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rorokini Anna, o której pisze Ewangelista Łukasz (2, 3638) była niepozorną, podeszłą w latach kobietą, wdową,
która w swoim wdowieństwie żyła większość lat swego
życia. Tylko siedem lat dane jej było cieszyć się swoim mężem.
Potem przeżyła jego śmierć.
Pewnie miała wiele planów życiowych. Wszystkie runęły.
Trudno było żyć wdowie bez tego, który wspomaga i troszczy
się o byt rodziny. Ale ona nie narzekała, nie obraziła się na
Boga, nie rozczarowała się sytuacją, jaka ją spotkała.
Nie była też rozczarowana samym Bogiem.
Nie skarżyła się na tę niesprawiedliwość jaka ją spotkała.
Urodziła się w rodzinie Fanuela. To piękne imię ojca Anny
oznacza: oblicze Boga. Dziadkowie Anny nadali jej ojcu takie
imię, gdyż miał on przedstawiać charakter i oblicze samego
Boga. Anna z kolei, to imię pochodzące z języka hebrajskiego
od słowa channah (wdzięk, łaska). Imię Anna oznacza kobietę
miłą, łagodną i przyjemną. Czy faktycznie była taką niewiastą?
Czy miała powody pozostawać miłą, pogodną i przyjemną
dla otoczenia i ludzi wśród których żyła?
Wdowy tamtych czasów musiały żyć na łasce i niełasce innych
ludzi. Nie miały żadnego wsparcia i uposażenia, dlatego też
z takim naciskiem Pismo Święte przypomina, iż kościół miał
troszczyć się o wdowy i sieroty. Ap Jakub pisze:
„czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to;
nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli” (1,27)
Wyobrażam sobie, iż biblijnej Annie nie było łatwo.
Z pewnością miała wiele powodów, by narzekać, uskarżać się
na swoje życiowe położenie. Wiele osób w takiej sytuacji
miałoby ogromne pretensje do „całego świata”, a może nawet
pretensji do Boga oskarżając Go o taki los. Niektórzy w takich
sytuacjach odwracają się od Niego, albo negują Jego istnienie.
Czy imię Anna, które nosiła nie było ironią znaczenia tego
imienia? Przypomnijmy Anna znaczy – łaska!
Czy tak wygląda Boża łaska? W dodatku pochodziła
z plemienia Aszer, co w języku polskim znaczy: szczęśliwy!
Czy można w jej sytuacji być szczęśliwą kobietą? Biedna, stara,
osamotniona, bez widoków na przyszłość kobieta. Czy to
właśnie z jej postawy życia możemy się czegoś nauczyć?
Chciejmy to zauważyć, że Anna nie była zgorzkniałą, skarżącą
się na swój los kobietą. Wszystkie okoliczności jej życia
usprawiedliwiałyby taki stan. Jakże łatwo w takich sytuacjach
płakać nad sobą, mieć pretensje do innych z powodu swojej
samotności, ubóstwa, braku bliskich wokół siebie.
Anna odkryła bowiem to, co i młodszym i starszym przychodzi
czasem z wielkim trudem, że prawdziwe szczęście to te,
o którym pisze psalmista Asaf w Psalmie 73 powiadając:
„Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga.
W nim pokładam nadzieję moją” (w. 28).
Co to konkretnie znaczyło w życiu Anny, być blisko Boga?
1. Anna „nie opuszczała świątyni Pana”. Kochała swój kościół.
Nie opuszczała go.
Mamy tu kluczowe słowo: nie opuszczała. Biblia powiada,
by żona nie opuszczała męża swego, ale ma to też odniesienie
do kościoła. Niech kościół nie opuszcza Chrystusa. Niech nie
rozwodzi się z Nim. Niech pozostanie Mu wierny. Anna nie
chciała przegapić żadnego nabożeństwa. Kiedy inni pozostawali

w domach, ona wybierała drogę prowadzącą do świątyni.
Dla Anny świątynia Pana była nie drugim, ale pierwszym
domem. Kochała to miejsce. Miejsce, gdzie wielbi się Boga,
gdzie można słyszeć Jego głos, miejsce gdzie można spotykać
się z Jezusem. Czy mamy podobne pragnienia?
Czy Pan Bóg nie dał nam, ludziom wierzącym przykazania:
„nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń waszych,
jak to u niektórych jest w zwyczaju” ? (Hebr. 10, 25).
2. Anna służyła Bogu w postach. Zazwyczaj słowo post
rozumiemy jako powstrzymywanie się od jedzenia pokarmu .
Bóg jednak przez proroka Izajasza mówił o innym poście,
nazywając go prawdziwym postem (Izaj. 58, 5-7). Dzielenie
swego chleba z innymi, troska o drugiego człowieka, służba
na rzecz potrzebujących, to są rzeczy, które Bóg nazywa
prawdziwym postem! Żyjemy w społeczeństwie, które
nastawione jest konsumpcyjnie do życia. Zresztą Biblia mówi
o czasach ostatecznych, iż ludzie będą samolubni, egoistyczni.
Czy tak ma być również z ludźmi wierzącymi?
Życie jedynie dla siebie, ewentualnie tylko dla swojej
najbliższej rodziny nie jest Bożym stylem życia. Nie znaczy to,
że mamy swoje własne rodziny zaniedbywać, ale znaczy to,
że nie można prowadzić życia tylko dla siebie. Biblia powiada;
nie dla siebie żyjemy, ale dla Chrystusa (por. Rzym. 14, 7-8).
3. Anna służyła Bogu w modlitwach.
Służyła w postach i modlitwach dniem i nocą. To piękna
postawa służyć Bogu w modlitwach tzn. modlić się nie tylko
o siebie, ale o innych. Modlić się modlitwą wstawienniczą,
za innymi, szczególnie braćmi i siostrami, ich problemami.
To wspaniała służba, i wbrew pozorom wcale nie taka łatwa, ale
wymagająca wyrzeczenia, poświęcenia i czasu, którego mamy
coraz mniej. Oczywiście modlimy się w domach, ale czy nie
powinniśmy modlić się w świątyni? Jak miło musi być Bogu,
gdy w zgromadzeniu ludzi wierzących jego dziecko głośno
modli się do Niego. Jak przykro z kolei, gdy zamyka swoje usta
i serce, by nie modlić się do swego Zbawiciela. Kościół zwany
jest Domem Modlitwy, ale czy Bóg słyszy tam też i twoją
modlitwę? Proś Boga, aby dał ci siłę i odwagę otwierać swoje
usta w zgromadzeniu. Modląc się tym sposobem służysz Bogu
wydając świadectwo twego przywiązania do Niego.
Nie ma potężniejszego świadectwa jak modlitwa człowieka
wierzącego w zgromadzeniu ludu Bożego. Niestety ten zwyczaj
w wielu Zborach zanika. Coraz częściej eliminuje się modlitwę
na rzecz tego, co przewrotnie dziś nazywa się „uwielbieniem
dla Pana”. Biblia powiada: „kto miłuje czystym sercem i wargi
ma wdzięczne” (Przyp. 22,11).
4. Anna wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim!
Niestety dziś wiele wierzących ludzi przestało dzielić się swoją
wiarą z innymi. Być może uważają, że nie są do tego powołani,
albo nie mają zdolności przemawiania, dyskutowania,
przekonywania. Albo uważają, że to nie wypada poruszać
religijnych tematów. Albo uważają, że to jest zadanie jedynie
dla pastorów, starszych zboru, czy innych zatrudnionych
w kościele pracowników. Jednak Boży lud powołany jest do
tego, by świadczyć i mówić wszystkim o Jezusie Chrystusie.
Modlitwa naszą niech będzie, abyśmy z Anną weszli w Nowy
Roku. Na dobre postanowienia nie jest jeszcze za późno!
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życie

Marian Biernacki
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pewnij się. - Z takimi słowami w głowie
obudziłem się dwa dni temu i wciąż nie przestaję o
nich myśleć. Tak. Trzeba sprawdzić, czy wciąż
jestem na właściwym miejscu. Trzeba się upewnić,
że obrana droga doprowadzi do upragnionego celu.
Kilka lat temu tysiące ludzi licząc na dobre zyski
zdeponowało całe swoje oszczędności w "Amber Gold".
Dziś wiemy, że się okropnie zawiedli.
Na fali obietnic łatwego zarobku nie upewnili się należycie
i „popłynęli” nie tak, jak to sobie planowali.
Tysiące ludzi w ewangelicznych wspólnotach żywi
przekonanie, że są na drodze do nieba. Nawrócili się.
Oddali kiedyś swe serca Jezusowi i zostali ochrzczeni.
Z przynależności do radosnej grupy chrześcijan
i zaangażowania w dobro czerpią poczucie, że wszystko
jest w porządku. W atmosferze euforii idą dalej bez
zastanawiania się już nad różnymi szczegółami.
Byłaby to ich zdaniem nawet niepotrzebna strata czasu.
Tymczasem Słowo Boże wzywa: Poddawajcie samych
siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie
siebie [2Kor. 13,5]. Najwidoczniej może się więc tak
zdarzyć, że urobione w nas poczucie pewności zbawienia
przestanie odpowiadać rzeczywistości. Wówczas, niejako
siłą rozpędu, podążamy dalej, ale nie jest to już droga
wiary. Jak wielu z nas rozmija się z prawdą? Ilu ludzi
ze środowisk ewangelicznych na końcu czeka potworne
rozczarowanie? Niejedna droga zda się człowiekowi
prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci [Prz 16,25].
Już samo życie nas uczy, że tam, gdzie chodzi o jakiś
poważniejszy wydatek lub dłuższą umowę, trzeba sprawę
zbadać i się upewnić, żeby potem nie pluć sobie w brodę.
Tym bardziej domaga się tego sprawa naszego wiecznego
zbawienia.
A skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy na drodze do nieba?
Nie wystarczy tu osobiste, wewnętrzne przekonanie,
że myślimy i postępujemy właściwie. Słyszałem niedawno
o pewnej kobiecie, która kierując się uczuciami, uległa
złudzeniu, że jest kochana i wszystko, co miała, oddała
facetowi, z którym nawet ani razu się nie zobaczyła.
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Najwidoczniej zabrakło jej zdrowego rozsądku i wszystko
straciła na rzecz jakiegoś oszusta. Człowiek zdany sam na
siebie może łatwo trafić na manowce.
W najważniejszej sprawie, jaką jest wieczne zbawienie,
nie wolno polegać na własnych poglądach lub odczuciach.
Zjawisko zbłądzenia może towarzyszyć także
przynależności do licznej grupy. W tłumie zazwyczaj
panuje przekonanie, że skoro większość tak myśli i robi to na pewno jest dobrze. Gdy ludzi przybywa,
to w naturalny sposób przestają oni rozważać słuszność
drogi, którą podążają. Euforia nie lubi głębszych
rozważań. Wielkie religie światowe bazują właśnie na tym,
że ich wyznawcy niczego nie sprawdzają. Ulegają
zbiorowej pewności, że jest ok. A gdy do tego nad grupą
przejmie kontrolę jakiś zwodziciel, to wszystkich jej
członków czeka nie tylko przykrość zmarnowanego czasu
i energii ale i całkowitego rozminięcia się z celem.
Czyż diabłu nie chodzi o to, żeby tak zrobić z wierzącymi
w sprawie ich zbawienia? Powstaną bowiem fałszywi
mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda,
aby o ile można, zwieść wybranych [Mk 13,22] –
zapowiedział Jezus. Jeżeli przestaniemy się upewniać na
drodze wiary, to zwiedzenie będzie wielkim sukcesem
szatana, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli [1J 1,7].
Dodajmy, że szczególnie wyrafinowanym wprowadzeniem
w błąd na drodze do zbawienia jest pogląd, że w ogóle nie
można mieć pewności zbawienia. To tak, jakby osobie
pragnącej dojechać do Warszawy mówić, że dopiero gdy
zobaczy pałac kultury będzie pewna, że jechała dobrą
drogą. Bóg powołał nas do wiecznej chwały i zapewnia
wierzących w Jezusa Chrystusa, że osiągną upragniony
cel. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna
Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny
[1Jn 5,13]. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku
dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot
wieczny [Rz 2,7]. Możemy i powinniśmy już teraz nosić
w sercu to pewne przekonanie.

Na drodze wiary trzeba nam jednak wciąż na nowo się upewniać.
Duchowy stan zboru w Laodycei świadczy bowiem, że można popaść
w stan pewności fałszywej. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem
i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania
godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły [Obj 3,17].
Można coś po drodze zgubić lub odrzucić, jak zbór efeski, który porzucił
pierwszą swoją miłość do Pana.

Kiedy więc powinna nam zapalać się w sercu lampka
alarmowa, wzywająca do korekty obranego na Królestwo
Boże kursu?
Gdy przestajemy odczuwać potrzebę modlitwy i nie ma w nas głodu
Słowa Bożego. Gdy nie odczuwamy wstrętu do grzechu.
Gdy dobrze czujemy się w towarzystwie ludzi bezbożnych.
Gdy nie ma w nas palącej potrzeby mówienia innym o Jezusie.
Gdy nie potrafimy zapanować nad emocjami i swoimi naturalnymi
pragnieniami. Gdy równolegle w trzech źródłach norm wiary i życia
chrześcijanina - tj. w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich
i w Listach Apostolskich nie ma śladu naszych poglądów i praktyk.
- Takie i podobne im objawy świadczą, że dzieje się z nami coś złego.
Nie wolno nam wówczas jechać sobie dalej, jakby nigdy nic.
Trzeba się upamiętać z grzechu, skorygować poglądy, wrócić do uczynków
pierwszej miłości.

Jak możesz się upewnić na drodze zbawienia?
Po pierwsze, prosząc Boga, aby cię sprawdził. Tak robili nawet wielcy
mężowie wiary. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki
i serce moje! [Ps 26,2]. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,
doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą
zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną! [Ps 139, 23-24].
Po drugie, upewnić się możesz, poddając wszystko testowi Słowa Bożego,
podobnie jak wierzący z Berei. Przyjęli oni Słowo z całą gotowością
i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają
[Dz 17,11]. Właśnie po to masz Biblię, abyś upewnił się w prawdziwości
nauki, jaką odebrałeś [Łk 1,4].
Po trzecie, upewniaj się na drodze zbawienia badając i testując samego
siebie. Mając np. naturalną słabość do słodyczy, sprawdzaj co jakiś czas,
czy potrafisz powstrzymać się przed drugim ciastkiem?
Gdy smakuje ci piwo, sprawdź, czy przez miesiąc spokojnie możesz nie
wypić ani łyka i jak najbardziej normalnie nadal funkcjonować?
W ten sposób dowiesz się, czy nie zaczyna cię opanowywać jakiś grzech
niepowściągliwości. Gdy masz skłonność do plotkowania
i obmowy, poddaj się próbie, by zamiast złych słów powiedzieć coś
dobrego o tym człowieku. Czy łatwo ci to przyjdzie?
I wreszcie, gdy zauważysz, że twoje zachowanie lub poglądy wywołują
smutek lub zdziwienie na twarzy ludzi głęboko wierzących, czym prędzej
zrób sobie osobiste studium biblijne danego zagadnienia.
Kościół oczekuje na rychłe Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Tego dnia jedni będą zabrani, a drudzy pozostawieni.
Warunkiem naszego pochwycenia jest gotowość na ów Wielki Dzień!
Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa
i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło;
przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej
ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed
tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym
[Łk 21,34-36].
Przypomniała mi się pieśń:
W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę, co dzisiaj jest kotwicą twą.
Upewnij się, upewnij się, czy nogi twe na pewnej skale są?
Tą skałą Jezus, tak tylko On! Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się! Czy nogi twe na pewnej skale są?
Upewnij się, czy wciąż jesteś na drodze wiary?
Upewnij się, że jesteś należycie przygotowany, by stanąć przed Panem!
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posłuchaj

Miej odwagę posłuchać ciszy... .
W obecnych czasach to
prawdziwa sztuka.
Nie każdy potrafi się zatrzymać ,
by wejrzeć w głąb siebie,
ale ty zdobądź się na to.
Bądź szczery przed samym sobą.
Niech spokój ogarnie twój umysł.
dotknie twego wnętrza,
wniesie światło do zbolałej duszy.
To właśnie w ciszy możesz
usłyszeć i zrozumieć więcej
niż w głośnym zgiełku
pędzącego tłumu, czy potoku
niepotrzebnych słów.
Możesz doświadczyć Boga,
który przychodzi, jak łagodny
powiew wiatru.
Pozwól swemu Stwórcy
opatrzeć bolesne zranienia
doskonałą miłością
I zabrać to, co przeszkadza ci
cieszyć się życiem:
złość, egoizm, narzekanie,
zgorzknienie, pychę.
Wszechmogący Bóg pragnie,
aby na twej twarzy
znów zagościł uśmiech,
A w odnowionym sercu
zapanowała urodzajna wiosna.
Wszystko co musisz zrobić
By otrzymać ten bezcenny
prezent, to powiedzieć Bogu
swoje TAK.

Karolina Walczak

świadectwo

do zbawienia

Adam Kaliś

Od zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje, nigdy nie wierzyłem w to, że świat powstał np. poprzez
proces wielkiego wybuchu i ewolucji. Pomimo tego nie znałem Boga tak, jak znam go obecnie.
Ta naturalna świadomość, że On istnieje pomogła mi dotrwać do dziś. Bóg niewidzialnie
poprowadził mnie poprzez „dolinę śmierci” na swój sposób, tak abym po kolei wszystko zrozumiał.
Krok po kroku. On, Stworzyciel Świata okazał mi litość. Jak to możliwe?

O

d zawsze lubiłem chodzić do kościoła i rozmawiać
o Biblii. Na moje nieszczęście zostało to
wykorzystane. Od urodzenia byłem zagorzałym
katolikiem. Broniłem swojej religii jakbym sam ją
stworzył. Katolicyzm był moim światem. Usilnie
wierzyłem, że przynależę do „najlepszej” denominacji na
świecie, ponieważ… oni przecież nie mogą się mylić.
Przyjąłem I komunię św. Byłem bierzmowany.
Uczestniczyłem w oazie. Byłem na pielgrzymce.
Dziś wiem, że robiłem to dla Boga.
Lecz wtedy podążałem ślepo przed siebie mając
mnóstwo pytań i niewiele odpowiedzi.
To pragnienie poznawania prawdy, która jest w Biblii
narastało. Nie satysfakcjonowały mnie odpowiedzi typu:
„bo taka jest tradycja”, wiedziałem, że tradycja nie może
mnie zbawić. Ja chciałem znać Boga i to osobiście.
Chciałem wiedzieć o Nim wszystko – dosłownie
wszystko! I wtedy zaczęły się schody.
To pragnienie narastało, ale frustracja także narastała.
Pomimo tego, że chodziłem do kościoła to nie
prowadziłem pobożnego życia. Byłem jak łódka na
oceanie. Dryfowałem miotany przez fale mając nadzieję,
że kiedyś dobiję do jakiegoś spokojnego portu. Niestety.
Problemy rodzinne pogłębiły się i postanowiłem znaleźć
sobie rodzinę na ulicy. Narkotyki, papierosy, alkohol,
tatuaże, piercing, imprezy, kradzieże, rozboje, samo
okaleczenia, rap - to były moje rozrywki przez wiele lat.
Żyłem życiem światowym. Byłem przyjacielem świata.
Piekło było moim przeznaczeniem.
Pierwszy raz Bóg upomniał się o mnie w 2001 roku, gdy
zachorowałem na żółtaczkę pokarmową. Modliłem się.
On mnie uleczył, lecz ja jeszcze nie byłem przekonany.
Następnie w 2003 roku aresztowano mnie za kradzież.
Wyrok 3 lata. W areszcie po raz pierwszy przeczytałem
Nowy Testament w całości i to był przełom. Dzięki Bożej
litości wyszedłem po roku. Od tamtego momentu moje
życie zaczęło się zmieniać. Powoli, ale do przodu.
Ukończyłem szkołę zawodową, średnią a w końcu
technikum. Rzuciłem narkotyki, papierosy i stary styl
życia. Straciłem wielu znajomych, gdyż gorszyła ich moja
„porządność”. Powoli wracałem do „normalności”.
Jeszcze parę lat minęło zanim zdecydowałem się być
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„pełnoprawnym” chrześcijaninem. Odbijałem się od
jednego kościoła do drugiego gdyż wierzyłem, że istnieje
idealna denominacja. Nic podobnego.
Wiele czasu potrzebowałem na to, aby zrozumieć,
że tu chodzi o więź z Bogiem. I od tego zacząłem.
To nie był jeden werset, który uratował moje życie.
To była cała Biblia! Żywe słowa, które nie mają terminu
ważności. Byłem zafascynowany tą książką, która ma
w sobie tyle tajemnic a zarazem jest bezbłędna!
Dnia 4 grudnia 2011 roku postanowiłem wziąć
chrzest wodny na wyznanie wiary w Warszawie.
Decyzja ta była umotywowana tym, iż nie chciałem już
żyć bez Boga dla samego siebie. Znalazłem się w „ślepej
uliczce” i wiedziałem, że należy teraz zawrócić.
To była najcięższa i najlepsza decyzja w moim życiu.
Kiedy Jezus po raz kolejny „zapukał do mych drzwi” –
otworzyłem. To był czas, kiedy otrzymałem Ducha
Świętego i zrozumiałem, co to znaczy być
nowonarodzonym chrześcijaninem. Kiedyś, jako katolik
nawet nie wiedziałem, że taki termin istnieje!
Z doświadczenia wiemy, że człowiek, który węszy i zadaje
dużo pytań będzie piętnowany. Podobnie było też ze mną.
Zacząłem zachowywać się jak dziennikarz śledczy a raczej dziennikarz duchowy. Przeczytałem jeszcze Nowy
Testament 3 razy. Moich bliskich i znajomych
to irytowało, że tyle o tym mówię. Że biorę to na
poważnie. Owszem jest to poważna sprawa.
Ceną jest moja dusza. Niektórzy wciąż się dziwią,
„po co mi to?”. A mi to po to, aby żyć. Głęboko wierzę,
że prawdziwe życie jest tylko w Jezusie Chrystusie.
Wszystko inne po prostu nie miało sensu i było
nielogiczne. Ostatnie 6 lat od chrztu było jak „trening na
poligonie”. Wiecie, że Diabeł nie śpi. On wie, że mnie
stracił, więc wzmożył swoje gnębienie.
Miał mnie, mógł mnie dobić, lecz Boży plan był inny.
Żyję tylko dzięki Bożej litości. Bycie nowonarodzonym
chrześcijaninem na tym świecie to ciężka praca.
To obrona prawdy i chęć zmiany ludzkich serc. Życie
dla Jezusa to noszenie krzyża i ja noszę dziś swój krzyż
z uśmiechem. Gdyż wiem gdzie byłem i wiem, dokąd
zmierzam. Znam dziś Jego moc i Jego miłosierdzie.
Amen

historia

PRZYKRYCIE
Marcin Luter (rycina)

Grzegorz Zbyszewski

Patrząc na wydarzenia społeczne w naszym kraju, zauważyłem pewne działania, które komentatorzy
nazywają „przykryciem”. Na czym polega ta socjotechnika lub dosadniej - manipulacja?
Otóż jakieś ważne wydarzenie „przykrywa” się innym, żeby odciągnąć opinię publiczną od tego,
co naprawdę ważne.

W

tym roku przypada 500 rocznica Reformacji, opublikowanie 95 tez przez Marcina Lutra w dniu 31 października
1517 r. przyjmuje się za początek Reformacji. Marcin Luter w swoich tezach poddał krytyce zainicjowaną przez
papieża Leona X akcję sprzedawania odpustów na rzecz budowy Bazyliki Św. Piotra. Tezy Lutra spotkały się
najpierw z potępieniem ze strony tzw. Stolicy Apostolskiej w formie bulii Exsurge Domine (1520 r.), którą Luter publicznie
spalił. Rok później Lutra dosięgła klątwa papieska i banicja, ta ostatnia wynikała z uchwały sejmu wormackiego.
Lutra przygarnął i ochronił elektor saski Fryderyk Mądry (przebywał na zamku w Wartburgu).
Tu Luter pracował nad przekładem na język niemiecki Nowego Testamentu. W roku 1522 powrócił do Wittenbergi i rozpoczął
pracę nad przekładem Starego Testamentu. Dostrzegając wagę edukacji napisał Mały katechizm i Duży katechizm (1529 r.).
Katechizmy odegrały ważną rolę w krzewieniu zasad wiary. Wiekopomnym dziełem Lutra jest przekład całej Biblii na język
narodowy, tzn. na język niemiecki.
Doniosłe wydarzenie dokonane przez reformatorów (nie tylko Lutra, a i wielu innych) zmieniło Kościół i Europę przez:
- reformę i nową organizację życia kościelnego,
- nowy system edukacji,
- nowe zasady wzajemnych stosunków między władzą kościelną a świecką.

CO WPROWADZIŁA REFORMACJA

R

eformacja zmieniła ówczesną Europę, wniosła
wiele impulsów, które wpłynęły na rozwój życia
religijnego, społecznego i politycznego. Kluczowe
znaczenie miało przypomnienie biblijnej drogi zbawienia,
a w życiu społecznym – nowa organizacja szkolnictwa,
które stało się powszechnie dostępne. Reformatorzy,
a szczególnie Marcin Luter, przypomnieli, że droga do
usprawiedliwienia przed Bogiem nie prowadzi przez dobre
uczynki. Jedyną podstawą otrzymania sprawiedliwości
i towarzyszącej jej wolności jest zbawczy dar Jezusa
Chrystusa, który ofiarował się za grzech człowieka na
krzyżu. Człowiek może przyjąć ten dar jedynie wiarą.
Przygotowuje do niej (wiary) Słowo Boże. Ukazuje ono
Boże oczekiwanie wobec człowieka przekonując, że ten
ostatni niezdolny jest sprostać zachowania wymaganej
przez Boga czystości, gdyż jest grzesznikiem.
Przerażonego i upokorzonego człowieka ratuje obietnica
Bożego Słowa. Głosi ona, że ten, kto w nią wierzy, dzięki
łasce otrzyma darmo Bożą sprawiedliwość. Człowiek,
który uwierzył Ewangelii, zmienia swoje nastawienie
do wypełnienia Bożego prawa. Z jednej strony staje się
wolny od jego wymagań, które nie są już warunkiem
usprawiedliwienia. Z drugiej, dzięki wierze, życie według
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przykazań przestaje być czymś absolutnie poza ludzkim
zasięgiem. Tylko wierzący człowiek, zdolny jest do
wypełnienia Bożego prawa, spełniania dobrych uczynków.
Co więcej, chce on tego nie ze względu na konieczność
zyskania zasługi dla usprawiedliwienia, ale ze względu
na miłość do Boga i bliźniego. Aby tę zbawiającą prawdę
przekazać wszystkim ludziom, potrzebna była szeroka
reforma edukacji, aby każdy mógł poznać Słowo Boże,
czyli samodzielnie czytać Biblię.
W krajach zaangażowanych w Reformację, Biblia została
przetłumaczona na języki narodowe. Marcin Luter
zarówno w swoich kazaniach, jak i pismach przekonywał
o konieczności i znaczeniu edukacji. Powoływał się przy
tym nie tylko na konieczność czytania Słowa Bożego,
ale też rozumiejąc, jak skomplikowany stał się świat
wokół, dowodził, że samo uczenie się od rodziców i z
własnego doświadczenia nie wystarczy, by go zrozumieć.
Celem kształcenia była – jego zdaniem – zdolność do
podejmowania samodzielnych wyborów, natomiast jej
podstawę stanowi nauka języka ojczystego. Według Lutra
odpowiedzialność za kształcenie nie miał już ponosić
wyłącznie Kościół instytucjonalny, który wykorzystywał
do tego klasztory, ale i władza świecka. Postulował

dostępność szkolnictwa dla dzieci i młodzieży obojga płci.
W odpowiedzi na jego apel już w latach dwudziestych
XVI wieku zaczęto w niemieckich miastach otwierać
szkoły. Uczono w nich nie tak jak w szkołach
przyklasztornych, jedynie na zasadzie zapamiętywania
i powtarzania, ale kładziono nacisk na wyjaśnianie
i rozumienie wykładanych treści. Jeszcze większe niż
Luter zasługi dla popularyzacji i rozwoju szkolnictwa

miał Filip Malanchton, autor wielu podręczników, a także
pierwszego systematycznego ujęcia teologii –
„Loci communes, łac. miejsce wspólne”. Ta ostatnia
wydana została w 1521 r. a modyfikowana przez autora
w 1535, 43, 59 r. Luter powiedział o tym dziele,
że „obok Pisma Świętego, nie ma lepszej książki” i może
dlatego sam nigdy nie napisał „teologii systematycznej”.

przykrywamy rocznicę reformacji

T

ę doniosłą rocznicę Reformacji „przykryto” uchwałą Sejmu, która brzmi: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany
o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym,
patriotycznym oraz kulturowym ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej” I tak zamiast Roku Reformacji mamy Rok, jaki został przyjęty przez Sejm.

Reformacja zasłynęła z 5 haseł, które do dzisiaj są szanowane i respektowane, uważane są za filary wiary biblijnej.
SOLA SCRIPTURA – Tylko Biblia jedynie ma moc i władzę, jest arbitrem dla rzeczy, które odnoszą się do wiary,
życia i nauki chrześcijańskiej.
SOLA FIDE
– Zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa i tylko przez osobistą wiarę w Niego.
SOLA GRATIA
– Zbawienie jest tylko z łaski Pańskiej, czyli łaska Boża jest Bożym darem dla nas, ludzi, którzy na
ten dar Boży nie zasługujemy. My, ludzie, nie zasługujemy na Bożą miłość i Boże miłosierdzie.
SOLUS CHRISTUS – Zbawienie można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie i tylko na podstawie jego odkupieńczej ofiary.
SOLI DEO GLORIA – Zbawienie dokonuje się przez Boga i tylko Jemu chwała.
Chciałbym z całą mocą zaakcentować, że Sola Scriptura była główną przesłanką i kwestią
w samym centrum reformacji. Człowiek, tak ówczesny, jak i dzisiejszy musi wybrać
pomiędzy poddaniem się pod autorytet Biblii, a autorytet jakiejś organizacji religijnej,
np. Kościoła rzymskokatolickiego. Wybór, jakiego musi dokonać, jest oczywisty.
Ślepe posłuszeństwo jakiejkolwiek hierarchii na ziemi samo w sobie zaprzecza Biblii.

P

od pojęciem „odpust” Kościół rzymskokatolicki
rozumie tak zwane darowanie „doczesnych kar za
grzechy”, tzn. kar, które w życiu doczesnym,
ewentualnie także na tamtym świecie, muszą zostać
odbyte. Odpust w swojej obecnej formie powstał w XI
wieku. Odpusty dzieliły się na zupełne i częściowe.
Najczęściej za udzieleniem odpustu stały pieniądze, które
chcący odpustu wpłacał klerowi. Pośród sprzedawców
odpustów wyróżniał się kaznodzieja odpustowy,
dominikanin Tetzel, który w szczególnie jarmarczny
sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, że czerwony
krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż
krzyż Golgoty, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne
tym, którzy kupili listy odpustowe. Mawiał: „Skoro
pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśca do nieba
wygoni”. I właśnie przeciw temu zaprotestował

Marcin Luter, który
nie widział żadnego
bezpośredniego
punktu zaczepienia
w Biblii do udzielania
odpustu ludziom przez ludzi. Wzorcowa modlitwa Jezusa
„Ojcze nasz” nie wiąże przebaczenia winy z żadnym
pośrednictwem kapłańskim (Mt 6:12).
Tym samym spowiedź uszna okazuje się nie Biblijna.
Jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem
pozostaje Jezus Chrystus (1 Tm 2:5), który wstawia
się przed Bogiem za nami, ludźmi (Hbr 7:25)
i dokonuje przebaczenia grzechów, osobiście
wybacza grzechy (Mr 2:5).
Gdy w Nowym Testamencie jest mowa o przebaczeniu
winy, wówczas przebaczenie to jest udzielane zupełnie.

Szkoda, że tak doniosła dla ludzkości rocznica Reformacji została „przykryta”. Okazuje się, że nawet po 500 latach od
powstania jest w naszym kraju ukrywana przed szeroko rozumianym społeczeństwem. W krajach gdzie się „zakotwiczyła”
występuje zupełnie inna od naszej (polskiej) mentalność i etyka (o tym wiedzą ci, którzy przebywali w krajach po
reformacyjnych). A my, no cóż jesteśmy w większości „zapóźnieni o 500 lat, z grubsza licząc o 20 pokoleń”.
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refleksja

więcej niż fan
o naśladowaniu Chrystusa

W styczniu miałam okazję obejrzeć film „Więcej niż fan”, piękny i poruszający.
Opowiadał historię człowieka, który usłyszał Boży głos i poszedł całkowicie za Jezusem ,
zmieniając swoje życie. Film wzrusza, porusza i zmusza do zastanowienia się nad swoim życiem.
Kim jestem i dokąd idę… ?

O

prócz obejrzenia filmu przeczytałam także książkę
na podstawie której powstał film i to dopiero było
uderzenie. Już na samym wstępie autor uprzedza,
ze książka nie będzie przyjemną lekturą.
,,Przyznaje się do błędu jako pastor wielotysięcznego
zboru, że napisał ją ktoś, kto stwierdził z przykrością,
że do tej pory był tylko fanem Jezusa’.
Czytałam i nie mogłam się oderwać, ale momentami
miałam ochotę ją wyrzucić, bo dotykała mnie bardzo
i konfrontowała mnie z tym, kim jestem, a to boli.
Bardzo niewygodne jest, kiedy ktoś wytyka nam nasze
błędy i pokazuje braki.

Nie kłóciłam się z Jezusem, moim „Kapitanem”- dlaczego
oni? I wtedy było jasne, bo ja też kiedyś taka byłam.
Nie powiem, że teraz przychodzi mi to łatwo, ale już nie
mam z tym problemu, by zbliżyć się do takich ludzi.
Pomaganie nie jest łatwe, bo często zmusza nas do wyjścia
poza strefę naszego komfortu, nieraz spod ciepłej kołderki
czy w środku nocy.
W swojej książce Kyle pisze, że naśladowcą niekoniecznie
musi być kaznodzieja, który jest autorem książek, czy
misjonarz, ale każdy zwykły człowiek.
To, że nie uważałam się za naśladowcę Chrystusa
wynikało chyba bardziej stąd, że nie byłabym w stanie
rzucić pracy i wyjechać itp. Ale robię coś będąc tu.

Czasami potrzebujemy jakiejś sytuacji, drugiego
człowieka, lub książki, by uświadomić sobie pewne
sprawy. Nie chodzi o zrobienie totalnej rewolucji w życiu.
Ważne jest to, co mogę zrobić tutaj, w moim mieście.

Nie siedzę już, nie zastanawiam się co dalej.
Staram się robić wszystko, by naśladować Jezusa.
Małymi krokami idę do przodu.
Mam poczucie, że właśnie Bóg tego ode mnie oczekuje.
Nie muszę być Martą - Wielką Misjonarką, bo pewnie
się do tego nie nadaję, ale nadaję się do tego, by być
tutaj w miejscu, gdzie jestem i głosić ewangelię ludziom
pogubionym - często bez nadziei.
.
I choć nie zawsze jest to proste, nie czuję się gorsza z tego
powodu, że Bóg właśnie mnie postawił wśród tych ludzi.
I może nie zawsze jest przyjemnie siedzieć z nimi przy
stole, ale na pewno to oni potrzebują dowiedzieć się, że
jest dla nich w Jezusie ratunek. Cieszę się, że to właśnie
ja mogę im o tym powiedzieć. Może kiedyś któryś z nich
będzie mógł zostać naśladowcą Jezusa.

Od momentu mojego nawrócenia zastanawiałam
się wiele razy, co mogę robić i czy nadaję się do
czegokolwiek. Nie chciałam tylko „grzać krzesła”podczas
nabożeństw. Nie miałam jednak pomysłu na swoje życie.
Próbowałam różnych rzeczy. Zastanawiałam się nawet jak
by to było, gdybym mogła wyjechać gdzieś na misję.
Marzyły mi się wielkie rzeczy dla Boga.
Ale wiadomo, że to co myślimy, nie zawsze jest
zgodne z tym, co ma dla nas Bóg .

Często myślimy o wielkich rzeczach, ale nie
zauważamy tych małych, które pojawiają się
na naszej drodze.

Polecam przeczytanie książki „Więcej niż fan” .
Mnie to zbudowała, ukierunkowała i zwróciła uwagę na
moje błędy, które mogę korygować i dążyć do tego,
by z fana stać się naśladowcą.

Na początku tak było z moim pomaganiem innym
ludziom. Pomagałam, ale sama wybierałam osoby, którym
chciałam pomóc. Bóg jednak coraz wyraźniej pokazywał
mi swój kierunek. Dopiero, kiedy w modlitwie prosiłam
Boga o prowadzenie i postawienie osób, którym mogę
pomóc, zorientowałam się, że najbliżej mi do osób
bezdomnych i uzależnionych.

P.S.
Książka dostępna w naszej zborowej bibliotece.
Marta Zawadzka
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Arba Mnicz - Etiopia

Panie, naucz czekać mnie, bym cierpliwie ufał Ci, że Ty wszystko zdążysz zrobić
w czasie swym...” (fragment pieśni)

J

estem spóźniona z życzeniami na Święta i Nowy Rok, przynajmniej w formie takiego listu... Nawet etiopskie święta już
minęły, więc na swoje usprawiedliwienie nie mam nic... no, oprócz tego, że czekałam na przełom w mojej sytuacji, aby
Was o nim od razu poinformować. A oto co składa się na ten przełom: 20 grudnia złożyłam kolejny wniosek o wizę,
którą od razu dostałam, i tym razem w przeciągu miesiąca udało mi się dostać nowe pozwolenia na pracę i pobyt w Etiopii.
Pan Bóg jest wielki! Chcę oddać Mu chwałę za Jego działanie, a Wam serdecznie dziękuję za trwanie z nami w modlitwie.

*

Minione 7 miesięcy to był czas, kiedy nie mogłam zajmować się pracą
alfabetyzacyjną w Etiopii, musiałam więc szukać innych sposobów
na utrzymanie się w aktywności. Na nudę nie mogłam narzekać, był to bardzo
ciekawy okres, spędzony na pisaniu różnych artykułów, korekcie tekstów
w różnych językach, redagowaniu książek w programie BLOOM,
o którym już kiedyś wspominałam...
Wszystko na potrzeby poza granicami Etiopii. A wtedy, kiedy nie było prądu
(takie przerwy w dostawie energii potrafią być bardzo długie!), malowałam
budynek Biura Tłumaczeń i Alfabetyzacji. Oto efekt końcowy, z którego osobiście
jestem bardzo zadowolona! Właściwie pomalowałam też dwa pomieszczenia ściany, podłogi, okna i drzwi - ale cóż, nie mam tu miejsca na te wszystkie zdjęcia!
Mniej więcej w tym czasie zepsuł mi się komputer (który to już raz?), dzięki Bogu,
że mamy awaryjny, o bardzo małej pojemności, ale dało się na nim pracować.
Na jakiś czas straciłam jednak dostęp do moich dokumentów i adresów
kontaktowych. Jeśli musiało tak się stać, to cieszę się, że stało się wtedy, kiedy
mogłam się bez nich obejść bez utrudnień w pracy! A moje dane z popsutego
komputera udało się odzyskać po kilku miesiącach.

Tłumacze Pisma Świętego na język aari, którzy
przygotowują przetłumaczone już księgi do druku, ostatnio
intensywnie pracowali nad gromadzeniem dodatkowych
informacji, żeby uzupełnić i poprawić elementarz w ich
języku. Lokalny artysta wykonał odpowiednie ilustracje,

a specjalista językowy naniósł poprawki literowe
(ortografia w języku aari jest wciąż na etapie kształtowania,
kiedy zmiany i uzupełnienia są jak najbardziej wskazane;
wszystkie niedawno spisane języki są w podobnej sytuacji).
A oto kilka ilustracji do elementarza Aari:

Czas mojej obniżonej aktywności był czasem wzmożonej aktywności Tamyru, który:
- razem z pastorami z ludu Gamo, po raz kolejny sprawdzał i poprawiał materiały oparte na Piśmie Świętym w ich języku;
- odwiedzał nauczycieli klas alfabetyzacyjnych dla ludu Gamo i przygotowywał uroczystość oficjalnego
przekazania tej służby lokalnym kościołom;
- współorganizował i prowadził krótkie szkolenie dla nauczycieli alfabetyzacji dla ludu Zayse.
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Chwała Bogu za:

Módlmy się o:

- nowe pozwolenia na pracę i pobyt
w Etiopii dla Izy;
- postępy w pracy nad elementarzem
w języku aari;
- Jego prowadzenie dla Tamyru w zadaniach
alfabetyzacyjnych;
- Jego prowadzenie we wszystkich
dodatkowych zadaniach, którymi Iza
zajmowała się czekając na pozwolenia.

- dalsze boże prowadzenie alfabetyzacji
wśród ludów Gamo i Daasanach;
- sprawdzanie scenariusza do
filmu "Jezus" w języku nyangatom;
- przygotowanie i realizację warsztatów produkcji
materiałów szkolnych dla klas 1 i 7 w dwóch
różnych regionach.

Wdzięczni za Wasz wkład w pracę alfabetyzacyjną w Etiopii, Iza Karpienia & Tamyru Tybebu
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47
43 - 450 Ustroń POLSKA
wo_poland@bsm.org.pl

Izabela Karpienia
P.O. Box 2054
Arba
Minch ETIOPIA
fot.M.J. Karel
izabela_karpienia@sil.org

ING Bank Śląski o/Ustroń
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
nr IBAN: PL32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

z życia zboru

Nowy Rok

N

oworoczne nabożeństwo odbyło się w niedziele 1 stycznia. Po sylwestrowej nocy wielu zborowników i gości mogło
zebrać się, by uczestniczyć w pierwszej noworocznej Wieczerzy Pańskiej. Tradycją naszego Zboru jest, że w tym
dniu bracia składają życzenia Zborowi. W tym roku 11 braci podzieliło się życzeniami. W kolejności usługiwali:
Andrzej Ostrowski (Ps. 33, 12), Tadeusz Witkowski (Amos 4, 12; Obj. 3,3), Mariusz Polakowski (Mat. 12, 46-50), Zbigniew
Babicz (1 P. 4,2; Obj. 22, 10-12), Sławomir Kulczyński (Ef.4,30; 5,1), Ade Oyedemi (Jer. 33,3), Józef Łachwa (Rzym. 12,5),
Andrzej Podkowicz (Ps. 73), Bartłomiej Staszewski (I Kor. 13), Bogdan Pilichowski (2 Kron.29 ) i Piotr Karel (Ef. 5, 8-10).

spotkanie wolontariuszy

Tydzień Modlitwy

P

rzez cały pierwszy pełny tydzień Nowego
Roku, każdego dnia zbieraliśmy się na
modlitwę, by prosić Boga
o błogosławieństwo dla osobistego, rodzinnego
i zborowego życia.
Każdego wieczoru od poniedziałku do soboty
inny brat usługiwał nam rozważaniem Bożego
Słowa w oparciu o tematy zaczerpnięte
z 6 odcinków filmu: „Więcej niż fan”.
I tak kolejno usługiwali poruszając tematy:
poniedziałek - Tadeusz Witkowski (Fan, czy
naśladowca?),
Wtorek - Mariusz Polakowski (Pójdź za Mną),
środa - Andrzej Ostrowski (Co mam czynić?).
W środę dodatkowo gościliśmy rodzinę Mrożek
z Kanady, która po spaleniu się ich domu święta
spędziła w Polce na zaproszenie Fundacji
„Wolne Miejsce”,
Czwartek - Zbigniew Babicz (Grzebać umarłych),
piątek
- Piotr Karel
(Martwe kości),
Sobota
- Daniel Miszke (Czas na decyzję).
Budujące spotkania i dobry początek dla
Nowego 2017 roku.

11 stycznia około 60 wolontariuszy spotkało się w sali
społecznościowej kościoła, by podsumować akcję Wigilii dla
Samotnych. W przemiłej atmosferze, przy dobrej kolacji,
mieliśmy okazję podziękować i wręczyć specjalne dyplomy tym,
którzy trudzili się przez szereg miesięcy nad przygotowaniem,
a potem przeprowadzeniem Wigilii.
Były wspomnienia, zdjęcia, nauka hymnu wolontariuszy oraz
wystąpienia v-ce Prezydenta Miasta Jacka Woźniaka
i innych wolontariuszy.
Gośćmi tego wieczoru byli prezesi Fundacji Wolne Miejsce –
Ireneusz Gorczyński oraz Mikołaj Rykowski z Katowic.
Nad programem czuwała i prowadziła wieczór koordynatorka
Wigilii - Barbara Glapińska, która również dzieliła się
świadectwem swego spotkania z Jezusem.
Wszyscy jesteśmy zachwyceni gotowością wolontariuszy do
kontynuowania w przyszłości podobnych akcji.
Następnego dnia Mikołaj Rykowski w towarzystwie Barbary
Glapińskiej oraz pastora Piotra Karela złożyli wizytę
Prezydentowi Miasta p. Januszowi Gromkowi, gdzie mogliśmy
rozmawiać zarówno o samej wigilii, jak i o planach na
przyszłość.
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remont kawiarni zborowej
W miesiącu styczniu rozpoczęły się prace remontowe naszej zborowej
kawiarni. Prace są prowadzone przez trzech braci: Mariusza Polakowskiego,
Mariusza Koziaka i Bartka Staszewskiego. Mamy nadzieję, że w miesiącu lutym uda
się je zakończyć, choć pewnie na jej wyposażenie będziemy jeszcze trochę czekać.
Zamówiliśmy bowiem siedziska, które zamontujemy w specjalnie zrobionych do
tego boksach. Planujemy również kupić nowe stoły i krzesła.
W chwili obecnej zakończyliśmy kładzenie nowych instalacji oświetleniowych,
centralnego ogrzewania oraz instalacji do sprzętu AGD.
Trwają prace dekoratorskie i malowanie pomieszczenia.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że daje nam możliwość remontowania sali
społecznościowej (kawiarni), tak potrzebnej w życiu kościoła.

biblioteka

O

d wielu tygodni trwają prace nad wprowadzeniem
nowego (komputerowego) systemu ewidencji
książek w naszej bibliotece. Do tej pory siostry
pracujące w zborowej bibliotece zmagały się z ręcznym
wypisywaniem i tradycyjnym sposobem prowadzenia
ewidencji czytelników i samych książek.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wieloletnią wierną pracę
naszych bibliotekarek - sióstr: Nelli Karel i Teresy
Furmanek, które przekazały prowadzenie biblioteki

w ręce młodych sióstr: Aliny Babicz i Agaty Maksińczyk.
Dziękując z całego serca siostrom prowadzącym przez wiele
lat zborową bibliotekę, dziękujemy, że w ten sposób mogły
służyć Bogu i nam zborownikom w zdobywaniu mądrości
płynących z czytanych książek i możliwości korzystania z
bogactwa pisanego słowa.
Nowym zaś siostrom życzymy wytrwałości, niesłabnącego
zapału w tej jakże potrzebnej służbie.

deklaracje finansowe

R

ada Starszych Zboru z radością informuje, że w ubiegłym roku spora grupa zborowników wspierała finansowo Zbór
poprzez swoje ofiary przekazywane nie tylko w niedzielnych kolektach, ale również poprzez indywidualne wpłaty do
kasy zboru lub na zborowe konto bankowe. Jesteśmy wdzięczni Bogu, iż dojrzali chrześcijanie rozumieją istotę
ofiarności i chcą w tym odcinku swoich obowiązków dołożyć „rękę do pługa”. Jesteśmy przekonani, że Bóg będzie
błogosławił ofiarodawców, którzy ze szczerego serca chcą wyrazić wdzięczność Bogu za otrzymane dobra i którzy rozumieją
potrzebę wspierania wspólnego Domu Modlitwy. Słowo Boże powiada:
„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą twoje stodoły wypełnione ponad
miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego
ostrzeżenie!” [Przp. 3, 9-11]
Tą drogą jeszcze raz dziękujemy wszystkim braciom, siostrom, ofiarodawcom za wpłacone w 2016 roku ofiary.
Zachęcamy również i tych, którzy jeszcze „nie skorzystali z dobrodziejstwa tej służby”, by dołączyli poprzez złożenie
deklaracji finansowej na rok 2017. Niech Bóg błogosławi tych, którzy wypełniają Jego słowo.

gratulacje
Dnia 9 stycznia br. przyszła na świat

Wielka radość w rodzinie

Oliwia Stobiecka, córeczka Edyty i Damiana.
Gratulujemy i dzielimy radość z rodzicami oraz
dziadkami Teresą i Leszkiem Furmanek.
Z kolei w dalekiej Austrii w rodzinie
Marcina i Ani w dniu 18 stycznia przeszedł na świat
Nikodem, o czym z radością powiadomili nas
dziadkowie Czesława i Jerzy Kulczyńscy.

Agnieszki i Radka Froncala
z powodu narodzin syna Jonasa.
Mierzący 55 cm i ważący 3700 g
Jonas przyszedł na świat
02 lutego 2017 roku.
Gratulujemy!

Niech Bóg błogosławi maleństwa, by rosły ku
pociesze rodzicom i chwale naszego Pana.

Niech rośnie zdrowo na chwałę
Bogu i ku pożytkowi ludziom.
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luty
02 czw. g. 18,00 zebranie członkowskie
05 ndz. Fundusz Misyjny. Usługa br. Józefa Stępnia
12 ndz. Pomocny Kosz
13 - 26.02 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
14 wt. Grupy Domowe.
Temat: Achitofel (czytamy 2 Sam. 17)
26 ndz. usługa br. Waldemara Świątkowskiego
28 wt. Grupy Domowe.
Temat: Jonatan (czytamy 1 Sam. r. 18-20 )

Zapraszamy na spotkanie dla kobiet,
które odbędzie się 3 marca 2017
(piątek) o godz. 18.00

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00.
Czwartkowe studium Słowa Bożego o godz. 18,00

PRZEKAŻ 1% podatku

módlmy się:
- o nabożeństwa i uroczystości w lutym
- o spotkanie siostrzane
- o brata Sławka Kulczyńskiego - nowo wybranego
Starszego Zboru
- o bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
- o remont kawiarni zborowej
- o fundusze Kościoła
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz,
I. Rosińskiej, K. Flisiewicz, Z. Soboń, A. Wąsewicz,
L.T. Puców, E. Janiszewskiej, J.E. Witkowskich,
J. Lewandowskiej, J. Grudzińskiej, Z. Dołkowskiej,
J. Calów
- o pomoc w rehabilitacji dla p. Krystyny Nowackiej
- o szybki powrót do zdrowia po operacji s. Marii
Lewandowskiej
- o zbawienie dzieci i wnucząt rodziny Sękowskich
- o naszych sympatyków
fot.M.J. Karel
- o osoby myślące o chrzcie
- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie
- o służbę obozu Gedeonitów w Kołobrzegu

urodziny obchodzą:
01 Olushade Oyedemi
02 Stanisław Kowalczyk
04 Halina Zabłocka
05 Regina Kijewska
06 Waldemar Kirdzik
06 Zuzanna Pilichowska
08 Karolina Kołosowska
16 Wiesława Łukomska

17 Łukasz Sadowski
18 Tadeusz Witkowski
19 Tomasz Kociela
22 Beata Kotuch
22 Ewa Janiszewska
24 Bogumiła Łachwa
25 Edward Szymański

życzenia urodzinowe składamy również:

Drodzy w Chrystusie!

Alanowi Kulczyńskiemu (04), Danielowi Wysockiemu (05), Jolancie
Słodownik (13), Annie Zapotocznej (18), Ferdynandowi Karel (19),
Sebastianowi Downarowiczowi (20),
Mieczysławowi Czajko (20), Kazimierzowi Barczukowi (21),
Dawidowi Wiśniewskiemu (21), Justynie Nahajowskiej (22),
Renacie Słowińskiej (24)

Mam na imię Dorota, jestem chora na stwardnienie rozsiane (SM) od 2001 roku.
Początkowo nie było tak źle, ale niestety stan mój stopniowo się pogarszał. Teraz już poruszam się
za pomocą wózka inwalidzkiego. Lekarstwa, które są dostępne, są niesłychanie drogie i mało
skuteczne. Najskuteczniejszą formą leczenia mojej choroby jest rehabilitacja. Proszę o wsparcie
finansowe w postaci przekazania 1% podatku lub darowiznę na subkonto Fundacji Dobro Powraca.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc. Pozdrawiam - Dorota Błaszkowska
Nr KRS Fundacji (0000 33 88 78)
W polu CEL SZCZEGÓŁOWY należy wpisać - Dorota Błaszkowska
Można również przekazać DAROWIZNĘ. Dane do przelewu:
Dobro Powraca – Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane
ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław
Nr konta Fundacji 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001. W tytule przelewu: Dorota Błaszkowska
BLISCY SOBIE
Wydawca: Kościół Chrystusowy, ul. Jedności Narodowej 62, 78-100 Kołobrzeg.
Kontakt telefoniczny: 094 3517981, lub tel. dom. 094 3528301.
Adres e-mail: piotr.karel@gmail.com, strona zborowa www.kch.pl.
Nr konta 76 1240 6508 1111 0000 5412 1733 BANK PEKAO S.A. o. Kołobrzeg
Zespół redakcyjny: P. Karel, E.Z. Babicz, T. Kociela.
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