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Żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych, a to, 
co Biblia mówi spełnia się co do joty. Z jednej strony 

o potrzebie szukania nowych sposobów i środków, które 
powstrzymywałyby epidemię. Panaceum na Covid -19 
mają być szczepionki i zaszczepienie nimi, jeśli nie   
wszystkich, to przynajmniej większość obywateli danego 
kraju. Wprowadzane nowe obostrzenia, jak również 
sprawa samych szczepionek ma swoich  zdecydowanych 
zwolenników jaki i zagorzałych przeciwników.

Co w temacie DDM?
 Nie chcemy jako wierzący ludzie, posłuszni Bogu i Jego 
Słowu, sprzeciwiać się obowiązującym i narzuconym 
nakazom przestrzegania DDM. Jednak oceniając te 
nakazy w świetle Słowa Bożego możemy być pewni, że  
o wiele większym  problemem niż covid jest inny wirus,  
obecny w każdym człowieku. To o wiele potężniejszy 
wirus. To wirus GRZECHU niechybnie prowadzący do 
śmierci i to śmierci wiecznej. Biblia powiada: 
„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz. 6,23). 

jak się okazuje nie tylko w naszym kraju, ale i w wielu 
częściach świata. Na ogół, choć z oporami, zdążyliśmy 
się przyzwyczaić do owych uciążliwości. Jednak te 
okazują się niewystarczające. Liczby podawane 
codziennie w środkach masowego przekazu o nowych 
zachorowaniach, czy zgonach, najlepiej świadczą 

Czy jest ratunek w tej sytuacji?  

W dobie obecnej skrót DDM stał się symbolem 
walki z pandemią korona wirusem. Oznacza 
on trzy proste zasady, których przestrzeganie 

ma powstrzymać falę rozprzestrzenienia się tego 
groźnego wirusa. DDM oznacza: Dezynfekcję + Dystans 
+ Maseczki. Egzekwowanie tych trzech zasad jest  
narzucone i wymagane przez tzw. czynniki rządowe, 

Czy ratunkiem jest DDM?  
Trzeba przyznać, że Bóg zupełnie inaczej patrzy na owe 
zalecenia. 

„lęk bezradnych narodów” (Łk. 21-25-26), z drugiej 
Boża obietnica dla wierzących: „A gdy się to zacznie 
dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż 
zbliża się odkupienie wasze” (Łk. 21,28).

p.s ...o szczepionce innym razem

o obmywaniu rąk (Mk. 7, 2-5). Jezus jednak  bardziej 
zwracał uwagę na czystość wewnętrzną. Odpowiadając 
faryzeuszom rzekł: „Biada wam, uczeni w Piśmie

Jakże taka dezynfekcja jest potrzebna.

stało się czyste.” [Mt 23, 25-26]. 

W czasach Pana Jezusa faryzeusze dość ściśle 
wykonywali przepisy (zresztą przez siebie narzucone) 

 i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz 
kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa 

a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, 

 Po trzecie - MASECZKI. Jak pamiętamy na początku 
epidemii wyśmiane przez byłego już ministra zdrowia 

„Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki 
sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić” (1, 16). 
Król Dawid zaś wołał: „Obmyj mnie zupełnie z winy 
mojej i oczyść mnie z grzechu mego… pokrop mnie 
hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, 

i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw 
wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, 

i styczności z nią kwarantannę i  izolację. Jednak 

z innymi zbawionymi ludźmi. Apostoł Jan napisał: 

a ponad śnieg bielszym się stanę” (Ps. 51,2.9). 

Po drugie - DYSTANS.  Powyższa rada ap. Jakuba 
zupełnie inaczej stawia sprawę zachowywania  dystansu. 
Nie izolacja i zachowanie dystansu wobec Boga, ale 
zbliżenie się do Niego jest ratunkiem dla grzesznego 
człowieka. I to również jest prawdą, że w Starym 
Testamencie Bóg nakazał w przypadkach choroby 

w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa 
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu” [1J 1, 7].

w całym swoim postępowaniu. 

Jak więc widać Słowo Boże ma swoją wersję owego 
popularnego skrótu DDM. Warto się tej wersji trzymać.

Również apostoł Jakub radził: „Zbliżcie się do Boga, 

Jak cytowaliśmy ap. Jakub nazywa takich: ludźmi   

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest 

A więc nie dalej, ale bliżej Boga, bliżej ludzi, jest Bożą 
receptą na zdrowe i szczęśliwe życie.

i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy” [Jk 4, 8]. 

Już Bóg przez proroka Izajasza nawoływał: 
o rozdwojonej duszy (Jak. 1,8; 4, 8), chwiejnymi  

                                                                    

Historia zakładania i noszenia masek sięga 
zamierzchłych czasów. W starożytnej Grecji teatralny 
aktor ubierał różne maski w zależności od odgrywanych 
ról. Nazywano go hypokrisis. Stąd właśnie pochodzi 
nazwa hipokryta określająca człowieka obłudnego, 
dwulicowego. Biblia jednak stanowczo sprzeciwia się 
dwulicowości, obłudzie, zakładania masek. 

Po pierwsze - DEZYNFEKCJA. W Starym Testamencie 
Bóg w wielu przypadkach  dotykających człowieka 
chorobach i zarazach nakazał i polecił cały system 
oczyszczania i obmywania dla osób mających styczność 
z chorobą lub innymi nieczystościami. Przestrzeganie  
zasad higieny nakazanej ludowi Bożemu pozwoliło temu 
narodowi przetrwać tysiące lat. Biblia jednak mówi nie 
tylko o obmywaniu i oczyszczaniu ciała. Bardziej zwraca 
uwagę na oczyszczenie i obmycie serc ludzkich. 

Bóg nienawidzi takiego postępowania.

w przypadku wirusa grzechu utrzymywanie  dystansu 
wobec Boga (co dziś jest bardzo powszechne) jest 
zabójczym działaniem. Zbliżenie się do Boga, pojednanie 
z Nim, przynosi również dobrodziejstwo społeczności 

p. Szumowskiego. Wtedy mogłem się z nim zgodzić. 
Praktyka pokazuje, że ci najbardziej zagorzali   
zwolennicy noszenia maseczek również chorują. 
Najpewniej - mówiąc ironicznie -  maseczka chroni być 
może tylko przed mandatem. Nie mam jednak nic 
przeciwko tym, którzy lubią nosić maseczki. 
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Mogą też mieć związek naszą pracą czy przyszłością. 
Jak podaje Słownik -  

Nie ma wątpliwości, że strach, panika, lęk,          
czy niepokój dominują w dzisiejszym czasie.                   
Te negatywne emocje dziś zwykle powstają          

z niepewności, o swoje zdrowie, czy bliskich. 

„Lęk pojawia się, gdy człowiek staje wobec sytuacji, która 
jest lub wydaje mu się groźna, a posiadane środki obronne 
zdają się być niewystarczające."   
Z jednej strony lęk jest negatywną emocją, to jednak 
z drugiej pełni pozytywną funkcje. 

i jaki miał smak. W ogólnym kontekście wydaje się to 
mało istotne. Z tekstu wiemy tylko, że dla oczu był on 
przyjemny i godny pożądania.  

by szukać sposobów uniknięcia zagrożenia, 

że utracimy więź z Bogiem.

Z drugiej zaś strony, i tu uwaga, którą chciałbym mocno 
podkreślić: 

a przede wszystkim potrafi sprawić, 

Skierujmy się do praźródła powstania lęku, bo od niego 
wszystko miało swój początek (1 Moj. 3.1-12).                                                                              

Biblia nie podaje, jaki był to rodzaj zakazanego owocu 

„Przezorny widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz 
prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę" 

Ja jednak pokusiłem się o krótki opis działania tego 
owocu, zresztą podparty własnym doświadczeniem. 

w jedzeniu. Dostarczał uczucia zadowolenia i spełnienia, 
ale po jakimś czasie w żołądku stawał się nieprzyjemny, 
pojawiało się uczucie gorzkości i pieczenia, a na końcu 
było tak niedobrze, że pojawiały się nawet wymioty".  

Przyp. Sal.22.3.  

Ano stąd, że to obraz grzechu. Grzech zawsze wydaje się 
przyjemny i godny pożądania. A spożywany na początku 
może dać nawet poczucie krótkiego zadowolenia, 
satysfakcji i dogodzenia, ale później staje się w nas gorzki, 
niszczący i zabójczy.

Podtrzymywany i podsycany lęk potrafi zdominować  
do tego stopnia, że pozbawia nas radości życia, 

dobrych relacji z innymi, cennego zdrowia, 

Bo wszystko, co pomija Boga i Jego Słowo prędzej, 
czy później przestaje smakować i pojawia się lęk, który 
ostatecznie może doprowadzić do śmierci (jak to było 

„Na początku ten owoc musiał być słodki i przyjemny 

w przypadku Adama i Ewy, gdy zostali wygnani sprzed 
Bożego oblicza).

O takim przypadku czytamy już na początku Biblii. 

                                                                                                                                                      

Ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i motywuje,

co doprowadziło w chwili pokusy do złamania Bożego 
nakazu. Wtedy pojawia się lęk, a w konsekwencji 

ucieczka przed Bogiem.

Skąd takie obrazowe określenia? 

Tak więc oznaką mądrości nie jest to, że nie odczuwasz 
lęku, lub się go wypierasz, ale to że mając go, potrafisz 
rozpoznać zagrożenie i zastosować odpowiednie środki 
zapobiegawcze. 

Pierwszy lęk pojawił się, gdy człowiek złamał Boży 
nakaz, a dokładnie: Poddał pod wątpliwość Boże Słowo, 

W Biblii znajdziemy tego potwierdzenie: 

Jeśli odczuwasz strach, niepewność, czy lęk przed Bogiem 
to oznacza, że twoje grzechy nie zostały ci jeszcze 
przebaczone. I może nie wiesz, ale mimowolnie uciekasz i 
jak Adam chowasz się przed Bogiem.  

Ten lęk przed Bogiem ma każdy z nas z urodzenia, aż 

  (nie pomijaj żadnego),                                                                                                                
- przyjmij przez wiarę Jego ratunek, jaki jest w osobie 

do Boga.

Na taki lęk jest tylko jeden lek:                                                                     

zadośćuczynienie za nasze grzechy, by powrócić 

do chwili, kiedy w przypływie wiary przyjmiemy ofiarę 

- wyznaj szczerze wszystkie swoje grzechu Bogu 

  i dziele Jego Syna Jezusa Chrystusa. 

Jezusa Chrystusa na krzyżu, jako wystarczające 
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Dlatego kluczowym jest to, w jaki sposób rozwiniemy tę   
emocję i na co jej pozwolimy. 

Jeden z mojego życia, 
a drugi Biblii.

A w moim przypadku lęk sprawiał, że 
uciekałem i chowałem głowę w poduszki. 
Co dla mojego brata było okazją do 
śmiechu, gdyż często sam prowokował 
takie zachowania.   

ale dlatego, że robiłem to, co struś robi 

Pierwszy lęk został w nas zaszczepiony i niesiony przez 
wszystkie pokolenia, aż do dzisiaj. Jest dosłownie 
przypisany do nas i w zależności od człowieka i jego 
stanu może pojawić się w różnych warunkach.

nie jest wynikiem niewiary, czy jakiegoś innego rodzaju 
nieposłuszeństwa.

To dość duża różnica wieku, by między 
nami została zawiązana jakaś 
przyjacielska więź. Dlatego zawsze 
traktował mnie z góry. Wiecie jak nazywał 
mnie kiedy byłem 2 letnim chłopcem? 
Struś. Nazwał mnie tak nie dlatego, 

Bo „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał żywot wieczny" (J.3.16)

w chwili pojawienia się zagrożenia – 
chowa głowę w piasek.  

Dlatego musimy sprawdzać swoje życie, czy czasami nie 
pogwałciliśmy Bożych praw, a lęk, który nas dotyka, 

Jak powiedział to jeden z pisarzy chrześcijańskich:  

Miałem o 11 lat starszego brata. 

Lęk sprawiał, że uciekałem w mój bezpieczny świat. Wtedy 
nie chciałem widzieć, ani słyszeć niczego. Ucieczka, 
chowanie głowy w przysłowiowy „piasek", 

że byłem fizycznie do niego podobny, 

Ważne jest by zdać sobie sprawę, że samo odczuwanie 
lęku, czy niepokoju nie jest grzechem, czyli 
pogwałceniem prawa Bożego. Lęk jest tylko produktem 
ubocznym, pochodną, skutkiem, który być może został 
wywołany przez o wiele groźniejszy stan. 

Uczucie to jedna sprawa, a wyrażanie to druga. 

I tu dwa podobne przykłady. 

Widzimy go już u Adama, który przed Bogiem zrzuca 

Krzyczy, milczy, ucieka, lub drętwieje z przerażenia. 
Próbuje przeciwstawić się zagrożeniu poprzez 
zaprzeczanie faktom. Ucieka się do kłamstwa i oszustwa 
myśląc, że w ten sposób oddali od siebie zagrożenie. 

to była moja reakcja, gdy pojawiał się lęk.

Nie chcę oceniać Eliasza. Tak jak nie chcę oceniać ludzi, 
którzy w różny sposób reagują. Każdy z nas ma swoje 
lęki, z którymi musi codziennie się mierzyć. 
Każdy z nas świadomie lub nie często poddaje się jego 

niszczącym działaniom.

To on za sprawą Ducha Bożego biegł tak szybko, 

Fakty te jednak pokazują
smutną prawdę. 

Czy to jest ten sam wielki Eliasz?

że wyprzedził nawet rydwan z zaprzęgiem konnym króla. 
Był człowiekiem wielkiej wiary!                                                                                                                                           

A może to jest obraz zachowania 

Gdy przychodzi lęk, to nie tylko potrafimy schować się 
pod swoim „krzakiem jałowca", ale potrafimy innych 
czynić odpowiedzialnymi za swoją sytuację. 

Za jego wiarą i modlitwą pojawił się ogień z nieba, który  
strawił ofiarę całopalną na oczach tysięcy przestraszonych 
Izraelitów. Za jego sprawą spadł upragniony deszcz, gdy 
nie padało przez 3,5 roku. 

wielu z nas?

Eliasz był pełnym wiary i odwagi prorokiem Boga.  

w pewnym epizodzie życia Eliasza (1 Król. 19.1-7 i 14).

Dostrzegać w innych najmniejsze błędy, a sobie nie mieć 
nic do zarzucenia.                                                                                                       

Jednak w najmniej spodziewanej chwili, pojawia się 

Ten scenariusz powtarza się od wieków.  

w nim lęk o własne życie.                                                                                                     
Oto w pewnym momencie znajdujemy go na pustyni, 
gdzie uciekł przed pogróżkami Izebel żony króla Achaba. 
Teraz siedzi pod krzakiem jałowca i ... użala się nad sobą.                                                                   

z siebie winę za swoje położenie na Ewę w.12. 
To samo czyni Eliasz w naszej  historii w.14. 

Podobny sposób reakcji na zagrożenie znajdziemy 

Czy pasuje on do naszych wyobrażeń o mężach wiary?  

Człowiek różnie reaguje, gdy doświadcza lęku:  

a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie 
rośli. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, 

                    

to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, 

Ten lęk bezradnych narodów pokazuje, aż nadto ludzką 
bezradność i niemoc. Kusi, by zatrzymać się na drodze 
wiary i skupiać swoją uwagę na wszystkim, 
tylko nie na Bogu. 

  

a prawdziwa wiara zawsze będzie testowana.

Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, 

Jesteśmy słabymi i kruchymi stworzeniami 

„Lecz mężowie, którzy poszli z nimi, mówili: 

z równowagi, pozbawić pokoju i napełnić 
lękiem. Dlatego tak bardzo potrzebujemy 
pomocy z zewnątrz. I taką pomoc daje nam 
Bóg, który często w swoim Słowie powtarza - 

i niewiele potrzeba, by nas wyprowadzić 

Dlatego dziś jedną z największych wartości, 
jakie posiadamy - to twoja i moja wiara, 

z rodu olbrzymów i wydaliśmy się sobie w porównaniu 
z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich 
oczach." (4 Moj. 13.31-33)

Odmienia to przez wszystkie przypadki, 
oferując mądrość i pomoc w każdej dziedzinie 
życia.

Kiedy Naród Izraela miał wziąć w posiadanie 

Żyjemy w czasach, gdy na tym świecie nic nie 
jest pewne, a epidemia pogłębia tylko ten 

stan. Lęk staje się wszechobecny. Paraliżuje gospodarkę, 
ekonomię i wszelkie relacje międzyludzkie. 

Ziemię Obiecaną, natknął się na niespodziewane 
przeszkody. 

Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas 
silniejszy. I rozpuszczali między synami Izraelskimi złą 
wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: 

Świat chwieje się w posadach. 
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Bóg oczekuje, że bez obaw i strachu będziemy polegać na Jego 
obietnicach i patrzeć z  nadzieją w przyszłość. 

                                               

Podsycany i podtrzymywany lęk uwłacza Bogu. Sprzeciwia się Jego woli
i podważa Jego kompetencje i panowanie nad wszelkimi wydarzeniami. 
Natomiast prawdziwa wiara wywyższa Boga, idzie do przodu i polega na 
Jego możliwościach.                                                                                                                  

Lęk przed „olbrzymami" paraliżował Izraelitów przed wypełnieniem 
Bożej woli. Dlatego Izraelici nie zdali testu, co ostatecznie sprawiło, 

Pomimo ostrzeżeń i zachęty Mojżesza 

że grono tych, którzy szemrali nie weszło do Ziemi Obiecanej. 

Rozpuszczane przez wywiadowców negatywne wiadomości sprawiały, 

„Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da 
nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się 
przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi… odeszła od nich ich 
osłona, Pan jest z nami. Nie bójcie się" (4Moj.14. 8-9) 

że lud Izraela zaczął szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. 

Jak było aktualne w czasach wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej i jej 
zasiedlania, takie jest i w dobie Nowego Przymierza. 

Pewien Pastor tak to opisał: „To coś, czego się powoli uczę. Uciekanie od 
trudnych sytuacji nigdy nie jest Bożą wolą. Jeśli to robię problem pójdzie 
za mną i dopadnie mnie, tylko trochę później. Choć może wyglądać trochę 
inaczej, to jednak będzie to ten sam stary problem. Dlaczego? Ponieważ 
Bóg chce mnie ciągle uczyć, że On jest wystraczający w każdej sytuacji. 
Jeśli nie nauczymy się tego dzisiaj, będziemy musieli nauczyć się tego 

Historia pokazuje, że nasze problemy mogą urosnąć do rangi „olbrzymów" 

Dlatego u schyłku wieków Bóg przez swoje Pisma ostrzega: 

Bóg musiał szturchnąć Eliasza (jak mówi inny przekład), by posilił się  

Twoja i moja historia, też może się dobrze skończyć.

Wiele setek lat później pojawia się na kartach Nowego Testamentu.

Czy pustynia była miejscem, przeznaczonym dla Eliasza? - 
Bynajmniej! Tę krainę człowiek wybiera sam. Zawsze kiedy odchodzimy 
od Bożej woli, a wybieramy własną, nie kierujemy się - jak myślimy - 

jeśli im będzie towarzyszyć strach i pomijanie Boga.

i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro 
płonące ogniem i siarką.To jest śmierć druga. (Obj. Jana 21.8 )

Spotykamy go, gdy razem z Mojżeszem na Górze Przemienienia mają 
przywilej rozmawiać z Synem Bożym. 
                

Wezwanie Boga by porzucić lęk jest uniwersalne. 

Czy ulegniesz lękom i będziesz żyć w oparciu o jej niszczące zasady,                                                          
czy raczej im się sprzeciwisz i ruszysz ze swojego miejsca 
(jak Eliasz spod jałowca), by zacząć czynić Bożą wolę? 

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, 

w przyszłym tygodniu. Jeśli nie w przyszłym tygodniu, być może nauczymy 
się tego w przyszłym roku. Ale w końcu się nauczymy, a im wcześniej tym 
lepiej. Możemy zaoszczędzić sobie wiele problemów, stojąc niezachwianie 
i oczekując na Boga w cichym zaufaniu."

Wracając do historii Eliasza, chciałbym zadać pytanie:                                                                                        

To pytania, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam. 
W swej wewnętrznej rozgrywce to my decydujemy, czy ulegniemy woli 
ciała, czy pójdziemy za głosem Ducha?  

i ruszył ze swego uściełanego miejsca. Dlatego ta historia dobrze się 
kończy. Prorok wraca z powrotem na ścieżkę Bożego posłuszeństwa. 

do pięknej krainy mlekiem i miodem płynącej, ale zawsze jest to pustynia, 
na której nic, albo niewiele rośnie. 

Andrzej Podkowicz
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Charles R. Swindoll

Psalm 40, 2-3

Chwile samotności były okazją do zrzucenia z siebie tego 
ciężaru i czekania na wskazówki od Pana.

Jedną z osób, które praktykowały w swoim życiu 
dyscyplinę wyciszenia przed Bogiem, był Dawid. 
Jestem pewien, że ten niezwykły mąż stanu, żołnierz 

i wysłuchał wołania mojego.

Nie są to słowa teoretyka, zawodowego tekściarza. 

Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie 

Przykłady osób, które czekały na Pana i spędzały 
czas sam na sam z Bogiem, znajdziemy w całej 
Biblii. Takie chwile pomagały biblijnym 

bohaterom w uprzątnięciu gruzu, który nagromadził się w 
ich duszy. Życie według Bożych wartości w środowisku, 
które odwróciło się do Jahwe plecami, równało się 
niezrozumieniu, nieprzyjemnościom, 
niebezpieczeństwom, stresowi. 

w odosobnieniu była dla Dawida niegasnącym źródłem 
pociechy i nadziei.

Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego.

i poeta uczył się spędzać długie godziny na rozmyślaniu 
o Bogu już jako młodzieniec – pasąc owce swojego ojca. 
W późniejszych latach, gdy przyszło mu uciekać przed 

Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje.

To pełne emocji wyznanie kogoś, kto był o krok od 
śmierci, lecz w ostatniej chwili został uratowany.

na wpół obłąkanym królem Saulem, modlitwa 

Czytając psalmy Dawida, odkrywamy trochę z atmosfery 
jego spotkań z Bogiem: Ps. 40,2-3

Nie ma takiego stanu ducha, w którym nie śmielibyśmy 
przyjść do Boga.

Pomimo bólu i dezorientacji Hiob nigdy nie wyrzekł się 
tej cichej ufności, nigdy nie przestał zwracać się do Boga 
i oczekiwać Jego interwencji. Otoczony pseudo -
przyjaciółmi, zawiedziony Bożym milczeniem, tak woła 
do Tego, z którym kroczył ręka w rękę przez całe swoje 
życie: Hiob 23.10- 12

Czas z Bogiem? Chyba nikt nie uczył się tej sztuki 
w bardziej drastycznych okolicznościach niż Hiob. 
Utraciwszy wszystko, co posiadał, nie zaprzestał 
zwyczaju stawania przed Bogiem i adoracji swego 
Stwórcy: 

On zna dobrze drogę, którą idę, z doświadczeń zaś, 
którym mnie poddaje, wyjdę czysty jak złoto.

Tak wołał do swojego Pana człowiek udręczony, 
zaszczuty, prześladowany. Stając przed obliczem Boga, 
Dawid nie potrzebował posiłkować się jakimiś tanimi, 
zasłyszanymi gdzieś frazesami. On niemal dosłownie 
rozdzierał swoje serce i całą energię swoich emocji 
kierował ku Niebu.

Uznaj niewinność mą, Panie, bo przecież żyłem 
sprawiedliwie. Panu zaufałem i nigdy się nie 
zachwiałem.Wypróbuj mnie, Panie, przeniknij mnie, 
zbadaj moje serce i nerki! Ps. 26.1-2

w chwilach strachu, niepewności, zwątpienia – spędzając 
całe noce na kolanach przed Najwyższym. 

Nakazami warg Jego nie gardzę, słowa ust Jego 
przechowuję w sercu.

Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi również tam 
wrócę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie 
pochwalone. Hiob 1.21

Stopy me podążają Jego śladem, za Nim idę, nie 
zbaczam w inną stronę.

Oto wezwanie z ust kogoś, kto ufności uczył się 

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, 
ufaj Panu! Ps. 27, 14
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Całe Pismo przez Boga jest przesycone boskim ziarnem 
życia, które żyje, wdając owoc życia wypełnia Boże 
obietnice. Jeżeli codziennie będziesz przyjmował do serca 

Boże Słowo to w twoim życiu będą się dziać wspaniałe rzeczy. 
Psalmista napisał: 
„ Szczęśliwy ten, kto nie postępuje według rad nieprawych, ani 
nie chodzi drogą występnych i kto nie przyłącza się do grona 
szyderców, lecz w Słowie Pana ma upodobanie i Jego Słowo 
rozważa dniem i nocą (Ps. 1,1-3).

Zwróć uwagę na słowa „ we wszystkim co czyni, dobry owoc wydaje” . 
Kiedy odnawiasz swój umysł, twoja wiara rośnie, zmienia się perspektywa i każda dziedzina życia. 
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do 
wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” 

Skupianie naszej uwagi na Jego charakterze, 
przechowywanie Jego słów w sercu, podążanie Jego 
śladem – o tym właśnie jest czas z Bogiem! 
To decyzja, by wykroić kilka minut, godzin lub dni 

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

z naszych przeładowanych terminarzy i spędzić je 

Bo co może być ważniejsze niż czas z twoim Stwórcą? 
Co może równać się z momentami, gdy słowa Jego 

Księgi nabierają znaczenia i niczym ostry miecz 
zdrapują rdzę z twojej duszy? 

Co jest lepsze niż wsłuchiwać się w Jego myśli, 
wczuwać się w Jego emocje, zestrajać się z Jego 

charakterem? Gdzie indziej znajdziesz takie 
odświeżenie, pociechę, takie źródło wewnętrznej siły?

czy twoje życie duchowe oparte jest na solidnych 
podstawach. 

Aż nagle, nieoczekiwanie, nadejdzie taki dzień, gdy Bóg 
odkryje przed tobą kolejny element swojego planu 

Bez nawyku spędzania codziennego czasu 

Z tych chwil spędzonych w oczekiwaniu na Boże 
prowadzenie zrodzą się punkty zwrotne w twojej 
duchowej wędrówce. Nie stanie się to od razu. Może 
upłynie wiele czasu, setki zwyczajnych poranków bez 
gromów z Nieba i aniołów u drzwi. 

Kilka słów o praktyce czasu z Bogiem:

bez zwyczaju osobistej modlitwy niezwykle 
trudno będzie ci zachować właściwą – Bożą 
– perspektywę na twoje sprawy.

i zrozumiesz, jaki ma być twój następny krok.

Nie potrzebujesz spinać się w sobie, by usłyszeć Boży 
głos Bóg jest ci życzliwy i przemówi do ciebie tak, byś 
wiedział, że to On. Nie traktuj czasu z Bogiem jako 
kolejnej religijnej powinności. Po prostu przychodź 

Bóg jest niezwykle kreatywny i nie zostawił nam 
ustalonego wzorca audiencji w Jego sali tronowej. 

Przyjmij więc, proszę, moje wezwanie, by zacząć spędzać 
z Bogiem czas – każdego dnia. 

o dalekosiężnych skutkach, wtedy wyjdzie na jaw,

Przynoś Bogu wszystko, czym żyjesz i czekaj cierpliwie 
na Jego podpowiedzi.

do Niego z otwartym, wyciszonym sercem.

Gdy w twoim życiu nadejdą skomplikowane sytuacje, 
problemy po ludzku nie do rozwiązania, trudne decyzje 

z Bogiem, bez regularnej lektury Biblii, 

A kiedy już zaczniesz, nie zaniedbuj tego. 

Nie musisz nikogo kopiować. 

(5Moj. 32.46-47)

2 Tym.3.16 – 17
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Pewnej niedzieli wybraliśmy się wraz z moim bratem na 
spotkanie studenckiej wspólnoty biblijnej, którą polecił 
nam ktoś ze znajomych. 

W ślad za nią przestałem ufać przywódcom duchowym. 
Jednak nadal regularnie chodziłem do kościoła.

Moi rodzice byli religijni. Co tydzień całą rodziną 
chodziliśmy do kościoła. A jednak wybuchł miedzy 

(był to 7 rozdział Listu do Rzymian). 

nad Biblią. 

To właśnie wtedy zrozumiałem istotę chrześcijaństwa. 
Odkryłem, że polega ono nie tyle na wypełnianiu praktyk 
religijnych, co na osobistej więzi z Żywym Bogiem, 
który najpełniej objawił się przychodząc na świat 
w ludzkiej postaci jako Jezus Chrystus. 

w naszym środowisku 
hipokryzji religijnej. 

nimi spór o rozumienie wiary. Ojciec okazywał lojalność 
wobec Kościoła, mama zaczęła się buntować może 

i wzrastałem w państwie socjalistycznym, rządzonym 
przez ludzi, którzy sięgali po kłamstwo by utrzymać 
swoją pozycję i wpływy. Szukałem więc prawdy w 
zachodnich programach radiowych. Informacje, które 
tam znajdowałem sprawiały, że coraz bardziej traciłem 
szacunek do władzy politycznej.

Niektóre z nich odgrywały 
ważną rolę w naszej parafii. 
Spór między rodzicami 
narastał, niemal codziennie byłem świadkiem ich 
gorących dyskusji. 

Często padało w nich słowo „prawda”, choć nie 
wiedziałem po czyjej stronie ona stała. Bunt mamy 
okazał się dla mnie bardziej atrakcyjny niż konserwatyzm 
ojca. 

Pierwszy raz w życiu usłyszałem tam wykład dłuższego 
fragmentu z Pisma Świętego 

Jego treść poruszyła mnie do tego stopnia, że zacząłem 
regularnie uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych 

nie tyle wobec głównych prawd wiary, co wobec 
nieszczerości niektórych 
praktyk i dosyć powszechnej 

Kiedy kończyłem studia byłem już na tyle dojrzały, by 
spostrzec, że w moim życiu istnieje podobny rozdźwięk 
między praktykami religijnymi a jakością moich więzi 

Znała osoby, które nie 
przestrzegały nauki moralnej 
Kościoła, choć ją oficjalnie 
popierały. 

z bliskimi, z moją własną prawdomównością i 
uczciwością. Nie czułem się z tym dobrze. Chciałem się 
jakoś zmienić, ale nie wiedziałem jak. Nie ufałem 
żadnym autorytetom, nie wiedziałem na czym mam 
oprzeć swoje życie.

Słowo „prawda” przez wiele lat wyrażało bardzo 
cenną ideę, lecz również kojarzyło mi się z 
bolesnym konfliktem w rodzinie. Urodziłem się 

On jest Prawdą, której szukałem.

czy chcę za Nim (za Bogiem) iść, czy też żyć po 
swojemu. W listopadzie 1986 roku podjąłem decyzję,

co dobre, a co złe i o mnie samym. 

Od tamtej mojej decyzji minęło już ponad 30 lat. 
Nadal studiuję z pasją Pismo Święte, wielokrotnie 
przeczytałem je w całości. 

mówiącym prawdę o Bogu, o przyszłości, o tym 

Stopniowo zacząłem zauważać 
w moim myśleniu i zachowaniu 
pewne zmiany. 

Janusz

Oparłem swoje życie na trwałym, niezmiennym 
autorytecie Jezusa Chrystusa. 

Zrozumiałem też, że muszę świadomie wybrać, 

Zacząłem też dostrzegać zmiany w mojej postawie wobec 
ludzi i w moim charakterze. 

Pierwszą było głębokie 
pragnienie poznawania Biblii. 
Czytałem ją codziennie, szybko 
skończyłem Nowy Testament, 
zacząłem czytać też księgi 

Starego Przymierza. 
W ciągu 3 - 4 miesięcy Pismo Święte stało się 
najważniejszym autorytetem w moim życiu, 

Nie pracowałem nad nimi, pojawiły się niespodziewanie 
tak, jakby ktoś zaczął przemieniać mnie od wewnątrz. 
Nie mogłem tego wyjaśnić inaczej niż jako skutek 
duchowej obecności Jezusa we mnie.

 by powierzyć swoje życie 
Jezusowi.

świadectwo
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Choć czasami zdaje nam się, że prowadzi nas ciemną 
doliną lub przez pustynię, Jego Słowo zapewnia nas, 
że nie idziemy sami. On jest zawsze blisko, nigdy 
nas nie opuści, nigdy nie zostawi (Mt 28:20; J 14:18). 
Jezus nie tylko idzie z nami, On już tę drogę przeszedł. 
Dlatego może doskonale z nami współodczuwać 

Czasami odmawiając nam cudu, Bóg ofiaruje nam 
drogę. Czasami jest to droga cierpienia, czasami 
droga rozczarowania; czasami droga zwątpienia 

lub samotności. Odmawiając nam odpowiedzi w takiej 
formie, o jaką prosimy, Bóg zaprasza nas w niezwykłą 
podróż, podczas której możemy odkrywać i dowiadywać 
się coraz więcej o Nim i o nas samych.

i galilejską krainę. Znacząc drogę krwią, ze spokojem 
poszedł na Golgotę, by później, gdy wypełnił wszystko, 
udać się do Ojca. On przeszedł swoją drogę. 

co najlepsze, najważniejsze i najcenniejsze.

On chce obdarować nas czymś daleko lepszym, dać nam 
o wiele więcej. On jednak chce nam darować tylko to, 

(Hbr. 4:15). Co więcej, On już zwyciężył, nasze 
zwycięstwo jest w Nim, choćbyśmy w danej chwili 
znajdowali się w najciemniejszej dolinie, na 
najmroczniejszej pustyni. Miłość Ojca jest bowiem zbyt 
wielka, by dać nam tylko to, o co prosimy. 

a do drzwi puka nieznajomy przynosząc akurat taką 
kwotę pieniędzy, która jest potrzebna do opłacenia 
rachunków. Dużo trudniej, gdy w ciemną noc nie słychać 
nic prócz milczenia, a po policzkach spływają łzy, 

Zaufaj, że Ciebie przeprowadzę, że Cię zaopatrzę; 

Teraz wzywa nas do naśladowania. 
Niektórzy chcieliby od razu znaleźć się na odcinku drogi 
między porankiem zmartwychwstania a przyjęciem 

Cud nie powstrzymuje nas przed tym, by zapomnieć. 
Ludzie, którzy tłoczyli się wokół Jezusa oglądając Jego 
cuda i doświadczając ich, szybko zapominali. 

Droga zaś, którą przeszli apostołowie – doświadczając 
wraz z Jezusem skwaru dnia, zmęczenia, zniewag i 
odrzucenia; słuchając Jego słów i będąc świadkami Jego 
śmierci i zmartwychwstania – zmieniła ich na zawsze. 
Cud raduje i uwalnia od problemu, ale to przebyta droga 
dokonuje w nas trwałej przemiany.

Być może spodziewałeś się innych widoków podczas 
wędrówki, uwierz mi jednak, że moje drogi są wyższe i 
lepsze od twoich. To Ja jestem Przewodnikiem – Drogą, 
Prawdą i Życiem – złóż we mnie swoją ufność. 

gdy chromy nagle wstaje, niemy zaczyna śpiewać, 

że cię nigdy nie opuszczę. Zaufaj mi i chodź, musimy 
ruszać, nie wolno nam stać w miejscu…

w chwale u Ojca. 
Nie możemy jednak zapominać, że ta droga biegnie 
najpierw przez bezsenne noce na Górze Oliwnej, 
Getsemane oraz Kalwarię. 

PÓJDŹ ZA MNĄ. Nie wysyła nas samych w nieznane, 
prosi tylko byśmy Go naśladowali. Pójdź za mną – 
wzywa – zaufaj mi. Zaufaj mi, że to jest ta droga. 

Chrystus poszedł. Najpierw na ziemię, opuszczając swoją 
niebiańską chwałę. Następnie w znoju i wśród trudności 
przeszedł zroszoną łzami i bólem judzką 

                                     ... innej drogi nie ma.

bólem wypalając serce. Dużo łatwiej jest ścielić palmowe 
gałęzie na drodze podziwianego proroka niż ze 
ściśniętym sercem wyszeptać drżącymi wargami wierzę 
nawet wtedy, gdy mówię: jestem bardzo utrapiony.

Chrystus ofiarowując nam drogę i zapraszając do 
wspólnej podróży, mówi bardzo prosto: 

Pewien poeta napisał w jednym z wierszy, że „cud chce 
jak najlepiej, a utrudnia wiarę”. Łatwo bowiem jest 
wierzyć w Dobrego, Wszechmogącego Boga, 

Tak szybko, że podburzeni przez arcykapłanów głośno 
krzyczeli „ukrzyżuj!”. Spoglądając na poranionego 
Nazarejczyka już nie pamiętali, że to ich WYBAWCA. 

                                  

Anna Kwiecień
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z przywództwa z powodu bezzasadnej nagonki na swoją osobę. 

W obliczu ataku pojawia się w nas silna pokusa, aby poddać się 
zwątpieniu, „odpuścić sobie”, uciec. Wielu rezygnowało 

Szukasz podpowiedzi, w jaki sposób radzić sobie z krytyką? 
Poświęć chwilę, aby zajrzeć do Księgi Nehemiasza. Ten 
znakomity mąż stanu wielokrotnie był krytykowany, fałszywie 

oskarżany oraz źle rozumiany. Za każdym razem zachowywał spokój… 
wytrzymywał uderzenia… spokojnie badał ich źródło… nie poddawał 
się zniechęceniu… powierzał wszystko Bogu w modlitwie… 

(zob. Neh. 2,19-20, 4,1-5).
i kontynuował swoją misję, wznosząc mury Jerozolimy  

Jednym z wyzwań, jakie czyhają na każdego lidera, jest krytyka. 

Razy przyjaciela – [znakiem] wierności, pocałunki wroga – 
zwodnicze” 

Uczciwa krytyka nie jest zagrożeniem dla przyjaźni, ale ją wzmacnia. 
Lecz kiedy krytykuje cię ktoś, kto cię nie zna, odfiltruj to, co jest 
faktem… a resztę – zignoruj.

(bo nie ma wysiłku bez błędów i niedociągnięć), który próbuje czegoś 
dokonać, całkowicie oddany sprawie, która jest tego warta, który nawet 
jeśli zawiedzie, przynajmniej ma odwagę próbować.

„Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona.

Mocno wierzę, że przywódca, który robi rzeczy, które są nowe, 
wartościowe, wizjonerskie, może być niemal pewnym krytyki.
W tym temacie cenię sobie uwagi prezydenta  Theodora Roosevelta. 

Czy nie o tym mówi Księga Przysłów 27,5-6? 

Oczywiście, równie ważna jest umiejętność wychwycenia z wszelkich 
krytycznych uwag tego, co jest prawdziwe, co jest faktem. Jesteśmy 
głupcami, jeśli reagujemy z gniewem na każdą krytyczną opinię. Kto 
wie, może Bóg chce użyć tych słów, aby uczyć nas swoich lekcji?

Pozwól, że zwrócę twoją uwagę na słowo „przyjaciel”. 

Nehemiasz to właśnie robił… i zbudował mur.

Na te słowa mówię głośne: Amen!

Uwierz mi, żaden przywódca nie może skutecznie działać, jeśli nie 
przejdzie tych testów!

O wiele lepiej jest porywać się na rzeczy wielkie, chociaż czasami 
naznaczone przez błędy, niż zaliczać się do słabych duchem, którzy ani 
się nie cieszą, ani nie cierpią, ponieważ żyją w szarym zmierzchu, który 
nie zna ani zwycięstwa, ani porażki”

- umiejętność przyjmowania krytyki
- umiejętność posiadania dystansu do samego siebie

W tym kontekście ogromne znaczenie dla każdego przywódcy ma… 
poczucie humoru. Wielu ludzi, którzy służą Bogu i ludziom, jest po 
prostu zbyt poważnych! Ważna jest

„To nie krytyk się liczy. Nie ten, który wskazuje, jak człowiek u władzy 
się potknął lub co mógł zrobić lepiej. Uznanie należy się człowiekowi, 
który toczy walkę, którego twarz pokrywa kurz, pot i krew, który 
odważnie walczy z przeciwnościami, który stara się i popełnia błędy 

(2 Tym.1,7)

Charles R.Swindoll
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br. Zbyszka Gutkowskiego usługiwał nam 

Wierzymy bowiem, iż odwaga respektowania 

Na przykładzie takich mężów Bożych jak:  

przy stołach. W czasie kolacji przygotowanej przez 

br. Bartek Celiński. Dziękujemy braciom. 
Tematem spotkania była ODWAGA. Na ten temat dzielił 

się Słowem Bożym pastor Marek Kurkierewicz z Koszalina. 

Abraham, Jozue, Dawid i Piotr mogliśmy rozmawiać o 
odwadze powiązanej z wiarą. Prowadzony wykład połączony 
z dyskusją oraz składane świadectwa były Bożym narzędziem 

budowania i wzbudzania wiary w naszych sercach. 

Pierwsze w tym  rozpoczynającym się 2021 roku 
spotkanie dla mężczyzn odbyło się 23 stycznia.     
Ponad 30 braci mogło mieć z sobą społeczność 

i naszego przeznaczenia w Chrystusie.

Bożych przykazań szczególnie potrzebna jest mężom, ojcom, 
mężczyznom. Jest środkiem do osiągania Bożych celów 

Pewnie teraz siostry również czekają 
na możliwość swojego spotkania. 

Oby jak najprędzej.

W niedzielę, 3 stycznia odbyło się 
nabożeństwo noworoczne Zboru w 
Kołobrzegu. Tradycyjnie już obok 

śpiewu i modlitw bracia składali życzenia Zborowi. 
W powodu ograniczeń w ilości miejsc na 

nabożeństwach tym razem życzenia składało  
jedynie 9 braci. Byli to w kolejności: 

i zniesienie restrykcji, a przede wszystkim 

i Piotr Karel (Ł. 11,1).. 

o Boże prowadzenie i Jego błogosławieństwo.

 (Hbr. 4,12; Ps. 33, 13-22), Grzegorz Piecha 

Andrzej Ostrowski (Flp. 1, 3-11; V Mojż. 5,33),  
Tadeusz Witkowski (Ef. 6, 12; J. 17 rozdz.), 

Mariusz Polakowski (Łk. 21,29-36), 

(Iz. 61, 1-2), Sławomir Kulczyński

Andrzej Podkowicz (Jak.1, 12-14) 
(Ef. 5,23; II Kor. 2, 14-16), 

W modlitwach wyrażając wdzięczność za ochronę 
życia w 2020 roku, proszono o ustanie epidemii 

Zbigniew Babicz (J.1,46), Daniel Miszke 

WIADOMOŚCI ZBOROWE

Zależy nam bowiem na tym, aby stworzyć nie tylko dobrze przystosowane 
miejsce do pracy naszego Pastora, ale również przyjemny kąt do rozmów, 

ich, a także odnowienie podłóg i zakup nowych mebli. 

Obecnie trwa rozpoczęty w 2020 roku remont, polegający na 
zagospodarowaniu nowego miejsca na kancelarię dla naszego Pastora. 
Dotychczasowe, wysłużone już miejsce jest niewystarczające, 

czy rozstrzygania problemów, kiedy zaistnieje taka potrzeba. 
Prosimy o modlitwy, aby Bóg błogosławił wysiłki i przedsięwzięcia jakie są 
podejmowane po to, aby budynek naszego Kościoła służył nam wszystkim.

dlatego powiększyliśmy je o dodatkową przestrzeń, w której dawniej mieściła 
się biblioteka. Trwający remont obejmuje zarówno dotychczasową, jak i nową 
Kancelarię. Zakłada on, oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych odnowienie 

br. Tadeusz Witkowski, kazaniem zaś na temat: „Czekając na cud” dzielił się br. Daniel 
Ostrowski. Zespół muzyczny wykonywał pieśni z podkładem muzycznym, które to podkłady 

opracowywane są przez br. Jakuba Karela (dziękujemy za ogrom wkładanej  pracy). 

z okazji 70 rocznicy urodzin pastora Piotra Karela. Jubilat był mile zaskoczony. 

również była wspaniała. Dziękujemy.

Nabożeństwo trzeciej niedzieli Nowego Roku w dalszym ciągu odbywało się w tzw. 
reżimie sanitarnym. Niewiele ludzi może być fizycznie obecnych w kościele. 

Zdecydowana większość zborowników uczestniczy w nabożeństwie transmitowanym 
poprzez on-line. Modlimy się o to, by mogła wrócić prawdziwa wolność i zostały zniesione 

wszelkie restrykcje. Nabożeństwo w dniu 17 stycznia prowadził starszy Zboru 

Po nabożeństwie mieliśmy piękną niespodziankę. Bracia i Siostry zostali zaproszeni do sali 
społecznościowej, gdzie staraniem członków Rady Zboru przygotowano tort 

Kawa serwowana przez kołobrzeskiego restauratora br. Samuela Pilichowskiego 
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fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

urodziny obchodzą

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

luty

Studiujemy Ewangelię Łukasza. 

04  Halina Zabłocka
02  Stanisław Kowalczyk

06  Waldemar Kirdzik
06  Zuzanna Pilichowska
06  Maria Brauła
08  Karolina Kołosowska

19 Tomasz Kociela

16 Wiesława Łukomska

18 Tadeusz Witkowski

22 Beata Kotuch
22 Ewa Janiszewska
24 Bogumiła Łachwa

17 Łukasz Sadowski

Renacie Łężnej (24), 
Sławomirowi Gadowskiemu (25).

Ani Zapotocznej (18), 

Dawidowi Wiśniewskiemu (21), 
Justynie Nahajowskiej (22), 

 Jolancie Słodownik (13), 

Olushade Oyedemi (01); 

Ferdynandowi Karel (19), 

Alanowi Kulczyńskiemu (04), 
Danielowi Wysockiemu (05),

 Markowi Hausmann (12),

Sebastianowi Downarowicz (20), 
Kazimierzowi Barczukowi (21), 

Zapraszamy

i sile, jaką wiara może dać. Billy Graham 
pokazuje, jak radzić sobie z pokusami, 
niszczącymi nałogami i rozczarowaniami, 

Fascynująca opowieść o odkryciu
wiary jako drogi przez życie, o radości 

które spotykają nas w życiu. Poznajemy 
też praktyczne wskazówki dotyczące 
modlitwy, poznawania woli Boga, 

podejmowania właściwych decyzji, wzmacniania więzi 
małżeńskich i radzenia sobie z bólem, cierpieniem oraz 
rozpaczą. Ta książka pozwala nie tylko lepiej zrozumieć 
chrześcijaństwo, ale pomaga odkryć wiarę jako własny 
skarb, który czyni człowieka naprawdę bogatym, 
a życie sensownym.

biblioteka poleca

„Podróż. Jak żyć wiarą 
w wątpiącym świecie"

z uroczystego nabożeństwa, 

Z okazji 100 - lecia Kościoła Chrystusowego w Polsce 
planowana jest w naszym zborze transmisja 

które odbędzie się w niedzielę 21 lutego 2021 r.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Wyrazy współczucia dla 
s. Oli Polakowskiej 

w niebiańskiej ojczyźnie.

i całej Rodziny po odejściu do 
wieczności ich najstarszego 
brata Leonida Tkaczuka. 

Niech Bóg pociesza i pozwoli 
rychło spotkać się z nim  

wygłosił pastor Piotr Karel.  

 gdzie spoczęła urna z prochami zmarłego. 

abyśmy posiedli mądre serca.”

Rodzinie składamy 

„Naucz nas liczyć dni nasze, 

 (Ps. 90,12)

w dniu 21.01. na cmentarzu kołobrzeskim,

Słowo pożegnania w obecności kilku 
zborowników oraz przyjaciół Mariusza Kalisia 

W dniu 9 stycznia zmarł brat męża
 s. Teresy Kaliś. Skromny pogrzeb odbył się 

wyrazy szczerego współczucia.  

25- Czwartek- Temat wykładu:
Szczepienia i chipy
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