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„Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. 

Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawanej swej własności i wrócicie każdy do 

swojej rodziny.” (Lev. 25,10). 

Kościół Chrystusowy w RP ogłasza rok . 2021 ROKIEM JUBILEUSZOWYM
W tym roku bowiem obchodzimy  na ziemiach polskich. 100-lecie naszego kościoła

Pan Bóg rozkazał swemu narodowi: 

Prawodawstwo roku jubileuszowego nakazuje powrót do właściciela wszystkich gruntów sprzedanych 

(ponieważ ziemia należy do Jahwe). Rozpoczęcie roku jubileuszowego było zapowiedziane przez głos 

trąby (szofar) w dziesiątym dniu siódmego miesiąca, który jest Dniem Pojednania (Jom – Kippur). 

Zapowiedziany rok jubileuszowy był święcony przez (proklamacja uwolnienia) wszystkich 

mieszkańców ziemi i powrotu każdego do swej własności i rodu. Na mocy tego przepisu każdy otrzymał 

z powrotem to, co przedtem posiadał, a co utracił przez sprzedaż z powodu długów. Również w tym 

okresie każdy mógł wrócić do swej ojcowizny.

deror 

Chciejmy też zauważyć, iż pierwsze publiczne wystąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa jakie miało 

miejsce w Nazarecie w Jego rodzinnym mieście, przypadło właśnie na dzień rozpoczynający Rok 

Jubileuszowy przez proroka Izajasza nazwany: „ miłościwym rokiem Pana”. Jakże potężnie zabrzmiały 

słowa czytane w synagodze: „ Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim 

dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych 

wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.” (Łk 4, 18-19).

Czy Biblia mówi coś o Jubileuszach?
W Izraelu Rok Jubileuszowy przypadał po każdym tygodniu siedmiolecia (tzn. po 49 latach). 

2021 ROKIEM JUBILEUSZOWYM
Ja wiem, że nie wszyscy lubią wspominać wszelkie rocznice czy jubileusze, ale czy nie miałyby one być 

powodem chociażby do wyrażenia wdzięczności za 100 lat Bożej pomocy, Jego prowadzenia 

i błogosławieństwa? Dla ludu Bożego był to nakaz Pana: „Wspominaj dni dawne, rozważcie lata 

dawnych pokoleń” (Deut. 32,7). „Przywodzę na pamięć dni dawne, 

wspominam lata odlegle” (Ps. 77,6). „Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, 

rozważam czyny rąk twoich.” (Ps. 143,5).

 Król Dawid zaś powiada; 

Rok Jubileuszowy obliguje nas nie tylko do wspominania naszej ciekawej, czasami burzliwej stuletniej 

historii, ale przede wszystkim wzywa nas do modlitwy za nasz kraj, w którym od wieku służymy. Niech 

poselstwo Jezusa na rozpoczęcie roku jubileuszowego w tamtych czasach będzie i dla nas aktualne 

w tym nadchodzącym roku jubileuszowym, by zwiastować ubogim dobrą nowinę, by ogłaszać jeńcom 

wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, by uciśnionych wypuszczać na wolność, by zwiastować miłościwy 

rok Pana.
Nakazy Pana związane z nadaniem roku jubileuszowego niech będą na nowo przypominane, iż nie tylko 

ziemia, ale i my sami jesteśmy wyłączną własnością naszego Pana, Jego synami i córkami. Nikt nie musi 

pozostawać niewolnikiem. Przepisy o roku uwolnienia niech również przypominają o wyzwoleniu 

i możliwości powrotu do Domu Ojca oraz odzyskania tego, co przez grzech utraciliśmy.
Z ufnością i nadzieją powierzamy dalsze losy kościoła w Boże ręce. Niech On nas błogosławi.

Rok jubileuszowy
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Zamknąć swoją księgę narzekań, a otworzyć księgę pochwał?

Cieszyć się prostymi błogosławieństwami życia i przestać dążyć do sztucznych 
przyjemności dnia?
Zapominać, co  osiągnąłeś, a rozmyślać o tym, co  inni  dla ciebie uczynili?

Być zadowolonym z tego, co  posiadasz, a nie płakać za tym, czego nie masz?
Przestać oczekiwać przyjaźni, a zacząć okazywać przyjaźń?
Ignorować to, co ci życie jest winne, a myśleć o tym, co ty jesteś winien życiu?

Przestać oczekiwać pomocy od innych, a poświęcić się dla innych, poświęcić swoje 
życie na służbę Bogu?

W  NOWYM ROKU  CZY  JESTEŚ GOTÓW...

A jak żałują materiału na suknie! 
Szczególnie w pasie i w biodrach. 
Suknie robią takie ciasne, że 
z ledwością schylam się, by 
zasznurować buty.

Czy zauważyliście, jak się wszystko 
zmieniło? Wszystko dzisiaj jest 
inaczej niż było dawniej.

JEST PÓŹNIEJ NIŻ 
PRZYPUSZCZASZ

Teraz wszystko jest dalej niż 
dawniej: do rogu jest dwa razy tak 
daleko i zauważyłam jeszcze, że 
dodano górkę po drodze. Już 
przestałam biec do tramwaju, bo 
odjeżdża prędzej niż zazwyczaj. 
Wydaję mi się również, że schody 
r ob i ą  s i ę  ba rdz i e j  s t r ome .  
A zauważyliście, jakim drobnym 
drukiem drukuje się dziś gazety?!! 
Nie ma też sensu prosić, żeby ktoś 
głośno czytał. Wszyscy mówią tak 
cicho, że z ledwością ich słyszę.

Ludzie też się zmieniają. Są na tyle 
młodsi niż gdy ja byłam w ich wieku. Lecz z drugiej strony ludzie w moim wieku 
wyglądają na tyle starzej niż ja! Parę dni temu spotkałam szkolną koleżankę i ona tak 
się zmieniła i postarzała, że mnie nie poznała, biedulka. Myślałam o niej dziś rano, gdy 
czesałam włosy. Spojrzałam w lustro i wprost się oburzyłam: nawet luster nie robią 
dziś takich dobrych jak kiedyś! Obawiam się, że na przyszły rok będzie ze wszystkim 
jeszcze gorzej. Jak się ten świat zmienia!

Panie Jezu Chryste!

Jeżeli nakreślone przeze mnie plany 
nie są zgodne z Twoją wolą – pomóż je 
zmienić i przyjąć to od Ciebie 
w nadziei i świadomości, że Ty się 
nigdy nie mylisz w swoich planach.

Gdy obdarzysz mnie zdrowiem – 
naucz wykorzystywać je ku Twojej 
chwale. Gdy będzie pustka w duszy – 
napełnij mnie sobą!

NOWOROCZNA MODLITWA

Wkraczam w Nowy Rok z nadzieją, 
którą dał mi Twój Duch Święty w dniu 
mojego nawrócenia i przyjęcia Ciebie 
jako osobistego Zbawiciela. Nie 
wiedząc, co jest przede mną, 
w zupełności spolegam na Tobie 
z głęboką wiarą w Twoje miłosierdzie, 
w Twoją miłość. Jeżeli Nowy Rok 
przyniesie mi radość – dopomóż mi 
przyjąć Ją w pokorze, a jeśli przyniesie 
smutki, daj mi sił znieść je odważnie, 
całkowicie ufając Tobie jako memu 
Przewodnikowi.

Jeżeli w tym roku nawiedzi mnie 
obfitość dóbr materialnych, ucz mnie 
być wdzięcznym i dzielić się Twoimi 
darami z innymi. Jeśli nawiedzi mnie 
ubóstwo – nie pozwól, bym upadł na 
duchu. Jeśli nawiedzą mnie choroby – 
dopomóż znosić je cierpliwie, bez 
szemrania.

W ciągu pięciu minut można stracić autorytet 
i mieć wyrzuty sumienia. W ciągu pięciu 
minut możesz podjąć decyzję – oddać Bogu 
swoje serce i przyjąć Jego zbawienie!

Na chrześcijańskim zjeździe w Nowym 
Yorku pewnemu kaznodziei dano tylko pięć 
minut na wygłoszenie kazania. Ten króciutki 
czas potrafił on wykorzystać

WARTOŚĆ CZASU

 w nadzwyczajny sposób. Powiedział:
„W ciągu pięciu minut człowiek może 
niewiele powiedzieć, ale może dużo zrobić. 
W ciągu pięciu minut można podpalić miasto 
i przy wietrznej pogodzie spowodować 
kolosalne straty. W ciągu pięciu minut można 
zrobić dużo dobrego i dużo złego. Można 
posiąść wieczne zbawienie, można też je 
stracić. Wystarczy mała chwilka dla 
nieszczęśliwego wypadku, dla brzydkiego 
słowa, które tak splami duszę, że nawet ocean 
nie zdoła jej obmyć.

  

Później mogą się nie 
powtórzyć.

w sprawy Królestwa Bożego. 

Może to być okazja 
opowiedzenia komuś 

bo przyjście Pana 

o Jezusie, możliwość by 
kogoś odwiedzić, czy pomóc, 
a może okazja, by poprawić 

swoje duchowe życie 
i zaangażować się 

jest coraz bliższe.

Bywają w życiu okazje, które 
przychodzą tylko raz. 

Wykorzystajmy ten kolejny 
rok według Bożej woli,

Wszystko ma swój czas 

                                              Kazn. 3:1
ma swoją porę   
i każda sprawa pod niebem 

Bóg nam  daje czas 
w nowym 2021 roku

Z okazji Nowego Roku  życzymy 
wszystkim naszym czytelnikom 

spełnienia marzeń, 
o które warto walczyć,
radości w Chrystusie, 
którą warto się dzielić, 

przyjaciół, z którymi warto być
 i nadziei w Bogu, 

bez której nie da się żyć.
Redakcja



Ponadto na wielu  grobowych epitafiach umieszczone są 
słowa: „proszę o modlitwę”. Biblia jednak wyraźnie chce 
uświadomić człowiekowi, że jest to spóźniona chwila. 

2. To  jest właśnie drugie ważne pytanie. Gdzie 

spędzimy wieczność?

W normalnych warunkach (niestety w tym roku było to 

niemożliwe) w listopadowych dniach tysiące ludzi odwiedza 

groby swoich bliskich, tych, którzy już odeszli. Idą tam, by 

nad grobami modlić się o dusze zmarłych, albo  zlecają kiedy 

ktoś bliski odchodzi, modlitwę za pieniądze kapłanom 

kościoła.

NIE. Biblia mówi: … a potem sąd!

Kiedy na jego życie nastawał król Saul, kiedy go ścigał 
z chęcią mordu ileż to razy życie Dawida wisiało na włosku. 
W 1 ks. Samuelowej w 20 rozdziale mamy zapisaną 
rozmowę Dawida z synem Saula – Jonatanem, gdzie Dawid 
pełen obaw mówi do swego przyjaciela:

„jako żyje Pan i żyje dusza twoja, że tylko krok jest między 

mną, a między śmiercią” ( 1 Sm. 20,3).

 1. Biblia powiada: Co po śmierci? 

„ … (Hebr. 9,27).  

A  co potem? Nic? Koniec ludzkiego istnienia? Wieczne 

odpoczywanie? Grób i robaki?

Postanowione jest ludziom raz umrzeć

Czy nie warto pomyśleć w której rzeczywistości się znajdę, 
jeśli zakończy się moje życie?

W historii psalmisty Dawida, wielkiego króla Izraela, było 
przynajmniej kilka takich momentów, gdzie był pewien, iż 
śmierć jest mu postanowiona.

Bywają w naszym życiu sytuacje, które zagrażają jego 

utracie. Ktoś, kto z bardzo poważnymi objawami 

zachorował na Covid-19, przez kilka lub kilkanaście dni miał 

wysoką gorączkę, albo leżał pod respiratorem, lub 

godzinami był przewożony przez ratowników medycznych  

karetką od szpitala do szpitala z całą pewnością myślał o tym  

trwożąc się, czy to aby nie są to jego ostatnie godziny życia 

na tej ziemi.

Ap. Paweł napisał: 

Choć bywały i inne sytuacje, które trudno było  przewidzieć, 
kiedy nasze życie – jak to mówimy: wisiało na włosku. Wielu 
z nas mogłoby podzielić się 
świadectwem kiedy byli 

Z stąd musimy zadać sobie kilka poważnych pytań.

Wiele ludzi sądzi, że śmierć to koniec, że tam już nic nie ma.  
Młodzi powiadają: „ ” (gra skończona).  Pismo 
jednak twierdzi zupełnie inaczej, mówi, że to zaledwie 
początek wiecznego życia… początek życia wiecznego 
z Bogiem w wiecznej szczęśliwości lub bez Niego 
w wiecznym potępieniu.

Game is over

 A w innym miejscu napisał:

 ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,  ani wysokość, 
ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym.” (Rz 8, 38-39).

przekonani, że to już koniec. Jakiś 
wypadek samochodowy, upadek 
z wysokości, moment topienia się 
w  w o d z i e ,  c z y  j a k i e ś  i n n e 
nieszczęście i  jes teśmy dziś  
świadomi, że tylko cud sprawił, 
iż nadal żyjemy.

„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, 
skąd też Zbawiciela oczekujemy, 
Pana Jezusa Chrystusa, który 
przemieni znikome ciało nasze 
w postać, podobną do uwielbionego 
ciała swego, tą mocą, którą też 
wszystko poddać sobie może.”  
(Flp 3, 20-21).

A ileż takich momentów gdzie życie 
nasze było zagrożone i tylko jeden 
krok dzielił nas od śmierci, a my 
nawet nie byliśmy i nie jesteśmy do 
tej pory świadomi tego, że to Bóg 
czuwał i przychodził z pomocą.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 
musimy pamiętać, iż tylko jeden krok dzieli życie od śmierci. 
Jest to bardzo cienka granica, kiedy jeszcze żyjemy, aż nagle 
serce przestaje bić i umieramy.

Nasze życie na ziemi jest nam dane, byśmy szukali Boga 
i znaleźli w Chrystusie życie wieczne.  

A jak oceniamy nasze życie? Czy zdajemy sobie sprawę, że  

bez względu na wiek wszyscy  kroczymy po cienkiej linie 

oddzielającej życie od śmierci? Kto zagwarantował nam 

długie życie? Kto wie co jutro, albo nawet dziś, może się 

wydarzyć?

„Albowiem jestem tego pewien, że 
ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, 
ani potęgi niebieskie,

 Bo to, że ją spędzimy jest pewne, to tak samo jak pewne jest, 
iż śmierć nie ominie nikogo z nas. 
Każdy musi umrzeć, ale czy wiemy 
gdzie spędzimy wieczność?

„Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby 
mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich 
wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby 
szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo 
przecież nie jest On daleko od każdego z nas.” (Dz 17, 
26-27).

Na ateńskim areopagu apostoł Paweł wypowiedział słowa:

Bóg nie jest daleko od nikogo z nas. Kto zechce Go szukać 
z pewnością Go znajdzie. To jest zadanie jakie mamy tu na 
ziemi zanim nadejdzie śmierć. I nie jest to trudne zadanie. 
Wystarczy zawołać do Niego, a On odpowie.
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Życie wieczne jest darem, ale przyjęcie go jest naszym 
wyborem. Możemy dar przyjąć, możemy też go odrzucić.

(14): Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach 
i w twoim sercu, abyś je czynił. (15): Patrz! Kładę dziś przed 
tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; (16): gdyż ja nakazuję ci 
dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego 
drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył 
i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił 
w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. (17): Jeżeli zaś 
odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się 
odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz 
im służył, (18): to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie 
i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz 
się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. 
(19): Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. 
Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo 
i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje 
potomstwo ( Pwt 30, 14-19).
Życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo leży 
w mocy naszej decyzji. To nasz wybór.

Zacięte usta, zacięte serce, brak pozytywnej reakcji. Czy za 
taką postawę człowieka ktoś może obwiniać Boga? Czy taki 
człowiek może mieć pretensje jeśli wieczność spędzi 
w piekle? To przecież jego wybór. Bóg naprawdę szanuje 
wybory człowieka.
 4. Czwarte pytanie brzmi: Czy każda śmierć musi 
być straszna? Jeśli tak, to jaka śmierć?

Czasem mogę słyszeć pytanie: jak to możliwe, by miłujący 
Bóg posłał do piekła tysiące ludzi? To bardzo przewrotne 
pytanie. 

Podobne wezwanie do tego samego narodu skierował Jozue, 
następca Mojżesza, kiedy powiada:

Z przykrością jednak oglądamy reakcję ludzi, którzy słyszą 

takie wezwania. Tu przypomina mi się epizod z życia proroka 

Eliasza  kiedy starł się z prorokami Baala. 

„A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to 
wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, 
którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom 
amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom 
mój służyć będziemy Panu.” ( Joz 24, 15).

Oczywiście, Bożym pragnieniem jest, by każdy człowiek 
został zbawiony. Bóg  posłał na świat ratunek w osobie 
Swego Syna, Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę naszych 
grzechów umierając za nas na drzewie krzyża, a teraz 
powiada, że wystarczy je wiarą przyjąć.

Bóg przygotował piekło dla diabła i jego aniołów. Nie dla 
człowieka. On nikogo z ludzi  nie posyła  do piekła. To 
człowiek  sam decyduje o tym,  że chce tam iść. Bóg , który 
obdarzył człowieka wolną wolą liczy się z decyzją jaką 
człowiek podejmuje. Dlatego daje mu wybór: życie lub 
śmierć.

„Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od 

ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać 

powinni, to jest odłączenie od Boga.”

„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma 

żywota.  To napisałem wam,  którzy wierzycie 

w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot 

wieczny.” ( 1J 5, 12-13).

– pisze ap. Jan –

Pięknie tę sytuacje opisuje Mojżesz kiedy zwraca się do 
swego narodu ze szczególnym apelem: 

Dla ludzi, którzy nie są pojednani z Bogiem fizyczna śmierć 

jest czymś strasznym i bolesnym. Sądzą, że to już koniec 

wszystkiego, absolutnie nie są pewni zbawienia i dlatego 

dopiero wtedy próbują modlitwami za zmarłych zmienić 

wyrok potępienia na uzyskanie życia wiecznego. Niektórzy 

z nich są oszukiwani przez kościół, iż bliscy trafili do tzw. 

czyśćca i że poprzez odpowiednie ofiary i modlitwy mogą ich 

stamtąd wydostać. To złudna nadzieja i fałszywa nauka 

twierdząca, że za pieniądze można kogoś wykupić od 

wiecznej śmierci.

Dlaczego mam już  wybierać? Dlaczego ważne jest 
„dziś”?... Bo jurto do nas nie należy. Duch Święty nawołuje: 
„Dziś jeśli głos jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc 
waszych”. 

dziś

Jak wielce nieodpowiedzialnie żyją ci, którzy żyjąc na 

świecie nie boją się, iż są odłączeni od Boga. Nie liczą się 

z Nim. Nie żyją według Jego praw i nie reagują na Jego słowo, 

bądź też całkowicie Go odrzucają. Żyją swoim świeckim  

życiem i nie myślą o wieczności, nie myślą też o swojej 

śmierci. Ale ona czy wcześniej, czy później przyjdzie i temu 

zaprzeczyć nie możemy. I wtedy przychodzi czas Bożego 

sądu.

3. Tu rodzi się trzecie pytanie. Od kogo więc zależy 

gdzie człowiek spędzi wieczność?

„Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo 
będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie 
za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu 
ani słowa.” (1Krl 18, 21). 

Jeden z ojców Kościoła św. Augustyn powiedział tak:

Nasza wieczność zależy tylko i wyłącznie od stosunku jaki 
mamy do Jezusa, Syna Bożego. Od pojednania się z Nim, od 
przyjęcia Go do swego serca. Biblia powiada:

Nietrudno też zauważyć, że na cmentarzach wypowiada się 
najwięcej kłamstw. Utarło się powiedzenie, że o zmarłych nie 
należy mówić źle, ale czy to oznacza, że umierają sami 
dobrzy ludzie? Najgorszy łajdak jeśli tylko ma katolicki 
pogrzeb ludzie w czasie pogrzebu usłyszą słowa „był 
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Pastor Piotr Karel

I ostatnie pytanie. Czy ludzie wierzący powinni obawiać 

się śmierci?

Psalmista również nas przekonuje, iż: „Drogocenna jest 

w oczach Pana śmierć wiernych jego” ( Ps. 116,15). 

To jest to Boże zapewnienie, że będzie z nami i w godzinę 

śmierci naszej. 

Dlatego ap. Paweł też napisał o ludziach wierzących:

„Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze 

mną” (Ps. 23, 4).

Dla swoich wiernych Bóg przygotowuje budowlę – dom 

w niebie. To jest ten właściwy, wieczny dom, do którego 

zmierzamy. 
A śmierć? No cóż, to tylko koniec ziemskiej wędrówki. 
Czasem 70 lat, czasem 80, czasem dłużej albo czasem  
zupełnie krótko. Chwała jednak Bogu, że „On nas  prowadzi 
poza śmierć” (Ps. 48, 15). Tylko On jest w stanie to uczynić!  

Kiedyś Andrzej Dąbrowski śpiewał taką piosenkę, której 

słowa refrenu brzmiały:

Chciałbym powiedzieć: tylko jeden krok dzieli Cię od 

miłości Zbawiciela. 

„Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, 

obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz 

przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte 

przez życie. … Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy 

raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.” (2Kor 5. 4.8).

I trzeba go zrobić jak najprędzej. Jak ten krok wygląda?

Oczywiście każdy człowiek przeżywa lęk przed śmiercią 

i nie musimy udawać „bohaterów”, ale dla człowieka 

wierzącego to początek prawdziwego życia bez trudu, 

smutku, łez i  mozołu. Smutek rozstania przeżywają jedynie 

bliscy, którzy pozostają na ziemi, ale i oni doświadczają 

Bożego pokoju i pociechy, bo wiedzą, że wkrótce wszyscy 

zbawieni w Jezusie tam się spotkają. Dlatego nie musimy się 

bać, ani lękać. Psalmista Dawid napisał:  

4. po czwarte: Bóg zostawił nam Swoje słowo i tego słowa 
mamy słuchać. Cała historia kończy się właśnie takim 
stwierdzeniem: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, też go nie usłuchają” (w. 31).

„Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok nic więcej

Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej”

Jezus powiedział: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, 

będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” 

(Mk. 16,16).

Czy już Mu zaufałeś? Czy powierzyłeś Mu swoje życie? Czy 

jesteś człowiekiem zbawionym? Chcę się o ciebie modlić.

Jest tak zazwyczaj, że dbamy o nie, że chcielibyśmy by 
trwało ono jak najdłużej. Kiedy przychodzi jakieś 
zagrożenie, choroba, modlimy się o uzdrowienie, ale tak i tak  
to nie my decydujemy o tym, kiedy się ono zakończy.

W listopadowym numerze naszej gazety coś, niecoś 
napisałem na ten temat.
Oczywiście, życie jest najcenniejszym darem danym nam 
przez Boga i winniśmy je szanować. 

Wszystko w rękach naszego Pana. On wyznacza długość 
życia każdego człowieka i to On decyduje o początku i końcu 
jego trwania.

Ten sam apostoł również napisał o sobie: „Życiem dla mnie 
jest Chrystus, a śmieć jest mi zyskiem,… pragnę rozstać się 
z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej” 
(Flp. 1,21. 23). 
Szokujące słowa, prawda? Nazwać śmierć zyskiem! To dla 
niektórych może wydawać się wielką przesadą, czy nawet 
niedorzecznością. Kiedy człowiek zbliża się do granicy 
życia, kiedy choruje, kiedy żyje w strachu o swoje życie  
choćby jak w dzisiejszych czasie epidemii koronawirusa, 
zrobi wszystko, by przedłużyć swoje dni na tej ziemi. Nawet 
dobrowolnie „uwięzi się” domu, bojąc się wychodzić na 
zewnątrz. 

Dla człowieka prawdziwie wierzącego pozostaje błoga 
nadzieja i pewność. Ap. Paweł napisał: „Wiemy bowiem, że 
jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem się 
rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie 
rękoma zbudowany, wieczny” (2 Kor.5, 1). 

Ale człowiek wierzący wie, że Jego ojczyzna jest 
w niebiesiech, tam jest ten prawdziwy dom. Śmierć więc nie 
jest mu straszną, bo wie komu zawierzył i wie, że 
z Chrystusem nikt go nie rozłączy. Taki człowiek nie tylko 
ustami, ale całym sercem śpiewa pieśń:

„Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest, me 
skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez… chciałbym stąd 
wyrwać się , obcym tu czuję się”.Pan Jezus, kiedy poruszył temat życia po śmierci mówił 

o Łazarzu i bogaczu. (Łk. 16, 19-31). Obydwaj umarli, ale 

natychmiast znaleźli się w miejscach o których mówi cała 

Biblia. To Boży raj, łono Abrahamowe lub piekło, kraina 

umarłych, kraina cierpienia i mąk. Z tej historii dowiadujemy 

się: 
1.  po pierwsze: że po śmierci nie ma żadnej odmiany.  
2.  po drugie: Boży sąd jest sprawiedliwy. 
3. po trzecie: Nikt z zaświatów nie może pomóc żyjącym na 
ziemi i odwrotnie nikt z żyjących nie może pomóc 
umarłemu.

odrodzony z wody i ducha, był świątynią Ducha Świętego”.  
To czasem wielkie nieporozumienie. To złudna nadzieja.



Bóg cieszy się z tych, którzy ufają w Jego nieustającą miłość.

Całkowite zaufanie Bogu oznacza wiarę, że On wie, co jest 
najlepsze dla naszego życia. Oczekujesz, że On spełni swoje 
obietnice, pomoże ci w rozwiązaniu problemów i kiedy zajdzie 
konieczność, dokona rzeczy uchodzących za niemożliwe. 

-7-

Porównując siebie z ludźmi, którzy nie kryją się ze złem, 
ulegamy złudzeniu, iż sami jesteśmy dobrzy. Job (Hiob), 
w rozmowie ze swymi przyjaciółmi twierdził wręcz, że jest 
sprawiedliwy. Ale Bóg informuje nas w swoim Słowie, 
iż zapłatą za każdy grzech może być tylko śmierć. Można 
więc być pozornie nienagannym, przeglądając się 
we własnym zwierciadle, i wydaje nam się, że możemy 
przed Bogiem ostać się z naszymi „dobrymi uczynkami”. 
Lecz prawda jest taka, że często przeceniamy siebie, a nie 
doceniamy Boga.W zwierciadle Bożego Słowa czytamy, że 
„nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko 

dobrze czynił i nie grzeszył” (Kazn. 7.20). Bóg brzydzi się 
każdym pojedynczym grzechem. Człowiek nie jest czysty, 
lecz może zostać oczyszczony krwią Pańską. Dlatego 
pojawił się na ziemi Chrystus, Syn Boży, człowiek 
absolutnie doskonały i bez grzechu, aby przyjąć na siebie 
gniew Boży wymierzony przeciw grzechowi ludzi, mojemu 
i twojemu. W ten sposób dopełnił się akt Bożej 
sprawiedliwości. Na jej mocy, każdy, kto uchwyci się wiarą 
Jezusa, uznany zostanie za okrytego Bożą łaską 
obmywającą go z winy. Nie sprawiedliwy, lecz 
usprawiedliwiony może stać się człowiek przed Bogiem.

Każdy człowiek prędzej czy później stawia sobie pytania, skąd właściwie 
pochodzi i jak zaistniało życie? W zasadzie można sobie udzielić tylko 
dwóch odpowiedzi. Pierwszą z nich będzie, że przyczyną życia jest 
przypadek przejawiający się w mutacjach i selekcji. A dalej to już wszystko 
rozwinęło się samoistnie, stopniowo, w ciągu milionów lat. Wyklucza to 

założenie celowości powstania życia, ponieważ takie stanowisko sugeruje już, iż ktoś to wszystko zaplanował. Drugiej 
odpowiedzi udziela nam Biblia, Słowo Boże, które mówi, że Bóg stworzył na początku niebo i ziemię, i wszystko, co żywe, oraz 
że On gwarantuje tego celowość. Jeżeli tak jest, to nie jesteśmy wtedy produktem „przypadku”, lecz zostaliśmy stworzeni przez 
Boga, dla którego jesteśmy kimś szczególnym. Wówczas istnieje dla naszego życia nadzieja, porządek 
i kierunek, a my jesteśmy obdarzeni wolnością i odpowiedzialnością.  Mało tego, Bóg zapewnia nas, że jesteśmy stworzeni na 
Jego podobieństwo - na Jego obraz! Jesteśmy przez Niego kochani, czego największym dowodem jest Jezus Chrystus, który 
przyszedł, by ratować grzeszników. Nasze życie nie musi upływać w bezsensowności, lecz każdy człowiek ma do spełniania 
indywidualne zadania według darów danych mu przez Boga. Na poruszające nas wszystkich pytanie 
o pochodzenie tego świata i życia daje nam Bóg jednoznaczną i klarowną odpowiedź. Jesteśmy Bożym dziełem i celem Jego 
miłości.

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz 
Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę 

stworzył ich.”

„Największą barierą między nami, a Bogiem, 
jest nasza rzekoma siła.”                                                                                                                                                                  

W naszych poszukiwaniach Boga dochodzi się do momentu, w którym po prostu należy „puścić  liny”. Samą świadomość Jego 
istnienia posiada wiele ludzi, lecz nie jest to jeszcze wiara równoznaczna z ufnością Bogu. Trzymamy się różnego rodzaju „lin”, 
może nią być nasza samowystarczalność, racjonalność, nasze wyobrażenia o Bogu, a nawet religijność. Bardzo trudno puścić się 
tego, do czego przywykliśmy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa lub niezależności. Skoczyć i po prostu zaufać, że Bóg czeka, 
by nas pochwycić takimi, jakimi jesteśmy: bezradnymi i niedoskonałymi. Nie musimy ani się bać, ani 
z naszej strony czynić nic więcej, jak tylko wyciągnąć ku Niemu nasze ręce. Bóg miłuje tych, którzy 
Mu ufają! Powierzając siebie Jezusowi Chrystusowi na pewno połączymy się z Nim i nie 
doznamy zawodu. Ten, kto uchwyci się Go wiarą, ma przywilej łaski odkupienia 
i najpewniejszy dostęp do Boga. 

1Moj 1,271 

człowiek

usprawiedliwiony

pełen zaufania
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Wśród szalejącej burzy, punktualnie o godzinie 12-tej, marynarz 
wszedł na maszt. Gdy wykonał niebezpieczne zadanie i zszedł na 
pokład, kapitan zapytał: Dlaczego chciałeś to zrobić równo 
o 12-tej, może, że jesteś przesądny?
Kiedy odchodziłem do wojska z mojej rodzinnej wioski, moja 
mama na sam koniec stanęła w drzwiach domu i powiedziała: 
„Synu gdziekolwiek będziesz i cokolwiek będziesz robić, chcę 
żebyś wiedział, że codziennie o godzinie 12-tej modlę się o ciebie, 
o twoje bezpieczeństwo i prowadzenie”.

  Marynarz odpowiedział: 
 

Ten marynarz w mocy modlitwy mógł dokonać rzeczy, których 
inni nie mogli, bo bali się zrobić. Kiedy pozornie jest beznadziejna 
sytuacja i nie ma znikąd ratunku, ludzie wierzący mogą 
doświadczać Boga i Jego mocy płynącej z modlitwy, bowiem 
„...wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jak 5.16). 
Dlatego módlmy się jedni za drugich, bo czyniąc to, sprawiamy 
w ich życiu Boże działanie, a przy tym sami jesteśmy 
ubłogosławieni.

Działo się to podczas burzy na morzu. Kapitan pewnego 
żaglowca musiał naprawić uszkodzenie na najwyższym 

maszcie statku. Było to jednak związane z niebezpieczeństwem 
utraty życia, dlatego kapitan szukał do tego zadania tylko jednego 
ochotnika. Zgłosił się do niego jeden marynarz, który powiedział, 
że zrobi to o godz.12-tej. Kapitan zgodził się i załoga przygotowała 
go do zadania.

Wiedziałem, że musimy naprawić maszt, ale też wiedziałem, że Bóg 
jest ze mną, bo moja mama modli się za mnie.

Gdy wkraczamy w następny rok, niech nie dokonuje się 
to w pośpiechu, porywczej przyjemności ani 
impulsywnej bezmyślności. Idźmy z cierpliwą mocą 
płynącą ze świadomości, Bóg Izraela pójdzie przed nami. 
Nasze dni wczorajsze przypominają nam sprawy zepsute 
i nieodwracalne. To prawda, że straciliśmy wiele okazji, 
które nigdy nie wrócą, lecz Bóg może przekształcić ten 
niszczący niepokój w konstruktywną rozwagę na 
przyszłość. Zostawmy przeszłość w kojących objęciach 
Boga, który daje nam zawsze zwycięstwo w Jezusie.

(1Kor.15.57) 

Max Lucado

„Panie! Słuchaj modlitwy mojej,

Uważnie. Z wrażliwością. 

 Usłysz błaganie moje” Ps. 143,1

Możesz rozmawiać z Bogiem, ponieważ 
On słucha. Twój głos nie jest pozbawiony 
znaczenia w niebie. On traktuje cię bardzo 
poważnie. Kiedy wchodzisz w Jego 
obecność, obraca się, by słuchać twego 
głosu. Nie musisz obawiać się, że 
zostaniesz zignorowany. Nawet, gdy się 
jąkasz i masz skrupuły, by mówić coś, co 
wprawiłoby kogoś w zakłopotanie, co 
mogłoby frasować Boga, On cię słucha.

On słucha bolesnych błagań starszych 
ludzi w Domach Opieki. On słucha 
burkliwych wyznań siedzących w celach 
śmierci. Kiedy alkoholik błaga o litość, 
gdy małżonek szuka porady, kiedy 
biznesmen wstępuje z ulicy do kościoła, 
Bóg wysłuchuje.

(...) gdyż Pan pójdzie przed wami
(Iz 52,12)

Nie pójdziecie w pośpiechu

Przeżywamy różne burze w naszej codzienności. Jak często takie doświadczenie 
towarzyszy każdemu z nas? Żyjemy spokojnie w codziennym rytmie 
obowiązków i nagle coś burzy te dotychczasowe przyzwyczajenia, 
wprowadzając w naszą świadomość lęk i przerażenie. Tak wiele różnych 
niepowodzeń może odebrać nam pewność jutra. Kruche jest nasze życie, a lęk tym 
większy, im częściej zapominamy, że w łodzi naszego życia jest z nami Pan Jezus. 
To, co przydarzyło się apostołom na jeziorze Galilejskim, spotyka także ludzi 
wszystkich wieków. Ponieważ Ewangelia zawsze jest najlepszym wskazaniem, 
musimy patrzeć na nasze życie w świetle doświadczeń wiary uczniów Jezusa. 
Spokój, którego pragniemy jest darem obecności Mistrza. Nasze lęki i trwoga  jak 
w przypadku uczniów – wynikają z małej wiary. Przeceniamy ludzkie możliwości 
i dlatego tak mało w naszym życiu Bożego działania. Wierzyć, to zaufać Bogu. 
Gdy to zrobimy, nasze życie okaże się domem zbudowanym na skale, którego 
żadne wichry nie przemogą. Uciszenie burzy na jeziorze Genezaret będzie 
odczytywane jako znak obecności Chrystusa w łodzi – Kościoła, który nieraz 
w ciągu dziejów bywał narażony na różne burzę i wichry. Jezus przychodząc do 
uczniów po jeziorze mówi do każdego z nich „Odwagi, Ja jestem, nie bój się!”.

Bóg wysłuchuje



- mimo to kochaj ludzi.

- mimo to buduj.
Potrzebujący pomocy często atakują tych, którzy tę pomoc im niosą 

- mimo to bądź szczery i uczciwy.

Ludzie udają, że kochają „maluczkich” a zaprzedają duszę wielkim 

Budowy wznoszone przez lata bywają zniszczone w ciągu jednej nocy 

Służba dziś wykonywana, jutro będzie zapomniana 

- mimo to myśl o rzeczach wielkich.

- mimo to dąż do sukcesu.

- mimo to służ z oddaniem.

Osiągającym sukcesy przybywa zarówno fałszywych przyjaciół jak i prawdziwych wrogów 

Dobre postępowanie i powodzenie rodzi posądzenia o złe motywy i egoizm 
- mimo to postępuj dobrze

Szczerość i uczciwość narażają na fałszywe oskarżenia 

Wielcy ludzie i wielkie idee mogą być zniszczone przez małych ludzi i małe idee 

To, że daje się światu to, co najlepsze nie oznacza, że się od niego nie obrywa 
- mimo to dawaj z siebie wszystko.

- mimo to pomagaj.

Ludzie bywają nielogiczni i egoistyczni 
- mimo to kochaj ich i ufaj im.

W momencie, gdy poddajemy naszą wolę Bogu,

Jego ręki w przeciwnościach, zaczynamy wzrastać. 

Pamiętajmy ! Trudne okoliczności, które zdają 
się zagradzać nam drogę nie są ani przypadkowymi 
przeszkodami, ani barierami zrobionymi przez człowieka. 
Są to góry stworzone przez Boga i przez Niego tam 
umieszczone. Musimy nauczyć się wznosić ponad nie 
i deptać je w Imieniu Pana. Pośród tych pozornie nie 
kończących się prób możemy się pocieszyć:                               
Gdy tylko wzniesiemy się ponad nasze próby, Bóg je 
usunie.

Greg Hinnant                                                                                   

 uniżamy się i uznajemy działanie 

Bóg pragnie urzeczywistnić w nas miłość i łagodność 
Jezusa. Dlatego strofuje nas i poucza, dopóki nie staniemy 
się cierpliwi i uprzejmi w trudnościach: „Miłość jest 
cierpliwa, miłość jest dobrotliwa” (1 Kor. 13.4).

Wtedy Bóg zaczyna nas uczyć, jak przezwyciężać 
trudności, jak trwać w Nim, choć się nic nie zmienia, jak 
zewlekać starego człowieka i przyoblekać nowego. 
Jak utrzymywać cierpliwą wiarę i ostateczną nagrodę.

Taka zasadnicza transformacja nie dokonuje się w ciągu 
jednego dnia. Jest ona efektem powtarzanych właściwych 
reakcji na trudnych ludzi i sytuacje, które zsyła na nas Bóg.

       Czy to nie jest wystarczająca zachęta do zwycięstwa?

Przyjaciele przychodzą i odchodzą. Nasz szef w pracy 
odchodzi, przychodzi inny. Przeprowadzamy się do innego 
miasta, podejmujemy nową pracę, idziemy do nowej 
szkoły, przyłączamy się do nowej społeczności. Sytuacje 
i okoliczności życia ciągle się zmieniają. A jednak w całym 
tym pozornym zamieszaniu każdy szczegół naszego życia 
pozostaje całkowicie pod Bożą kontrolą. Ta niezachwiana 
pewność, że Bóg nad wszystkim czuwa (Rz 8,28) jest 
jedynym fundamentem życia w zwycięstwie. Jest to 
duchowa skała na, której buduje zwycięzca. Bóg stawia na 
naszej drodze złych ludzi i trudne okoliczności (góry) 
w określonym celu. Posługuje się nimi, by kształtować 
w nas charakter swojego Syna.  

W naszym życiu często mamy do czynienia ze złymi 
ludźmi, którzy dręczą nas jak cierń w boku. Pojawiają się 
także trudne okoliczności, które jak ogromne góry blokują 
drogę. Z tych powodów doświadczamy ciągłych 
i bolesnych prób.Ich stała obecność zdaje się zapowiadać 
ciągłą udrękę. Jesteśmy prawie pewni, że już zawsze 
będziemy dręczeni. Ale tak nie jest. Kiedy trudności 
spełnią swoje zadanie, znikną. Kiedy wzniesiemy się 
ponad nie, Pan je usunie.
Bóg wspaniale aranżuje okoliczności naszego życia. On 
ustawia, przesuwa i układa dekorację na scenie życia. Przez 
cały czas zmieniają się jego pory roku: ,,On zmienia czas 
i pory roku. On utrąca (...) i ustanawia” (Dn 2,21). 

Boży cel, to odtwarzanie cech Jezusa Chrystusa 
w zwykłych ludziach, takich jak ty i ja, po to by objawić 
w nas piękno Pana, naszego Boga, w tym brzydkim świecie 
i by przez nas rozsiewać światło sprawiedliwości 
w żyjącym w ciemnościach grzechu społeczeństwie. 

,,Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w nas 
i chcenie i wykonanie (...) Abyście się stali nienagannymi 
i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego 
i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie”  
(Fil 2,13-15).

Wznieś się...
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Ideały są jak gwiazdy, nie da się ich 
dotknąć. Jeżeli jednak zdecydujemy się 
za nimi podążać jak statek 
na bezkresnym oceanie, 
dopłyniemy do niebiańskiego portu. 
Wtedy dostrzeżemy cuda 
jakie  Bóg uczynił w naszym życiu. 
                                             Mat. 2.9-12.

Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu 
i oglądajmy to, co się stało

 i co nam objawił Pan.

Ż
ydom objawienie Boga kojarzyło się z lękiem... Bóg tymczasem objawił się nieoczekiwanie jako niemowlę w żłobie. Czy 
jest coś równie dalekiego od uczucia lęku, jak widok nowo narodzonego niemowlęcia?... W Jezusie Bóg znalazł sposób 
porozumiewania się z ludźmi, sposób, który nie wzbudzał lęku. O wcieleniu uczyłem się jako dumny właściciel 

akwarium... 
Za każdym razem, gdy mój cień padał na akwarium, ryby dawały nura, aby ukryć się w najbliższej muszli. Okazywały wobec 
mnie tylko jedno uczucie – strach. Choć unosiłem pokrywę i regularnie trzy razy dziennie wrzucałem im pożywienie, na każdą 
moją wizytę reagowały tak, jakby moje oblicze było dla nich źródłem udręki. Nie potrafiłem ich przekonać, że się o nie troszczę. 
Zacząłem rozumieć, że aby mi zaufały, niezbędny byłby rodzaj wcielenia. Musiałbym stać się rybą i przemówić do nich ich 
własnym językiem. Człowiek stający się rybą to nic w porównaniu z Bogiem stającym się ludzkim niemowlęciem. A jednak 
według Ewangelii to właśnie stało się w Betlejem. Bóg, który stworzył materię, sam stał się stworzeniem, tak jak gdyby malarz 
stał się śladem pędzla na obrazie albo dramatopisarz postacią we własnej sztuce. Bóg napisał opowieść na kartach prawdziwej 
historii, działając poprzez prawdziwych ludzi. Słowo stało się ciałem. 

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas... ”  Ew. Jan. 1:14

Od niedawna w Etiopii szkoły zaczęto powoli otwierać i pojawiła się możliwość, dla nauczycieli 
alfabetyzacji z ludu Tsamakko, których wyszkoliliśmy w marcu 2020 roku, rozpoczęcia nauczania czytania i pisania w klasach 
alfabetyzacyjnych. Jestem wdzięczna Bogu za Jego wierność, opiekę i kontrolę nad światem, który stworzył, za mój bezpieczny 
powrót do Polski. Dziękuję mu za możliwości stałego kontaktu z przyjaciółmi zarówno osobiście, jak i przez Internet oraz za 
Kościół jako duchową rodzinę i za możliwości kontynuowania służby alfabetyzacji wśród ludu Tsamakko. 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa i pokoju w tych ciężkich czasach – Iza Karpienia.

Witam Was wszystkich po długiej przerwie, podczas której próbowałam odnaleźć się w nowej 
sytuacji. Część tego czasu spędziłam w Etiopii, po czym wróciłam do Polski. W Etiopii, podobnie 
jak w innych krajach, również mieliśmy obostrzenia w życiu codziennym, co wiązało się 
z zamknięciem szkół i ograniczeniami w podróżowaniu, wtedy zrozumiałam, że Pan Bóg na razie 
zamknął dla mnie możliwości dalszej służby w tym kraju. Dzięki Panu Bogu oraz moim 
przyjaciołom, udało mi się znaleźć mieszkanie w Polsce oraz transport z lotniska, kiedy 
wylądowałam w Gdańsku 4 sierpnia. W kolejnych miesiącach odwiedziłam wiele miejsc, między 
innymi również Wasz Zbór w Kołobrzegu. Co do dalszej służby, ostatecznie zdecydowałam, 
że lepiej będzie, jeśli pozostanę w Polsce, odwiedzając zespoły językowe w Etiopii 2–3 razy 
w roku, w zależności od potrzeb.

Nowości od Izy Karpienia
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Brat Jan Lewandowski jest wśród braci jednym z najdłuższym 
stażem członkowskim w zborze, który po swoim nawróceniu 
czynnie włączył się do wielu prac i służb zborowych. Trudno 
wymienić jego wszystkie aktywności, ale na pewno pamiętamy go 
jako fachowca od elektryczności, osobę zajmującą się obsługą 
nagłaśniania nabożeństw, kierowcę zborowego autobusu (tak, tak 
był taki autobusik!), zawsze był chętny do wszystkich prac 
wykonywanych w Zborze. Przez wiele lat zajmował się sprawami 
związanymi z ogrzewaniem naszych zborowych pomieszczeń. 
Jako pastor doceniam jego przyjacielskie nastawienie i fachowe 
porady. Rada Zborowa serdecznie dziękuje Bratu za serce i wkład 
pracy w życie naszej Społeczności. Niestety stan zdrowia nie 
pozwala naszemu Bratu na bardziej aktywne życie, dlatego 
Rada Zboru postanowiła funkcję dbania o urządzenia grzewcze 
powierzyć br. Dawidowi Maksińczykowi.
Osoby, które organizują jakiekolwiek wydarzenia zborowe 
w poszczególnych salach, czy pokojach chcące na spotkaniach 
mieć zapewnioną dobrą temperaturę, powinny wcześniej 
kontaktować się właśnie z br. Dawidem, tel. 696 886 477.

Podziękowania za wieloletnią służbę
Tematowi spotkania przyświecało pytanie: 

W czasie spotkania wysłuchano 4 prezentacji:

Jak być zdrowym kościołem w chorych czasach? 

PREZENTACJA 2 Jak troszczyć się o ludzi w chorych 
czasach? – Rafał Piekarski (SCh Tomy) 
PREZENTACJA 3 Jak prowadzić ludzi do dojrzałości 
w Chrystusie? – Andrzej Bajeński (Prezbiter KCh) 
PREZENTACJA 4  
Krzysztof Zaręba (SCh Północ). 

Jak służyć ludziom w chorych czasach?

W ponad trzy godzinnym spotkaniu był również czas 
wspólnego śpiewu, w którym prowadził nas zespół KCH 
Lublin, jak również dwukrotnie spotykaliśmy się w mniejszych 
grupach omawiając tematy przedstawione w prezentacjach. 
W podsumowaniu  dzielił się – 
Władysław Dwulat (Fundacja Proem). Bogu dzięki za 
możliwość spotkania się.

przesłaniem adwentowym

PREZENTACJA 1 Jak nauczać i głosić Ewangelię w chorych 
czasach? – Mateusz Jakubowski (KCh Polkowice) 

Po raz pierwszy w dniu 12 grudnia 2020 wykorzystując technikę 
internetową pastorzy Kościoła Chrystusowego w naszym kraju 
spotkali się na Zoomie. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

Fragmentem przewodnim były słowa Jezusa: „Ja jestem 
dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też Mnie znają, 
podobnie jak Ojciec zna Mnie, a Ja znam mego Ojca. I za owce 
oddaję własne życie” –  Ew. Jana 10:14-15. 

Wigilia dla samotnych
W niewielkim gronie mogliśmy spędzić wigilijny wieczór w kościele.  
Z powodu ograniczeń narzuconych przez rząd nie mogliśmy urządzić 
dużego przyjęcia, ale dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tego, 
by w ten wieczór nikt nie pozostawał sam. Serdecznie dziękujemy 
siostrom na czele z s. Olą Polakowską i Martą Zawadzka, które 
„urzędowały” w kuchni, siostrom, które upiekły ciasta (były pyszne) 
oraz dekorowały stół. Mamy nadzieje, że za rok będziemy mogli się 
spotkać w szerszym gronie.

Kolegium pastorów KCH

Czas świąteczny w tym roku został przedłużony. Mogliśmy 
świętować od czwartkowej wigilii do niedzieli 27 grudnia. Zebrani 
na nabożeństwie mogliśmy przeżywać świąteczny nastrój. 
Nabożeństwo prowadził br. Sławomir Kulczyński, kazaniem pod 
tytułem: „Święta, święta i po świętach” usłużył br. Daniel Miszke. 
Bogu dzięki za ten świąteczny czas w którym pozwolił nam cieszyć 
się sobą i w rodzinie i w Zborze.

Nabożeństwa świąteczne
Tradycyjnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Zbór 
zebrał się, by wielbić Boga za cud przyjścia na świat Jezusa 
Chrystusa. Ten radosny czas społeczności został wypełniony  
wspólnym śpiewaniem kolęd, czytanymi fragmentami Bożego 
Słowa, opowiadaniami, wierszami, krótkimi filmikami oraz 
modlitwami zborowników. Nabożeństwo prowadził br. Tadeusz 
Witkowski, a kazaniem na temat: „Najdroższego Prezentu” dzielił 
się br. Mariusz Polakowski.

fot.M.J. Karel

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

Zapraszamy 

Ostatnie już w tym upływającym 2020 roku nabożeństwo było 
szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za Jego 
opiekę, ochronę, pomoc i błogosławieństwo jakiego 
doświadczal iśmy w tym trudnym minionym roku. 
Z wdzięcznością śpiewaliśmy pieśń: „Już dobiegł rok do końca, 
Nie ginie miłość Twa; Z niej jak z jasnego słońca Nam płyną 
blaski dnia.” (ŚP. Nr. 673). Nabożeństwo prowadził br. Daniel 
Miszke, a pastor w swoim kazaniu na temat 7 błogosławieństw 
z Księgi Objawienia podsumował roczne studium tej Księgi. 
Z nadzieją patrzymy w rok 2021 i prosimy by Bóg ten przyszły 
czas błogosławił i był bliskim każdemu kto będzie Go wzywać.

Nabożeństwo sylwestrowe



Marii Karel (21), 

Marianowi Dwulat (12), 
Włodkowi Zapotoczny (14), 
Dawidowi Karel (16), 
Małgorzacie Łagowskiej (17), 

Annie Zenonowi Schweda
Laurze Prociak (20),  

Zbigniewowi Kaliś (27), 
Magdzie Wronisz (30), 
Lucynie Zborowskiej (31)

(06 i 26), 

Tomaszowi Jakubowskiemu (20), 

Henrykowi Kufeld (26), 
Ninie Hury (27), 

01 Arkadiusz Ostrowski
15 Ade Oyedemi

07 Beata Sienkiewicz- 
Jabłońska

07 Ola Polakowska
26 Grażyna Kwiatkowska

01 Janina Witkowska

19 Marianna Bakowicz

13 Piotr Karel

02 Andrzej Ostrowski
15 Danuta Ostrowska

31 Zofia Dołkowska

04 Natalia Staszewska
06 Lucyna Lewandowska

fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

urodziny obchodzą

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

styczeń

Zapraszamy

- o szybkie zakończenie ograniczeń w zgromadzeniach

- o mądrość w prowadzeniu zborów polskich pastorów

- o pomoc w chorobie i dla naszych seniorów: J. Świercz, 
J i E Witkowskich, I. Rosińskiej, L. Puc, T. Szyszki, 
Z. Dołkowskiej. J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, 
Z. Soboń, M. Sznajder, R. Kakowskiego, Cz. Zawołek, 
H. Paprockiej. R. Słodownik , L. Prociak, R. Zagrodnik

- o uroczystości z okazji 100-lecia 
Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich

- o transmisję nabożeństw na on-line

- o przywództwo zborowe i nowego pastora

- o nasze dzieci i młodzież w czasie ferii
- o spotkanie członkowskie

- o prowadzenie Boże w Nowym 2021 Roku
- o nabożeństwa w styczniu

- o nowe osoby pragnące iść za Chrystusem

- o pomoc w problemach zdrowotnych dla J. Matulewicza, 
J. Lewandowskiego, B. Froncala, A. Piechoty, 
A. Podkowicza, K. Sosulskiego, H. Karaśkiewicza, 
Bogumiła Karela, Jana Krzywonia

- o pastora Andrzeja Bajeńskiego, panią Jolę z Kołobrzegu 
i pana Pliarskiego ze Złotowa w ciężkiej chorobie

- o braci i siostry w Tczewie

Jerzy (George) Bajeński 
– „Ring the Bells”

Przyjęcie urodzinowe w gronie najbliższej rodziny odbyło 
się poprzez relację internetową. Jubilat serdecznie dziękuje 
za złożone życzenia.

A to wszystko i wiele więcej... ze względu i dla sprawy 
Chrystusa Jezusa.

W połowie lat 60-tych, powracając do kraju ze studiów 
w amerykańskich seminariach duchownych Jubilat był 
autorem pierwszych w języku polskim ewangelicznych płyt 
długogrających, zapoczątkował nową erę chrześcijańskich 
obozów dla młodzieży, zainicjował powstanie i przez całe 
dekady sponsorował działanie ośrodka katechetyczno-
misyjnego Ostróda Camp, prowadził działalność radiową 
w języku polskim i białoruskim. W okresie tragicznego 
kryzysy ekonomicznego w stanie wojennym zmobilizował 
setki kościołów i organizacji, uczelnie, firm w Stanach 
Zjednoczonych i Kandzie do pomocy społeczeństwu 
polskiemu i to pomocy liczonej w milionach dolarów. Przez 
ponad 50 lat wspierał dziesiątki projektów ewangelizacyjnych, 
edukacyjnych, konferencyjnych, a nawet budowlanych 
w Polsce i we wschodniej Europie. Sponsorował dziesiątki 
młodych liderów ewangelicznych umożliwiając im studia na 
amerykańskich uczelniach.

13 grudnia 2020 roku Jerzy Bajeński 
ukończył 80 lat. Ten Czcigodny 
Senior rodu Bajeńskich jako SŁUGA 
JEZUSA CHRYSTUSA, śpiewający 
kaznodzieja i misjonarz mieszkając 
głównie w Stanach Zjednoczonych 
i Kandzie większość swojego życia 
poświęcał służbie Kościoła w Polsce.

Mottem życia i jednocześnie pieśnią sztandarową dzięki której 
nasz Jubilat znany jest ewangelicznej Ameryce, Kanadzie 
i w Polsce jest treść pieśni z pierwszego nagranego albumu 
„Ring the Bells”, „W dzwony dzwoń … niech świat cały wie, 
że Zbawiciel, Chrystus Pan nam narodził się”.

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

w dniu 12 stycznia wspominają 
Grażyna i Tomasz Walczakowie.

Nasze najlepsze życzenia z modlitwą, by Bóg sprawił 
jedność ducha i wspólnego kroczenia za Nim. 

Niech On błogosławi.

30 rocznicę ślubu 


