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Rok XVII (179)

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił
robotników na żniwo swoje.”
[Mt 9, 37-38]

O

kres lata dla większości z nas kojarzy się z
urlopami, wypoczynkiem, wakacjami,
wyjazdami (coraz częściej za granicę), czy
też może z relaksem w przydomowym ogródku,
bądź na łonie przyrody poza miastem.
Jednak nie dla wszystkich jest to okres
odpoczynku i przyjemności wygrzewania się na
słońcu, bądź zażywania przyjemnej kąpieli
w morzu, jeziorze, czy w rzece.
Dla wielu mieszkających w miejscowościach
turystycznych i zajmujących się turystyką to okres
prawdziwie wytężonej pracy, w hotelach,
pensjonatach, domach wypoczynkowych,
czy prywatnych.
To okres wytężonej pracy w stołówkach,
kuchniach, smażalniach, na zmywaku czy
w handlu w rozlicznych sezonowych stoiskach
z wszelkim możliwym asortymentem.
Praca czasem ponad 12 godzin przez wszystkie
dni tygodnia, łącznie z niedzielą. Ktoś żartobliwie
zapytał jak rozpoznać kołobrzeżanina?
To proste. Jak opalony to turysta, a kto blady jak
ściana, to miejscowy.

robotników na żniwo swoje. Nie ma problemu
ze żniwem. Problemem jest dokuczliwy brak
żniwiarzy. Chrześcijanie często lekceważą
potrzebę używania sierpa i pracy na niwie
Pańskiej. Wielu z nich jedynie ogląda się na
innych, którzy być może za nich wykonają ową
pracę. Zadowoleni ze swego zbawienia
zapominają, że zostali powołani, by „nieść
ewangelię na krańce ziemi” (Mk. 16,15)
Żniwo jest wielkie. Czy można podważać tę
prawdę wypowiedzianą przez samego Jezusa?
Powiadamy często, ludzie nie chcą słuchać
ewangelii, są zbyt zajęci swoimi przyziemnymi
sprawami. Nie mają czasu na sprawy Boże.
To prawda, ale czy to jednak zwalnia kogokolwiek
z nas, by iść i w pocie czoła pracować na polu
pełnym dojrzałego zboża? Jezus powiedział,
że „będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po
całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom,
i wtedy nadejdzie koniec.” (Mt 24, 14).
Nie przegap tej wspanialej okazji, by dołączyć do
grona żniwiarzy nawet w czas twego urlopu.
Gdyż koniec zbliża się szybkimi krokami, a być
może wtedy Bóg powie: „Dobrze, sługo dobry i
wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci
powierzę; wejdź do radości pana swego.”
(Mt 25, 21). Do leniwego sługi już tak pięknie nie
będzie przemawiał. (zobacz Mt. 25,26 i n.)

Na okładce: Ania Gromska z córką Michaliną

Lato, to również okres wytężonej pracy dla
rolników. Nadchodzą żniwa, zboże dojrzało
i trzeba zebrać to, co ziemia urodziła. Ostatni
temat Grup Domowych to starotestamentowa
historia Boaza i Rut osadzona w wątku okresu
żniwa na polach betlejemskich. Czytamy tam
o sługach i służebnicach Boaza pracujących
w skwarze dnia przy zbiorze jęczmienia i pszenicy.
Rut, Moabitka, również intensywnie pracuje, idąc
za żeńcami i zbierając porzucone kłosy.

Wielki ewangelista XVIII w. John Wesley kiedyś
powiedział: „Bądź rozpalony dla Boga, a ludzie
sami przyjdą zobaczyć, jak płoniesz”.
Z kolei matka Teresa zapytana o swoją służbę
wśród nieszczęśników Kalkuty odpowiedziała:
„Jesteśmy zakonem kontemplacyjnym.
Najpierw rozmyślamy o Jezusie, a potem
wychodzimy na ulice i szukamy Go, ukrywającego
się w przebraniu. Odchodząc Jezus pozostawił
klucze Królestwa w naszych niezdarnych rękach”.
Moje i twoje ręce, może jeszcze bardziej
niezdarne, powinny jednak być przyłożone do
pługa bądź sierpa, nie sądzisz?

Jezus jednak mówi o innych żniwach jako
dojrzałych do zbioru. To żniwo, do jakiego
wszyscy jesteśmy wezwani. Pan Jezus
przypomina, iż świat jest rolą, Słowo Boże
ziarnem, które wyrasta, a my winniśmy stać się
żniwiarzami na Jego polu. Czy można zaniedbać
ów gorący okres żniw? Czy można „przespać”
ten czas, jak ów „syn, który zasypia w żniwa
i przynosi hańbę?” (Przyp. 10,5)
To prawda, że niemało jest tych, którzy modlą się
o przebudzenie w naszym kraju i na świecie, ale
byłoby bardziej na czasie i bardziej biblijnie
modlić się do Pana żniwa, by wypchnął
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życie

?
Piotr Karel

Chciałbym mówić na temat kościoła. Czym on jest?
Jaką rolę odgrywa w życiu chrześcijanina? Czy potrzebujemy kościoła?
Czy muszę być członkiem jakieś lokalnej społeczności?
Czy chrześcijanin może nie chodzić do kościoła?

M

Zanim omówię przyczyny niechęci bycia członkiem
Zboru, chcę byśmy najpierw przyjrzeli się temu, co Biblia
mówi o kościele. To nie powinno być zaskoczeniem dla
nikogo, iż Biblia wiele mówi na temat kościoła.

uszę przyznać, że wobecnej dobie namnożyło się
dużo różnych poglądów i jest sporo zamieszania
w tym temacie. Są ludzie, którzy wprawdzie
utrzymują, że są wierzącymi, ale nie są członkami żadnej
społeczności i nie uważają, że powinni być. Takie
,,wolne elektrony”. I wcale nie dotyczy to ludzi z kategorii:
„wierzący - niepraktykujący” (takich mamy mnóstwo
w naszym kraju), ale dotyczy to również tych, którzy
regularnie odwiedzają jakąś społeczność. Ktoś bywa na
nabożeństwach nawet regularnie, a nie jest członkiem
żadnej społeczności.

W dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy kościół miał swoją
inaugurację tu na ziemi, kiedy na kazanie ap. Piotra
nawróciło się 3000 dusz, Słowo Boże o tej wielkiej rzeszy
ludu powiada tak: Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli
razem i mieli wszystko wspólne, codziennie też
jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po
domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie
serca, (47): chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością
całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych,
którzy mieli być zbawieni. [Dz. 2, 44. 46-47]

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
Kościół Jezusa Chrystusa to coś szerszego niż lokalny
Zbór (to akurat jest prawdą)
Należę do Chrystusa, a nie do Zboru
Nie uważam, że muszę należeć do lokalnego Zboru
(z tym poglądem zgodzić się nie można)
Nie znalazłem jeszcze społeczności, która mi
całkowicie odpowiada
Mam nieco inne poglądy, inaczej rozumiem pewne
nauki, doktryny i nie do końca utożsamiam się z linią
nauczania lokalnego kościoła
Nie chcę, by ktoś miał do mnie prawo, by mnie
napominał, by coś ode mnie żądał. Chcę być wolny od
jakiejkolwiek dyscypliny
Biblia uczy, że „gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych
w imieniu Jezusa, tam On jest pośród nich”
A więc, mogę pomodlić się z mężem, czy ze swoją żoną
w domu i to już jest kościół
W kościele oczekują, mojej ofiarności, a ja lepiej
wiem, jak mam zadbać o biednych i potrzebujących.
W kościele jest pełno hipokrytów i nie mogę łączyć się
z tymi, którzy nie żyją według standardów Bożego
Słowa. Gorszą mnie tacy ludzie
Zawiodłem się na ludziach kościoła, zranili mnie i nie
chcę więcej doświadczać nowych zranień

Bóg codziennie dodawał do swego kościoła. O tym
właśnie kościele Pan Jezus powiedział:
„Zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą
go” (Mt. 16, 18). Jezus był świadomy tego, że diabeł
będzie wszelkimi możliwymi sposobami atakował Boży
kościół, by go zniszczyć, by osłabić jego znaczenie,
by odwrócić ludzi od przynależenia do Bożego kościoła.

Czym jest kościół?
Jak przedstawiony jest on w Biblii?
Jakie są obrazy kościoła w NT?

W

stworzonym przez Boga świecie materialnym
możemy obserwować pewną hierarchię.
Moglibyśmy to narysować w formie piramidy.
Na samym spodzie są rzeczy prymitywne, martwe - skały,
kamienie. Wyższe to rośliny. Jeszcze wyższe zwierzęta.
Potem człowiek, ludzie. I nad wszystkim Pan Bóg.
Kościół w tym świecie natomiast jest najwspanialszą
instytucją, jaką w historii wszechświata powołał Bóg
do istnienia. I do owego najwspanialszego dzieła, jakim
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Obraz ciała

jest kościół, Pan Bóg powołuje każdego człowieka.
Bóg czyni nas godnymi należenia do Jego kościoła.
To wielka Boża łaska.

K

ościół jest ciałem Chrystusa, którego On jest
głową, my zaś jego członkami. „tak my wszyscy
jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna
jesteśmy członkami jedni drugich” (Rzym, 12, 5)
Kościół więc nie jest martwą organizacją, ale żywym
organizmem. W ciele ludzkim są różne organy
i każdy z nich jest ważny, bo spełniają określone zadania.
Ciało ludzkie to gigantyczna fabryka.
W świecie materialnym człowiek, to arcydzieło Boga.
Nie ma w świecie materialnym czegoś wspanialszego
stworzonego przez Boga niż człowiek, bo został on
stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
Kościół porównany jest do ciała ludzkiego, którego głową
jest Pan Jezus Chrystus.

Nowy Testament opisuje kościół w 7 obrazach:
(popatrzmy na piramidę stworzenia)

Obraz budowli

K

ościół porównany jest do budowli (budynku).
Budynek tworzą fundament, mury, dach. W tym
obrazie Pan Jezus jest fundamentem, kamieniem
narożnym, czasem zwany kamieniem węgielnym,
co oznacza, że kościół zbudowany jest na Panu Jezusie.
Efezjan 2, 20 powiada, że zostaliśmy: „zbudowani na
fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus”.
My zaś, jako członkowie kościoła jesteśmy porównani do
żywych kamieni tworzących ową budowle.
Ten kościół buduje się aż do czasu dopełnienia.
I jak wierzymy kiedy ostatni kamień będzie wmurowany w
ową budowlę, wtedy Chrystus przyjdzie po Swój kościół.

Obraz małżeństwa

M

ałżeństwo ma być odzwierciedleniem stosunków
jakie panują pomiędzy Jezusem, a Jego
kościołem. Małżeństwo nie jest instytucją
ustanowioną przez człowieka. Pan Bóg zaaranżował
małżeństwo jeszcze zanim
człowiek upadł w grzech. On
je ustanowił. W tym miejscu
Słowa Bożego znajdziemy
polecenie: „Mężowie, miłujcie
żony swoje, jak i Chrystus
umiłował Kościół i wydał zań
samego siebie,” [Ef 5, 25]
Chrystus umiłował kościół!
Czy ty również miłujesz to, co
miłuje Chrystus? Czy miłujesz
kościół, lokalny Zbór?

Obraz z życia roślin

J

ezus jest krzewem winnym,
my latoroślami (Jan 15).
Latorośl bierze siłę, soki,
wzrost, życie od pnia w który
jest wszczepiona. Tym pniem
jest Pan Jezus.
Inaczej mówiąc moc do życia
czerpiemy z Chrystusa
(Flp. 4, 13: „wszystko mogę
w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. Chrystus
jest naszą mocą. Gdyby nas odcięto, jako latorośl - tracimy
życie.
Nie możemy egzystować bez Jezusa Dz. 17, 28:
„Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się…”
Nie ma życia poza Nim.

Obraz z życia świątynnego

P

an Jezus jest arcykapłanem, my zaś kapłanami. Ap.
Piotr nazywa nas królewskim kapłaństwem. W
kościele Jezusa Chrystusa nie ma podziału na
duchownych
i laikat. Wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego.
Istnieje coś, co się nazywa powszechnym kapłaństwem,
to znaczy, że każdy usługuje takim darem, jaki otrzymał
od Boga.
Kapłani NT przyczyniają się do rozpowszechniania
Ewangelii Chrystusa. Wstawiają się za narodem.
Wobec ludu pełnią funkcję kapłańską. W świątyni
znajdowały się świeczniki. Obj. mówi, że Jezus przechadza
się pomiędzy świecznikami (to są kościoły).
I my świecimy przed ludźmi jako światła na ziemi.
Pan Jezus powiada:
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają
jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim,
którzy są w domu (16): Tak niechaj świeci wasza światłość
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie [Mt 5, 14-16].
A ap. Paweł dodaje: „abyście się stali nienagannymi i
szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego
i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie”
[Flp 2, 15].

Obraz kościoła pochodzi z życia zwierząt

P

an Jezus jest pasterzem, a my Jego owcami. Wiele
owiec tworzy stado. J. 10, 16 „i będzie jeden pasterz
i jedna owczarnia”.
Użyte w tym miejscu słowo „owczarnia” jest niedokładne.
Powinno być jedno stado. Owczarnia, kojarzy się
z budynkiem (pomieszczeniem), a tu chodzi o to, co jest
w budynku, czyli stado.
Psalmy, 22, 23 i 24 zwane są psalmami pasterskimi.
One opisują Jezusa jako Dobrego Pasterza (Psalm 22).
Opisuje dobrego pasterza, który życie kładzie za owce.
Psalm 23 – jako Pasterza, który nas prowadzi i dba
o nasze życie. W Hebr. 13, 20 nazwany jest On wielkim
pasterzem. Psalm 24 opisuje Pasterza jako wielkiego Króla
chwały. 1 Piotra 5, 4 nazywa Go Arcypasterzem.
A więc On jest pasterzem, a my ludem pastwiska Jego
(Jego owcami).
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Obraz ma wymiar kosmiczny

Czy lokalny Zbór jest potrzebny?

W

1 Kor. 15 Pan Jezus przedstawiony jest jako
ostatni Adam i drugi człowiek. Ostatni Adam to
znaczy po Nim nie będzie już Adama, drugi
człowiek tzn. był jakiś pierwszy. Pan Jezus zamyka cały
dotychczasowy świat, a otwiera nowy. „Oto wszystko
nowym czynię”. To nowe zawdzięcza zmartwychwstaniu.
Jezus jest pierwiastkiem całego nowego wszechświata,
nowego stworzenia.
W Dziejach Ap. możemy obserwować to, że temat
zmartwychwstania przewijał się w każdym kazaniu.
Większy nacisk kładziony jest nawet na
zmartwychwstanie, niż na śmierć Jezusa. Gdyby Pan Jezus
nie zmartwychwstał daremna by była wiara nasza, nasze
kazanie , nie byłoby kościoła, nie byłoby Nowego
Testamentu, nie byłoby żadnej nadziei.
To Pan Jezus zapoczątkował erę drugiego człowieka,
człowieka przemienionego na obraz i podobieństwo Boże,
2 Kor. 5, 17: ,,kto jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem”. To nowe stworzenie jest zespolone
z Chrystusem, z głową Kościoła, jako jego członkowie.

C

hciałbym tu przytoczyć opinię Douglasa Wilsona.
„Struktura widzialnego Kościoła jest potrzebna
niczym palenisko. Palenisko bez ognia jest zimne
i martwe. Ogień bez paleniska jest okrutny i niszczący.”
Z przynależności do lokalnego Zboru znajdujemy
określone korzyści dla naszego duchowego rozwoju
i życia. W kościele Jezusa Chrystusa znajdziemy:
- Motywację do pogłębiania naszej relacji z Bogiem.
Pierwszy Zbór trwał w nauce apostolskiej, w społeczności,
w łamaniu chleba i w modlitwach. Te rzeczy praktykowane
są w kościele Jezusa, w zgromadzeni u ludzi wierzących.
Ap. Paweł powiedział tak: „Jedni drugich brzemiona
noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Gal. 6, 2)
Odmowa zależności od innych nie jest oznaką dojrzałości,
jak sądzą niektórzy. Wprost przeciwnie,jest oznaką
niedojrzałości. Popatrzmy na prosty fakt: przychodzimy na
świat całkowicie zależni od miłości, troski i opieki innych.
Później następuje okres w życiu, w którym to inni ludzie są
zależni od nas, ale większość z nas opuszcza ten świat
ponownie całkowicie zależna od miłości
i troski innych.
Życie Kościoła powinno się
charakteryzować wzajemną zależnością.
Ktoś powie: ,,ale ja nie czuję miłości
w tym kościele’’. No cóż? Bóg nie
nakazuje nikomu, by czuł miłość.
Wystarczy, że będziesz miłującym.
Liczy się gest, okazanie miłości. Miłość
nie jest tym, co czujesz, ale tym, co
robisz. Bądź miłującym, a zarówno twój
kielich, jak i kielich twojego bliźniego
zostanie obficie napełniony.

T

e siedem obrazów kościoła
Nowego Testamentu zawsze
ukazują nierozerwalny
związek pomiędzy Chrystusem,
a Jego kościołem
W Obrazie pierwszym – budowli.
On jest kamieniem węgielnym, my
żywymi kamieniami tworzącymi ową
budowlę. W obrazie świata roślin.
On jest krzewem winnym, my
latoroślami. By żyć i owocować
musimy być z Nim połączeni.
W obrazie trzecim zaczerpniętym
ze świata zwierząt, On jest pasterzem, my zaś owcami Jego
pastwiska. W obrazie czwartym dotyczącym korony
stworzenia – człowieka, On jest Głową, my zaś Jego
ciałem. Obraz świątyni to obraz, w którym On jest
Arcykapłanem, my zaś królewskim kapłaństwem.
I ostatni obraz to obraz ostatniego Adama, drugiego
człowieka, który przez zmartwychwstanie daje kościołowi
nową nadzieję życia wiecznego z Nim.

- Zbudujemy dobre, szczere relacje z innymi
wierzącymi. Wspomagamy się wzajemnie, zachęcamy,
napominamy. Tracimy, jeśli nie mamy relacji z innymi.
Nasze dary, którymi obdarował nas Bóg poprzez Ducha
Świętego współbrzmią tylko z całym Kościołem.
Bez jedności z Chrystusem i bez jedności z Jego kościołem
jesteśmy jak obcięte paznokcie, ogolone wąsy, ostrzyżone
włosy. Któż ich potrzebuje? Nie ma z nich żadnego
pożytku. Również Kościół nie jest dla egoistów.
To miejsce nie tylko brania, ale przede wszystkim dawania
i zaangażowania.

Możemy więc powiedzieć, iż kościół Jezusa
Chrystusa opisany w NT to kościół przez duże K!
(to ogół wiernych).
Wszystkie 7 obrazów kościoła mówią o zbiorowości, gdzie
jeden od drugiego jest zależny i nie może funkcjonować
w pojedynkę. Nie ma czegoś takiego jak indywidualne
chrześcijaństwo. Kościół to liczba mnoga od słowa
chrześcijanin. Widocznym i potrzebnym w życiu każdego
chrześcijanina jest owa cząstka Kościoła, jaką reprezentuje
lokalny Zbór. Kościół oczywiście nie kojarzymy
z budynkiem, ale ze zgromadzonymi tam ludźmi.
Ci, których Jezus zbawił, oczyścił, tych i tylko tych
włączył do Swego Kościoła mającego swoje lokalne
struktury.
Peter Jones ujął to tak: „Możliwe jest prowadzenie
nieposłusznego Bogu życia i uczestnictwo
w nabożeństwie. Lecz niemożliwe jest prowadzenia
posłusznego Bogu życia i nieuczestniczenie
w nabożeństwie.”

- Usłyszymy biblijną prawdę o Bogu, grzechu i krzyżu.
To pomaga nam wzrastać w wierze. Słuchanie Słowa
Bożego rodzi wiarę w naszych sercach. Brak społeczności,
wspólnego czytania i studiowania Pisma Świętego
powoduje obumieranie naszej wiary.
I choć możemy znać Biblię „wszerz i wzdłuż”, większość
z nas została niewiele nauczona o tym, jak czerpać życie
z prawdy Bożego Słowa, które zostało zamierzone jako
chleb dla naszej duszy. Tak więc wierząc głową, dryfujemy
sercem.
- Znajdujemy okazję do wspólnego oddawania Bogu
chwały i dziękczynienia. Wspólne chwalenie Boga,
w pieśniach czy modlitwach i słuchanie z uwagą Słowa
Bożego jest czymś, co podoba się Bogu i przynosi Mu
chwałę.

-5-

Bóg powiada: „Kto mi chwałę da, ten Mnie uwielbi”.

Czy wiesz, że... to, co
najistotniejsze w życiu,
jest nam dane za darmo?

W 1 Sam 21 rozdział opisuje sytuację, kiedy król Dawid
ucieka przed Saulem i wstępuje do świątyni prosząc o chleb
dla siebie i swego wojska. Otrzymuje tam nie tylko chleb,
ale i miecz. To piękny obraz, bo świątynia (kościół) to
miejsce, gdzie - tak jak Dawid - tak ty i ja, możemy
otrzymać chleb i miecz, siłę na każdy dzień i broń do walki.

N

ie musisz płacić za powietrze w płucach i za
słońce, które zapala dla ciebie światło na nowy
dzień. Przychodzi samo, nie musisz w tym celu
naciskać guzika. Komu zapłaciłeś za swoje oczy,
za silnik twego serca, który bije nie czyniąc hałasu?
Czy to nie dziwne, że dostajemy to wszystko
zupełnie za darmo - w świecie, w którym miarą
wszystkiego są pieniądze?
To, co najistotniejsze w życiu, jest gratis.
Również to, co ważne dla naszego szczęścia, jest gratis:
Przyjaźń, miłość. Jak często nie doceniamy tego i pewne
rzeczy przyjmujemy, jako coś oczywistego.
Czy dasz wiarę temu, że jest to dar?
Ludzie, którzy pojawiają się na drodze naszego życia i
sytuacje, które na nas przychodzą są darem i możliwością.
To właśnie przez nie żyjemy i wzrastamy.
Zaczerpnij głęboko powietrza!
Porozmawiaj z Bogiem i zachwyć się Nim.
Przyjrzyj się cudowi Jego stworzenia i zobacz jak On nas
kocha. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie
zginął, ale miał życie wieczne” (Ew.J.3.16)

S

ama świątynia jest również pięknym obrazem Bożego
kościoła. Ściany świątyni wykonane były z drzewa
akacji i pokryte złotem. To ciekawe, że Bóg wybrał
drzewo akacji, jako materiał do budowy ścian świątyni.
Akacja bowiem to pospolite drzewo pełne krzywizn, sęków.
Dlaczego Bóg nie wybrał sosny, czy piękne cedry libańskie.
Ale to właśnie akacja jest najlepszym obrazem człowieka
który ma stanowić budowlę świątyni. Te deski pełne
krzywizn i sęków Bóg polecił pokryć złotem. Jako ludzie
kościoła, ludzie niegdyś upadli i grzeszni, jesteśmy
przyobleczeni najszczerszym złotem, jaki jest nasz Pan –
Jezus Chrystus.
Największym błędem jest patrzenie na kościół poprzez
pryzmat „desek akacji”. Kiedy patrzmy na ludzi kościoła
możemy z łatwością dostrzec liczne upadki i grzechy, jakie
są udziałem ludzi wierzących. To problem, bo jest to
przyczyną zgorszeń wywoływanych przez ludzi kościoła.
Jeśli opuszczasz kościół, aby żyć z dala od hipokrytów
powinieneś również opuścić swoją pracę, przerwać naukę
w szkole, zerwać wszelkie kontakty z rodziną oraz
przyjaciółmi i zamknąć się w swoim pokoju. Tam gdzie są
ludzie, tam będą i wady.
Ale przy okazji warto pamiętać, że nie ma kościołów
idealnych! Bo tam, gdzie są ludzie, tam też są ich problemy,
ich słabości. Takich idealnych, doskonałych społeczności
nie znajdziemy, bo ich po prostu nie ma. Czasem szukamy,
ale ktoś mądrze stwierdził, iż jeśli do takiego
„doskonałego” kościoła przystąpimy, to już przestanie on
być doskonałym.

Czy wiesz, że... o prawdziwej
wielkości człowieka nie świadczy
to, co ma, lecz to, ile daje?

K

iedy myślisz o kimś prawdziwie wielkim, kto
przychodzi Ci na myśl? W dziedzinie muzyki
pewnie wiele osób wskazałoby na Fryderyka
Chopina albo Jana Sebastiana Bacha. Również w innych
dziedzinach życia mamy bohaterów, których uznajemy za
wielkich ze względu na ich talenty, osiągnięcia, sławę czy
bogactwo. To są często cechy, które sprawiają, że ludzie są
uznawani za wielkich. Jednak Jezus mówi, że prawdziwą
miarą sukcesu w Królestwie Bożym jest bycie sługą.
On uzdrawiał chorych, dotykał cierpiących, a nawet wymył
stopy swoim uczniom. Ostatecznie, największym aktem
usługiwania wobec człowieka było oddanie swojego życia
jako okup za grzech wielu.
Al.Burns napisał kiedyś: ,,Kiedy jesteś żywy, skala
twojego bogactwa jest mierzona poprzez liczbę twoich
sług. Kiedy jednak umrzesz, miarą staje się to, ilu
osobom ty usłużyłeś.”
Jezus jest najlepszym przykładem tej prawdy.
On przyjął postać sługi dla nas wszystkich.
Chcesz być wielki? Jezus jest największym przykładem
kogoś, kto, usługując innym, był gotowy na poświęcenie
samego siebie. Czy Ty potrafisz spojrzeć na wielkość
w podobny sposób? Zobaczysz, jak bardzo to Cię odmieni.
,,Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać
uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był
przepasany." - (Ew.J.13:5)

Powinniśmy spoglądać na Kościół zgodnie z celem, dla
którego istnieje: jest szpitalem dla zranionych
i skrzywdzonych ludzi. Kościół jest Bożym centrum
leczenia chorych, jest lecznicą dla zranionych
i żyjących bez celu i sensu życia.
W tym szpitalu znajdziesz paskudne, zmawiające się,
wyrachowane, niedoskonałe jednostki, włączając ciebie.
I tak bardzo, jak chcesz temu zaprzeczyć, tak idziemy
razem po uzdrowienie. Dlatego jeśli poczułeś się zdradzony
prze kogoś, kto jest członkiem Kościoła, załóż swój
lekarski fartuch i pomyśl o nich, jako o twoich pacjentach.
Traktuj ich z troską, miłością i życzliwością pomimo ich
grubiaństwa. Mówiliśmy na początku, że jedną z przyczyn
nie przystępowania do Zboru są wcześniejsze zranienia
i bojaźń przed następnymi. Bóg nigdzie nie obiecał,
że będziemy idąc za Nim szli po dywanie wyłożonym
pięknymi kwiatami. Wprost przeciwnie. Powiedział,
że do Królestwa Bożego będziemy wchodzić przez wiele
ucisków. Ktoś jednak to pięknie ujął, kiedy powiedział tak:
„Jeżeli Bóg dopuszcza, by coś w twoim życiu runęło,
to tylko po to, by na tych ruinach zbudować coś
piękniejszego”. Kościół to najwspanialsze miejsce dla mnie
i dla ciebie, drogi przyjacielu.
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Jan Wierszyłowski

Nikt z nas nie wie, w którym momencie przerwie się cienka nić naszego życia.
Dlatego chciejmy przyjąć do serca słowa proroka Amosa:
„Przygotuj się na spotkanie twego Boga”.
Amos 4, 12

C

hodzi o sprawę najważniejszą w życiu każdego
człowieka tu i w wieczności. Każdy człowiek jako
grzesznik potrzebuje zbawienia. I tę najważniejszą
sprawę swego życia może załatwić z Bogiem pomyślnie
jedynie na ziemi, póki żyje, osobiście, nie zbiorowo, ani
przez zastępcę. Tak uczy niezmienne Słowo Boże —
Biblia.

wzmacnia wolę, udziela mocy do życia normalnego, czyli
według Bożych norm — w miłości do Boga i ludzi.
Boże zbawienie przemienia postawę człowieka
do Boga, Jego Słowa, do celu i stylu życia, powinności,
do bliźnich, do przyrody, do pieniędzy, do małżeństwa,
do władz, do całej rzeczywistości, w której człowiek żyje
i będzie żyć w wieczności.
Boże zbawienie sprawia, że były sprawca zła,
staje się czynicielem dobra, siewcą miłości, pokoju
i Prawdy, takim, jak jest to przedstawione
na końcu artykułu — Wizerunek zbawionego.
Ale aby stawać się takim człowiek, musi on tego zapragnąć
i z Bogiem współdziałać, spełniając Jego warunki.
Bez tego, Bóg nie zbawia nikogo.

znaczenie słowa - Zbawienie
Potocznie słowo „zbawienie” oznacza wyratowanie
człowieka z sytuacji złej, zagrażającej
życiu, powodującej cierpienie, ucisk, ból, niepokój,
chorobę, biedy, a nawet śmierć.

działania człowieka w procesie zbawienia

czym jest zbawienie wg Biblii

- słucha uważnie Bożego Słowa
(czyta) — warunek zasadniczy
- wierzy Jego słowom (Biblia)
- zrywa z grzesznym życiem, pokutuje
- wierzy w Jezusa, jako swego Zbawiciela
i Pana
- obiera styl życia zgodny ze wskazaniami
Ewangelii Jezusa.

Z

bawienie jest Bożym działaniem na rzecz
najwyższego dobra człowieka, jakim jest
wyratowanie go z odejścia do wieczności bez
odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem przez
zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.
Jest wyzwoleniem z życia w grzechu, samolubnego,
lekceważącego Boga i ludzi, niezgodnego z Bożym
porządkiem i Jego przykazaniami.
Jest nie tylko łaskawym odpuszczeniem grzechów, ale
także działaniem sprawiającym gruntowną przemianę
grzesznej natury człowieka i jego złego stylu życia
w dobry.

To są podstawowe działania człowieka w Bożym akcie
zbawienia. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat
są zawarte we fragmencie Kroki wiodące ku zbawieniu.

w czym konkretnie ta przemiana
przejawia się

źródło zła

B

óg oświecając umysł Swoim Słowem (Biblia)
przez Ducha Świętego usprawnia rozumowanie;
wyzwala z ignorancji i fałszywej wiedzy; objawia
prawdy o Bogu, świecie, Jezusie, Duchu Świętym,
powstaniu świata, dziejach ludzkości i przyszłych
wydarzeniach; ożywia sumienie, uzdrawia emocje,
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Sprawcami wszelkiego zła na ziemi (wojny, waśnie
rodzinne, plemienne, zniszczenia, cierpienia, choroby,
ucisk, wszelkie biedy i nieszczęścia) są ludzie żyjący pod
panowaniem szatana, w grzechu, w różnym stopniu
gwałcący Boże prawa. Zwłaszcza niesprawiedliwi rządcy,
owładnięci pychą, samolubstwem, chciwością i
mściwością.

Obecnie napięta sytuacja świata jest właśnie tego
skutkiem. Ale pytamy: Czy tak musi być i tak będzie
zawsze? Czy może być inaczej?

- aby odwrócić człowieka od ciemności do światłości,
bo brak mu oświecenia Bożym Słowem, czyli Prawdą
wyzwalającą z fałszu.
- wyzwolić go od władzy szatana do Boga.
Będąc niewolnikiem szatana grzeszy i jako grzeszący
powinien poddać się Bogu i przestać grzeszyć.
- aby dostąpili odpuszczenia grzechów;
wziąwszy odpuszczenie grzechów stali się z łaski
uczestnikiem Radosnej nowiny—Ewangelii zbawienia.
- przez wiarę we Mnie (Jezusa) dostąpili współudziału
z uświęconymi.

B

iblia mówi, że może być inaczej, że jest ratunek,
jest nadzieja. Jak? Przez co? Właśnie przez Boże
zbawienie, zmieniające złą naturę
człowieka—źródło zła—w dobrą. Nie ma bowiem innego
sposobu zmiany sytuacji na świecie, jak poprzez
zbawienną przemianę ludzkiego ducha i serca; a tego może
dokonać jedynie Ten, Który stworzył człowieka.
Jak mówi Biblia—ma wszelką moc na niebie i ziemi.
Wszelkie ludzkie usiłowania poprawiania
świata bez Boga są bezskuteczne; zło rośnie, więzień
i szpitali przybywa. Człowiek potrzebuje gruntownej,
przemiany, przeistoczenia, nowej natury dążącej do życia
w Prawdzie Bożego Słowa i mocy Ducha Świętego, w
miłości do Boga, bliźnich i przyrody.

Wierząc w Jezusa, jako osobistego Zbawiciela i Pana, na
świadectwo swej wiary—chrzci się i przyłącza się do
wspólnoty Kościoła, Głową, którego jest sam Jezus
Chrystus.
Chrzest w biblijnym rozumieniu (dorosłych) stanowi
zewnętrzny wyraz wewnętrznej
przemiany zbawionego. Jest
publicznym oświadczeniem,
!że Jezus odpuścił mu grzechy i jest
jego Zbawicielem i Panem a Boże
Słowo (Biblia)—jedynym autorytetem.

Stało się to możliwe dzięki niepojętej
miłości Boga do grzeszników, okazanej
w odkupieńczej śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiaj każdy
kto zechce, spełniając Boże warunki,
może być zbawiony.
Biblia mówi: Bóg chce aby wszyscy
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania
prawdy (1Tym2, 4).
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że
dał swego jednorodzonego Syna ażeby
każdy kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał żywot wieczny (Jana 3, 16).

wizerunek człowieka
zbawionego

D

zięki ofierze Jezusa ma z łaski
odpuszczone grzechy. Jest
pojednany z Bogiem i ludźmi.
Miłuje Boga i ludzi. Jest szczęśliwy
i wdzięczny. Pokorny i cichy, na wzór
Mistrza, pokojo - twórczy.
Jego najwyższym autorytetem
jest Boże Słowo. Pragnie być
uprzejmym, dobroczynnym,
miłosiernym (nie mściwym), szczerym,
prawdomównym, prowadzonym
przez Ducha Świętego.

Gdyby Pan Bóg nie stworzył tej
zbawiennej możliwości - jedyną
perspektywą dla człowieka
i całej ludzkości byłaby powszechna jej
zagłada i nicość.

dla kogo jest zbawienie

W

edług Biblii—jak widzimy—zbawienie
przeznaczone jest dla wszystkich ludzi
świadomych swojej grzeszności, winy
i bezradności, pragnących życia wyzwolonego z grzechu,
czystego, podobającego się Bogu.
Pan Bóg oferuje zbawienie jako dar każdemu,
kto uwierzywszy w Jezusa, jako Zbawiciela i Pana, Jemu
pokornie podda swe życie.

Nie są to wszystkie cechy człowieka zbawionego.
Biblia zawiera wszystkie.
Z niej też bezpośrednio, jako z Bożej Księgi, najlepiej
czerpać wszelkie pouczenia, prowadzące do życia
zgodnego z nauką Jezusa, pomyślnego.
Jedynie Biblia, jako Słowo Boże, ma moc zmieniać
i doskonalić charakter każdego, kto jako zbawiony poddał
swe życie Jezusowi.

kroki wiodące ku zbawieniu

S

ą spisane w Nowym Testamencie. Podał je sam Pan
Jezus wysyłając apostoła Pawła na misję głoszenia
Ewangelii poganom; wyjaśnił przy tym na czym te
kroki polegają i co powodują.
Oto one: (Dz. Ap.26,18): „Posyłam cię…
- aby otworzyć ich oczy; Człowiek nie zbawiony
potrzebuje najpierw uzdrowienia duchowego wzroku,
bo źle widzi, niezgodnie z prawdą, bo brak mu wyższego
oświecenia Bożą Prawdą i wyzwolenia z fałszu i błędnych
przekonań.
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świadectwo

N

Małgorzata Kamińska

Czytanie przemieniało mnie i automatycznie poczułam
wstręt do grzechu i tego, jak wcześniej wyglądało moje
życie.

azywam się Gosia. Rok temu nawet bym nie
pomyślała, że moje życie ułoży się w ten sposób

i znajdę się w tym miejscu, a co dopiero wezmę chrzest
wiary. Gdy byłam mniejsza, jakiś czas przychodziłam
do zboru razem z babcią - niektórzy może nadal mnie
pamiętają.

W tym roku skończę 21 lat. Ktoś może pomyśleć,
że niewiele wiem o życiu i zgodzę się z tym. Muszę się
jeszcze mnóstwa rzeczy nauczyć. Jednak do tej pory
zdążyłam przecierpieć za dużo, jak na ten wiek
- choroby bliskich, upokorzenia, konsekwencje złych
wyborów, czy depresję. Nie chcę jednak wchodzić
w szczegóły, ani przyczyny. Jestem wdzięczna Bogu
za szansę, oczyszczenie i pokazanie wspaniałego życia.

Po pierwszym roku liceum odeszłam jednak z kościoła na
dobre. Dałam się przekonać innym filozofiom i ludziom,
że wiara nie ma sensu. Wysłuchałam kilku argumentów
podważających całą ideę chrześcijaństwa, jego powstania,
sprzeczności w Biblii, podobieństw do wcześniejszych
religii i innych rzeczy. Nie wiedziałam wtedy, jak na to
odpowiadać i stwierdziłam, że to co powiedziała bliska
mi osoba brzmi sensownie.
Po kolejnej z takich rozmów przestałam wierzyć.

Teraz z perspektywy czasu widzę, że nie wiedziałam,
co to prawdziwa wiara. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć.
Moim podstawowym błędem z poprzednich lat było to,
że nie pielęgnowałam na bieżąco relacji z Bogiem.
Nie interesowała mnie również Biblia, przynajmniej
nie w takim stopniu, jak teraz. Duch Święty nie miał
jak zadziałać, bo sama nie wykazywałam inicjatywy.

Od tamtej pory czułam pustkę.
Podjęłam kilka bardzo złych decyzji, za które jest mi
poprostu wstyd. Gdybym nie odwróciła się od Boga
i postępowała według Jego woli, nic z tego by się nie
wydarzyło. Minęły cztery lata.

W tej chwili wiem, że o Boga, tak jak o wszystko inne
w życiu, trzeba dbać regularnie.
Ponad pół roku temu podjęłam decyzję, że nie chcę dalej
żyć bez Pana Boga. Chrzest planowałam przyjąć,
ale trochę później - za pół roku lub rok. Jednak po
przemyśleniach stwierdziłam, że nie ma po co zwlekać.

N

ajpierw obejrzałam film z wątkami wiary, potem
przeczytałam powieść i kilka książek na temat
dowodów biblijnych i wiarygodności
Nowego Testamentu.
Proces przekonywania się do chrześcijaństwa trwał,
ale ostatecznie sięgnęłam po Biblię.
Jedną z pierwszych rzeczy, jakie sobie uświadomiłam
było to, że człowiek powinien całkowicie powierzyć
swoje życie Bogu i prosić o Jego prowadzenie.
Wtedy przestałam polegać tylko na sobie i robić to, na co
miałam ochotę.

Nie wyobrażam sobie życia bez relacji z Panem.
Wiele rzeczy zmieniło się na lepsze, ale nawet gdy dzieje
się coś ponad moje siły, mam w środku wewnętrzny spokój
i powierzam wszystkie troski w modlitwie.
Dostałam szansę, której myślałam, że nie potrzebuję.
Dzięki Bogu udało mi się również wybaczyć błędy swoje
i innych.
Jestem raczej introwertyczką, która na codzień woli się nie
uzewnętrzniać, ale jak zaczęłam pisać tak nie mogłam
skończyć. Chciałam się szczerze wypowiedzieć i w ten
sposób podziękować Bogu, babci i ludziom, których tu
poznałam. Myślę, że przeszłam duchowy wzrost i w końcu
dowiedziałam się czym jest prawdziwa, stała wiara.

Bóg wie, co dla każdego jest najlepsze
i ... zaufałam mu. Wyrzekłam się niedobrych
skłonności i zaczęłam wprowadzać nowe.
Modliłam się codziennie i przede wszystkim czytałam
Pismo. Powoli, małymi krokami wracałam do Boga.
Dawno nie czułam takiej radości.

Czuję się szczęśliwa, ale przede wszystkim
wdzięczna i spokojna.
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Charles R. Swindoll

(Hebr. 6,17-20)

Zdarzają się chwile, gdy zaczynam wątpić w Bożą dobroć. Mówię to ku własnemu zawstydzeniu. Kiedy sprawy
przybierają obrót nie taki, jak bym sobie życzył, gdy na moje modlitwy nie otrzymuję odpowiedzi, gdy nie potrafię
pogodzić cierpienia, jakiego jestem świadkiem, z miłosiernym charakterem Boga... wtedy właśnie zmagam się
z wątpliwościami, z tym dręczącym pytaniem "Dlaczego?".
Z pomocą w moich rozterkach przychodzi autor Listu do Hebrajczyków, wołając
"Nie zamykaj się w klatce swojej ludzkiej logiki. Myśl po Bożemu. Myśl teo-logicznie!"
Powiem wam coś z własnego doświadczenia: To naprawdę dobra rada.

Z

ajrzyjmy razem do Listu do Hebr. 6,17-18:
Bóg, pragnąc wykazać, że to, co ludziom obiecał,
jest absolutnie nieodwołalne, umacnia swoje
obietnice przysięgą.
Otóż te dwa akty Boże [obietnica i przysięga],
nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość
rozminięcia się Boga z prawdą, powinny być dla nas
źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać
będziemy niezachwianie przy ofiarowanej nam przez Boga
nadziei.
Mamy tu dwa fakty teo-logiczne:
1) To, co Bóg obiecuje, jest nieodwołalne;
2) Boże obietnice są umocnione przysięgą.
Już na wstępie chciałbym coś podkreślić: Nie próbuj tego
nikomu drobiazgowo tłumaczyć. Nie jesteś w stanie.
Gdybyś umiał to zrobić - byłbyś Bogiem. Wiemy jedynie,
że wszystko, co się dzieje, jest częścią doskonałego
Bożego planu (obietnicy), że ten plan jest potwierdzony
Bożą gwarancją (przysięgą) i że nic nie jest w stanie tego
planu naruszyć.
Wszystko jest pod Bożą kontrolą. Na tym właśnie polega
myślenie teo-logiczne. Jak ujął to Salomon: Bóg uczynił
wszystko doskonale w oznaczonym czasie. (Kohelet 3,11)
Pozwólcie, że podam wam pewien teo-logiczny sylogizm:
Przesłanka 1: Bóg ma w swoim ręku każdy etap i każdy
moment naszego życia.
Przesłanka 2: W naszym życiu zdarzają się etapy,
w których zmagamy się z trudnościami i momenty,
w których stoimy twarzą w twarz z cierpieniem i bólem.
Wniosek: Bóg ma w swoim ręku każdy trudny etap
i każdy bolesny moment naszego życia.
Łatwo nam chwalić Boga, kiedy spływają na nas Jego
dobrodziejstwa, kiedy nasz domowy budżet jest stabilny,
praca - dobrze płatna, awans - więcej niż prawdopodobny,
relacje - bezproblemowe, a zdrowie - doskonałe. Trudniej
nam wierzyć w to, że Bóg ma wszystko pod kontrolą,
gdy sprawy mają się dokładnie na odwrót.

Dlaczego warto myśleć teo-logicznie?
Zajrzyjmy do tekstu. W wersecie 18 odnajduję trzy
powody, dla których warto patrzeć na życie z teo-logicznej
perspektywy:
Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których
niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę,
my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej
nadziei - (Hebr. 6,17-20).
W trudnych chwilach, analizując i roztrząsając wszystko
przy użyciu naszej ludzkiej logiki, wpadniemy tylko
w zniechęcenie. Myśląc teo-logicznie, doznamy zachęty.
Myślenie skoncentrowane na Bogu przynosi "trwałą
pociechę", prawdziwe pokrzepienie.
W trudnych chwilach, oceniając wszystko tylko
w kategoriach ludzkich, możemy popaść w rozpacz.
Myśląc teo-logicznie, odkryjemy nową nadzieję.
Jak pisze autor listu, świadomość, że Bóg nie kłamie,
że nigdy nie zawodzi, jest najlepszą "ucieczką" w czasie
życiowych sztormów. Twoja nadzieja jest w Bogu,
a w nie w sobie samym. Twoja przyszłość jest w Jego ręku,
a nie na szali ślepego losu.
I w końcu, jak czytamy dalej (werset 19): Nadzieja ta jest
dla naszej duszy niczym silna i absolutnie pewna kotwica.
W trudnych chwilach, skupiając nasz wzrok na
problemach, tracimy nasz wewnętrzny pokój.
Myśląc teo-logicznie, zakotwiczymy naszą duszę
w wierności Boga. Boże słowo jest naszym fundamentem,
naszą duchową kotwicą.
Tak jak łódź potrzebuje schronić się przed burzą
w przystani portowej, tak jak statek potrzebuje zarzucić
kotwicę, by oprzeć się zdradzieckim prądom, tak i my targani wątpliwościami, smagani bólem, zalewani
smutkiem - potrzebujemy schronić się w obecności Jezusa.
Tylko tam jesteśmy bezpieczni.
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Zwątpienie zawsze znajdzie sposób, by nas dręczyć:
Jesteś sam... Nikogo nie obchodzi, przez co przechodzisz...
Nikt ci nie pomoże...

momencie może nam się wydawać, że wszystko się
w naszym życiu zawaliło.
Ale w dłuższej perspektywie, każdy, kto Mu ufa, na pewno
znajdzie się po stronie wygranych.
Bóg jest zwycięzcą - więc i my jesteśmy zwycięzcami!

Słowo Boże zawsze znajdzie sposób, by nas umocnić:
Bóg jest twoim Ojcem, a Chrystus - twoim Arcykapłanem.
Na zawsze, na wieki. Jezus siedzi po prawicy Ojca
i wstawia się za tobą. Przynosi Mu twoje życie.
Nie bój się, Boży synu, Boża córko! On nie dopuści,
by to doświadczenie cię złamało. On jest przy tobie.

Jezus nigdy nie zawodzi. Cytując myśl z Księgi Przysłów,
On jest jak "przyjaciel, co przylgnie bliżej nad brata".
(Przysłów 18,24; Biblia Tysiąclecia). Jezus wszedł do nas
poza zasłonę wieczności, przygotowując nam drogę.
Jest naszym arcykapłanem. (Hebr.6,20)
Co oznacza, że w każdej chwili twojego życia wstawia się
w twojej sprawie u Ojca. A kiedy przekroczysz próg
śmierci, jeśli tylko uczyniłeś Go swoim Panem, stanie
u twojego boku, by wprowadzić cię do oszałamiająco
pięknej rzeczywistości Nieba.
Jestem naprawdę głęboko przekonany, że Jezus jest naszą
jedyną nadzieją. Tylko z Nim przejdziemy przez życiowe
zawieruchy bez zgorzknienia. Tylko On daje trwały
wewnętrzny pokój. Tylko w Nim możemy pewnie
zakotwiczyć naszą przyszłość.
Nie mam innej odpowiedzi niż Jezus Chrystus.
Nie mogę ci obiecać uzdrowienia. Nie mogę ci przyrzec,
że nie umrzesz. Nie będę cię zwodził, że jutro świat
przestanie być niesprawiedliwy.
Ale mogę ci obiecać, że jeśli przyjdziesz do Niego
i zawierzysz Mu siebie, On odnowi w tobie nadzieję.

praktyczne wnioski
Zmagając się ze zniechęceniem, pamiętajmy więc o tym,
że Bóg nigdy nie kłamie. Tak, On może testować naszą
wiarę - i często korzysta z tej możliwości. Tak, często na
nasze modlitwy odpowiada NIE lub POCZEKAJ.
Ale nigdy, przenigdy, nie zrobi nic wbrew temu,
co powiedział. A swoim naśladowcom obiecał, że zawsze
będzie z nimi
i nigdy nie zostawi ich samym sobie.
Nie zapominajmy o tym!- Nie możemy przegrać!
Zwątpienie mówi: "Przegrałeś. Zaprzepaściłeś swoją
szansę. Zaufałeś Bogu i zostałeś z pustymi rękami."
A ja odkrywam w tym fragmencie Pisma, że wszyscy ci,
którzy trzymają się Boga jak kotwicy, nigdy nie
przegrywają. Tak, Bóg inaczej mierzy czas i w danym

*
Anna Kwiecień

S

tałam na jednej z ulic pewnego dużego miasta.
Był piękny wiosenny dzień, ale wszystko dookoła
widziałam w odcieniach szarości z powodu
przygniatającego mnie ciężaru bezsilności.
Chwilę wcześniej wyszłam z gabinetu lekarskiego:
„Nie mogę Pani pomóc. Dolegliwości, które Pani ma są
reakcją organizmu na zbyt duży stres. Proszę, ograniczyć
sytuacje stresogenne.”

Chciałam konkretnej wskazówki, lekarstwa, które
zaczęłoby działać od zaraz. Mama wskazała mi drogę
długą, mozolną i pełną niewiadomych. Pomimo tego,
że przyznawałam jej słuszność, przeciwko jej radzie
buntowała się cała moja natura współczesnego człowieka.

Stałam bezradna na ulicy – owe „dolegliwości” zaczęły
bardzo utrudniać mi codzienność, a zalecenie lekarza
wcale nie podnosiło mnie na duchu. Równie dobrze
mógłby mi kazać nie oddychać…
Zadzwoniłam do mamy. Wysłuchała mnie i po chwili ciszy
dała najtrudniejszą rade, jaką kiedykolwiek w życiu
usłyszałam: „Jesteś dorosła, zrobisz to, co uważasz za
słuszne. Wydaje mi się jednak, że powinnaś w poście i
modlitwie szukać Boga, szukać zrozumienia tej sytuacji,
prosić o mądrość i Bożą wskazówkę”.
Nigdy wcześniej nie zgadzałam się z czymś, co
jednocześnie wzbudzało we mnie tak mocny sprzeciw.
Mama miała racje, ale… ja chciałam odpowiedzi teraz,
już, natychmiast.
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Nam ludziom żyjącym w XXI wieku ciągle wmawia się,
iż nie musimy się wysilać – wszystko możemy mieć łatwo
i szybko. Fastfoody, środki przeciwbólowe, dania instant,
kredyty, szybki dostęp do Internetu, internetowe zakupy
itp. dają nam możliwość cieszenia się przyjemnościami bez
większego wysiłku. Często nieświadomie wyznajemy
współczesną filozofię „łatwo, szybko i przyjemnie” –
w krótkim czasie, małym kosztem osiągać zadowolenie
i zaspokojenie swoich potrzeb – i przenosimy ją na
wszystkie płaszczyzny swojego życia. Jednak w Bożym
planie cierpienie i mozolna długa droga mają swój cel.
„To co boli kształci” – stwierdził kiedyś Benjamin
Franklin, a M. Scott Peck zauważył iż „unikając cierpień
towarzyszących pokonywaniu problemów, pozbawiamy się
zarazem możliwości rozwoju”, gdyż „dzięki problemom
rozwijamy się psychicznie i duchowo”- właśnie one
wymagając od nas odwagi i mądrości, w rzeczywistości –
odwagę i mądrość współtworzą.

My jednak zamiast zaakceptować tę życiową prawdę
i spojrzeć na nią przez pryzmat Biblii, chcemy szybkich
i łatwych rozwiązań. Nie byłam wyjątkiem.

zdając sobie sprawy, że to właśnie jest lekarstwo na moje
wszystkie problem.
„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego
siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie,
i naśladuje mnie ...” (Ew Łuk. 9:23-24).

Gdybym sama miała napisać scenariusz swojego życia,
moja droga nigdy nie wiodłaby przez ciemne doliny
i strome podejścia pod górę, a przecież dziś właśnie za te
etapy wędrówki jestem szczególnie wdzięczna.
Wtedy na ulicy dużego miasta nie byłam tego jeszcze
świadoma...

Kiedy oddawałam i poddawałam Mu z miłością kolejne
aspekty swojego życia, moje JA malało, a Jego natura
zaczęła przemieniać mnie, mój charakter, sposób myślenia
oraz postrzegania otaczającej rzeczywistości.
Jego miłość leczyła zranienia, koiła emocje.
Dolegliwości zdrowotne odeszły bo zostało
wyeliminowane ich źródło – strach i brak poczucia
bezpieczeństwa.
Świadomość, iż Bóg wszystko kontroluje i Jemu nic
nigdy nie wymyka się spod Jego kontroli, ufność
pokładana w Jego łasce okazanej w Chrystusie oraz
Jego miłość i poczucie bezpieczeństwa odnalezione w
Bożej suwerenności, wyeliminowały źródło wewnętrznych
problemów, wnosząc jednocześnie radość i szczęście.

J

akiś czas temu spotkałam kolegę z gimnazjum.
„Anka, bardzo się zmieniłaś. W gimnazjum byłaś
zawsze taka poważna, miałaś wiecznie spuszczoną
głowę i trzymałaś wszystkich na dystans, a teraz
uśmiechasz się, jesteś pełna radości. Nie poznaję ciebie”.
Od razu przypomniałam sobie scenę z lekcji chemii, kiedy
moi koledzy (również ten) urządzali „zawody”, aby
wytrącić mnie z równowagi. Szturchali ławkę, dokuczali
i chcieli koniecznie sprowokować mnie do jakiejś reakcji.
Traktowałam ich jak powietrze, choć w rzeczywistości nic
nie umykało mojej uwadze. Oni uważali mnie za ponurą,
może nawet oziębłą osobę nie zdając sobie zupełnie
sprawy, że była to reakcja obronna.
Pod maską obojętności i dystansu ukrywała się
wrażliwość, strach przed zranieniem
i odrzuceniem.

J

akiś czas później dzięki Tacie zrozumiałam kolejną
ważną prawdę. Kiedy pewnego dnia zwierzałam mu
się z problemu, który wtedy mocno mnie przygniatał,
spojrzał na mnie z miłością i powiedział:
„Ania, powinnaś teraz przede wszystkim
skierować swój wzrok na Chrystusa i na
Nim się skoncentrować. Wydaje mi się,
że ostatnio straciłaś Go z oczu i nie jest
już w twoim życiu na pierwszym
miejscu”.
Nie dałam po sobie poznać jak bardzo
wzburzyły mnie te słowa. Kochałam
Chrystusa i z radością Mu służyłam
angażując się w różne służby, projekty
i inicjatywy. Wydawało mi się,
że jest całym moim życiem.
Ponadto słowa taty wydawały mi się nie związane
z tematem, a rada zupełnie nieodpowiednia do sytuacji.
Jednak nie dawały mi spokoju przez kilka dni i w końcu –
po głębokich przemyśleniach oraz analizie własnego życia
– przyznałam tacie rację. Ówczesny problem tak mocno
mnie przytłoczył, ponieważ coś innego przysłoniło mi
Chrystusa i On nie zajmował już centralnego miejsca
w moim życiu. Wcześniej nie dostrzegałam tego i byłam
zupełnie nieświadoma swojego stanu.

Nie wyjawiając swoich
prawdziwych odczuć, byłam ciągle
raniona przez nieświadomych
niczego, otaczających mnie ludzi.
W końcu wpadłam w pułapkę.
Bojąc się bólu, próbowałam
zapobiec lub uciec od sytuacji, które
mogłyby go spowodować.
Żyłam w ciągłym stresie i coraz
bardziej dystansowałam się od
otoczenia zamykając się w sobie. Za wszelką cenę
chciałam kontrolować wszystko, co dzieło się dookoła
mnie, bo wydawało mi się, że wtedy w końcu poczuję się
bezpiecznie. Niestety, nie byłam w stanie tego dokonać,
a tam gdzie próbowałam wdrażać własne scenariusze –
zawsze obracały się one przeciwko mnie. Chcąc sama
kierować swoim życiem gięłam się pod ciężarem
odpowiedzialności, nękana wewnętrznymi wyrzutami
za wszystkie porażki.

Z tamtej sytuacji wyciągnęłam cenną lekcję: kiedy
uginam się pod ciężarem problemów, kiedy ogarnia
mnie strach, zwątpienie czy zniechęcenie, wiem, że
straciłam z oczu Chrystusa, który jest źródłem pokoju,
radości, szczęścia i siły. Kiedy burzowe chmury
nadciągają nad moje życie, przypominam sobie
o najtrudniejszej, lecz najlepszej radzie:
„Skieruj swój wzrok na Chrystusa i przede wszystkim
skoncentruj się na Nim”.
Miłość Chrystusa jest lekarstwem przemieniającym myśli,
przywracającym wzrok i pomagającym spojrzeć na życie
oraz wszelkie trudności z właściwej perspektywy –
niezgłębiona jest Boża mądrość, a wszystkie dzieła Pana
dokonane są w łasce i wierności, które współgrają z Jego
doskonałą suwerennością.
O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże
niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego!
(Rzym 11:33)

W pewnym momencie mój organizm fizycznie przestał
wytrzymywać życie w ciągłym napięciu i trafiłam do
wspomnianego wyżej specjalisty.
Od tamtej wizyty minęło kilka lat.
Dziś częściej się uśmiecham, nie mam już tamtych
problemów zdrowotnych. Co się stało?
Poszłam za radą mamy, zaczęłam szukać Boga i prosić
Go o pomoc. Nie dostałam żadnego cudownego lekarstwa
od zaraz, ani natychmiastowej odpowiedzi.
Dzisiaj, dostrzegam, że odpowiedzią było kilka
następnych lat - dzień po dniu, miesiąc po miesiącu
Bóg prowadził mnie przez sytuacje, w których otwierał
moje oczy na problemy, których wcześniej nie
dostrzegałam myśląc, że „taka już po prostu jestem”.
Szukając Boga na każdym kroku odkrywałam Jego wielką
miłość do mnie, coraz bardziej Go poznawałam i
zachwycona Nim oddawałam Mu zupełnie swoje życie nie
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Karolina Walczak

B

óg jest prawdziwym wirtuozem życia. On wie, jak
wydobyć z niego to, co najlepsze. Niczym
kompozytor, pragnie uczynić z naszego istnienia
dzieło, które zachwyca i przynosi Mu chwałę.
To od nas, ludzi, zależy na ile poddamy się pod Jego
mocną i pewną rękę.
Nie da się ukryć, że życie to trudna szkoła.
Ale dzięki Bożej nucie może mimo wszystko zachwyci.
I tak życie każdego człowieka ma moc stać się piękną
melodią o najczystszych dźwiękach. Melodią radosną
z pozytywną energią, jednak nie za szybką.
Czasem warto robić pauzy i zwolnić, wyrazistą i zarazem

subtelną tak, by przyniosło ukojenie wszystkim bliźnim,
którzy się tej melodii przysłuchują.
Pamiętajmy - nasze życie jest jedyne i nikt nie jest wstanie
go powtórzyć. Dlatego wykorzystujmy dany nam czas.
Przed nami jeszcze wiele niełatwych prób.
Trzeba podjąć wysiłek. Jednak nasz Mistrz i Nauczyciel
obiecał, że będzie przy nas, aż do samego końca!
Z utęsknieniem oczekuję tej chwili, gdy w wieczności
zabrzmi pieśń bijących serc dla Zbawiciela.

Czy Twoje serce jest gotowe dołączyć do tego
chóru?

fot.M.J. Karel

*

*

Chrzest wiary

P

rzepiękną uroczystość chrztu wiary przeżywał
Zbór i zgromadzeni goście w dniu 4 czerwca
br. w przepełnionej sali nabożeństw oraz sali
społecznościowej miał miejsce chrzest wiary
pięciu nowych braci i sióstr. Nabożeństwo
prowadził Starszy Zboru br. Sławomir Kluczyński,
zaś przy chrzcie usługiwał również Straszy Zboru
br. Tadeusz Witkowski. W tym dniu mieliśmy także
społeczność z naszymi gośćmi z USA,
a jeden z nich, pastor Steve Ferguson z Southport
Heights Christian Church (Indianapolis, IN),
usługiwał Słowem Bożym. Miłą niespodzianką był również program zaprezentowany przez grupy dzieci ze Szkoły
Niedzielnej z okazji Dnia Rodziny. Rodzice zgromadzeni w czasie niedzielnego nabożeństwa otrzymali drobne prezenty
przygotowane własnoręcznie przez dzieci naszego Zboru. W tym dniu oficjalnie przywitaliśmy, jako członków Zboru, osoby
przyjmujące chrzest, to jest:
Małgorzatę Kamińską, Julię Szczurowską, Leszka Żukrowskiego, Aleksandra Semieniuka, Dariusza Lewandowskiego oraz
dołączających do Zboru: Czesławę Zawołek, Agnieszkę Żygulską, Marzannę Pinkiewicz, Teresę Basiak,
Marię i Elżbietę Bassara. Niech Bóg błogosławi nowe siostry i nowych braci w naszej kołobrzeskiej rodzinie.

W

*

wizyta Gości z USA

dniach od 2 do 8 czerwca gościliśmy na naszym terenie 9 osobową Grupę
przedstawicieli Polskiej Misji Chrześcijańskiej na czele z dyrektorem Davidem
Hatfieldem z USA. Celem tej wizyty były nie tylko spotkania we wszystkich
Zborach Okręgu, ale i rozmowy ze starszymi Zboru w odwiedzanych kościołach.
Nasi goście odwiedzili kolejno: Społeczność Mesjańską w Koszalinie, oraz Zbory w:
Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie, Połczynie Zdrój i w Gryficach. Byliśmy zachęceni
przez naszych Gości do dalszej owocnej pracy.
Gościom w roli tłumacza towarzyszył dyrektor „Ostróda Camp” - br. Andrzej
Korytkowski. W tym czasie odwiedził nas również br. Jerzy Bajeński z Kanady, wieloletni
przyjaciel Zboru. Goście nasi mieli okazję poznać również walory turystyczne naszego Okręgu. Jesteśmy Bogu wdzięczni
za tę wizytę.
Na szczególne podziękowania zasługuje nasz zborowy kucharz br. Zbyszek Gutkowski oraz liczne grono sióstr pomagające
w przygotowaniach posiłków dla naszych gości.
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W

*

Konferencja w Zakościelu

dniach 15 -17 czerwca br. w ośrodku PROEM w Zakościelu
miała miejsce Doroczna Konferencja Kościoła Chrystusowego w
RP. Tegorocznym tematem Konferencji była
„Radykalna duchowość naśladowcy Chrystusa”, gdzie poruszane były takie
zagadnienia, jak: chrzest i napełnienie Duchem Świętnym, charyzmaty,
proroctwa i języki, uzdrowienie, znaki cuda i egzorcyzmy, niezwykłe
zjawiska, duszpasterskie aspekty zrównoważonego podejścia do spraw
Ducha itp. Mówcami głównie byli pastorzy naszego Kościoła, doświadczeni
duszpasterze. Nad całością programu i wydarzeń czuwał Prezbiter Naczelny
Kościoła – Andrzej Bajeński.
W ostatnim dniu Konferencji swoje zebranie odbyła również Rada Kościoła.

piknik w Kopydłówku

D

*

nia 04.06.2017 r. odbył się w Kopydłówku Piknik z okazji Dnia Rodziny i
choć pogoda nie dopisała to frekwencja jak najbardziej. Największa atrakcją
dla dzieci była kręcona wata i sztuczki, które pokazywał tata Walentyny
i Ariny. Rodzice i dzieci zajadali się kiełbaskami z grilla i poczęstunkiem
przygotowanym przez nauczycielki szkółki niedzielnej. Daniel Miszke powiedział
Słowo, które na pewno dzieci będą długo pamiętały, „Czego się nie bać – Dawid
i Goliat”. Pomimo, iż deszcz nie przestawał padać, dzieci bawiły się przednio,
mogły biegać miedzy kroplami deszczu, łapać żabki do kubeczków i robić bańki
mydlane. Odbyły się również zabawy, takie jak malowanie rękami na dużych
arkuszach papieru, zabawy ze sznurem i chustą animacyjną.
Czas upłynął bardzo szybko, a dzieci nie chciały wracać do domu.
Agnieszka Miszke

*

*

Grupy Domowe

W

raz z końcem roku szkolnego 2016/17 w ostatnich dniach czerwca zakończyły się spotkania Grup Domowych. W
tym roku poznawaliśmy postacie mniej znane z Biblii. W kolejności byli to: Basalel i Oholiab, Gehazi, Micheasz,
Laban, Haman, Melchisedek, Obed Edomczyk, Hiskijasz, Achitofel, Jonatan, Debora, Bileam, królowa Saby, Nabal,
Korach, Hagar, Heli, Boaz.
Dziękujemy liderom 9 Grup Domowych działających w mieście i okolicach za prowadzenie i opiekę nad Grupą. Są to:
Tadeusz Witkowski, Zbigniew Babicz, Daniel Miszke, Sławomir Kulczyński, Mariusz Polakowski, Ade Oyedemi, Andrzej
Sękowski, Andrzej Ostrowski, Jarosław Ostropolski, Krzysztof Kaczmarek.

błogosławieństwo dzieci

T

o szczególny dzień dla rodziców przynoszących swoje małe
pociechy do świątyni Pana. 18 czerwca na niedzielnym
nabożeństwie modliliśmy się wspólnie z rodzicami Agnieszką i
Radosławem Froncala oraz Pamelą Zabłocką – Buca o maleńkiego Jonasa
oraz Melisę i Adelę. Niech Bóg błogosławi dzieci oraz daje mądrość
rodzicom w wychowaniu ku chwale dla naszego Pana.

*

wycieczka do Gdańska

15 czerwca mieliśmy tą przyjemność rozkoszować się na wycieczce
do Trójmiasta, czyli rejon Kaszub.
Poznaliśmy ciekawe legendy i historie tego terenu z ust naszego przewodnika.
Oglądaliśmy ciekawą architekturę, jak i ukształtowanie tego terenu.
Pogodę mieliśmy wymodloną. Wycieczka odbyła się w bardzo miłej
atmosferze. Z pomocą Bożą podróż była bezpieczna.
Dziękujemy bratu Janowi Lewandowskiemu (seniorowi)
za profesjonalne zorganizowanie wycieczki, a także siostrze
Oli Piłkowskiej-Tymek za pyszne ciasto i rogaliki.
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Leszek Żukrowski

25 czerwca zakończyły się zajęcia
w Szkole Niedzielnej dla dzieci i młodzieży.
Na porannym nabożeństwie dziękowaliśmy
Bogu za nasze dzieci powierzając ich opiece
Bożej na czas wakacji.
Szczególna wdzięczność należy się
nauczycielem Szkoły Niedzielnej to jest:
Danielowi Miszke,
Beacie Sienkiewicz - Jabłońskiej,
Aleksandrze Celińskiej,
Grażynie Witkowskiej, Magdalenie Karel,
Katarzynie Koziak,
Arturowi Rapacz,
Sylwii Downarowicz - Pokorzyńskiej,
Justynie Kaczmarek,
Anecie Kulczyńskiej
i Eugenii Pavlutkin.
Natomiast zajęcia z młodzieżą prowadzili
Bartek Staszewski, Daniel Miszke,
Sławomir Kluczyński oraz Ade Oyedemi.
Miłą niespodziankę sprawił dzieciom
br. Jan Lewandowski, który zabrał je
turystyczną kolejką na pyszne lody.
fot. Magda Karel

P

ierwszego sierpnia brat Paweł Bajko kończy 95 lat. To piękny wiek i piękne lata, jakie Bóg
pozwolił przeżyć swemu wiernemu słudze. Pastor Paweł Bajko przez wiele dziesiątek lat był
misjonarzem w naszym kraju niosąc pociechę Słowa Bożego, pomoc materialną i duchową
dla naszych współwyznawców. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych
założył Polską Misję Chrześcijańską, której był pierwszym dyrektorem. Jego zaangażowanie
w sprawy polskie są nie do przecenienia. W czasach komunistycznych swoistym „biletem”
pozwalającym wjechać do naszego kraju były pokaźne ofiary składane na m. in. Centrum Zdrowia
Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki, zamek królewski i inne. W zasadzie większość naszych
zborów i kaplic została wybudowana dzięki pomocy Misji i osobistemu wsparciu Brata - Jubilata.
Brat Paweł wraz swoją wierną towarzyszką życia s. Adelą Bajko wielokrotnie bywał w Polsce odwiedzając Zbory
i indywidualne osoby rozsiane po całym kraju.
Zbór w Kołobrzegu z okazji swego Jubileuszu 25 - lecia nadał im tytuł Honorowego Członka Zboru.
Zawsze z radością, zawsze z wdzięcznością, zawsze z miłą pamięcią będziemy wspominać trud, pracę i zaangażowanie
bliskich naszemu sercu Adeli i Pawła Bajko.
Drogiemu Jubilatowi z okazji rocznicy jego 95 urodzin życzymy jeszcze wielu pięknych lat życia.
Bracie Pawle, niech dobry Bóg, który prowadził Cię przez ten cały, piękny okres życia (nie zawsze łatwy) nadal
będzie Ci wsparciem i pomocą. I tak, jak śpiewamy w pewnej pieśni: „A na końcu swej podróży Pan koronę da”
– bądź pewny, iż ów wieniec chwały czeka i na Ciebie w naszej niebiańskiej ojczyźnie.

D

*

*

okładnie w Dzień Ojca, 23 czerwca, przyszedł na świat Dawid Kołosowski.
Chciałoby się powiedzieć maleńki Dawidek, ale to przecież duży
chłopczyk, bo ważący aż 4650 gr i mierzący 59 cm. Bohaterce mamusi,
dzielnej Karolinie wraz ze swoim mężem Karolem, składamy najszczersze
gratulacje. Gratulacje również dla przeszczęśliwego dziadka Tadeusza
i babci Grażyny. Niech Dawid rośnie na chwałę Bogu i pójdzie w ślady biblijnego
króla Dawida, „męża według serca Bożego”.
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lipiec - sierpień
Wszelkie bieżące informacje o wydarzeniach zborowych
podawane będą w ogłoszeniach podczas niedzielnych nabożeństw.

Witamy Gości wypoczywających w naszym
zborowym hoteliku oraz w mieście i okolicach.
Zapraszamy do wspólnego uwielbiania naszego Pana
podczas nabożeństw.
Zborownikom i gościom przypominamy
o stosownym ubraniu, gdy idziemy
do Domu Modlitwy.
Życzymy również dobrego odpoczynku
w naszym mieście.
Czwartkowe studium
Słowa Bożego o godz. 18,00
Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

40 rocznicę chrztu wiary
w dniu 17 lipca obchodzą Danuta i Marek Sadowscy.
Życzymy wytrwałości na niełatwej drodze wiary
i sięgnięcia po nagrodę naszego Pana.
„Bądź wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota”
(Obj. 2,10)

45 rocznicę ślubu

obchodzą w dniu 20 sierpnia
Nelli i Piotr Karelowie

5 rocznicę ślubu wspominają w dniu 18 sierpnia
Anna i Jakub Dobrowolscy
I tym z dłuższym, i tym z krótszym stażem małżeńskim,
życzymy jeszcze wielu pięknych lat wspólnego życia
w łasce Bożej.

Ślub
Łukasza Dobrowolskiego i Natalii Polewskiej odbędzie się
w sobotę dnia 29 lipca o godz. 17,00 w Nowielicach.

módlmy się:
- o nabożeństwa i uroczystości w okresie letnim
- o gości odwiedzających nasz Zbór
- o bezpieczny wypoczynek i urlopy naszych dzieci, młodzieży
i zborowników
- o nowego pracownika w Zborze koszalińskim
- o uroczystość ślubną Łukasza i Natalii
- o egzaminy Mateusza Witkowskiego
- o zbawienie mamy Grażyny Witkowskiej i problemy
alkoholowe jej koleżanki
- o pomoc w chorobie i starszym wieku dla: J. Świercz,
I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, T. Puca,
J.E. Witkowskich, J. Lewandowskiej, Z. Dołkowskiej.
J. Grudzińskiej
- o pomoc w problemach zdrowotnych dla:
Z. Pilichowskiej, A i D. Ostrowskich, J. Lewandowskiego,
R. Kijewskiej, E. Janiszewskiej i Krzysztofa Glapińskiego.
- o uzdrowienie z poważnej choroby pani T. Opoczyńskiej.
- o p. Anetę i jej planowaną operację
- za zbawieniem rodziny Sękowskich i za zdrowiem
Anety
fot.M.J.
Karel
- o dalsze prace wykończeniowe naszej sali społecznościowej
- o działania ewangelizacyjne Zboru

urodziny obchodzą:
Lipiec:
01 Zofia Koziak
02 Henryk Podgórski
03 Danuta Sadowska
07 Dariusz Lewandowski
09 Elżbieta Wiśniewska
11 Agnieszka Miszke
13 Łukasz Dobrowolski
13 Józef Calów
13 Zbigniew Zgnilicki
14 Andrzej Sękowski
20 Sara Orłowska
21 Krzysztof Glapiński
22 Wanda Miszke-Zapora
23 Jakub Dobrowolski
27 Teresa Furmanek
27 Sebastian Pachnik
30 Marek Sadowski
31 Katarzyna Koziak

Sierpień:
02 Mariusz Polakowski
03 Morenike Oyedemii
04 Radosław Froncala
04 Mariusz Łukomski
05 Bogdan Pilichowski
07 Michał Stasiak
12 Jacek Mazur
13 Jan Matulewicz
14 Artur Rapacz
15 Maria Kułakowska
17 Oliwia Sadowska
17 Natan Polakowski
18 Jakub Karel
19 Lucjan Łukomski
21 Feliks Borzyszkowski
22 Agnieszka Ostrowska
24 Kamil Kamiński
24 Eugenia Pawlutkin
28 Maciek Kociela

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również:
Wyrazy współczucia
Składamy pastorowi Rafałowi Piekarskiemu z rodziną
po odejściu do wieczności mamy Grażyny Dąbrowskiej.
„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie;
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie;
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”. [Obj. 21, 4]
Wyrazy współczucia również dla pastora Andrzeja
Ostrowskiego i całej Rodziny po śmierci starszego brata
Witolda Ostrowskiego.

w miesiącu lipcu:
Stanisławowi Kotlińskiemu (05), Małgorzacie Pękul (07),
Milenie i Remkowi Neuman (11), Jolancie Krempa (21), Natalii Piela (23),
Krzysztofowi Zaczat (25), Tomaszowi Piela (26), Bronisławowi Hury (27),
Mirze Jagielskiej (29) i Annie Kazana (30)
w miesiącu sierpniu:
Pawłowi Bajko (01), Andrzejowi Bajeńskiemu (02), Irenie Karzełek (04),
Darkowi Lechoszest (06), Danucie Ryżyk (07), Adamowi Otremba (08),
Agnieszce Świercz (14), Iwonie Zaczat (14), Marcie Winiarczyk (14),
Piotrowi Kicińskiemu (15), Władysławowi Dwulat (20),
Rafałowi Kułach (21), Robertowi Piejko (24),
Urszuli Świątkowskiej (27) i Adzie Badzińskiej (30)
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