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Apostazja

W

edług słownika apostazją nazywamy całkowite porzucenie wiary i zaniechania czynności
religijnych. Jednocześnie powszechnie używa się dziś tego słowa w celu formalnego,
administracyjnego wystąpienia z organizacji kościelnej. Mówi się wtedy o akcie apostazji.
W Polsce kościół katolicki od roku 2010 nie podaje statystyk formalnej apostazji, ale należy sądzić,
iż to są znaczące liczby. Obecne liczne ujawniane skandale jakie toczą ten kościół sprawiają, iż akty
apostazji są coraz liczniejsze. Niektórym wydaje się, iż można wystąpić z Kościoła nie porzucając
wiary. Należałoby jednak zapytać wiary w co? Tacy ludzie potem mówią o sobie wierzący
niepraktykujący. Choć można też porzucić wiarę nie występując z Kościoła. To ludzie, których z kolei
charakteryzujemy jako niewierzący praktykujący. Są jednak ci, którzy zdecydowanie porzucają wiarę
i występują z Kościoła.
Taki akt apostazji jest świadectwem ich wewnętrznej uczciwości wobec własnego sumienia, odwagi
wobec nieprzychylnych ludzkich języków, jak też swoistej determinacji w celu pokonania
administracyjnych warunków dokonania tego czynu.
Czy Biblia mówi coś na temat apostazji? Z całą pewnością, gdyż Pismo Święte zachęca nas do
porzucenia obcych, fałszywych bogów, bożków, religii i praktyk bałwochwalczych. Biblia mówi
o konieczności odwrócenia się od czynienia tego wszystkiego, co rani serce Boga, co jest przeciwne
Jego przykazaniom, i co powoduje oddalenie się od Niego.
Warto popatrzeć na to, co dzieje się z ludźmi, którzy opuszczają czy to kościół katolicki, czy
organizację Świadków Jehowy, czy inne związki wyznaniowe? Dobrze jeśli tacy potem prawdziwie
nawracają się do Boga, podporządkowują swoje życie Jego Słowu, a tym samym stają się Bożymi
synami i córkami. Gorzej, jeśli opuszczający kościół stają się zaciekłymi ateistami i ludźmi, którzy są
zrażeni bądź stają się cynicznymi i zgorzkniałymi w stosunku każdego człowieka wierzącego
i wyznania. Na czym wtedy polega ich prawe, moralne życie? Czy istnieje jakaś inna moralność niż ta,
która wynika z przykazań Bożego Słowa?
Często spotykam się z ludźmi, którzy krytykują kościół do którego należą, którzy widzą w nim
obłudę, kłamstwo, dążenie jedynie do bogactwa, którzy widzą niemoralność księży, biskupów, jak też
dostrzegają (choć sądzę, że nie w pełnym wymiarze) niezgodność nauczania i praktyk ze Słowem
Bożym, ale wyjść z kościoła nie mają odwagi, czy dla jakiś innych powodu w nim pozostają.
Kiedy ap. Jan opisuje upadek wielkiej nierządnicy zwanej Babilonem słyszy głos z nieba, mówiący:
„Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i aby was nie dotknęły
plagi na niego spadające” (Obj. 18,4). Czy to nie jest poważne ostrzeżenie?
Oczywiście nie chodzi tylko o samo wyjście. Byłoby to tylko odwrócenie się z jednej nicości do
drugiej. Nie o taką „mądrość” chodzi. Bóg powiada:... odeszli daleko ode Mnie. Poszli za nicością
i stali się nicością” (Jr. 2,5 BT). O takich odstępcach Biblia mówi: „Na wstyd narazili się mędrcy,
struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc ma mądrość?” (Jr 8,9).
Czy tacy ludzie mają wiązać się z następną organizacją religijną, następnym kościołem? Chcę to
mocno podkreślić – żaden kościół NIE ZBAWIA! Zbawia Jezus Chrystus i tylko On! Nie znaczy to
jednak, że nie potrzebujemy żadnego kościoła, ale oznacza, że winniśmy szukać takiego, który jest
Jemu podporządkowany, gdzie On jest Głową, a ludzie zbawieni dzięki Jego zasługom stanowią Jego
ciało. Z takim kościołem winniśmy się związać.
Często słyszę wymówkę: nie będę zmieniał wiary, ale to nie my mamy zmieniać wiarę, to wiara winna
nas zmienić na obraz Chrystusa i na Jego podobieństwo.
Chrystus wzywa dziś każdego, kto czuje się umęczony i obciążony powiadając: „Pójdzie do Mnie
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt. 11,28). I zapewnia:
„ Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie” ( Rz. 10,13).
Nie zwlekaj więc z apostazją (porzuceniem) grzechu i wołaniem do prawdziwego Boga.
-2-

Biblia osobisty list
miłosny jaki Bóg do
nas napisał.
W tym liście kobieta
codziennie może
E. George
przeczytać,
w
jaki
sposób
jej życie
obieta według Bożego serca to kobieta, która
może
być
znaczące,
starannie kultywuje ducha służby, niezależnie od
bogate, pełne przygód, jaką
tego czy jest zamężna, czy nie. Naśladowanie
prawdziwą może być ucztą.
Jezusa, który „nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby
Poprzez
Biblię
może uczyć się, w jaki
służył” (Mat.20.28) wymaga poświęcenia uwagi
sposób
każdy
dzień
jej
życia,
słoneczny
czy deszczowy,
i służebnej postawy serca przez całe życie,
może
mieć
swoje
znaczenie.
a w szczególności, jeśli jest się mężatką (w stosunku do
swojego męża). Bóg zamierzył, aby żona była pomocą dla
akim inspirującym fragmentem przypominającym
swojego męża.
o celach kobiety jako żony i matki jest 31 rozdział
Pomoc (dla męża)
Przypowieści Salomona.
to ktoś, kto dzieli
Czytamy w nim, że kiedy dzieci były małe była zajęta
obowiązki mężczyzny,
gotowaniem, szyciem ubrań dla rodziny i innymi domowymi
reaguje
pracami (w.13-15, 19, 21). Potem, gdy dzieci podrosły, to
ze zrozumieniem
prawdopodobnie wykorzystała swoje zdolności do tego, by szyć
i miłością na jego
piękne szaty innym. (w.24). Po pewnym czasie, kiedy miała już
naturę, oraz całym
oszczędności, postanowiła je zainwestować w kolejne
sercem współpracuje
przedsięwzięcie. Zobaczyła pole i kupiła je.
z nim w wypełnieniu
Z oszczędności zasadziła winnicę (w.16).
Bożego planu. Jedna
Ta kobieta nie tylko ciężko pracowała, ale kształtowała
z pisarek
świadomie swój charakter: „... kiedy otwiera usta mówi
chrześcijańskich mówi
mądrze” (w.26). Była aktywna w służbie potrzebom, które
o stawaniu się jedną
nagle się pojawiły: „wyciąga swoją rękę do biednych” (w.20).
drużyną ze swoim
Była również fizycznie sprawna jej ramiona były silne (w.17).
mężem, zaznaczając,
Jej wiara w Boga sprawiła, że mogła z radością patrzeć
że bycie drużyną
w przyszłość (w.25). Dbała także o swój wygląd (w.22).
eliminuje
Nie była leniwa. Jej lampa nawet w nocy nie gasła (w.18).
jakiegokolwiek ducha
Troszczyła się o swoich pracowników i domowników i nie jadła
rywalizacji pomiędzy małżonkami. Pisze dalej:
chleba nie zapracowanego (w.27).
„Mogę uczciwie powiedzieć, że stałam się lepszą żoną
i lepsza chrześcijanką gdy stałam się lepszą pomocą.
„Dzielna kobieta, trudno o taką ...
Uświadomiłam sobie, że mam zadanie od Boga, aby
Jej dzieci ją chwaliły, a także jej mąż chwalił ją
pomagać mojemu mężowi. Mocno przy nim stać
mówiąc, wiele kobiet postępuje zacnie,
i wspierać go. To on jest tym, który ma wygrać, a ja
jestem tą, która ma pomóc uczynić jego zwycięstwo
ale ty prześcignęłaś je wszystkie”.
możliwym.”

według Bożego serca

K

T

Naszym wszystkim matkom, żonom, siostrom,
czytelniczkom miesięcznika i sympatyczkom zboru,
życzymy wiele miłości i cierpliwości,
w stosunku do mężów, braci i dzieci.
Wierzymy, że Bóg przygotował dla was, o wiele
wspanialsze rzeczy, niż te,
które dotychczas poznałyście.
Doświadczajcie tego i cieszcie się Bożą obecnością,
jako współuczestniczki obietnicy
w Chrystusie. Ef. 3,6
Dziękujemy Bogu za wasze oddanie sprawie Bożej,
cichą i wierną służbę, waszą cierpliwość i cierpienie,
które znosicie. Jesteście dla nas – mężczyzn,
zbudowaniem, pomocą i wyzwaniem, które często
budzi nasze sumienie z niebezpieczeństwa zapatrzenia
w siebie i w to, co robimy. Każdego dnia chcemy uczyć
się odkrywać błogosławieństwa, które Bóg nam
podarował poprzez waszą obecność - świadomi, że
tylko z waszą pomocą możemy w pełni odkrywać
Bożą wolę dla naszego życia. 1 Moj. 2,18

Dziękujemy Bogu za to, że jesteście z nami !

P

bądźmy wdzięczne

atrzmy wokół siebie na to wszystko, co On nam darował.
Dziękujmy Mu za to. Pytajmy Go jak możemy użyć swoje
talenty i zdolności, jakimi nas obdarował, aby służyć innym.
W świecie pełnym pesymizmu, braku rozwiązań na prawdziwe
problemy pamiętajmy słowa Chrystusa:
„Wy jesteście światłością świata ... Niech wasze światło świeci
przed ludźmi, aby mogli widzieć wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca w niebie” Mat.5.14-16

C

siejmy dobre ziarna
zytajmy Biblię, módlmy się, pielęgnujmy więzi z Bogiem
i więzi z innymi.

Rozdawajmy tym, którzy są wokół nas ziarna wzajemnego
zrozumienia, pokoju, miłości, ziarna akceptacji i wzajemnego
szacunku. Przy tym bądźmy cierpliwe i wytrwałe.
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P

ewnego dnia obudziłem się wcześnie rano,
aby zobaczyć wschód słońca. Piękna Bożego
stworzenia nie da się opisać. Oglądając
wschodzące słońce chwaliłem Boga za Jego
piękne dzieło. Siedząc tak, odczułem Bożą
obecność.
Zapytał mnie, „Kochasz mnie?”
Odpowiedziałem, „Oczywiście, Boże! Jesteś
moim Panem i Zbawicielem!”
Następnie zapytał, „Gdybyś był fizycznie
upośledzony, kochałbyś mnie nadal?”
Byłem zaskoczony. Spojrzałem w dół na moje
ręce, nogi i resztę mojego ciała i zastanawiałem
się jak wielu rzeczy nie mógłbym robić, rzeczy
nad którymi nie zastanawiałem się.
Odpowiedziałem, „Byłoby ciężko. Panie, ale
nadal kochałbym Cię.”
Następnie Pan powiedział, „Gdybyś był ślepy,
podziwiałbyś wciąż moje stworzenie?”
Jak mógłbym podziwiać coś bez możliwości
zobaczenia tego? Pomyślałem wtedy
o wszystkich niewidomych ludziach na świecie i
o tym, że wielu z nich kocha Boga i Jego
stworzenie. Odpowiedziałem więc, „Trudno
myśleć o tym, ale nadal kochałbym Cię.”
Potem Pan zapytał mnie, „Gdybyś był głuchy,
słuchałbyś nadal mojego słowa?”
Jak mógłbym słuchać czegokolwiek będąc
głuchym? Zrozumiałem jednak, że słuchanie
Bożego Słowa nie odbywa się przez uszy, lecz
sercem. Odpowiedziałem, „Byłoby ciężko, ale
ciągle słuchałbym Twojego słowa.” Następnie
Pan zapytał, „Gdybyś był niemy, chwaliłbyś
nadal Moje Imię?” Jak mógłbym Go wielbić bez
głosu? Uświadomiłem sobie, że Bóg pragnie
abyśmy śpiewali z naszych serc i dusz. Dźwięki
nie mają znaczenia. Chwalenie Boga to przecież
nie tylko pieśni. Kiedy jesteśmy prześladowani,
chwalimy Boga naszym dziękczynieniem.
Odpowiedziałem więc, „Nawet gdybym nie mógł
śpiewać, ciągle chwaliłbym Twoje imię.”
W końcu Pan zapytał,
„Naprawdę mnie kochasz?”
Z odwagą i mocnym przekonaniem odparłem
zdecydowanie, „Tak, Panie, kocham Cię
ponieważ jesteś jedynym i prawdziwym
Bogiem!”
Myślałem, że to wystarczy, lecz Bóg zapytał,
„DLACZEGO W TAKIM RAZIE
GRZESZYSZ?”

Odpowiedziałem, „Ponieważ jestem tylko
człowiekiem, nie jestem doskonały”.
„DLACZEGO W CZASIE POKOJU
ODCHODZISZ JAK NAJDALEJ? DLACZEGO
TYLKO W KŁOPOTACH MODLISZ SIĘ
NAJGORLIWIEJ?”
Cisza.....
Łzy płynęły po mojej twarzy.
Pan kontynuował: „Dlaczego śpiewasz tylko
w czasie nabożeństw i ewangelizacji? Dlaczego
szukasz mnie tylko w czasie uwielbiania?
Dlaczego tak egoistycznie mnie prosisz?
Dlaczego prosisz bez wiary?”
Łzy w dalszym ciągu spływały po moich
policzkach.
„Dlaczego wstydzisz się Mnie? Dlaczego nie
zwiastujesz dobrej nowiny? Dlaczego gdy jesteś
prześladowany, wołasz do innych, podczas gdy
ja oferuję ci moje ramię abyś się wypłakał?
Dlaczego szukasz wymówek, gdy daję ci okazje
do służenia w Moim Imieniu?”
Próbowałem odpowiedzieć, ale nie miałem
żadnej odpowiedzi na ustach.
„Obdarzyłem cię życiem. Nie chcę abyś odrzucał
ten dar. Pobłogosławiłem cię talentami, abyś Mi
służył, a ty ciągle się odwracasz. Objawiłem ci
Moje Słowo, ale ty nie robisz postępu w
poznaniu. Przemawiam do ciebie, ale twoje uszy
są zamknięte. Obdarzam cię Swoimi
błogosławieństwami, ale ty odwracasz wzrok.
Posyłam ci Swoje sługi, ale ty ciągle siedzisz
bezczynnie gdy oni pracują. Słyszałem wszystkie
twoje modlitwy i odpowiedziałem na nie”.
„CZY NAPRAWDĘ MNIE KOCHASZ?”
Nie potrafiłem odpowiedzieć. Jak mógłbym?
Byłem tak bardzo zawstydzony. Nie miałem
żadnej wymówki. Cóż mogłem odpowiedzieć.
Gdy moje serce krzyczało, a łzy dalej płynęły,
powiedziałem – „Proszę, wybacz mi Panie.
Jestem niegodny być Twoim dzieckiem.”
Pan odpowiedział,
„Na tym polega moja Łaska, dziecko.”
Zapytałem, „Dlaczego ciągle mi wybaczasz?
Dlaczego tak bardzo mnie kochasz?”
Pan odpowiedział:
„Ponieważ jesteś Moim stworzeniem. Jesteś
moim dzieckiem. Nigdy cię nie opuszczę. Kiedy
będziesz płakać, okażę ci współczucie i będę
płakać z tobą. Kiedy będziesz krzyczeć z radości,
będę śmiać się z tobą. Kiedy będziesz załamany,
zachęcę cię. Kiedy upadniesz, podniosę cię.
Kiedy będziesz zmęczony, poniosę cię. Będę
z tobą aż do końca dni i zawsze będę cię kochał.”
Nigdy wcześniej tak nie płakałem. Jak mogłem
być taki zimny? Jak mogłem tak ranić Boga?
Zapytałem Boga, „Jak bardzo mnie kochasz?”.
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Pan wyciągnął Swoje ramiona i zobaczyłem Jego
przebite ręce. Upadłem do stóp Chrystusa,
mojego Zbawiciela.
I po raz pierwszy modliłem się szczerze.
Autor nieznany

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików, trójkącików i kółek
Nauczyli mnie nieskończoności.
Rozprawiali o cudach przyrody,
Oglądałem różne tajemnice:
W jednym szkiełku „życie w kropli
wody”,
W innym zaś „kanały na księżycu”.
Mam tej wiedzy zapas nieskończony;
Pi, R i H2SO4
Jabłka, lampy, Crookesy i Newtony
Azot, wodór, zmiany atmosfery.
Wiem o kuli napełnionej lodem,
O bursztynie, gdy się go pociera,
Wiem, że ciało pogrążone w wodę
Traci tyle, ile... etcetera.
Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli
Słonce świeci, gdy u nas jest ciemno!
Różne rzeczy do głowy mi wbili,
Tumanili nauką daremną.
I nic nie wiem, i nic nie rozumiem.
I wciąż wierzę biednymi zmysłami,
Że ci ludzie na drugiej półkuli
Muszą chodzić do góry nogami.

I dziś mam taką szkolną trwogę:
Bóg mnie wyrwie a stanę bez słowa!
Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
Ja... wymawiam się, mnie boli głowa...
Trudna lekcja. Nie mogłem od razu,
Lecz nauczę się po pewnym czasie...
Proszę! Zostaw mnie na drugie życie,
Jak na drugi rok w tej samej klasie.
JULIAN TUWIM

Ucieczka od Boga jest nieszczęściem
i przekleństwem. Istnieje jednak także inny
rodzaj ucieczki, która jest dobrodziejstwem.
Kto ucieka do Boga, ten znajduje
przebaczenie i życie wieczne. Ucieczka do
Boga jest zbawienna i błogosławiona. Jezus
Chrystus mówi: „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).
Kto zbliży się do Boga w głębokim
upokorzeniu, zdecydowany porzucić swoje
grzechy i nigdy więcej do nich nie wracać,
tego Bóg ułaskawi, a jego wnętrze zaleją
strumienie pokoju i radości, tak iż będzie się
czuł oczyszczony, wolny i szczęśliwy. Komu
grzechy zostały naprawdę przebaczone, nie
musi obawiać się sądu. Czy nie chciałbyś
dziś jeszcze zawrócić? Rozważ, czy twoje
dotychczasowe życie nie było daremnym
i przeklętym uciekaniem od Boga. Odwróć
się od dotychczasowego życia w grzechu
i rozpocznij błogosławioną ucieczkę do
Boga!

P

ewien człowiek pracował jako operator zwodzonego mostu. Kiedy podnosił most,
przepływały pod nim barki, opuszczając go przepuszczał mknące po szynach pociągi.
Pewnego dnia wziął ze sobą do pracy swego kilkuletniego jedynego synka. Gdy
wykonywał swoje rutynowe czynności, jego syn bawił się na zewnątrz dyżurki. Wtem
rozległ się dźwięk telefonu, który jak zwykle był zapowiedzią informacji
o nadjeżdżającym pociągu. Szybko włączył urządzenie opuszczające most i właśnie
wtedy usłyszał przeraźliwy krzyk swego syna. Gdy wyjrzał na zewnątrz, zobaczył, że jego
noga uwięziona została w trybach maszyny, które powoli miażdżyły ją i wciągały do
środka. W tej chwili usłyszał także sygnał nadjeżdżającego z oddali pociągu. W tak
dramatycznej sytuacji miał jedynie dwie możliwości – opuścić lub podnieść most
wybawiając syna od śmierci, ale skazując na nią setki pasażerów nadjeżdżającego
pociągu.

Ojciec wybrał śmierć syna...
Kiedy pociąg przejeżdżał po moście, niektórzy ludzie uśmiechnięci machali mu rękoma na
powitanie. On tymczasem stał zalany łzami, a jego serce przeszywał ogromny ból
z powodu męki, w jakiej zginął jego jedyny, ukochany syn.

Czy w ewangelii, tj. w dobrej nowinie chodzi głównie
o zaspokajanie naszych potrzeb? Spełnianie naszego
pragnienia poczucia wartości? Przemianę
społeczeństwa? Naukę o tym jak lepiej żyć?
Pomaganie ubogim? A może o czynienie
nas bogatymi i zdrowymi?

z tych propozycji wskazuje na fundamentalny problem,
którego ewangelia dotyka i na który jest odpowiedzią?
Biblia stwierdza absolutne „nie”! Pismo
wyraźnie naucza, że fundamentalnym
problemem człowieka jest jego grzech oraz Boży
gniew skierowany przeciwko niemu, z powodu
tegoż właśnie grzechu. To właśnie nasza
grzeszność w obliczu Bożego sprawiedliwego
i świętego gniewu jest fundamentalnym
problemem, na jaki wskazuje i jaki rozwiązuje
ewangelia.
„Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec
zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się
jak ogień, a skały rozpadają się przed nim.” (Nah.1:6).

Przyjęcie którejkolwiek z powyższych
odpowiedzi, wskazuje na to,
co w rzeczywistości uważamy
za najistotniejszy problem człowieka. To tak
jakbyśmy stwierdzali: „O to właśnie chodzi w ewangelii!”
Ale, czy którakolwiek z wymienionych propozycji jest
tym, o co rzeczywiście chodzi w ewangelii? Czy któraś
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„Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko
wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi…”
(Rzym. 1:18).

„Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do
uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił
nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa
swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie –
odpuszczenie grzechów.” (Kol. 1:12-14).

„Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu
nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych
synów.” (Ef. 5:6).

„W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.”
(Ef. 1:6).

„I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie,
i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli
się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór
i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem
tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka,
albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się
może ostać?” (Obj. 6:15-17).

O co w takim razie chodzi w ewangelii?
Nie o zaspokojenie naszych przyziemnych potrzeb.
Nie o podniesienie poczucie naszej własnej wartości.
Nie o przemianę społeczną. Nie o lepsze życie.
Nie o uczynienie nas bogatymi i zdrowymi.
Ale o przywrócenie pokoju z Bogiem przez krew krzyża
Chrystusowego (Kol. 1:20); o ożywienie tego co
z powodu grzechu umarło (Ef. 2:1-9); o zapewnienie
wierzącemu
doskonałej
sprawiedliwości,
której nie posiada
on sam w sobie –
tj. sprawiedliwości
Jezusa
(1 Kor. 5:21,
Fil. 3:9).

I to właśnie w obliczu sprawiedliwego i świętego gniewu
Bożego objawia się „dobroć” dobroć nowiny
o Chrystusie. Jezus umarł na krzyżu, jako przebłaganie,
ofiara, zadośćuczynienie, które odwraca Boży gniew
(Rzym. 3:25; 1 Jn. 2:2, 4:10), po to abyśmy mogli
dostąpić zbawienia przez wiarę w Niego.
„…raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na
zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak
postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku
z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.”
(Hebr. 9:26-28).

człowiekowi o Bożym radykalnym rozwiązaniu: Jezus
ponoszący śmierć na krzyżu za grzechy grzesznika;
sprawiedliwy za niesprawiedliwych; ten który grzechu nie
znał, grzechem się stał, abyśmy w Nim stali się
sprawiedliwością Bożą (2 Kor. 5:21). Ta ewangelia wzywa
człowieka do równie radykalnej reakcji: upamiętanie się
z grzechu i zawierzenie Chrystusowi ku zbawieniu.
Powinniśmy żyć dobrym życiem. „Żyj dobrym
życiem!” czy „wypełniaj przykazania!” nie jest ewangelią.
Ewangelia nie jest przesłaniem, które głosi, że sposobem na
bycie pojednanym z Bogiem, jest poprawne, moralne życie.
W rzeczywistości, ewangelia głosi coś całkowicie
przeciwnego: sami z siebie nie jesteśmy w stanie czynić
tego, co jest miłe Bogu i w swojej grzeszności, nigdy nie
będziemy w stanie sprostać standardowi Bożej doskonałej
świętości (Rzym. 8:5-8). Lecz dobrą nowiną jest to, że
Jezus uczynił za nas to, czego my nigdy nie moglibyśmy
uczynić: żyjąc doskonałym życiem i na krzyżu biorąc na
siebie gniew Ojca za grzechy grzeszników, zapewnił
zbawienie wszystkim tym, którzy odwrócą się od swojego
grzechu i zaufają Jemu (Rzym. 5:6-11; 8:31-34).

Jakie są niektóre przykłady przekazów, które ludzie błędnie
uważają za ewangelię?
Bóg chce dać nam powodzenie. Nietrudno dziś
znaleźć osoby, które twierdzą, że dobra nowina oznacza
Boży zamiar błogosławienia nam pieniędzmi i dobytkiem –
jedyne, co musimy zrobić, to poprosić! Jednak ewangelia
niesie przekaz o błogosławieństwie, które przede wszystkim
jest duchowe (Ef. 1:3): Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby
umarł za nas i zmartwychwstał, abyśmy w Nim dostąpili
usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem oraz dostąpili
życia wiecznego z Bogiem (Rzym. 3:25-26; 6:23; 2 Kor.
5:18-21).
Ponadto, Biblia raczej obiecuje, że chrześcijanie będą
cierpieć ucisk aniżeli materialny sukces (Dz. 14:22),
prześladowanie (2 Tym. 3:12), i cierpienie (Rzym. 8:17),
a wszystko to pewnego dnia zblednie na tle niewysłowionej
wiecznej chwały (2 Kor. 4:17; Rzym. 8:18).
Bóg jest miłością, a z nami jest wszystko okay.
Niektórzy ludzie uważają, że ewangelią jest to, że Bóg nas
kocha i przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy, jakoby
wszystko było z nami ok. Jednak biblijna ewangelia
konfrontuje człowieka z jego własną grzesznością,
i przedstawia go jako stojącego w obliczu Bożego świętego
gniewu (Rzym. 3:23; Jn.3:36). Prawdziwa ewangelia mówi
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Jezus przyszedł, aby przemienić społeczeństwo.
Niektórzy ludzie wierzą, że misją Jezusa była przemiana
społeczeństwa i wprowadzenie powszechnej
sprawiedliwości, szczególnie wobec uciskanych. Jednak
Biblia naucza, że na tym świecie zapanuje porządek
dopiero, gdy Jezus przyjdzie powtórnie i ustanowi nowe
niebo i nową ziemię (2 Tes. 2:9-10; Obj. 21:1-5). U podstaw
ewangelii jest przede wszystkim zbawienie od świętego
Bożego gniewu, z łaski, przez wiarę w Chrystusa, a nie
przemiana otoczenia w lepsze społeczeństwo.

Nie mnie oceniać, na ile wzmożona wśród wielu moich znajomych potrzeba
ciągłego zabierania głosu na temat pandemii oraz nerwowość ich reakcji na
niemal każdy głos od nich odmienny, świadczy o należytym poziomie ich
wiedzy o tej chorobie i o duchowych aspektach całej sprawy. Myślę jednak,
że takie bicie piany może świadczyć o faktycznej bezradności i niepewności
uczestników toczącego się w Internecie sporu. Z wieloletnich obserwacji
wiem, że najbardziej szczekają psy płochliwe i niepewne swego losu.
Osobniki silne zachowują spokój. Czujnie i po cichu obserwują rozwój
sytuacji, aby w stosownym momencie ewentualnie wkroczyć do akcji.
Bezradność nie jest grzechem. Niejeden chrześcijanin, zwłaszcza w gąszczu
sprzecznych informacji, może popaść w konsternację i poczuć się niepewnie.
W zamieszaniu nie powinien się jednak wypowiadać, ferować pochopnych
wyroków ani tym bardziej, podejmować działania. Nikt mądry nie oczekuje,
że będziemy czym prędzej zajmować stanowisko w sprawie, której
dostatecznie nie było jeszcze możliwości należycie rozpoznać. Chęć
zyskania prestiżu „proroka Bożego”, który jako pierwszy w narodzie wie, co
jest grane, już niejednego wyprowadziła w pole i naraziła na śmieszność.
Gdy w obliczu jakiegoś życiowego wyzwania odczuwamy niemoc
i obawiamy się, że sami sobie nie poradzimy, wówczas najmądrzej jest
zwrócić się z prośbą o pomoc do kogoś, kto się dobrze zna na sprawie.
Z Biblii jasno wynika, że poza widzialnym światem istnieje sfera duchowa
i panujące w niej siły mają wpływ na fizyczną stronę życia. Chcąc zyskać
właściwy ogląd sprawy musimy więc sięgać głębiej pod powierzchnię,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę (1Ko 2,13). Nikt
w naturalny sposób nie ma dostępu do takiej wiedzy. Zgodnie z nauką
apostolską tę zdolność zyskujemy za sprawą Ducha Świętego. Albowiem
nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha
ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko
Duch Boży (1Ko 2,10–11).
Wszystkim współwyznawcom Jezusa Chrystusa, moim kochanym Braciom
i Siostrom w wierze serdecznie więc radzę, abyśmy wyciszyli się w tych
dniach i prosili Boga o nowe napełnienie Duchem Świętym. To jest nasze
najważniejsze zabezpieczenie i gwarancja pomocy w tych niepewnych
czasach. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi (Rz 8,14).
Ludzie bez Ducha, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając (2Tm 3,13),
stają się przyczyną coraz większego napięcia w naszych szeregach. Owszem,
robią wrażenie znawców wiedzy tajemnej, lecz ich rewelacje w żaden sposób
nie są nikomu pomocne.
Na złe czasy potrzebujemy nie tyle większej ilości „ekspertów”, którzy
surfując po Internecie zdają się wiedzieć wszystko i o wszystkim, co bardziej
potrzeba nam mężczyzn i kobiet pełnych Ducha Świętego! Dbajcie o to, aby
Duch mógł was stale napełniać (Ef 5,18). Dzięki Duchowi Świętemu pierwsi
chrześcijanie dobrze wiedzieli co i jak należy robić. Ale to namaszczenie,
które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was
ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest
prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie
(1Jn 2,27).
Wspomagani przez Ducha Świętego i pod Jego stałym kierownictwem damy
radę stawić czoła każdemu wyzwaniu. Jak podsądny, gdy ma obok siebie
dobrego adwokata, nie musi się martwić o to, jak się zachować w sądzie, tak
i my pod opieką Ducha Świętego (gr. Parakletos = przywołany na pomoc,
Jn 14,26) w każdej sytuacji postąpimy jak trzeba.
Biernacki Marian
-7-

mój wkład
Max Jukes mieszkał w stanie Nowy Jork.
Nie wierzył w Chrystusa i nie wychowywał
swoich dzieci w wierze chrześcijańskiej. Nie
zabierał ich do kościoła, nawet kiedy go o to
prosiły. Miał 1026 potomków; 300 z nich
spędziło w więzieniu średnio po trzynaście
lat; 190 było ulicznymi prostytutkami; 680
było nałogowymi alkoholikami. Jego
rodzina kosztowała państwo ponad 420
tysięcy dolarów. Nie zrobiła ona dla
społeczeństwa niczego pożytecznego.
Jonathan Edwards mieszkał w tym
samym stanie, w tym samym czasie co
Jukes. Kochał Chrystusa, co niedziela
prowadził swe dzieci do kościoła i służył
Panu najlepiej, jak potrafił. Miał 929
potomków; spośród nich 430 było
pastorami; 86 zostało prezydentami
uniwersytetów; 75 napisało wartościowe
książki; pięciu zostało wybranych do
Kongresu Stanów Zjednoczonych, a dwóch
do Senatu. Jeden został wiceprezydentem
swego narodu. Jego rodzina nie kosztowała
państwa ani centa, za to wniosła i nadal
wnosi nieoceniony wkład w życie
mieszkańców tego kraju.
Jaki jest twój wkład i jaką spuściznę
zostawisz swoim dzieciom, wnukom
i prawnukom?

Poszukaj łaski Bożej dla
pracy nad czymkolwiek
co ześle ci życie
(Kaz. Sal.9:10).
Ciesz się nią, a Bogu
zostaw rezultaty swej
pracy. Pozwól Jemu
zmieniać jej wartość.
Twoim zadaniem jest
używanie Bożych
sposobów
w wykorzystywaniu
okazji stawianych
w życiu.

Działo się to pewnego ruchliwego poranka ok. 8:30.
Starszy mężczyzna po 80-ce przyszedł prosząc,
ażeby wyjąć mu szwy z kciuka. Powiedział, że się
spieszy, bo musi być gdzieś o 9-tej. Zrobiłam
podstawowe badanie i poprosiłam, by usiadł
wiedząc, że to potrwa co najmniej z godzinę zanim
ktokolwiek będzie mógł się nim zająć. Widziałam, że
spogląda na zegarek, a ponieważ nie miałam w tej
chwili pacjenta zdecydowałem, że opatrzę jego ranę.
Obejrzawszy ją zobaczyłam, że dobrze się już
zagoiła poprosiłam więc kolegę, żeby użyczył mi
potrzebnych przyborów do wyciągnięcia nici
chirurgicznych i zmiany opatrunku.
Zajmując się jego raną zapytałam, czy ma może inną wizytę
lekarską umówioną i stąd jego pośpiech. Starszy pan
odpowiedział mi, że nie, że musi iść do domu opieki, ażeby
zjeść śniadanie ze swoją żoną. Zapytałam o zdrowie żony.
Powiedział, że żona przebywa tam już od jakiegoś czasu

ponieważ jest ofiarą choroby Alzheimera.
Rozmawiając dłużej zapytałam, czy żona
gniewała by się, gdyby się odrobinę spóźnił?
Odpowiedział, że żona nie rozpoznaje go w ogóle
i jest już tak od pięciu lat. Zdziwiłam się
i zapytałam: „I pan wciąż chodzi do niej co rano
pomimo, że ona nie wie kim pan jest ?”
Uśmiechnął się i głaszcząc mnie po ręce odparł:
„Ona nie wie kim ja jestem, ale ja wciąż wiem
kim ona jest!” Musiałam powstrzymywać łzy
kiedy wychodził. Dostałam gęsiej skórki
i pomyślałam: „Oto jest miłość jakiej pragnę
w moim życiu!”
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ NIE JEST ANI FIZYCZNA ANI
ROMANTYCZNA.
Prawdziwa miłość jest zaakceptowaniem wszystkiego co jest,
co było, co będzie i co nie będzie. Pokój to oglądanie zachodu
słońca wiedząc Komu za to dziękować.

Najszczęśliwsi ludzie niekoniecznie mają wszystko co najlepsze, ale robią najlepszy użytek z tego co mają.

Po piaszczystej drodze szła niziutka
staruszka. Chociaż była już bardzo
stara, to jednak szła tanecznym
krokiem, a uśmiech na jej twarzy był
tak promienny, jak uśmiech młodej,
s zc zęś li wej dzie wc zyny. Na gl e
dostrzegła przed sobą jakąś postać.
Na drodze ktoś siedział, ale był tak
s k u l o n y, ż e p r a w i e z l e wa ł s i ę
z piaskiem. Staruszka zatrzymała się,
nachyliła nad niemal bezcielesną istotą
i zapytała: „Kim jesteś?” Ciężkie powieki z trudem odsłoniły
zmęczone oczy, a blade wargi wyszeptały: „Ja? ... Nazywają
mnie smutkiem”
„Ach! Smutek!”, zawołała staruszka z taką radością, jakby
spotkała dobrego znajomego.
„Znasz mnie?”, zapytał smutek niedowierzająco.
„Oczywiście, przecież nie jeden raz towarzyszyłeś mi
w mojej wędrówce.
„Tak sądzisz ...”, zdziwił się smutek, „to dlaczego nie
uciekasz przede mną. Nie boisz się?”
„A dlaczego miałabym przed Tobą uciekać, mój miły?
Przecież dobrze wiesz, że potrafisz dogonić każdego, kto
przed Tobą ucieka. Ale powiedz mi, proszę, dlaczego jesteś
taki markotny?”
„Ja ... jestem smutny.” odpowiedział smutek łamiącym się
głosem.
Staruszka usiadła obok niego. „Smutny jesteś ...”,
powiedziała i ze zrozumieniem pokiwała głową. „A co Cię tak
bardzo zasmuciło?”
Smutek westchnął głęboko. Czy rzeczywiście spotkał kogoś,
kto będzie chciał go wysłuchać?
Ileż razy już o tym marzył. „Ach, ... wiesz ...”, zaczął powoli i
z namysłem, „najgorsze jest to, że nikt mnie nie lubi. Jestem
stworzony po to, by spotykać się z ludźmi i towarzyszyć im
przez pewien czas. Ale gdy tylko do nich przyjdę, oni
wzdrygają się z obrzydzeniem. Boją się mnie jak morowej
zarazy.” I znowu westchnął.
„Wiesz ..., ludzie wynaleźli tyle sposobów, żeby mnie

odpędzić. Mówią: tralalala, życie jest wesołe, trzeba się
śmiać. A ich fałszywy śmiech jest przyczyną wrzodów
żołądka i duszności.
Mówią: co nie zabije, to wzmocni. I dostają zawału.
Mówią: trzeba tylko umieć się rozerwać.
I rozrywają to, co nigdy nie powinno być rozerwane.
Mówią: tylko słabi płaczą. I zalewają się potokami łez.
Albo odurzają się alkoholem i narkotykami, byle by tylko nie
czuć mojej obecności.”
„Masz rację,”, potwierdziła staruszka, „ja też często widuję
takich ludzi.”
Smutek jeszcze bardziej się skurczył. „Przecież ja tylko chcę
pomóc każdemu człowiekowi.
Wtedy gdy jestem przy nim, może spotkać się sam ze sobą.
Ja jedynie pomagam zbudować gniazdko, w którym może
leczyć swoje rany.
Smutny człowiek jest tak bardzo wrażliwy. Niejedno jego
cierpienie podobne jest do źle zagojonej rany, która co pewien
czas się otwiera. A jak to boli!
Przecież wiesz, że dopiero wtedy, gdy człowiek pogodzi się ze
smutkiem i wypłacze wszystkie wstrzymywane łzy, może
naprawdę wyleczyć swoje rany.
Ale ludzie nie chcą, żebym im pomagał.
Wolą zasłaniać swoje blizny fałszywym uśmiechem.
Albo zakładać gruby pancerz zgorzknienia.” Smutek zamilkł.
Po jego smutnej twarzy popłynęły łzy: najpierw pojedyncze,
potem zaczęło ich przybywać, aż wreszcie zaniósł się
nieutulonym płaczem.
Staruszka serdecznie go objęła i przytuliła do siebie.
„Płacz, płacz smutku.”, wyszeptała czule.
„Musisz teraz odpocząć, żeby potem znowu nabrać sił.
Ale nie powinieneś już dalej wędrować sam.
Będę Ci zawsze towarzyszyć, a w moim towarzystwie
zniechęcenie już nigdy Cię nie pokona.”
Smutek nagle przestał płakać. Wyprostował się i ze
zdumieniem spojrzał na swoją nową towarzyszkę:
„Ale ... ale kim Ty właściwie jesteś?”
„Ja?”, zapytała figlarnie staruszka uśmiechając się przy tym
tak beztrosko, jak małe dziecko. „JA JESTEM NADZIEJA!”.
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Coś dla kobiet...
W dobie kryzysu, spowodowanego koronawirusem,
większość z nas prowadzi ożywioną działalność
w internecie. Oprócz różnych treści niewłaściwych, czy
wręcz szkodliwych, które tam można znaleźć, jest to
jednak kopalnia różnych materiałów do duchowego
rozwoju. Dzięki moim drogim przyjaciółkom,
korzystam z kilku platform, na których znajdują się
wspaniałe materiały do studiów biblijnych, więc
chciałabym Wam serdecznie polecić przynajmniej dwie
z nich:

W grudniu 2020 roku w Etiopii
nadal prowadzone były klasy
alfabetyzacyjne w jęz. tsamakko.
Pierwsze dwie klasy ruszyły
w gminie Birayle już
w listopadzie, a po kilku
tygodniach dwóch nauczycieli
zaczęło również prowadzić lekcje
czytania i pisania w gminie Luqa.
Jak dotąd, tempo prowadzenia tych próbnych klas jest
dobre, wszystkie klasy przekroczyły już połowę kursu
(każda klasa przerobiła co najmniej 15 z 30 lekcji
elementarza). W czterech klasach uczy się 154 uczniów.

https://lovegodgreatly.com/polish
https://dziewczynysiespotykaja.pl

Biuro Tłumaczy Biblii na jęz. tsamakko zostało na kilka
tygodni pozbawione prądu, zarówno z sieci miejskiej,
jak i z instalacji solarnej. Dzięki Bogu, pomoc
finansowa szybko nadeszła i można było zakupić
i dostarczyć do Birayle nowy przemiennik prądu.
Na wiejskich terenach, takich jak okolice, zamieszkałe
przez lud Tsamakko, instalacja solarna to podstawa
pracy tłumaczeniowej, która odbywa się głównie przez
internet, ponieważ ich doradca ds. tłumaczenia
od dwóch lat przebywa w Europie.

Plany pracy alfabetyzacyjnej wśród Romów nadal są
niemożliwe do zrealizowania, ponieważ wjazd na
Słowację jest możliwy tylko pod warunkiem poddania się
tam długotrwałej kwarantannie po przekroczeniu granicy.
Romowie, którzy na co dzień żyją w przerażającej
biedzie, cierpią teraz jeszcze dotkliwiej, bo nie można
tam do nich dotrzeć z bezpośrednią pomocą z Polski.
Jako BSM, zachęcamy do regularnego wspierania
zakupu pożywienia dla nich, korzystając z numeru
konta: 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 podając tytuł
wpłaty: „Pomoc dla Romów na Słowacji”. Dziękujemy!
Chwała Bogu za:
- Jego wierność, opiekę i kontrolę nad światem, który
stworzył;
- za możliwości kontynuowania służby alfabetyzacji
wśród ludu Tsamakko;
- za służbę wyszkolonych nauczycieli z ludu Tsamakko;
- za postępy w nauczaniu w klasach alfabetyzacyjnych;
- za rozwiązanie problemów z prądem w biurze
tłumaczeniowym w Birayle.
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Módlmy się o:
- Bożą perspektywę na służbę w dobie kryzysu
spowodowanego nowym koronawirusem;
- pokój w Etiopii, dotkniętej wieloma konfliktami;
- Boże prowadzenie i wytrwałość dla nauczycieli
i uczniów z ludu Tsamakko;
- Boże prowadzenie przygotowań do wizyty w Etiopii;
- środki finansowe na regularne wspieranie Romów
na Słowacji.
Iza Karpienia

Upodobało się Bogu odwołać do wieczności jednego z oddanych i pokornych sług Ewangelii
brata w Chrystusie Józefa Kajfosza z Krakowa. Człowiek głębokiej wiary, kaznodzieja, sługa
Boży, autor licznych pieśni chrześcijańskich i tłumaczeń. Brat Kajfosz był wybitnym
naukowcem, doktorem nauk przyrodniczych, pracował w instytutach fizyki jądrowej:
najpierw koło Pragi, a następnie w Krakowie. Prowadził badania m.in. w byłym Związku
Radzieckim oraz w Stanach Zjednoczonych. Był ekspertem ONZ do spraw energii jądrowej
na Bliskim Wschodzie. Jego motto życiowe to słowa: „myślę, więc wierzę”.
Biegle posługiwał się kilkoma językami i był
tłumaczem przysięgłym z języka czeskiego
i słowackiego. Środowisko ewangeliczne w Polsce
pamięta jego książki takie jak: „U wrót przestrzeni”,
„Życie ma sens”, „Przed nami cel”, czy
„Do przyjaciół sceptyków” i wiele innych.
Opublikował setki artykułów zarówno o treści
chrześcijańskiej, jak i naukowych. Poprzez witrynę
internetową: „Do celu” docierał do tysięcy naszych
rodaków, głosząc ewangelię Chrystusa. Wspaniały
mąż i ojciec pozostał również duchowym ojcem dla
wielu kaznodziei młodszego Pokolenia.
Zmarł 14 lutego br. a jego ostatnie pożegnanie z dnia
20 lutego można (i warto) zobaczyć na YouTube.
(https://www.youtube.com/watch?v=v_891xqrobM)

Brat Józef Kajfosz odwiedził i usługiwał w naszym
Zborze w lutym 1982 roku.
Po lewej jego wpis do księgi zborowej.

Zniszczony
przez
niezadowolenie.
„Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież poprzestawajmy na tym” 1Tym.6:8

M

ała dziewczynka spacerując po ogrodzie, zauważyła niezwykły kwiat. Zaczęła zachwycać się zapachem
i podziwiać jego piękno. Jaki śliczny – mówiła. Kiedy tak mu się przypatrywała, jej wzrok zatrzymał się na ziemi,
z której wyrastał. „Ten kwiat jest zbyt piękny, żeby wyrastał z takiej ziemi !” oświadczyła.
Jednym ruchem wyrwała go z korzeniem i pobiegła obmyć go z brudnej ziemi. Po pewnym czasie piękny kwiat
zwiędnął i umarł. Kiedy ogrodnik zobaczył, co dziewczynka zrobiła, powiedział:
- Zniszczyłaś moją najcenniejszą roślinę!
- Tak mi przykro, ale była zasadzona w takiej brudnej ziemi odpowiedziała. Ogrodnik rzekł na to:
- Wybrałem to miejsce i przygotowałem glebę, aby właśnie tam mógł się rozwinąć i być pięknym kwiatem.
Często narzekamy na okoliczności, w których się znaleźliśmy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Bóg używa
opresji, trudnych wyzwań i różnego rodzaju kłopotów, aby stopniowo kształtować w nas nowy rodzaj duchowego
piękna. Zadowolenie polega na tym, że jesteśmy w stanie zaakceptować Jego sposób działania. Bóg wie o nas
absolutnie wszystko i jest w stanie wszystko wykorzystać dla naszego dobra.
Ziemia, z której wyrastamy, jest właśnie tym miejscem, w którym mamy się znajdować.

Więc zaufajmy Mu !
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Zapraszamy
fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Nieco później w tym roku niż w latach ubiegłych
planujemy spotkać się na naszym dorocznym zebraniu
członków Zboru. Obecny rok 2021 będzie rokiem
przełomowym związanym ze zmianą przywództwa
Zboru, co nastąpi w czerwcu tego roku.
Zebranie członkowskie planujemy na dzień 9 marca
(wtorek) o godz. 18,00. W związku z sytuacją
epidemiologiczną prosilibyśmy naszych seniorów
o pozostanie w domach. Zapraszamy zaś wszystkich
odpowiedzialnych za jakąkolwiek służbę w Zborze
i tych, którzy gotowi byliby takie wezwanie podjąć.
Wszelkie decyzje i wnioski zebrania członkowskiego
będą przedstawione na niedzielnym nabożeństwie
14 marca.

Cieszymy się z zakończenia remontu naszych pomieszczeń
kancelaryjnych. Bracia Mariusz Polakowski i Krzysztof
Pietroń – wykonawcy tych prac ocieplili zewnętrzną ścianę,
położyli nową podłogę, założyli nowe oświetlenie,
zainstalowali niewielki aneks kuchenny, pomalowali ściany
pomieszczenia dotychczasowego biura, które obecnie po
umeblowaniu będzie miejscem spotkań i rozmów
duszpasterskich. Zaś nowa kancelaria pastora
wygospodarowana z części dawnej biblioteki wzbogaciła się
o nowe meble (niektóre jeszcze zamówione nie dotarły)
tworząc dobre warunki do pracy i administracji Zboru.
Dziękujemy Bogu, że pozwala, by nasz budynek zborowy
wzbogacał się o nowe pomieszczenia i poprawiał jego
estetykę.

W dniu 19.02. pastor senior Ferdynand Karel
(ojciec pastora Piotra) ukończył 97 lat.
Bóg w młodości powołał Go, by szedł za Nim
i służył Mu. Przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy
pastora w Zborze w Chorzowie, dyrygenta chóru
oraz kierownika Placówki Zboru w Siemianowicach
Śląskich. W 1973 roku powołał do życia Zbór
w Katowicach, gdzie stanął na jego czele.
Z niewielkiej garstki braci i sióstr w początkowej
pracy, Zbór w Katowicach pod przewodnictwem
Jubilata rozrósł się w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych do bodajże największej
społeczności ewangelikalnej w naszym kraju.
Cztery razy Zbór katowicki zmieniał swoje lokum.
Począwszy od mieszkania prywatnego Pastora
poprzez salę zgromadzeń w kupionym domu
jednorodzinnym, a następnie wyremontowanym
i ciągle powiększanym zakładzie ślusarskokowalskim przy ul. Gliwickiej 89, aż do
wybudowania potężnego kościoła – kopuły mogącej
pomieścić 1500 osób, w której obecnie zgromadza
się Zbór. W 1999 roku pastor Karel przeszedł na
emeryturę oddając prowadzenie Zboru młodszym
pracownikom, ale jego energia i fizyczne siły
pozwoliły mu założyć jeszcze następny Zbór

w sąsiednim mieście, mianowicie w Piekarach
Śląskich.
21 lutego br. na niedzielnym nabożeństwie pastor
Ryszard Wółkiewicz składał życzenia Jubilatowi
od betańskiej Społeczności, zaś pastor Piotr Karel,
który usługiwał na tym nabożeństwie, złożył
życzenia od Zboru w Kołobrzegu i Rady Naczelnej
Kościoła Chrystusowego.
Jeszcze raz życzymy Pastorowi Ferdynandowi
długich lat życia, sił od Boga i Jego
błogosławieństwa w ciągle czynnie prowadzonej
służbie dla chwały Królestwa Bożego.
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marzec

Nabożeństwo Niedzielne godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz. 18.00
Studiujemy Ewangelię Łukasza.
Zapraszamy
UWAGA !
CZAS ROZLICZEŃ PODATKOWYCH ZA 2020 r.
Drogi Kościele Pana Jezusa Chrystusa.
Nadszedł czas rozliczeń przed Urzędem Skarbowym
wypełniając PIT-y za 2020 rok.
Chciałbym przypomnieć i zachęcić do tego, aby 1%
z należnego podatku przekazać na cele charytatywne.
Może już masz swój cel na kogo przekażesz ten 1% ale dla
tych, którzy nie wiedzą na kogo przekazać, proponuję
i zachęcam bo są wśród nas tacy, którzy potrzebują pomocy:
1) KRS -0000135921 z dopiskiem
dla Julii Dziadosz z Kołobrzegu lub;
2) KRS – 0000253759 – Misja Charytatywna
Kościoła Chrystusowego „Dobro Czynić”
– agenda ewangelicznego Kościoła Chrystusowego w RP,
jedna z niewielu organizacji kościelnych mających
(od 2006 roku) status Organizacji Pożytku Publicznego.
„A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej;
takie bowiem ofiary podobają się Bogu” (Hebr. 13,16)
Tadeusz Witkowski
35 lat kroczenia z Panem w dniu 23.03.
wspomina s. Danuta Mijewska.
30 lat chrztu wiary obchodzi w dniu 31.03.
s. Anna Dobrowolska.
Drogim siostrom w Chrystusie składamy najlepsze życzenia
dalszego wiernego trwania przy boku naszego Pana.
Niech Bóg prowadzi, wspiera i błogosławi.
To już 35 lat wspólnej drogi w miłości, wierności
i wzajemnej pomocy w dniu 29 marca świętują braterstwo
Ewa i Zbyszek Babiczowie. Razem na tej drodze spotkali
swego Pana oddając Mu swoje życie, dom i talenty, i aż
dotąd wiernie służą Zborowi tym, czym Bóg ich obdarzył.
Dziękujemy Bogu za Redaktorów naszego pisma życząc im,
by dalej pozostawali wierni swemu powołaniu.
Szczęść Boże na następne przynajmniej 35 lat życia.

- o nabożeństwa i uroczystości w marcu
- o spotkanie członkowskie
- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o szybkie zakończenie ograniczeń w zgromadzeniach
- o transmisję nabożeństw na on-line
- o przywództwo, Radę Starszych i nowego pastora
- o naszego sąsiada i jego nastawienie do kościoła
- o nasze dzieci i młodzież
- o duchowe wsparcie dla s. Danuty Sadowskiej
- 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, M. Bassary,
fot.M.J.
Karel
L. i J. Lewandowskich, J. Lewandowskiego
(jun),
J. Matulewicza, M. Stasiaka, B. Froncala, K. Walczak,
R. Zagrodnik, J. Krzywonia
- o problemy z kręgosłupem Ani Pawlak z Katowic
- braterstwo Stańczak proszą o modlitwy o zdrowie
swojej wnuczki
- o braci i siostry w Tczewie
Wyrazy współczucia dla rodziny
br. Andrzeja Podkowicza po śmierci córki Andrei.

urodziny obchodzą
08
08
10
12
13
14
18
18
20
20

Maria Podgórska
Mirosław Januszewski
Grażyna Sękowska
Janina Lewandowska
Rafał Gromski
Lidia Świątkowska
Maria Wasylów
Zofia Soboń
Ewa Rapacz
Bogusława Buczyńska

21
21
23
25
25
26
28
29
31

Justyna Kaczmarek
Maria Bassara
Aleksandra Piechota
Irena Lamprycht
Aneta Lewandowska
Irena Olczak
Danuta Borzyszkowska
Ewa Babicz
Halina Kowalczyk

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również
Izie Kowalczyk (05),
Danucie Ćwik (06),
Martynie Karel (06),
Maryli Kufeld (09),
Ani Gutkowskiej (11),
Leszkowi Furmanek (12),
Markowi Prociakowi (14),
Sandy Hatfield (14),
Bogumiłowi Karel (15),
Esterze Pachnik (16),

BLISCY SOBIE

Sylwii Pietroń (17),
Gregory Karpusiuk (20),
Natalii Bąk (22),
Zbigniewowi Milkiewiczowi
(24),
Elżbieta Fortuńskiej (28),
Konstantemu Żukowi (29),
Natalii Dobrowolskiej (29),
Elenie Charenotkaya (31)

