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GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

Rok XX(209)

(1 Kor.15.4)



To słowa jakie wypowiedział Jezus odnośnie znaków, które poprzedzą                                               
Jego powtórne przyjście na ziemię. Warto przeczytać cały 21 rozdział.                                                                                         
Niemalże cały świat, w tym i nasz kraj, ogarnęła panika i chaos z powodu koronawirusa 

siejącego strach i obawę o życie ludzkie. Najtęższe umysły naukowców pracują nad 
szczepionką, która zatrzymałaby te pandemię. Tymczasem możemy już dziś obserwować 
„lęk bezradnych narodów”, a Jezus powiada: „ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu 
tych rzeczy, które przyjdą na świat”. Czy uda się ową epidemię wygasić? 

Psalmista powiada: 

Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. 

Daj Panie Boże! Obawiam się jednak, jak mówi Jezus iż: 

Słońce nie będzie cię razić za dnia ani księżyc w nocy.  

„to dopiero początek boleści” (Mk. 13,8), a dalej dodaje: „Albowiem dni owe będą taką 
udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już 
nie będzie. A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na 
wybranych, których wybrał, skrócił te dni.” [Mk 13, 19-20]

Miejmy w pamięci te wszystkie dobre rady, jakie płyną od rządzących krajem i ludzi, którzy są 
w tej dziedzinie autorytetami. Nie bądźmy jednak ludźmi przesadnie bojącymi się.  

Czyż Jezus nie kieruje słowa zachęty do Swoich wybranych: . 

Módlmy się, aby umieć podnosząc głowę szukać i oczekiwać pomocy od Pana.  

„Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? 

Kto więc, jak nie ludzie wierzący, winni gorąco modlić się i prosić Boga o ochronę, całkowicie 
pokładając nadzieje w Panu? Ostatnimi czasy otrzymywaliśmy wiele informacji, jakie środki 
ostrożności należy zachować, by nie narazić siebie i innych. 

Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. 
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, 

„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniu najpewniejszą, przeto nie boimy się, 
choćby ziemia zadrżała… jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek 
święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieję się.” (Ps. 46).  

Niech nie drzemie stróż twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. 

Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej.  
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki”. 

                                                                                                                            [Ps 121]

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się 
odkupienie wasze! Czy jednak potrafimy się „wyprostować i podnieść nasze głowy”?
W tych szczególnych dniach, dniach utrapienia, módlmy się o Bożą ochronę. 

Amen! Niech tak się stanie!

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk 
bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą 

z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce 
niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.  
A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, 

gdyż zbliża się odkupienie wasze. 

[Łk 21, 25-28]

-2-



-3-

Gdy umierają wielcy tego świata, uroczystości 
pogrzebowe zazwyczaj gromadzą tłumy ludzi. 
Wielka pompa, uroczyste oprawy, 

wyreżyserowany każdy szczegół ceremonii pogrzebowej.
Do dziś przechowuję gazetę londyńską, która zamieściła 
obszerny i szczegółowy program pogrzebu księżnej Diany 
z 1997 roku.

Pogrzeb Jezusa - Jedynego, Najwyższego Władcy 
wszechświata – był nader skromny, a w dodatku 
przeprowadzony w bardzo wielkim pośpiechu i atmosferze 
bojaźni.

Gdy umierają królowie, lub głowy państwa,  prezydenci, 
papieże, osobistości całego świata zjeżdżają się, by 
uczestniczyć w ceremoniach oddania ostatniej przysługi 
zmarłemu.

Tylko kilka niewiast, i dwóch spośród uczniów Jezusa. 
I to uczniów „nie z pierwszej półki”.

Na nic zdały się zapewnienia Piotra i innych z dwunastu, 
że gotowi są na śmierć z Jezusem.., że Go nie opuszczą, 

I gdyby nie Józef z Arymatei i faryzeusz – Nikodem, 
pewnie nie byłoby człowieka bliskiego Jezusowi, który 
zatroszczyłby się o godny pochówek zmarłego na krzyżu 
Chrystusa.

Czy aby Chrystus nie pomylił się wybierają tak 
niegodziwych ludzi na swoich apostołów? 

ale jeśli ktoś może, a nie jest, co mamy o takim sądzić?).

Gdzie byli, gdy ich Mistrz umierał na krzyżu? 

Z jakiś powodów sprzyjali Chrystusowi, sympatyzowali 

Jaka była ich droga do „wyznania swojej wiary”? 
Dlaczego zrobili to publicznie teraz, gdy Piotr się zaparł, 
Judasz powiesił, a inni się rozproszyli?

„Uderzą Pasterza i owce będą rozproszone” (Mk. 14,27)

Nikogo z dwunastu, których wcześniej wybrał...

z najbliższych człowieka zmarłego. Czy wyobrażasz 
sobie, by ktoś nie przyszedł na pogrzeb własnej matki, 
ojca, brata, czy siostry (oczywiście bywają różne sytuacje, 

Spełniły się słowa proroctwa przypominane przez Jezusa:

Józef z Arymatei oraz Nikodem, który wcześniej przyszedł 
do Jezusa nocą.. nie byli jawnymi uczniami Jezusa. 

Jestem przekonany, że ich wiara przebyła „długą drogę”... 
Z całą pewnością ci dwaj, którzy zajmowali wysokie 
stanowiska wśród ludzi swego pokolenia, musieli stoczyć 

z Jego nauką i jak powiada Pismo „byli potajemnymi” 
uczniami Pana.

Co stało się z Piotrem, Andrzejem, Janem, Jakubem,  
Filipem, Natanaelem i innymi uczniami Pańskimi! 

Czyż nie dziwne, że w takim momencie ci dwaj publicznie 
manifestują swoje przywiązanie do Jezusa?! 

To przecież była ich powinność wobec ich Mistrza, 
Nauczyciela, ich Rabbiego!

Gdzie byli, gdy Jego ciało było składane do grobu? 

Jakże przykro oglądać takie widoki, kiedy w czasie 
uroczystości pogrzebowych nie widać kogoś 

Czy ci tchórzliwi ludzie, bojący się i lękający o własną 
skórę byli naprawdę „wybrańcami Pańskimi”, z którymi 
Jezus wiązał nadzieję, iż napełnią Ewangelią cały świat?

że się Go nie zaprą, ani się nie zgorszą!
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wiele bitew w swoim umyśle, pokonać wiele rozterek,  

Na pewno była to przełomowa chwila, gdy mimo 
nieprzyjaznych spojrzeń wrogo nastawionych kolegów 
faryzeuszy ci dwaj, wreszcie deklarują, by stanąć po 
stronie Jezusa. Ta chwila musiała nadejść. 

by decyzja jawnego opowiedzenia się po stronie Chrystusa 
mogła być widoczna w ich życiu!

To była ostatnia sposobność, jaką mieli, by publicznie coś 
uczynić dla Jezusa. Przełamane zostały ostatnie bariery 
strachu, obawy o odrzucenie, utratę kariery, narażenia się 
na drwiny i śmiech..

I nagle, nadchodzi poranek trzeciego dnia!.. 

To miało być nasze miejsce na wieki wieczne, 

Taką decyzję 

Z jednej strony szkoda, że tak późno, z drugiej strony - 
Bogu dzięki - że odważyli się mocno stanąć po  stronie 
Chrystusa, że przestali obawiać się ludzi i przełamali 
wszelkie bariery i opory. 

Cena za nasz grzech, została zapłacona śmiercią Jezusa na 
krzyżu Golgoty! On umarł w zastępstwie za każdego 

z Jezusem?

Józef nie tylko poszedł do Piłata prosić o ciało Jezusa, 

Jeśli nie opowiemy się „za”,  jesteśmy 
automatycznie „ przeciw”. Bob Dylan 
śpiewał kiedyś piosenkę: „Zawsze 
komuś musisz służyć” – to może jedynie 
być Bóg, albo Jego przeciwnik – diabeł. 
Ale zawsze musisz komuś służyć.

Nie można jak Piłat „wywinąć się” 
powiedzieć - to nie moja sprawa, ja nie 
znajduję w tym człowieku żadnej winy 

do żywota”.. to jest ta Radosna Nowina Ewangelii. 

Grób przygotowany dla człowieka, zostaje oddany 
Chrystusowi! A więc Bóg zostaje złożony do grobu 
przygotowanego i przeznaczonego dla CZŁOWIEKA!

Jak to jest możliwe?

On bierze – przyczynę śmierci – grzech człowieka i karę 
za grzech, to jest śmierć, na SIEBIE, 

nie tylko kupił prześcieradła pogrzebowe, ale złożył ciało 
Chrystusa  w swoim własnym grobie wykutym w skale. 

Musieli podjąć decyzję, co zrobić 

i skazać Go na śmierć!

ale to miejsce zajmuje Chrystus.

Zarówno Józef, jak i Nikodem wreszcie publicznie 
wyznali swoją wiarę w Jezusa!

Być może wcześniej nigdy nie pomyślał, że jego własny 
grób, może zająć inna osoba! 

nam pozostawiając ŻYCIE!

Biblia powiada, że Jezus nie miał niczego swojego na tej 
ziemi. Pożyczony żłób, gdy się rodził, nie maił swego 
domu, gdy inni zawsze mogli wrócić do swego gniazdka,  
osioł na którym wjeżdżał do Jerozolimy, też był 
wypożyczony. Uczta paschalna w wynajętej sali, szata, w 
którą Go ubrali, gdy szedł na śmierć, również nie należała 
do Niego. I nawet grób nie stanowił Jego własności. 
Należał właśnie do Józefa, który go sobie przygotował 

I w tym fakcie zawarta jest cząstka EWANGELII!!!.

(taki grób to niemały majątek!).

MUSI PODJĄĆ KAŻDY CZŁOWIEK..

na swój własny pogrzeb... 

z nas! Krew Jego wyrównała wszelki dług, jaki 

zaciągnęliśmy wobec Boga. Sprawiedliwy umarł za 
niesprawiedliwych. Na krzyżu zajął twoje i moje miejsce.

Nie chcieli dłużej wyznawać swej wiary w ukryciu... 

Przyjmując Chrystusa – „przechodzimy ze śmierci 

A potem złożono go do grobu przeznaczonego dla 
człowieka, przygotowanego dla siebie przez człowieka (!) 

Gdyby nie zmartwychwstanie, kazanie nasze byłoby 
daremne, daremna byłaby wiara nasza, bylibyśmy 
fałszywymi świadkami, bylibyśmy nadal w grzechach 

swoich i ludźmi najbardziej pożałowania 
godnymi.

Śmierć została pokonana. Tak jak krew krzyża obmywa 
grzechy świata, i płaci jego cenę, tak zmartwychwstanie 
niszczy karę za ów grzech, to jest ŚMIERĆ!

„Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?

„Nie ma Go tu! Wstał z martwych!.. 

Zmartwychwstanie jest osią Ewangelii!

                    ZMARTWYCHWSTAŁ!

jak go wytłumaczyć?

JEZUS  ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Ale dzięki Bogu, który wzbudził Jezusa 
tak, że GRÓB    JEST   PUSTY!  

- wykrzykuje ap. Paweł (1 Kor. 15,55)

„Pusty grób”  nie wywołuje najmniejszej  
dyskusji, nawet w ustach wrogów 
Chrystusa! 
Tego argumentu nie można podważyć! 

Oni też są świadomi, że grób jest pusty!
Starszyzna żydowska wymyśliła więc kłamstwo, iż to 
uczniowie w nocy przyszli, gdy strażnicy spali, i ukradli 
ciało Jezusa.  
Świadkowie Jehowy powiadają, wbrew temu, co mówi 
Słowo Boże, że ciało rozpadło się na atomy

Gdzież jest, o śmierci,  żądło twoje? 

Każdy człowiek musi stanąć 
wobec faktu pustego grobu, 

Kobiety w tym momencie w strachu uciekły od grobu.  
Pobiegłyby zawiadomić uczniów.

ż trzeciego dnia zmartwychwstanie.

(zdematerializowało się )! To również musiałby być cud!  
Ale: Aniołowie przy grobie wystraszonym niewiastom 
oznajmiają radosną prawdę: 

                        popatrzcie na miejsce gdzie Go złożono...

Kiedy Piotr z Janem wreszcie przybiegli do grobu, 
poruszeni wieścią usłyszaną od kobiet, również 
niedowierzają. Odchodzą do domów swoich, nie 
rozumiejąc Pism. Nie pamiętali, że mówił o tym, 

„Połknięta jest śmierć w zwycięstwie!” (w. 54).

A  przecież nawet wrogowie Jezusa zapamiętali Jego 
zapowiedź zmartwychwstania! Posłali straże, 
by pilnowały grobu.

To najlepszy dowód, że ciało nie zostało ukradzione!

Uczniowie, którzy weszli do grobu, zobaczyli jedynie 
nietknięte prześcieradła, stanowiącą szatę pogrzebową 
Jezusa i chustę zwiniętą leżącą osobno na innym miejscu.

Pusty grób jest symbolem wskazującym na duchową 
rzeczywistość!



z wysokości już nie obawiali się ludzi, własnej śmierci. 

od pozostawienia i złożenia starego człowieka i jego szaty 

w nieskażone, a to co śmiertelne w nieśmiertelność.

                                                     NOWY CZŁOWIEK.

Nie mogli tej Ewangelii zatrzymać tylko dla siebie! 
A jeśli prawdziwie Pan zmartwychwstał i w twoim sercu,  
również i ty będziesz tą wieścią dzielić się z innymi, 

W  dniu, kiedy Duch Święty przyoblekł ich mocą 

(2 Kor. 5,17). Dlatego owe pozostawione w grobie „stare 
ziemskie szaty Jezusa” przypominają nam o dwóch 
prawdach:

 1. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. 
To co ziemskie, musi być przeobrażone w to co 
niebiańskie, a to co skażone musi przyoblec się 

Zmartwychwstanie .. do NOWEGO ..  rozpoczyna się 

Takie przeobrażenie musieli przeżyć uczniowie Jezusa. 
Tego im wcześniej brakowało, choć „byli z Jezusem”, 
„chodzili z Nim”, doświadczali wielu wspaniałych rzeczy.

by i inni mogli być przeniesieni ze śmierci do żywota.

2. Jeśli mamy z Chrystusem żyć na wieki, to najpierw 
musimy „zewlec starego człowieka wraz z jego 
poprzednim postępowaniem, by oblec się w nowego, który 
jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości 
prawdy” (por. Ef. 4, 22-24).

A to, co głosili, można zawrzeć jednym stwierdzeniem: 
głosili zmartwychwstałego Jezusa!

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

w grobie... wtedy powstaje 

Nasza stara, splugawiona szata nie może dziedziczyć 
nowego życia. 

Ba, nawet byli prawdziwie na nią gotowi.

trzeciego dnia zmartwychwstał.

Te fakty stanowią jądro Ewangelii. 

został pogrzebany

Ewangelia jest bowiem opowiadaniem śmierci, pogrzebu 
i zmartwychwstania Chrystusa oraz skutków tego faktu 
dla człowieka. Jądrem Ewangelii jest więc Chrystus. 
Początkiem Ewangelii jest Jego śmierć, by poprzez 
pogrzebanie ciała, doświadczyć wiecznego 
zmartwychwstania. 

Apostoł Paweł rozpoczynając 15 rozdz. listu do Koryntian 
pisze o trzech filarach Ewangelii.

w Chrystusie wszyscy ożywieni zostaną” (1 Kor.15,22)

,,od narodzin do śmierci”. To jest „ewangelia” cmentarzy, 
epitafiów człowieka, kiedy się urodził, kiedy umarł. 

Ale prawdziwa Ewangelia  zamknięta jest w innej ramce: 

mianowicie: „od śmierci do zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa.” (Rzym 5,15)

Popatrzmy raz jeszcze na Ewangelię Jezusa Chrystusa.

i niekończącego się życia.”

Te dwie daty są wyznacznikami człowieka.

Życie człowieka bez Boga zamyka się ramką: 

„Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak też 

„Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka 
umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu 
łaska Boża, i dar przez łaskę jednego człowieka, 

Ewangelia więc jest ogłaszaniem zwycięstwa: „światła 
nad ciemnością”, „usprawiedliwienia nad potępieniem”, 
„życia nad śmiercią”.
Dzięki łasce i sile Chrystusowego triumfu i Jego 
zwycięstwa, przeszliśmy ze śmierci do żywota.  

Chrystus umarł

„Tak, kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem,  
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Poznawaj lepiej Boże obietnice dla ciebie, by umacniać 
fundamenty twojego życia 

– tak by ostały się, kiedy nadejdzie nawałnica.

Taką ostoją są Słowa obietnic naszego miłosiernego Ojca. 
On daje nadzieję, kiedy najbardziej jej potrzebujemy.

W chwilach kryzysu czujemy się, jakbyśmy tracili grunt pod 
nogami. Jak bardzo potrzebujemy wtedy pewnego 

fundamentu – czegoś, czego moglibyśmy się uchwycić, gdy 
nasz świat rozpada się na kawałki. 

Czasem przydarza nam się to, czego najbardziej się 
obawialiśmy. Czasem dzieją się rzeczy, o których nie śniliśmy 

w najczarniejszych snach. Choroba. Złamane relacje. 
Krzywda. Niesprawiedliwość. Odrzucenie. 

P. Karel



Posługa Ananiasza  wydawała mu się bardzo trudna i 
ryzykowna. W 9 rozdziale Dz. Ap. mamy zapisaną 
rozmowę Ananiasza z Bogiem, w której wyjawia 

szereg swoich obaw i niepokojów  w związku ze zleconą 
mu misją odwiedzenia i spotkania się z Saulem, 
prześladowcą Kościoła.

Ananiasz powiada: „Panie, słyszałem od wielu o tym 
mężu, ile złego wyrządził świętym twoim 

A On: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz”.

Wydawało mu się, tak jak dziś wielu współczesnym tzw. 
chrześcijanom, że między nim, a Bogiem wszystko jest 

Dość szybko Pan Bóg przekonał Saula o jego 
niewłaściwym podejściu do owej sprawy służenia Bogu. 
Wystarczyło w zasadzie tylko jedno dotknięcie Pana!

Czyżby o te trzy dni w których Saul modlił się i pościł 
przed Panem w Damaszku?
Skąd ten pośpiech? Przecież w sprawach tak ważnych  - 
jak CHRZEST, chyba musi być jakiś czas do namysłu, 
przemyśleń. Czy byłoby to naprawdę rozsądne, tak od 
razu, bez przygotowania, dać się ochrzcić? 

że prześladuje Jezusa! Że występuje przeciwko Bogu, 
któremu przecież chciał służyć jak najgorliwiej!

Tedy rzekł: Kto jesteś, Panie? 

w Jerozolimie; ma teraz upoważnienie od 
arcykapłanów, aby i tutaj uwięzić wszystkich, którzy 
wzywają imienia twego. Lecz Pan rzekł do niego: 

Faktycznie, Saul szedł do Damaszku z zamiarem

Saul zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, 

Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem 
wybranym....” 

Saula na ziemię, a głos z nieba zabrzmiał:
W samo południe ogromna jasność z nieba powaliła  

Tymczasem, Bóg nie tylko nie pochwalał tego, co Saul 
robił, ale wręcz powiada, ty mnie prześladujesz! 

to notorycznie sprzeciwiać się Jego woli!

Wielu z nas zna tę wolę, wiemy czego żąda od nas Bóg, 
ale ciągle znajdujemy jakieś argumenty i nie chcemy być 
Bogu posłuszni! Bóg miał plan dla religijnego Saula 

                                                            (Dz. Ap. 9, 13-15).

i pragnął, by ten jak najszybciej zrezygnował ze swego 

zrozumienia „służby” Bogu!

i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jezusa.”

Być przeciwko Bogu, czy też prześladować Boga 

więzienia kobiet i mężczyzn, ale Bóg powiedział: STOP! 

 

O co chodziło Ananiaszowi z tym „zwlekaniem”?  

Nie będziesz już więcej przeciw ościeniowi wierzgał! 

„Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?” 

„A teraz, CZEMU ZWLEKASZ? Wstań, daj się ochrzcić 

w porządku! Tym bardziej takim ludziom nie przychodzi 
do głowy, że mogliby być przeciwko Bogu!

Tym bardziej dziwnym wydają nam się słowa Ananiasza : 

Mógłbym nawet być posądzony o to, że na stare lata 
zwariowałem!... A mąż  to mi już stanowczo zapowiedział, 
że jak się ochrzcisz to rozwód murowany! 

Duchem Świętym, a już Ananiasz jakby z wyrzutem: 
czemu zwlekasz?

A poza tym powiem ci jeszcze jedno - Ananiaszu. 

Taki Saul to nie musiał się obawiać, ani żony, ani 
teściowej, był kawalerem i mógł robić, co uważał 

tak szybko zadecydować? A poza tym Ananiaszu, gdybym 
dał się ochrzcić  jestem pewny, jak gwałtownie 
zareagowała by moja rodzina, mój mąż, moja żona, moje 
dzieci.. co powiedzieliby sąsiedzi, znajomi, przyjaciele?  

Czy aby Ananiasz nie przesadził z „tym zwlekaniem”? 
Dopiero co Saul spotkał Pana, dopiero co skończył nad 
nim  modlitwę, a ten dopiero co przejrzał i łuski z jego 
oczu zostały zdjęte, dopiero, co został napełniony 

za słuszne, ale w mojej sytuacji to jest wykluczone!!!

Ludzie powiadają, że „pośpiech jest wskazany, ale przy 
łapaniu pcheł”, ale czy można o sprawach 
najważniejszych, dotyczących zbawienia człowieka, 

Ty wiesz jak oni skoczyliby na mnie! 

Oj, Ananiaszu... Ananiaszu... gdybyś to żył w dzisiejszych 
czasach... wtedy byś dopiero zobaczył, co to znaczy 
zwlekać... co to znaczy wahać się w sprawie chrztu!
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A  teraz czemu, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, 

wezwawszy imienia Jego. (Dz. 22, 16)



Zupełnie nie rozumiem o czym mówisz z tym chrztem, 

W liście do Efezjan 4,5 czytamy:  
„Jeden Pan, jedna wiara, JEDEN CHRZEST”. 
Natychmiast więc pytamy o jaki chrzest chodzi? 

i zaczęto traktować jako pełnoprawnych członków 
społeczności naszej religii.

Przecież nawet sama Biblia 
powiada, że jest tylko „jeden 
chrzest”. 

...Jeśli jest tylko jeden...

bo przecież zarówno ja, jak i ty, jesteśmy rodowitymi 
Żydami, (czy to godzi się zmieniać religię, wyznanie?). 
No pomyśl... dokładnie od młodości wypełnialiśmy nasz 
święty Zakon, wszystko bardzo skrupulatnie, ...byliśmy 
ósmego dnia obrzezani, potem ...chyba pamiętasz, 

Ileż to ludzi podobnie powiada: Nie 
godzi nam się zmieniać wyznanie, 
jak rękawiczki! Urodziłem się w tej 
religii i w tej religii umrę! Byłem 
już chrzczony, czy więc mam dać 
się ochrzcić po raz drugi? 

jak mieliśmy po 12 lat wprowadzono nas do synagogi 

Co myślisz drogi Przyjacielu, czy ten dialog 
nie mógłby być dziś prawdziwym?

- a Bóg jest mi świadkiem - że prowadziłem nienaganne 
życie. W swojej żarliwości co do zakonu, prześcigałem 
wszystkich moich rówieśników. Starałem się jak mogłem, 
by być najlepszym i nie zawieść oczekiwań naszego Boga! 
Aż do tej chwili robię wszystko, czego oczekuje ode mnie 
moja religia, czy naprawdę muszę być ochrzczony?

Czy musze to zrobić skoro, jak 
powiadają, sama wiara wystarczy do 
zbawienia, a przecież ja wierzę?

Nie wiem jak ty, Ananiaszu, ale ja mogę powiedzieć 

Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom jest bardzo 
prosta! 
Chodzi oczywiście o biblijny chrzest, a więc o taki 
chrzest, o jakim naucza Słowo Boże!

A ponadto, co powiedzą ludzie?

Właśnie księga Dziejów Apostolskich jest zapisem 
dokonań uczniów pierwszego Kościoła. 

Można by zapytać, dlaczego mówimy 
o chrzcie? 

„Idąc na cały świat głoście ewangelię wszystkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie 
zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”.

Jezus więc, chrzest nazywa: wypełnieniem wszelkiej 
sprawiedliwości!

Już w jego początkowych rozdziałach mamy relację  
ze święta Szawuot, kiedy ap. Piotr przemawia do ludzi 
zebranych na tym święcie w Jerozolimie. Wtedy Piotr 
mówił o tym, jak ludzie mogą uratować się w tym 
zgubnym i grzesznym świecie, głosząc Ewangelię – Dobrą 
Nowinę o Jezusie Chrystusie!

„A Piotr odpowiadając rzekł: Upamiętajcie się i niechaj 
każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów 

waszych, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego” ( Dz.Ap. 2, 37-38).

Oczywiście to nie wszyscy ludzie 

Pan Jezus Chrystus. Tuż przed swoim wniebowstąpieniem 
rozkazał swoim uczniom, powiadając:

w Jerozolimie, to nie cały kraj przyjął 
chrzest, jak to było w przypadku Polski 

nie musimy być zdani na gąszcz poglądów ludzkich, 

Jego słuchacze byli do głębi poruszeni i zadają pytanie: 
„Co mamy czynić mężowie bracia”?

a nawet nauk różnych kościołów, ale możemy zaufać 
temu, co mówi sam Bóg na kartach swego Słowa.

A w Ewangelii Marka 16,15-16 czytamy: 

Jak uczniowie wywiązali się z powierzonego im zadania?

Jak to dobrze, że w sprawie chrztu 

Mówimy o chrzcie dlatego, że mówił o nim nasz 

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał.” 
(Mt. 28,19-20).

Z przekazów Ewangelii wiemy, że nawet Pan Jezus, który 
chrztu nie potrzebował na początku swojej publicznej 
działalności przyszedł do Jana nad Jordan, by dać się 

ochrzcić!

W owym dniu 3000 ludzi, którzy 
przyjęli Słowo, zostało ochrzczonych!

(i wielu innych dziedzinach życia, wiary i praktyki) 

i Mieszka I, ale jedynie ci, którzy 
uwierzyli i przyjęli to słowo.

Podobnie było w Samarii. 
Tam Słowo Boże głosił ewangelista Filip 
i narobił tam niezłego zamieszania! 
Biblia mówi że było „wielkie poruszenie 
w tym mieście”.
I znowu, ci, którzy uwierzyli Filipowi, 

który zwiastował im dobrą nowinę o Królestwie Bożym 
dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty”

Do Jana, który  wzbraniał się  ochrzcić Jezusa, powiada: 
„ustąp, bo godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość”. 

Tak więc Filip kazał zatrzymać wóz, i zeszli obaj, Filip 

ale tych którzy dzięki Bożej łasce uwierzyli!

(por. 8,12). 

Potem Duch porwał Filipa na drogę pustynną prowadząca 
do Gazy. Tam spotkał eunucha , dostojnika królowej 
Kandaki, który zarządzał wszystkimi jej skarbami. 

„Filip otworzywszy usta swe zwiastował mu Dobrą 
Nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma 
Świętego. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś 
wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na 
przeszkodzie, abym był ochrzczony? Filip zaś 
powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz!”. 

To jest warunek jaki musi spełnić każdy katechumen. 
Osobista wiara. Jeśli nie wierzy, to nie może! 

NIE!!! On nie ma nawet świadomości tego, że istnieje, 

Tamten eunuch wyznał swoimi ustami: 
cóż dopiero mówić o jego wierze!

i eunuch do wody i zanurzył go (ochrzcił go). To jest 

Filip nie chrzcił wszystkich mieszkańców Samarii, 

Pomyślmy sami, czy niemowlę przyniesione do kościoła 
i polane wodą spełnia ten biblijny warunek?

Biblia powiada, kto wyzna ustami swoimi, że Jezus 

Akurat ten czytał proroka Izajasza, ale nie bardzo 
rozumiał o kim to prorok powiada.

jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził 
go z martwych zbawiony będzie” (Rzym 10,9).

„Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”.
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Poganin Korneliusz (Rozdz. 10.).
W przedziwny sposób ap. Piotr będąc Żydem został 
przekonany wbrew temu co mówił zakon, aby pójść do 
domu poganina Korneliusza, by tam zwiastować dobrą 
nowinę o Jezusie Chrystusie. Gdy zaś mówił o tym, 

I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa.
Niektórzy próbują domyślać się i spekulować, czy może 

Zwróćmy jednak uwagę, że ten fragment nic nie 
wspomina o dzieciach, tym bardziej o niemowlakach.
A gdyby nawet, takie małe istoty były w tym domu, 

I nagle nieoczekiwanie Duch Święty zstąpił na wszystkich 
słuchających tej mowy. Zebrani zaczęli mówić obcymi 
językami i wielbić Boga.Wtedy Piotr odezwał się: 

I jeszcze jeden z wielu opisanych sytuacji chrzczonych 
ludzi w pierwszym kościele.

w tym domu były jakieś dzieci (bo jak niby dom bez 
dzieci?). 

to Piotr wyraźnie mówi o  dopuszczeniu do chrztu, 

Biblijna forma chrztu (nie polewanie, czy pokropienie).

którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?

że „każdy kto w niego wierzy (tzn. w Chrystusa) dostąpi 
odpuszczenia grzechów przez imię jego”...  

Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, 

Biblijny chrzest jest udzielany tylko na podstawie 
WIARY. „Bez wiary nie można podobać się Bogu” 

- Jest obrazem ślubu Oblubienicy z Oblubieńcem. 

  Obj.2,10

 Dlatego też Ananiasz pyta Saula: „Saulu czemu 
zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy 

swoje, wezwawszy imienia Jezusa.”

  stworzenia w Jezusie Chrystusie  Rzym. 6, 3-5.
- Jest obrazem duchowego oczyszczenia Dz. Ap. 22,16.

Czy to pytanie można zadać i tobie?

  miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie).

WIARA  jest niezbędnym warunkiem zbawienia, 

i okazać Bogu posłuszeństwo!

- Jest prośbą do Boga o czyste sumienie  I P. 3,21.

Szereg następnych przykładów z Dziejów Apostolskich 
bardzo wyraźnie ukazuje ową zależność chrztu od wiary, 
pokuty, przyjęcia słowa., narodzenia się na nowo przez 
Ducha Świętego. I to jest właśnie biblijny chrzest na 

podstawie wiary człowieka, który chrzest przyjmuje.

- Jest wyrazem posłuszeństwa. Jan 14,15 (Jeśli mnie   

Żaden Kościół nie jest upoważniony do tego, by zmieniać 
Boże przykazanie.. jest raczej do tego, by je wypełnić

ale CHRZEST jest pierwszym owocem wiary!                                 

  II Kor. 11,2

Czy ten warunek mogły spełniać np. niemowlęta?

- Jest przyrzeczeniem bycia Mu wiernym, aż do śmierci. 

tych wszystkich, którzy otrzymali Ducha Świętego.

- Obrazem śmierci (pogrzebu) grzesznego człowieka 
  i powstaniem do życia (zmartwychwstaniem) nowego   

- Jest publicznym wyznaniem Chrystusa Mat. 10,32-33.

i oznacza oraz jest: 

Od małego chłopca uczęszczałem z rodzicami do 
kościoła, gdzie mogłem słyszeć o tym, jaki jest 
Bóg, czego od nas wymaga, jak powinienem żyć, 

jak postępować. Rodzice kładli duży nacisk na czytanie 
Biblii, modlitwę, czy indywidualną społeczność z Bogiem. 
Słyszałem o tym, że był taki dzień, w którym Chrystus 

w życiu, jak postępować – przecież to moje życie i nikt nie 
będzie decydował za mnie. 

mi się podobało.

w ciele przyszedł na ten świat, żył na tym świecie, 
dokonywał cudów, uzdrawiał chorych, ślepi odzyskiwali 
wzrok, chromi chodzili, trędowaci byli oczyszczeni, 

Lecz nadszedł dzień w moim życiu, kiedy powiedziałem 
dość. Dosyć mam życia pełnego zakazów. 

w domu. Gdy inni idą na dyskotekę, ja nie idę no bo 
przecież mi nie wolno. Kiedy inni piją alkohol, mi nie 
wolno. 

I tak jak byłem wychowywany – tak starałem się żyć, 
no bo tego uczy kościół, tego wymagają rodzice. 

i wyłącznie kolejną suchą opowieścią, która nie miała 
życia. 
Wiedziałem, że Bóg oczekuje ode mnie świętego życia, 
życia bez grzechu, życia w relacji, żywej relacji z nim. 

Łamałem wszelkie zakazy jakie postawili mi rodzice. 
Postępowałem wbrew temu, co mówi Boże Słowo. 
Wydawało mi się, że ja najlepiej wiem co mam czynić 

Kiedy inni znajomi idą się bawić, ja muszę siedzieć 

Wierzyłem w to, że Bóg istnieje, ale tak naprawdę nie 
poznałem Go w swoim życiu. Zacząłem żyć własnym 
życiem, takim jakie mi wydawało się słuszne, jakie inni z martwych wzbudzani. Lecz było to dla mnie tylko 

Tomasz Jakubowski
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P. Karel



 

Zaczęliśmy sięgać po nią. Przyszedł czas, gdzie wygląd 
fizyczny zaczął mieć wielkie znaczenie. 

Widziałem ból mamy, kiedy modliła się, a listonosz 
przynosił wezwania na policję, czy na sprawę sądową. 

Na początku było mi z tym źle, że ich okłamuję. 

w tym nic złego. Przecież wielu tak czyni. 

Zaczęło się od okłamywania rodziców. 

W kościele bardzo się nudziłem, co chwilę wychodziłem 
pod pretekstem pójścia do toalety. Kiedy zbliżało się 
kolejne nabożeństwo to bardzo szybko potrafiłem 
„zachorować”. Bóg przestał mieć jakąkolwiek wartość 

Pierwszy, drugi, trzeci raz i  kolejny. Przyzwyczaiłem się. 
Nawet nie spostrzegłem się, kiedy zacząłem palić, czy pić 
alkohol. Nie kontrolowałem tego, kiedy moje usta 
przeklinały, czy kłamały. Znalazłem sobie grupę ludzi, 
którzy czynili podobnie. Wydawało mi się, że nie ma 

w moim życiu, przestał cokolwiek znaczyć. 

Sumienie mnie już nie oskarżało. 

Potrzebowałem pieniędzy na alkohol czy papierosy, więc 
zacząłem podkradać  mamie z torebki. Później to już nie 
wystarczało na moje potrzeby, więc doszły inne kradzieże.  
Marihuanę nie było ciężko zdobyć. 

Ćwiczenie bez sterydów było bardzo trudną, długą, 
a zarazem mozolną pracą. Nie było problemem to zdobyć. 

Wiem, że w tym okresie mojego życia wiele osób zanosiło 
do Boga modlitwy o mnie. Wielokrotnie słyszałem, jak 
rodzice z płaczem w nocnych godzinach wołali o moje 
życie. Zdaję sobie sprawę, że to dzięki tym modlitwom 
mam dzisiaj nowe inne życie. 

Czułem rozdarte serce taty, kiedy sędzina powiedziała: 

Wydobył moje życie z grzechu. 
To co kiedyś było dla mnie zakazem, stało się 
przywilejem. Historie, które kiedyś były dla mnie martwe, 
stały się życiem. 

w Bożej obecności, oddawanie Jemu Chwały. 

Nie powiem, że przyszło mi to łatwo. 

i żywot (...)” (Ew. Jana 14:6), czyli inaczej, parafrazując 
Jezus mówi: Poznacie mnie, a ja was uwolnię. 

Stanąłem wiarą. I Bóg w moje życie pełne strachu, lęku 
wlał pokój. Zmienił moje kamienne serce, na serce, które 
dziś potrafi współczuć. Zmienił mój smutek w radość. 

z Nim. Chciałem poznawać coraz więcej i więcej Boga. 

Nie mam zamiaru robić z siebie nie wiadomo kogo, 

Był to zwykły dzień, kiedy Bóg powalił mnie na kolana. 
Kiedy poczułem silną, Bożą obecność, która łamie moje 
serce. Nikt mi nie mówił, co mam wtedy uczynić, ale 
Duch Święty przekonał mnie o grzechu. Pokazał mi moje 
upadłe życie. Będąc na kolanach wyznałem swój grzech. 
Poczułem jak Bóg zdejmuje ze mnie ciężar, który mnie 
przygniatał. Zacząłem pragnąć życia w społeczności 

Lecz były one tylko pustymi słowami, które ulatywały. 

Uwierzyłem w Jego Słowo, w którym mówi: „I poznacie 
prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Ew. Jana 8:32) 
znowu Jezus mówi: „Ja jestem droga i prawda 

ale chcę Ci Drogi Czytelniku tylko pokazać, z jakiego 
życia wyciągnął mnie Bóg. 

Z Bożą pomocą zacząłem regulować swoje życie. 
Naprawiać błędy, które popełniłem. Zacząłem miłować 

On przebaczył mi mój grzech, obmył mnie swoją krwią, 
dał mi zbawienie, dokonał cudu w moim życiu. 

Chcę Ci pokazać, że On może zmienić i Twoje życie. 
Wielokrotnie składałem obietnice poprawy.  

Dzisiaj nie pragnę tego czego pragnąłem wcześniej. 
Rzeczy, które były dla mnie wartościowe, straciły swoją 
wartość. Bóg zmienił moje życie. Stałem się nowym 
stworzeniem, wszystko co stare przeminęło, Chrystus 
uczynił wszystko nowym. Nie sprawia mi przyjemności 
to, że napije się z kolegami, nie sprawia mi przyjemności 
to, że zapalę. Dzisiaj przyjemność sprawia mi życie 

i szanować ludzi, których wcześniej nienawidziłem. 
Stanąłem przed rodzicami i wieloma znajomymi, 
by powiedzieć przepraszam. Chrystus tak bardzo 
umiłował mnie i Ciebie, że nie zawahał się ponieść śmierć 
na krzyżu, byś i Ty mógł żyć inaczej. 

„Panie Tomaszu, jeszcze jedno nasze spotkanie 

Żyłem w strachu przed śmiercią, lecz dzisiaj się tego nie 
boję. Wiem, że cokolwiek się wydarzy, spotkam się z tym, 
który umarł za mnie – z Jezusem. 

i gwarantuję Panu, że wyślemy Pana do poprawczaka”. 

Dziś największą przyjemnością jest dla mnie życie na 

Chwałę dla Boga. 

Wielokrotnie zmagałem się jeszcze z grzechem w swoim 
życiu. Lecz uwierzyłem Bogu!

Ale z czystym sumieniem twierdzę, że cokolwiek się 
wydarza, Bóg mi to przebacza.

Poświęcił to, co było Mu najcenniejsze – swojego syna, 
byś mógł żyć. Jak żyć? Żyć w wolności od grzechu! 

Zobacz, jak wielką miłość Bóg okazał nam. 

Nie twierdzę, że dziś jestem człowiekiem doskonałym, 
który nie popełnia błędów, czy nie zgrzeszy. 

Jezus może dać Ci wolność od wszelkiego nałogu – 
musisz tylko chcieć. Wielu mówi; „No ja przecież jestem 
zbawiony, bo jestem dobrym człowiekiem”. 

Jeśli ze skruszonym sercem przyjdziesz do Boga, on nie 
wyrzuci Cię precz. Jeśli zaczniesz Go szukać, to Bóg 
pozwoli się znaleźć i nie zostawi Cię samego! 

że oddał za nas swoje życie! 

Nie jest to historia wyssana z palca, lecz jest to historia 
mojego życia. 

Droga za Bogiem, nie jest usłana płatkami róż. 

Lecz Bóg mówi, że „kto uwierzy zbawiony będzie”. 
Trzeba uwierzyć, że Bóg umarł za ciebie. Że jedynie 

Nie jest to droga dobrobytu materialnego. 

On sprawi, że Twoje problemy przestaną mieć znaczenie, 
gdy swój wzrok skierujesz na Niego.

On jest Bogiem, że On może zmienić Twoje życie. 

Dzisiaj wiem, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie 
Chrystus. A obecne moje życie, jest życiem w wierze 

Czy dostrzegasz piękno tego co Jezus dokonał? 
Czy widzisz to co Bóg dla nas uczynił? 

Ale na tej drodze nie jesteś sam!  Bóg jest z tobą! 

to wiedz, że jest ktoś, kto może zmienić i Twoje życie. 

Nie czekaj na szczególny dzień w roku, ale pozwól by ten 
zwykły szary dzień tygodnia, stał się szczególnym dniem 
Twojego życia! Jak? Oddaj swoje życie Bogu! 
Nie obiecuje, że będzie łatwo, ale obiecuję, że będzie 
warto! 

Bóg przemieni i da ci nowe, lepsze życie.

Chcę Ci pokazać, że jeśli żyjesz podobnie jak żyłem ja, 

w Syna Bożego, który tak umiłował mnie i Ciebie, 
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Ojciec mojej mamy był cieślą. Tego szczególnego dnia 
robił skrzynie na ubrania, które jego kościół miał 
wysłać do sierocińca w Chinach. Wracając z pracy do 

domu, sięgnął do kieszeni w koszuli po swoje okulary, 
ale ich tam nie znalazł. Kiedy w myślach analizował to, 

Jego nowiusieńkie okulary zmierzały do Chin!

co wcześniej robił, zdał sobie sprawę, co mogło się z nimi stać. 
Musiały wysunąć się niepostrzeżenie z kieszeni i wpaść do 
jednej ze skrzyń, które zbijał gwoździami. 

Były to czasy Wielkiego Kryzysu, a dziadek miał na 
wychowaniu sześcioro dzieci. Zapłacił za te okulary 
dwadzieścia dolarów. Zły był na myśl, że będzie musiał kupić 
nowe."To nie w porządku" - mówił do Boga, kiedy sfrustrowany 
jechał do domu. "Wiernie poświęciłem swój czas i pieniądze na 
Twoje dzieło, a teraz spotyka mnie coś takiego". 

,,Ale to, co najważniejsze - powiedział - muszę wam 
podziękować za okulary, które posłaliście mi w zeszłym roku. 
Wiecie, komuniści wymietli wszystko, co było w sierocińcu, 
niszcząc wszystkie rzeczy, w tym i moje okulary. Byłem 
załamany. Nawet gdybym miał pieniądze, nie miałem 
możliwości zdobycia w moim kraju okularów. 
Oprócz tego, że nie widziałem dobrze, codziennie cierpiałem na 
bóle głowy, więc razem z moimi współpracownikami gorliwie 
się modliliśmy i wtedy ........ przyszły od was te skrzynie. 

w Stanach Zjednoczonych, chciał odwiedzić wszystkie kościoły, 
które wspierają go w Chinach. Przybył więc pewnej niedzieli 

Wiele miesięcy później, dyrektor sierocińca przebywający 

bowiem na ich liście rzeczy wysłanych za ocean nie było okularów. Mój dziadek - skromny cieśla, siedząc cichutko z tyłu 
sali, ze łzami spływającymi po policzkach, zdał sobie sprawę, że jego „Mistrz Cieśla” użył go w niezwykły sposób.

„Kochani, kiedy włożyłem te okulary okazało się, że pasują tak 
jakby były robione dla mnie na zamówienie. Dziękuję wam za to, że jest w tym wasz udział".

za ich wierność we wspieraniu sierocińca.

Kiedy moi pracownicy otworzyli jedną z nich, na samej górze 
znajdowały się okulary". Misjonarz przerwał na chwilę, by jego 
słowa mogły zapaść głęboko w sercach. Następnie ciągle pod 
wrażeniem cudu, jaki przeżył, kontynuował:

do małego kościoła nieopodal Chicago, do którego należał mój 
dziadek. Rozpoczął swoje przemówienie, dziękując ludziom 

Ludzie słuchali, uszczęśliwieni cudem, jaki miał miejsce. Misjonarz musiał jednak wprawić kościół w zakłopotanie, 

„ ...Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem, albo pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić 

Może to się stać jeszcze za naszego ziemskiego życia, a może dopiero tam - w niebie, ale ten czas nadejdzie.

Mając na uwadze, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest  z tymi,

Jezus do swoich powiedział: 

co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu niechaj słucha! ” (Mk. 4.21-23) 

będą objawione w całej pełni. Ich motywy i ostateczne cele. Wszystko będzie nam pokazane. 

Bożego Słowa. Uświęcając swoje życie, przyjmijmy z ufną pokorą wszystkie wydarzenia, 

na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, 

Jedynie co możemy zrobić jako ci, których Bóg powołał, to nastawić się (jak nigdy dotychczas) na uważne słuchanie 

Nic na tej ziemi nie dzieje się bez przyczyny. Przyjdzie dzień, gdy wszystkie sprawy, które dzisiaj są przed nami zakryte 

jakie nas spotykają, by szukać Bożego oblicza. 

 którzy według postanowienia Jego są powołani.” (Rzym.8.28)
B.Z-10-
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fot.M.J. Karel

 

oraz rodzinie po śmierci jej męża, Władysława.
 Wyrazy współczucia składamy s. Wandzie Miszke - Zapora 

14 marca, w sobotę, 17 braci spotkało się 
na śniadaniu. Był to naprawdę dobry czas 

społeczności i modlitwy w sytuacji 
zagrożenia, jakie panuje w naszym kraju. 
W czasie spotkania świadectwami dzielili 

się bracia Robert i Aleksander. 
Jesteśmy Bogu wdzięczni za dobre słowa 

jakie padały w naszych 

Bratu Mariuszowi Polakowskiemu  
dziękujemy za przygotowanie spotkania, 

a braciom Natanowi Polakowskiemu 

braterskich rozmowach. 

i Zbyszkowi Gutkowskiemu -
za wspaniałe śniadanie. 

Śniadanie braterskie

OD PASTORA…* 

* 
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fot. N.Polakowski

Iza Karpienia



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również

kwiecień

- o powstrzymanie koronawirusa 
- o przywrócenie normalnego funkcjonowania kościoła

  nabożeństw na on-line
- o stan duchowy zborowników pozostających 

  R. Zagrodnikowej, J. Klamuta, L. Prociak
- o s. Olę Celińska i jej problemy z ciążą

  Grup Domowych

  i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

- o możliwość rozpoczęcia na nowo spotkań 

  w domach

- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla; J. Świercz,  

- o Izę Karpienia w Etiopii

  i nabożeństw

- o sympatyków Zboru

                                      dla całej rodziny 

- o możliwość przeprowadzenia chrztu wiary

- o braci z Rady Kościoła i ich planowane spotkanie

  J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej. L. Puc, 

- o s. Bożenę Kamińską i jej dom
- o E.A.G Kipiarskich
- o braci i siostry z Tczewa
- o zbawienie Anity z Niemiec 
- o zbawienie i błogosławieństwo 

- o mądrość dla rządzących krajem

- o Pastorów i Starszych Zboru, a także liderów 

- o godne wspomnienie świąt pamiątki śmierci 

- o s. Czesławę Kulczyńską i jej problem

  J. i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, Z. Dołkowskiej. 

- o służby zborowe, szczególnie obsługujące przekaz  

  R. Kakowskiego, T. Szyszki,  M. Sznajder, 

18 Andrzej Podkowicz
21 Jerzy Kulczyński

28 Bożena 
     Surma-Podkowicz
29 Jolanta Antczak

24 Maria Szymańska

30 Joanna Sadowska
30 Marta Zawadzka

01 Leokadia Puc

14 Maria Sznajder

04 Anna Gromska

11 Aleksander Pawlutkin

10 Ryszarda Pilichowska
11 Grażyna Witkowska

18 Małgorzata Lewandowska

Agnieszce Gutkowskiej (11), Darii Borzyszkowskiej (12), 
Ewie Kulczyńskiej (13), Marzenie Jagiełło (14), 

Elżbiecie Downarowicz (15), Anecie Mikulskiej (18), 

Liliannie Dwulat (05), Lidii Gutkowskiej (10), 

Jerzemu Kurdkowi (21), Danielowi Ostrowskiemu (24),  
Waldemarowi Świątkowskiemu (27).

5 – lecie ślubu w dniu 18.04. obchodzą 

aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest

Choć życie nie jest łatwym i czasem przynosi wiele zranień, 
możliwym jest przejść przez nie zwycięsko i  w radości 
Pana. „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,

Owej mocy i zwycięstwa życzymy z całego serca.
z Boga a nie z nas” (2 Kor. 4,7). 

Bożena Surma - Podkowicz i Andrzej Podkowicz.

poprzez komunikatory 
(e- mail; Messenger, FB)

Prosimy o zapoznawanie się 

Nasze wszystkie spotkania w kościele 

będą transmitowane on-line 

są odwołane. 

i dostępne na naszej stronie internetowej: kch.pl.

o powstrzymanie plagi koronawirusa. 

z komunikatami Rady Zboru  

Modlimy się w domach 

Niedzielne nabożeństwa 

Czy to jest możliwe? 
Czy można zacząć życie od 

początku? Co to znaczy? 
O co tu chodzi? Czy jest to prawdą? 

Czy jest to trwała rzeczywistość? 

Wyrażenie „narodzić się na nowo” 
nie jest pojęciem nowym, 
wynalezionym przez współczesnych 
dziennikarzy na określenie obecnie 
pojawiającej się orientacji religijnej. 

Pojęcie to istnieje już ponad dwa tysiące lat. 
Od autora:
„Chcę, aby ta książka była bardzo praktyczna.Chociaż nie 
będziemy w stanie powiedzieć wszystkiego odnośnie nowego 
narodzenia, to jednak pragnę powiedzieć wszystko, co jest 
niezbędne jako pomoc w poznaniu Boga. Pragnę dopomóc 
wszystkim, którzy naprawdę pragną zmiany w swoim życiu”.

„Jak narodzić się na nowo?”
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