Nr indeksu 25116XW

MIESIĘCZNIK UKAZUJE SIĘ OD 1910 ROKU NR 09/21 WRZESIEŃ 2021 CENA 7,80 ZŁ (W TYM 8% VAT)

© PromesaStudio - Halina-photo - bank zdjęć Photogenica

GRZYBAMI
W CHOROBY

REAKCJE ORGANIZMU
NA KONTAKT Z WIRUSEM
PRZEMOC W RODZINIE —
KIEDY ODEJŚĆ?

UPADŁE
PAŃSTWA
I NARODY

Państwo jako
ZAKŁADNIK RELIGII

W NUMERZE

9

Upadłe państwa i narody

Społeczeństwa, które nie są w stanie
odróżniać dobra od zła, przewidywać
dalekie konsekwencje podejmowanych decyzji,
w końcu ulegną rozpadowi. Jak temu zapobiec?

5

Państwo nie może być zakładnikiem
żadnej grupy religijnej

Rozmowa o relacjach państwowo-kościelnych z prof.
dr. hab. Tadeuszem J. Zielińskim, prawnikiem i teologiem,
wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
posłem na Sejm II i III kadencji, współzałożycielem Polskiego
Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

3 Gorzkie świętowanie

12

Reakcje chorobowe
na kontakt z wirusem

Ten sam wirus w różnej
sytuacji życiowej u tego samego człowieka
może dać różne zaangażowanie układu
immunologicznego. W tym kontekście nie
można mówić o bezwzględnie groźnych czy
łagodnych wirusach.

4 Znaki i fakty

16 Święty, czyli kto?

Świętość to nie przywilej nielicznych pośmiertnie wyróżnionych,
ale cel życia każdego wyznawcy Chrystusa — realny do osiągnięcia
i konieczny do zbawienia.

21 Mama i syn

To była wielka księga małżeńskich porad oparta na jednym wierszu
z Biblii. W czasie sprzeczki nagle mój mąż wykrzykuje: „To działa!
To naprawdę działa! Zrobiłaś tak, jak opisywała ta książka,
musiałem użyć tylko innych słów!”.

22 Reasumpcja Bożej woli

18

Gdy nie ma siły odejść

Historia Marzeny, matki dwóch
córek. Wychowuje je samotnie, bo
nie chciała dłużej tkwić w związku, w którym
doświadczała permanentnej przemocy.

To, czy ponowne rozpatrzenie podjętej decyzji, jest czymś dobrym,
czy raczej złym i niewłaściwym, zależy przede wszystkim od tego,
jakiemu ma służyć celowi.

25 Serwis AAI

26 Dawid — najsłynniejszy król Izraela

Pogromca Goliata. Pasterz, pieśniarz i poeta, król. Wojownik
i uciekinier. Władca i wygnaniec. Założyciel stolicy w Jerozolimie.
Kochanek Batszeby i morderca jej męża.
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Grzybami w choroby

Grzyby posiadają cenne związki,
które podnoszą odporność,
działają przeciwnowotworowo, obniżają poziom
cholesterolu, ciśnienia i cukru we krwi, zwalczają
wirusy i bakterie, łagodzą ból i stany zapalne.

ŚWIĘTOWANIE
Ten wrzesień będzie ważny dla wielu
Polaków ze względu na beatyfikację
zmarłego w roku 1981 kardynała
Stefana Wyszyńskiego, uchodzącego
za obrońcę praw człowieka, narodu
i Kościoła rzymskokatolickiego.

M

łodemu pokoleniu kard. Wyszyński znany jest głównie
z tego, że w roku 1953 został internowany przez władze komunistyczne w efekcie ówczesnej polityki skierowanej ideologicznie przeciw
wszelkiej religii i wszystkim Kościołom. Wielu duchownych innych Kościołów również zostało wtedy uwięzionych. Kardynała uwolniono w wyniku odwilży politycznej w 1956 roku.
W Kościele rzymskokatolickim beatyfikacja oznacza uznanie kogoś
za świętego i dopuszczenie do jego
kultu w Kościele lokalnym, w tym
wypadku w Polsce. Kanonizacja rozciąga ten kult na cały świat katolicki. Podczas procesu beatyfikacyjnego
i kanonizacyjnego podkreśla się walory i zasługi kandydata na świętego,
które mają świadczyć o jego świętości
już za życia. Jednak gwoli obiektywizmu jednemu z uczestników takiego
procesu wyznacza się funkcję advocatusa diaboli (adwokata diabła) z zadaniem przytoczenia kontrargumentów
— dlaczego kandydat na świętego nie
zasługuje na ten zaszczyt.
Byłoby interesujące wiedzieć, co
ów urzędnik znalazł na Prymasa Tysiąclecia. Gdyby mnie o to zapytano,

przypomniałbym przemówienie kardynała z roku 1957 do alumnów Seminarium Duchownego w Ołtarzewie pt. O kapłaństwie, opublikowane
w „Ateneum Kapłańskim” nr 319 z ro�ku 1960. Oto w jakich słowach zwró�cił się do młodych księży w dniu ich
konsekracji ich duchowy zwierzchnik: „Otrzymaliście w tej chwili
straszliwą władzę. To władza nie tylko
nad szatanami, nie tylko nad znakami
sakramentalnymi, ale przede wszystkim n a d s a m y m B o g i e m !
Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozka�zywać samemu Bogu. (…) Będziecie
Mu rozkazywać, gdy na Wasze słowa
zstępować będzie na ołtarze — Bóg
żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy
(…). Kto ku Wam patrzy, widzi w Was
Boga. Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie:
Sacredos, alter Christus! Kapłan jest
drugim Chrystusem”.
Dla mnie są to słowa co najmniej
ocierające się o bluźnierstwo. Przy�pominają mi inne słowa — z książki
Chrystianizm i czasy obecne (1907),
której autor biskup Louis Victor Emile Bougaud (1823-1888) tak pisał o instytucji papieża: „Papież jest drugą
formą rzeczywistej obecności Chrystusa w Kościele. (…). Idź do Chrystusa przemawiającego, idź do Papieża.
Ciało i krew Zbawiciela są na ołtarzu
świętym; nieomylna prawda i boska
nauka są w Watykanie”1. Dla niego
papież to „Chrystus obecny w Watykanie”2. To „Jezus Chrystus, ukryty pod zasłoną i sprawiający w dalszym ciągu za pośrednictwem człowieka swoje publiczne posłannictwo
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wśród ludzi. (...) Papież przemawia,
to Chrystus przemawia. Papież naucza jakiejś prawdy, to Chrystus jej
naucza. (...) Papież (...) nadaje odpust,
wyklina grzesznika. To wszystko czyni Chrystus z nim razem”3. Dlatego
Kościół „przenosi na Papieża miłość,
jaką ma dla Zbawiciela. Otacza go tą
samą czcią; każe klękać przed nim,
całować mu nogi, oddawać mu cześć
zewnętrzną, która byłaby przesadą,
gdyby nie stosowała się do Chrystusa, niewidzialnie, a ściśle z osobą Papieża złączonego”4.
Zarówno zacytowane słowa polskiego kardynała, jak i francuskiego
biskupa stoją w niebezpiecznej bliskości biblijnego proroctwa o Bożym
przeciwniku, „który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub
jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga”5.
Nie rozwinę już szerzej tego, że
świętowanie „świętości” kolejnego Polaka, „obrońcy praw człowieka”, będzie miało miejsce w czasie,
gdy na wschodzie Polski od dłuższego czasu rozgrywa się cichy dramat
grupy uchodźców, którym z powodów
politycznych odmawia się nawet prawa do humanitarnego traktowania.
Bóg to jednak widzi, tak jak kiedyś widział grzechy Izraela i mówił do niego: „Nie składajcie już ofiary daremnej (…). Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza (…) przestańcie
źle czynić (…) przestrzegajcie prawa,
brońcie pokrzywdzonego”6.
ANDRZEJ SICIŃSKI
1
Louis Victor Emile Bougaud, Chrystianizm i czasy
obecne, 1907, t. 4, s. 297-298. 2 Tamże, s. 299. 3 Tamże,
s. 306-307. 4 Tamże, s. 308. 5 2 Tes 2,4. 6 Iz 1,13-14.16-17.
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Książka wyjaśnia, na czym polega powiązanie między Bożym
dziełem zbawienia a ludzką reakcją na nie. Pomoże ci zrozumieć różne stanowiska dotyczące chrześcijańskiego życia
w czasie końca, historyczny rozwój myśli adwentystycznej
w tej kwestii oraz związane z nią zagadnienia teologiczne.
Autorzy książki to dwunastu wysoko wykwalifikowanych
uczonych i wykładowców Adwentystycznego Seminarium
Teologicznego na amerykańskim Uniwersytecie Andrewsa.
Oprawa miękka.
Stron 336.
Wydawcy: Signa Temporis
i Wydawnictwo „Znaki Czasu”

Martin Hanna
Peter Swanson
Jo Ann Davidson
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MOSKALA • PECKHAM
Niniejsza publikacja jest jednym z najważniejszych dzieł teologicznych w światowej literaturze adwentystycznej. Została przygotowana przez zespół wybitnych
teologów z różnych krajów. Każde zagadnienie ukazane zostało przez pryzmat
interpretacji biblijnej, a następnie w perspektywie historycznej i w pismach Ellen
G. White. Prezentowana książka stanowi ostatni z trzech tomów serii.
Stron 427. Cena det.: oprawa twarda — 55 zł; oprawa miękka — 45 zł.
Wydawca: Signa Temporis.
08.09.2021 17:07:44

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA
Żyjemy w czasach pełnych gwałtownych zmian. Wszystko gna do przodu,
a nasze życie jest jak brnięcie pod prąd. Coraz częściej widzimy ludzi padających
ofiarą nałogów, emocjonalnego rozchwiania, materializmu, chaosu i frustracji.
Jak możemy odnaleźć to, co ważne? Skąd wziąć nadzieję na przyszłość i jak
odnaleźć sens życia? Biblia odpowiada na te pytania, a prorocze księgi — Księga
Daniela i Apokalipsa Jana — pomogą nam zrozumieć czasy, w których żyjemy,
oraz żyć w sposób mający sens i cel.
Oparta na historycznych faktach książka „Ujawnione tajemnice” pomoże ci przemierzyć czas i zbadać wypełnienie biblijnych proroctw w kontekście wydarzeń
czasów końca. Znajdziesz w niej wyjaśnienie wielu twoich wątpliwości. A co
ważniejsze, twoja wiara zostanie wzmocniona nadzieją na lepszą przyszłość.
ALEJANDRO MEDINA-VILLARREAL ukończył studia teologiczne, pedagogiczne
i literaturoznawcze na trzech uniwersytetach w Meksyku. Ma szerokie doświadczenie jako wydawca, pastor i wykładowca akademicki. Jest też autorem książek.
Stron ok. 280. Bogato ilustrowana. Oprawa miękka.
Wydawca: Wydawnictwo „Znaki Czasu”. Premiera: IV kwartał 2021 roku.

