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NA TARGOWISKU
RELIGII

Pomnik

NIERZĄDNICY

W NUMERZE

12

Niezwykła śmierć

W śmierci Jezusa nie jest
najważniejsze gdzie, kiedy i jak,

ale dlaczego.

8

Pomnik Marii Magdaleny

Czy Bóg używa wstydu jako narzędzia w relacjach
z człowiekiem?

3 Kobiety i niewolnictwo
4 Znaki i fakty

5 Józek, nie daruję ci tej nocy

W Polsce toczy się dyskusja nad poszerzeniem
w kodeksie karnym definicji zgwałcenia.
Kobietom potrzebna jest niewątpliwie większa ochrona,
ale — paradoksalnie — mężczyźni też jej potrzebują.

19 Przełomowa noc

To była deszczowa, zimna i mglista noc.
Jednak smutek Juliana nie miał nic wspólnego z pogodą.
Powodem jego cierpienia było jego życie,
jeśli tę egzystencję można było nazwać życiem.

15

Na targowisku
religii, czyli problem
zmartwychwstania

Współczesnemu człowiekowi coraz trudniej jest
uważać chrześcijaństwo za religię wyjątkową,
a Chrystusa za wyjątkową osobę. Chyba
zapomnieliśmy, co czyni tę wiarę inną od całej
reszty religijnych propozycji.

22 Kłótnia o kurtkę

Czy kłóciliście się kiedyś z Bogiem, robiąc mu wyrzuty?
Ja zrobiłam to całkiem niedawno. Jak myślicie,
kto miał rację w tym sporze?

24 Omri i Achab

Budowniczy Samarii i jego syn o złej sławie.

26 Serwis AAI

31 Pasta czarno-biała

2 ● Znaki Czasu – marzec 2021 ● znakiczasu.pl

27

Medycyna tradycyjna
a naukowa

Ziołolecznictwo zdobyło
społeczne uznanie jako metoda bezpieczna
i skuteczna. Nowoczesną fitoterapią
i znaczeniem leku roślinnego w leczeniu
wielu schorzeń zainteresowana jest medycyna
akademicka.

I NIEWOLNICTWO
Choć Biblia opisuje różne dalekie od ideału relacje panujące
w starożytnych społeczeństwach, to jednocześnie wyznacza
chrześcijanom wzór relacji idealnej, w której nie będzie już
podziału na wolnych i niewolników oraz na kobiety i mężczyzn.

P

rzeczytałem niedawno, że jeśli
kobieta urodziła Mesjasza, to dla�czego nie miałaby Go głosić? To
nawiązanie do nieustannych dyskusji
nad rolą kobiet w Kościołach. W niektó�rych kobietom — jako rzekomo mniej
świętym, mniej umiejętnym czy niestworzonym do pewnych zadań — nadal odmawia się możliwości sprawowania różnych funkcji, a w innych, bardziej otwartych, kobiety mogą być już
nawet duchownymi.
Tym bardziej dziwi, że ci, którzy nie
akceptują takiej roli kobiet w Kościo�
łach, nie mają problemu z tym, iż to
w większości kobiety nauczają nasze
dzieci i wnuki w szkołach. Kobiety nas
leczą, są naukowcami, posłami, sędziami, ministrami, premierami, prezydentami. Potrafią być szefami mężczyzn,
kierować wielkimi firmami. Kobiety
mają też prawa wyborcze — co dziś
wydaje się takie naturalne, a przecież
zaledwie ponad sto lat temu było jeszcze w Polsce takie kontrowersyjne.
Jedną z bohaterek tego numeru też
jest kobieta, okładkowa Maria Magdalena — ta od umycia nóg Jezusa horrendalnie drogim olejkiem; ta od parania się
wcześniej najstarszym zawodem świata.
Kobieta przykład — wykorzystywania
przez mężczyzn, poniżania przez mężczyzn, zawstydzania przez mężczyzn,
tych ponoć od kobiet lepszych, świętszych. Ale to kobieta będąca również
przykładem diametralnej zmiany, jaka

może się dokonać w życiu grzesznego
człowieka dzięki poznaniu Jezusa,
przez przyjęcie Jego przebaczenia. To
przykład miłości do Boga tak silnej, że
wszelkie ziemskie wartości przestają
mieć przy niej jakiekolwiek znaczenie.
To przykład lojalności i odwagi — gdyż
towarzyszyła Chrystusowi aż na Golgotę
i pierwsza stawiła się u Jego grobu, by
stwierdzić, że jest pusty. Była też pierwszą osobą, która głosiła zmartwychwsta�nie Chrystusa — nie mężczyźni apostołowie, ale ona, kobieta.
Zatem skoro to kobieta urodziła
Chrystusa, kobieta Go wychowała, kobieta Go kochała, kobieta poświęcała dla Niego, co miała najcenniejsze,
wiernie towarzyszyła Mu do ostatnich
chwil, a w końcu jako pierwsza uwierzyła w Jego zmartwychwstanie i jako
pierwsza głosiła tę bodaj najważniejszą
dla chrześcijan prawdę wiary — to dlaczego dziś mielibyśmy zabraniać kobietom głoszenia Chrystusa w Kościołach
czy je w tym ograniczać?
W tym numerze pojawia się jeszcze
inny bohater biblijny, tym razem mężczyzna, teoretycznie ten lepszy. Ale zanim o nim, zwrócę uwagę na informa�
cję na kolejnej stronie o współczesnym
niewolnictwie w Katarze przy budowie
infrastruktury na najbliższy Mundial
2022. Nie ma dnia, by nie ginęli tam
robotnicy z uwagi na złe warunki pra�cy, brak zabezpieczeń, opieki medycznej i w ogóle złe i nieuczciwe trakto�-
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wanie. Wzburzamy się na takie traktowanie ludzi w XXI wieku — to przecież
pracownicy, a nie niewolnicy! Niewol�nictwo — wołamy — minęło!
Może nie wiemy, że gdy jeszcze było powszechne, to niewolników mieli
również bohaterowie biblijni, również
ci ze wszech miar pozytywni, stawiani za przykład. Jeden z nich, patriar�
cha Józef, doprowadził nawet do zniewolenia cały naród egipski. Co prawda
nie zniewolił ich dla siebie, ale dla faraona, wykorzystując fatalną sytuację gospodarczą Egiptu wywołaną siedmioma
latami suszy i głodu. Tak przynajmniej
można powierzchownie ocenić jego zachowanie, czytając tę historię w 47. roz�dziale Księgi Rodzaju. W istocie jednak
nawet ci zniewoleni byli mu wdzięczni, gdyż jego działania i zapobiegliwość
uratowały życie im i ich dzieciom, gdy
kraj stanął przed kryzysem zagrażającym ich fizycznej egzystencji.
Z naszej perspektywy istotne jest
w tych dwóch historiach i dwóch po�
staciach, że ta sama Biblia, opisując
panujące w starożytnych społeczeń�
stwach relacje społeczne, jednocześnie wyznacza chrześcijanom na przyszłość pewien wzór idealnych relacji:
„Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma
niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem
stanowicie jedność w Chrystusie Jezu�sie”. Z niewolnictwem już się z grub�sza uporaliśmy — już nikt go nie próbuje biblijnie usprawiedliwiać. Niestety
z docenieniem roli kobiet i równością
płci nadal wielu mężczyzn ma problem
i próbuje go nawet biblijnie usprawie�dliwiać.
ANDRZEJ SICIŃSKI
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PRAKTYCZNE KURSY DLA CIEBIE

Odkryj biblijną
platformę edukacyjną,

a w niej starannie

TERMIN: 7 LUTEGO - 2 MAJA
Bezpłatne kursy online oraz w wersji papierowej:
opracowane kursy.
KSB / 18.00
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NIEDZIELA
28
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Zwycięstwo miłości Start w życie Archeologia i Biblia
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43-300 Biel
od
1973 roku.
Apokalipsa Śladami Apostoła Pawła Odkrycia GDZIE? Kanał Głos Nadziei na YouTube
- 2 MAJA
Życie Jezusa (7-14 lat) Podróż życia (dla nastolatków)TERMIN: 7 LUTEGO
zrozumbiblie.pl;
kursybiblijne.pl
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