania Świadków Jehowy. Za kolejnym na liście
wyznaniem luterańskim są natomiast m.in.: Kościół greckokatolicki, Kościół
Zielonoświątkowy i Kościół Starokatolicki Mariawitów.
Na pytanie o przynależność wyznaniową odpowiedziało ponad 91 proc. osób.
Odmówiło takiej odpowiedzi 7,1 proc., a ponad 2,4 proc. pytanych
zadeklarowało, że nie należy do żadnego wyznania.
***

Trwa zbiórka na Bratnią Pomoc
Trwa zbiórka ofiar pieniężnych na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa.
Wpłacanie przez wiernych Kościoła ewangelickiego środków finansowych na
tzw. "bratnią pomoc" odbywa się już od 150 lat i stało się jednym z
tradycyjnych zwyczajów praktycznej pobożności.
Zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce trwa od Świąt
Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego.
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W roku 2012 wierni zebrali prawie ćwierć miliona złotych. Zebrane fundusze
wspomogły Ewangelicki Dom Opieki Emaus w Dzięgielowie, budowę nowego
centrum parafialnego w Drogomyślu, prace remontowe w parafiach Pasym,
Sorkwity, Wieszczęta, Wisła-Głębce, Piotrków Trybunalski, Radom,
Czerwionka, Laryszów, Lasowice, Lubienia, Mysłowice, Pokój, Wołczyn,
Zabrze i św. Krzysztofa we Wrocławiu. Ofiara konfirmantów została
przeznaczona na remont ośrodka wypoczynkowego parafii w Jeleniej Górze
Cieplicach.
Geneza akcji sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król Gustaw Adolf
pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając
im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu
16 września 1632 r.
W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować
królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała
po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika.
Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa
Adolfa,
aby
wspomóc
tymi
pieniędzmi
ewangelicką
diasporę.
W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który
obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (GustavAdolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
Prezesem Bratniej Pomocy im. Gustaw Adolfa w Polsce jest ks. Tadeusz
Makula, proboszcz parafii w Żorach.
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Wsparcie z ofiar na BPGA otrzymywała w latach ubiegłych także nasza parafia.
Dlatego jak co roku prosimy o przekazywanie ofiar na ten cel.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie parafii od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:30-!5:00 oraz po niedzielnych nabożeństwach.
Za każdy dar serca serdecznie Bóg zapłać!
***

Historia luteranizmu w Polsce-

Nowa książka pod red. J. Kłaczkowa
Ukazała się w sprzedaży monumentalna, 3-tomowa praca zbiorowa pt.
„Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)”, pod redakcją
naukową pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr. hab. Jarosława
Kłaczkowa, znanego m.in. z kilku monografii i redakcji prac zbiorowych
dotyczących dziejów polskiego protestantyzmu.

Poszczególne tomy noszą tytuły: „W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów”
(omówiono w nim czasy nowożytne i tereny Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego oraz Prus Książęcych), „Pod zaborami i obcym panowaniem”
(zakres chronologiczny obejmuje okres od rozbiorów do odrodzenia się państwa
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polskiego w 1918 r.), oraz „W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na
emigracji” (dzieje polskiego luteranizmu w XX w.).
Całość w trzech tomach liczy ponad tysiąc stron i stanowi najpełniejsze
dotychczas opracowanie dziejów luteranizmu w Polsce.
Współtworzyli je m.in. tacy wybitni historycy, jak profesorowie Jan
Harasimowicz, Junusz Maciuszko, Janusz Małłek, Karol Karski, Tadeusz
Stegner i inni.
Książka została wydana przez toruńską oficynę Adam Marszałek. Więcej:
Wydawnictwo
J. Kłaczkow (red.), Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.),
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013: t. 1. W czasach Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, ss. 265 (ISBN: 978-83-7780-416-2), t. 2. Pod zaborami i obcym
panowaniem, ss. 351 (ISBN: 978-83-7780-652-4), t. 3. W ramach
Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji, ss. 388 (ISBN: 978-83-7780653-1).
***

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - ŚWIAT

Szwedzi przed wyborami
15 września br. szwedzcy luteranie pójdą do urn i wybiorą nowe rady parafialne,
rady diecezjalne i najważniejszy organ władzy w Kościele – synod. Krótko po
Wielkanocy zamknięte zostaną listy kandydatów, którzy do września zabiegać
będą o głosy. W głosowaniu mogą brać udział członkowie Kościoła Szwecji,
którzy ukończyli 16 lat. W ostatnich wyborach do wszystkich gremiów wybrano
36 tys. osób.
Wybory zadecydują o działaniach Kościoła Szwecji na najbliższe lata. W
wyścigu wyborczym startują zarówno świeccy, jak i duchowni, a ci ostatni nie
są w żaden sposób faworyzowani. W przypadku Synodu Kościoła, a więc
najwyższej władzy w Kościele Szwecji, inaczej niż jest to w wielu innych
Kościołach luterańskich na świecie, biskupi z wyjątkiem Arcybiskupa Uppsali
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nie mogą brać udziału w głosowaniu. Wolno im natomiast zabierać głos na
plenum synodu.
Z wielką uwagą obserwowane będą również inne wybory – nowego
Arcybiskupa Uppsali i Prymasa Szwecji.
Obecny prymas abp Anders Wejryd przechodzi w stan spoczynku. 5 września
odbędą się wstępne wybory, w których nominowani zostaną kandydaci i
kandydatki. Nowy arcybiskup lub arcybiskupka Uppsali zostanie wybrany/a 15
października pod warunkiem uzyskania ponad 50% głosów w pierwszej turze.
W razie nie zdobycia wymaganej większości kolejna tura między dwoma
kandydatami z najlepszym wynikiem odbędzie się 29 października. Uroczyste
wprowadzenie w urząd Arcybiskupa Uppsali odbędzie się 15 czerwca 2014 roku
w Katedrze w Uppsali.
Niewykluczone, że po raz pierwszy w historii Kościoła Szwecji Arcybiskupem
Uppsali może zostać kobieta. Podczas poprzednich wyborów kobiety były już
kandydatkami, jednak nie brakowało głosów, że Kościół Szwecji nie jest jeszcze
gotowy na kobietę-arcybiskupa. Od tego czasu wiele się zmieniło, a wśród
najpoważniejszych kandydatów jest biskup diecezji Lund Antje Jackelén, trzecia
biskupka w historii Kościoła Szwecji. Bp Antje Jackelén urodziła się w
Niemczech i jest jedną z najbardziej znanych teolożek luterańskich na świecie –
była profesorem teologii systematycznej na Uniwersytecie w Lund oraz
Luterańskim Seminarium Teologicznym w Chicago. Bp Jackelén ma męża,
który jest również księdzem, oraz dwie córki.
Poważne szanse ma również obecny biskup Uppsali Ragnar Persenius
(sufragania archdiecezji Uppsali), a także bp Thomas Söderberg z diecezji
Västerås - obydwaj biskupi byli kontrkandydatami abp. Wejryda podczas
ostatnich wyborów.
***
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HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
.

Zabytki Pisza – Ratusz
Ratusz w Piszu zaistniał już w XVII w. Na planie ukazującym Pisz w
1884 r. zaznaczono bryłę ratusza zamykającą południową pierzeję rynku. Ten
właśnie budynek przetrwał do 1889 r. gdy wykonywano najstarszą znaną
fotografię Pisza, przedstawiającą stary ratusz przed rozbiórką.
Trzy lata później za francuskie pieniądze pochodzące z kontrybucji
wojennej (po klęsce Francji w wojnie z Prusami w latach 1870 – 71)
wybudowano w tym samym miejscu nowy obiekt, który istnieje do dziś.
Neogotyckiej budowli charakteru nadają ostrołukowe okna i gzymsy z
cegły oraz widoczny od strony rynku zegar. Ratusz zwieńczony jest sygnaturką
z wiatrowskazem, na którym można odczytać datę zakończenia budowy 1901 r.
Uwagę zwracają piękne dębowe drzwi główne, ręcznej roboty z żelaznymi
okuciami. Na skrzydłach widnieje herb Pisza – głowa Jana Chrzciciela oraz herb
Prus Wschodnich - pruski czarny orzeł.
Na koniec ciekawostka: Na rynku przed wejściem głównym do ratusza
stał pomnik Otto von Bismarcka naturalnej postaci w mundurze kirasjerskim.
Ufundowany został przez właściciela browaru Bergera w 1910 r. w czasie wojny
1914 podczas pobytu Rosjan w Piszu pomnik został zdjęty, a piedestał
wywieziony w głąb Rosji. Tam w nieznanych okolicznościach trafił aż do
Chabarowska na Syberii. Jako zdobycz wojenna był ozdobą kasyna oficerskiego
24 pułku strzelców syberyjskich.
Do końca wojny nie powrócił już do Pisza. Dopiero w 1931 r. został
wykupiony od Rosjan za 6 000 marek w złocie i uroczyście w asyście wojska i
licznie zgromadzonego tłumu oraz władz został ponownie ustawiony przed
ratuszem. Przetrwał do 1945 r. kiedy to został zrabowany przez wojska
sowieckie i wywieziony do ZSRR. Tam przepadł bez wieści. Jako że był odlany
z brązu, najprawdopodobniej został przetopiony na złom.

Władysław Preneta
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ŚWIATY WOKÓŁ NAS- SOBOTNICY
Miesiąc temu prezentowałem tutaj adwentystów, a dzisiaj idąc ich szlakiem
przyjrzyjmy się niewielkiej,
ale interesującej wspólnocie Kościoła
Chrześcijan Dnia Sobotniego. Wywodzą się spośród adwentystów i od nich też
przejęli część wierzeń, ale zarazem dystansują się wobec KAD7 a nawet bywają
wobec nich krytyczni. Wpierw zacytujmy tutaj kilka słów z Wikipedii o w/w
kościele „ Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego akceptuje teologię
ewangelikalnego chrześcijaństwa – Biblia jedyną regułą wiary,
usprawiedliwienie grzesznika z łaski, nowonarodzenie, Jezus jedynym
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, spowiedź jako indywidualna modlitwa
pokutna do Boga, chrzest przez zanurzenie, ewangelizacja, widzialny powrót
Chrystusa, odrzucanie kultu obrazów i świętych. Cechy, które wyróżniają go od
reszty ewangelikalizmu to m.in.: antytrynitaryzm – Duch Święty nie jest osobą,
lecz mocą pochodzącą od Ojca i Syna , a dzień sobotni jest dniem odpoczynku
dla chrześcijan, pobłogosławionym i uświęconym przez Boga,
nieprzemijającym w czasie. Zachowywać go należy od zachodu słońca w piątek,
do zachodu słońca w sobotę. Chrześcijanie Dnia Sobotniego nie spożywają
pokarmów nieczystych (m.in. mięsa wieprzowego) oraz krwi, nie używają
tytoniu i narkotyków, uznają śmiertelność duszy (kondycjonalizm) – zmarli
pozostają w nieświadomym stanie aż do chwili zmartwychwstania. Praktykują
umywanie nóg przed Wieczerzą Pańską” Tyle suchych informacji, ale jacy są ci
chrześcijanie sobotni? Nieco zapalczywi jak to bywa w małych społecznościach
i przekonani o posiadaniu przez siebie „nieskalanej ewangelii” przechowanej
przez waldensów , lollardów i Bóg raczy wiedzieć kogo jeszcze do naszych
czasów. W pobliżu Polski występują podobne wspólnoty w Czechach,
Niemczech i na Ukrainie, które wespół z polskim kościołem sobotników tworzą
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dość luźną federację konfesyjną. Sobotników poznałem poprzez Internet i
prenumerowane pismo „Duch Czasów”, w którym prezentowali swoje
przekonania. Kupiłem u nich książkę Arkadiusza Wiśniewskiego o Trójcy i ta
książka stała się źródłem mojej dalszej drogi ku unitarianom, ale o tej grupie
opowiem za miesiąc. Otóż autor tej pozycji sugeruje, iż Bóg Abrahama, Izaaka
i Jakuba nadal jest tym samym Bogiem jednorodnym, którego wyznawali
Izraelici a nie złożonym z trzech osób. W dość inteligentnie napisanej książce
zaprezentowano poglądy antytrynitarne, które są podwaliną doktryny
sobotników i kością niezgody z pozostałymi chrześcijanami.
Był czas, że sam optowałem za taką wizją Boga, tylko tak na zdrowy rozum
zastanówmy się …jakie znaczenie dla naszego życia ma to czy Bóg jest
trójjedyny czy też tylko jedyny? Wydaje mi się, że zagłębiając się w
teologicznych rozważaniach tracimy sens tego co istotne , a sensem jest przecież
więź z Panem Wszechrzeczy. Sobotnicy prowadzą kilka blogów w sieci i
zajmują się tam nieustannie przekonywaniem do swoich teorii i poglądów, i tak
np. twierdzą oni, że naród wybrany w zasadzie utracił wybranie i Żydzi nie są
już źrenicą Bożego spojrzenia, nietrudno się domyśleć kto teraz jest pod
szczególną opieką Przedwiecznego. To właśnie jest problemem małych grup
wyznaniowych- owe zdumiewające przekonanie o własnej wyjątkowości i o
szczególnym wybraniu do dzieła Bożego. Sabatarianie, bo i taką nazwa bywają
oni określani, lubią polemikę i często się potykają np. ze Świadkami Jehowy
będąc dla tych ostatnich niezłym utrapieniem, gdyż posługują się podobną
retoryką i gorliwością głoszenia swoich poglądów co powoduje, że Świadkowie
tracą swoją zwyczajną pewność siebie i mówiąc kolokwialnie „dają ciała”.
Sobotnicy są przekonani o kultywowaniu soboty i traktują ją w sposób podobny
do adwentystów. W piątkowe wieczory gromadzą się na modlitwie i
studiowaniu Biblii, a w soboty miewają nabożeństwa. Ciekawe jest to, że
podobnie jak adwentyści mają swoje publikatory konfesyjne- „lekcje biblijne’”
z tekstami na każdy dzień i z fragmentem Biblii do interpretacji. Adept KCHDS
powinien codziennie studiować owe lekcje i robić w nich notatki którymi potem
może się podzielić z innymi podczas sobotniego nabożeństwa. Owe zauroczenie
sobotą opiera się na kilku ważnych, wg nich, argumentach np., że jest ona
ustanowieniem Bożym na wszystkie czasy i dla wszystkich ludzi, że była
obchodzona od stworzenia świata i jest pamiątką tegoż stworzenia. Oczywiście
sabatarianie negują proroctwa pani Ellen White i nawet wydają broszury ostro
im zaprzeczające. Sobotnicy piją herbatę i kawę w odróżnieniu od adwentystów
i są mniej rygorystyczni wobec diety jarskiej- spożywają mięso i nawet
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propagują kuchnię typu biblijnego odwołując się do starego Prawa. Ludzie ci
przypominają mi tzw. Żydów mesjańskich tyle że nie obrzezują swoich synów i
są gotowi pomóc bliźnim nawet w czas świętego sabatu. W grupie tej zdumiewa
przywiązanie do soboty jako dnia odpoczynku i zbliżenia do Boga, gdybyśmy
tak chcieli traktować nasz szabat- niedzielę w taki sposób jak oni swój traktująto byłaby to dobra droga do pogłębienia naszej relacji z Panem Bogiem i innymi
wierzącymi. Sobotnicy mają zbory rozsiane po całym kraju, a w naszym pobliżu
jest Elbląg i ich kaplica.
Na mapie religijnej Polski mają swoje miejsce i swoich sympatyków, ale warto
sobie zadać pytanie- czy teologia może być drogą do Boga? Wydaje mi się, że tą
drogą jest dla nas wszystkich Pan Jezus-Pan szabatu i niedzielnego łamania
chleba, Ten sam wczoraj, dzisiaj i jutro, i to w Nim trzeba szukać odpowiedzi na
nasze pytania, na Twoje i moje pytania.

Wiesław Czupryński z Łomży

***
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KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
Makaronowa sałatka z zupki chińskiej idealna na grilla
- 2 opakowania ostrej zupki chińskiej
- Pól kapusty pekińskiej
- Szczypiorek
- Majonez
Pokruszone zupki wraz z przyprawami zalewamy szklanka wrzątku i
pozostawiamy aż napęcznieje, następnie kroimy drobno kapustę oraz
szczypiorek . Gdy zupki wystygną łączymy wszystkie składniki ...

SMACZNEGO 

Paulina Pysz

***
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