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Prawie dziewiętnaście wieków owe drzewo figowe lato”… iż „blisko jest, tuż u drzwi”… Tak jak 
jakim jest naród Izraela, przeżywało swoją zapowiedział Swoim  uczniom, kiedy się z nimi żegnał: 
wielowiekową zimę. Ten czas to jakby czas „Idę przygotować wam miejsce.  A jeśli pójdę 

niebytu, uśpienia, a przede wszystkim zgodnie i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę 
z zapowiedzią Boga rozproszenia wśród wszystkich was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” 
narodów świata. Czy jednak Bóg zapomniał o swoim [J 14, 2 - 3]
wybranym narodzie? Nie! 
Wierność Boga złożonym obietnicom sprawiła, Boże obietnice są pewne i prawdziwe. 
że drzewo figowe znów ożyło. Jego gałęzie zaczęły Pan powraca, a obok wielu spełniających się znaków  
mięknąć i wypuszczać liście. I tak na naszych oczach zapowiedzianych przez Jezusa (Mt. 24) jest również ów 
70 lat temu, 14 maja 1948 roku ogłaszając swoją znak powrotu Izraela do swojej ojczyzny. 
niepodległość na nowo, powstało państwo Izrael. To co przez wieki było niewyobrażalne, stało się 
Po  latach tułaczki, prześladowań i pohańbienia, po faktem, gdyż tak powiedział Pan: „I wrócą odkupieni 
planach całkowitej eksterminacji narodu żydowskiego, przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. 
po straszliwym okresie holokaustu, ocaleni Żydzi  Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela 
wrócili na obiecane przez Boga swoje ziemie.  i radości, a troska i wzdychanie znikną.” [Iz 35, 10].
Tę ziemię zastali jako pustynne piaski, kamienie 
i nieużytki, ale  dzięki niewyobrażalnie trudnej pracy To prawda, iż  dziś Izrael musi zmagać się z presją 
ta ziemia znów ożyła i znów się zazieleniła. morza nienawiści okolicznych narodów chcących 
Spełniły się słowa proroka Joela: wymazać jego imię i wyprzeć go z owego skrawka 
„Nie bój się, ziemio! Raduj się i wesel, gdyż Pan ziemi obiecanego prawie 4000 lat temu Abrahamowi. 
dokona wielkich rzeczy!  Nie bójcie się wy, zwierzęta To prawda, iż Izrael musi walczyć o swoje słuszne 
polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie; prawa do swego istnienia i bezpiecznego życia, ale w tej 
drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe walce nie pozostaje sam!  
i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, Ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło będzie ich 
wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim tarczą i puklerzem. Jakże więc dzisiaj pozostaje ważna 
Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle obietnica złożona przez Boga Abrahamowi: 
wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny.  „A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci 
I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że 
moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił 
których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa błogosławiącym tobie, a przeklinających cię 
i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione 
wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie wszystkie plemiona ziemi.” [Rdz 12, 2-3]
się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, Chcemy błogosławić naród Izraela. Kochamy naszych 
który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie starszych braci i żadne ustawy, szczególnie te 
zazna wstydu.” [Jl 2, 21-26]. wymierzone przeciwko Izraelowi, nie zmienią naszej 
Z najdalszej północy, południa, wschodu i zachodu  postawy wobec Bożego ludu. Razem z Psalmistą 
zgodnie z zapowiedzią Boga, do swojej ojczyzny wołamy: „Izraelu! Oczekuj Pana, teraz i na wieki” 
wracają synowie Izraela. To największy cud, [Ps. 131,3], gdyż „Jak Jeruzalem otaczają góry, tak 
a jednocześnie jeden z najpotężniejszych znaków Pan otacza lud swój teraz i na wieki” [Ps. 125,2]
realizowania Bożego planu zbawienia. 
Oby każdy człowiek mógł dostrzec, iż … „blisko jest 
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„A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie 
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, 

wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.” [Mt 24, 32 -33]
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Myślałem o tym wielokrotnie podczas wizyt w zachęcam wszystkich: "Wyrzuć swój ciężar za burtę." 
Ziemi Świętej. Ludzie przybywają do Izraela, by ...to znaczący moment. 
przechadzać się ścieżkami, po których niegdyś Zawsze w tym momencie zapada cisza. 

chodził Jezus. Często pytają swojego przewodnika: Po chwili przerywa ją delikatny odgłos nurkujących 
"Czy Jezus tutaj bywał?" Ci z kolei bez skrupułów kamyków... plusk... plusk... plusk. To jest wspaniałe! 
odpowiadają: "O tak! Jezus na pewno był w tym kościele 
i z pewnością widział również ten budynek". Jednakże Ciężary są zatapiane, a serca stają się lżejsze.
uczciwi przewodnicy zatrzymują się i mówią: "Podejdź Bez wątpienia ten krótki rejs po jeziorze jest ulubionym 
proszę tutaj, coś ci pokażę". Prowadzą oni nad ogrodzone punktem każdej zorganizowanej przez nas wycieczki po 
płotem urwisko i pochylają się nad ogrodzeniem "Spójrz Izraelu. Dlaczego? Spędzamy czas w prostym, spokojnym 
tam, mniej więcej 10 metrów w dół." - instruują - "Czy miejscu, by wspólnie modlić się i uwielbiać Boga. 
widzisz te kamienie? Być może Jezus po nich chodził." A to, co było w nas przysypane gruzem zmartwień, zostaje 

odnowione.
To wtedy właśnie turysta zdaje sobie sprawę z upływu Czy twoja relacja z Chrystusem jest 
czasu i skali zmian, które zaszły w tym miejscu. przysypana ciężarem minionych lat 
Ci, którzy przybywają tu po raz pierwszy, są zwykle 

i wydarzeń? rozczarowani tym, jak niewiele zostało tutaj z oryginalnej 
Pamiętaj, że z biegiem czasu problemy i troski raczej starożytnej zabudowy.
nawarstwiają się niż maleją. Jeśli chodzi o mnie, ja zawsze czekam na te miejsca, 
Doświadczeni trudnościami i przeszkodami, łatwo tracimy o których z pewnością możemy powiedzieć, że "Jezus tutaj 
właściwy kierunek. bywał."
Dlatego tak dobrze jest od czasu do czasu zastanowić się Na przykład mogę być pewien, że stąpał po tafli Jeziora 
na spokojnie nad swoim życiem i wrócić do podstaw.Galilejskiego. Tam na szczęście nie dało się zbudować 
W świecie, który pogubił się na swych ścieżkach, świątyni czy pomnika! Nie ma tu żadnego świętego 
ratunkiem staje się powrót do Słowa Bożego. kamienia, który spragnieni religijnych doznań pielgrzymi 
Znajdujemy w nim wezwanie:mogliby całować z pieczołowitością. Tego miejsca nie da 
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako się wstawić w ramy wzniosłej tradycji. To przecież tylko 
Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego woda.
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się Jest to jednak to samo miejsce, w którym Jezus spędził tak 
w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. wiele czasu. Widzimy ten sam brzeg, na którym Jezus 
(Kol 2,6-7)wezwał swoich uczniów, by zostawili sieci i poszli za Nim. 

Te same zbocza, na których nauczał. Te same fale, które 
Zwróć uwagę na kolejność, o której pisze Apostoł Paweł. kołysały łodzią jego uczniów. To niesamowite być w tych 
Nie jest ona przypadkowa. samych miejscach, gdzie byli oni... widzieć to, na co oni 
„Zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim się budujcie."patrzyli...
Nie możemy wzrastać, jeżeli najpierw nie zapuścimy Za każdym razem, gdy prowadzimy wycieczkę po Izraelu, 
duchowych korzeni. A oznacza to właśnie powrót do Jezioro Galilejskie jest obowiązkowym punktem wyprawy. 
podstaw, odnowę fundamentu wiary.Wynajmujemy łodzie, odbijamy od brzegu i po chwili 
Podczas mojej ponad pięćdziesięcioletniej posługi zatrzymujemy się na środku jeziora. Wcześniej proszę 
zauważyłem pewien wzorzec. Każdy, kto się zdrowo ludzi, by zabrali ze sobą mały kamyk. Jest to symbol 
rozwija w swojej relacji z Bogiem, ma założony mocny jakiegoś ciężaru, który towarzyszył im przy rozpoczęciu 
fundament wiary. Każdy, kto doświadczył upadku, podróży. Dzielę się krótkim rozważaniem, a potem 

Charles R. Swindoll

Rozpoczynamy nasze chrześcijańskie życie z radością i prostotą. 
W miarę upływu czasu sprawy jednak się komplikują. Gdy tradycja, rutyna, oczekiwania ludzi dookoła 

nas oraz przeróżne obowiązki i zobowiązania zaczynają coraz bardziej się kumulować... 
prostota gdzieś ulatuje.
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pozwolił najpierw, by jego fundament uległ erozji. ale bliskim kontaktem z żywym Bogiem. 
Tak to właśnie działa. Kiedy spędzam z Nim czas, chłonąc Jego słowa, 
Istnieją pewne podstawowe prawdy, dotyczące naszego Jego żywa obecność przemienia mnie od środka. 
życia z Bogiem. Jako kaznodzieja często o nich Kiedy zbliżam się do Niego, On zbliża się do mnie. 
przypominam. Jednakże nie zakorzenią się one w naszym To jest wspaniałe!
życiu bez regularnego osobistego czasu z Bożym Słowem. Zdmuchnij dziś kurz z Biblii i usuń gruz, który przysypał 
Mówię o codziennej lekturze Biblii i nasycaniu się jej twoją relację z Bogiem. Powróć do podstaw, do 
przesłaniem. Jeżeli przyjmiemy Bożą prawdę jako swój fundamentu, którym jest Słowo Boże i modlitwa. 
przewodnik, zaczniemy myśleć inaczej i zaczniemy Zrzuć z siebie to, co cię obciąża. 
żyć inaczej. Biblia motywuje nas do tego niezwykłymi Pozbądź się zanieczyszczeń i zbędnych dodatków.
obietnicami. "Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży Stopniowo, z biegiem czasu wszystkie te gruzy znikną. 
się do was." (Jk 4,8) I niebawem zauważysz, że kroczysz dokładnie tą samą 
Przeczytaj to proszę raz jeszcze, głośno i powoli. ścieżką, którą kroczył Jezus. 
Czy starasz się coraz bardziej przybliżać do Jezusa? Więcej... ,  będziesz szedł z Nim krok w krok.
Chrześcijaństwo nie jest zbiorem reguł etycznych, 

czytanie w ramach przygotowania się do kazania. J.B.J - W jaki sposób troszczy się Pan o swoja duchową   
To służy mojemu osobistemu zbudowaniu. To jest mój kondycje?
pokarm duchowy. 

B.G - Tu nie ma żadnego sekretu. Biblia nie czyni tego 
J.B.J - A kiedy zdarza się Panu mieć przerwę w czytaniu skomplikowanym. Powiedziano nam dwie rzeczy: 
- dzień lub dwa. W jaki sposób powraca Pan do tego mamy się modlić bez przystanku i codziennie studiować 
stałego nawyku? Słowo Boże.
B.G - Chyba nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. J.B.J - I modli się Pan bez przystanku? 
J.B.J - Nigdy nie było w Pana życiu dnia bez czytania B.G - Tak. Robię to dokładnie od momentu, kiedy jako 
Pisma? nastolatek przyjąłem Chrystusa. Nawet teraz modlę się 
B.G - Nie. Jak już wcześnie powiedziałem to jest mój o to, abym cokolwiek powiem, przyniosło chwałę Bogu.
pokarm duchowy.J.B.J - A jak to wygląda z czytaniem Pisma Świętego? 
J.B.J - Tej nocy długo rozmyślałem nad tym, co Jaką stosuje Pan metodę?
usłyszałem. Ludzie często mówią:B.G - Gdziekolwiek jestem, a wiele też podróżuję po 
„O co chodzi z tym Billy Grahamem? Co sprawia tę świecie, zawsze kładę swoją Biblię tak, aby była w zasięgu 
różnicę? Jest przecież wielu lepszych od niego mojego wzroku. W pokoju hotelowym otwieram ją i kładę 
kaznodziejów i teologów, a to jednak jego służba jest tak na łóżko. W moim gabinecie kładę ją otwartą na brzegu 
błogosławiona i to od dziesiątek lat. Gdziekolwiek głosi biurka. W domu leży zawsze w takim miejscu, abym miał 
Ewangelię, tysiące ludzi nawraca się do Chrystusa”. możliwość zaglądania do niej od czasu do czasu. 
I rzeczywiście, tak jak on sam powiedział, tu nie ma 

J.B.J - Rzuciłem okiem przez ramię. Rzeczywiście jest. 
żadnego sekretu. 

Leży otwarta na biurku.
Módl się bez przystanku i studiuj Słowo Boże codziennie. 

B.G - Za każdym razem, kiedy przechodzę obok otwartej Dwie proste rzeczy, które każdy jest w stanie zrobić. 
Biblii, zatrzymuję się. Czytam werset lub dwa, albo 
rozdział. A czasem czytam godzinę lub dwie… to nie jest Różnica polega na tym, że on to robi. 

Billy Graham -  

Amerykański ewangelista przebudzeniowy, teolog i jeden z najbardziej znanych ewangelistów na świecie. 
Był kaznodzieją zaangażowanym w działalność ewangelizacyjną, podczas której odwiedził wiele krajów świata, 

w tym państwa socjalistyczne takie jak: – Węgry, Polskę, Związek Radziecki i Koreę Północną. 
Pochodził z rodziny prezbiteriańskiej, sam jednak przystąpił do Południowej Konwencji Baptystów. 

Osobiście spotkał się i rozmawiał z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych od Trumana do Obamy. 
Był doradcą amerykańskich prezydentów od Eisenhowera po Busha. Z wieloma z nich był zaprzyjaźniony. 

Był autorem wielu książek. Większość z nich zyskała w Stanach Zjednoczonych status bestsellerów 
oraz doczekała się licznych przekładów. Najważniejsza z nich, ,,Pokój z Bogiem”, 

została sprzedana w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy.
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a jestem chlebem żywym, który z nieba zstępuje                
Będzie żył na wieki, kto go spożywa.                                                           
Jeśli ktoś spragniony, niech przyjdzie i pije.

       Gdy wierzy, z jego wnętrza żywa woda wypływa.

Ja jestem świata światłością.
Kto idzie ze mną, będzie miał światło życia,
pożegna się z ciemnością,
nie będzie miał nic do ukrycia.

Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie,
bo słowom Mym nie wierzycie.
W grzechach waszych pomrzecie
bo w innym żyjecie świecie.

Gdybyście byli Boga dziećmi
to i Mnie byście miłowali,
bylibyście Ojcu wdzięczni
i nauki mojej słuchali.

I w prawdzie jej wytrwali,
bo prawda was wyswobodzi.
Wtedy byście poznali,
że Syn od Ojca pochodzi.
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W brzuchu ciężarnej kobiety były bliźniaki.                    
Pierwszy zapytał się drugiego:
- Wierzysz w życie po porodzie?

- Jasne. Coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu 
jesteśmy, żeby się przygotować na to co będzie potem.
- Głupoty. Żadnego życia po porodzie nie ma. Jak by miało 
wyglądać?
- No nie wiem, ale będzie więcej światła. Może będziemy biegać, 
a jeść buzią....
-No to przecież nie ma sensu! Biegać się nie da! A kto widział żeby 
jeść ustami! 
Przecież żywi nas pępowina.
- No ja nie wiem, ale zobaczymy mamę a ona się będzie o nas 
troszczyć.
- Mama? Ty wierzysz w mamę? Kto to według Ciebie w ogóle jest?
- No przecież jest wszędzie wokół nas... Dzięki niej żyjemy. 
Bez niej by nas nie było.
- Nie wierzę! Żadnej mamy jeszcze nie widziałem. 
Jak nie widziałem to nie istnieje!
- No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać jak 
śpiewa, albo poczuć jak głaszcze nasz świat. Wiesz, ja myślę, 
że prawdziwe życie zaczyna się później. (Ew. Jana 3.16)
                                                                  

                                                    a ty jak myślisz...???

Nie wygłosiła w życiu żadnego 
kazania. Zbyt słaba, by śpiewać w 
kobiecym chórze, zbyt krucha nawet na 

służbę sprzątania i na ogródek przy kościelnym 
murze. Żaden pożytek z nie, podczas kolekty 
wrzucała na tacę jakieś marne grosze. 
Mówiła – człowiek nawet jeśli biedny to w swoim 
Bogu wszystko ma i może. 
Ostatnio ławkowa, szara, przeciętna 
i bezproduktywna znawczyni leków. Ot staruszka, 
czysta i odświętna w niebieskiej sukience sprzed paru 
wieków. Niewielu witając, ściskało jej ręce, tylko 
stróż otwierając codziennie drzwi. 
Wchodziła zawsze w niebieskiej sukience, jakby 
niosąc na plecach ciężki krzyż. Dreptała powoli do 
pierwszego rzędu ze starą chusteczką 
w pomarszczonej dłoni. Zaczynając od pierwszego, 
cichego szeptu, jakby szukała w myślach broni.  
W pustym kościele toczyła swą wojnę słysząc huk 
piekieł ponad rzędami ław. 
Babcine serce - czyste i spokojne krwawiło mocno 
z modlitewnych ran. Czasami martwa cisza zapadała 
w Sali i słychać było tylko ciche krople łez. 
Stróż razem z żoną stali gdzieś w oddali czekając, aż 
babcię zmorzy znowu sen. 
Na pogrzebie zmarzli pocierając ręce i nikt nie płakał, 
tylko stary stróż. Leżała spokojnie 
w niebieskiej sukience - tej starej, odświętnej, 
w szlaczki róż. Zabrzmiało wreszcie "amen" pastora. 
Ktoś hymn zaśpiewał. Spuszczono trumnę, rzucono 
kwiaty, bo trzeba... i szkoda zbyt drogie, zbyt 
sztuczne, zbyt szumne. 
W następną niedzielę już nikt nie pamiętał. 
Kościelny pociąg ruszył znów w drogę - znów 
konferencje, spotkania i święta. Ktoś pokutował, ktoś 
spotkał się z Bogiem. Jakiś młody człowiek 
dziękował kaznodziei, że ten przyprowadził go do 
Chrystusa gdy leżał w rynsztoku. Bez znaku nadziei 
usłyszał wiadomość o łasce Jezusa. Stał później na 
środku i mówił o sobie. Tłumiąc wzruszenie 
i wstydząc się łez, mówił – od zawsze kłóciłem się 
z Bogiem wybrałem alkohol, zabawę i seks. Rok temu 
staruszka – kontynuował, gdy chciałem ją okraść 
i pobić szepnęła cicho cztery słowa: 
- synu, będę się modlić...! nie umiałem zapomnieć – 
mówił przez łzy - jej smutnych oczu i starych dłoni. 
Wryły się we mnie, skradły mi sny. Wiedziałem, 
że ktoś się o mnie modli - muszę ją znaleźć – dodał 
z przekonaniem 
- chcę podziękować i spłacić dług. 
Stała się dla mnie boskim przesłaniem - skończył 
nie znając lepszych słów. 
Chcieli mu pomóc znaleźć tą kobietę. 
Jak wyglądała? - zapytał stróż
 - Pamiętam tylko niebieską sukienkę, taką wiekową, 
w szlaczki róż.

 Andrzej Podkowicz



D
la mnie osobiście był to czas wyjątkowy, tym „Nie bój się bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem 
bardziej, że borykałam się z chorobą, pustym twoim! Wzmocnię Cię, a dam ci pomoc, podeprę cię
sercem i wewnętrznym rozbiciem. prawicą sprawiedliwości swojej” Iz.41:10. 

Taki jest nasz Bóg! Nie zapominajmy o tym!Aga na przykładzie własnych przeżyć, mówiła o tym, 
Pozostawił nam niezmienne, ponadczasowe wskazówki w która stronę nasze serca powinny być skierowane. 
gdzie mamy sięgać, gdy przyjdzie stoczyć małą walkę, Niezależnie od tego, w jakim punkcie życia jesteśmy, 
bój czy pójść na prawdziwą wojnę.niezależnie od tego kim jesteśmy, co robimy, jaką pracę 
Nie damy się pokonać, jeśli będziemy wierzyć, bez wykonujemy, jaki status społeczny posiadamy istotne jest, 
powątpiewania, że:że każda z nas, bez wyjątku, przechodzi doświadczenia 
,,Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila” i boryka się z prozą dzisiejszego świata.
Filip 4:13.
Dziękuję Wam dziewczyny za ogrom pracy, jaki Aga prowadząc wykład, wyczulała nas na to, gdzie tkwi 
wykonujecie organizując takie spotkania.rozwiązanie i pomoc w każdym naszym problemie. 

Nie ważne, czy jest on mały, czy też osiągnął rozmiar nie 
Niech Słowo Pana dociera do każdej z nas i w Nim do pokonania. Bóg i jedynie On może nam pomóc. 
szukajmy ratunku i pokrzepienia. Powierzajmy Mu Jak Pismo Święte mówi: „Dlatego mam upodobanie 
doświadczenia, a także radości, oddając Mu chwałę w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, 
każdego dnia, bo tylko On ma wszelką moc, aby uciszyć w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem 
każdą burzę w naszym życiu. kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny” 2 Kor 12;10. 

Niezależnie co przechodzisz, masz siłę w Panu. 
W sercu pozostał Dał On bowiem obietnicę, że nie zostawi nas i nie opuści 
niedosyt, więc czekam i nie położy na nas więcej, aniżeli mogłybyśmy udźwignąć. 
z niecierpliwością Kocha nas bez względu na wszystko, ponieważ jest 
na kolejne spotkanie. Miłością doskonałą. 
Chwała Panu.

16 lutego, w bardzo licznej grupie - wręcz zaskakującej, odbyło się kolejne spotkanie dla kobiet.
Poprowadziła je siostra Agnieszka Ostrowska. Nasze organizatorki, jak zawsze zadbały w każdym 

szczególe o to, abyśmy mogły czuć się wyjątkowo podczas tego spotkania. 

Jednak wszystko, co najlepsze - pokarm dla duszy, było dopiero przed nami ... 
tytuł siostrzanego spotkania brzmiał: 

Serdeczne przywitanie, ciepła herbata, kawa, smakołyki, świeczuszki i cały zgiełk, jaki towarzyszył, gdy 
schodziłyśmy się do sali, dawały nam gwarancję, że wybrałyśmy właściwe miejsce na spędzenie 

piątkowego wieczoru. 
„Nie daj się pokonać"  

NIE

Anna G. 
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Bóg przez słowa Agnieszki i jej świadectwo bardzo mnie 
zawstydził i uświadomił mi, jak wiele pracy przede 
mną…zamiast skupić się na owocach Ducha Świętego ja 

skupiam się na błahostkach dnia codziennego, które są 
przeciwieństwem radości, pokoju, dobroci, cierpliwości, czy 
łagodności. Zastanawiałam się jak poradzić sobie ze słabościami, 
których nie jestem w stanie sama pokonać? Oczywiście odpowiedź 
przyszła szybko, otóż bliska codzienna społeczność z Bogiem, 
to klucz do zmian. Zwycięstwo odniosę nie o własnych siłach, 
lecz pokładając ufność w Bogu, który może mi pomóc przeżyć 
zwycięsko każdy dzień. On mnie przeprowadzi przez najtrudniejszą 
sytuację i da odwagę, bym nie dała się pokonać!!!     
                                                                                            Magda P.

Dziękuję BOGU za każdy moment, kiedy 
mogę uczyć się JEGO i wzrastać w NIM. 

Jestem świadoma, że BÓG jest mi 
potrzebny w każdej dziedzinie mojego życia, 

dlatego ogromnie cieszę się na każde spotkanie 
organizowane dla sióstr w Kościele. 

Jest to czas, który mogę spędzić na pogłębianiu 
nauki Słowa Bożego w społeczności moich 

ukochanych sióstr. Czas jakże cenny i nigdy nie 
stracony. Czas, którego zawsze czuję niedosyt. 
Na każdym spotkaniu poruszamy tematy, które 

dotykają wszystkie kobiety i dobrze jest wiedzieć, 
czego oczekuje od nas PAN. Możemy zwierzać 
się z naszych trosk i problemów i konfrontować 

to z Bożym Słowem. To BÓG pomaga nam 
przetrwać wszystkie burze, ale także uczy nas jak 
być piękną w NIM – naszym Stwórcy – naszym 
OJCU. Dziękuję BOGU, że porusza serca moich 

sióstr: Justynki, Agnieszki, Ewy i Rysi. 
Dziękuję, że używa Ich jako naczynia użyteczne 

i jakże piękne. Niech Pan Bóg Was prowadzi 
w Waszej bezcennej służbie. 

Chwała niech się wznosi BOGU. Sylwia DP

Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tak cudownym 
spotkaniu dla kobiet "Nie daj się pokonać", myślę że takie 

siostrzane mini konferencje powinny odbywać się częściej. 
Kiedy usiadłam przy stoliku i zobaczyłam leżącą na przeciwko mnie 

kartkę z napisem " Jesteś mądra, wartościowa, piękna, drugiej takiej jak 
Ty nie ma. Twój na zawsze w radości Jezus" - łzy zebrały mi się w 

oczach. Jak często jesteśmy dla siebie zbyt krytyczne i nie widzimy tego 
jakie jesteśmy w oczach Boga. Podczas Słowa od Agnieszki 

uzmysłowiłam sobie, że choćby nie wiadomo co się działo w moim 
życiu nie mogę dać się pokonać! Jak wspaniale, że mamy siebie, swoje 

wsparcie, dobre Słowo, Boże rady, które są najcenniejsze. Zuzia P.

zdjęcia Magda Pazio
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świadectwo 

N

P

azywam się Teresa, mam 58 lat. Urodziłam się w Przestałam chodzić do kościoła. Modliłam się w zaciszu. 
Kołobrzegu, tu też się wychowałam. Zostałam To był trudny czas, przykre doświadczenia. 
adoptowana. Moi rodzice byli katolikami, Jednak Bóg miał wszystko pod kontrolą. 

cudownymi ludźmi. Jako niemowlę ochrzcili mnie, Byłam wystawiana na próby, których nie przechodziłam, 
nie miałam na to żadnego wpływu, później była pierwsza czasami z własnej winy. Analizowanie naszego życia, 
komunia i bierzmowanie. Taka była tradycja katolicka. nocne rozmowy, które lubiliśmy, dobro dzieci, uczucie 
To wszystko dla Boga. Kościół w moim domu był i przysięga przed Bogiem przekonała nas, że Bóg stworzył 
obowiązkowy, chodziłam tam z mamą. Podobały mi się nas dla siebie i że nie zawsze będzie kolorowo. 
modlitwy i śpiewy. Czułam wtedy w sercu radość Wszystko co się wydarzyło i się wydarzy, to część Bożego 
i szczęście. Tata był wierzący, ale bywał w kościele planu potwierdzonego Bożą gwarancją, że nic, ani nikt nie 
w święta, w pasterkę, na ślubach i pogrzebach. jest w stanie tego naruszyć.
Chodziłam na lekcję religii bez sprzeciwów, byłam 
grzeczna i poukładana. ewnego pięknego styczniowego dnia moja mama 
Dorastałam kochając Boga, wierząc w Jego siłę i moc. dostacje trzeciego udaru w swoim życiu. 2 lata 
Wierzyłam też, że jest prawdziwy, wierny i prawdomówny. opieki – to ciężki czas dla taty, dla nas i synów. 

Mam 36 lat. Mama umiera. Rozpacz jest w nas i dzieciach. 
Gdy miałam 16 lat rodzice opowiedzieli mi prawdę Moje ukojenie znajduje w modlitwie. Ale znowu pytam: 
o mojej adopcji. Dla nastolatki to był szok. Gdy emocje „Boże, dlaczego?”. Trzymałam się dzięki mężowi i synom. 
opadły, dziękowałam Bogu za moje szczęście i rodziców, Mija kilka miesięcy. Po ciężkiej chorobie umiera tata. 
którzy stworzyli mi dom i byli dla mnie najważniejsi. Moje serce pęka, dusza krzyczy, że już nigdy nie będzie 
W 1981 r. wyszłam za mąż. Tradycja katolicka była nadal tak, jak było, że będzie pustka. Gdybym wtedy czytała 
kontynuowana, tym bardziej, że teściowie również byli Pismo Święte, to ulgę dał by mi werset z Księgi Izajasza 
katolikami. Mieszkaliśmy u teściów. Na świat przyszedł 43,5 „Nie bój się, bo ja jestem z tobą”. 
pierwszy syn, radości było dużo, a ja cieszyłam się, że Bóg Lata mijały, pojawiły się problemy z synami, które były 
czuwał nade mną, aby wszystko było dobrze. Jednak po po części naszą winą. Zawsze starałam się, ale doskonałym 
roku nadeszła przykra chwila, poroniłam. Wsparcie męża rodzicem nigdy bym się nie nazwała. 
pomagało mi przezwyciężyć ból po stracie naszego Wciąż przechodziłam egzamin z pokory, gorliwości, 
dziecka. Mąż w tym czasie pracował w innym mieście, z miłości do Boga, wytrwałości i cierpliwości. 
przyjeżdżał tak często, jak tylko mógł. Płakałam po Wyniki nie zawsze były dobre. Czy zdawałam go 
nocach, modliłam się dużo i pytałam Boga „dlaczego?”. za każdym razem, tylko Bóg może to ocenić. 

Wiem, że te dobre lata przynosiły mi radość, a te najgorsze 
Życie toczyło się dalej, zaświeciło w tym życiu słońce, były dla mnie lekcją życia. Modlitwy pomagały mi 
dostaliśmy małe mieszkanie i urodził się nasz drugi syn. pokonywać trudności życia codziennego. 
Cieszyliśmy się i byliśmy szczęśliwi. Synek często 
chorował, prośby o jego zdrowie powierzałam Bogu, Po wyedukowaniu synowie wyjechali, a my? 
modlitwy dawały mi wiarę, że będzie coraz lepiej, i było Praca, pogoń, nowe problemy. Moja obecność w kościele 
lepiej. Chodziliśmy do kościoła systematycznie i to był była sporadyczna. Irytował mnie przepych, niezwiązana 
nasz świat. Żyliśmy według schematu jaki był w naszych z Pismem Świętym tematyka kazań, obyczaje, przepisy 
domach. Tradycją było ochrzczenie dzieci, a w i tradycjonalizm. Następne lata nie zawsze były radosne. 
późniejszym czasie posłanie do pierwszej komunii i tak też Nagła śmierć mojego teścia była stratą bliskiej i lubianej 
zrobiliśmy. Żyliśmy doktrynami katolickimi oraz przeze mnie osoby. Kilka lat później po rocznej chorobie 
przekonaniami religijnymi tego wyznania. Innej i opiece odchodzi teściowa. 
denominacji nie znałam. Nikt z bliskich się tym nie W moim życiu nastąpił chaos. Sporo decyzji było złych. 
interesował i zapewne miał małą wiedzę, nie taką jak dziś. Chciałam to zmienić wytyczając sobie cele, ale nie 
Po latach wróciłam do pracy. Radością była wiedziałam jak. Wiele czasu potrzebowałam, aby 
przeprowadzka do większego mieszkania. uporządkować swoją relację z Bogiem. 
Dzieci dorastały, w małżeństwie zaczęło się źle dziać. Zaczęło do mnie docierać, że Bóg nigdy mnie nie zawiódł, 
Kłótnie, pretensje, a nawet myśl o rozwodzie. był ze mną w każdej chwili mojego życia. Gdy musiałam 
Czułam się samotna, żyłam w iluzji przekonania, być dwa razy operowana i obudziłam się na bloku 
że przyjaciele są w tym czasie wsparciem i pomocą, operacyjnym, płakałam i dziękowałam Bogu, że żyję. 
a to było złudne marzenie, które po latach okazało się 
pomyłką, co do niektórych osób. Powinnam wtedy wypowiedzieć swój ulubiony werset 
Wszystko mnie przerastało. „Pan skałą moją i twierdzą moją, i wybawieniem 

Teresa Kaliś
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moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, Tarczą Dziękuję Adamie, dziękuję również siostrze 
moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją” Psalm Oli, bratu Tadeuszowi i siostrze Grażynce oraz 
18,3, ale jeszcze moja droga do chrześcijaństwa była w 

pastorom i grupie domowej. powijakach, lecz podróż ta już trwała.

roces, który zapoczątkował zmiany zaczął się, gdy Duże znaczenie miało Pismo Święte, które dostałam od 
syn Adam przyjeżdżając do domu rozmawiał ze mną grupy domowej, zaczęło być ono chlebem do codziennego 
z wielką cierpliwością i spokojem na temat użytku, a nie tylko na specjalne okazje. 

Ewangelii, Jezusa i wiarygodności Biblii. Przytaczał Okazało się skarbem, a każde słowo Prawdą. 
wersety, które zostawały w moim umyśle. Lubiłam go Moje życie zaczęło się zmieniać, nie mogłam czekać, 
słuchać, bo ma ogromną wiedzę i jako pełnoprawny zrozumiałam i chcę, aby Pan mnie prowadził. 
chrześcijanin potrafił wytłumaczyć mi każdą księgę, psalm Nigdy mnie nie zawiódł - był, jest i będzie przy mnie. 
i przypowieść. Podczas jego nieobecności coraz częściej Umarł na krzyżu za moje grzechy. Chcę, żeby kierował 
zaczęłam czytać Nowy Testament z jego pokoju. moim życiem i był  moim obrońcą. 
Te słowa były dla mnie jak pokarm. 
Trafiały do mojego serca głęboko. Efekty narodziły się 31.12.2017 roku przyjęłam Chrzest Wiary. 
powoli, a moc Słowa miała coraz większe znaczenie. Stałam się dzieckiem Bożym. To mój Bóg, Pan i Ojciec. 
Pewnej wiosennej niedzieli syn zabrał nas ten jeden raz do Moje życie ma sens, mam więcej odwagi i mądrości dzięki 
Kościoła Chrystusowego. Tego dnia wiedziałam, że chcę Słowu Bożemu i łaskom Pana. Dzięki mojemu Panu, po 
słuchać Słowa Bożego, które prowadzi mnie do Pana, że wieloletnich poszukiwaniach odnalazłam moją biologiczną 
chce czytać wszystko, co dotyczy Jezusa, bo wtedy czuję matkę, którą odwiedziłam w DPS-e wraz z mężem i synem 
się szczęśliwa. Moja miłość narastała, droga była coraz Adamem. Mój Pan jest Niezawodny, Wszechmocny, 
bliższa w zrozumieniu prawdy. Niezmienny i absolutnie godny zaufania. 
Syn pierwszy pokazał mi siłę, moc Słowa Bożego i wiary 
w Pana oraz że Biblia jest bezbłędna, jest mapą w „Lecz ci, co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują 
kroczeniu za naszym Stwórcą. skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia 

idą”                                                         Izajasza 40,31.

P

o robisz kiedy przychodzi burza i sztorm? Kiedy przytulić  i wyżalić ze swoich problemów On po prostu 
czujesz się ze sobą źle, kiedy chcesz coś zmienić, poszedł by spać!!!
coś zrobić ze swoim życiem, ale nie wiesz jak się CO SIĘ Z TOBĄ STAŁO? 
za to zabrać… Poddałaś się diabłu, który chodził wokół ciebie, chodził, 

        Co robisz kiedy kolejny dzień mija tak samo: rano czyhał i cię dopadł!
pobudka – szybka kawa, make-up, praca - dzieci – mąż Dałaś sobie wmówić, że jesteś do niczego, że jesteś złą 
i łóżko - które jest dla ciebie ukojeniem. żoną, złą matką, złą przyjaciółką, że nic tobie nie 
Czy oddając swoje życie Jezusowi podejrzewałaś, że tak wychodzi i nikt cię nie rozumie, i że Bóg się do ciebie 
będzie wyglądało twoje życie: monotonia, duchowa nie przyznaje.
wegetacja, nieporadność – która góruje nad Tobą, a która Oj kochana, kochana zagalopowałaś się  - tak szybko 
zaczyna ci przeszkadzać i nie potrafisz sobie z nią zapomniałaś, co napisane jest w Słowie Bożym: 
poradzić.
Co się stało z dziewczyną, która wstawała rano z pieśnią A przypominasz sobie Psalm Dawidowy 116;
na ustach, która uwielbiała czytać psalmy i uczyć się ich „Miłuje Pana, gdyż wysłuchał
na pamięć, która zarażała innych swoją miłością do Słowa głosu mego, błagania mego.
Bożego, która mimo wielu zajęć potrafiła znaleźć czas na Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie
rozmowę ze swoim Ojcem ze swoim Tatusiem, który W dniach gdy go wzywałem.
nigdy nie dał jej odczuć- żeby czuła się samotna czy Spętały mnie więzy śmierci
odrzucona. i opadły mnie trwogi otchłani,
Czy kiedykolwiek pomyślałaś  o tym co by się stało gdyby Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.
tak Pan Jezus zaczął się na nas obrażać? Kiedy miałby tak Wtedy wezwałem imienia Pana:
zwanego focha, kiedy poczułby się zmęczony i nie chciał  Ach Panie ratuj duszę moją!
z tobą rozmawiać?! Kiedy chciałabyś się do Niego Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan,

„NIE ZOSTAWIĘ CIĘ I NIE OPUSZCZĘ” 

C
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Litościwy jest nasz Bóg. Pogubiłaś się z tym, czego ty chciałaś od Boga, a tym 
Pan strzeże prostaczków: czego On chciał dla ciebie.
Byłem w nędzy, a On wybawił mnie...”  

W Ewangelii Łukasza 11 9 -13 jest napisane:
Dziewczyno weź się w garść  -  WOŁAJ DO BOGA i proś 
o tę pierwszą miłość. „A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 
W drugim Liście Piotra co masz napisane? szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam.

Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje, 
„On nie zwleka z dotrzymaniem obietnic, chociaż a kto szuka znajduje, a kto kołacze
niektórzy tak uważają, temu otworzą.
lecz okazuje cierpliwość względem was, Gdzież jest taki ojciec pośród was,
 bo nie chce aby ktokolwiek zginął, który, gdy syn będzie go prosił o chleb,
lecz chce aby wszyscy przyszli do upamiętania.” da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił

o rybę, da mu zamiast ryby węża?
Musisz sobie zdać sprawę, że kiedy z tobą będzie źle, Albo gdy będzie go prosił o jajo,
to też źle będzie z domem twoim. Tak jak rozchodzi się da mu skorpiona?
epidemia tak zarażasz swój dom chorym duchem. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli,
To ty zamknęłaś swoje uszy na Boga. umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim,
On mówił do ciebie, tak często dawał ci odpowiedz na o ileż bardziej Ojciec niebieski
twoje prośby, posyłał  swoich aniołów w problemach, które da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”
przechodziłaś o które się modliłaś, ALE TY.......   
Nie chciałaś dopuścić Boga do siebie - mówiłaś nie teraz, 
to nie ten moment. 

N
iewiele jest książek, które mógłbym polecić z 
przekonaniem, że staną się prawdziwym 
wyzwaniem do życia jeszcze bardziej skupionego na 
Chrystusie. Ta do nich należy. Dr. John Piper, baptystyczny 

pastor i teolog z Minneapolis, przedstawia zatrważającą panoramę 
spełnionego, amerykańskiego snu. Tasiemcowy serial, wolny weekend 
nad jeziorem i mecz ulubionej drużyny stały się esencją życia milionów 
współczesnych ludzi, ograbiając umysł z wszelkich wyższych myśli 
i celów. Piper nie opisuje jednak wyłącznie tych, którzy nie są 
zainteresowani Bogiem, ale rzuca wyzwanie zwyczajnym, 
praktykującym chrześcijanom, którzy stracili z oczu wieczny cel swojej 
egzystencji.
Książkę należy odczytywać w głębszym kontekście teologicznych 
przekonań autora. Jego najsłynniejsze bodaj sformułowanie głosi, 
że Bóg jest najbardziej uwielbiony w człowieku wtedy, gdy człowiek 
jest najbardziej usatysfakcjonowany w Bogu. Piper zwalcza 
humanocentryczną wizję świata, w pasjonujący sposób broniąc 
nadrzędności i absolutnej supremacji Boga. Koncentruje się wokół 
krzyża, jako miejsca nieskończonej chwały Chrystusa, akcentując rolę 
i głębokie przesłanie cierpienia. Wskazuje przy tym na niezniszczalną 
i zwycięską radość, która powinna towarzyszyć nam w centrum 
wszystkich życiowych okoliczności.
"Nie zmarnuj życia" przywraca właściwą perspektywę życia i niszczy 
doszczętnie aksjomaty współczesnej, konsumpcyjnej kultury. 
Pozwala czytelnikowi przeegzaminować faktyczną jakość swojego 
chrześcijańskiego życia i niepokoi tych, którzy nigdy jej nie posiadali. 
Polskiemu wydaniu brak istotnych mankamentów, a barwne 
i zaangażowane pióro autora pozwala cieszyć się każdym rozdziałem. 
Gorąco polecam! 
                                                                                 Bartosz Sokół

Jak dobrze wiedziec, że wsród świata 
niepokoju, szarości życia i 
codziennego znoju, mogę kierować 

swój wzrok ku górze, skąd pomoc 
przychodzi, gdyż silna Boża ręka uciszy 
każdą burzę. Jak dobrze wiedzieć, że jest 
nadzieja, która nie zawodzi; lecz jak 
słońce na przekór nocy ze swym światłem 
wschodzi. Nadzieja, co jak barwny kwiat 
w cichości zakwita i z całą mocą szare 
życie radością nasyca.                                                                                                                                                                                                                                            
Dziś dla każdego Niebo stoi otworem. 
Zapytasz: Jakim można dostać się tam 
sposobem? Na to właśnie Boża miłość się 
objawia, świadcząc, że to jedynie święta 
krew Jezusa Chrystusa zbawia. Tak. 
To przez nią możliwe jest grzesznika 
odkupienie. Wszak ona oczyszcza 
od winy ludzkie złe sumienie.
Zostawić pod krzyżem grzech - brud 
świata tego. Przystąpić z ufnością do 
tronu łaski Boga żywego. 
Otrzymać w zamian białą szatę. 
Podążać wąską drogą, świadom, że nic 
nie zdoła odłączyć wierzącego od miłości 
Pana Jego - oto wolność. 
Nie znajdziesz nad to nic cenniejszego!
Czy pragniesz zakosztować tego daru 
niebiańskiego? Otwórz więc szeroko 
drzwi serca swojego. A gdy klejnot wiary 
będzie w nie włożony, zostaniesz przez 
Dawcę Życia do cudownej wolności 
wzbudzony.  

Karolina Walczak

Książka dostępna jest w naszej Bibliotece.



W
 dniu 2 marca w Złotowie w wieku 75 lat 
odszedł do Pana  brat Erich Biesek. W jego 
religijnych poszukiwaniach najpierw 

związał się z Organizacją Świadków Jehowy, ale na 
skutek czytania Słowa Bożego i przeżycia nawrócenia,  
opuścił Organizację. W dniu 29 marca 1997 roku 
przyjął chrzest wiary w Zborze Kościoła 
Chrystusowego w Kołobrzegu i odtąd wiernie 
uczęszczał na nabożeństwa Placówki naszego kościoła 
w Złotowie. Pastor Jan Matulewicz z małżonką Haliną 
wspominają go jako wiernego i oddanego Bogu brata 
w Chrystusie. Ostatnie lata stan jego zdrowia coraz mocniej się pogarszał. Zmarły pozostanie w naszej pamięci, jako wierny 
sługa Boży. „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; 
uczynki ich bowiem idą za nimi” (Obj. 14,13). 
Wyrazy współczucia i pokoju Bożego składamy najbliższej rodzinie: synom - Remigiuszowi z żoną Ewą, Kamilowi z żoną 
Barbarą, Andrzejowi z żoną Moniką, ich dzieciom, rodzonemu bratu - Richardowi, Leszkowi i siostrze Bożenie oraz dalszej  
rodzinie. -11-

Tym razem w Warszawie, w siedzibie Centrali 
naszego Kościoła, w dniach 26-28.02. odbyło się 
kolejne spotkanie Rady Kościoła. 

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście 
pastorzy: Adam Byra z Sandomierza i Jacek Konicki 
z Płocka. Bracia z Rady pochylali się nad wieloma 
sprawami dotyczącymi spraw ogólnokościelnych, jak 
również sprawy niektórych Zborów, takich między 
innymi jak Radom i Koszalin. 
Bracia zatwierdzili wnioski o ordynację trzech  nowych 
pastorów w naszym kościele. Omówione zostały sprawy 
rozwoju i finansów kościoła, bieżących spraw 
dotyczących życia Zborów, a także przygotowania do 
Jubileuszu 100 - lecia Kościoła w 2021r. W czasie tego 
spotkania wspominaliśmy również 70-cio lecie Centrali 
Kościoła w Warszawie przy ul. Pułaskiej 114.

 W niedzielę 4 lutego odwiedzili nas braterstwo 
Lidia i Leszek Czyż z Wisły. Mieliśmy okazję 
słuchać niezwykle pouczającego Bożego 

Słowa głoszonego przez pastora Leszka Czyża. 
Pastor skupił się na fragmencie zapisanym 
w I Liście Koryntian 2, 1-5. Po nabożeństwie można 
było nabyć najnowsze książki s. Lidii Czyż. 
Dziękujemy Bogu za ten dobry czas spędzony z naszymi 
Gośćmi.

Tegoroczne spotkanie członków Zboru odbyło się w 
dniu 8 lutego. W miłej atmosferze przy kawie i 
cieście, zebrani wysłuchali sprawozdań za rok 2017 

pastora Zboru oraz Księgowości z finansów.
Zebranie było dobrą okazją do przedyskutowania kilku 
ważnych zagadnień dotyczących funkcjonowania i życia 
Zboru. Poruszono m. in. sprawy związane ze składaniem 
deklaracji finansowych (nie wszyscy wywiązują się z tego 
obowiązku), udzielania i usługi przy Wieczerzy Pańskiej, 
potrzeby agap zborowych i spotkań typu: wigilia, sylwester,  
udoskonalaniem przekazów nabożeństw na on - line i inne. 
Członkowie w ankiecie wypowiadali się również na temat 
zmiany w słowach Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz” 
w zdaniu: „i nie wódź nas na pokuszenie”.  
Zgłaszane wnioski oraz te z dyskusji, będą omawiane na 
spotkaniach Rady Zboru. 

R
ada Starszych 
Zboru Kościoła 
Chrystusowego 
w Kołobrzegu 

zdecydowała, iż kolekta 
niedzielna z dnia 
11 lutego zostanie 
w całości przeznaczona 
na nowo otwarte 
kołobrzeskie hospicjum. Chcemy w ten sposób - tej jakże 
potrzebnej Placówce - pomóc w działaniu na rzecz opieki nad 
ludźmi obłożnie chorymi i cierpiącymi. Zebrana i przekazana 
suma to: 2300 zł. Dziękujemy za ofiarne serca.
Zachęcamy jednocześnie ludzi dobrej woli z naszej Społeczności 
do wolontariatu w działającym już oficjalnie od stycznia tego 
roku kołobrzeskim hospicjum.

spotkanie członkowskie * 

Rada   Kościoła

Kołobrzeskie hospicjum

Dnia 25.02.2018r. 
o godzinie 10.30 urodziła 
się Lilianka Staszewska. 
Waga 3800 g. długość 

57 cm. Szczęśliwi rodzice 
dziękują Bogu za opiekę 

w całej ciąży i za wszystkie 
modlitwy w tej sprawie.

URODZINY * Z ostatniej chwili
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

Zbliżając się do domu - 
                        BILLY GRAHAM

...jak żyć, jak wierzyć, jak dobrze 
bieg ukończyć

Jesień życia to nie tylko czas 
przemyśleń i refleksji nad 
minionymi laty, ale i okazja do 
dzielenia się doświadczeniami, 
wiedzą i przeżyciami. 
Starość może być radosnym 
i pełnym nadziei spojrzeniem 

zarówno wstecz, jak i w przyszłość poza granice śmierci. 
Pokój serca i sens istnienia to wartości, które można uzyskać 
dzięki zaufaniu Bogu na każdym etapie życia. 
Autor sam będąc u schyłku swej ziemskiej pielgrzymki 
zachęca do poszukiwania takiej wiary i nadziei, które 
pozwolą godnie i zwycięsko przekroczyć próg wieczności.

04 Niedziela -  Fundusz Misyjny
10 Sobota     - g. 9,00 Śniadanie braterskie
11 Niedziela - Pomocny Kosz
13 Wtorek    -  Grupy Domowe  
                        T: Sakramenty kościoła: Chrzest
18 Niedziela - Usługa misjonarza Thomasa Strenkerta
27 Wtorek    - Grupy Domowe 
                        T: Sakramenty kościoła: Wieczerza Pańska
29 Czwartek - Spotkanie odwołane
30 Piątek      - Wielki Piątek 
                       Uroczyste nabożeństwo g. 18,00
2.04. Niedziela - g. 10 Nabożeństwo  Wielkanocne
7-9 04. Sobota - Niedziela -  EWANGELIZACJA
(Sobota 7.04.   - g. 18,00 koncert z usługą 
                                                  Pastora Jacka Konickiego)

08 Mirosław Januszewski
08 Maria Podgórska
10 Grażyna Sękowska
12 Janina Lewandowska 
13 Rafał Gromski
14 Lidia Świątkowska
16 Estera Pachnik
18 Maria Wasylów
18 Zofia Soboń
20 Ewa Rapacz

20 Bogumiła Buczyńska
21 Justyna Kaczmarek
21 Maria Bassara
25 Irena Lamprycht
25 Aneta Lewandowska
26 Irena Olczak
28 Danuta Borzyszkowska
29 Ewa Babicz
30 Teresa Basiak
31 Halina Kowalczyk

Izie Kowalczyk (05), Danucie Ćwik (06), 
Martynie Karel (06), Ani Gutkowskiej (11), 

Leszkowi Furmanek (12), Józefowi Klamutowi (13), 
Markowi Prociakowi (14), Sandy Hatfield (14), 

Bogumiłowi Karel (15), 
Sylwii Pietroń (17), Geogry Karpusiuk (20),  
Natalii Bąk (22), Aleksandrze Piechota (23), 

Zbigniewowi Milkiewiczowi (24), 
Elena Chernotkach (31)

  w dniu 26 marca obchodzą 
Marzena i Henryk Wojtalik. 

Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat 
i wspólnego podążania w kierunku Tego, 

który to małżeństwo zainspirował. 
Niech Bóg będzie celem numer Jeden.

40 lecie ślubu

- o nabożeństwa i uroczystości w marcu
- o nowe osoby w Zborze i sympatyków
- o zbliżający się okres świąt wielkanocnych
- o służby Zborowe
- o nowego pracownika w Zborze koszalińskim
- o Misję „Dobro Czynić” i deklaracje finansowe 
  członków Zboru
- o docieranie z ewangelią za pośrednictwem  
  nabożeństw on-line
- o grupę braci i sióstr z Tczewa
- o pomoc w chorobie dla: J. Świercz, I. Rosińskiej, 
Z. Soboń, A. Wąsewicz, Li T. Puców, J i E. Witkowskich, 
Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, 
E. Janiszewskiej, R. Kijewskiej, Marty Zawadzkiej.
- o zdrowie dla Karoliny Kołosowskiej
- o zdrowie Pastora Andrzeja Ostrowskiego 
   i jego Małżonki.
- o małżeństwo Aleksandry i Natana Polakowskiego
- o Placówkę w Świnoujściu
- o zbawienie dla rodziny Sękowskich
- o zdrowie dla Pani Danuty Kulanin - babci Julii -  
  wnuczki Teresy Piechoty
- o zdrowie dla Kasi Maksińczyk i jej jeszcze
  nienarodzonego dziecka
- o zdrowie siostry Kamili Telega z Tomaszowa
- o zdrowie i zbawienie przebywającej w szpitalu cioci  
  Zuzanny Pilichowskiej


