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Spotkanie ze Słowem Bożym

Pokój od Tego, który jest, który był i który 
pyjdzie. 

Drogie Siostry i Bracia, gdy ksiądz Wantu-
lok poprosił mnie i zapytał, y wygłosiłabym 
kazanie dla was tutaj w Jawou, decyzja była 
dla mnie łatwa i od razu się zgodziłam. Nie-
stety - żałuję i to bardzo – ale nie znam pol-
skiej mowy, zatem wygłoszę kazanie w języku 
niemieckim i całkowicie zaufam tłumaeniu 
mojego polskiego brata.

Trudniejsze  niż obietnica okazało się   py-
gotowanie tego kazania. Dlatego zadałam so-
bie pytanie: w jakim nastroju, w jakiej atmos-
fee wygłoszę to kazanie. Osobista, prywatna 
atmosfera każdego łowieka jest z pewnością  
porównywalna z tą w mojej ołeności, ale 
jak to wygląda ze strony politynej? Ponie-
waż nie wiem, jak i co myślicie - być może  
macie  całkiem odmienne poglądy polityne.  
Znam tylko trochę bieżącą sytuację polityną, 
z którą zaznajomiłam się ped moją wizytą 
u was. Wiem jak to wygląda w tym momen-
cie między Polską a Niemcami, bo stoję ped 
wami, wólnotą, nie tylko jako kaznodzieja, 
ale również jako niemiecki kaznodzieja. 

„Wszystkie troski wasze peućcie na 
Boga, gdyż Jemu zależy na was” - takie zda-
nie zawae jest w tekście kazalnym i tak też 
zrobiłam podas jego pygotowania. Peu-
ciłam na Boga moje troski i wątpliwości doty-
ące  pytań poruszonych w tekście kazalnym 
i mam zaufanie do Boga.

„Bóg bowiem pysznym się eciwia, a pokornym łaskę daje. 
Upokócie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył 
w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze peućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie teźwi i uwajcie! Peciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryący krąży szukając kogo by pożreć. Moc-
ni w wiee peciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia 
ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który 
was powołał do wienej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę 
pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 

1 Piotra 5,5-11

Posłuchajmy tekstu biblijnego na dzisiejszą 
niedzielę. Znajduje się on w pierwszym Liście 
św. Piotra, w rozdziale 5. „Bóg bowiem pysz-
nym się eciwia , a pokornym łaskę daje. 
Upokócie się więc pod mocną ręką Boga, 
aby was wywyższył w stosownej chwili. 
Wszystkie troski wasze peućcie na Niego, 
gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie teźwi 
i uwajcie! Peciwnik wasz, diabeł, jak lew 
ryący krąży szukając kogo by pożreć. Moc-
ni w wiee peciwstawcie się jemu! Wiecie, 
że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na 
świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was 
powołał do wienej swojej chwały w Chry-
stusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udo-
skonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu 
chwała i moc na wieki wieków! Amen .”

„Bóg pysznym się eciwia, ale pokor-
nym daje łaskę”. Tak zayna się nasz tekst. 
Jeśli ojymy na nasz świat dziś, jeśli oj-
ymy na Europę, to widzimy, że ruchy nacjo-
nalistyne i dyktatorskie pywódców zyskują 
silną aprobatę. Wiele problemów, które mamy 
dzisiaj, są powodowane pez dumę. Charak-
teryzują się arogancją Zachodu wobec byłych 
krajów socjalistynych, charakteryzują się aro-
gancją i błędami Zachodu wobec świata arab-
skiego i możliwe, że duma biee się stamtąd, 
gdzie weśniej były upokoenia.

Jeżeli dana osoba jest chora i idzie do le-
kaa, ponieważ swędzi ją skóra, wtedy leka 
pepisze środek na swędzenie skory. To może, 

„Wszystkie troski wasze peućcie na Boga, 
gdyż Jemu zależy na was”
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ale nie musi pomóc, ponieważ swędzenie 
ludzkiej skóry może być tylko objawem zupeł-
nie innego problemu: a mianowicie, że dusza 
łowieka jest chora. Tylko uzdrowiciel, który 
paty na całego łowieka i rozpozna praw-
dziwą pyynę ludzkiego cierpienia, będzie 
w stanie leyć tych ludzi. Tak samo jest z na-
szymi problemami ołenymi. Jeśli utkwimy 
wzrok tylko na objawach a nie na pyynach, 
wtedy nie będziemy mogli na zawsze wyeli-
minować wojny i terroru.

Widzimy, ile terroru i pemocy jest w Euro-
pie i słusznie się go obawiamy. Weśniej ame-
rykańscy żołniee i żołniee z innych krajów 
zachodnich również nie pynieśli błogosła-
wieństwa, ale wyądzili wiele szkód narodo-
wi irackiemu, irackich żołniey tourowano 
i zabito wielu cywilów, w tym wiele dzieci. To 
cheścijański, amerykański prezydent był od-
powiedzialny za to zło. To nie urawiedliwia 
pojedynego ataku terrorystynego, ale nie 
rozwiąże również problemów, kiedy będziemy 
zacierać te ey w naszej pamięci i tylko po 
jednej stronie szukać winnego. Rodziny irackie 
nie usuwają tych womnień z pamięci. Jeżeli 
oskarżamy tylko jedną stronę, problemy staną 
się większe i głębsze.

„Wszystkie troski wasze peućcie na 
Boga, gdyż Jemu zależy na was”. Tak jest 
powiedziane w ytanym tekście. To jest takie 
proste do wypowiedzenia, ale tak trudne do 
wdrożenia. Kościół, o którym pisze św. Piotr, 
jest zagrożony. Życie jest zagrożone. Jest to 
jedno z wielu peśladowań cheścijan w 
Cesarstwie Rzymskim, na które narażona jest 
ta ołeność. Jak w takiej sytuacji wziąć 
i peucić wszystkie troski na Boga i mieć na-

dzieję, że on się o to zatroszy. Albowiem Bóg 
nie ocalił wszystkich, wielu z cheścijan padło 
ofiarą peśladowań.

Jak mogę, jak możemy peucić wszystkie 
obawy na Boga, kiedy jesteśmy w potebie? 
Co zrobić, jeśli mam poważne problemy ze 
zdrowiem lub problemy finansowe i te pro-
blemy są dla mnie obciążeniem, a ja po prostu 
nie wiem, jak mam postępować? „Wszystkie 
troski peućcie na Niego, Jemu zależy na 
Was”. Pozwól odejść temu, ego nie umiesz 
rozwiązać. Modlić się, prosić Boga, mieć w nim 
ufność, tak, może to jest właśnie dobra droga. 
Weź z jego ręki to, co jest ci peznaone – na-
wet jeżeli może się okazać inaej niż sobie 
żyyłeś (wyobrażałeś). Życie w stałej ufności 
w Bogu - szególnie w asach niepokoju 
i troski, to jest to, co autor tego listu zapisuje 
swoim wiernym, któy są w potebie. Pe-
ućcie swoje troski na Boga, wypuśćcie wasze 
lęki – oddajcie się w ręce Boga. Zaufajcie mu. 
Pozostańcie wierni swojej wiee. To nie jest 
łatwe, nie, ale jest to możliwa droga.

„Bądźcie teźwi i uwajcie ! Peciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryący krąży szukając 
kogo pożreć”. Diabeł, peciwnik Boga, stara 
się zachwiać i zastraszyć łowieka, aby od-
dzielić go od Boga. Nie słuchaj go! Ufamy we 
wszystkim Bogu, Jego prawu, Jego miłości. 
Pozostańmy ujni i uważni na Boże słowa. 
Jest tak wiele głosów, także głosów płynących 
z mediów, które utrwalają problemy, potęgują 
konikty między nami, Polakami i Niemcami, 
a także między innymi krajami oraz między 
religiami. Ale y to nam pomaga, kiedy rowy 
stają się głębsze i szersze, budowane są płoty, 
a mosty są do rozbiórki? Czy nasze ołeeń-
stwa mogą razem, lepiej ze sobą żyć? Czy nie 
lepiej, aby zasypać rowy i budować mosty 
zamiast je buyć?

Nasza mała grupa pyjezdnych z Bockhorn 
w północnych Niemech jest tutaj dzisiaj, 
aby świętować z wami 25-lecie politynego 
istnienia Gminy Jawoe. Ale ped 25 laty po-
wstało również coś innego, a mianowicie nie-
miecko – polski układ pyjaźni między Polską 
a Niemcami. A byłoby szkoda, gdyby ta py-
jaźń, która obecnie istnieje już tyle lat, została 
zniszona. Dlatego chcemy nadal opierać się 
na tej pyjaźni,  chcemy nadal utymywać 
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dobrą wółpracę z wami nawet w tych trud-
nych asach.

Jako dziecko -jesze we wschodnich 
Niemech- chodziłam do szkoły pod nazwą: 
„Niemiecko – Polskiej Pyjaźni”. Nigdy nawet 
o tym nie śniłam, że kiedyś będę pastorem 
w zachodnich Niemech i że będę miała 
kontakt z polską ołenością, a mianowicie 
z Jawoem. W życiu jest wiele zmian. Dziś 
jesteśmy tutaj. Jako zjednoone Niemcy 
chcemy trwać z wami w niemiecko - polskiej 
pyjaźni. Zostańmy kumplami. Czytałam, że 
słowo kumpel w języku polskim i niemieckim 
oznaa dokładnie to samo. Jesteśmy kumpla-
mi. I jesteśmy cheścijanami – wólne che-
ścijańskie pekonania łąą nas pez wszyst-
kie granice. Diabeł nie będzie miał miejsca na 
konikty i niezgodę. Nie powinniśmy dawać 
diabłu szansy na radość popez nienawiść 
i walkę. Wówas nie będzie on miał powodu, 
aby zakłócić nasz okój.

„Ponieważ Bóg wszelkiej łaski, wzmocni 
Was i pokepi!” Tak mówi na koniec tekst ka-
zania. Temu możemy zaufać i na tym stwier-
dzeniu możemy budować. Możemy otkać 
się razem po bratersku, wysłuchać siebie na-
wzajem, nauyć się siebie zrozumieć i z sobą 
razem żyć. Nie tylko między nami, Niemcami 
i Polakami, ale także na całym świecie. Ponie-
waż Bóg jest miłością, a w niej cała moc na 

wieki wieków. Na tej miłości budujmy życie 
i żyjmy nią.

I do tego na koniec jesze krótka historyj-
ka:

„Jak rozpoznać as , gdy noc się końy 
i zayna dzień? zapytał kiedyś żydowski rabin 
swoich uniów. Uniowie rozmyślali pez 
chwilę, wówas padła pierwsza odpowiedź: 
„Czy to wtedy, kiedy można z daleka odróżnić 
psa od owcy? – „Nie”- odpowiedział rabin. 
„Może to jest wtedy, jeśli łowiek potrafi z da-
leka odróżnić dewo daktylowe od figowca” 
– odparł inny ueń. Ale rabin potąsnął tylko 
peąco głową. „Jak więc bmi odpowiedź?” 
– pytali zakłopotani uniowie.  Wówas ra-
bin  pochylił się do swoich uniów i odpo-
wiedział: „Jest to wówas, kiedy oglądając 
w oblie każdego łowieka, rozpoznajesz 
w nim swoją siostrę lub swego brata. Ale do 
tego asu noc jest jesze z nami”.

Pyjmijcie żyenie pokoju:
„A pokój Boży, który pewyższa wszelki 

rozum, będzie stegł serc wa-
szych i myśli waszych w Chry-
stusie Jezusie. Amen”

Pfarerin Heike - Regine 
Albrecht


