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Wkroczyliśmy w Nowy 2018 Rok! I znów od rodziny, praca, wychowanie dzieci, na końcu bawienie 
początku zaczynamy liczyć dni i miesiące.    wnuków, emerytura… ale w myśl Bożego pragnienia,  
Czas płynie nieubłaganie… i nie mamy na to najważniejszą rzeczą jest to, czy w życiu znaleźliśmy 

wpływu. Jedynie, co możemy zrobić w danym nam czasie, Boga, czy oddaliśmy Mu swoje życie. 
to decydować o tym, jak go wykorzystamy. Napis na Ktokolwiek należy do grona tych szczęśliwców może 
starym zegarze słonecznym w Glasgow głosi piękną spokojnie odchodzić z tej ziemi, bo wie dokąd idzie i wie, 
sentencję: „Pomyśl o czasie, zanim czas się skończy” . że jego życie tu na ziemi jest tylko krótkim preludium 
Z kolei sługa Boży, Mojżesz pisze w Psalmie 90 tak: życia wiecznego w niebiańskiej ojczyźnie. 
„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre Przez Mojżesza i jego brata Aarona Bóg zapowiedział 
serce!”  [Ps 90, 12]. …Dlaczego mamy uczyć się liczyć swemu narodowi: Ten miesiąc będzie wam początkiem 
nasze dni? Jak wcześniej autor Psalmu 90 powiada, miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. 
dlatego, bo życie ludzkie jest „.. jak trawa, która znika:  
Rano kwitnie i rośnie, Pod wieczór więdnie i usycha”, Oczywiście nie chodziło Bogu tylko o zmianę kalendarza. 
a jedna z naszych pieśni powiada - „z szybkością wiatru Każdy naród w swojej historii zmieniał kalendarze 
czas przemija”. i sposoby liczenia czasu. 
Wydaje się że 70, 80, 90 lat to bardzo długi okres czasu Wg Żydów rok obecny to rok 5778. Rok ten jest liczony 
życia ludzkiego, ale jakże szybko ten czas przemija... według tradycji żydowskiej opartej na przekonaniu, iż Bóg 
a my odlatujemy. Czy zastanawiałeś się dokąd odlatujemy? stworzył świat 6 października 3761 roku przed naszą erą.
Francuski duchowny, pisarz Michel Quoist napisał: Z jakich powodów Bóg chciał, aby miesiąc, w którym Bóg 
"Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom przemówił do Izraela przez Mojżesza i Aarona stał się 
czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, pierwszym miesiącem roku?
by zrobił." Czy nie lepiej Bogu było zaczekać do dnia narodzenia Jego 

Syna i cały kalendarz i historię świata – tak jak to robimy 
I otóż to. W Bożej sprawiedliwości mamy dany czas, obecnie – podzielić na dwie części. Przed nasza erą i po 
by zrobić to, co powinniśmy zrobić i to, czego Bóg pragnie naszej erze? Bowiem wraz z przyjściem Jezusa Bóg 
byśmy zrobili. Ap. Paweł, kiedy wygłosił mowę na rozszczepił historię ludzkości na dwie części.
Areopagu w Atenach, powiedział m.in..:  
„Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, Ale nie tak Bóg liczy czas. Boży kalendarz jest nieco inny.
aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy Bóg dla Izraela wyznaczył inny miesiąc, o którym 
dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich powiedział, ten będzie pierwszym. Wtedy, kiedy to słowo 
zamieszkania: żeby szukały Boga, czy go może nie do nich dotarło, Izraelici stali na progu wielkiego 
wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od historycznego wydarzenia. Na Bożym zegarze wybiła 
każdego z nas.”  [Dz 17, 26- 27] godzina, gdy uciemiężony 400 letnią niewolą egipską 

naród Boży miał uzyskać upragnioną wolność.
A więc czas naszego ziemskiego życia dany jest nam po to, Był to właśnie miesiąc zwany przez dawne pokolenia 
byśmy szukali Boga, który jest niedaleko od każdego izraelskie miesiącem Abib. Dziś ten miesiąc nazywa się 
z nas. I to jest piękne. Bóg nikogo nie zmusza byśmy Nisan, który przypada na marzec/kwiecień naszego 
podporządkowali Jemu nasze życie, ale daje nam czas, kalendarza. I wcale nie 1 Nisan jest u Żydów Nowym 
który możemy wykorzystać właśnie w tym celu. Rokiem. Nowy Rok Żydzi świętują pierwszego dnia 
Boży przeciwnik, diabeł, próbuje zająć nam czas 7 miesiąca nazwanego Tiszri (dawna nazwa Etanim).
i zagospodarować tak, by nie starczyło go na szukanie Tym bardziej zastanawia, dlaczego Bóg powiedział: 
Boga. I zauważamy, że dzień za dniem ucieka. Rok za Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam 
rokiem przemija. Lata mkną z zawrotną szybkością, pierwszym miesiącem roku. Jestem przekonany, że tylko 
a prorok Jeremiasz uskarża się: „Przeminęło żniwo, z jednego ważnego powodu tak się stało. 
skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni!” Ten miesiąc został nazwany pierwszym ze względu na fakt 
Jer 8, 20. Moglibyśmy ten werset  sparafrazować rozpoczynającego się nowego życia dla niewolników 
i powiedzieć: Przeminął 2017 rok, tak jak przeminęły izraelskich w Egipcie. 
ubiegłe lata, a my nie jesteśmy wybawieni! 400 lat niewoli i oto Bóg powiada - ten miesiąc będzie dla 

was pierwszym miesiącem roku. Kiedy czytamy następne 
W  życiu naszym podejmujemy różnego rodzaju zadania wiersze owego 12 rozdz. II księgi Mojżeszowej 
i wyzwania. Najpierw jest to nauka, potem założenie dowiadujemy się, że właśnie w tym  pierwszym miesiącu 

„I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: 
Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym 

miesiącem roku.”  [2Moj 12, 1-2].

Piotr Karel
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Za kanwę naszego rozważania niech posłuży nam za grzech jest śmierć! Ażeby cieszyć się z oczyszczenia 
sytuacja w Judei z przełomu VII i VI wieku przed i pojednania z Bogiem, trzeba było ponieść konsekwencje 
Chrystusem, tuż przed najazdem i deportacją wielu nieposłuszeństwa wobec Niego. Dlaczego? 

jej obywateli do Babilonu. Dla ludzi bogobojnych były to Otóż Bóg nie jest obojętny na wszelki przejaw bezbożności 
czasy wielkiego dyskomfortu z powodu grzechów Judy i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią 
i zerwanej więzi z Bogiem. Rządy sprawowali wówczas prawdę, spotyka się z gniewem nieba [Rz 1,18]. 
niesprawiedliwi i bezbożni królowie, co nieuchronnie Gniew Boży z powodu grzechu Judy musiał znaleźć ujście 
prowadziło do moralnego upadku całego narodu. w celu naprawienia relacji. We wzburzeniu kroczysz po 

ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla 
Jednym z proroków Bożych, któremu przyszło się zbawienia Twojego ludu, dla zbawienia swojego 
zmierzyć z tą sytuacją był prorok Habakuk. Ten sługa pomazańca, zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego, 
Boży wielce tęsknił za naprawieniem relacji z Bogiem. obnażyłeś fundament aż do skały [Hb 3,12-13].  
Największą wartością dla człowieka wierzącego jest Narzędziem sądu mieli być najeźdźcy – Chaldejczycy 
przecież pokój z Bogiem! Wyczekujący na dobrą zmianę – co zapowiadało straszny czas, szereg przykrości 
Habakuk miał świadomość, że pojednanie z Bogiem nie i nieszczęść [zob. 2Krl 24 i 25]. 
nastąpi bezboleśnie. Grzechy same przecież nie odchodzą. Jednakże spoza tego nieszczęścia już przebłyskiwała 
Dobrze znane w Judzie Prawo Boże mówiło, że karą Habakukowi radość z naprawionych relacji z Bogiem.
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Izraelici mają ofiarować baranka paschalnego i w nocy, Pan Jezus do Nikodema powiedział: 
kiedy będzie spożywany, wyjść z niewoli egipskiej. „musisz się na nowo narodzić”. Nawet będąc starym 
Koniec niewoli, początek życia w wolności. musisz mieć ów nowy początek i ten właśnie dzień, ten 
Ta wolność w całej rozciągłości zaczyna się od owej miesiąc, jest najważniejszym (pierwszym) w moim i twoim 
pamiętnej nocy paschalnej i po opuszczeniu Egiptu oraz  życiu. Nowy Rok już minął w naszych kalendarzach, 
przejściu przez Morze Czerwone. ale czy mamy czekać do następnego Nowego Roku? 
Ten obraz ze Starego Testamentu jest dziś lekcją dla Nie wiadomo, czy dożyjemy.
wszystkich, którzy żyją w tym świecie, w niewoli grzechu, 
są jeszcze pod okrutną tyranią przeciwnika Bożego, owego Biblia powiada jednak, że dziś jest dzień zbawienia. 
faraona jakim, jest diabeł. To on zmusza ludzi do pełnienia I dziś jeśli usłyszycie głos Jego nie zatwardzajcie serc 
woli diabelskiej i zrobi wszystko, by nikt z tej niewoli waszych. Jezus mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; 
łatwo się nie wyrwał. Bóg jednak i dzisiaj chce wyzwalać jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 
tych, którzy chcą zaufać Jego słowu. Wszakże powiedział: niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Obj. 3, 20
„kto uwierzy i zostanie ochrzczony będzie zbawiony, 
kto zaś nie uwierzy będzie potępiony” (Mk. 16. 16). Jedynie Bóg może zrobić w moim i twoim życiu nowy 

początek. On może wszystko NOWYM uczynić! 
Bóg daje prostą receptę na Boży ratunek i teraz od nas Dać ci nowy początek! 
zależy czy Go przyjmiemy, czy zlekceważymy. Ten Niech obecny rok i miesiąc będzie tym nowym  
moment, gdy Bóg wyzwala nas od tego świata, gdy czyni miesiącem, będzie początkiem miesięcy! 
nas wolnymi w Jezusie Chrystusie, jest dla nas Początkiem nowego życia w Chrystusie.
prawdziwym początkiem właściwego życia. 
To początek  prawdziwego, wolnego życia. 

Każdy z nas na coś czeka. Różnej rangi są cele naszych oczekiwań, lecz bywa, że nawet w drobnych 
sprawach towarzyszą nam w tym silne emocje i rozterki. Wbrew pozorom czekanie proste nie jest. 

Dlatego dzisiaj właśnie o czekaniu piszę, a ściślej o tym, ażeby czekania nie zaprzestawać! 

Marian Biernacki

nie przestawaj 



Dla osiągnięcia tego celu warto było nie tylko nie unikać mieszającego się ze złością na samego siebie, który 
sądu Bożego, ale nawet go z utęsknieniem wyczekiwać. wówczas ścisnął mi serce.
Prorok Habakuk dobrze to wiedział i rozumiał. Pomyślmy o odczuwanym przez grzesznika ciężarze 
PANIE, usłyszałem Twą wieść! Przeraziło mnie, o z powodu grzechu i życia z dala od Boga. Zazwyczaj 
PANIE, Twoje dzieło! Wzbudź je z biegiem lat, towarzyszy temu niepokój, smutek, rozdrażnienie, jakieś 
z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu próby zagłuszenia sumienia albo pogłębiająca się 
pamiętaj o miłosierdziu! [Hb 3,2]. obojętność i depresja. Świadczy to o potrzebie pojednania 
Ponieważ to wyczekiwanie wiązało się z atmosferą się grzesznika z Bogiem. Lecz z kary za grzech nie można 
napięcia w narodzie i zrozumiałym prawdopodobieństwem się ot tak, po prostu wywinąć; otrzepać ręce i jakby nigdy 
sporej huśtawki nastrojów, Bóg skierował pod adresem nic zacząć sobie nowe życie. Ktoś zawsze musi wypić 
proroka następujący apel: kielich gniewu Bożego z powodu popełnionego grzechu.
Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, 
kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie Na szczęście dla każdego grzesznika jest zwiastowana 
wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Głosi ona, że Syn Boży 
końcu – nie zawiedzie. przyszedł na świat w ludzkim ciele i wziął na siebie Boży 
Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż gniew z powodu popełnionych przez nas grzechów. 
spełni się na pewno i niezwłocznie [Hab.. 2,2-3]. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego 
Bóg zapewnił, że czekający na moralne uzdrowienie Judy Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
ludzie, jak najbardziej mają na co czekać i na pewno zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego 
doczekają się radosnych dni. Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby 
Chodziło o to, ażeby w tym czekaniu wytrwali. świat został przez Niego zbawiony [J 3,16-17].

Prorok Boży tak bardzo nastawił Ale uwaga! Przez sam fakt 
się na zbawienne skutki śmierci Jezusa na krzyżu 
zbliżającego się sądu Bożego, że automatycznie nie następuje dla 
jego serce wypełniła radość każdego człowieka pojednanie 
w Panu. Pomimo szeregu z Bogiem, zbawienie od grzechu 
nieuchronnych przykrości cieszył i nie przychodzi radość 
się nadchodzącym oczyszczeniem zbawienia. Grzesznik, jeśli chce 
i naprawieniem relacji z Bogiem. pokoju z Bogiem, musi osobiście 

uwierzyć w Jezusa Chrystusa. 
Choćby nie zakwitły figowce, Jak to odbywa się w praktyce? 
winorośl straciła swój plon, 
zabrakło na drzewach oliwek Otóż gdy człowiek zostanie 
i nadziei na chleb z plonów pól; nawiedzony przez Ducha  
choć w zagrodach wybito by Świętego, gdy usłyszy ewangelię 
owce, obory opustoszałyby i ją przyjmie, wówczas zaczyna 
z krów, ja jednak będę radował się w nim wspaniały proces zbawienia. 
się w PANU, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Rodzi się wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. 
Zbliżający się sąd Boży oznaczał dla Habakuka wejście na Następuje nowe narodzenie z wody i z Ducha. 
duchowe wyżyny. Grzesznik zostaje zbawiony od mocy grzechu i praktycznie 

odwraca się od niego. 
Czasem słyszymy, że ktoś na coś czekał i się nie doczekał.  Otrzymuje nowy system wartości i zaczyna o wszystkim 
Na przykład, nie żyjąca od października 2014 roku myśleć w nowy sposób. Efektem tej wielkiej zmiany jest 
gdyńska aktorka Anna Przybylska mówiła tuż przed radość zbawienia! Radość w Panu i pokój z Bogiem! 
śmiercią: 
– Chciałabym jeszcze trochę pożyć, chciałabym doczekać Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy 
się wiosny. pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, 
Czekała na wiosnę, lecz się jej nie doczekała. Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp, 
To oczywista i wielka przykrość, lecz całkowicie za sprawą wiary, do tej łaski, w której niewzruszenie 
niezależna od osoby czekającej. stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga [Rz 5,1-2].  
Nie o takim czekaniu tu mowa.

Ale, ale! Jest to długotrwały proces. 
Bywają sytuacje, gdy słusznie na coś czekaliśmy, lecz Wszystko odbywa się w Bożym czasie i wymaga od nas 
w pewnym momencie się zniecierpliwiliśmy i odstąpiliśmy cierpliwości w czekaniu. Zwlekanie z siebie starego 
od dalszego czekania. Ach, gdybyśmy wytrzymali jeszcze człowieka, którego gubią zwodnicze żądze, jest bolesne 
troszkę i nie zaprzestali czekać, to byśmy się doczekali. 

i potrafi trwać wiele lat. Uświęcenie, bez którego 
nikt nie ujrzy Pana, nie następuje w jeden Czekałem kiedyś na autobus. Minęła rozkładowa godzina 

przyjazdu, a on nie nadjeżdżał. Czekałem, czekałem, aż sezon, zwłaszcza, gdy uwikłaliśmy się w szereg złych 
w końcu nie wytrzymałem i odszedłem z przystanku, by nawyków, nałogów i grzesznych przyzwyczajeń, które nie 
przy wylocie z miasteczka łapać tzw. "okazję". chcą dać za wygraną. To wszystko trwa.., musi trwać, aby 
Po przejściu kilkuset metrów zobaczyłem, jak upragniony wraz z rozwojem duchowym, zgodnie z Bożym planem 
autobus zatrzymuje się na przystanku, lecz mnie już tam zbawienia, serce chrześcijanina przepełnił trwały pokój 
nie było… Do dzisiaj pamiętam przykrość żalu Boży i radość w Panu.

[Hb 3,17-18]: 
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Niektórzy nie mają ochoty czekać. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy 
Wielu współczesnych chrześcijan próbuje bez Ojca, o której słyszeliście ode Mnie [Dz 1,4] – powiedział 
jakiegokolwiek czekania mieć wszystko w pełni i od razu! Pan swoim uczniom i oni posłusznie czekali. I ty, gdy się 
Chcą mieć od razu pełnię zbawienia od grzechu. modlisz o napełnienie Duchem Świętym, nie przestawaj 
Gdy jej nie mają – to wymyślają sobie naukę, która czekać! Bądźcie wytrwali w modlitwie [Kol 4,2].
pozwala im akceptować szereg grzechów, jako nic nie 
znaczących dla ich zbawienia. Ludzie miewają różne cele oczekiwań; realne i nierealne, 
Chcą mieć od razu odpowiedź na modlitwę. zgodne z wolą Bożą, ale też samolubne i grzeszne. 
Ponieważ Bóg nie zawsze od razu odpowiada - wmawiają Należy to rozróżnić i prawidłowo ocenić charakter swoich 
sobie, że im już odpowiedział. oczekiwań. Jeżeli Biblia jasno stwierdza, że poza Jezusem 
Chcą być od razu dojrzałymi w wierze. nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam 

ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym 
W poczuciu takiego rozmijania się z rzeczywistością łatwo moglibyśmy być zbawieni [Dz 4,12], to beznadziejne 
też - niestety - o zniecierpliwienie i rezygnację. byłoby oczekiwanie zbawienia w jakiś inny sposób. 
Znam sporo takich osób, które nie chciały czekać i odeszły Lepiej czym prędzej zaprzestać czekania na to, co jest 
z drogi wiary stwierdzając, że "to nie działa", albo że niezgodne z wolą Bożą. Gdy bowiem przeciwnik Boży 
"najwidoczniej to nie jest dla mnie". zauważy, że mocno na coś takiego się nastawiliśmy, 
Wielka szkoda, że niektórzy z nas nie wytrzymują próby podejdzie nas chytrze i podstawi nam jakąś "fałszywkę", 
czasu i nie chcą zaczekać na obiecane w Biblii rezultaty abyśmy na domiar złego myśleli, że otrzymaliśmy Bożą 
wiary. Tym większa szkoda i przykrość, bo często odpowiedź na nasze modlitwy.
spełnienie jest już bardzo blisko. 
Stąd dzisiejsze wezwanie Słowa Bożego, by nie W niektórych z kolei sprawach trzeba wziąć się w garść, 
przestawać czekać! Zadawanie śmierci temu, co a nie czekać, że – na przykład - rektor przyniesie ci do 
w członkach ziemskie – mam na myśli rozwiązłość, domu dyplom ukończenia studiów. 
nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność Trzeba po prostu zabrać się za naukę i chodzić na uczelnię. 
równoznaczną z bałwochwalstwem [Kol 3,5] w swoim Nie ma co czekać też, że będziesz się rozwijać godzinami 
czasie z pewnością zaowocuje pełną wolnością od tych przesiadując przed telewizorem, albo że jesienią będziesz 
grzechów. Nie należy rezygnować, ani tym bardziej miał co zbierać, gdy nic nie siejesz wiosną. 
wmawiać sobie, że tę wolność już mamy, skoro jeszcze Czekanie w takich przypadkach na nic nam się nie przyda.
jej w naszym życiu nie widać. Gdy jednak zacząłeś czekać na Pana – i wiesz, że tak 
Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek PANA trzeba - to w imię Boże wołam: Nie przestawaj czekać! 
[Tr 3,26]. Ukształtowanie Chrystusa Jezusa w nas - 
to najważniejszy cel, na który - chociaż będzie boleć - Czekanie na Boga w życiu chrześcijanina nie jest żadnym 
z radością czekamy! lenistwem, założeniem rąk ani bezradnością. 

Czekanie na Boga nie jest unikaniem wysiłku.
Wezwanie, by nie przestawać czekać, jak najbardziej Jest wyrażeniem zaufania do naszego Zbawiciela i Pana, 
należy stosować także do innych, nawet i przyziemnych że On interesuje się naszym losem i w stosownym czasie 
sytuacji i spraw. Mam tu na uwadze, na przykład, przyjdzie nam w sukurs. 
zakochanie z wzajemnością i założenie rodziny. 
Jeśli modlisz się o to i czekasz na błogosławieństwo Boże Czekanie na Boga oznacza, że chcemy działać tylko na 
w tej sferze, to nie zniechęcaj się upływem czasu. Boży głos. Jest utrzymywaniem się w gotowości do 
Nie zmieniaj poglądów, nie wyrzekaj się swych pragnień wykonania każdego nowego polecenia, gdy tylko Bóg je 
tylko dlatego, że tak długo już czekasz. Nie wybierając nam wyda. Czekanie na Boga jest zdolnością, by nie robić 
drogi na skróty, nie przestawaj czekać  na swą wielką niczego, zanim nie usłyszy się Jego polecenia.
miłość. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa – to wszystko w Twoim 

życiu ma swój czas. Tak rozumiał to Dawid, bo śpiewał 
Aktywnie wyczekuj też nawrócenia twoich bliskich. przed Panem: Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek 
Nie zniechęcaj się ich aktualnym brakiem zainteresowania [Ps 139,3]. Bogu podobają się ludzie, którzy na Niego 
wstąpieniem w ślady Jezusa. Nie przestawaj modlić się czekają.            
o nich i mówić im o Jezusie. Także nadal pielęgnuj w sobie                              Nie przestawaj więc czekać!
marzenia o udziale w pracy dla Pana. Bóg ma dla ciebie 
wiele zadań na rzecz Królestwa Bożego. 
Ważne, żebyś nie powoływał się do nich sam, lecz czekał 
na Boże powołanie. 
Pracuj nad osobistym rozwojem, przygotowuj się do 
służby, módl się i nie przestawaj wyglądać chwili, gdy On 
cię wezwie i wskaże zadanie do wykonania. Na początku 
może wydawać ci się ono mało znaczące, lecz jeśli okażesz 
się wierny w małym, Bóg zacznie powierzać ci rzeczy 
większe.
Tytułowe wezwanie niezwykle ważne jest również przy 
korzystaniu z darów duchowych. Bywa, że ktoś pragnący 
napełnienia Duchem Świętym, gdy modlitwa nie przynosi 
pożądanego skutku, po jakimś czasie przestaje zabiegać 
o dar Ducha Świętego. Nic bardziej błędnego. 
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DO RZECZY:

Pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Zaraz po nim 
rozumiesz o co chodzi. Każdy kolejny będzie łatwiejszy. Po prostu 
spróbuj! Odważ się stawiać niezwykłe kroki! 

C.S.Lewis

H
eb

r.
11

.1

Boże wiara w Ciebie 
sprawia mi trudności. 

Ale jeśli naprawdę jesteś, 
daj mi poznać i pokaż mi 
jaka jest twoja koncepcja 

dla mojego życia

Wiara chrześcijańska nie jest tajną nauką. Jezus często tłumaczył, że 
przyszedł po to, aby zmieniać ludzi. On umarł za nas, w nasze 
miejsce biorąc na siebie Boży sąd. On zmartwychwstał pokonując 

śmierć. Nie trzeba ślepo wierzyć. W Piśmie Świętym każdy odkrywa Kim jest 

Jezus. Zbadaj to. To ważne!

POWIEDZ MU:



Ponieważ mieszka w nas Duch Święty, mamy teraz możliwość codziennego zwyciężania pokus i grzechu. Jak możemy to 
robić? Skąd wziąć tę zdolność i tę siłę? Bóg powiedział kiedyś przez proroka Ezechiela: ,,Mojego ducha dam do 
waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań” (Ez. 36,27). 

Zwycięstwo będzie pochodzić od Ducha Bożego mieszkającego w nas, nigdy nie będzie rezultatem wyłącznie naszych 
własnych zmagań. 
Musimy tylko wierzyć i oddać się Jemu, aby otrzymać pomoc w opieraniu się grzechowi. Poprzez wiarę możemy stać się 
zwycięzcami.

 Ef. 4,22-24

,,Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, 
i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga 
w sprawiedliwości i świętości prawdy.”
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Kochać - to powierzyć się drugiej osobie 

całkowicie. Jeżeli kochasz Boga, każda dziedzina twego 
życia powinna być Mu poddana i dostępna dla Niego. 
Czy możesz powiedzieć, że w twoim przypadku tak jest, 
czy też zostawiłeś sobie coś, do czego nie chcesz, aby 
Bóg się "wtrącał "? 
Jak bardzo jesteś od Niego uzależniony? 
Czy we wszystkim, czy masz swój "mały plan ", 
na wypadek gdyby ten Boży nie przypadł ci do gustu? 
Jeżeli dzieje się coś nie po twojej myśli, jak reagujesz? 

Nasza wiara ma wzrastać w doświadczeniach. 
Przez próby, Jezus sprawdza nieraz jak bardzo Go 
kochamy: czy tylko wtedy, gdy wszystko idzie, "jak po 
maśle"? 
Największą miłość, największe zaufanie możemy okazać 
Bogu wtedy, gdy napotykamy przeciwności.

Jak odpowiadasz, gdy tak właśnie jesteś "próbowany"? 
Co odzywa się w tobie? Lęk? Niewiara? Zgorzknienie? 
Biblia mówi, że mamy zawsze się radować. 
Jeśli Pan jest „wszystkim", będzie też "wszystkim" 
w kłopotach. Z której strony wyglądasz wybawienia? 
Czy "wznosisz swoje oczy ku górze", czy też próbujesz 
rozwiązać problem "cielesnymi" środkami, przy pomocy 
twoich własnych możliwości? 
Kiedy nie wiesz co zrobić - czy szukasz rady Pana, 
czy też udajesz się po radę do znajomych?

U schyłku wieków, 

w ubogiej stajence, wydarzył się cud. 
Niebo z ziemią się spotkało; to dla nas 

grzesznych ludzi Słowo ciałem się stało. 
Bóg stał się człowiekiem. 

Król okazał się sługą. On wybrał drogę miłości - 
jedyny klucz do bram błogiej wieczności. 

Jezus zaprasza byśmy w Jego ślady wstępowali 
i ziarna miłości zawsze i wszędzie siali. 

Bo miłość jest światłem, co rozprasza duszy mroki. 
To Życie, Prawda i Droga. 

Drodzy Przyjaciele skierujmy na nią kroki. 
To Bóg jest tą Miłością, która trwa wiecznie. 
Pod Jego skrzydłami czujemy się bezpiecznie  
Zaprawdę Pan, jest dobrym Pasterzem, który  
nad wody spokojne w swej  łasce nas wiedzie. 

Pociesza ociera łzy i darzy szczęścia Niebem…
                                                                                                  

Karolina Walczak

Samodyscyplina pozwala na kontrolę własnych 
pragnień, działań i nawyków. Mieści ona w sobie 
pojęcie wstrzemięźliwości, a ta jest owocem Ducha 

Świętego (Gal. 5.22-23). Chrześcijanin wzrasta 
w samodyscyplinie, kiedy wyrzeka się swych pragnień, 
aby pełnić wolę Chrystusa. Biblia naucza, żeby być 
prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa, musimy zaprzeć 
się samych siebie. 
Musimy wyrzec się samych siebie, samolubnego życia. 
Życie dla siebie pełne jest pychy, zaspokojenia własnych 
potrzeb, miłości do siebie samego, samozadowolenia… 
Zaparcie się samego siebie oznacza zaprzestanie 
koncentrowania się na sobie i przyjęcie Chrystusa, jako 
Pana… jedynym celem życia staje się przynoszenie chwały 
Chrystusowi.

Mat.28.20



Jestem siedemnastoletnią chrześcijanką, która urodziła pogarszającą się sytuację finansową taty. Ciężko pracował 
się w "wierzącej" rodzinie. Jednakże mało mówiło się na budowie i przychodził do domu bardzo zmęczony. 
u nas w domu o Bogu. Ciekawostką jest to, że akurat podczas mojego pobytu 

Głównym tematem rozmów była praca i pieniądze. w Niemczech mama zorganizowała naszą przeprowadzkę 
Moi rodzice często wyjeżdżali na szkolenia, czasem nawet i czekała na mój powrót w pięknym, nowo wybudowanym 
za granicę, żeby móc wybudować market Bricomarche. domu, którego byśmy nie wybudowali, gdyby nie moi 
Ich wyjazdy nie przeszkadzały mi jednak w utrzymywaniu kochani dziadkowie, którzy zawsze nam pomagali. 
wspaniałych relacji z moim tatą. 

Tak więc zamieszkałam w ślicznym domku i... wciąż 
Mój tata uwielbiał dzieci, a ja byłam jego oczkiem modliłam się, żeby mieć tatę... jak dawniej.
w głowie; taką ukochaną córeczką tatusia. Łączyła nas  Gdy miałam trzynaście lat dowiedziałam się, że tata i jego 
relacja nie tylko na zasadzie ojciec-córka. Byliśmy też kochanka mają poważne problemy. 
najlepszymi przyjaciółmi. Tata bardzo często bawił się Okazało się że jego nowa żona jest alkoholiczką. 
ze mną, zabierał mnie prawie wszędzie i zawsze miał dla Tata ją bije i jest zagrożenie, że z tego powodu państwo 
mnie czas. Kupował mi wszystko co chciałam, ponieważ niemieckie może im odebrać dzieci. 
było nas wtedy na wszystko stać. Później wciąż się rozstawali i wracali do siebie. 
Z mamą nie miałam takich fajnych relacji. W moim rozumowaniu było to wielką nadzieją, że się 
Zajmowała się mną bardziej od strony potrzeb rozstaną i znów będę mieć tatę. 
i obowiązków takich jak na przykład odrabianie lekcji.

Pamiętam jak Bóg podarował mi jeden taki dzień, 
Gdy miałam sześć lat całą naszą rodziną wyprowadziliśmy najpiękniejszy dzień w moim życiu, który był taki sam, 
się daleko od rodzinnego miasta, żeby wybudować kolejny jak te z mojego dzieciństwa. 
market Brico. Tata rozstał się z drugą żoną, przeprowadził do Polski na 
Rodzice wówczas stali się ludźmi sukcesu, VIP-ami. stałe i odwiedził mnie i mamę. 
Postrzegani byli jako bogaci biznesmeni. Byłam szczęśliwa tak bardzo, że dostałam gorączki 
Do kościoła wciąż chodziliśmy... raz na tydzień lub trochę z emocji. Pomimo tego w tym dniu wspaniale bawiłam się 
rzadziej i na tym polegało wówczas nasze chrześcijaństwo. z tatą. Wkrótce jednak wrócił do Niemiec, a ja byłam już 
W praktyce nie było jednak żadnego chrześcijaństwa, psychicznie i emocjonalnie wykończona robieniem sobie 
czego efekty wkrótce się objawiły - tato znalazł sobie nadziei, że się rozstanie, że wróci do Polski. 
kochankę. Po którymś razie z kolei miałam już dość.
W jednej chwili moje życie się zawaliło. Rodzice rozstali 
się, tata przejął całą firmę, a my z mamą stałyśmy się po Mając czternaście lat przestałam modlić się o tatę.  
prostu biedne. Nie miałam już na to siły. Powoli zapominałam o nim. 
Ta sytuacja jednak sprawiła, że razem z mamą zaczęłyśmy Zaczęłam żyć w pełni moim życiem już bez ciągłych 
zbliżać się do Boga zgodnie z przysłowiem "jak trwoga to wspomnień o tacie, bez takiej tęsknoty. 
do Boga". 
Jako siedmioletnie dziecko wciąż modliłam się tylko Mając piętnaście lat oddałam życie Jezusowi i dwa 
o jedno: żeby tatuś do nas wrócił. Po roku czasu od miesiące po tym wydarzeniu dowiedziałam się, że tata 
wyprowadzki taty okazało się, że będzie miał syna. popełnił samobójstwo. To był dla mnie szok...
To mnie bardzo zabolało. Przez dwa tygodnie prawie nie spałam, całymi nocami 
Od tej pory wiedziałam, że nie będę dla niego jedyna. płakałam i pytałam Boga dlaczego? 
Nieustannie modliłam się, aby mieć tatę tak jak dawniej. Pamiętam jak zadałam w rozpaczy Bogu pytanie 

"Boże co ja teraz zrobię?". 
Gdy miałam jedenaście lat po raz pierwszy pojechałam na W odpowiedzi przyszła myśl "Nic się przecież w twoim 
wakacje do taty na dłuższy czas - aż na miesiąc. życiu nie zmienia" - to mnie olśniło. 
Tata mieszkał wtedy w Niemczech, gdyż w międzyczasie Przecież to prawda. Nie rozmawiałam z tatą od roku, 
zbankrutował - po Bricomarche zostały tylko ogromne pięciu miesięcy i 24 dni. Nawet już o nim nie myślałam. 
długi. Przed wyjazdem byłam bardzo podekscytowana 
i pełna radości, jednak podczas pobytu okazało się, Na pewnym kazaniu usłyszałam słowa, które mnie bardzo 
że właśnie ma się odbyć jego ślub, na który zostałam dotknęły "Możesz być silny, albo żałosny -
zaproszona dopiero po dotarciu do Niemiec. do ciebie należy wybór". 
Taka niespodzianka. Mój lider młodzieżowy powiedział mi pewną anegdotę 
Znów cierpiałam i w ukryciu płakałam oglądając całą o róży. Możemy płakać, że róża ma kolce albo cieszyć się, 
ceremonię. Smutne było to, że widziałam stale że pośród kolców jest róża. 
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świadectwo 

córeczka 



ŚP. Krzysztof  urodził się 21 lipca 1958 roku w Gościnie Osobiście jestem wdzięczny Bogu za decyzję Krzysztofa 
w rodzinie Adama i Mieczysławy Glapińskich. oddania Bogu swego życia i potwierdzenia tego poprzez 
Po ukończeniu szkoły średniej w Koszalinie na krótki chrzest wiary w dniu 17 lipca 2016 roku. 
okres został powołany do wojska. Następnie rozpoczął Wierzę, że Bóg ma swój czas również dla pozostałej 
pracę w kołobrzeskiej Telekomunikacji. rodziny, o co się gorąco modlimy.
Temu zakładowi pozostał wierny przez cały okres pracy 
zawodowej. Swoją małżonkę Barbarę, z domu Szewczenko ŚP. Krzysztofa będziemy wspominać jako dzielnie 
poznał w 1973 roku, gdy uczęszczała do Technikum wspierającego swoją małżonkę we wszelkich akcjach typu: 
Rolniczego w Gościnie.   Wigilia dla Samotnych, klub Betezda i najrozmaitszych 
9 sierpnia 1978 roku zawarli związek małżeński formach życia Zboru. Lubił gotować, a w pieczeniu tortów 
i zamieszkali razem w Lubkowicach k/ Gościna . był mistrzem. Jego pasją była również literatura dotycząca 
Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. historii II wojny światowej.
Najstarszy Marcin, potem Przemek i w końcu upragniona 
córka - Magdalena. ŚP. Krzysztof do domu przy ul. Srebrnej w Zieleniewie 
Ewangelia do domu Glapińskich trafiła na początku lat już nie wróci. Zmienił bowiem swój adres, ze Srebrnej  
80-tych. W 1986 roku nawróciła się Barbara i w noc na ul. Złotą w niebiańskim Jeruzalem. Do zobaczenia 
sylwestrową tegoż roku przyjęła chrzest wiary. więc w tym właściwym miejscu, gdy i nas Pan Bóg 
azem z mężem Krzysztofem zaczęli regularnie uczęszczać powoła do Swojej Ojczyzny, do Domu, który 
do Zboru Kościoła Chrystusowego, którego przez wiele lat przygotowuje dla wszystkich, którzy Mu zaufali.
pozostawał sympatykiem. 
Modlitwy Barbary o jej rodzinę zaowocowały Pogrzeb Brata Krzysztof Glapińskiego 
nawróceniem się córki Magdaleny i po 30 latach właśnie przy udziale licznych zgromadzonych odbył się 
jej męża Krzysztofa. w dniu 29 grudnia 2017 roku. 

Pogrzeb prowadził pastor Zboru – Piotr Karel.
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Krzysztof Glapiński

wspomnienie

"Przemęczony. Przytłoczony. Zbyt zajęty.” Brzmi znajomo?
Dzisiejsze tempo życia może doszczętnie wykończyć zwyczajnego człowieka. 
Co gorsza, nieustanne zabieganie i troska o rzeczy doczesne powodują, że tracimy z oczu to, co 
naprawdę ważne. A co, jeśli życie może wyglądać inaczej? Co by się stało, gdyby odrzucić to, co zbędne 
i żyć dla tych, których kochamy? 

Bill Hybels wymienia najważniejsze problemy, z którymi musi się uporać człowiek, by oczyścić swoje życie. Tylko kładąc 
wszystko na jedną szalę i żyjąc w nowy, prostszy sposób, będziemy w stanie naprawdę czerpać z życia pełnymi garściami. 
Możemy nauczyć się żyć pełniej mimo ograniczeń. Budować życie w oparciu o równowagę i pełnię, uwalniając się od chaosu 
płynącego z nadmiaru.                                                                                                 
                                                                                                                                       Książka dostępna w naszej Bibliotece

Bill zabiera was w podróż, dzięki której możemy zmienić swoją życiową perspektywę, na nowo ułożyć hierarchię wartości 
i ponownie rozpalić w sobie wiarę w Chrystusa.Ta książka będzie nie tylko źródłem nadziei, ale również praktycznych 
wskazówek.

„Prostota”  Bill Hybels

Mogłam płakać, że nie mam taty, że odszedł na zawsze widzę, że brak kontaktu z moim tatą i powolne oddalanie 
albo cieszyć się tymi, których mam - mamą, dziadkami, się od niego było przygotowaniem do jego odejścia na 
przyjaciółmi, itp... zawsze, do jego śmierci. 

Moja żałoba po tacie nie trwała dłużej niż miesiąc. ..., a ukochaną córeczką tatusia jestem 
Dziś jestem optymistką i wiem, że każda sytuacja ma i zawsze będę - nie tego, który odszedł - lecz 
swoje dobre i złe strony, lecz ja chcę skupiać się na tych 

wspaniałego tatusiadobrych. 
Oczywiście czasem wciąż tęsknię za tatą, brakuje mi go,            - Ojca, który jest królem całej ziemi.
ale na mojej twarzy i w moim sercu jest już uśmiech. 
Spoglądając na to wszystko teraz, z pewnego dystansu 
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fot.M.J. Karel

D
ruga już w  minionym roku uroczystość 
błogosławieństwa dzieci odbyła się w dniu 3 
grudnia 2017 r.. Pastorzy Andrzej Ostrowski 
oraz Piotr Karel modlili się nad dziećmi: 

Dawidem Kołosowskim oraz Noemi Miszke. 
Rodzicom tych maluchów życzymy mądrości w prowadzeniu swoich pociech do Chrystusa 
oraz doświadczania pomocy w trudzie wychowania. 
Niech modlitwa rodziców towarzyszy im w ich wzrastaniu ku chwale Bożej.

 Błogosławieństwo 
           dzieci 

Jesień 2017 roku była szczególną okazją do prezentowania i obchodów rocznicy 500 - lecia Reformacji. W naszym Zborze 
przypominał o tym baner wiszący na zewnątrz budynku kościelnego. Na przełomie września i października w 
Regionalnym Centrum Kultury odbyły się dwudniowe uroczystości związane z tym Jubileuszem, w tym sesja naukowo-

historyczna, koncert, projekcja filmu Luter, wystawa Biblii i wystawa o prześladowanym kościele oraz wspólne nabożeństwo 
protestanckich wspólnot działających na terenie Kołobrzegu. 
W Zborze natomiast pastor Piotr Karel wygłosił serię pięciu kazań na temat 5 podstawowych haseł Reformacji: 
sola scriptura (10.09), sola fide (22.10), sola gratia (12.11), solus Christuis (03.12) oraz soli Deo gloria (24.12). 
Kończymy rok wspomnień o dokonaniach wielkich Reformatorów, a korzystając z ich dziedzictwa chcemy w następnych 
latach, ile ich Pan Bóg daruje, jeszcze bardziej stawać się ludźmi JEDNEJ KSIĘGI!

500 lecie Reformacji za nami

Ze względu na przypadającą niedzielę 
nabożeństwo świąteczne odbyło się w wigilię 
Bożego Narodzenia 24 grudnia. O godz. 10,00 

przy wypełnionej po brzegi sali zgromadzeń 
wspominaliśmy przyjście na świat Bożego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo prowadził starszy 
Zboru Sławomir Kulczyński, kazaniem zaś dzielił się 
pastor Piotr Karel. W czasie nabożeństwa 
wysłuchaliśmy programu przygotowanego przez 
nasze dzieci oraz specjalnego programu zespołu 
wokalno - instrumentalnego z zaprezentowaniem 
kolęd, które naszym kraju są jeszcze mniej znane.
Zaś o godzinie 17,00 tego samego dnia około 120 
osób zasiadło do stołów. W tym roku Zbór urządził 
dla osób starszych, samotnych, sympatyków, rodzin 
zborowych oraz wszystkich osób, które chciały 
spędzić ten wieczór w szerszym gronie „Wigilię 
z Jezusem”. Piękny czas kolędowania, słuchania 
poezji świątecznej, scenek filmowych oraz słuchania 
Słowa Bożego. W tym czasie odwiedził nas Prezbiter 
Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 
w RP – pastor Cezary Komisarz z rodziną. 
Był to również czas swobodnych rozmów przy 
zastawionych obficie stołach. Oczywiście nie 
zabrakło wigilijnego barszczu z uszkami, krokietów, 
pierogów, bigosu, sałatek, ciasta i owoców.

Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się to 
przygotowania  tego pięknego, niezapomnianego 
wieczoru.

Nabożeństwo świąteczne 

fot. MJ Karel

fo
t 

M
J 

K
ar

el



-11-

W Sylwestrowy wieczór o  zgromadziło się ok. 50 osób.                                    
Zaskoczeniem była obfitość jedzenia przygotowana i przyniesiona przez zborowników.                                            
Wieczór trwający do niemalże trzeciej godziny nad ranem, przygotowała i prowadziła młodzież Zboru pod 

przewodnictwem Daniela Miszke i Samuela Pilichowskiego. Bogaty program obfitujący w różnego rodzaju konkursy, 
prezentowanie nieznanych talentów uczestników spotkania, świadectwa, pieśni, modlitwy sprawił, iż „sen gdzieś odleciał”,               
a czas upłyną w niezwykle radosnej atmosferze. Cieszymy się i gratulujemy całej naszej młodzieży pięknego wieczoru. 
Bogu niech będą dzięki za ten szczególny czas wejścia w Nowy Rok z modlitwą i uwielbieniem dla naszego Pana.

 godz. 21,00 w sali społecznościowej

To było niezwykłe nabożeństwo kończące Stary 2017 Rok. Niezwykłe nie tylko jako ostatnie nabożeństwo w starym, 
roku, ale również z powodu tego, iż byliśmy świadkami chrztu wiary 6 osób. Nabożeństwo prowadził starszy zboru br. 
Daniel Miszke, a kazaniem na temat „Z Egiptu wezwałem syna mego” (Mt. 2,15) dzielił się pastor zboru Piotr Karel. 

Z radością witamy w rodzinie Bożej siostry: Beatę Kowalska, Polę Rapacz, Magdalenę Pazio, Teresę Kaliś oraz małżeństwo 
Katarzynę i Marka Hausmann z Tczewa. Małżeństwo to po 30 latach spędzonych w organizacji Świadków Jehowy  
zdecydowało się zawierzyć Jezusowi i przez resztę życia służyć Mu, jako swemu Panu i Bogu.
Pan Bóg w tym nabożeństwie sprawił nam wiele radości, co również było widoczne zarówno w składanych świadectwach, 
jak i w modlitwach. Chwała Bogu!

Sylwester Zborowy

Nabożeństwo Sylwestrowe

Beata Kowalska Pola Rapacz

Marek Hausmann

Katarzyna
       Hausmann

Teresa Kaliś
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W początkowych dniach grudnia w naszym zborze Wykład natomiast prowadziła Ewa Babicz. 
miało miejsce spotkanie dla kobiet. Wieczorne Choć jego temat był dość intrygujący, ponieważ brzmiał 
spotkanie piątkowe spędziłyśmy w miłej ,,Wyzwolona” – to jednak w oparciu o Boże Słowo 

atmosferze ciesząc się z warunków, które Bóg z łaski doszłyśmy do istoty znaczenia tego pojęcia. 
Swojej nam darował. Piękna ,,górna sala” sprzyja bowiem Dziękujemy Justynie Kaczmarek i Agnieszce Ostrowskiej 
wspólnym spotkaniom:). za trud, który włożyły w organizację tego spotkania, a że 
Dziękujemy  nowemu zespołowi, którego członkowie mamy pierwszy miesiąc Nowego Roku życzymy im 
pomału i stopniowo ,,wychodzą z ukrycia”. Krzysiu nowych inspiracji i świeżego zapału do kolejnych spotkań, 
Kaczmarek, Magda Gutkowska przy akompaniamencie które są przed nami. Będziemy wdzięczne.  
Arka Ostrowskiego zajęli się oprawą muzyczną spotkania.             Justynko i Agnieszko – niech Pan Wam błogosławi.

spotkanie dla kobiet



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

Ani i Zenkowi Schweda (06, 26), Marianowi Dwulat (12), 
Władysławowi Zapotocznemu (14), Dawidowi Karel (16), 

Małgorzacie Łagowskiej (17), Laurze Prociak (20), 
Marii Karel (21), Henrykowi Kufeld (26), Ninie Hury (27), 

Magdzie Wronisz (30), Marcinowi Rozmarynowskiemu (30), 
Lucynie Zborowskiej (31)

11 Monika Ołów
11 Leszek Żukrowski
13 Piotr Karel
15 Danuta Ostrowska
15 Ade Oyedemi
19 Marianna Bakowicz
26 Grażyna Kwiatkowska
31 Zofia Dołkowska

- o błogosławieństwo dla Nowego Roku
- o nabożeństwa i spotkania styczniowe
- o Tydzień Modlitwy
- o naszych nowych braci i siostry
- o sympatyków w Zborze
- o spotkanie członkowskie

- o  pomoc w chorobie i wieku starszym dla: 
J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, 
L.T. Puców, J.E. Witkowskich, Z. Dołkowskiej, 
J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, 
E. Janiszewskiej, R. Kijewskiej
- o pocieszenie dla siostry Barbary Glapińskiej 
   i rodziny po śmierci męża
- o poprawę zdrowia pastora Andrzeja  
  Ostrowskiego i małżonki - s.Danusi Ostrowskiej

- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie

- o zdrowie dla Kasi Maksińczyk i jej jeszcze
  nienarodzonego dziecka
- o zdrowie dla Martyny Buczyńskiej
- o zbawienie dla rodziny Sękowskich
- o zdrowie dla Marty Zawadzkiej i sprawy 
   związane z mieszkaniem
- o działania misyjne Zboru

2 - 7 TYDZIEŃ MODLITWY
 Spotkania modlitewne od wtorku do soboty g. 18,00.              

Temat: Jam jest.

7 Niedziela -  Życzenia braci. Fundusz misyjny

14 Niedziela -  Pomocny Kosz.

16 Wtorek - Grupy Domowe. T: Kościół w Laodycei
 

22.01 do 3.02 - ferie zimowe dla dzieci i młodzieży

30 Wtorek -  Grupy Domowe. T: Kościół współczesny
 

1.02 Czwartek - Zebranie członkowskie

Jak co roku pierwszy tydzień Nowego Roku chcemy 
poświęcić modlitwie o Boże błogosławieństwo dla Zboru, 

rodzin, kraju oraz indywidualnych potrzeb. 

Od wtorku 2-go do soboty 6-go stycznia chcemy spotykać  
się każdego wieczoru o godz.18,00. 

Tematem głównym będą słowa Jezusa: Jam Jest! 
Każdego wieczoru będzie usługiwał jeden ze Starszych 

Zboru, a Tydzień Modlitwy zamkniemy w niedzielę 
7 stycznia, gdzie wysłuchamy - jak tradycyjnie w pierwszą 

niedzielę Nowego Roku – życzenia Braci.

Tydzień Modlitwy

wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia i życzenia Bożego pokoju 
składamy: małżonce Barbarze, ich dzieciom:  

Marcinowi z Agnieszką, Przemkowi z Karoliną, 
Magdzie z Alanem, wnuczkom: 

Wiktorii, Julii, rodzonej siostrze ŚP. Krzysztofa 
- Marii z dziećmi: Małgosi i Tomaszowi,  

siostrze Barbary – Grażynie z rodziną i bratu 
Krzysztofowi oraz pozostałej Rodzinie. 

Niech Bóg pociesza.

01 Janina Witkowska
01 Arkadiusz Ostrowski
02 Andrzej Ostrowski
02 Tadeusz Puc
03 Damian Piela
04 Natalia Staszewska
06 Lucyna Lewandowska
07 Ola Polakowska
07 Beata Sienkiewicz - 
     Jabłońska


