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w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli 

„Tak często prosimy Boga o to, żeby zmienił sytuację, w której się znaleźliśmy. 

i mienie, i rozdzielali je wszystkim jak komu było potrzeba” (Dz. 2, 45).
No cóż? Mówimy, żyjemy w innym świecie. Inne zupełnie czasy… w rozpędzie chciałem napisać: 

 „Nad rzekami Babilonu - tam siedzieliśmy I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach 

jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas 
mówienia (Koh 3, 1.4.7). Ten czas, który przeżywamy też JEST od Boga! 

który w obecnym czasie powinien głośno krzyczeć, mianowicie:

A może On postawił nas w tej sytuacji, aby ona zmieniała nas?”  
Czas kryzysu wiążący się również z czasem odosobnienia potrafi odsłonić najgorsze pokłady naszej 

osobowości. Zazdrość, gniew, kłótnie, niepowściągliwość,  krytykanctwo, mowę nienawiści, 
nieuzasadniony żal, samolubstwo, egoizm, niesprawiedliwość, plotkarstwo i dziesiątki innych. 

Naprawdę jest z czego pokutować! Kościele Jezusa: „Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, 

Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeślibym nie pamiętał o tobie, jeślibym nie wyniósł 
Jeruzalemu nad największą radość moją!” (Ps 137, 1-6)

a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, 
nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 

w niewolę, a ciemiężcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu! Jakże mamy śpiewać pieśń 
Pana Na obcej ziemi? Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja!  

Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.” (Ef 5, 14-17) 
Pierwszy kościół pomimo czasu prześladowań z radością na ustach wielbił Pana. Pomimo ucisku 

Kiedy epidemia koronawirusa przeszkodziła nam we wspólnym uwielbianiu naszego Pana, teraz jeszcze 
bardziej możemy docenić możliwość gromadzenia się w świątyni Pana. 

że też inni „wierzący” zupełnie niepodobni do tamtych, ale wstrzymam się od oceny dzisiejszego 
chrześcijaństwa. Jak jest, sami widzimy. Wiem, że niektórzy bardzo tęsknią za Zborem. 

Myślę sobie, jak to było w tym pierwszym kościele, gdy uczniowie Pańscy codziennie bywali w 
świątyni? Czy to nie był przejaw  religijnego fanatyzmu? Czy to aby nie objaw dewocji, 

bigoterii? Rozumiem, że raz w niedzielę, no może raz i w inny dzień tygodnia, ale codziennie? 
Dodatkowo jeszcze nabożeństwa domowe, gdzie z weselem i w prostocie serca łamano chleb. Dziwne. 

Może to były czasy, gdzie ludzie niespecjalnie byli zajęci pracą, czy zdobywaniem mamony? 
Pisze bowiem, iż: „sprzedawali swoje posiadłości 

To tak, jak Izraelici, którzy zostali wysiedleni do Babilonu, o których czytamy:

 Wierzę, że brak społeczności doskwiera. Przynajmniej niektórym. Być może, jeśli Bóg pozwoli przejść 
przez ten trudny okres bardziej docenimy zborowe zgromadzenia. Czy jednak w tej sytuacji  mamy 
„zawiesić nasze lutnie na wierzbie, by nie śpiewać pieśni Syjonu”? Kaznodzieja Salomona pisze: 

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: Jest czas płaczu i czas śmiechu; 

Kiedyś na portalach społecznościowych ukazywał się tekst przez wielu lajkowany i udostępniany, 

Wierzę bowiem, jak mówi jedna z pieśni: „co najlepsze, wciąż przed nami jest”.

 
„Boże, dziękuję Ci za koronawirusa , za czas  odosobnienia jaki mi dajesz. Wiem, że zależy Ci na tym,  

bym jeszcze bardziej i bardziej związany był z Tobą i tylko z Tobą. Spraw, by moje serce i życie 
doświadczyło gruntownej przemiany. Bym mógł zamiast frustracji, narzekania 

śpiewać Ci pieśni pochwalne, pieśni radości.” 

„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz. 2,47)   
Pamiętajmy, iż z danego nam czasu, możliwości, zakopanych talentów, a nawet każdego 

wypowiedzianego słowa, będziemy przez Pana rozliczeni. Czy mógłbyś się dziś modlić w ten sposób? 

i wielkich trudności jakie nań spadały, nie zaprzestał z odwagą głosić Słowo Boże. 

 „Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się 

przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być 
zbawieni.” [Dz 2, 46-47]
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z oferowanej pomocy innych. Albo lekceważą problem, 
albo wydaje im się, że to nie oni potrzebują fachowej 
porady. Wstydzą się skorzystać z pomocy specjalistycznej  
poradni, lekarza, czy psychologa. 

w takich sytuacjach nie pozostawać samemu ze swoim 
problemem, ale skorzystać z pomocy fachowej, jakiegoś 
doradcy, psychologa, duchownego, czy osoby bardziej 
życiowo doświadczonej. Czasem jednak musimy pomóc 
sobie i uciec się do zastosowania środków medycznych.

Nie chcą podjąć zalecanej terapii. Sądzą, że sami sobie 
poradzą. Chyba nie trzeba dodawać jaki jest efekt takiej 
postawy. Człowiek próbuje na swój sposób i sądzi, 

czy obawę. Zwykle wystarczy szczera rozmowa z kimś , 
kto nas wysłucha, pocieszy, czy coś doradzi. Dobrze jest 

Możemy problemy rozwiązywać na sposób 
ludzki. I tak przeważnie robimy. Czasem udaje 
nam się pokonać strach, niepokój, jakiś lęk, 

Niestety, nie zawsze i nie wszyscy potrafią skorzystać 

że on wie lepiej od innych, co robić w takich sytuacjach, 
ale „pętla wokół szyi” coraz mocniej się zaciska i czasem 
tego rodzaju stany kończą się tragicznie.

w Europie. Codziennie w Polsce średnio odbiera sobie 
życie 15 osób. Na świecie zaś co 40 sekund ktoś w ten 
sposób rozstaje się ze swoim życiem.  

ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. 

Druga powiada: nie umrę tak łatwo. Zamierzam walczyć z 
całych sił. Zaczęła trzepotać swoimi nóżkami. Nie poddała 
się. Stała się rzecz dziwna. Poprzez owe „kopanie” 
śmietany, ta zgęstniała i ostatecznie zamieniła się w masło. 
Żaba mogła więc łatwo wyskoczyć.

Jedna powiada, nie mogę stąd wyjść. 

Postawa, jaką mamy względem problemu, 
decyduje o zwycięstwie.

Wolę jednak tu zginąć, niż być rozszarpana przez kota, 

Jest taka ilustracja mówiąca o dwóch żabach.

a więc zanurzę się w śmietanie i utonę.

Tylko w ubiegłym roku w Polsce popełniono 5400 
samobójstw. To daje nam niechlubne 2 miejsce 

Zdaniem ekspertów główną przyczyną targnięcia się na 
życie jest właśnie depresja. Kiedy kończy się nadzieja, 
kończy się i życie. Nadzieja umiera jako ostatnia. Ktoś 

Warto więc zastanowić się, jak sobie pomóc w sytuacjach 

kryzysowych. Na pewno wszyscy zgodzimy się, iż nie 
należy się poddawać, że trzeba walczyć. 

Dwie żaby wskoczyły do misy ze śmietaną. 

powiedział, iż istotą samobójstwa jest śmierć nadziei. 

Życie jednak zdecydowanie jest bardziej skomplikowane, 
niż miska śmietany i czasem nasze wysiłki, 
by „ze śmietany stało się masło” spełzają na niczym.
Jaką postawę przyjąć, by doświadczyć zwycięstwa? 

ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg
Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży 

Przypomina mi się tu rada pewnego profesora psychologii, 
który na swoim wykładzie na temat zarządzania stresem 
przechadzając się po sali w pewnym momencie podniósł 
szklankę z wodą. Wszyscy pomyśleli, że zaraz zada 
pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta, czy pełna". 
Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży 
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a nocą sen. Jak sobie radzić z problemami? Jak zwycięsko przejść życiowe trudności?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, iż żyjemy w bardzo trudnych czasach. I nie mam tu na myśli jedynie 
sytuacji z koronawirusem i związaną z tą epidemią potężnymi zmianami stylu życia. Myślę również o brudnej 

walce politycznej, o ekonomi, o problemach społecznych, czyli o owym napięciu wytwarzanym na zewnątrz nas. 
Myślę o niezależnej i niezawinionej przez nas rzeczywistości, na którą niewątpliwie nie mamy żadnego wpływu.  
Nie radzimy sobie z codziennymi zamartwieniami i troskami oplatającymi nasz umysł. Nawet wydawać by się 

mogło drobne sprawy nie dają spokoju ducha. Rozmyślamy nad nimi, nie możemy oderwać się od coraz 
czarniejszych myśli. Sytuacje, z jakimi musimy się zmagać, czasem potrafią odebrać radość życia w dzień, 

 życie
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Również ap. Piotr radzi chrześcijanom, by troski 
pozostawić pod krzyżem Jezusa i złożyć je na Nim:
„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma 

„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie” 

o tych ludziach, którzy mają się nawrócić i przyjść 

Ta walka duchowa dotyczy wszystkich wierzących. 

Ona jest udziałem braci w świecie. Ta walka  toczona jest 
z przeciwnikiem Bożym, diabłem, który atakuje nasz 
umysł, i stara się nas pożreć, pochłonąć.
Marcin Luter kiedyś powiedział: ,,Troski są jak ptaki 
latające wokół nas. Nie możemy sprawić, by nie latały, ale 
możemy  nie dopuścić do tego, by uwiły gniazdo na naszej 
głowie.” Z tego powodu i ap. Piotr i ap, Paweł mówi 

w ciemności, smutku, żalu w głębokim dole problemu, 

w beznadziejnej sytuacji? 

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, 
chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by 
pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, 
wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci 
waszych w świecie.” (w. 8 i 9)

Zabijasz insekta jednym uderzeniem. 
Bądź tak samo zdecydowany wobec 
swoich zmartwień.

(Mt 11, 28).  
Wielu z nas zna ten werset na pamięć, choć myśli tylko 

do Jezusa po zbawienie. Ale czy ten werset nie zachęca 
również do przyjścia do Jezusa z naszymi życiowymi 
problemami, kiedy jesteśmy spracowani i obciążeni 

Siedzenie nie poprawi sytuacji, trzeba przyjść do Jezusa. 
To jest najwłaściwszy adres.

o was staranie.” [1P 5, 7].

Jak to dobrze, że Bóg, który stworzył 
człowieka, pomimo upadku 
człowieka nie zaniechał interesować 
się nim i gotów pomagać każdemu, 
kto będzie szczerze Go prosił. Pan Jezus powiedział:

Czy ktoś pamięta jaki jest następny werset po tej pięknej 
piotrowej radzie? O czym mówi dalej ap. Piotr? Pisze tak:

i jedynie płakać, narzekać, zamartwiać się. 

Bo, czy faktycznie jesteśmy 

Potraktuj troski jak komary. Czy 
zwlekasz z działaniem, kiedy komar 
usiądzie ci na ręce? Mówisz sobie: 
Później się tym zajmę? Nie! 

ale zabierze dzisiejszy spokój.

Z całą pewnością: NIE!

Wierzę, że zamiast się szamotać i zamartwiać, trzeba 
zrobić ruch w kierunku Jezusa. Nie można siedzieć 

Czy jednak musisz żyć w utrapieniu?

o „opasaniu naszego umysłu”. Piotr pisze:
Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, 
połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam 
jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 

W umyśle człowieka powstają myśli, które potem rodzą 
czyny. To, o czym myślę decyduje o tym, co czuję. 

(1 P 1, 13), patrz (Rz. 12,2).

Co czuję z kolei decyduje o tym, jak postępuję.
Jedno z  praw psychologii mówi: 
„Człowiek tak się czuje jak myśli i postępuje.”
W Liście do Filipian ap. Paweł daje wspaniałe rady: 

co prawdziwe, co poczciwe, 

 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie

w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, 
bracia, myślcie tylko o tym, 

co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, 
co chwalebne, co jest cnotą i godne 
pochwały. (Fil. 4, 6-8)
Jakub z kolei  pisze: „poczytujcie to 
sobie za największą radość, bracia 
moi, gdy rozmaite próby 
przechodzicie” (1,2) i dalej pisze: 
Błogosławiony mąż, który wytrwa 
w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, 
weźmie wieniec żywota, obiecany 
przez Boga tym, którzy go miłują.  

                                                                                (1,12)

Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy 
trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi 
doświadczeniami,  ażeby wypróbowana wiara wasza 
okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu 
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi 
Jezus Chrystus.” (1P. 1,6-7)

 i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby 
wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych 

Tak samo napisał ap. Piotr: 

Bóg używa doświadczeń, by wykształtować w nas męża  
doskonałego, by wiara nasza była cenniejsza niż złoto 

Czy to nie zabawne, że prosimy Boga o to, by zmieniał 
naszą sytuację, kiedy On właśnie postawił nas w tej 
sytuacji, żeby to ona zmieniła nas?

w ogniu wypróbowane. Pomyślmy więc: 

  Bóg czasem dopuszcza okoliczności,
 które nas przerastają. 

Jeśli jesteśmy nad nim - możemy wygodnie wypoczywać, 
jeśli znajdziemy się pod nim - możemy się udusić!

A wiecie, z okolicznościami – jak to ktoś powiedział - jest 
tak jak z materacem. 

Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. 
Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie 

Jeśli potrzymam ją minutę, to nie problem. 

I dalej kontynuował: Zmartwienia i stres w naszym życiu 
są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez 
chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, 
zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz 
się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. 
Pamiętaj by odłożyć szklankę. 
To dobra rada, ale ktoś powie: próbuję odłożyć szklankę, 
próbuję nie myśleć o problemie, ale on ciągle pozostaje  

W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im 
dłużej ją trzymam, tym cięższa się staje. 

w moim umyśle, w zasięgu mojej ręki, mojego wzroku. 
Sytuacja wcale się nie zmieniała tylko dlatego, że usiłuję 
nie myśleć o tym, co mnie boli i dręczy, i co jest moim 
utrapieniem. Ktoś jednak stwierdził:

i będzie sparaliżowana. 

Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, 

Bóg w procesie kształtowania nas używa różnych  
okoliczności. Te źródła okoliczności mogą być różne: 
czasem sami tworzymy problemy, czasem są to działania 
innych ludzi, czy diabła (jak w przypadku Joba). 
Lecz dla Boga źródło okoliczności jest nieistotne. 
On wykorzystuje je w naszym życiu.. 



Jezus powiada: „Niechaj się nie trwoży serce wasze.”  

Po czarnej nocy przychodzi brzask poranka.

że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który 
wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”. [Dn 3, 16-18]

Nie! Jednak śmiało odpowiadają królowi:

Ci trzej nie uniknęli ognistego pieca.

„Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli 
królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby 

odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, 
może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca 
ognistego i z twojej ręki, o królu. 

„Smutek patrzy wstecz, zmartwienie 
patrzy wokół, lecz wiara patrzy w górę." 
/H.V. Lugt/

A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, 

„Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do 
jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie 
bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha 

Nie było ratunku. Musieli przejść przez ogień. 

i Abed-Nega, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom 
zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, 
który by mógł wybawić, jak tylko ten.” [Dn 3, 29]

Jedna z naszych pieśni mówi: 
„O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce twe jest pełne  
trwóg. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy, im większy 
ból, tym bliżej Bóg.” (ŚP. XIV)

Czy nie podobnie dzieje się z nami? 

Te słowa wypowiedział na kilka godzin przed męczeńską 
śmiercią. Ale czy sam nie trwożył się w ogrodzie 
Getsemene? Co wtedy robił? My wiemy! On wtedy 
gorliwie się modlił, choć zupełnie zdał się na wolę Swego 
Ojca. W czasie modlitwy „ukazał mu się anioł z nieba, 
umacniający go.” (Łk. 22,43)
Strach, niepokój i bojaźń to uczucia, które stale będą nam 
towarzyszyć. Jest jednak ktoś, kto chce nas bezpiecznie 
przeprowadzić przez najgorszy sztorm i przez najwyższą 
górę. Uchwyć się wiarą Jezusa. Spójrz w górę, skąd 
przychodzi pomoc. Pewna piękna sentencja mówi tak;

Wielu może nas „wtrącić do lwiej jamy” . 

W księdze Daniela również czytamy o trzech 
młodzieńcach, którzy gotowi byli na śmierć, byleby tylko 
nie pokłonić się posągowi ze złota. Czy myślicie, że łatwo 
im było na duszy, gdy usłyszeli rozkaz królewski i 
zapowiedź kary dla tych, którzy nie podporządkują się 
owemu rozkazowi? Czy mieli stuprocentową pewność, 
że Bóg ochroni ich życie i wyrwie ich z mocy ognia? 

Ale dobrą nowiną jest to, że w rozżarzonym piecu nie byli 
sami. Towarzyszyła im czwarta postać podobna do anioła. 
Ostatecznie ci trzej wyszli z doświadczenia bez szwanku, 
a efektem tego zdarzenia był rozkaz króla Nebukadnesara:

w niebezpiecznym dole, ale tylko Jeden może nas stamtąd 
wydostać! 

Okoliczności mogą sprawić, że znajdziemy się 

Gdy Bóg nas prowadzi przez ogień, to nie po to, by nas 
spalić, a kiedy prowadzi przez wodę to nie po to, byśmy 
utonęli. Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od 
tej, która dostanie się do środka. 

Co czuli, gdy zbliżali się do niechybnej śmierci? 

Nie pozwalaj, by to, co dzieje się wokół ciebie dostawało 
się do twojego wnętrza i ciągnęło cię w dół…

Odniósł wspaniałe zwycięstwo na górze Karmel, 

przed Panem, a zakrywając płaszczem swoją twarz 
usłyszał głos Pana. Jego życie od tego momentu 

Daniel wrzucony do lwiej jamy, spędził z dzikimi bestiami 
całą noc. Jak się tam znalazł? 
Został wrzucony z rozkazu króla, gdyż nie chciał 
zaprzestać swego zwyczaju codziennej, trzykrotnej 
modlitwy do żywego Boga Izraela. 

Tak często dzieje się z nami. Przeżywamy wichry, 
trzęsienia ziemi i ogień, w którym nie doświadczamy 
obecności Pana, ani nie możemy Go dostrzec. Chowamy 
się w pieczarze. Tylko czarne chmury, tylko ściana, której 
nie można przebić, tylko góra, której nie można 
przeskoczyć, tylko doświadczenie, które nie można znieść.  
Te stany przychodzą na nasze życie przedtem, zanim 

Popatrzmy chociażby na proroka Eliasza. 

Ale niedługo potem na wieść o ściganiu go przez żonę 
króla Achaba -  Izabel i możliwości utraty swego życia, 
popadł w głęboką depresję, chroniąc się w jaskini.
Biblia mówi, że Eliasz znalazł się w pieczarze po 
wspaniałym, duchowym wzlocie. Niedługo potem 
przyszedł okres zniechęcenia, rezygnacji, depresji, strachu 
i lęku przed królową. Ale Bóg jest z Eliaszem. Pyta go: 
„Co TU robisz Eliaszu?  Bóg wyprowadza Eliasza 

znowu nabrało koloru i siły.

Bóg zaczyna mówić do nas w cichym i łagodnym 
powiewie. Eliasz musiał wyjść z pieczary i stanąć 

gdy przeciwstawił się 400 prorokom Baala.  

Czy pamiętamy historię Daniela?  

z jaskini. Najpierw posyła wiatr, potem trzęsienie ziemi, 
jeszcze potem ogień…, ale w końcu jest ten cichy 
i łagodny powiew Bożej obecności.

Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo, jednak 
musimy pamiętać, że Bóg nad wszystkim sprawuje  
kontrolę.
Popatrzmy na kilka przykładów mężów Bożych opisanych 
na kartach Biblii. Były okresy w ich życiu, kiedy czuli się 
jak mocarze, silni Bogiem i chodzący w Jego mocy. 
Wydawać by się mogło, że takich, troski i zmartwienia 
nigdy nie dosięgną. Nic bardziej mylnego.

Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębie 
wnętrzności. (Przyp. 20,30.)

ale tylko JEDEN mógł go stamtąd wydostać. 
Przy okazji zauważmy: Łatwo go było tam wrzucić, 

Co mógł sobie wtedy myśleć, gdy związanego 
prowadzono lwiej jamy? 
Czy ogarniały go czarne myśli typu: to już koniec? 

-5-
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Diabeł zawsze będzie malował wszystko w czarnych 
kolorach. On zawsze będzie mówił w sposób negatywny. 
Nic się nie da zrobić. Wszystko skończone. 
Nie masz żadnych szans. Twój wysiłek nie ma sensu. 

Choć sytuacja  wydawała się beznadziejna Jezus powiada: 
Ufaj! Takie słowa skierował do człowieka 
sparaliżowanego, którego przyjaciele przynieśli do Jezusa. 
Takie słowa usłyszał Jair, choć dziewczynka według słów 
świadków już zmarła. Takie słowa usłyszała niewiasta 
cierpiąca od 12 lat na krwotok, która chciała tylko dotknąć 
szat Jezusa. Takie słowa usłyszał ślepy Bartymeusz. 
Również uczniowie usłyszeli słowa: 

,,Wygląda na to, że strach wziął stuletni kredyt 
mieszkaniowy, by wprowadzić się do naszego sąsiedztwa 
na stałe. Strach  nie ma jednak zamiaru dzielić sąsiedztwa 
ze szczęściem, bo czy można być zalęknionym 

           Każdy z nas ma swoją górę. 

W Jego imieniu wyrusza i w Jego 
imieniu zwycięża.

Nie pozostaje ci nic innego jak tylko się poddać.

(1 Sm 17,45). 

W walce z Goliatem nie skupia 
się na wrogu. Ile ma lat, jakie są 
jego umiejętności, jaka pozycja społeczna, jakie IQ. 
Dawid nie pyta ile waży jego włócznia, jak wielka jest 
jego tarcza, ani jak groźny jest jego wygląd. Zamiast tego 
poświęca wszystkie myśli Bogu. (1 Sm 17,45.36.45- 47.)

Przed każdym może wyrosnąć postać potężnego Goliata. 

Podobnie i Dawid nie  patrzy na Goliata, lecz patrzy na 
Pana i wyrusza do walki w Jego imieniu.

To może być: destrukcja przyzwyczajeń, beznadziejna 
sytuacja w małżeństwie, pracy, problem finansowy, 
fizyczna dolegliwość (choroba). Skoncentruj się wtedy 

Nie pozwólmy, aby strach paraliżował nasze działanie. 

i szczęśliwym zarazem? …Strach niszczy nasze zaufanie 

w Bożą dobroć. Strach powoduje rodzaj duchowej amnezji  
(zaciemnia pamięć). Strach wyjaławia. Wysysa życie 

Sam, strach nie jest grzechem ale może do niego 
prowadzić. Jeśli uciszamy strach wybuchami złości albo 
alkoholem, albo wycofaniem czy głodzeniem się, albo 
kontrolowaniem wszystkiego dookoła, wtedy wykluczamy 
Boga z naszych kłopotów i jedynie powiększamy problem. 
Poddajemy się strachowi, pozwalając, aby lęk dominował 
i określał nasze życie. Strach może wypełnić nasz świat, 
ale nie musi wypełnić naszego serca. Zawsze będzie pukał 
do naszych drzwi, ale nie musimy go zaraz zapraszać na 
kolacje, ani - broń Boże - oferować mu noclegu!”

Tak mówiło 10 wywiadowców, którzy poszli szpiegować 
ziemię kananejską, ale nie Jozue i nie Kaleb. Oni nie 
patrzyli na „górę ludzkich niemożliwości” jaka przed nimi 
stała, ale patrzyli na Boga. 

„Myśl o mocarzach, a upadniesz. Myśl o Bogu, a upadną 
mocarze stojący na twojej drodze.”

na Bogu, nie na górze! Rusz bez lęku w stronę problemu, 
który cię zniewala, z duszą wypełnioną Bogiem. 

Pastor jednego z Kościołów Chrystusowych w Stanach 
Zjednoczonych - Maxa Lucado - pisze o strachu tak:                                 

Ktoś to pięknie podsumował, mówiąc: 

Każde doświadczenie sprawia 
ból. Każda trudna sytuacja, 
z którą przychodzi nam się 
zmierzyć, napawa trwogą 
i lękiem.  Bóg nie obiecał nam, 
że będziemy od nich wolni, 
ale obiecał pomóc nam je 
zwycięsko przejść. 
Ufajmy Mu!

Tam wtedy całe wojsko drżało widząc armię Filistyńską i 
owego mocarza, który urągał Bogu. Nikt wtedy  nie mówił 
o Bogu. Dawid  natomiast nie 
mówił o nikim innym, poza 
Bogiem. Oczywiście, dostrzega 
mocarza, ALE JESZCZE 
WYRAŹNIEJ WIDZI Boga. 

Jezus wielokrotnie mówił do 
tych, których spotykał; „Ufaj tylko i wierz, nie bój się”. 

z naszej duszy i kurczy nas do postaci embrionalnej. 

(Mk. 6.50), gdy zmagali się z wichrem w środku nocy 
będąc na morzu w łodzi. A gdy już z nimi rozmawiał, tuż 
przed Swoją śmiercią, powiedział do uczni: 

Psalmista Dawid woła: „Ufaj mu, narodzie, w każdym 
czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: 

Dzięki, że Bóg pozostawił nam drogę otwartą do Niego, 
byśmy mogli kryć się bezpiecznie w Jego ramionach.

„Ufajcie, Jam jest, nie bój cie się” 

Jam zwyciężył świat.” (J. 16,33)

Bóg jest ucieczką naszą!”  [Ps 62, 9].  

„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. 
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, 

P.Karel
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Wiedząc, ze pitbull terroryzował dzieci z sąsiedztwa od 
lat, postanowiłem chwastom na rozrost w takim stopniu, 
żeby pies nie mógł im zagrażać.
Czytając Biblię, widzimy, jak wiele razy nasz Pan 
pozwalał złym narodom przeżyć przez jakiś czas, choć 

I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje 
przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do 
nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą 
ich ciemiężyć przez czterysta lat. Lecz Ja także sądzić 
będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; 
a potem wyjdą z wielkim dobytkiem (1 M. 15,14-14).

Bóg w żadnym razie jednak nie zawiesił 
wykonania wyroku wobec złych. 

aby ukarać narody takie jak Egipcjan czy Amalekitów.

Mój sąsiad z domu obok nie okazał takiej samej 
gorliwości w usuwaniu roślinności ze swojego podwórka, 
dlatego też co jakiś czas chwasty z jego części zaczynają 
przechodzić na drugą stronę naszego wspólnego 
ogrodzenia.

Egipcjanie uciskali Izraelitów przez długi czas, jednak nie 
szukali łaski Pana ani pokuty. Bóg czekał około 500 lat, 
aby dokonać sądu nad Amalekitami.

Pewnego razu byłem właśnie zajęty opryskiwaniem 
wszystkiego, co zielone, posiłkując się dodatkowo 
sekatorem w celu usunięcia wszelkich intruzów. Wtedy 
nagle dziewczynka od sąsiadów poprosiła mnie, żebym 
nie usuwał wszystkich chwastów rosnących nad 
ogrodzeniem. Zwróciła uwagę, że bez tego naturalnego 
przepierzenia pitbull mojego chwastolubnego sąsiada 
mógłby poczuć zachętę do przeskoczenia przez 
ogrodzenie na ścieżkę, przy której ona się bawi. 

z łatwością mógł je wykorzenić. W niektórych 
przypadkach złe narody były narzędziem przyciągnięcia 
Izraelitów z powrotem do Niego, zaś w innych były 
używane do karania tych, którzy Izraela uciskali. 
Pan cierpliwie nieraz czekał przez lata, a nawet wieki, 

czy Persowie i Rzymianie trwać i prosperować przez długi 
czas. Na przykład imperium rzymskie było zepsute i złe, 

Podobnie, jak moja mała sąsiadka, która zwróciła moją 
uwagę, na tymczasowy cel, pozwalając złym narodom, 
takim jak Chetyci, Egipcjanie, Babilończycy, Amoryci 

a jednak jego drogi i przemysł okrętowy umożliwiły 
pierwszym chrześcijanom podróżowanie do Azji, Afryki
i Europy, aby szerzyć Ewangelię. Każdy z tych narodów 
ostatecznie doświadczył sądu i albo został wykorzeniony, 
albo stał się zaledwie cieniem swojej poprzedniej potęgi. 

Zasięg moich prac ogrodowych obejmuje kąpanie 
roślinności w chwastobójczej pianie. Jak dotąd była 
to zawsze skuteczna metoda odchwaszczania mojej 

działki wokół domu. Podwórko od tyłu jest 
wybetonowane, a z przodu znajduje się kamienny taras, 
Ponieważ nie mam trawnika ani ogrodu, wiem na pewno, 
że jakakolwiek widoczna zieleń nie ma tutaj prawa istnieć.

W przeciwieństwie do chwastów, bezbożni ludzie i narody 
(takie jak mieszkańcy Niniwy z Księgi Jonasza) mają 
szansę na pokutę. Podczas gdy Pan toleruje ich istnienie 
przez pewien czas po to, by służyli Jego celom, mają oni 
jednocześnie okazję zwrócić się do Niego i skorzystać 

Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność 
bezbożnych (Ps 73,3).

z Jego zbawczego miłosierdzia. 

Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam 
w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać 
o wszystkich dziełach Twoich (Ps 73, 28).

Dla tych, którzy pokutują, zawsze jest nadzieja.

W Bożym czasie, kiedy skończy się użyteczność złych 
narodów, przyjdzie sąd na tych, którzy nie pokutują.

Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie 
zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na 
śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle 
niszczeją, znikają, giną z przerażenia (17-19).

Psalmista martwił się, że źli ludzie mają się dobrze. 

Podobnie chwasty przy moim ogrodzeniu mogą być 
użyteczne dla tymczasowych celów, jednak cały czas mam 
w zanadrzu środek chwastobójczy, który czeka na ich 
koniec. 

Po przemyśleniu tego problemu autor psalmu zaczął 
dostrzegać, że ci bezbożni nie są jednak tacy 
niezniszczalni, jak z początku przypuszczał.

„Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm który trwa, o pokarm żywota 
wiecznego, który wam da Syn Człowieczy…” Ew. Jana 6,27a

Nathan Zook
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to zaplanował. Bo przeciwności 
wzmacniają charakter. 

Jedne naczynia służą 

Biblijny Dawid rozwinął w sobie 
umiejętność współpracy. 

Nie możemy ograniczać Boga! 
Czasem Bóg, by zatroszczyć się 
o nasze potrzeby, używa ludzi, 
których w innych okolicznościach 
byśmy unikali. Trzymając ich na 
dystans tracimy błogosławieństwo, 
jakie być może Bóg dla nas 
przygotował. Uważaj na swoją 
skłonność do bycia wybiórczym, 
bo to może w końcu ci zaszkodzić. 

(2 Tym.2.20)

Nie unikniesz współpracy 
z trudnymi ludźmi. Bóg tak 

Na początku Dawid cieszył się 
przychylnością króla Saula, jednak 
po pokonaniu Goliata, Saul szukał 
okazji, by go zabić. Dawid nigdy 
nie zmienił swojej strategii. 
Zawsze bał się Boga. (1Sam. 24.14) 
Pozostawał w pałacu Saula, 
ponieważ wiedział, że jest to jego 
przeznaczenie. A dzięki bojaźni 
Bożej i mądrości stał się 
właścicielem tego miejsca. 

Niewiele sytuacji bywa 
trudniejszych, niż praca dla szefa 
zniewolonego złym duchem. 

Boże zasady są ponadczasowe. 
Dawid nie ograniczał Boga. 
Rozumiał, że ludzie dzielą się na 
dwie grupy: Naczynia do celów 
zaszczytnych i naczynia do celów 
pospolitych” . Bóg używa obu. 

Naucz się współpracować 
z trudnymi ludźmi. 

do celów zaszczytnych, 
a drugie - pospolitych 

Bóg użył kruka, ptaka 
uważanego w żydowskiej 
kulturze za nieczystego, by 

nakarmić proroka Eliasza w czasie 
klęski głodu. Biblijny Nehemiasz 
odbudował mury Jerozolimy dzięki 
materiałom dostarczonym przez 
pogańskiego króla. 

i pobłogosławi.

Dzisiaj twoim największym 
wezwaniem może być osoba, 

która jutro wesprze cię 

po nocach; powinniśmy znieruchomieć z przerażenia jak ktoś, kto obudził się na samym 
szczycie góry, odczuć niebezpieczeństwo jak żeglarz, który zasnął na maszcie, 

Daj człowiekowi dobrobyt: niech jego okręty przypływają obładowane bogatymi 
ładunkami; Niech jego uprawy przynoszą obfite plony, a pogoda sprzyja 
zasiewom i zbiorom. Niechaj sukces i wszelkie powodzenie stale mu towarzyszą. 

Niech będzie znany jako sprawny zarządca i kupiec! Pozwól, by nieustannie cieszył się 
dobrym zdrowiem, by niezłomnie i trzeźwo kroczył przez świat! Daj mu prężnego ducha, 
niech pieśń na jego ustach nie milknie, a oko lśni blaskiem niewyczerpanego optymizmu! 

Bądź ostrożny na równych odcinkach drogi, a jeśli droga jest trudna i wyboista to dziękuj 
Bogu za to. Bo jeśliby Bóg kołysał nas tylko w kolebce dobrobytu i gdybyśmy zawsze byli 
zdobywcami fortuny, a zabrakłoby tych gorzkich kropel w słodkim winie naszego życia, 

Błogosławmy Boga za nasze udręki, dziękujmy Mu za nagłe zmiany, wychwalajmy 
Jego Imię za niepowodzenia. Zdajmy sobie sprawę z tego, że gdyby On nas nie 

poskramiał, stalibyśmy się niepokojąco bezpieczni.

to byśmy byli jak zatruci, jak odurzeni przyjemnościami. 

,,Nie zachwieję się na wieki” (Ps. 30.7). 

Stabilny światowy dobrobyt to próba ognia. 

Daj mu to wszystko..., a naturalną konsekwencją takiego bezproblemowego bytu będzie 
jedynie arogancka wyniosłość i zarozumialstwo człowieka, choćby był chrześcijaninem 
wszechczasów. Nawet Dawidowi przytrafiło się powiedzieć: 

Pewność tego, że stoimy niewzruszenie, powinna stać się koszmarem śniącym się nam 

Nie jesteśmy lepsi od Dawida. Ba, nawet w połowie mu nie dorównujemy! 

by natychmiast powrócić do stanu najwyższej czujności! 

Drogi człowieku - korono mojego stworzenia. Choć jesteś zajęty 
wieloma sprawami, które uczyniły przepaść miedzy nami ,chcę cie 
dziś zapewnić o mojej miłości. Ja twój Stworzyciel tak bardzo ciebie 
umiłowałem, że Mego Syna jednorodzonego na haniebną śmierć 

oddałem, by ciebie oczyścić podnieść, z twych bied ratować i to co 
wieczne z mej ręki, tobie ofiarować. Ma łaska wstaje jeszcze przed 

słońcem, maluje nowy świt. Ma wierność budzi nadzieję.
Kładzie kres niepewnej nocy. Z miłości do ciebie, otwieram twe oczy.
Jesteś zdrowy i silny. Droga życia długą ci się wydaje. Drzwi sukcesu 
zostały przed tobą szeroko otwarte. Lecz zanim przez nie przejdziesz, 

by sukces z całej siły złapać za rogi ; dobrze się zastanów! 

Niech twoje krzepkie ciało ciebie nie zmyli, bo Ja Pan nieba i ziemi - 
Sędzia sprawiedliwy, mam prawo zażądać twej duszy w ułamka chwil. 
DZISIAJ kolejna szansa jest tobie dana. Zważ na Mą dobroć, usłuchaj 

słów Pana! Przebywasz na świecie, gdzie grzech znalazł sobie 
wygodne mieszkanie. To diabeł przez ziarna kłamstwa, sieje dookoła 
spustoszenie, strach, zamieszanie. Ja Dobry Pasterz chcę dać ci mój 

niebiański pokój. Nie bój się więc, zaufaj mi, a odnajdziesz spokój. 
Przyoblecz swój umysł w świętość mego Słowa, a duszę ubierz w szatę 

pokory. I choć ten strój nigdy nie był modny, ma wysoką cenę i jest 
niewygodny; tylko tak wieńca chwały staniesz się godny, gdy serce 

twe z mym sercem w jednym rytmie zabije. W dostojności cieszy, 
przed twym skruszonym duchem prawdę tę odkryję: 

Czy skarby tego świata są czegoś więcej warte, prócz wylanych łez, 
gorzkich od trudu znoju? Ty w głębi siebie, wiesz czego od zawsze 

pragniesz - trwałego szczęścia i serca pokoju. Bądź czujny. 

CZŁOWIEK JEST SZCZĘŚLIWY,GDY BLISKO PANA, BOGA SWEGO ŻYJE…

Karolina Walczak

C.H. Spurgeon
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Bóg – gdy człowiek zdaje sobie sprawę z własnych słabości. 

PAN zasiada nad potopem, PAN zasiada jako Król na wieki.” 

Huragany, powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, tornada, pożary i 
katastrofy naturalne! To wszystko wzbudza w ludzkich sercach 
przerażenie. Czasem te rzeczy następują bez ostrzeżenia, 

natomiast innym razem mieszkańcy zagrożonych okolic otrzymują 
komunikaty o konieczności ewakuacji. W dodatku te klęski stale się 
mnożą.Wszyscy słyszeliśmy o przemocy domowej, o strzelaninach 
w szkołach, o terroryzmie i o innych aktach przemocy, niosących ze sobą 
coraz więcej strachu i poczucia niepewności. Być może niektórzy z nas 
przeżyli coś takiego, więc znają ten ból, poczucie utraty bliskich, 
bezsensowność i rozpacz. Człowiek próbuje się jakoś zabezpieczyć przed 
katastrofami naturalnymi i tymi wywołanymi przez siebie samego.
Jego możliwości są jednak ograniczone. Wtedy właśnie może przemówić 

Dawid opisuje Boży głos w Psalmie 29, 3-10: 
,,Głos Pana nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, Pan nad wielkimi 

wodami. Głos PANA potężny, głos PANA pełen majestatu. Głos PANA 
łamie cedry, PAN łamie cedry Libanu; i sprawia, że skaczą jak cielę, 
Libion i Sirion jak młody jednorożec. Głos PANA krzesze płomienie 

ognia. Głos PANA wstrząsa pustynią, PAN wstrząsa pustynią Kadesz.  
Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, 

a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale. 

Bóg mówi przez naturę, żeby przypomnieć ludziom, kim 
jest – adresatami tych napomnień są pojedyncze osoby lub całe grupy 
ludzi.  Przykład tego zjawiska widzimy w życiu Hioba. Bóg odwoływał się 
do jego wiary, zadając mu wiele pytań dotyczących Boskiej suwerennej 
kontroli nad okolicznościami. Hiob nie potrafił odpowiedzieć na żadne 

Jak mówi przysłowie: ,,Ludzka niemoc jest okazją dla Boga”.

z postawionych pytań. Hiob po prostu musiał pozwolić mówić Bogu, 
a następnie potwierdzić wiarę w doskonałą i wszechwładną Bożą mądrość 
pośród wszystkich okoliczności. Hiob ujrzał Boga w nowy sposób; jego 
wiara doznała wzmocnienia, gdy zaakceptował Bożą wolę. 
Dzisiaj wiele osób jest zachęconych przez doświadczenia tego męża, 
pokazujące jak ,,pełen litości i miłosierdzia” jest Pan.

                                          Ten głos pociesza i uzdrawia.

Apostoł Piotr przypomina w 2 Liście Piotra 1,17-18, jak wraz z Jakubem 

Głos naszego Pana nie milknie, bo On ma nam nadal coś do powiedzenia – 
daje pokój naszym duszom nawet pośród największych klęsk 
żywiołowych. 

,,PAN doda mocy swojemu ludowi, PAN pobłogosławi swój lud 
pokojem”. 

,,To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”. 
i Janem usłyszeli głos Boży z nieba podczas Przemienienia Pańskiego: 

Potem mówi jednak w wersetach 121, że Słowo Boże zawarte w Pismach 
jest ,,mocniejszym słowem prorockim”, a my dobrze zrobimy, trzymając 
się Go jak lampy. Ten sam ,,cichy, łagodny głos” (1 Krl 1,12), który 
usłyszał Eliasz, dzisiaj mówi do nas w sumieniach, gdy Boży Duch łaski 
oświeca nasze serca. Ten głos ma potężny, życiodajny wpływ na nasze 
życie i charakter. Wreszcie w Psalmie 2,11 czytamy: 

W imieniu swojej rodziny pozdrawiamy 
wszystkich naszych braci i siostry. 

Żałujemy, że w tym szczególnym dla 
Nas dniu nie możemy być razem. 

Jednakże dzięki Wam możemy mieć 
choć cząstkę wspólnoty. 

Agnieszka Froncala

 co odeszli do Niego przed nami. 
Wierzymy, że nasza mamusia już tam 
jest i cieszy się obecnością żywego 

Boga. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że daje 
nam możliwość komunikowania się 

za słowa pocieszenia, że nasza ziemska 
pielgrzymka ma zawsze taki sam 

koniec, ale przy tym początek czegoś 
znakomitego - spotkania się oko w oko 

z naszym Panem i tymi wszystkimi,

z Wami poprzez transmisje w internecie. 
Dziękujemy Bracie Piotrze za Słowo 

z niedzieli Tomaszowej. 
Niech Pan prowadzi Was wszystkich 

w swojej miłości.
Pozdrawia rodzina Schwedów

Kochani, serdecznie dziękujemy 
za przekazane nam kondolencje oraz 

 pomocni w realizacji nabożeństwa.

Drogi Pastorze, dziękujemy za piękne 
nabożeństwo i kazanie, które głęboko 

trafiło do serca. Naszym siostrom, 
braciom i wszystkim, którzy są

Dziękuje!  s. Terenia z mężem. 

Piękne nabożeństwo! Chwała Panu 
Bogu! Niech Was błogosławi.

Waldemar Świątkowski

i ze wszystkimi zborowikami. 

Bożego pokoju...
Pozdrawiam wszystkich i życzę 

Bardzo, bardzo chciałabym podziękować  
na łamach gazetki  wszystkim tym, 
którzy umożliwiają nam słuchanie 

nabożeństwa, które jest pięknie 
przygotowane, wzrusza nas i daje 

świadomość, że mimo trudnych czasów 
jesteśmy z Panem, jesteśmy z wami 

Jolanta Antczak

Do szybkiego zobaczenia w realu.

* 

* 

* 

* 

D.M.



już spokojna. Córki przyjeżdżały z akademika z Biblią. 

bo to było dla mnie bardzo ważne. Tylko nie wiedziałam 
jak to zrobić. Nie chciałam iść do kościoła i odklepać 
pacierza. Nie mówiąc nic nikomu postanowiłam szukać 
Boga. 

W pokoju córek znalazłam książkę. Wyczytałam, 

Justyna jest dziennikarzem, Magda kończy drugi kierunek, 
Izabela jest na trzecim roku studiów doktoranckich. 

że wierzą w Boga. Ja też. Każdy jednak żył jak chciał. 
Niechętnie wracam do tamtego okresu. 
Wszystko robiłam nie tak. Bardzo poplątałam swoje życie. 
Zostałam sama z trzema córkami. 
Ciężko pracowałam. Chciałam, żeby skończyły studia, 
żeby ich życie było lepsze. Udało się! 

Kiedyś Iza zadzwoniła i oznajmiła, że zmieniła kościół. 
Przeraziłam się, ale postanowiłam poznać jego nauki i 
ludzi. To, czego się dowiedziałam nawet mi się spodobało. 
Kiedy zadzwoniła Magda z taką wiadomością byłam 

Czytały, a ja nie rozumiałam po co. 

Za jakiś czas Izabela oznajmiła: „Mamo, oddałam życie 
Jezusowi”. Moje nogi się ugięły. Pomyślałam, że 
wszystkie moje starania, wyrzeczenia całego życia poszły 
na marne, a córka idzie do zakonu. Dziewczyny zawsze 
były religijne, ale żeby coś takiego? W tym czasie miałam 
właśnie taką wiedzę na tematy duchowe. Córka uspokoiła 
mnie. Powiedziała jak poznała Jezusa, jak bardzo 

„Biblia Tysiąclecia” od lat leżała na półce, ale nigdy dotąd 
do niej nie sięgałam. Kiedy zaczęłam ją czytać Magda 

że człowieka od Boga oddziela grzech. Bałam się, że Bóg 
mnie odrzuci, że powie „Gdzie byłaś do tej pory?”

z Izą się cieszyły, ale kiedy próbowały mi coś opowiedzieć 
o Bogu, wolałam oglądać telewizję. 

 Ja bym tak powiedziała. Jednak nie rezygnowałam. 

Przeczytałam Biblię tylko dlatego, że tak postanowiłam. 
Kiedy skończyłam odłożyłam ją na półkę. 

ją zmienił. Sama zaczęłam dostrzegać zmiany na lepsze 
u moich dzieci. Były weselsze, bardziej pewne siebie, 
odeszły kompleksy. Postanowiłam podziękować Bogu, 

Mam na imię Zosia. Mam 58 lat. Myślałam, że co 
było do przeżycia, to już za mną. Pochodzę ze 
wsi koło Częstochowy. Wszyscy tam mówili, 

Postanowiłam też przeczytać. 

Chodziłam po pięknej zielonej trawie. 

i powiedziałam mniej więcej tak: 

Panem i Zbawicielem”. 

Na półce były jeszcze inne książki. Po ich lekturze 
wiedziałam, co mam robić. Według mojego planu z 2-ego 
listopada 2008 r. moje życie miałam oddać Jezusowi. 
Wieczorem przed tym dniem już w łóżku myślałam, 

„Po co tam pójdę? To nie miejsce dla mnie. Ja tam nie 
pasuję. Wszyscy tam są tacy doskonali. Co ja wyprawiam? 

Przecież nikomu nic nie obiecałam”. 

do kościoła, naszły mnie przygnębiające myśli: 

Kiedyś co tydzień kupowałam los toto-lotka marząc 

razić mnie przekleństwa, choć sama wcześniej też 
wyrażałam się wulgarnie. 

Lepiej zrobię sobie kawę i obejrzę telewizję. 

Bądź moim 

Zaraz po tej modlitwie nie wydarzyło się nic 
szczególnego. Wieczorem, kiedy wybierałam się 

Słowo Boże. W rozmowach z sąsiadkami zaczęły 

o wygranej. Walczyłam z tym nałogiem wiele lat. 

Obok ktoś stał i uśmiechał się. 

Wybacz mi moje grzechy. 

Jednak na przekór tym wszystkim myślom poszłam. 

Życie toczyło się dalej, ale ja zauważyłam, że się 
zmieniłam. Czytałam Nowy Testament i rozumiałam go. 
Chyba w całym moim życiu tyle nie płakałam. 
Przekonałam się, że Biblia to naprawdę żywe 

Dziś obojętnie przechodzę koło kolektury.

Obudziłam się z uśmiechem. Miałam sen. 

Prosiłam o pomoc. Mówiłam: Boże, pracuję ciężko, 
czasem poplotkuję albo przeklnę. Co to za grzechy? 

Krótki, ale bardzo wyrazisty. 

co jutro powiem. 

„Jezu, oddaję Ci moje życie. 

Po śniadaniu, jak postanowiłam, stanęłam na środku 
pokoju. Nie miałam już potrzeby spowiedzi 

I tak uświadomiłam sobie, że nigdy szczerze nie 
wyznawałam swoich grzechów. Zaczęły przypominać mi 
się zdarzenia i twarze, których nie chciałam pamiętać. 
Uświadomiłam sobie, że zazdrość i nieprzebaczenie to też 
grzech. W tych rozmyślaniach zasnęłam. 
Tej nocy spałam dobrze. 

Pieniądze przestały mi imponować. 

Nie jestem sama i nigdy nie będę. 

Nie boję się życia, ani tego, co potem. 

Mam kogoś, komu ufam. Doświadczam Jego miłości. 
Chcę o Nim słuchać, czytać, rozmawiać. 

Tak mógł mnie zmienić tylko Bóg.   

Cały czas moje myśli są z Jezusem. 

-10-

Zosia J.



Jeśli chcesz nas wspomóc finansowo Kościół prosimy o wpłatę na konto: Nr  76 1240 6508 1111 0000 5412 1733 .    
Twoja chociażby najmniejsza ofiara przyczyni się do codziennego funkcjonowania kościoła i opłacenia stałych, 

miesięcznych rachunków, w tym również możliwości transmitowania naszych nabożeństw na on-line, 
drukowania i wysyłki naszej gazety i innych wydatków.

 Pismo Święte powiada: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor. 9,7)
Dziękujemy za wsparcie! Niech Ci Bóg błogosławi!

nabożeństwa na on-line

Bogu niech będą dzięki, że w czasie tak dla nas wszystkich trudnym, możemy choć w takiej formie  uczestniczyć w naszych 
nabożeństwach.

Każde nabożeństwo to zaangażowanie się i praca kilku osób. W miarę, by je dobrze przygotować i nagrać potrzeba wiele 
czasu i zabiegów najpierw w kaplicy, gdzie odbywają się główne nagrania. Jak stresujące to zajęcie, przekonało się już kilka 
osób. Potem praca w zaciszu domowym. To praca nad scalaniem poszczególnych nagranych fragmentów, zgrywanie głosów, 
dostosowania luminacji, przygotowania wyświetlanych tekstów pieśni i godziny obróbki komputerowej.  
Gotowe i złożone  nagranie czeka na  godzinę transmisji  w każdą niedzielę, dostępne na naszej stronie internetowej 
www.kch.pl oraz na you tube.

 wsparcie finansowe

-11-

fot.M.J. Karel

* 

* 

fot. N.Polakowski

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska   tel. 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Zapraszamy 

-9-

Tytuł wyjaśnia, co to jest za książka - jest to specjalna Biblia z obrazkami, 

Dowiecie się z niego, co należy zrobić, by wasze dzieci odniosły z czytania

Historie te, to wspólnie przeżywana nauka - zarówno przez was, jak i wasze dziecko. 
Nade wszystko książka ta ma stanowić pomoc we wspólnym przeżywaniu Słowa Bożego. Może być pomocna waszemu 
dziecku w poznaniu Jezusa Chrystusa. 

która jest czymś więcej, niż zbiorem biblijnych historii. Zachęca ona bowiem do ,,czytania” obrazków, dzięki czemu wasze 
dziecko lepiej pojmie i zachowa w pamięci wiele rzeczy, które w innym przypadku łatwo mogłyby pozostać niezauważone. 

Szczerze modlimy się o to, by wasze dziecko nauczyło się miłować Słowo Boże, i by dzięki temu obudziła się w nim 
miłość do Zbawiciela.

Zanim jednak to czytanie rozpoczniecie, musicie znaleźć czas na przeczytanie 

Nie istnieje nic takiego, co mogłoby zastąpić przeżycia związane ze słuchaniem 
głośnego czytania. Wiem ile znaczyło ono dla mnie i wiedziałem,  co 
oznaczało dla moich pięciorga dzieci. Przez wiele lat moja żona czytywała im 

codziennie. Teraz każde z nich ma szczególne zamiłowanie do książek i dobrej 
literatury. Co najważniejsze jednak - moje dzieci kochają Słowo Boże. 

Przeznaczona jest dla was, abyście mogli czytać ją swojemu dziecku. 

tej książki jak największą korzyść. 

Ta książka jest do głośnego czytania. 

aneksu na końcu książki. Nosi on tytuł: ,,Co należy wiedzieć o tej książce”. 

V. Gilbert Beers



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

maj

Niedzielne nabożeństwa 

z komunikatami Rady Zboru  

będą transmitowane on-line 

poprzez komunikatory 

Prosimy o zapoznawanie się 

(e- mail; Messenger, FB)

i dostępne na naszej stronie internetowej: 
kch.pl.

o powstrzymanie plagi koronawirusa. 
Modlimy się w domach 

są odwołane. 
Nasze wszystkie spotkania w kościele 

- o przywrócenie normalnego funkcjonowania 

- o nasze nabożeństwa na on-line

  J. Świercz, J.i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, 

- o Pastorów i Starszych Zboru, a także liderów 

 - o problemy zdrowotne Julii Jabłońskiej 

- o prace remontowe w naszym zborze

- o siły do przetrwania izolacji i braku społeczności

- o  mądrość dla rządzących naszym krajem

- o pomoc w chorobie i w wieku starszym dla: 

- o problemy zdrowotne Jana Matulewicza

  kościoła

- o s. Czesławę Kulczyńską i jej problem

- o E.A.G Kipiarskich
- o braci i siostry z Tczewa

- o ochronę w czasie epidemii

   i Oli Piechoty

  i nabożeństw
- o możliwość rozpoczęcia na nowo spotkań 

- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie

  L. Puc, R; Kakowskiego, T. Szyszki, 

  dla całej rodziny Sękowskich

  R. Zagrodnikowej, J. Klamuta, B. Kamińskiej

- o Izę Karpienia w Etiopii

  Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej,  

 - o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo 

  Grup Domowych

22 Pola Rapacz

30 Stenia Mazur
31 Grażyna Walczak

19 Alina Górska
13 Mateusz Szymański

30 Daniel Miszke
12 Karolina Walczak
12 Adam Kowalczyk

10 Justyna Jakubik

07 Czesława Zawołek
04 Sławomir Kulczyński

09 Grzegorz Mazur

Krzysztofowi Pietroniowi (03), 
Tomaszowi Gutkowskiemu (08), 

Reginie Makowskiej (12), Ryszardowi Zagrodnikowi (15), 
Henrykowi Wasilewskiemu (16), Józefowi Grabanowi (18),  

Grzegorzowi Piecha (21), Oliwii Stępniak (24), 

Henrykowi Sacewiczowi (10), Julii Jabłońskiej (10), 
Esterze Byczkowskiej (11),  Eli Podkowicz (11), 

Robertowi Browarnemu (26), Janowi Krzywoń (27),

Życzymy doświadczania owej łaski i wierności Pana 

„Albowiem dobry jest Pan: na wieki trwa łaska Jego. 
A wierność Jego z pokolenia w pokolenie” (Ps. 100,5). 

w dalszych latach życia i służby ku chwale Bożej.

waszego małżeństwa.

Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją.” (Ps. 59,10). 

30 lecie ślubu obchodzą w dniu 19 maja 

Ryszarda i Bogdan Pilichowscy. 

55 lat  chrztu wiary  wspomina w dniu 

Niech dobry Bóg nadal prowadzi i błogosławi. 

„Mocy moja, ciebie się trzymać będę. 

Niechaj Pan to zdarzy w dalszych latach 

15 maja s. Nelli Karel. 

do wieczności mamy s. Ani. Niech Bóg 
posyła pocieszenie i darzy Swoim pokojem. 

Jesteśmy z wami.

Wyrazy współczucia składamy braterstwu 
Schweda i całej rodzinie, po odejściu 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

urodziny obchodzą
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