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W krótkim  33 - letnim życiu Jezusa Chrystusa,  z nimi, pociesza ich i przypomina im słowa o powtórnym 
pomiędzy wcieleniem, a wniebowstąpieniem Swoim przyjściu. Teraz jeszcze nie rozumieją tej prawdy. 
dokonało się odkupienie człowieka. Przyjdzie jednak czas, gdy będą mówić - jak Piotr w Dniu 

Z powodu grzechu Adama, cała ludzkość pogrążyła się Pięćdziesiątnicy o wywyższeniu Jezusa! 
w beznadziejności i potępieniu, a nic i nikt nie mógł O tym, że Bóg wywyższył Go prawicą Swoją i uczynił Go 
przywrócić sprawiedliwości, która zapewniłaby wieczną Panem i Chrystusem! To właśnie ziemski odcinek życia 
szczęśliwość z Bogiem, gdyby nie ofiara Chrystusa naszego Pana. To obraz awersu przedstawiający  sceny 
złożona na drzewie krzyża. życia Jezusa  od wcielenia do wniebowstąpienia! 
Innymi słowy, po to narodził się Chrystus, by wypełnić Jest też i druga strona medalu. Rewers. 
wolę Swego Ojca i poprzez śmierć na krzyżu odkupić To jest niebiański żywot naszego Pana!
rodzaj ludzki od wiecznej zguby. Dzień Jego śmierci  Ten żywot nie ma początku i nie ma końca. Bo taka jest 
był  najważniejszym dniem w Jego ziemskim życiu. natura Chrystusa. „Bez Ojca, bez matki, bez rodowodu, 
Po to przyszedł na świat i przybrał kształt człowieka, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz 
by Swoją przelaną krwią na krzyżu spłacić dług naszych podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze” 
grzechów oraz  otworzyć drzwi więzienia dla wszystkich (Hebr. 7,3). W opinii faryzeuszy Jezus był jedynie 
niewolników grzechu, by mogli doświadczyć prawdziwej zwykłym człowiekiem. W dyskusji z Nim powiadają: 
wolności i życia wiecznego. Kiedy patrzymy na awers „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama 
historii Jezusa możemy dostrzegać wiele pięknych widziałeś?”, ale Pan Jezus daje im świadectwo prawdy 
i ważnych wydarzeń związanych z Jego życiem w ciele, powiadając o sobie: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
tu na ziemi. Są to historie dobrze nam znane. O nich wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest!”? (J. 8,57-58).
opowiadają Ewangelie, które czytamy w każdą niedzielę. Rewers objawia nam życie Chrystusa przed wcieleniem , 
Każdy moment, każda historia, każde wydarzenie, każdy jak i również Jego życie po wniebowstąpieniu.
cud i każde słowo Jezusa jest wielce pouczające. Jezus był przy zakładaniu podstaw wszystkiego 
W zasadzie nic nie wiedzielibyśmy o Bogu Ojcu, gdyby co istnieje, był przy stwarzaniu świata, nieba i ziemi, 
nie Ten, który przyszedł na świat, by Go światu objawić. człowieka i wszystkiego co ma życie. 
Od Wcielenia do Wniebowstąpienia podziwiamy naszego „Dziedzic wszechrzeczy”, „odbicie chwały i istoty Ojca, 
Mistrza i Pana z powodu bezgrzesznego życia jakie - „podtrzymujący wszystko słowem mocy swojej” (por. 
jedynie Jemu - udało się prowadzić tu na ziemi. Hebr. 1,2-3). Razem z Ojcem współistny, równy Bogu, 
Podziwiamy ogromne dzieło jakie wykonał i Jego obdarzony chwałą i bogactwem nieba.   
zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem… Ap. Paweł jednak potem napisze o Nim: 
Wniebowstąpienie zamyka ten wspaniały okres życia „Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie 
na ziemi naszego Pana i Zbawiciela. Jak jednak „radosny” przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego 
był to dzień dla uczniów Jezusa? W jakim nastroju siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a 
uczniowie rozstają się ze Swoim Mistrzem? okazawszy się z postawy człowiekiem…” (Flp. 2,6-7). 
Jak zwykle… są zasmuceni i niewiele rozumieją z tego, Tu zaczyna się ziemski odcinek drogi Jezusa: „Uniżył 
co dzieje się wokoło, co dzieje się  na ich oczach. samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci 
Zawiedzeni i zasmuceni „patrzyli jak został uniesiony krzyżowej” (w. 8). A potem to sławne: DLATEGO! 
w górę i obłok wziął go sprzed oczu ich”. Odnoszące się już do życia u boku Ojca w Niebie.
Patrzyli i patrzyli, jak On oddalał się ku niebu. Nie było „DLATEGO też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go 
z nimi już ich Mistrza, ale przecież ich nie opuścił. imieniem, które jest ponad wszelkie imię aby na imię 
Powiedział: „Będę z wami do skończenia świata”, i teraz Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi 
poprzez Swoich aniołów, tuż po swoim rozstaniu się i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus 
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O życiu Jezusa Chrystusa możemy mówić podobnie, jak o dwóch stronach tego samego medalu. 
Jest rewers i jest awers. Mówimy o ziemskim życiu Jezusa, ale mówimy też o Jego życiu 

w miejscu, które nazywamy niebem. Ziemski okres życia Jezusa, Jego wcielenie i przybranie 
kształtu człowieka, okazują się być decydujące dla każdego człowieka, 

z powodu rozciągającej się wieczności i niekończącego się 
życia z Bogiem lub bez Niego. 
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Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”
(w. 9-11). Wniebowstąpienie bowiem łączy się
 z koronacją Jezusa Chrystusa w niebie. 
Chrystus zasiada na tronie chwały po prawicy 
Ojca (por.Ps. 21, 4.6).
Wiele lat później autor listu do Hebrajczyków tak 
będzie komentował to wielkie wydarzenie, kiedy 
Ojciec Bóg przyjmuje Swego Syna w niebiesiech: 
„Niechże mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie 
Boży…”  (Hebr. 1, 6). Diabeł był gotów oddać 
wszystkie królestwa ziemi za jeden tylko pokłon 
Syna Bożego, a teraz w niebie miliony i miliardy 
aniołów oddają pokłon Jezusowi.  
Jednak Święto Wniebowstąpienia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa jest dziś jakby niezauważane, 
zapomniane, mniej ważne...często przeoczone! 
Trudno go odnaleźć w kalendarzu. Nie wypada 
w niedzielę tylko w środku tygodnia w czwartek. 
Nie jest zaznaczone na czerwono, jak inne święta. 
Nawet nie jest zaznaczone jakimkolwiek kolorem, 
choć w polskim kalendarzu mamy inne podobnie 
brzmiące święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, ale to akurat święto nie jest ku czci 
Pana Jezusa, i nie ma żadnego uzasadnienia 
w Biblii.
Dlaczego tak jest? Dlaczego to właśnie święto jest 
jakby wyrugowane z kalendarzy, a również 
z umysłów i serc ludzi wierzących?
Gdy analizujemy treść tego święta łatwiej nam 
jest odkryć prawdę, że Boży przeciwnik 
z szczególną nienawiścią odnosi się do tego 
historycznego wydarzenia, jakie miało miejsce 
prawie 2000 lat temu!
Wtedy to właśnie, po wykonaniu wszystkiego, 
co wiązało się z ziemską pielgrzymką Jezusa, 
nasz Pan powrócił do Ojca, skąd wyszedł, 
by odziedziczyć TRON!
Nie kto inny jak szatan, zbuntował się przeciw 
Bogu. To on chciał zająć miejsce na tronie 
i zrównać się z Najwyższym! To on umyślił sobie,  
że miejsce na tronie jest dla niego.. chęć 
wywyższenia, pycha i bunt sprawiły jednak, 
że został strącony aż do przepaści! 
Diabeł – używając języka bokserskiego – został 
znokautowany! Bóg Ojciec, niczym Sędzia 
główny zawodów podnosi rękę Zwycięzcy – 
Swego Syna! I oto  diabeł musiał oglądać  
tryumfalny powrót Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa. Musiał być świadkiem tej radości, 
entuzjazmu i euforii NIEBA z powodu 
zwycięstwa Chrystusa. Do dzisiejszego dnia 
diabeł nie może znieść, gdy ludzie wierzący 
wspominają Dzień Tryumfu Chrystusa. Ten dzień 
przypomina mu o jego wielkiej porażce, ten dzień 
jest przypieczętowaniem jego ostatecznej zguby, 
dlatego nienawidzi nawet wspominania tego dnia!
Nie ma cienia wątpliwości, co do tego 
wspaniałego wydarzenia, gdy całe niebo było 
poruszone z powodu powrotu Bożego Syna.
W niebie najwyższa gala! 
Oto powraca zwycięski Król królów i Pan panów!
Wstępuje na TRON Ojca, 
                            ...wspaniała INTRONIZACJA!!!

 Czy można nie pamiętać o tym dniu?
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W tych dniach świat obiegła wiadomość, że około 
400 pracowników szwedzkiej firmy Epicenter 
zostało zaczipowanych. Elektroniczne 

identyfikatory wszczepione pod skórę ręki zastąpiły karty 
identyfikacyjne używane m.in. do otwierania drzwi i bramek. 
Codziennie i tak mamy kontakt z technologią. Mamy masę 
kodów i PIN-ów do spamiętania. Czy nie byłoby łatwiej, 
gdybyśmy po prostu mogli przyłożyć rękę, gdzie trzeba?  -  
powiedział pomysłodawca nowej metody oznakowania 
pracowników. To dla dobra ludzi. 
Będzie im z tym znacznie wygodniej.

Kto czyta Biblię, ten wie, że wszczepianie ludziom 
identyfikatorów zostało zapowiedziane . 
„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci 
i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej 
prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może 
kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest 
imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia” (Obj.13.16-17). 

Kto nie przyłączy się do systemu, ten będzie 
w poważnym kłopocie.
Problem w tym, że z drugiej strony, Biblia zapowiada też 
konsekwencje przyjęcia takiego oznakowania.
”Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i 
przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on 
pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego 
gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec 
świętych aniołów i wobec Baranka” [Obj 14,9-10]. 
I tak źle, i tak nie dobrze? Absolutnie nie. 
Wybór jest oczywisty. Kto przyłączy się do światowego 
systemu, ten przeminie wraz z nim i będzie narażony na 
gniew Boży. „ Ci zaś, którzy odnieśli zwycięstwo nad 
zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; 
ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. 
I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka 
[Obj 15,2-3]. 
Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że 
składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz 
tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi 
jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci 
ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat [Obj 20,4]. 
Chociaż cena trwania w oddzieleniu od świata może już 
wkrótce okazać się bardzo trudna do płacenia, to jednak 
prawdziwi chrześcijanie z radością będą trzymać się 
Pana Jezusa. Co natomiast zrobią ci, którzy sercem lgną do 
świata i kochają jego udogodnienia?
Podczas, gdy wielu współczesnych chrześcijan nakręca się 
na coraz większy sukces, zabiera się za budowanie na ziemi 
lepszego świata albo szuka tu przyjemności i rozrywki, trzeba 
nam, przyjaciele, szykować się na zbliżający się ucisk. 
Pan przychodzi, a Pismo mówi, że On drugi raz ukaże się nie 
z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go 
oczekują [Hbr 9,28]. Czipowa machina ruszyła. Szybciej niż 
może się wydawać, trzeba będzie i nam zmierzyć się z tą 
sprawą. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest 
bliskie [Jk 5,8].

Pismo Święte zapowiada przy tym, że to, co najpierw będzie 
służyć ludzkiej wygodzie, potem stanie się życiową 
koniecznością. 

Marian Biernacki



Zawsze zastanawiała mnie jedna rzecz: dlaczego my, Pan Jezus powiedział, że pogardzanie kimś lub poniżanie 
wierzący, tak lekko podchodzimy do sprawy kogoś w oczach Boga ma taką samą wagę jak morderstwo 
grzechu w naszym osobistym życiu, że tak naprawę (Mt 5,22).

nawet nie próbujemy podejmować z nim walki, nie Wynoszenie się nad innych i postawa mówiąca, że wiem 
staramy się wyeliminować go z naszego życia. Można lepiej niż inni, znam odpowiedź na każde pytanie i tak 
powiedzieć, że grzech zadomawia się w naszym życiu naprawdę nigdy nie dorównacie mojej pobożności, to 
i przestaje nam przeszkadzać. Zgadzamy się na jego grzech - pycha, której Bóg bardzo nienawidzi (Prz 6,17). 
obecność ze świadomością, że nic nie możemy z nim 
zrobić, że jest od nas silniejszy. I zostawiamy sobie furtkę, Co zatem nie działa tak jak powinno w naszym 
by móc pozwalać sobie w taki czy inny sposób grzeszyć, chrześcijańskim życiu, skoro tak łatwo i lekko tolerujemy 
mówiąc, że jesteśmy z natury grzesznikami i nie ma mocy, towarzyszący nam grzech? Wniosek nasuwa się sam: 
która by to w naszym życiu zmieniła. Nie mówię tu nie traktujemy poważnie świętości Boga. 
o takich bardzo spektakularnych i widzialnych grzechach, 
jak alkoholizm, cudzołóstwo, kradzież, morderstwo czy Oczywiście wierzymy głęboko, że gdy narodziliśmy się 
inne tego typu, ale o tych zwykłych codziennych, które na nowo z Boga, staliśmy się dziećmi Bożymi, jak to nam 
niekoniecznie od razu rzucają się w oczy innym obiecuje Ewangelia Jana 1,12: 
wierzącym. Pomyślmy o paru przykładach: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi 
Dla wielu wierzących małe kłamstwo jest czymś Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. 
zwyczajnym, czymś, co mówią bez namysłu, gdy znajdą Wierzymy, że Bóg stał się naszym Ojcem, że dostąpiliśmy 
się w sytuacji jakiegoś zagrożenia, czy trudnego usynowienia i nabyliśmy prawa dzieci Bożych. 
doświadczenia. Usprawiedliwiamy wtedy siebie: Jest to oczywiście wspaniała, kosztowna prawda 
„Ot, takie małe kłamstwo, nic wielkiego. Przecież i powinniśmy trzymać się jej jak kotwicy dla naszej duszy. 
kłamstwo w dobrej sprawie nie jest złe. A tak naprawdę Problem jest jednak w tym, że zapominamy, że naszym 
w dzisiejszych czasach nie da się żyć bez kłamstwa”. Ojcem jest święty Bóg. Wierzymy, że Ojciec Niebieski 
Co jednak w takim razie zrobić z Bożym przykazaniem: bardzo nas kocha. Pozwalamy sobie jedna na myślenie, 
„Mówcie prawdę jeden drugiemu” (Ef 4,25). że w związku z tym, iż adoptował nas na swoje dzieci, 
Niewielkie oszukiwanie, niedotrzymywanie obietnic, to jednocześnie zmienił swoje zdanie na temat grzechu. 
odpisywanie w szkole, jazda bez biletu, drobne Wyobrażamy Go sobie i traktujemy jak staruszka, który 
nieuczciwości w interesach, to również rzeczy, które sam nie ma upodobania w grzechu, ale przez palce patrzy 
uważamy za drobiazgi i gdy ktoś nas w tej kwestii na grzech swoich dzieci. Ale tak nie jest. 
napomina, możemy uważać, że się czepia, bo przecież Bóg jest zawsze święty i jako Ojciec jest Ojcem świętym - 
tak naprawdę inaczej nie da się żyć. tak właśnie nazwał Go Pan Jezus.
Ale Pan Jezus w Mk 10,19 powiedział: „Nie oszukuj!”.
Brak panowania nad językiem i wyrządzanie tym krzywdy Co to znaczy, że Bóg jest święty? 
innym często usprawiedliwiamy naszym gwałtownym 

Jest On całkowicie doskonały, całkowicie czysty 
charakterem i uważamy, że w tym zakresie nie mamy nic 

i oddzielony od grzechu. Grzech nie może się znaleźć 
do zrobienia. Inni muszą się przyzwyczaić. Nie bierzemy 

w Jego obecności. Nie ma w Nim żadnej ciemności. 
pod uwagę, że Biblia napomina nas, abyśmy byli uprzejmi, 

Co więcej, świętość jest cechą, która przenika wszystkie 
aby żadne złe słowo nie wychodziło z naszych ust. 

pozostałe cechy Boga: Jego prawość jest święta, Jego 
Uważamy, że tego nie da się zmienić, że to nasz charakter. 

mądrość jest święta i w końcu Jego miłość jest święta i to 
miłość zarówno do całego stworzenia, jak i ta szczególna, 

Ale właśnie apostoł Paweł w Ef 4,29-32 zachęca nas do 
do swoich dzieci. 

zmian w naszym myśleniu na ten temat i w postępowaniu.
Życzenie komuś źle, mówienie źle o innych, negatywne 

Najlepiej i najpełniej świętość Boga widzimy na krzyżu na 
i krytyczne nastawienie do kogoś i przyglądanie się jego 

Golgocie, gdy na Pana Jezusa, świętego Bożego Syna, 
życiu, aby tylko zobaczyć jego potknięcie lub błąd, to 

został złożony grzech wszystkich ludzi - również mój i 
grzechy, które usprawiedliwiamy troską o zbór czy o 

twój. Wtedy święty Ojciec odwrócił się od Tego, którego 
świadectwo. Jednak samo takie nastawienie jest grzechem. 
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kochał najbardziej - od swojego umiłowanego Syna. bo nie mamy głębokiej motywacji do wysiłku, aby 
To właśnie wtedy Pan Jezus zawołał z krzyża do Boga: w danym zakresie naszego życia okazywać posłuszeństwo.
„Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił!!”. Dlaczego Jeśli przeżyliśmy świętość Boga i zrodziła się w nas Boża 
tak się stało? Bo grzech jest tym, czego Bóg nienawidzi bojaźń, to powstanie w nas nowa motywacja: chcę sprawić 
najbardziej, czego w żaden sposób nie może tolerować. Bogu radość moim posłuszeństwem i w ten sposób okazać 
Bóg nienawidzi grzechu bardziej niż smutku, choroby, Mu miłość. Chcę robić to, czego ode mnie oczekuje 
cierpienia, bólu, biedy, wojny, głodu, destrukcji, śmierci, i starać się nie robić tego, co sprawia Mu przykrość.
łez, złamanego serca czy piekła. Grzech dla Boga jest tym, Każdy z nas zna swoje słabe strony, które stają się 
czym rak dla matki, której choroba zabiera jej powodem grzechu w naszym życiu. Zasada walki 
najukochańsze dziecko. z naszym grzechem jest jednak taka sama.
On zrobi wszystko, aby odrodzić zgubionego człowieka.
Skoro jednak Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu, my Na przykład:
także powinniśmy mieć takie samo podejście do grzechu 
w naszym życiu. Powinniśmy podchodzić do niego jako do Gdy jest we mnie bojaźń Boża, wiedząc, że mam problem 
czegoś odrażającego, a nie usprawiedliwiać go i pobłażać, z właściwym używaniem języka, będę usilnie prosić Boga 
bo przecież każdy grzech rani i znieważa naszego Boga - o pomoc w panowaniu nad tym co mówię, aby mówić to, 
świętego Ojca. Gdy przejmiemy się świętością Boga, co buduje, a nie to co niszczy. Nie będę stwarzać 
to zrodzi się w nas bojaźń w stosunku do Boga. możliwości ani ich wykorzystywać, by plotkować 
Zastanówmy się jednak, co to jest bojaźń Boża? o innych. (Plotkowanie to nie tylko mówienie nieprawdy, 
To strach czy obawa, by nie przynieść swojemu Bogu ale również mówienie prawdy ze złym krytykanckim 
i Ojcu wstydu, by Go nie nastawieniem, które kogoś 
zranić i nie znieważyć. krzywdzi).
Gdy w naszym życiu jest Będę starać się uczciwie 
taki święty strach, to postępować bez względu na 
wpłynie on na nasze koszt, aby Pan był zadowolony 
postępowanie. Potwierdzają z mojego życia.
to przykłady biblijne. Będę starać się mieć właściwy 
Dobrze znamy historię stosunek do żony: będę kochał 
Józefa i żony Potyfara. ją, jak Chrystus Kościół, będę 
Namawiała ona Józefa, aby chronił ją i zaspokajał jej 
stał się jej kochankiem. potrzeby, aby odczuwała, 
W sumie nikt z ludzi nie że jest ze mną bezpieczna. 
musiał się o tym dowiedzieć. Będę dla niej zachętą do lepszego 
Ale Józef znał Boga i bał się życia dla Boga.
Go, więc odmówił żonie swojego pana, przez co znalazł Będę dążyć do tego, by mieć właściwy stosunek do męża: 
się niewinnie w więzieniu, gdzie przesiedział kilka lat. będę starała się być mu uległa i zaspokajać jego potrzeby, 
Powiedział wtedy tej kobiecie: Jakże miałbym popełnić tak będę starała się go kochać, bo Pan tego ode mnie oczekuje. 
wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu!” Będę starała się, by nie wynosić się nad męża.
 (1 M 39,9). Będę starać się wychowywać dzieci w karności - bo Pan 
Inny przykład: król Saul prześladował Dawida. Ścigał go tak zaleca - i postaram się ich nie rozgoryczać.
zapamiętale, aby go zabić. Lecz trafiły się dwie okazje, Ze względu na Pana będę starać się ubierać skromnie, 
w których to Dawid miał możliwość zabicia Saula, swego chociaż mam pociąg do ekstrawagancji.
prześladowcy. Jego żołnierze namawiali go, aby zabił Będę starać się rozsądnie wydawać pieniądze itp.
Saula, wskazując, że będzie to wypełnienie proroctwa To wszystko postaram się robić nie ze względu na 
i woli Boga, ale Dawid, bojąc się Boga, powiedział, że nie męża/żonę, świadectwo czy inne motywacje. 
zabije Bożego wybrańca, bo nie wolno mu. Ze względu na Będę to robić ze względu na Pana. Oczywiście, to tylko 
bojaźń przed Bogiem nie zabił Saula (1 Sm 26,7-11). kilka przykładów, ale schemat pozostaje ten sam.

Gdy w naszym sercu jest bojaźń Boża, to wpływa ona na 
nasz sposób postępowania i nasze decyzje. Co zatem powinieneś robić, aby mieć taką postawę 
Życie jednak jest takie, jakie jest i zdarza się nam, wobec świętego Ojca niebieskiego?
że ulegniemy pokusie czy okolicznościom i zgrzeszymy. 
Co wtedy możemy zrobić? Powinniśmy wtedy zdać sobie 1. Módl się do Pana: „Daj mi poznać, zrozumieć i przeżyć 
sprawę, że zraniliśmy i znieważyliśmy naszego świętego Twoją świętość, aby móc żyć w bojaźni przed Tobą” 
Ojca, wyznać Mu grzech i prosić o oczyszczenie i pomoc, i rozmyślaj nad Bożą świętością i nad Słowem, które 
jak zrobił to Dawid, gdy zrozumiał swój grzech z ją pokazuje (2 M 19; Iz 6; Mt 5-7).
Batszeba. Wołał wtedy do Boga: „Przeciwko Tobie 2. Jeśli naprawdę przeżyjesz Bożą świętość i zrodzi ona 
samemu zgrzeszyłem. Oczyść mnie, a stanę się bielszym w tobie świętą bojaźń, to proś Pana: 
nad śnieg” (Ps 51,9). „Pomóż mi zmienić w swoim życiu to, co sprawia Ci 

przykrość, bo chcę przynosić Ci radość moim życiem”.
W czym bojaźń Boża może nam dopomóc?
Przejęcie się Bożą świętością obudzi w nas święty strach, 

„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, 
aby nie ranić świętego Ojca. 

wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie I właśnie to może stać się motywacją naszego działania. 
Gdy studiujemy Biblię, to znamy oczekiwania Boga mądrzy” Ps 111,10.
względem nas. Ale często nie jesteśmy im posłuszni, -5-



Uroda  życia  to temat 
Konferencji dla Kobiet,    
która odbyła się 

6 maja 2017 r. w naszym Zborze. 

Dzień zapowiadał się pogodny 
i wartościowy. Prelegentki z  Wisły: 
Bogusia, Marta, Bogusia i Lidia 
przeniosły nas w inny świat.

Przypomniano nam historię Estery. 
Pan Bóg uczynił z niej niezwykłą 
kobietę. Następnie skupiłyśmy się na 
analizie przeszkód na drodze do 
szczęśliwego ,spełnionego życia 
,gdzie zostały omówione następujące 
zagadnienia
 
     Brak poczucia celu i sensu życia 
(Nie jesteśmy tu przypadkiem Pan 
Bóg ma dla każdego swój plan życia)

    
     Brak poczucia własnej 
tożsamości (Nie pozwól, by określała 
cię twoja przeszłość, a nie twoja 
nowa tożsamość)
 
     Rządzi nami strach 
(Pan Bóg jest mocniejszy niż 
wszystko, co nas dotyka. Bez wiary 
nie można podobać  się Bogu.)

      Ograniczamy nieograniczonego 
Boga - Modlitwa to miejsce, gdzie 
ciężary zmieniają ramiona. 
Oddaj Bogu swoją niemożliwą 
sytuację.(Jak.5,16; Ef.3,20)
     

,,Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne 
szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, 

który jedynie ma wartość przed Bogiem.” 
(1Piotra 3, 3-4)
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      Odkładanie na później, zwlekanie
(Brak zaufania , że z Bogiem możemy 
wszystko przezwyciężyć. List Jakuba 1,22)

      Zajmujemy się rzeczami, 
które mają zerowe znaczenie dla naszej 
przyszłości (Musimy być oczyszczeni prze 
krew Jezusa, aby mieć dostęp do wszystkich 
błogosławieństw. Bycie w centrum planu 
Bożego jest dla nas najlepsze).

Powinnyśmy  mieć nawyk codziennego 
czytania Słowa Bożego i co pewien czas 
czytać Objawienie Świętego Jana, bo ono 
mówi o naszej przyszłości.

W podsumowaniu usłyszałyśmy, że Boże 
działanie ma tylko jeden cel, aby z miłością 
i wytrwałością popychać nas w kierunku życia 
i charakteru, ale bez pomocy nie jesteśmy 
w stanie tego osiągnąć.

W czasie konferencji miałyśmy możliwość  
wysłuchania budujących świadectw Marty 
i Bogusi oraz przeprowadzenia wywiadu 
z Lidią Czyż.

Serdecznie dziękujemy inicjatorkom:

Agnieszce i Justynie oraz siostrom, które 
pomogły im w przygotowaniu konferencji. 
Część  gastronomiczna wypadła doskonale.
To był wspaniały czas. 
Czekamy na kolejne konferencje.

Kobieta piękna ma cel i sens życia, ma 
pokój w sercu, dla Boga jest Jego córką. 

A.P... , I.O.

K
onferencja, w której miałam 
możliwość uczestniczyć była 
dla mnie wspaniałym czasem. 
Niczym terapia. Przepiękne 

świadectwa dzielnych, mądrych kobiet 
przypomniały mi, jak bardzo powinnam 
być wdzięczna 
za moje życie. Mam tyle rzeczy, za które 

powinnam dziękować każdego dnia. 
Nie powinnam zapominać, że nie jest to wcale takie oczywiste, że 
jestem zdrowa, że mam pracę, kochającego męża. Przypomniałam 
sobie, jak ważne jest zaufanie Bogu. 
Zaufanie, że nigdy mnie nie zawiedzie, nie opuści. 
I, że choć niektórych rzeczy nie rozumiemy lub chciałybyśmy, 
aby potoczyły się inaczej, to Bóg chce dla nas jak najlepiej.
Obecnie kobiety poddawane są ogromnej presji. Świat z każdej strony 
krzyczy, aby gonić. Kładzie nacisk na rzeczy zewnętrzne i widoczne. 
Niewiele mówi o charakterze i o tym co niewidoczne. 
A tak naprawdę (to też z konferencji) w porównaniu z wiecznością 
rzeczy, które nie dają nam czasem spokojnie spać, nie mają żadnego 
znaczenia. Uzmysłowiłam sobie, że warto stawiać na rzeczy naprawdę 
istotne w życiu. 

Jednocześnie utwierdziłam się, że nie powinnam się bać, 
odkładać rzeczy ważnych na potem, że powinnam ufać Bogu i działać. 
Na konferencji usłyszałyśmy, że często ograniczamy nieograniczonego 
Boga. I to często nasze lęki, brak zaufania powoduje, że jesteśmy 
bierne i poddajemy się zaraz na starcie. A Bóg pragnie w nas widzieć 
dzielne, mądre i oddane kobiety. Mamy możliwość wziąć od Boga 
to co cenne, ważne i czerpać z tego każdego dnia. 

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali tę 
konferencję. Już nie mogę się doczekać następnej!
.

E.K
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Naszą prelegentką była Bogusia z Wisły. 
Podstawą tematu jest fragment zapisany w      
I Piotra 3;3-4 ,,Ozdobą waszą niech nie będzie 

to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub 
strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek 
z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego 
ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem”.
Kobieta piękna ćwiczy swój charakter. Sześć 
omawianych punktów dało mi wskazówkę jak żyć, co 
robić a czego nie, by uroda serca była moim udziałem.
Dla mnie osobiście zapadło w serce zdanie: 
trudne sytuacje się zdarzają, nie przejdziemy dalej, 
jeśli nie zaakceptujemy tego, co nas spotkało. 
Ta myśl dotyczyła pierwszego punktu. 
Brak poczucia celu i sensu życia – kolejne ciekawe 
stwierdzenie zawarte było w drugim punkcie. Brak 
poczucia własnej tożsamości, dotyczy porównywania 
się z innymi np.: uroda, charakter, stan posiadania, 
to  może ograbić nas z radości i wycofać działania. 
Rada – zatrzaśnij drzwi takim myślom.
Trzeci powód, który uniemożliwia nam osiągnięcie 
urody w duchowym wymiarze to strach.
Następny, czwarty – ograniczamy nieograniczonego 
Boga.
Piąty – zwlekanie, które jest przeciwieństwem 
wytrwałości. Często zwlekamy tak przez nasz 
perfekcjonizm, który nie pozwala przystąpić nam 
do działania. W końcu zajmujemy się rzeczami, 
które mają zerowe znaczenie, jeśli chodzi o wieczność.
Czym się zajmujemy? W co inwestujemy? 
Jak spędzamy czas?
Te pytania i przedstawione myśli są dla mnie 
motywacją by ćwiczyć swój charakter i dążyć 
do posiadania klejnotu, który ma wymiar duchowy 
i wartość przed Bogiem.
Podczas spotkania też mogłam słyszeć dwie historie 
kobiet, które zmagały się z trudnościami w życiu, 
pokonały je dzięki mocy i łasce Boga. To dodało mi 
otuchy by siłę w trudnościach czerpać od Stwórcy.
Szczególną kobietą była także Lidia Czyż, która 
opowiadała o swojej pasji pisania.
To był dobry i piękny czas. Zawsze z entuzjazmem 
czekam na kolejne spotkanie dla kobiet, wdzięczna 
tym, które wiele serca, czasu poświęciły by mogło 
się odbyć. 

R.P.

Sala pełna kobiet, stoły pięknie ozdobione, humory dopisują. 
Mamy czas dla siebie. Zaciekawione czekamy na 

zapowiadany temat: „Uroda serca”.

N
a konferencji mogliśmy 
skupić się na 
wewnętrznym stanie 
swojego serca. 

Poznać jakie są przeszkody na 
drodze do szczęśliwego, spełnionego życia. Uczyć się jak dbać 
i rozwijać  to co jest w środku nas, aby podobać się naszemu 
stwórcy. Nasz wygląd zewnętrzny też jest ważny, mamy dbać o 
niego. Jednak ważniejsze jest dbanie o nasze piękno wewnętrzne,  
o owoce Ducha Świętego.
Były  też piękne świadectwa sióstr. Poznałyśmy ich ciężkie 
i niezrozumiałe okoliczności życia, w których dopomógł 
i wyprowadził Pan.
Dbajmy na co dzień o to, co nie przemija, jest wieczne. 
Aby urodą każdej kobiety było to, co ma znaczenie 
w wieczności. Abyśmy inwestowały w życie wieczne, 
były odważne i wytrwałe. 

A.K.



Na imię mam Darek i mam 42 lata. Wychowałem się ale ja znałem „lekarstwo’’ i wiedziałem jak to zmienić, 
w Józefowie k. Torunia, w sumie w normalnej rodzinie. więc zacząłem pić od nowa. 
Ojciec pracował, mama wychowywała mnie i trójkę Od nowa zaczęły się dyskoteki, pobicia oraz zdrady tak 
rodzeństwa. Chodziliśmy do kościoła katolickiego – bo bliskiej mi kobiety. Zaczęły się kłopoty z policją 
wszyscy chodzili, do szkoły i na religię. O Bogu niewiele i w końcu więzienie. Sam już nie wiem jak zniosła to moja 
wiedziałem. Bardziej wiedziałem, co mi nie wolno robić, żona. Wiem, że ciągle mnie kochała, ale ja już nie byłem 
bo trafię do piekła, o którym katechetka opowiadała często jej mężczyzną, za którego wyszła. Widziałem strach w jej 
i z przejęciem. Od razu pomyślałem że to bez sensu i na oczach i łzy smutku w oczach moich dzieci. 
pewno to nie dla mnie. Chodziłem do kościoła, bo rodzice Wyszedłem na wolność, myślałem, że się zmienię, ale nic 
kazali. Prababcia mówiła o Bogu i dawała kieszonkowe, bardziej mylnego. Kraty zrobiły swoje. 
ale w kościele bardziej interesowały mnie dziewczyny, niż Moje i tak już twarde serce zmieniło się w głaz. Ludzie 
sam Bóg. zaczęli mnie unikać, liczyła się tylko moja rodzina, 
Grałem na akordeonie, lubiłem imprezy kochałem ją, lecz coraz bardziej 
i nawet nie spostrzegłem się, kiedy moja krzywdziłem. 
dziewczyna była w ciąży. Nie trwało to długo,  gdy znowu zacząłem 

pić, zdradzać żonę, znów pojawił się  
Gdy mieliśmy po 17 lat pobraliśmy się alkohol, amfetamina. 
i urodził się syn. Byłem bardzo szczęśliwy Te używki były ważniejsze niż wszystko 
i wyprowadziłem od rodziców. inne. Prawie każda impreza kończyła się 
Wtedy coraz częściej sięgałem po alkohol. bójką, więc szybko trafiłem znowu do 
Po półtora roku stało się nieszczęście, utonął więzienia i to nie na krótko. 
mój synek i wtedy dopiero się zaczęło. Żona ciągle mnie kochała, ale jej twarz 
Żona była w 8 miesiącu ciąży i zaraz po byłą coraz bardziej smutna, a ja coraz 
pogrzebie trafiła do szpitala, a ja nie wiem, bardziej zły. 
co się ze mną stało. Zacząłem strasznie pić Zapomniałem o rodzinie, o matce, 
i byłem przekonany, że Boga nie ma. o tym, co było dla mnie w życiu ważne. 
Piłem na grobie syna i pytałem dlaczego?… Moja mama zmarła ze świadomością, 

że jej syn jest bandziorem i przestępcą. 
Gdy urodził się drugi syn, przytłumiło to 
ból, który mieliśmy w sobie. Ja piłem mniej, Gdy pojawiłem się na jej pogrzebie, cały 
ale częściej, zacząłem tracić pracę. skuty w łańcuchach, to nawet ksiądz 
Choć  szybko znajdowałem nową, bądź płakał, gdyż znał mnie osobiście. 
wracałem do starej. Wiele rzeczy potrafiłem Cmentarz obstawiony był przez służbę 
robić i szybko uczyłem się nowych.  więzienną, policja przy bramie, jeden 
Jednak zaczęły się problemy z prawem,  funkcjonariusz ze mną z paralizatorem. 
pobicia, awantury i problemy w domu. 
Bardzo kochałem swoją żonę, ale coraz częściej jej nie Żałowałem, że się znalazłem w tym miejscu. 
rozumiałem. Narodził się nam drugi syn, a potem córka. Wszyscy się  na mnie patrzyli i nie wiedzieli 
Uspokoiłem się na jakiś czas, ale alkohol i imprezy co się dzieje. Ja pamiętam tylko twarz swojej żony, 
ciągnęły mnie dalej. Pomyślałem, że tak nie może być. bardzo płakała. Mnie nie spadła nawet jedna łza. 
Mam rodzinę, nie mogę zachowywać się w ten sposób. Moje uczucia zniknęły. Pocałowała mnie wtedy, 

jak się później okazało ostatni raz. 
Trafiłem do ośrodka odwykowego w Czerniewicach,
 bo już momentami bałem się być trzeźwy, a życie stawało  więzieniu nie było miejsca na uczucia,               
się nie do zniesienia. Skończyłem terapię i chodziłem na na miłość, szacunek,  panowała złość, pogarda        
grupę AA. Byłem trzeźwy, tak myślałem. Zrobiłem prawo i nienawiść do drugiego człowieka. 
jazdy, kupiłem fajne auto, miałem dobry motocykl, niestety Gdy wyszedłem na wolność nie potrafiłem normalnie żyć 
bardzo szybko go rozbiłem i wylądowałem na rok i zajmować się rodziną, dlatego któregoś dnia żona wzięła 
w szpitalu. Po szpitalu w prawdzie zachowywałem  moje rzeczy i wyrzuciła z domu. 
trzeźwość, ale stawałem się gorszym człowiekiem niż po Nie dlatego, że już mnie nie kochała, ale dlatego 
pijaku. Nikt nie mógł mnie znieść. bym się opanował.
Mój dom stał się piekłem. Ja miałem inne zdanie, szybko znalazłem sobie 
Całe zło, które miałem w sobie wylewałem na to, co mnie młodziutką, inną  dziewczynę. Robiłem, co chciałem, 
otaczało. Nikt mnie nie rozumiał i każdy denerwował, a moja rodzina nadal cierpiała. 

W
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Bożenka myślała, że wszystko przemyślę i wrócę do niej światło. Wystraszyłem się, pomyślałem: albo to policja, 
i do dzieci. Ja kochałem ją resztkami mojego serca. albo to ten Bóg. Na szczęście był to Natan, znalazł mnie 

róciłem po roku i zaraz znowu się rozstaliśmy, już na tam, zawiózł do noclegowni, wytrzeźwiałem i natychmiast 
dobre. Pożycie z nią było już dla mnie za trudne. Wolałem chciałem iść do zboru. Ade załatwił lekarza, leki, dostałem 
życie, gdzie były dziewczyny, alkohol i narkotyki. ubrania, mogłem spać w noclegowni. Dochodziłem do sił. 
Wyjechałem z Torunia 7 lat temu,  mieszkałem w Jeleniej Bardzo lubiłem tych ludzi. 
Górze, pracowałem w hotelu i szybko poznałem następną  
dziewczynę. Zamieszkaliśmy razem, ona wyjeżdżała do tóregoś dnia dostałem od pastora pierwszą w życiu 
Niemiec, ja pracowałem w warsztacie samochodowym i w Biblie. Wtedy od lat znów pojawiły się łzy w 
dyskotece jako ochroniarz. Jednak bardzo szybko wróciło moich oczach. Kiedyś cieszyłbym się z kija  
stare życie, dziewczyny i amfetamina zrobiły swoje. bejsbolowego, z kastetu, albo czegoś podobnego, 
Znów policja i więzienie. ale na pewno nie z Biblii. Ade kazał mi się pomodlić, 

pamiętam, co wtedy powiedziałem… nie umiem. 
o wyjściu przyjechałem do Kołobrzegu, bo znałem Pastor zaśpiewał „Cudowną Bożą łaskę”. 
tu chłopaków, miałem jednak wyroki w zawieszeniu Stała się ona moim prywatnym hymnem. 
i rok pozbawienia wolności. Na wolność wyszedłem Powiedział, że mam w niedzielę być o godzinie 10,00, bo 

2 lipca 2016 roku. Wtedy też skończyły się wszystkie moje wtedy uczniowie poszli za Jezusem. Fajna sprawa, 
kary. Pomyślałem, muszę coś zrobić, zacząłem pracować pomyślałem. 
w szpitalu, wynająłem mieszkanie, dobrze zarabiałem. Chciałem być dobry, bo takiego Boga jeszcze nie  znałem, 
Chodziłem nawet na basen lecz zacząłem coraz więcej pić, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 
bo wszystko mnie nudziło. Nie chciało mi się pracować, Nie wiele wiedziałem, ale kochałem to miejsce 
bo i po co? Nic nie miało sensu, nie miałem dla kogo żyć.  i byłem na każdym spotkaniu. 
Poważnie zachorowałem i nie mogłem 
pracować. Skończyły się pieniądze. Tu dowiedziałem się o ośrodku w Łękini. 
Nie miałem na czynsz i wylądowałem na Chciałem tam pojechać. Jednak będąc na 
ulicy. Szwendałem się z chłopakami, miejscu zwątpiłem. Nie chciałem tam być ani 
żebrałem i spałem gdzie się da.  chwili, ale nie chciałem też zawieść wielu 
Nie miałem  już nawet siły normalnie ludzi, którzy mi zaufali. Przyjęto mnie to 
chodzić, strasznie spuchłem, ropa leciała ośrodka. Mirek terapeuta powiedział, 
z moich ran. że mam dwa tygodnie, aby podjąć decyzję.

Pomyślałem sobie fajnie, Natan zostawił mi 
Ledwie idąc któregoś dnia na starówce, trochę pieniędzy, bo to dobry chłopak, i niech 
stanęło koło nas BMW. Ktoś krzyczał, nie sobie wraca do domu z tym swoim Bogiem. 
wiedziałem o co chodzi, przestraszyłem się, Ja trochę tu narozrabiam, wyrzucą mnie i będę 
miałem lęki, byłem na kacu. mógł wrócić. 
Nie wiedziałem, co się dzieje. Postanowiłem Stało się jednak całkiem inaczej. 
z chłopakami wsiąść do owego samochodu.  
Okazało się, że ten koleś z auta to Natan Polakowski. Poznałem  tu  coś, czego nigdy nie doświadczyłem 
Przywiózł nas do zboru. Wykąpałem się, ogoliłem, w życiu. Terapeuci zaczęli omawiać Biblię. 
dostałem czyste ciuchy od jego ojca, Mariusza. Byłem Mój terapeuta - Adam, nauczył mnie szukać sensu 
w szoku, miałem jeszcze wino, więc musiałem je szybko w bezsensie, mówił o wielkiej sile, o przebaczeniu, 
wypić, ale wtedy jednak coś się zaczęło. Poznałem pastora o życiu w łasce, że Ktoś zginął, bo mnie kocha. 
Andrzeja, Martę, Adiego, Natana, których nigdy wcześniej Przestałem palić od razu i też do alkoholu i amfetaminy 
nie widziałem, ale oni nic ode mnie nie chcieli, po prostu nie powracam nawet myślami. 
nakarmili, ubrali. Czułem jakieś ciepło, nie wiedziałem co Nabrałem siły i chcę tego Boga więcej poznawać.
to jest… To mi się  podobało  i chciałem coraz częściej tam 
być. Tu w Kołobrzegu mam wielu przyjaciół, wiele bliskich 

mi osób. Tu wszystko się zaczęło, poznałem Boga 
Pastor mówił o Bogu, ale ja  przestraszyłem się. i poznaję Biblię. Doznałem prawdziwej Bożej miłości. 
Myślałem: Bóg? Boga to ja już zdążyłem poznać…. Wiem, że to mój Bóg, Pan i Ojciec -  mówił ustami 
Siedzi sobie starszy Pan z brodą i myśli jak mnie tu ukarać. pastora, Natana, Adego, Marty, Anety.  
Chęć poznania tych ludzi była jednak większa niż moje On mi dał to, co mam w sercu. 
obawy. Postanowiłem tu przychodzić, oczywiście dalej 
piłem i żebrałem. Stawałem się coraz słabszy, nie miałem  
już nawet siły, by chodzić z chłopakami, dlatego oni 
zdobywali alkohol i papierosy. Ja zostawałem sam. 

Któregoś dnia naprawdę nie mogłem się ruszyć. 
Chłopaków nie było, leżałem pod schodami w pustostanie 
i pomyślałem o tym Bogu, o którym mówił pastor. 
Miałem alkohol, pomyślałem sobie: zachlam się na śmierć, 
bo dużo już mi nie brakowało. 
Wybiorę się do tego Boga i osobiście Mu wygarnę: 
słuchaj Panie Boże…jeśli jesteś to właśnie się do Ciebie 
wybieram i zobaczymy, co wtedy powiesz. 
Zasnąłem nieprzytomny, obudziły mnie jakieś hałasy, 
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27 stycznia oddałem życie Bogu, a 11 maja przeżyłem 
napełnienie Duchem Świętym. Wiem, że Bóg jest
i będzie ze mną cały czas. W ośrodku stoczyłem 

i toczę najcięższą walkę w moim życiu - 
walkę z samym sobą. 

Modliłem się o to, by przyjąć Chrzest wiary,  
i mam tę pewność, iż teraz jestem prawdziwym 

dzieckiem Bożym i mogę powiedzieć, że w moim 
życiu wykonało się Boże zbawienie. 
Umarłem, a On dał mi nowe życie.



fot.M.J. Karel
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fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje:   tel.  Olga Polakowska 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Zapraszamy 

Z ŻYCIA ZBORU* 

Sezon urlopowy tuż, tuż. Coraz więcej gości odwiedza nasze miasto i Zbór. Obecnie każdej niedzieli gościmy również 
sezonowych pracowników z Ukrainy. Nasza sala w czasie letnich miesięcy ma czasem problemy z pomieszczeniem 
wszystkich chętnych do uczestniczenia w niedzielnym nabożeństwie. Z pomocą przychodzi sala społecznościowa,  

          gdzie na dużym ekranie telewizyjnym można oglądać i wysłuchać przekazu nabożeństwa. Szczególnie jest to dobre  
          miejsce dla matek z małymi dziećmi, dla których przygotowany jest tam mały kącik zabaw.

* 

Po 6 tygodniach pobytu w szpitalu powrócił do domu pastor Andrzej Ostrowski. Jakkolwiek stan zdrowia jest coraz 
lepszy, pastor Andrzej musi podjąć dalszą rehabilitację, by przywrócić sprawność prawej ręki i nogi.                                  
W chwili obecnej nie jest w stanie podjąć i kontynuować  pracy zawodowej oraz zborowej. 

           Módlmy się o jego szybki powrót do pełnego zdrowia.

odwiedziny gości

Przygotowania do uroczystości         
chrztu wiary.30 maja odbyło się 
spotkanie dla katechumenów i osób 

zainteresowanych Biblijnym Chrztem. 
Cieszymy się, że Bóg porusza serca nowych  
osób, które chcą iść za Nim i chcą wyznać 
swoją wiarę poprzez akt  Chrztu. 
Spotkanie prowadził pastor Piotr Karel.

W ostatnią niedziele maja (28. 05) gościliśmy 
kaznodzieję Josha Westa z rodziną. Josh jest synem 
Josefa Westa, z którym razem jako misjonarze, 

zakładali kilka zborów w Polsce. Obecnie prowadzą Zbór w 
Toruniu. Pastor West dzielił się  z nami słowem z Psalmu 78 
podkreślając myśl zawartą w pytaniu z wersetu 19: „Czy może 
Bóg zastawić stół na pustyni?”. Z całą pewnością Bóg może!  
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych!

Pastor Andrzej Ostrowski

P
okładasz całą wiarę w Bogu, lecz żyjesz tak, jakby wszystko zależało od ciebie? Osobista droga 
Craiga Goreschela do autentycznego życia, które jest wyrazem uwielbienia dla Boga i lekcje, 
jakich uczył się po drodze, są bardziej na czasie niż kiedykolwiek. Doświadczenia rodzinne i 
wychowanie, jak i bezbarwne, a nawet diametralnie odmienne opinie na temat wiary, z którymi 

się spotkał, są dla Groeschela podstawą szczerych i naturalnych refleksji na temat tendencji oraz 
nawyków chrześcijańskiego ateizmu, co sprawia, że Wierzący niePraktykujący jest przekonującą i 
zmieniającą życie lekturą. To uczciwe, bezkompromisowe i pouczające spojrzenie na sposób, w jaki ludzie wierzą Boga, 
żyjąc tak, jakby On nie istniał. Autor bestsellerów New York Timesa, Craig Groeschel jest założycielem i pastorem 
przełożonym LifeChurch.tv dynamicznej sieci kościołów i twórcy popularnej, darmowej aplikacji Biblii YouVersion Bible. 
Jest autorem kilku książek, w tym:`Soul Detox` (Dusza na detoksie), `Weird` (Dziwak) czy `The Christian Atheist` 
(Wierzący niePraktykujący). Craig wraz ze swoją żoną Amy i sześciorgiem dzieci mieszka w Edmond, w Oklahomie.



W dniu 17 czerwca wspominają: 
Karolina Walczak, Mirosław Januszewski, 

Oliwia Stępniak, Oktawia Stępniak, 
Alina Babicz i Agata Maksińczyk. 

„Ci, których świat nie był godny, tułali się po 
pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach 
ziemi.  A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli 

chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła 
obietnica,  ponieważ Bóg przewidział ze względu 

na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie 
osiągnęli celu bez nas”. [Hbr 11, 38-40]. 

Osiągnąć cel! 
To zadanie dla nas i życzenie dla solenizantów.

fot.M.J. Karel
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

20 Anna Dobrowolska (jun).
21 Maria Bassara
23 Jan Lewandowski (jun)
23 Danuta Arkanów
24 Samuel Pilichowski
27 Anna Dobrowolska (sen)
27 Radosław Sioch
28 Tadeusz Świercz
29 Oktawia Stępniak

Najserdeczniejsza życzenia urodzinowe składamy 
również: Danucie Czajko (05), 

Konstantemu Jakoniukowi (16), Wiesławie Kirdzik (22), 
Rafałowi Piekarskiemu (23), 

Damianowi Kulczyńskiemu (26), 
Henrykowi Lesiakowi (28)

03 sob. godz. 18,00  - spotkanie Starszych Zboru 
         z gośćmi  z USA
04 ndz. - Chrzest Wiary. Fundusz Misyjny.
         Dzień Rodziny. Piknik  rodzinny w Rościęcinie  
         godz. 14,00
06 wt. - Grupy Domowe. T: Kapłan Heli 
         (czytamy: 1 Sam 1-4.)
15. cz. - wycieczka zborowa do Gdańska
15-17  - KONFERECJA  KOŚCIOŁA  w Zakościelu
18 ndz. - błogosławieństwo dzieci
20 wt.   - Grupy Domowe. T: Boaz 
          (czytamy księgę Rut) (zakończenie)

- o nabożeństwa i uroczystość w czerwcu
- o uroczystość chrztu wiary
- o wizytę gości z USA na naszym terenie
- o Doroczną  Konferencję Kościoła
- o Grupy Domowe i ich liderów

- o  zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży

- o gości wypoczywających w Kołobrzegu i w naszych 
  pokojach gościnnych
- o dobry czas pikniku rodzinnego i wycieczki zborowej
- o bezpieczny powrót braterstwa Polakowskich  z USA
- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie
- o braci pracujących za granicą.

- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz, 
  I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, T. Puca.                         
  J.E. Witkowskich, J. Lewandowskiej, Z. Dołkowskiej,            
  J. Grudzińskiej, R. Kijewskiej, E. Janiszewskiej,                         
  A. Ostrowskiego, Z. Pilichowskiej
- za zbawieniem rodziny Sękowskich i za zdrowiem 
  synowej - Anety

- o szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny Kołosowskiej

- o egzaminy Mateusza Witkowskiego                                                                                                     
- o zbawienie mamy Grażyny Witkowskiej i  problemy
  alkoholowe jej koleżanki

- o problemy ze zdrowiem Jana Szczurowskiego,
   dziadka Zuzi i Julii 
-  o uzdrowienie z poważnej 
                            choroby pani Teresy Opoczyńskiej

01 Halina Stranc
03 Mariusz Koziak
09 Danuta Bezłada
09 Zbigniew Gutkowski
14 Aleksandra Piłkowska – 
Tymek
15 Marzena Wojtalik
15 Marcin Mazurek
16 Henryka Paprocka
19 Janusz Jabłoński

10 rocznica chrztu wiary 

15 rocznicę  ślubu 
w dniu 1 czerwca świętują 
Ewa i Artur Rapaczowie.  

Niech Boża obecność, Jego łaska 
i błogosławieństwo będzie Waszym udziałem w 

następnych pięknych, 
wspólnie przeżytych latach.
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