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Jubileusz 500 - lecia Reformacji rozpala emocje związane z jej obchodami. Kościoły protestanckie 
organizują uroczyste nabożeństwa, konferencje, wykłady, prelekcje, wystawy itp. W przestrzeni 
publicznej pojawia się wiele publikacji, artykułów, książek związanych z owymi pamiętnymi  

wydarzeniami. Z kolei kościół – „miłościwie nam panujący” w Polsce ma ogromny dylemat, czy 
świętować, czy wymownie przemilczać, czy też nawet wrogo nastawiać swoich wiernych do wydarzeń, 
jakie miały miejsce za czasów Marcina Lutra i zapoczątkowanego przebudzenia oraz reformy kościoła. 
Oto np. metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski publicznie ogłasza:
„…reformacja zakwestionowała „Kościół i urząd nauczycielski Kościoła” co doprowadziło do tego, 
że z czasem zaczęto kwestionować chrześcijaństwo jako całość, a nawet Boga. Z kolei teraz kwestionuje się 
człowieka przez ideologię gender i inne jej podobne. Od momentu, kiedy zaczął się proces Reformacji, 
zaczęła się też pewna degradacja człowieka…” „W związku z tym jubileusz 500 – lecia Reformacji 
nie jest wcale momentem świętowania” (https://chnnews.pl/kraj/item/4067-abp-jedraszewski-ostro-o-
pentekostalizacji.html). 
Chciałbym zapytać, czy dobrze rozumiem owe przesłanie? Czy faktycznie Reformacja zapoczątkowała 
proces degradacji człowieka? Księże Arcybiskupie, czy zepsucie moralne w tamtych czasach, nie tylko 
wśród prostego ludu, ale przede wszystkim w kręgach duchowieństwa, rzeczywiście było mniejsze niż to, 
które ma miejsce w dzisiejszych czasach? To byłoby straszne!

Co więc lepiej świętować? 

Kościół za pośrednictwem swoich licznych instytucji wspomina 100.rocznicę objawień fatimskich. 
Sejm Rzeczypospolitej odrzucając projekt uczczenia 500 – lecia Reformacji w dniu 7 kwietnia 2017 roku 
przyjmuje uchwałę w sprawie uczczenia objawień fatimskich!
Od pewnego czasu w naszych skrzynkach pocztowych znajdujemy imiennie adresowane ulotki Fundacji 
Instytutu Edukacji Społecznej z Krakowa zatytułowane: 100 – lecie Fatimy z RÓŻAŃCEM w dłoni! 
Ulotka głosi: „Złączmy się w różańcu, Maryja nas ochroni!”, oraz zachęca: „odmawiajcie różaniec 
codziennie! Odpowiadając na Jej wezwanie, przygotowaliśmy ten szczególny, unikatowy Różaniec 
Jubileuszowy. Pragniemy, by znalazł się w rękach każdego Polaka. Miliony modlitw, które dzięki niemu 
dotrą do Matki Bożej, podniosą tych, którzy upadli, umocnią wierzących, przemienią naszą Ojczyznę. 
Maryja powiedziała w Fatimie: „Nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, 
którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”.
Autorzy ulotki powołując się na słowa św. Ludwika Marii Grignion'e de Montfort cytują:
Różaniec ma ogromną moc: (wybrane stwierdzenia – przyp. aut.)
- prowadzi do doskonałego poznania Jezusa Chrystusa
- oczyszcza Twoją duszę z grzechu
- daje zwycięstwo nad wszystkimi wrogami
- umacnia Cię, byś mógł spłacić długi względem Boga i ludzi.
Dodałbym jeszcze od siebie jeden punkt mianowicie, że dzięki takim akcjom jak: „Różaniec do granic” 
z pewnością obroni naszą Ojczyznę przed wszelkimi wrogami.
Ulotka kończy się prośbą o wsparcie finansowe i wpłaty pieniężne na rzecz Fundacji .

Czytając te niezwykłe „teologiczne” stwierdzenia pomyślałem sobie, że taki Johann Tetzel (vel :Tecel) – 
sprzedawca odpustów w XVI w. mógłby wiele się uczyć jak zareklamować swój religijny towar.
A z drugiej strony rozumiem upór i zaciekłość współczesnych decydentów kościoła do Reformacji 
dzięki to  której wreszcie „ciemny lud”, jak się wyraża o ludziach średniowiecza, mógł być oświecony 
prawdą Bożego Słowa przez masowe tłumaczenia Biblii na języki współczesne. 
Żal bierze, gdy dzisiejszy „oświecony”, starannie wykształcony i samodzielnie myślący lud żyje 
w kompletnej ignorancji i nieznajomości Pisma Świętego. 

Reformacja jest znów na czasie i niezwykle potrzebna. Skąd tylko wziąć nowych Lutrów?
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statnio zostałem zachęcony do podzielenia się 
paroma myślami o modlitwie. Tak dużo się o niej 
teraz mówi. Czasem mam wrażenie, że wielu mówi o 

ziś Kościół nie może się obyć bez wielkich nazwisk. tym dlatego, że chce uspokoić coś wewnątrz siebie, coś, co 
Powiedzieć, że na spotkaniu modlitewnym będzie domaga się prawdy na ten temat w ich życiu. Jezus 
tylko Jezus, oznacza, że zaproszonymi poczuje się wspomniał faryzeuszy wystających na rogach ulic, by się 

tylko garstka, ale wystarczy wypowiedzieć dobre nazwisko  i pokazać. Dzisiejsza dyskusja o modlitwie jest chyba czymś 
mamy pewne tłumy chętnych do przeżycia Bożego podobnym. Modlitwa faryzeusza zawsze była widoczna, ale 
błogosławieństwa, chętnych do skorzystania, jeśli to rzadko kto widział na nią odpowiedź. Modlitwa człowieka 
możliwe, z owoców wieloletniej modlitwy innej osoby. Ma pełnego Chrystusa nie ma być na pokaz.
to być coś w rodzaju duchowego fast foodu - pewnie i „Panie Boże, dziękuję Ci za mamę, tatę i zabawki, i za 
szybko.dzidziusia, i za...“ Tu następuje cała lista rzeczy i wydarzeń, 
Wolimy do wszystkiego dochodzić przez zdobywaną które są ważne w życiu małego Daniela, naszego 2,5 letniego 
wiedzę, a nie przez poznanie, które może dać nam Pan. synka, i oczywiście należy o tym powiedzieć Bogu. Jest to 

modlitwa dziecka, nie wymuszona, pozbawiona wszelkiej 
Ten sam problem miał kiedyś Adam, który był przekonany, skomplikowanej procedury ludzi dorosłych. Słysząc ją 
że wystarczy sama wiedza z „drzewa poznania“. zaczynam rozumieć, co Jezus miał na myśli mówiąc, abym i 
Kluczem do wszystkiego jest być blisko Pana, a to znaczy ja był jak dziecko.
modlić się, i to nieustannie. Bóg dobrze wiedział, dlaczego 
ostrzegł Adama, że umrze, jeśli nie będzie Go słuchał. W roku 1996 przeżywałem wspaniałe chwile razem z 
Ale przeciwnik zapewniał go, że po zdobyciu wiedzy będzie młodzieżą zboru zielonoświątkowego we Władykaukazie. 
jak Bóg, i oto mija już sześć tysięcy lat i wszyscy nadal W małym domku wyremontowanym własnymi siłami i przy 
podlegli są śmierci, a nikt z ludzi nie jest jak Bóg. pomocy skromnych środków, dzieci Boże wołały do 
W podobną pułapkę wpada dziś wielu ludzi. Coś niecoś swojego Ojca. Ulice były pełne uchodźców, przestępczość 
wiedzą, i to im wystarcza. Wierzą, że właśnie tak będą rosła w szybkim tempie, około 100 km dalej Grozny bronił 
podobać się Bogu. Jak bardzo różnimy się od tego, co się przed atakami armii rosyjskiej, wcześniej straszna wojna 
nazywali Kościołem nasi dziadkowie. dotknęła Gruzję, setki ludzi straciło dach nad głową. 
Wydawałoby się, że dziś, by być dobrym pastorem, ojcem Wielu zrozumiało, że tylko Bóg może im pomóc. Tam 
lub pracownikiem, wystarczy przeczytać dziesiątki właśnie od szóstej rano wołaliśmy do Pana o łaskę i 
psychologicznych książek i zrealizować setki planów. miłosierdzie. Mimo zakończenia działań wojennych w 
Dawniej musiały wystarczyć kolana i szczera modlitwa. Pan Osetii, modlitwy nadal trwały. Nieprzerwana i pełna miłości 
przemieniał serca prostych i wykształconych ludzi, i już się modlitwa Oblubienicy, którą wojna i nędza przygotowały jak 
było dobrym ojcem, pracownikiem, pastorem.najlepsze kosmetyki, by była czysta i piękna, wypławiona 

jak złoto, przygotowana dla Niego. Istniało jedno tylko Imię, 
Słyszę nieraz zachwyt w wypowiedziach braci, którzy w którym położyliśmy nasze nadzieje i oczekiwania.
uważają za objaw Bożego działania to, że uwielbianie trwa 
nieraz przez całe nabożeństwo, nie ma nawet czasu na 

Duchowy fast food
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       jako ciężki obowiązek

 Kulec Mirosław 

Do listy problemów i kłopotów, jakie mają chrześcijanie, można by dodać jeszcze jeden przykry dla wielu 
obowiązek - modlitwę. Chrześcijańskie życie byłoby takie ciekawe, radosne i miłe bez tej smutnej potrzeby 

ciągłego myślenia o modlitwie. Niestety - nagle przychodzi dzień, który oddziela nas od radości ogółu - 
dzień choroby, cierpienia i smutku. Myślimy gorączkowo o Bożej pomocy i wszelkich obietnicach zawartych 

na ten temat w Biblii. Okazuje się, że potrzebujemy kogoś, kto jest mężem wiary.

modlitwa 



kazanie. Ja uważam, że jest to raczej zapowiedź panowania właściwe przygotowanie samych siebie.
cielesności w kościele i początek jego duchowego upadku. 
Świat lubi tańczyć, my jednak nie mamy polegać na Bóg nigdy nie będzie współpracował z tym, co raz na zawsze 
nastrojach. Zgromadzamy się przecież nie po to, by jedynie odrzucił w ogrodzie Eden. 
słyszeć o Bogu, lecz aby dotarło do nas Słowo samego Boga, Stary człowiek grzechu musi iść na krzyż. 
niezbędna jest do tego modlitwa i kazanie. Post jest krzyżowaniem starego człowieka, modlitwa - 
Nie oznacza to wcale, że zaraz musi się zmniejszyć liczba wypuszczeniem na wolność człowieka nowego, często 
osób uczestniczących w nabożeństwach, choć kościół, który przygniecionego przez lata zaniedbań i beztroskich 
będzie blisko Krzyża Jezusa, pogrążony w modlitwie za nabożeństw. Modlitwa jest posilaniem i podnoszeniem do 
ginący świat, nie będzie najpopularniejszą instytucją w życia tego nowego człowieka, by zawsze był gotowy 
mieście. świadczyć lub być zabranym wraz z Kościołem do Pana.
 

Nauczyciele, którzy przyjeżdżają do nas z bogatych krajów 
zachodnich, nauczają, by modlić się w danej sprawie jeden 
raz, bo dwa razy to już niewiara; ale niewiarą jest przestać 

a naszych nabożeństwach musi być czas na Słowo pukać w Boże drzwi, zanim nie nadejdzie odpowiedź. Nie 
Boże i na modlitwę, nie wolno okradać ludzi z tego, widziałem ani śladu ich nauki w krajach ogarniętych wojną i 
co mają znaleźć w naszym zgromadzeniu. Nie głodem, gdzie ludzie nie mają bieżącej wody, samochodu i 

możemy szukać objawów Bożego działania przez nawet osła, są to jednak wspaniali święci. Żyją nie obietnicą 
zamienianie kościoła w dyskotekę. Taki „kościół“ będzie bogactw i cielesnej radości, ale obietnicą Jego Królestwa i 
dobrym miejscem dla egoistycznej młodzieży, ale starsi radości, która czeka na nas u Niego.
bracia i siostry odejdą ze złamanym sercem. Nie dlatego tak 
jest, że teraz jest nowocześnie. To nie ma nic wspólnego z Oczywiście nie chciałbym, by Polska była doświadczona 
nowoczesnością. Duch Święty przyznaje się tylko do wojną, ale prawdą jest, że prześladowany kościół uczy się 
„starej“ Dobrej Nowiny. Objawem pełni Ducha Świętego w pokory, zaczyna dostrzegać, iż jego siła jest w Panu, Jezusie 
naszych zborach będzie młodzież, która będzie się modlić Chrystusie. Widać wtedy, że nie trzeba wiele, by być blisko 
wytrwale i z Chrystusowym współczuciem. Pana - modlitwa i Słowo Boże są wtedy jedynym, czego nam 
Duch Święty jest Duchem modlitwy i tak będzie się w nas potrzeba.
manifestował. Poprowadzi nas na pustynie, by pościć, by 
głosić Jezusa i być świętymi. Nie jest trudno uwielbiać, co Celem tego, co piszę, jest zachęcenie nas wszystkich do 
stało się ostatnio wręcz nowym rodzajem służby, trudno jest głębokiego przemyślenia, co naprawdę jest radością w 
być świętym i uwielbiać. naszym zborze: lekkie chrześcijaństwo, czy modlitwa i 
Pan nas powołał do tego, byśmy byli jak On. studiowanie Słowa? 
Nowicjusze gromią w niedzielę demony - nawet w braciach i Gdy przychodzę rano na modlitwę do naszej kaplicy, mogę 
siostrach oraz pod każdą ławką w kaplicy - a innym razem zobaczyć ludzi, którzy wierzą nieobłudnie, że On może..., bo 
mają problem z odpowiedzią na proste pytanie, czy są - jak mawiał pewien nauczyciel – „świat jeszcze nie wie, co 
zbawieni. Potrzebują oni podstaw nauki o modlitwie, krzyżu, może człowiek pełny Jezusa Chrystusa“.
krwi Baranka i Duchu Świętym. 
Mamy żyć naszą Biblią, nie własnymi jej interpretacjami 
zgodnymi z jakąś modą. Wykorzystajmy te „tłuste lata“ na 

Czas na Słowo i modlitwę

N
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…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (Heb. 9,27) 

Taki dzień jak pierwszy listopad – wspominanie uczyniliśmy za życia, tego po ich śmierci już nie naprawimy.
zmarłych - skłania do refleksji i zadumy zarazem. Czasem w filmach widzimy sceny, w których ludzie 
Chyba nie będzie człowieka, który myślami nie przemawiają do mogiły, ale niestety nie ma to przełożenia na 

powędruje ku wspomnieniu tych, którzy już odeszli do skutek, ani nie ma to uzasadnienia. Tak, pomniki na 
wieczności. Kto z nas nie myślał o takiej chwili, w której cmentarzach sprawiają przyjemność tylko nam, ale nie 
można by spotkać się z tymi, którzy od nas odeszli. Może zmarłym.
chcielibyśmy im jeszcze coś powiedzieć, podziękować, Kiedy myślę o refleksji i zadumie, to myślę o wartości życia, 
może przeprosić. Niestety jest to niemożliwe i czego nie o człowieku i Jego Stwórcy – Bogu. 
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Śmierć i myśl o niej wywołuje i wywoływała zawsze uczucie Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i dlatego zaleca 
niepokoju, przerażenie, strach. Wolimy o niej nie myśleć, nie nam modlitwy za siebie i innych, ale mamy to czynić za 
mówić. Mamy może czasem uczucie, że ciągle gdzieś się swego życia doczesnego, które dane jest nam jako czas łaski i 
czai. Przeczytałem zdanie: możliwości przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie.
„Ponieważ nie wiadomo gdzie czyha na Ciebie śmierć, 
czekaj na nią wszędzie”. Na drzwiach pewnego klasztoru znajduje się następujący 

napis: „Jest tylko jeden Bóg. Jeżeli jednak jest On twoim 
Śmierć jest niepożądanym tematem. wrogiem, to kto będzie ciebie mógł uratować? Posiadasz 
Nie lubimy mówić o niej. Ludzie chcą pójść do nieba, tylko jedną duszę i jeżeli ją stracisz, cóż ci pozostanie? Nic, 
ale nie dzisiaj. tylko zguba wieczna! Dlatego też troszcz się o jej 
W naszej kulturze cmentarze stały się miejscem, gdzie ludzie zbawienie!”
w swej desperacji poprzez pomniki, płyty nagrobne, Żyjesz tylko raz, ale jeśli wszystko zrobisz jak trzeba, raz 
kosztowne grobowce, wymyślne epitafia chcą krzyczeć: wystarczy.
pamiętajcie o nas!!! Jeśli już jesteśmy wkomponowani w takie święto czy 
Śmierć nie jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, jest chcemy czy nie, to czyńmy jedno; 
powszechna i ostateczna. Odwiedzając pozostawia w wywyższajmy Zwycięzcę nad śmiercią, który darował nam 
sercach ludzi bolesne rany, ale i zaniepokojenie o los ich życie wieczne. Nie smućmy się jak ci, co nadziei nie mają,  
ukochanych zmarłych. Śmierć ale wywyższajmy Dawcę Życia.
przeraża.

Włóżmy wysiłek w chwałę i 
Bóg widzi śmierć inaczej niż dziękczynienie, bo Chrystus jest 
my. My widzimy ją jako ciemny naszym Panem i takie jest nasze 
mur – Bóg jako bramę. świętowanie. 
Śmierć może powodować Nie bój się grobu, ale pomyśl by 
autentycznie pewne pęknięcie w nad Twoim nie zadawano pytania: 
relacjach przyjaciół. Smutek i a co z nim? 
gorycz jest prawdziwa i mamy Pierwsi chrześcijanie nie za śmierć 
do niej prawo, ale ta strata nie oddawali swoje życie, ale za 
jest końcem. Chrześcijanin ma ś w i a d e c t w o  o  ż y c i u  i  
prawo do smutku z powodu Zmartwychwstałym żyjącym 
odejścia bliskiej osoby, ale nie Jezusie.
do smutku, który przekreśla i Doświadczenie śmierci nie jest 
neguje wszystko, przekreśla miłe, ale rezultat śmierci tak. 
nadzieję. On nie pozwala smutkowi przygnieść nas. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć 

zyskiem. (Filip 1,21)
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do 
tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, Jeśli dla mnie życiem jest Chrystus, to odejście z tej ziemi jest 
którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że zyskiem.
Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg Jeśli dla mnie pieniądze są życiem, to odejście jest stratą.
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. Jeśli życie to przyjemności, odejście jest stratą.
(1Tes.  4.13-14) Jeśli życiem jest ambicja, odejście jest stratą.

Jeśli życiem jest ten świat, odejście jest stratą.
Jest to nowy sposób wyrażenia się chrześcijan o swych Ewangelia nie mówi: Dla mnie życiem jest wysiłek.
zmarłych. Telewizor mówi: Dla mnie życiem jest elektryczność.

Telefon: Dla mnie życiem są baterie.W Bożym świecie nie ma miejsca dla śmierci, 
Żaglówka: Dla mnie życiem jest wiatr.bo jest miejsce dla życia.
 A wierzący: dla mnie życiem jest Chrystus!

Niedowiarkowie powiedzą, że ze śmiercią kończy się 
wszystko, ale to jest tylko ich pobożne życzenie, gdyż Co jest twoim życiem?
obawiają się wieczności. Bóg przecież jest wyrozumiały, tolerancyjny, pełen miłości, 
Spotykamy śmierć w życiu i znajdujemy życie w śmierci chyba nie będzie taki drobiazgowy? Edyta Gepert w jednej ze 
Chrystusa. Jezus powiada: Kto we Mnie wierzy, choćby i swoich piosenek śpiewa; przecież nie będziesz Panie 
umarł, żyć będzie. (Jan 11, 25b). drobiazgowy.
Wierzymy, że nasze życie ma swoja ciągłość nawet, gdy Nie możesz ugrzęznąć w tym ziemskim życiu.
opuszczamy nasz ziemski namiot. W kontekście tego święta 
pada pytanie często, czy można modlić się przy grobie? Moja Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa 
odpowiedź brzmi - TAK. mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny 

i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do 
Nie rozmawiaj z grobem i zmarłym, ale rozmawiaj z Bogiem żywota. (Jan 5,24)
o swoim życiu. Nie ma podstaw w Biblii do modlitwy za 
zmarłymi, ale jest podstawa do modlitwy za żywymi. Każdy kto umrze będzie bardziej żywy niż był.
Z perspektywy Nowego Testamentu można powiedzieć, że 
los człowieka po śmierci rozstrzyga się w chwili jego zgonu, 
i dlatego modlitwy nasze za człowieka umarłego nie mogą 
już mieć na jego przyszły los żadnego wpływu. Józefowicz Zdzisław   



Zasada pierwsza: Zasada trzecia: 

Zasada druga: 

Zasada czwarta: 

Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan.Bóg cię Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu 
stworzył. Co więcej, Bóg tak bardzo cię kocha, że chce, byś grzechu i winy człowieka. Przez Niego możemy poznać i 
Go znał i spędził z Nim całą wieczność. Jezus powiedział: przeżywać Bożą miłość i plan dla naszego życia.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Zasłużyliśmy na to, byśmy sami zapłacili za swój grzech. 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie Problem polega na tym, iż karą jest śmierć. Jednak - pomimo 
zginął, ale miał życie wieczne” ( J.3.16) naszego grzechu - kochający Ojciec posłał jedynego Syna, 
Jezus przyszedł na świat po to, by każdy człowiek mógł aby rozwiązać nasz problem. Chrystus przyjął na siebie 
zrozumieć Boga i poznać Go osobiście. Tylko Jezus może należną nam karę tak, byśmy nie musieli umierać w 
nadać życiu znaczenie i cel. oddzieleniu od Boga. Na krzyżu Jezus wziął na siebie 

wszystkie nasze grzechy i w pełni za nie zapłacił. 
„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do 
Boga przyprowadzić”.Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji 

oddzielony od Boga. Powodem, dla którego 
odczuwamy owo oddzielenie, odseparowanie od 
Boga,  jest  nasz grzech.  Biblia  mówi:  
„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas Każdy człowiek, który chce spędzić wieczność w 
się obrócił ku własnej drodze” niebie musi osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako 
W głębi serca nasza postawa może polegać na Zbawiciela i Pana. W Biblii jest napisane: 
czynnym buncie wobec Boga albo biernej „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
obojętności w odniesieniu do Boga i Jego dróg. moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 
Obie postawy są przejawem tego, co Biblia nazywa wierzą w imię Jego”.
grzechem. Przyjmujemy Jezusa przez wiarę. Pismo Święte mówi: 
Konsekwencją grzechu w naszym życiu jest śmierć - „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to 
duchowe oddzielenie od Boga. Nawet jeśli spróbujemy pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z 
zbliżyć się do Niego przez własne wysiłki, nieuchronnie uczynków, aby się nikt nie chlubił”.
poniesiemy porażkę. 

Przyjęcie Jezusa oznacza uznanie, że jest On Synem Bożym, 
Diagram ilustruje przepaść oddzielającą nas od Boga. za którego się podawał, a następnie zaproszenie Go, aby 
Strzałki symbolizują podejmowane przez nas próby dotarcia prowadził nas i kierował naszym życiem.
do Boga o własnych siłach. Staramy się na przykład pełnić Oto zaproszenie Jezusa -- On powiedział: 
dobre uczynki albo zasłużyć na Bożą akceptację przez 
uczciwe życie lub przyjęcie określonego systemu „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i 
moralnego. Jednak nasze starania nie są wystarczającym drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a 
zadośćuczynieniem za nasz grzech. on ze Mną”
W jaki sposób można zatem pokonać ową przepaść? ... -6-

 poznanie Boga

W jaki sposób można nawiązać przyjaźń z Bogiem? 
Czekając na uderzenie błyskawicy? 

Poświęcając się bez reszty działaniom charytatywnym z pobudek religijnych? 
Stając się lepszym człowiekiem, tak by Bóg mógł nas zaakceptować? 

W ŻADEN z tych sposobów. 
Bóg pokazuje nam wyraźnie w Biblii, jak możemy Go poznać. 
Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób możesz już teraz rozpocząć 

budowanie osobistej więzi z Bogiem...

życie 



 „A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy 
podnieśli oczy i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, 

i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy
 do Pana, a do Mojżesza rzekli: 

Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, 
wyciągnąłeś nas, 

abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, 
wyprowadzając nas z Egiptu?”

W jaki sposób odpowiesz na Boże zaproszenie? dobranych słowach. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, 
Zastanów się nad tymi dwoma ilustracjami. przedstawiona poniżej przykładowa modlitwa pomoże Ci 

wyrazić to, co czujesz:

„Jezu, chcę Cię poznać. Chcę, abyś wszedł w moje życie. 
Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za mój grzech, abym mógł 
doświadczyć pełni Twojego przebaczenia i akceptacji. Tylko 
Ty możesz uzdolnić mnie do przemiany w taką osobę, jaką 
mam być zgodnie z Twoim zamysłem. Dziękuję Ci za to, że mi 

Życie kierowane przez własne „ja” Własne „ja” na tronie przebaczyłeś i że dajesz mi życie wieczne z Bogiem. 
Jezus poza nawiasem życia. Decyzje i działania kierowane Powierzam Ci swoje życie. 
wyłącznie przez własne „ja”, co często prowadzi do Proszę, uczyń z nim, 
niezadowolenia i frustracji. co zechcesz. Amen”.
Życie kierowane przez Chrystusa Jezus na tronie 
życia człowieka „Ja” podporządkowane Jezusowi. Jeśli szczerze zaprosiłeś Jezusa 
Człowiek dostrzega w swoim życiu wpływ i kierownictwo do swojego życia, On wszedł w 
Jezusa nie, tak jak obiecał. W ten 
Które koło najlepiej przedstawia twoje życie? sposób zawarłeś osobistą więź 
Które koło przedstawia życie, jakiego pragniesz? z Bogiem.
Zaproś Jezusa do swojego życia.... Możesz rozpocząć trwającą 

całe życie podróż pełną zmian i 
Możesz przyjąć Jezusa właśnie teraz. Pamiętaj, co On mówi: rozwoju. 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i Poznawaj Zbawiciela przez 
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on czytanie Jego Słowa, modlitwę 
ze Mną”15. Czy chcesz odpowiedzieć na to zaproszenie? oraz spotkania z innymi 
Dalsze wskazówki wyjaśnią, w jaki sposób możesz to zrobić. chrześcijanami.
Bóg zna intencje twojego serca i nie zależy Mu na starannie 

-7-

Podczas całej drogi, jaką odkupieni Pana musieli odbyć (Rzym. 8. 28). To właśnie w największych trudnościach 
na pustyni, nie było takiego etapu, który nie  zostałby możemy rozpoznać chwałę Bożą oraz doskonałość Jego 
uprzednio zaplanowany przez Boga - w Jego mądrości postępowania z nami. Bóg często wiedzie nas przez 

i miłości. Każda sytuacja w jakiej się znajdujemy, ma swój doświadczenia, by móc objawić się nam w swej chwale 
głęboki sens. Niewiara każe nam zadawać pytania: jeszcze pełniej niż dotychczas. 
„Dlaczego tak się dzieje ?”. Mógł przeprowadzić Izraela przez Morze Czerwone i 

zaprowadzić na miejsce, gdzie nie groziłaby mu wroga armia 
Bóg wie dlaczego i niewątpliwie udzieli nam odpowiedzi na faraona, zanim jeszcze wyruszyła w ogóle z Egiptu. Ale 
to pytanie, jeśli przyniesie to uwielbienie i cześć Jego gdyby tak uczynił, to Jego imię nie zostałoby wywyższone w 
imieniu oraz pożytek Jego ludowi. Jakże często pragniemy tak cudowny sposób i wróg nie zostałby doszczętnie 
znaleźć i zrozumieć przyczynę doświadczeń, które na nas pokonany.
przyszły. O ileż lepiej jest powiedzieć w pokorze i w 
zaufaniu: „Z pewnością tak będzie najlepiej!”. Gdy Bóg Zbyt często tracimy tak ważną prawdę z oczu, czego 
dopuszcza w życiu do jakiejś sytuacji, jako wierzący w Bożą następstwem jest zniechęcenie w czasie doświadczeń i prób.
miłość, możemy być pewni, że została ona starannie 
obmyślana przez Jego mądrość i jest nam potrzebna i Gdybyśmy każdy problem postrzegali jako okazję 
pomocna. Nawet jeśli my doprowadziliśmy do niej przez do doświadczania łaski Bożej, nasze dusze 
własną głupotę i samowolne postępowanie, to bądźmy pozostałyby w wewnętrznej równowadze i nawet w 
pewni, że Bóg w swoim zmiłowaniu obróci naszą głupotę ku najtrudniejszych próbach bylibyśmy w stanie 
dobremu i sprawi, że konsekwencje (choć bolesne) wybranej uwielbić Boga. (1P 1.6-7)
przez nas drogi posłużą ku naszemu duchowemu dobru 
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W mojej wędrówce przez życie nie raz pojawiły się 
dylematy związane z dokonywaniem wyborów i 
podejmowaniem decyzji. Zdarzały się też sytuacje, 

w których nachodziły mnie wątpliwości czy właściwie postępuję.
Znając jednak od najmłodszych lat wersety z Przypowieści 
Salomona - Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na 
własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich 
drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki! (Przyp 3:5-6), 
pragnęłam, aby Ten, który zna wszystkie przyszłe dni 
(Ps 139:16), pokierował moim życiem. 
Zawsze też zdawałam sobie sprawę z tego, że Boże zamysły 
przewyższają ludzkie wyobrażenia, a Boży plan jest 
doskonalszy od mojego, dlatego chciałam szukać Jego woli i nią 
kierować się w życiu. Niestety często przeżywałam ciężkie 
chwile – nie wiedziałam jak mam rozpoznać Bożą wolę i bałam 
się, że popełnię błąd...

Niedawno, czytając Autobiografię Patrici St. John odkryłam, że 
ponad pół wieku temu pewna młoda kobieta, żyjąca w zupełnie 
odmiennych realiach i znajdująca się w całkiem innej sytuacji niż 
moja, doszła do wniosków podobnych do tych, które od roku 
nieśmiało kiełkowały w moim umyśle:
Jezus nigdy nie obiecywał, że się odezwie, jeżeli ścieżka przed 
nami będzie prosta i dobrze widoczna. On daje nam zdrowy 
rozsądek, łatwe do odczytania znaki i pewność, że On nas 
prowadzi. Kiedy jednak docieramy do rozstaju dróg, okazuje się, 
że obietnica jest prawdziwa: „Twoje uszy usłyszą głos, który za 
tobą powie: Oto droga, idź nią, gdy skręcisz w prawą stronę lub 
lewą”. Na zakręcie On mówi tak jasno, a my mimo to 
zastanawiamy się i wahamy. Z pewnością najbezpieczniej jest 
więc iść naprzód, dając w modlitwie wyraz swojej wierze: „Pragnę 
wypełniać twoją wolę i uważam, ze postępuję tak, jak trzeba. A 
jeśli popełniam błąd, to proszę wystaw rękę i powstrzymaj mnie”. 
Czyż jest możliwe, że On nie odpowie na tę modlitwę? 
Gdybyśmy prowadzili drogą nasze kochane dziecko, które chce 
pozostać blisko nas, a ono przez pomyłkę skręciłoby w bok, to czy 
można sobie wyobrazić, że nie zawołalibyśmy tego dziecka lub 
nie chwyciliśmy go za rękę, aby znów szło obok nas? 
Chyba nie ma wątpliwości, że w takim wypadku On - Ojciec 
ojcostwa i źródło macierzyństwa - też postąpiłby tak samo?"

Dziś w dobrze znanych mi wersetach odnajduję jedną z 
najwspanialszych obietnic:
Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on 
prostować będzie twoje ścieżki!

Obietnica ta usuwa strach z mojego serca i napełnia je radością, 
ufnością oraz wdzięcznością, która jest źródłem jeszcze głębszej 
miłości do Zbawiciela.

Anna Kwiecień 

„Nie boję się, że nic nie osiągnę. 
Boję się, że osiągnę bardzo wiele w sprawach, które nie mają znaczenia” 

Większość z nas doświadczyła tego, co to 
znaczy być objedzonym, albo wypić 
zbyt wiele. Byliśmy wtedy ociężali i 

ospali. Wiemy też, co to znaczy być głodnym, gdy 
byliśmy słabi i nie potrafiliśmy nawet skupić myśli 
na niczym innym. 
Pan Jezus nawiązał do tego doświadczenia, 
mówiąc o oczekiwaniu na Jego powtórne 
przyjście. 
Obżarstwo i opilstwo obrazują nadmiar i zbytek. 
Jeśli z dóbr tego świata używamy zbyt wiele, 
wtedy nasze serca stają się ociężałe dla spraw 
Bożych. 
Pomimo faktu, że jesteśmy w ciele i żyjemy w 
świecie materialnym, zachodzi głęboka potrzeba, 
abyśmy świadomie ograniczali ilość i jakość 
rzeczy, z których korzystamy, po to, by w naszych 
sercach zrobić miejsce dla Pana. 
Troska o byt wskazuje na brak i niedostatek. 

Jeśli dopuścimy do naszych serc żal i 
niezadowolenie z powodu niedostatku, to stanie 
się to przyczyną duchowej słabości. Pisząc do 
Filipian, Paweł wyznał, że nauczył się przestawać 
na tym, co ma. Także w Liście do Tymoteusza dał 
to samo zalecenie: 
"Jeże l i  mamy wyżywienie  i  odz ież ,  
poprzestawajmy na tym" (1. Tym. 6,8). 
Oto i jedna z tajemnic radosnego i owocnego życia 
dla Pana: cieszyć się tym, co mamy i nie 
zamartwiać się tym, czego nie mamy.

ciesz się tym co masz
„Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były 

ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa 
oraz troski o byt” Łuk. 21,34



Czy czasami czujecie się zniechęceni?

Wszyscy znamy to uczucie. Jeśli czujecie się zniechęceni, rozejrzyjcie się dookoła. Spojrzyjcie w górę. 
Dęby rosnące wokół zachęcają nas do spoglądania w górę.

Te dęby wskazują nam niebo. Skupiają naszą uwagę na Bogu, naszym Stwórcy. On obiecuje, że „z Jego siłą 
możemy dokonać wszystkiego”. Uciekajcie się do modlitwy w pierwszej kolejności, a nie w ostateczności. 

Bóg jest zainteresowany tym wszystkim, co was interesuje. Mówcie Mu o swoich problemach. 
Proście Go, by napełnił was Duchem Świętym, który was zachęci i pocieszy. 

Odpoczywajcie tyle, ile trzeba. Zmęczenie sprawia, że wszyscy stajemy się ociężali. 
Kiedy nasze ciało i rozum są wypoczęte, inaczej patrzymy na nasze problemy. Nie rezygnujcie. 
Oby tak dalej! Wytrwałość buduje charakter, a charakter tworzy nadzieję. Nadzieję daje wiara, 

że Bóg pomoże nam doprowadzić wszystko do końca. Pamiętajcie, dęby to takie malutkie żołędzie, 
które się nie poddały i wyrosły na wspaniałe drzewa!

Jeśli jesteście zniechęceni, szukajcie umocnienia w Panu. On da wam siłę, by pokonać te nieprzyjazne uczucie.

Ś
więtość - niedoceniony skarb (na podstawie książki czymś złym. Nikt z ludzi nie jest przecież ideałem. Jednak w 
“Dążenie do świętości”). pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że mała iskra ma 

moc zapalić potężny ogień. 
Duch Święty pokazał mi że jeśli nie rozprawię się z moimi Przechadzając się wśród regałów z książkami naszej 
„niewinnymi” przyzwyczajeniami, nie będę potrafiła ostać zborowej biblioteki nie mogłam zdecydować się, jaką 
się, gdy przyjdzie czas większej próby. Bóg nawołuje nas do pozycje wybrać. Wtedy Ala Babicz szybko wyciągnęła 
odnowy umysłu. cienką książeczkę pt. ,,Dążenie do świętości”. Wręczyła mi 
W Jego Słowie czytamy, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy ją do rąk i powiedziała: Przeczytaj tą. Warto! 

Pana a więc. musimy podjąć walkę. Dążenie do W pierwszej chwili zadałam sobie w myślach 
świętości staje się czymś żmudnym, wręcz pytanie: czy w tak krótkiej książce można 
nieosiągalnym, jeśli polegamy jedynie na swoich wiernie oddać tak ważny temat? Ostatecznie 
ludzkich siłach. Nie możemy zapomnieć, że jest to jednak postanowiłam ją przeczytać ponieważ 
wspólna praca - praca Boga i człowieka. Posilone mocą jestem przekonana o tym, że to właśnie świętość 
z Nieba starania, przynoszą błogi owoc świętości. Bóg jest sednem i fundamentem chrześcijaństwa 
dał nam wolność nie po to, abyśmy igrali z grzechem i (i nie mam tu wcale na myśli tej świętości, 
zadowalali się jego ochłapami. Jeśli na to pozwolimy, rozumianej przez większość ludzi w naszym 
niepostrzeżenie owa "wolność" zamieni się w niewolę. kraju, czy na świecie). Z czystym sumieniem 
Bóg ofiarował nam wolność po to, abyśmy mogli mogę napisać, że nie zawiodłam się. Autor w 
rozkoszować się Jego bliskością. Świętość prowadzi bardzo prosty i praktyczny sposób przybliża 
do uzdrowienia duszy, umysłu , ciała, relacji z Bogiem i duchowe prawdy dotyczące uświęcenia życia. 
ludźmi. Wnosi w życie człowieka świeżość i Czytając tę lekturę czułam się jakby Jerry 

błogosławieństwo. Pomimo naszych wad miłość Bridges był moim troskliwym i szczerym przyjacielem. 
Niebiańskiego Ojca, objawiona w Panu Jezusie Chrystusie 
zaprasza nas do uczestnictwa w Jego świętości. Świętość to wielka sprawa, ale składa się z małych 
Zaprasza także Ciebie Drogi Czytelniku! Oddaj Mu tylko codziennych wyborów. Świat na każdym kroku chce okraść 
swoje grzechy i ciężary w zamian Bóg ofiaruje Ci nas ze świętości proponując w zamian grzech, który na 
drogocenny klejnot świętości. początku zawsze jest powabny i słodki, ale w ostateczności 

niesie ze sobą gorzkie konsekwencje, zadając gwałt ludzkiej 
Zachęcam każdego do przeczytania książki Jerrego Bridgesa duszy. Musimy więc zachować czujność bo bardzo często to, 
pt. „Dążenie do świętości. Zajmuje to niewiele czasu. co nam nie służy, nie zawsze jest tak oczywiste. Kiedyś 
Wystarczy, że zamiast chwycić za pilot od telewizora, wydawało mi się że moje małe grzeszki i słabostki mam 
sięgniesz po tę książkę i poświęcisz swoją uwagę na to, co prawo traktować z przymrużeniem oka, przecież nie 
Bóg chce powiedzieć do Ciebie po przez tę lekturę. wyrządzają one nikomu krzywdy, a więc w sumie nie są -9-

- niedoceniony skarb ŚWIĘTOŚĆ

Karolina Walczak

Zniechęcenie 

„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych…” - Rzym. 5:5 



P
astorzy trzech wspólnot ewanglikalnych działających W sobotę 30 września w RCK zostało zorganizowane 
na terenie miasta Kołobrzeg postanowili wspólnie sympozjum teologiczno-historyczne. Zaproszeni Goście to: 
uczcić piękną 500 rocznicę Reformacji. W tym celu w dr Włodzimierz Tasak, dr Wojciech Gajewski, dr Łukasz 
lutym tego roku zawiązał się Komitety Organizacyjny Romanowski oraz  dr Robert Dziemba - kołobrzeżanin, który 

obchodów rocznicy Reformacji w Kołobrzegu. W skład przybliżył historię  dziejów Reformacji w naszym mieście. 
Komitetu weszli: pastor Jacek Gromadzki  z Kościoła Zainteresowanie sympozjum przerosło oczekiwanie 
Zielonoświątkowego, straszy Zboru Tomasz Sulej z organizatorów i sala z ledwością pomieściła 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Piotr uczestników. Sympozjum prowadził pastor Jacek 
Karel z Kościoła Chrystusowego razem z s. Barbarą Gromadzki. W tym samym dniu w sobotę o godz. 
Glapińską i br. Tadeuszem Witkowskim, oraz v-ce 18,00 w sali widowiskowo - kinowej  miał miejsce 
prezydent Miasta p. Jacek Woźniak. koncert Beaty Bednarz. 
Obchody wyznaczono na dzień 30 września i 1 Artystka w niezwykle ujmujący sposób zaśpiewała 
października. W tych dniach w Regionalnym kilkanaście pieśni, dzieląc się jednocześnie  
Centrum Kultury użyczonym przez  Władze Miasta, świadectwem mocy Bożej w jej osobistym życiu. 
mogliśmy zrealizować zamierzone punkty bogatego Koncert prowadził Tomasz Sulej. 
programu Obchodów. W holu Centrum Kultury  W niedzielę 1 października miały miejsce dwa 
została urządzona arcyciekawa wystawa obrazująca wydarzenia. Po raz pierwszy w Kołobrzegu 
Kościół Prześladowany w obecnym świecie. zgromadziły się na wspólnym międzywyznaniowym 
Wystawę można było oglądać przez 2 tygodnie. Natomiast nabożeństwie wierni wspólnot ewanglikalnych z licznie 
dzięki uprzejmości pastora Henryka Patryarchy z Niemiec zgromadzonymi  gośćmi chcącymi uczestniczyć w 
przez ponad dwa tygodnie w Muzeum Oręża Polskiego protestanckim nabożeństwie. W tym samym czasie w innym 
została udostępniona przebogata kolekcja manuskryptów, pomieszczeniu dzieci miały swoje zajęcia prowadzone przez 
papirusów, najstarszych egzemplarzy Pisma Świętego. katechetów trzech wyznań. Nabożeństwo prowadził pastor 
Wystawę  zwiedziło około tysiąca ludzi. Piotr Karel, a w uwielbieniu prowadził nas zespół wokalno- 
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Obchody  500 rocznicy Reformacji* 

Z okazji 500-lecia Reformacji, jako przywódcy Kościoła Chrystusowego w RP, wyrażamy wdzięczność Bogu oraz ludziom za 
wydarzenia sprzed kilkuset lat, które stały się zalążkiem powrotu Kościoła do wartości ewangelicznych i tradycji apostolskiej 
utrwalonej na kartach Nowego Testamentu. U podstaw Wielkiej Reformacji legło przekonanie, że tylko Pismo Święte Starego 

i Nowego Przymierza jest dla naśladowców Chrystusa ostatecznym autorytetem w kwestiach wiary i życia. Za szczególne 
błogosławieństwo i osiągnięcie tamtych czasów uznajemy pierwsze tłumaczenia Słowa Bożego na języki narodowe oraz  
upowszechnienie druku, dzięki czemu zwyczajnym ludziom stworzona została możliwości osobistego poznawania Boga 

poprzez czytanie i studiowanie Jego Słowa. 
Z wdzięcznością patrzymy na wysiłki ówczesnych reformatorów, którzy odkupieńczą moc zbawienia grzesznego człowieka 

odkrywali wyłącznie w akcie dobrowolnej i wystarczającej ofiary Jezusa Chrystusa, Boga w ciele. 
Podobnie jak oni wierzymy, że zbawienie to dokonuje się w człowieku z łaski przez wiarę, uczynki zaś stanowią naturalną 

konsekwencję przemienionego serca. Dlatego też za „ojcami reformacji” powtarzamy, że „tylko Bogu należy się chwała” za to, 
kim jest i co czyni w Swojej bezgranicznej miłości do człowieka. 

 Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia sprzed 500 lat, ze względu na ich kontekst religijny, polityczny, kulturowy i społeczny podlegają 
dziś rozmaitej interpretacji. Nie wszyscy świętują, nie wszyscy nawet wspominają. 

Żyjąc pięć stuleci później mamy świadomość, że ewangelikalny nurt chrześcijaństwa w postaci poreformacyjnych ruchów 
przebudzeniowych, ruchów uświęceniowych i współczesnych ruchów odnowowych jest nie tylko pokłosiem Reformacji, 

ale też żywym świadectwem Bożego działania w Kościele Jezusa Chrystusa na przestrzeni wieków.
 Z wdzięcznością wspominamy tych, którzy w tamtych mrocznych czasach z niezwykłą odwagą i determinacją zabiegali 

o powrót do nauki Pierwszego Kościoła i jego chrystocentrycznej teologii.
 Dziękując Bogu za Jego Słowo i Jego Ducha oraz za dziedzictwo Reformacji, z którego bogactwa czerpiemy do dziś, zachęcamy 

wszystkich duszpasterzy, wiernych oraz sympatyków Kościołą do wierności Bogu, jego Osobie, nauce i misji, do przyjazności ludziom, 
również tym, którzy nie podzielają naszych przekonań, a nawet są nam wrodzy oraz do oddania Ewangelii 

jako jedynej autoryzowanej przez Niebiosa Konstytucji wiary i pobożności Kościoła Jezusa Chrystusa.
 W imieniu Rady Krajowej Kościoła Chrystusowego w RP

List Pasterski Rady Krajowej Kościoła Chrystusowego w RP
z okazji 500 – lecia Reformacji

Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła

* * 
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W dniach 23 – 25 października br. w Zakościelu odbyło się  
kolejne w tym roku posiedzenie Rady Kościoła. Te przeważnie 
trzydniowe narady, dyskusje i rozmowy zawsze skutkują 

podjęciem stosownych decyzji odnoście spraw związanych z bieżącymi 
problemami, jakie pojawiają się w niektórych Zborach naszego Kościoła. 
W spotkaniu uczestniczyło 12 członków Rady oraz zaproszeni na niektóre 
punkty programu goście, wśród nich: Andrzej Korytkowski, który  ze 
względu na wyjazd do USA kończy pracę jako kierownik Ostróda Camp, 
Andrzej Byra – pastor KCH z Sandomierza wyznaczony do pomocy w 
rozwiązaniu problemu Zboru w Radomiu,  i misjonarz pracujący w Polsce 
od 25 lat – Don Orr wyjeżdżający na pracę misyjną w Kurdystanie. 
Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania  tegorocznej Konferencji 
Kościoła na temat działalności i darów Ducha Świętego.
Rada ustaliła termin przyszłorocznej Konferencji, jak również 
Jubileuszowej 100 rocznicy Kościoła Chrystusowego na naszych 
ziemiach. Uroczystości te, jeśli Bóg pozwoli, odbędą się  w czerwcu 2021  
w Warszawie i będą połączone ze Światową Konferencją Kościołów 
Chrystusowych.
Rada Kościoła obok wielu tematów  wydała również  oświadczenie w 
związku z Jubileuszem 500 -  lecia Reformacji.

 W niedzielę 8 października 
radośnie obchodziliśmy Święto 
Żniw. To piękne święto zwane 

r ó w n i e ż  D n i e m  D z i ę k c z y n i e n i a  
rzeczywiście miało charakter wybitnie 
dziękczynny. Wiele osób mogło wziąć 
udział w modlitwie dziękując Bogu za 
zebrane plony i chleb powszedni. 
Nabożeństwo prowadził starszy Zboru 
Mariusz Polakowski,  kazanie zaś na temat 
„dawania, brania, hojności i skąpstwa” 
wygłosił pastor Piotr Karel. 

Dziękujemy za przygotowanie dekoracji 
świątecznej braterstwu Paruszkiewiczom.  

Po nabożeństwie już tradycyjnie w sali 
s p o ł e c z n o ś c i o w e j  n a  w s z y s t k i c h  
uczestników czekał chleb ze smalcem z 
kiszonymi ogórkami  oraz kawa i ciasto. 
Wszys tk im j edenas tu   rodz inom 
przygotowującym smaczny smalec 
dziękujemy ( było w czym wybierać).

instrumentalny Kościoła Chrystusowego. Kaznodzieją tego szczególnego wydarzenia był Prezbiter Naczelny Kościoła 
Chrystusowego w RP pastor Andrzej Bajeński. Opierając się na tekście rozmowy Jezusa z starszyzną Izraela na temat chrztu,  
jakiego udzielał Jan Chrzciciel, Jezus pytał: Czy chrzest Jana był z nieba , czy z ludzi? (Łk.20, 1-8). 
Kaznodzieja postawił podobne pytanie odnośnie Reformacji. Czy była darem Boga z niebios, czy tylko ludzkim dziełem? (całość 
nabożeństwa można oglądnąć na You Tube). Ostatnim programem uroczystości była niedzielna projekcja filmu Luter. 
Dziękujemy rzecznikowi Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP za możliwość skorzystania z kopii tego przepięknego 
filmu.
W tym miejscu w imieniu Komitetu Obchodów 500 lecia Reformacji w Kołobrzegu, chciałbym podziękować Władzom Miasta za 
udostępnienie  Regionalnego Centrum Kultury i pomoc w zorganizowaniu tych uroczystości. Szczególne dzięki za ogrom pracy 
włożony przez wiele osób zaangażowanych w organizację tego wielkiego wydarzenia. Dziękujemy wiernym trzech kościołów za 
przygotowane ciast  i wspaniałą atmosferę działającej i w sobotę i w niedzielę kawiarni.
Naszym Zborownikom - technikom z obsługi medialnej na czele z br. Jakubem Dobrowolskim, jak również Zbyszkowi i Geni 
Gutkowskim, Marcie Zawadzkiej, Alinie Babicz i Małgosi Kamińskiej, dziękujemy za posiłki przygotowywane dla naszych 
Gości. Niech wszystko  będzie na chwałę Bożą.  Soli Deo gloria!

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

* 
Zapraszamy 

Posiedzenie Rady Kościoła
Święto Żniw * 
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

Rocznice 

biblioteka poleca

Czytając książkę Lidii Czyż pt. ,,Tato”, 
przyszło mi na myśl to, że podobną 
historię słyszałam w przeszłości. 
Tym bardziej i z większą ciekawością 
czytałam ją strona po stronie. 
Książkę przeczytałam jednym tchem. 

Zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję, ponieważ w jej treści 
zawarte jest Boże prowadzenie głównego bohatera, a także 
moment przekazania Ewangelii swojej nowo poznanej 
rodzinie. 
                                                                          Gorąco polecam 

Genowefa Gutkowska

14 Jolanta Tkaczyk
14 Ewa Kruszewska
15 Józef Łachwa
17 Janina Świercz
19 Barbara Froncala
21 Maria Lewandowska
23 Bartosz Staszewski
24 Małgorzata Kamińska
30 Zenon Paruszkiewicz

01 Alina Babicz
03 Aleksandra Celińska
06 Regina Słodownik
06 Aleksandra Kamińska
07 Barbara Głembska
08 Dawid Maksińczyk
10 Nelli  Karel
13 Agnieszka Żygulska

Pawłowi Wróbel (09), Czarkowi Mąka (13), 
Rubenowi Karel (22), Sarze Sękowskiej (25), 

Zdzisławowi Świercz (28).

- o nabożeństwa i uroczystości w listopadzie
- o Ewangelizację (25 - 26.11)
- o losy Zboru w Koszalinie
- o Konferencję w Zborze w Polkowicach
- o osoby myślące o chrzcie wiary i naszych
  sympatyków
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: 
  J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, 
  L.T. Puców, J. i E. Witkowskich, J. Lewandowskiej,
  Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, E. Janiszewskiej,
- o dalszą pomoc w leczeniu dla Reginy
  Kijewskiej, Krzysztofa Glapińskiego, Aleksandra
  i Wiesławy Wasilewskich, Dariusza
  Lewandowskiego w Niemczech,
- o szybki powrót do zdrowia po operacji Danuty
  Ostrowskiej, oraz pastora Andrzeja Ostrowskiego.
- o przygotowania do wigilii zborowej i spotkań
  świątecznych
- o zdrowie dla Kasi Maksińczyk i jej jeszcze
  nienarodzonego dziecka
- o zdrowie dla Martyny Buczyńskiej
- o zbawienie dla rodziny Sękowskich
- o szczęśliwy powrót braci: Mariusza
  Polakowskiego i Mariusza Koziaka z zagranicy

05 Niedziela-  Fundusz misyjny
12 Niedziela-  Pomocny kosz
14 Wtorek - Grupy Domowe. 
                              Temat: Kościół w Tiatyrze
18-19   Konferencja 500 - lecia Reformacji 
            w Polkowicach
23 Czwartek- Spotkanie modlitewne 
                                            przed ewangelizacją

25 lat - to Jubileusz naszych dwóch braci:

Daniela Miszke i Radosława Froncala,
którzy w dniu 22 listopada zawarli

przymierze z Panem poprzez chrzest wiary.

20 lat - w tym samym dniu pięć lat później

Agnieszka Miszke ślubowała Bogu wierność,
miłość i posłuszeństwo.

Natomiast w dniu 18.11. pięciolecie swojej
najważniejszej decyzji wspominają siostry:

Jolanta Antczak i Ewa Janiszewska.
Naszym Siostrom i Braciom składamy najserdeczniejsze

życzenia dalszych kroków wiary,
coraz większego i głębszego poznania Pana

i doświadczania Jego miłości.
Niech Wam Bóg błogosławi!

Redakcja przeprasza br. Ryszarda Kakowskiego
za pominięcie w poprzednim numerze gazetki

informacji o dacie Jego urodzin (30.10)


