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BĄDŹ WIERNY

aż do śmierci …

Do Zboru w Smyrnie ap. Jan napisał: „Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota” (Obj. 2, 10).

na okładce: Justyna i Krzysztof Kaczmarek, Ela i Tomasz Kociela, Ryszarda Pilichowska

T

o najczęstszy werset wpisywany w Bibliach jako dedykacja dla osób przystępujących do
chrztu. Chrzest jest przecież przyrzeczeniem i ślubowaniem Bogu wierności aż do śmierci.
Natomiast słowa te kierowane do Zboru w Smyrnie miały szczególny wydźwięk. Kościół
po latach względnego spokoju i intensywnego rozwoju za czasów apostolskich nagle zderzył się z
nową rzeczywistością. Nastąpiły straszliwe prześladowania. Wielu chrześcijan nie chcąc wyrzec się
swojej wiary w okrutny sposób traciło życie konając często w straszliwych mękach.
Ale wytrwali. Wytrwali do końca. Żyjący na przełomie II i III wieku apologeta
i chrześcijański przywódca, Tertulian, napisał: „Krew męczenników jest posiewem Ewangelii”.
To oni ponieśli najwyższą cenę. Pierwsi chrześcijanie za swoją wiarę byli gotowi na śmierć.
Ginęli na arenach rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, oblewani smołą i podpalani służyli jako
pochodnie, okrutnie torturowani na rozmaite sposoby, ale nie wyrzekli się wiary!
(por. Hebr. 11, 35-40). Dlaczego tak się działo? Autor Listu do Hebrajczyków pisze:
„Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni
nie osiągnęli celu bez nas.” (11,40).
Śmierć tamtych, ich świadectwo wiary, stało się posiewem Ewangelii dla następnych pokoleń,
aż do naszych czasów. Czy zatem łaska Boża w dzisiejszych czasach miała by okazać się
daremną? Ap. Paweł w Liście do młodego Tymoteusza pisze o naszej
rzeczywistości, jakże różnej od tej z okresu pierwszego kościoła.
„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną
do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców,
naznaczonych w sumieniu piętnem występku.” [1Tm 4, 1-2]
Czy to nie tragicznie smutne: odstąpią niektórzy od wiary? To najstraszniejsze, że ludzie, którzy
deklarowali Bogu wierność, będą poddani naciskowi fałszywych nauk, będą pod wpływem nie
Bożych, ale demonicznych sił i praktyk, które odciągną ich od szczerego oddania się Chrystusowi.
Pan Jezus zaś stwierdza:
„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt. 24, 12-13)
To nie początek, ale koniec zbawia. Fałszywa ewangelia powiada: „Raz zbawiony, na wieki
zbawiony”. Pan Jezus ostrzega: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”.
W obecnych czasach nawet ci, który zdawałoby się niedawno się nawrócili, po krótkim czasie
odstępują od wiary. Czy to nie przykry widok? Czy to nie jest tragiczne?
Człowiek niestały, bez głębokich korzeni odstępuje od wiary. Porzuca Zbór, a jego serce na nowo
staje się ugorem i ziemią nieurodzajną. I nie chodzi tylko o ludzi dopiero co nawróconych.
Czasem zdarza się to z ludźmi, którzy wiele lat chodzili za Bogiem. Byli aktywnymi w Zborze,
prowadzili nawet jakieś służby, a dziś są poza Zborem.
Czy to nie tragiczne? Co Biblia ma do powiedzenia o takim człowieku?
Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów
świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest
gorszy niż poprzedni: Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości,
niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. [2P 2, 20-21]
Czasem ludzie opuszczający kościół próbują wmawiać w siebie, że opuszczają jedynie kościół,
czy lokalny Zbór, ale nie opuszczają Boga. Niestety, nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę.
Jezus utożsamia się z swoim ciałem, to jest kościołem za którego oddal życie.
Jest jego Głową. Jak więc można należeć jedynie do Głowy, nie należąc do Jego ciała?
Diabeł zrobi wszystko, byś należał do takich ludzi, którzy oszukują samych siebie. Jemu zależy,
byś powiększył szeregi ludzi, którzy odstępują od wiary. On użyje każdego pretekstu,
by odizolować cię od kościoła, którego Jezus umiłował tak, że wydał zań Samego Siebie.
Módlmy się o czas opamiętania dla takich osób. A też módlmy się o siebie, byśmy mogli wytrwać
w wierze do samego końca. „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”
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Charles R. Swindoll

czas z Bogiem

Wszyscy moi duchowi mentorzy mówili mi o wadze codziennego czasu z Bogiem. Idea
„czasu skupienia” (w polskim środowisku chrześcijańskim funkcjonują też określenia
„cichy czas” i „namiot spotkania” – przyp. tłum.) nie jest wymysłem nowym,
propagowanym przez współczesne ruchy odnowy w Kościele.
O potrzebie wewnętrznego wyciszenia się, skupienia na Bogu
i niezakłócanego niczym czasu modlitwy, nauczał sam Chrystus.

P

rozdzierał swoje serce i całą energię swoich emocji
kierował ku Niebu.

rzykłady osób, które czekały na Pana i spędzały
czas sam na sam z Bogiem, znajdziemy zresztą w
całym Piśmie Świętym. Takie chwile pomagały
biblijnym bohaterom w uprzątnięciu gruzu, który
nagromadził się w ich duszy. Życie według Bożych
wartości w środowisku, które odwróciło się do Jahwe
plecami, równało się niezrozumieniu, nieprzyjemnościom,
niebezpieczeństwom, stresowi. Chwile samotności były
okazją do zrzucenia z siebie tego ciężaru i czekania na
wskazówki od Pana.

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni,
ufaj Panu! (Psalm 27,14; Biblia Tysiąclecia)
Oto wezwanie z ust kogoś, kto ufności uczył się w
chwilach strachu, niepewności, zwątpienia – spędzając
całe noce na kolanach przed Najwyższym. Nie ma takiego
stanu ducha, w którym nie śmielibyśmy przyjść do Boga.
Czas z Bogiem... ?
Chyba nikt nie uczył się tej sztuki w bardziej drastycznych
okolicznościach niż Hiob. Utraciwszy wszystko,
co posiadał, Hiob nie zaprzestał zwyczaju stawania przed
Bogiem i adoracji swego Stwórcy:
Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi również tam
wrócę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie
pochwalone. (Księga Hioba 1,21; Biblia Praska)
Pomimo bólu i dezorientacji Hiob nigdy nie wyrzekł się tej
cichej ufności, nigdy nie przestał zwracać się do Boga
i oczekiwać Jego interwencji. Otoczony pseudoprzyjaciółmi, zawiedziony Bożym milczeniem, tak woła
do Tego, z którym kroczył ręka w rękę przez całe swoje
życie:
On zna dobrze drogę, którą idę, z doświadczeń zaś,
którym mnie poddaje, wyjdę czysty jak złoto.
Stopy me podążają Jego śladem, za Nim idę, nie zbaczam
w inną stronę. Nakazami warg Jego nie gardzę, słowa ust
Jego przechowuję w sercu. (Księga Hioba 23,10-12)

Jedną z osób, które praktykowały w swoim życiu
dyscyplinę wyciszenia przed Bogiem, był Dawid.
Jestem pewien, że ten niezwykły mąż stanu, żołnierz
i poeta uczył się spędzać długie godziny na rozmyślaniu
o Bogu już jako młodzieniec – pasąc owce swojego ojca.
W późniejszych latach, gdy przyszło mu uciekać przed
na wpół obłąkanym królem Saulem, modlitwa w
odosobnieniu była dla Dawida niegasnącym źródłem
pociechy i nadziei.
Czytając psalmy Dawida, odkrywamy trochę z atmosfery
jego spotkań z Bogiem:
Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie
i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu
zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skale nogi moje.
Umocnił kroki moje. (Psalm 40,2-3)
Nie są to słowa teoretyka, zawodowego tekściarza.
To pełne emocji wyznanie kogoś, kto był o krok od
śmierci, lecz w ostatniej chwili został uratowany.
Uznaj niewinność mą, Panie, bo przecież żyłem
sprawiedliwie. Panu zaufałem i nigdy się nie zachwiałem.
Wypróbuj mnie, Panie, przeniknij mnie, zbadaj moje
serce i nerki! (Psalm 26,1-2;)
Tak wołał do swojego Pana człowiek udręczony,
zaszczuty, prześladowany. Stając przed obliczem Boga,
Dawid nie potrzebował posiłkować się jakimiś tanimi,
zasłyszanymi gdzieś frazesami. On niemal dosłownie

Skupianie naszej uwagi na Jego charakterze,
przechowywanie Jego słów w sercu,
podążanie Jego śladem – o tym właśnie jest
czas z Bogiem! To decyzja, by wykroić kilka minut,
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godzin lub dni z naszych przeładowanych terminarzy
i spędzić je w samotności i ciszy.

To determinacja, by żadne okoliczności nie sprawiły,
byśmy ten rytm spotkań z Bogiem zarzucili.

Kilka słów o praktyce czasu z Bogiem:
Nie musisz nikogo kopiować. Bóg jest niezwykle
kreatywny i nie zostawił nam ustalonego wzorca audiencji
w Jego sali tronowej. Nie potrzebujesz spinać się w sobie,
by usłyszeć Boży głos. Bóg jest ci życzliwy i przemówi
do ciebie tak, byś wiedział, że to On. Nie traktuj czasu
z Bogiem jako kolejnej religijnej powinności. Po prostu
przychodź do Niego z otwartym, wyciszonym sercem.
Gdy w twoim życiu nadejdą skomplikowane sytuacje,
problemy po ludzku nie do rozwiązania, trudne decyzje o
dalekosiężnych skutkach, wtedy wyjdzie na jaw, czy twoje
życie duchowe oparte jest na solidnych podstawach. Bez
nawyku spędzania codziennego czasu z Bogiem, bez
regularnej lektury Biblii, bez zwyczaju osobistej modlitwy
niezwykle trudno będzie ci zachować właściwą – Bożą –
perspektywę na twoje sprawy.

Bo co może być ważniejsze niż czas z twoim Stwórcą?
Co może równać się z momentami, gdy słowa Jego
Księgi nabierają znaczenia i niczym ostry miecz
zdrapują rdzę z twojej duszy?
Co jest lepsze niż wsłuchiwać się w Jego myśli,
wczuwać się w Jego emocje, zestrajać się z Jego
charakterem?
Gdzie indziej znajdziesz takie odświeżenie, pociechę,
takie źródło wewnętrznej siły?
Z tych chwil spędzonych w oczekiwaniu na Boże
prowadzenie zrodzą się punkty zwrotne w twojej duchowej
wędrówce. Nie stanie się to od razu. Może upłynie wiele
czasu, setki zwyczajnych poranków bez gromów z Nieba
i aniołów u drzwi. Aż nagle, nieoczekiwanie, nadejdzie
taki dzień, gdy Bóg odkryje przed tobą kolejny element
swojego planu i zrozumiesz, jaki ma być twój następny
krok.

Przyjmij więc, proszę, moje wezwanie, by zacząć
spędzać z Bogiem czas – każdego dnia. A kiedy już
zaczniesz, nie zaniedbuj tego. Przynoś Bogu wszystko,
czym żyjesz i czekaj cierpliwie na Jego podpowiedzi.

Biernacki Marian

skąd

?

taka niezdolność

N

aturalną cechą człowieka jest samowola i
nieposłuszeństwo. Zainfekowany duchem tego
świata buntuje się przeciwko Bogu i kieruje się
uporem własnego serca. Nawet gdy czasem zechce mu się
zrobić coś po Bożemu, to i tak zaraz potem powraca na
własne ścieżki. Biblia uczy, że człowiek żyje albo według
ciała, albo według Ducha. Ci, którzy żyją według ciała,
kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według
Ducha - tym, co duchowe [Rz 8,5].
I nie jest tak, że człowiek żyjący według ciała może
myśleć i działać w sposób duchowy. Słowo Boże objawia,
że cielesny człowiek jest wręcz niezdolny do tego.
Nie potrafi podporządkować się Bogu.
Cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się
one prawu Boga, nawet nie są w stanie [Rz 8,7].

Brak podporządkowania to poważny problem
współczesnego chrześcijaństwa. Wspaniali, inteligentni
i utalentowani ludzie - mimo najlepszych chęci - potykają
się o swą cielesność. Nie są w stanie podporządkować się
Bogu. Przyłączają się do wspólnoty chrześcijańskiej,
uaktywniają się w niej, lecz po jakimś czasie biblijne
zasady życia i służby w zborze zaczynają ich irytować.
Do tego stopnia są z nich niezadowoleni, że jawnie się im
sprzeciwiają, po czym wycofują się i całkowicie od zboru
odchodzą. Cielesność nie chce i nie potrafi się poddać.
Zawsze chce postawić na swoim.
Cechą prawdziwych chrześcijan jest uległość.
Napełnieni Duchem Chrystusowym zyskują zdolność do
podporządkowani się wszelkiej władzy sprawującej rządy.
Bez trudu i żalu porzucają ścieżki samowoli i sprzeciwu.
Z łatwością ulegają jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
Normalna społeczność chrześcijańska nie jest polem do
ścierania się poglądów i kłótni o słowa. Jest wspólnotą
osób duchowych, a więc zdolnych do uległości
i podporządkowania.

Nowoczesny człowiek ceni sobie wolność. Odmienia ją
przez wszystkie przypadki i chlubi się swą
niepodległością. Deprecjonuje i wyśmiewa uległość.
Ten sposób myślenia nie omija też chrześcijan, którzy
wolności w Chrystusie coraz częściej zaczynają nadawać
cechy pospolitej niezależności i samowoli.
Ich nieumartwiona cielesność szuka swobodnej dla siebie
przestrzeni i szerokim łukiem omija miejsca, gdzie
wymagana jest uległość.

Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie
diabłu, a od was ucieknie [Jk 4,7].
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Colleen Swindoll Thompson

"On wziął . . .

zmieniając sposób myślenia

pobłogosławił
i połamał. . . ”
Pismo Święte mówi:
To był chleb,
którymi ludzie, chleba spragnieni
tamtego dnia zostali nakarmieni.
I przez ten czyn prosty
- taki dziwny,
Jego - dwoje oczu,
oszołomione bólem chłosty
(którego Życie umarło na krzyżu,
w ranach przebite gwoździem
i mieczem);
te dwoje oczu się otworzyło,
ich Zmartwychwstałego Pana,
w tym zobaczyło.
Panie, kiedy boję się być
łamanym chlebem i nalałam wino
specjalnie dla Ciebie,
by człowieka głód zaspokoić
i ugasić jego pragnienie,
Ty pierwszy miałeś to błogosławić
jako śmierci Twej wspomnienie.

ZMIENIASZ SWOJE ŻYCIE

C

zasem myślimy sobie, że szczęście w pewnym
momencie po prostu pojawi się w naszym życiu.
Przypuszczamy, że jeśli wydarzy się określona rzecz
lub uda nam się uzyskać oczekiwany rezultat, wtedy szczęście
zagości u nas na dobre.
Jeżeli jednak to, w co wierzymy, nie opiera się na prawdzie
Słowa Bożego, napotykane przez nas wyzwania mogą
wywrócić nasze życie do góry nogami. Jeśli to, czego
oczekujemy, NIE dojdzie do skutku, możemy popaść
w ogromne rozgoryczenie. Szczęście okaże się mrzonką.
Najważniejszym stwierdzeniem Apostoła Pawła na temat
duchowej przemiany jest zdanie z Listu do Rzymian 12,2:
"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne
I co doskonałe."
Pomyśl o innych rzeczach, które Paweł mógł w tym temacie
nadmienić. Mógłby przecież powiedzieć o tym, jak
przemienia nas przebywanie w Bożej obecności...
Jak kształtuje nas posłuszeństwo biblijnym zaleceniom...
Jak ogromny wpływ ma na nas trwanie we wspólnocie
wierzących czy w modlitwie... Są to niezwykle ważne
elementy życia chrześcijańskiego. Apostoł Paweł postanowił
jednak nie wspominać o żadnym z powyższych w swoim
podsumowaniu życia duchowego. Dlaczego?
Oczywistym dla niego było to, że sposób myślenia stanowi
istotę naszego charakteru i duchowej przemiany.

Ruth Graham
(tłumaczenie A. Podkowicz)

wspaniałomyślność
Jezus nauczał, że prawdziwych chrześcijan
będzie można poznać po ich miłości. I to nie
tylko okazywanej tym, którzy ją
odwzajemniają. Często to właśnie
wielkoduszność wobec nieznajomych,
a nawet wrogów stanowi najlepsze
odzwierciedlenie nauczania Jezusa.
Ludzie obserwujący nasze postępowanie,
nawet jeśli sami nie są przedmiotem naszej
miłości, są oszołomieni tym co widzą.
Wyobraźmy sobie pokrzywdzonego
pracownika będącego chrześcijaninem,
który modli się o swojego szefa, choć ten
niesłusznie wyrzucił go z pracy.
Pomyślmy o sile oddziaływania pogrążonych
w żałobie rodziców,
którzy wybaczają pijanemu kierowcy.
Świat nie rozumie wspaniałomyślności.
Robi ona jednak na nim ogromne wrażenie.
Okazuje się bowiem, że nigdy nie jesteśmy
bardziej podobni do Boga niż wówczas,
gdy jesteśmy wielkoduszni wobec innych.
Bóg oddał swojego jedynego Syna,
aby objawić światu swoją miłość i dokonać
dzieła naszego zbawienia. Co takiego
mógłbyś zrobić dzisiaj, by czyjeś serce
otwarło się na Chrystusa?

Nasze przekonania są szynami,
po których biegnie życie.
Czasami próbujemy czytać Pismo Święte pod kątem
uzyskania szybkich sposobów na pozbycie się wewnętrznego
bólu. Jednak często jest tak, że "światło na końcu tunelu"
ukazuje się dopiero wtedy, gdy zdecydujemy się zbadać,
co dokładnie Słowo Boże mówi na temat naszego życia.
Warto zacząć od czytania Listu św. Jakuba. Autor w szczery
I praktyczny sposób omawia tam istotne kwestie w życiu
każdego wierzącego człowieka. Jakub przypomina nam,
co znaczy żyć w prawdzie, która, jak obiecuje Pismo Święte,
ma moc nas wyzwolić (J 8,32)
Gorąco cię zachęcam, abyś codziennie przeczytał kilka
wersetów z Listu św. Jakuba i zadał sobie 3 proste pytania:
1. Jakie prawdy znajdują się w tych wersetach?
2. Czy wierzyłem w coś, co jest sprzeczne z tymi prawdami?
3. Czy jestem gotów wyzbyć się fałszywych przekonań oraz
uwierzyć w prawdę Bożego Słowa?
Pamiętaj, że to, co myślisz na temat swojego życia oraz to,
w co wierzysz, ma bezpośredni wpływ na to,
jak wygląda twoje życie.
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Samuel Skrzypkowski

*

MŁODZIEŻY
...potrzebujemy seniorów
w Kościele

T

ytuł pewnego artykułu dotyczącego życia w zborze,
który przeczytałem kilka miesięcy temu,bardzo
zainspirował mnie do myślenia –

ograniczeni. Nie chcę się odnosić szczegółowo do
zarzutów, pragnę jednak wskazać na kilka aspektów tego,
dlaczego warto być w zborze wielkopokoleniowym,
w którym odnaleźć może się każde pokolenie, choć
jednocześnie każde musi iść na pewne ustępstwa. Cieszę
się i zabiegam o to, by być częścią zboru, w którym są
seniorzy, bo młodzi ich potrzebują.

„Życie chrześcijanina przypomina bardziej
jazdę autobusem, niż motocyklem.”
To zdanie zawiera w sobie wiele mądrości.
Motocyklista kojarzy mi się z wolnością. Może sam
wybrać sobie prędkość, z którą chce się poruszać, drogę,
jaką chce przejechać, zabrać ze sobą to, co uzna
za przydatne, zatrzymać się gdzie tylko zechce.

Biblia mówi, że Kościół składa się z wielu członków,
a wiara jest udziałem wielu pokoleń. W 1 Kor. 12:12-25
Bóg, przez apostoła Pawła, dobitnie daje do zrozumienia,
że zbór składa się z wielu członków. Nie może jedna cześć
ciała powiedzieć drugiej, że jej nie potrzebuje.
Kościół składa się z osób, których życie zostało zmienione
przez Boga, one mu zaufały i otrzymały Ducha Świętego.
Są to kobiety i mężczyźni różnego pochodzenia, różnego
statusu społecznego, różnych talentów i obdarowań oraz
różnego wieku. Jeśli ktoś chce zakładać

Natomiast jazda autobusem wydaje się znacznie mniej
ekscytująca. Często jest w nim duszno, tłoczno, porusza
się powoli, trzeba dopasować się do zarządzeń kierowcy,
co jakiś czas znajdzie się pasażer ochoczo pałaszujący
kanapki z jajkiem i kiełbasą, której zapach mogą wdychać
pozostali podróżujący. A jednak to autokar może dojechać
znacznie dalej niż motocykl, ludzie, którzy mogą wydawać
się obciążeniem równocześnie mogą stać się wielką
pomocą jeśli wydarzy się coś złego. Kierowca nie
ogranicza na siłę praw pasażera, a raczej go chroni.
Jeśli ktoś zgłodnieje to może wspomniany wyżej
podróżujący z kanapką chętnie poczęstuje innych.
Myślę, że podobnie może być z tym jak młodzi ludzie
patrzą na członkostwo w zborze. Młodość pragnie
wolności. Bycie członkiem zboru to jednak z pozoru wiele
ograniczeń -szczególnie w zborze wielopokoleniowym.
Często słyszałem narzekania na to, że seniorzy mogą
hamować młodych ludzi w ich życiu duchowym.
Zarzuty były zawsze podobne – chcemy bardziej
współczesnej muzyki na nabożeństwach, a ona nie podoba
się starszym, chcemy bardziej dynamicznego,
„dzisiejszego” pastora, ale starsi nie zawsze rozumieją
jego przekaz, starsi nas krytykują, czepiają się naszego
ubioru, itd. Z pewnością również się spotkałeś z
podobnymi zarzutami. Niektóre są absurdalne, inne
zrozumiałe, wszystkie jednak mają jeden wydźwięk –
lepiej byłoby jechać motocyklem, albo przynajmniej grupą
motocykli, niż autobusem, w którym czujemy się

i prowadzić konkretnie sprofilowany zbór,
to myślę, że nie rozumie czym jest Kościół.
Budowanie społeczności wierzących dla artystów,
biznesmenów, mężczyzn, Polaków, młodzieży, itd.
o pomysły niezgodne z Bożym planem dla Kościoła.
W Starym Testamencie widzimy wielką wartość
wielopokoleniowości – Bóg jest Bogiem Abrahama,
Izaaka, Jakuba – to dziadek, syn i wnuk.
Psalm 145 wzywa nas do tego, by pokolenie przekazywało
kolejnemu pokoleniu prawdę o dziełach Bożych
i opowiadało o Jego potędze.
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W Nowym Testamencie nic się w tym aspekcie nie
zmieniło. Wspaniale obrazują to słowa apostoła Pawła,
który pragnie pobudzić Tymoteusza do rozpalenia na nowo
dary łaski Bożej (2 Tym. 1:6). Jednym z argumentów jest
zachęta adresata do tego, by wspomniał korzenie swojej
wiary – „Zadomowiła się ona w babce twojej Loidzie
i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie
żyje” (2 Tym. 1:5).
Ile tutaj jest „wiar”? Każde pokolenia ma swoją?

Jeśli ten świat będzie po nas istniał, to metody pewnie się
zmienią i za parę lat nikt już nie będzie pamiętał o wielu
z nich, a Kościół z pewnością będzie dalej działał tak,
jak troszczyć się o niego będzie Jego Pan.
Seniorzy pomagają mi o tym pamiętać.

Nie.

Jest jedna wiara, która przechodzi z pokolenia
w pokolenia. Jakże mocno potrzebujemy takiego
spojrzenia dzisiaj w naszych wspólnotach.

S

eniorzy przeszli przez wiele problemów i pytań,
które wciąż stoją przed młodymi. Promil ludzi
żyjących w naszym kraju wywodzi się z domów, w
których mogli nauczyć się życia zgodnego z nauką Pisma
Świętego. Jeśli ktoś nie doświadczył tego przywileju, to
od kogo ma się uczyć tego jak żyć, by podobać się Bogu?

Ich świadectwa nawrócenia, służba jaką pełnili przed
wielu laty, kazania jakich słuchali, konferencje i obozy, na
które jeździli, pieśni, które pisali, grali i śpiewali, są
dowodem tego, że nie w nowościach i naszej kreatywności
(choć jest ona ważna) jest wzrost Kościoła, a w Bożym,
niezmiennym działaniu.

Skąd młody mąż i ojciec ma się dowiedzieć jak
w odpowiedzialności przed Bogiem prowadzić
swoją rodzinę?
Skąd młoda dziewczyna ma się nauczyć tego,
jaki jest Boży plan dla jej życia?

S

eniorzy uczą wytrwałości w wierze.
Żyjąc w najbardziej zamożnych i pokojowych
czasach naszego narodu, łatwo wpaść w
zniechęcenie czy wątpliwości dotyczące Boga, gdy
napotykamy problemy na naszej drodze. Przecież Bóg nas
kocha, dlaczego więc dopuszcza choroby, potknięcia,
porażki i wiele innych smutków? W czasach dostatku,
wiara staje się bardzo krucha. Ponownie wielką pomocą
stają się seniorzy.
W naszym zborze jest brat, który ma ponad 90 lat
i w swojej młodości był więźniem
w pięciu obozach koncentracyjnych.
Mamy siostry, których dzieci zmarły,
gdy były bardzo małe. Mamy wdowy
i wdowców. Mamy ludzi, którzy żyją
w bardzo skromnych warunkach
i zmagają się z całym mnóstwem
chorób. Mamy ludzi, którzy przeżyli
powodzie i pożary, okupacje,
zniewolenia i konspiracje związane
ze swoją wiarą.

Wedle słów z Tytusa 2 rozdziału, odpowiedzialne
są za to starsze pokolenia.
Ponadto obserwuję jak młodzież ma wiele pytań lub
problemów, z którymi się zmaga, samemu próbując je
rozwikłać. To wielka radość
i błogosławieństwo móc udać
się do ludzi, którzy od wielu lat
chodzą z Bogiem, po rady
i wskazówki. Wielką zachętą
dla mnie było to, gdy nie dawno
pewna młoda para z naszego
zboru zaczęła się ze sobą
spotykać i na osobności udali się
do kilku rodzin seniorów
z naszego zboru, aby zapytać ich
o poradę odnośnie związków
i tego, czy są dla siebie
odpowiedni.

Od kogo innego uczyć się wytrwałości
w wierze i mądrości w życiu, jeśli nie
od nich?

Ja, jako młody pastor, gdy mam
jakiś nowy pomysł dla życia zborowego, zawsze staram się
go konsultować z każdym pokoleniem, szczególnie tym
najstarszym, aby zapytać ich o to czy jest właściwy
i słuszny z ich perspektywy.
Takie spotkania są zawsze pomocne i dają mi wiele
materiału do przemyśleń.

Ich wiara również się trzęsła, a jednak wytrwali i dalej
wiernie idą za Jezusem. Zawsze będę pamiętał modlitwę
nieżyjącej już siostry ze zboru w Rudce, przy granicy
z Ukrainą, która przeżyła rzeź wołyńską i w każdej
modlitwie dziękowała Bogu za dar życia.
Mnóstwo problemów, z którymi zmagamy się dzisiaj,
jest bardzo mała w porównaniu z tymi, przez które przeszli
nasi poprzednicy – często mamy za co dziękować Bogu,
a tego nie dostrzegamy.
Te natomiast, które faktycznie są trudne, nie są dla wiary
nowe. Ktoś już się z nimi zmagał. Zazwyczaj jest to ktoś
uwielbiający Boga wraz z nami w niedzielę. Z pewnością
ta osoba chętnie cię wspomoże i wesprze w tym, z czym
zmagasz się dzisiaj, a z czym ona zmagała się kiedy ciebie
nie było jeszcze na świecie.

Co jakiś czas powstają nowe, kreatywne pomysły na
ewangelizację, prowadzenie zboru, uczniostwo, służbę, itd.
Łatwo się nimi zachłysnąć i wpaść w myślenie, że teraz,
dzięki tej nowości, zdobędziemy świat dla Chrystusa
i nadejdzie upragnione, wielkie przebudzenie.
Bycie częścią wielopokoleniowego zboru uczy mnie tego,
bym nie wpadł w młodzieńczą pychę swoich własnych
umiejętności, pomysłów i mocy na życie i rozwój
Kościoła, ten bowiem należy do Chrystusa.
To Zbawcy dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi
(Mat. 28:18). To Jezus go buduje, chroni i rozwija
(Mat. 16:18, 1 Kor. 3:6-7) i czyni to niezmiennie
od dwóch tysięcy lat.

Gdy nikt jeszcze nie słyszał o naszych
współczesnych nowinkach Kościół rósł,
bo to nie w metodach jest jego zwycięstwo,
a w rękach jego Pana.

D
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la młodego pokolenia modlitwa jest wyzwaniem.
W czasach krótkich filmików na YouTubie,
zwięzłych smsów i postów na portalach
społecznościowych, trudno nam skupić uwagę na dłużej
niż kilka minut, bez utraty wątku. Niestety ta choroba
cywilizacyjna odbija się na naszej dyscyplinie duchowej –
poznawaniu Słowa i modlitwie.
Wytrwała modlitwa nie jest domeną naszego pokolenia.
Dzięki Bogu, inaczej jest z seniorami.
Z mojej obserwacji wynika, że są oni bardzo
zdyscyplinowani w życiu z Bogiem i wielu z nich potrafi

A jeśli Pan Bóg pozwoli, to też kiedyś będę seniorem, chcę
się uczyć od tych, którzy już teraz występują w tej roli
i wychodzi im to wyjątkowo dobrze.
Ponad to sprawdza się tutaj nauka Jezusa

bardzo wytrwale się modlić. Marcin Luter powiedział
„Być chrześcijaninem i się nie modlić, jest tak samo
możliwe jak żyć i nie oddychać.”
Myślę, że to właśnie brak modlitwy wpływa na to,
że nasze życie duchowe jest często kruche i słabe.

„A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak
samo i wy” (Łuk.6:31).
Chcesz być szanowany w przyszłości, gdy będziesz
w podeszłym wieku?
Szanuj dzisiaj tych, którzy są seniorami.
Niech widzą to ci, którzy już teraz idą w nasze ślady.

Seniorzy są często oddychającymi płucami naszych
zborów. Powierzają Bogu w modlitwie cały Kościół,
pamiętają o chorych, o przywódcach, o codzienności
zborowej, pamiętają również o dzieciach i młodzieży.
Nie mam wątpliwości, że wiele nawróceń młodych ludzi,
szczególnie wychowanych w domach wierzących, została
„wyklęczanych” i „wymodlonych” przez ich rodziców
i dziadków. Nie wiem jaka będzie kondycja naszych
zborów, gdy to my, dzisiaj młodzi, staniemy się
najstarszym pokoleniem w zborze. Jeśli nasze życie
modlitewne się nie zmieni i dalej będzie tak słabe, to jest
czego się bać. Dziękujmy seniorom za ich modlitwy.
Dziękujmy Bogu za naszych seniorów.

Życie chrześcijanina przypomina bardziej jazdę
autobusem, niż motocyklem. Nie wiem jak ty, ale ja
chcę jechać ze wszystkimi, którzy uwierzyli przesłaniu
Ewangelii i w pokorze chcę się od nich uczyć.
Szczególne warto jechać z seniorami. Jeśli jako młode
pokolenie będziemy dla nich pomocni, wyrozumiali
i zachęcający, z pewnością odpłacą nam tym samym.

D

o ról życiowych można się przysposabiać, aby
mądrze postępować kiedy już w nie wejdziemy.
Do bycia małżonkiem, rodzicem, czy pastorem,
starałem się na tyle na ile to możliwe przygotować.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
zwietrzałej soli
– o wyzwaniach dorosłej codzienności

Młodzi ludzie, dla których dorosłość jawi się jako utopijna wolności i niezależności, często obserwując
otaczający ich świat, jednego są pewni: gdyby to oni byli na miejscu swoich rodziców
na pewno żyliby lepiej. Pełni entuzjazmu i idealizmu snują wizje przyszłości,
w której nie będą powielali błędów dorosłych
i w końcu uczynią ten świat lepszym.

K

ażde młode pokolenie z typową dla siebie energią
wkracza w życie kościoła, podejmując przeróżne
inicjatywy, angażując się w misje, ewangelizacje,
szereg służb i działań. Jedni snują wielkie marzenia
o zagranicznych misjach, inni widzą swoją przyszłość
w rozwoju lokalnego kościoła - chcą zmieniać i naprawiać
wszystko to, co wydaje im się wymagające zmiany
i naprawy. Są pełni pasji i przekonania, że wkrótce nastaną
dla nich lepsze czasy.
Z niecierpliwością czekają, kiedy będą niezależnymi
dorosłymi kształtującymi otaczającą ich rzeczywistość.
Wiedzą, że jak tylko w pełni wejdą w dorosłość nic już nie
będzie takie samo, wszystko zmieni się na lepsze –
ich życie i kościół, który będą aktywnie tworzyć.

Gdy nadchodzą lepsze czasy, a przyszłość dotychczas
widziana przez różowe okulary staje się codziennie
smakowaną rzeczywistością nagle znika energiczna,
rozentuzjazmowana młodzież, a w kościele pojawia się
nowe pokolenie młodych dorosłych, którzy odkrywają,
że dorosłość nie jest do końca synonimem wolności
i niezależności. Szereg zobowiązań zawodowych,
poczucie odpowiedzialności, przeróżne zależności
społeczne i ekonomiczne zdają się oplatać niczym sieci.
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Nieustanna presja i tempo, sprawiają, że nie czują się
wolnymi ptakami, lecz bliżej im do ciągle popędzanych
koni wyścigowych. Również nie wszystkie marzenia się
spełniają, co chwilę na drodze życia stają różne małe

i większe rozczarowania, a pierwszym z nich jest
zderzenie ze faktem, że nie zawsze ma się taki wpływ na
kształtowanie rzeczywistości, jaki by się chciało.

Nie poddawaj się,
twoja misja właśnie się zaczyna!

K

iedy spotykamy się z najbardziej
rozczarowującym obliczem dorosłości, na które
nikt nas nie przygotował, o którym nikt nie mówi,
bo lepiej cały czas zachwycać się wspaniałym potencjałem
teraźniejszej młodzieży niż zawracać sobie głowę tym,
co dzieje się z tymi, którzy wczoraj nią byli, warto
zatrzymać się na chwilę, wziąć głęboki oddech
i uświadomić sobie parę ważnych prawd.
Nie każdego z nas czeka życie „wielkiego bohatera wiary”,
o którym w przyszłości napiszą książki, ale każdy z nas
ma dwa ważne zadania:
- Nie pozwolić, abyśmy stali się
zwietrzałą solą;
- Niezależnie od tego, jak potoczyło się
nasze życie,
kim jesteśmy i co robimy, na małym polu
naszej codzienności tworzyć kulturę
w oparciu o standardy Ewangelii.
Wielu osobom wydaje się, że
chrześcijańskie życie ma znaczenie tylko
wtedy, kiedy dokona się czegoś wielkiego
albo kiedy za przykładem największych
ascetów odetnie się od wszystkiego
i niczym pustelnik w swojej pustelni zaszyje się
w bezpiecznej warowni swoich poglądów oraz wąskim
gronie znajomych, którzy je podzielają.
A może chodzi o coś zupełnie innego?
Moja mama wyprawiła mnie w dorosłość z przykazaniem:
„Nigdy nie stań się ugotowaną żabą”.
Słowa te odnoszą się do często powtarzanej w naszej
rodzinie anegdotki: Podobno, aby ugotować żabę,
nie można wrzucić ją od razu do wrzątku, gdyż zaraz
wyskoczy; należy włożyć ją do zimnej wody, którą powoli
się podgrzewa – żaba zanim zorientuje się, co się dzieje,
jest już ugotowana.
Łatwo zachowywać chrześcijańskie standardy,
kiedy idąc pod prąd popkulturowej rzeczywistości
jednocześnie odcinamy się od otaczającego nas świata
zamknięci w małym, ciasnym światku swoich
współwyznawców.
Z drugiej strony powszechnie spotykanym problemem
jest delikatne, „niegroźne” przesuwanie granic oraz
„malutkie” naginanie i przekraczanie chrześcijańskich
standardów, które doprowadziło do zdewaluowania
przesłania Ewangelii.

Naturalnym wydaje się upodobnianie do otoczenia,
przyjmowanie powszechnych wzorców, naśladowanie
postaw w myśl zasady „z kim przystajesz, takim się
stajesz”.
W wielu przypadkach nie wiemy nawet kiedy, ale
chrześcijaństwo stało się podobne do tej ugotowanej żaby.
Swoistą sztuką i wyzwaniem jest zachowanie złotego
środka - nie alienowanie się, ale też nie pozwalanie sobie
na przesuwanie granic, których przesuwanie
i przekraczanie moja mama metaforycznie przedstawiała
jako powoli podgrzewaną wodę. Pozwolę sobie zatem
stwierdzić, że jednym z największych wyzwań i zadań,
jakie mamy przed sobą to nasze codzienne życie.

Naszym zadaniem jest żyć wśród sąsiadów,
współpracowników i znajomych, w taki
sposób, aby pielęgnować standardy
Ewangelii, by chrześcijaństwo przez nas
reprezentowane nie stało się zwietrzałą solą, sloganem,
czymś zupełnie zdewaluowanym.
Drugie ważne zadanie, jest
komplementarne do pierwszego.
Kiedy zapominamy o tym, by na małym
polu naszej codzienności tworzyć kulturę
opartą o standardy Ewangelii niezwykle
łatwo stać się zwietrzałą solą.
Kiedy nasze chrześcijaństwo skupia się
tylko na zachowaniu i ochronie przesłania
Ewangelii stajemy się podobnie do rycerzy
opiekujących się drogocennym skarbem,
którzy dostrzegając wiele czyhających
niebezpieczeństw zamykają się w
niedostępnej warowni.
Kiedy zapominamy, o tym by rozgłaszać cnoty Tego,
który nas powołał z ciemności do cudownej swojej
światłości ( 1P 2:9) poprzez budowanie naszej
codzienności w oparciu o nie, zaczynam postrzegać
codzienność jako zagrożenie dla nich. A naturalnym
następstwem tego jest izolacja od otaczającej nas
rzeczywistości i oderwanie chrześcijaństwa od życia.
Natomiast chrześcijaństwo, które nie kształtuje życia oraz
rzeczywistości staje się puste, pozbawione swojej treści
i wartości niczym zwietrzała sól.
Rozgłaszanie cnót naszego Zbawiciela oraz kształtowanie
naszej codzienności i kultury w oparciu o Jego Słowa,
mogą się stać pasją życia, pięknym celem, i treścią
codziennej egzystencji.
Mogą nadać życiu kolorów, wypełnić je radością, sensem
oraz szczęściem.
Codzienność nie musi być szara, kiedy odbija Bożą
jaśniejącą i zachwycającą rzeczywistość.

Anna Kwiecień

„COKOLWIEK ROBISZ, ZNAJDŹ SKONCENTROWANĄ NA BOGU WYSŁAWIAJĄCĄ
CHRYSTUSA, PRZESIĄKNIĘTĄ BIBLIĄ PASJĘ SWOJEGO ŻYCIA I ZNAJDŹ SPOSÓB,
ABY MÓWIĆ O NIEJ, ŻYĆ NIĄ I ZA NIĄ UMRZEĆ.”
J. Piper
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wspomnienie

Tadeusz Puc
(1937-2019)

Tadeusz urodził się w rodzinie Władysława i Leonardy
w dniu 2 stycznia 1937 roku w miejscowości
Mircze k/ Hrubieszowa. Był jednym z sześciorga rodzeństwa
wśród dwóch braci i trzech sióstr. Od dzieciństwa uczęszczał
do kościoła, a jako młodzieniec zaczął udzielać się
w kościelnym chórze. To właśnie - jak wspomina - śpiewając
w kościele wypatrzył w kościele swoją przyszłą małżonkę,
Leokadię, którą poślubił w lipcu 1960 roku.
W tym roku minęła właśnie 59 rocznica ich ślubowania
małżeńskiego. Wkrótce na świat przyszła na córka Bogumiła,
a potem syn, Waldemar. Tadeusz był mistrzem budowlanym
z uprawnieniami. Jako ceniony pracownik otrzymał propozycję
przeprowadzenia się do Kołobrzegu i sprowadzeniu tu swojej
rodziny. Stało się to w 1970 roku, gdzie Tadeusz podjął pracę
w Kołobrzeskim Przedsiębiorstwie Remontowo - Budowlanym,
a potem w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Ponadto pracował
również przy budowie i remontach domów prywatnych.
Zaradny, pracowity, perfekcyjny w wykonywanej pracy (tą cechę
przejął jego syn,Waldemar), był lubianym i szanowanym w
swojej pracy i otoczeniu. Przyjazny ludziom nie odmawiał
pomocy tym, którzy się do niego zwracali.
Uwielbiał wędkarstwo, a szczególne jego hobby to zbieranie
grzybów. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.
Niestety, oprócz najstarszej żyjącej siostry Stanisławy,
wcześniej pożegnał swoich rodziców i swoje rodzeństwo.

Jednak najważniejszą datą w jego życiu był
dzień 10 grudnia 2006 roku.
Na skutek słuchania Ewangelii całym sercem
nawrócił się do Boga i na dowód swojej
wiary został ochrzczony w Kościele Chrystusowym.
Od tego momentu razem małżonką i córką Bogumiłą,
które dwa lata wcześniej podjęły decyzję oddania się Jezusowi,
Tadeusz z małżonką zawsze modlił się o swoje dzieci,
wnuki i prawnuki, by i one mogły poznać Jezusa, jako swego
osobistego Zbawiciela. Będziemy go wspominać jako
miłego i gorliwego brata w Chrystusie w nadziei
zobaczenia się z nim w naszej niebiańskiej ojczyźnie.
Wyrazy współczucia i życzenia Bożego pokoju składamy
najbliższej Rodzinie:
małżonce Leokadii, siostrze Stanisławie, córce Bogumile
z mężem Zbigniewem, synowi Waldemarowi z żoną Marią,
wnuczkom: Damianowi z żoną Agatą, Arkowi z żoną Justyną,
Martynie, Radosławowi, prawnuczkom:
Hani, Władysławowi i Emilii oraz pozostałej Rodzinie
Pogrzeb br. Tadeusza Puca na którym usługiwali:
Tadeusz Witkowski i Piotr Karel odbył się 14 września br.
Życzeniem rodziny było, by zamiast kwiatów złożyć ofiarę
na kołobrzeskie hospicjum. Zebrano sumę: 1710 zł

MLODZIEZ

Amelia Miszke
i Natalia Celińska
– autorki tekstu

C

zęsto witamy u nas w zborze nowe osoby. Tym razem
zawitała u nas młodzież z Polkowic oraz ich lider
Tomek Jakubowski wraz ze swoją rodziną..
27 sierpnia zaczęliśmy wieczorne spotkania na których
omawialiśmy List Św. Jakuba.
Spotkania prowadził lider młodzieży z Polkowic Tomasz
Jakubowski. Przerabianie listu i śpiewanie, poznanie nowych
pieśni, których nauczyliśmy się od tej młodzieży było dla nas
dużym świadectwem. Niestety List Św. Jakuba okazał się tak
ciekawy i tak interesujący, że nie daliśmy rady go skończyć
w tydzień tak, jak planował Tomek.
Dwa fragmenty, które nas poruszyły to: (Jakub 1,5a,1,19-22).
„Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który
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wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu
dana.Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy
człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia,
nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego,
co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud
i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione
w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami,
oszukującymi samych siebie”.
Co dało nam wiele odpowiedzi, co do wydarzeń... , chociażby
z ostatnich wakacji i obozu młodzieżowego w Ostródzie.
Zauważyliśmy, że mają bardzo liczną grupę osób,
która z chęcią rozważa Słowo Boże.

Zapraszamy

Pokoje gościnne w budynku kościelnym:
Stały dostęp do internetu, miejsce do parkowania samochodu

Nauczyli nas dwóch pieśni, które zaśpiewaliśmy razem na
nabożeństwie niedzielnym u nas w kościele. Po spotkaniach
integrowaliśmy się różnymi ciekawymi grami i zabawami.
W pewien wieczór wspólnie wybraliśmy się na plażę i przy
nocnym blasku księżyca oglądaliśmy gwiazdy oraz kąpaliśmy
się w morzu. 30 września w piątek po południu pojechaliśmy
na kajaki na trasie Karlino - Wrzosowo. Razem przepłynęliśmy
około 18 kilometrów, co nam zajęło około 4 godzin. Na drodze
napotkaliśmy dużo przeszkód. Po fajnie spędzonym czasie
czekało na nas ognisko wraz z ciepłymi kiełbaskami.

Miłą niespodziankę sprawił nam także Tomek, mówiąc
w niedzielę kazanie. Podobno najtrudniejsze są pożegnania,
tak i było w naszym przypadku.
Bardzo miło ugościli nas w listopadzie w roku 2018 na
konferencji młodzieżowej u siebie w zborze.
W tym roku także wybieramy się do nich na konferencję,
która tak jak i poprzednia odbywa się w listopadzie
od dnia 22 do 24.
Bardzo miło wspólnie spędziliśmy czas i cieszymy się,
że przez te spotkania mogliśmy się bardziej zbliżyć do Boga.

Napisał do nas:
Witam serdecznie bracie Piotrze, z tej strony Tadeusz Panic z Wodzisławia Śl. Chciałbym krótko podzielić się świadectwem
z ostatniego czasu. Od kilku lat borykam się z problemem zdrowotnym kręgosłupa. Na początku czerwca stan mojego zdrowia
uległ drastycznemu pogorszeniu – doszło do częściowego paraliżu, odrętwienia prawej nogi z potężnym bólem, który mi
towarzyszył. Każda pozycja sprawiała ból, stąd pozostało tylko leżenie i to wyłącznie na lewym boku (podobnie jak prorok
Ezechiel). Nie potrafiłem samodzielnie wykonywać prostych czynności, nawet tych fizjologicznych. We wszystkim pomagała mi
moja małżonka, Lucyna. Leżałem prawie trzy miesiące. Mój kręgosłup, jak określili lekarze jest w fatalnej kondycji. Zmiany
zwyrodnieniowo, przeciążeniowe prawie na ośmiu poziomach. Ale już dzisiaj jest lepiej. Mogę co prawda poruszać się
o kulach, ale samodzielnie. Dużo się rehabilituję, a Pan Bóg dodaje tego, co potrzeba. Wszystkie moje obowiązki Pastora
w Zborze w czasie nieobecności musieli przejąć bracia. Dlaczego o tym wszystkim piszę Bratu? Otóż w tym czasie kiedy byłem
przykuty do łoża boleści miałem możliwość słuchać niedzielnych nabożeństw transmitowanych on-line z Waszego Zboru.
Przez kolejnych 13 niedziel mogłem razem z Wami uczestniczyć w zgromadzeniach (nie opuściłem ani jednego). Prawie
poczułem się jak członek Waszego Zboru. Razem z Wami modliłem się, śpiewałem, słuchałem świadectw i Słowa.
W związku z powyższym chciałem Tobie, ale również całej Społeczności podziękować za błogosławiony czas. Każdego
niedzielnego poranku z niecierpliwością czekałem godziny 10,00. Wykonujecie dobra pracę, niech Pan w obfitości błogosławi
Waszą służbę. Cieszę się, że mogłem razem z wami wspólnie chwalić Pana. Bracie Piotrze niech Pan wzmocni, posili Cię
i błogosławi Twoją odpowiedzialną służbę. Gdybym mieszkał w okolicy Kołobrzegu na pewno przyłączyłbym się do Waszej
Społeczności. Dziękuję Bogu że jesteście:). Kończąc – ostatnio słuchałem twego wykładu na temat: znaki i cuda- niezmiernie
ważny i aktualny temat, a jednocześnie bardzo dobrze wyważony. Również w związku z tym chciałbym zapytać czy może
publikowałeś ten temat, chętnie bym skorzystał, bo taka jest potrzeba, aby przybliżyć tą tematykę również w naszym Zborze.
. Niech Pan ma Was w opiece i obficie błogosławi. Pozdrawiam serdecznie, pozostańcie z Panem.
Tadeusz Panic (pastor Zboru w Wodzisławiu Śl.)

GOŚCIE W ZBORZE

W

e wrześniu naszych niedzielnych
nabożeństwach mieliśmy okazję nie
tylko gościć, ale korzystać z usługi
Słowem Bożym braci:
Tomasza Jakubowskiego z Polkowic, który
mówił na temat szukania Pana w dniu niedoli.
Z kolei tematem kazania pt. „Tani bilet do
Tarszysz” była usługa pastora Zdzisława
Józefowicza z Bydgoszczy. W ostatnią
niedzielę września dzielił się Słowem br.
Roman Gaweł z Misji „Szalom” z Oświęcimia.
Zbór dziękuje za budujące kazania.
Niech pozostaną w serach słuchaczy,
by służyły duchowemu wzrostowi uczestników
nabożeństw.

Spotkanie Rady Kościoła

W

*

dniach 16 -18 września w ośrodku PROEM w Zakościelu
obradowała Rada Kościoła Chrystusowego w RP.
Oprócz omawiania kilkunastu spraw bieżących dotyczących
poszczególnych Zborów, głównie w rozmowach i podejmowanych
decyzjach skupiono się na przygotowaniach do zbliżającego się Jubileuszu
100-lecia Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich (czerwiec 2021).
Ponadto ustalono, że najbliższy Synod Kościoła jaki odbędzie się
11-13.06. 2020 wybierze nową Radę Kościoła i Prezbitera Naczelnego.
Zachęca się Zbory do modlitwy o pomyślną przyszłość działań Kościoła
i jego rozwój. Miło poinformować, że Zbory takie jak: Siemiatycze,
Grudziądz, Sosnowiec zbudowały bądź rozbudowały swoje siedziby.
Obecnie trwa budowa nowego obiektu sakralnego w Białej Podlaskiej,
a przygotowują się
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październik
03 Czwartek - Spotkanie z ofiarami Holokaustu
10 Wtorek - Grupy Domowe. T: Debora i Barak.
T: Gdzie ci mężczyźni?
13 Niedziela - Święto Żniw.
Usługa pastora Marka Kurkielewicza
22 Wtorek - Grupy Domowe.
T: Gedeon. W słabości człowieka moc Boża.
24 Czwartek - Spotkanie odwołane
25 Piątek
- g. 18,00 spotkanie dla kobiet
31 Czwartek - wykład: O kremacji ciał

Nabożeństwo Niedzielne godz.10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz.18.00

ROCZNICE ŚLUBU

45 lat pożycia małżeńskiego w dniu 5 X obchodzą
Bogusława i Józef Łachwa

40 lecie

ślubu w dniu 13 X obchodzą

- o nabożeństwa i uroczystości w październiku
- o rozpoczynające się spotkania Grup Domowych
i ich liderów
- o pomyślność dla studentów
- o dzieci i młodzież
- o uroczystość Święta Żniw
- o spotkanie z gośćmi z Izraela
- o spotkanie dla kobiet
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla:
J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, Z. Dołkowskiej,
J. Lewandowskiej, J. Grudzińskiej,
J. i E. Witkowskich, L. Puc, R. Kakowskiego,
Ruth Zagrodnik, J. Klamut, D. Ostrowskiej,
D. Ryżyk, Edwarda Pawłowskiego, Pawła
fot.M.J. Cieślara
Karel
- o bezpieczne powroty M. Polakowskiego
i D. Mijewskiej
- o pełny powrót do zdrowia Z. Gutkowskiego
i br. Tadeusza Panica z Wodzisławia Śl.
- o pomoc dla br. Leszka Biśty z Żywca i jego
małżonki w opiekowaniu się mężem
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy Karel
- o zbawienie Anity z Niemiec i rodziny Sękowskich
- o przekaz nabożeństw na on-line

Gabriela i Zenon Paruszkiewiczowie

35 lecie ślubu w dniu 27 X obchodzą
Grażyna i Tadeusz Witkowscy
01 Angelika Sękowska
05 Artur Dziadosz
06 Janina Grudzińska
07 Elżbieta Kaczmarek
08 Lilianna Graban
08 Bartłomiej Celiński
09 Zbigniew Babicz
09 Magdalena Seń
13 Irena Rosińska
14 Tadeusz Cymerman

Szczęśliwym Parom, Jubilatom życzymy dalszych
pięknych lat w miłości, wzajemnym zrozumieniu,
a przede wszystkim w Bożym błogosławieństwie.
„Niech ci błogosławi z Syjonu Pan, który uczynił
niebo i ziemię.” (Psalm 134,3)

*

Grupy Domowe

*

Na nowo ruszamy ze spotkaniami małych Grup
Domowych. W roku szkolnym 2019/20 chcemy omawiać
temat: Sędziowie, królowie i prorocy. W 18 spotkaniach,
jakie planujemy co drugi wtorek miesiąca, chcemy się
przyjrzeć niektórym postaciom biblijnym wskazującym
na potrzebę prowadzenia właściwego życia
chrześcijańskiego. Zachęcamy zborowników,
sympatyków do uczestniczenia w tych jakże pomocnych,
przyjaznych spotkaniach w małych grupach. Będziemy
mieli okazję nie tylko studiować Boże Słowo, lecz także
modlić się o siebie nawzajem. Zapytaj pastora
o możliwość dołączenia do którejś z 10 grup
w mieście i okolicy.

20 Emilian Witkowski
21 Teresa Szyszka
23 Agnieszka Froncala
24 Magdalena Pazio
26 Jan Lewandowski (sen)
27 Wiktor Kluzik
28 Helena Stępniewska
29 Magdalena Karel
29 Marek Stasiak
30 Ryszard Kakowski

Najlepsze życzenia urodzinowe składamy również:
Wiesławie Wasilewskiej (03), Mateuszowi i Dorocie
Witkowskim (03 i 31), Ruth Zagrodnik (10), Czesławowi
Dobrowolskiemu (10), Marcinowi Kulczyńskiemu (16),
Nastazji Kieruzel (17), Kornelii Downarowicz (17),
Joannie Piejko (23), Dariuszowi Lewandowskiemu (27),
Zygmuntowi Karel (31), Renacie Kicińskiej (31).

BLISCY SOBIE

