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ma swój czas
Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę.”
[Kaz. Sal. 3, 1]

D

oprawdy, każda sprawa ma swój czas. Do tej długiej listy jaką wymienia Salomon w owym
trzecim rozdziale swojej Księgi mógłbym dodać jeszcze coś bardzo osobistego.
Mianowicie, jest czas intensywnej pracy i czas zwolnienia tempa pracy oraz przejścia w
stan spoczynku. Jest czas rozpoczęcia i czas zakończenia trudów pracy jako pierwszego pastora
Zboru w Kołobrzegu.
W 1978 roku wraz z rodziną przeprowadziliśmy się – jak się nam wydawało - na koniec świata.
Ale ten „koniec świata” dla nas z małżonką stał się centrum naszego życia i pracy.
KOŁOBRZEG! To już 43 lata intensywnej posługi w rodzącym się, a potem rozwijającym Zborze.
Nadszedł czas zmian i przekazania „pałeczki” młodszemu Bratu.
To normalna kolej rzeczy, wszystko ma swój czas.
Nie żegnam się z ukochanym Zborem, z naszymi ukochanymi braćmi i siostrami.
Kiedy wraz z małżonką rozpoczynałem pracę w Kołobrzegu założyliśmy sobie, że będzie to
maksimum 10 lat. Boże plany były jednak inne.
Wrośliśmy w to miasto, w budowę Zboru i murów i ludzi, i pewnie tu przyjdzie nam pozostawić
nasze „ziemskie namioty”.
Tu w Kołobrzegu wyrastali nasi synowie, zawiązywały się trwałe przyjaźnie…
Tu przeżywaliśmy niezwykle radosne dni, choć i tych trudnych Bóg nam nie oszczędzał.
I wierzymy, iż na tyle, na ile Bóg jeszcze będzie przedłużał nasze życie i na ile starczy sił,
będziemy mogli pomagać i wspierać Boże dzieło w Kołobrzegu.
Liczymy na wyrozumiałość wszelkich słabości i niedomagań związanych z naszym wiekiem
i latami, które nadeszły, a o których – pisze Salomon – „nie podobają mi się”
(Kaz. Sal. 12,1).
Wierzę jednak, że i końcówka życia z Bogiem może być piękna i pewnie taką pozostanie.
27 czerwca na naszym niedzielnym nabożeństwie chcę przekazać odpowiedzialność za Zbór
Bratu Zbyszkowi Babiczowi, który przy wsparciu Rady Starszych Zboru podejmuje się tego
ogromnego zadania, jakim jest przewodzenie naszej Społeczności.
Moim życzeniem jest, byśmy kochali tego, którego wybrał Pan. Byśmy byli wyrozumiali dla
początków jego pracy w roli pierwszego pastora.
Wspierajmy tę niełatwą służbę modlitwą, dobrym słowem i wszelkim czynem.
Niech Zbór w Kołobrzegu jeszcze bardziej rozkwita ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Piotr Karel (za moment pastor senior)

Charles R. Swindoll

List do Hebrajczyków 12,13; Psalm 91,1

C

i kreatywności, aż stanie się zwykłym strumieniem frustracji
i zniechęcenia.
Lecz gdy nauczyciel ponownie dostrzeże wpływ, jaki jego
życie wywiera na uczniów, i uświadomi sobie, jakie to ma
znaczenie dla ich przyszłości . . . przypływ nowych
pomysłów prawdopodobnie powróci w postaci rwących
potoków.

zym jest perspektywa? Cóż, jest oczywiście związana
ze sposobem, w jaki coś widzimy. Określenie to
dosłownie oznacza „patrzenie poprzez/pomiędzy”
albo „wyraźne widzenie”.
Człowiek, który posiada właściwą perspektywę na życie,
potraﬁ dostrzec powiązania pomiędzy różnymi sprawami
i oszacować ich względną wagę. Widzi szeroki obraz. Jest
w stanie odróżnić to, co przypadkowe, od tego, co istotne . . .
to, co tymczasowe, od tego, co wieczne . . . to, co częściowe,
od całości . . . drzewo od lasu.
Artysta bez właściwej perspektywy jest, według słów
Szekspira, „znużony, przestarzały, pusty i bezwartościowy”.
Przywódca bez perspektywy to człowiek pozbawiony wizji,
zastraszony, bezbronny i nadmiernie skupiony na opinii
publicznej.
Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego powietrza
pośród dusznych wymagań życia. Otwiera nowe wymiary,
które pozwalają nam poradzić sobie z przewidywalnością.
Łagodzi tyranię pilności. Perspektywa zapewnia nam
przestrzeń, jakiej potrzebujemy.
Zachęca młodą matkę mówiąc jej, że życie to coś więcej niż
zmienianie pieluch, podgrzewanie butelek i kołysanie dzieci
do snu. Pomaga przekonać młodego lekarza stażystę, że
długie miesiące szkolenia i nieprzespane noce są tego warte.
Mówi mu, że musi być czujny, bo od tego zależy jego
przyszłość.
Biznesmenowi, który walczy o przetrwanie i ma za sobą
wiele ciężkich tygodni, przynosi nadzieję i obietnicę
jaśniejszego jutra.
A kto potrzebuje właściwej perspektywy bardziej niż
nauczyciel? Codzienna niekończąca się harówka na lekcjach
może wydrenować z niego całą rzekę determinacji

Wiele rzeczy pomaga uzyskać właściwą perspektywę.
Wyciszenie. Spacer po lesie. Czas spędzony nad szumiącym
morzem. Widok ze szczytu góry. Poezja. Podróże.
Spacer po starym cmentarzu. Wieczór przy kominku.
Noc pod gwiazdami. Zwiedzanie zabytków.
Dłuższy czas modlitwy. Głębokie przeżycia muzyczne.
Pełne znaczenia uwielbienie.
Rozmyślania nad Słowem Bożym.
Niespieszna jazda o zachodzie słońca.
Przy takich okazjach czas się zatrzymuje. To, co nieistotne,
znika, gdy szeroki obraz prawdy pojawia się w naszych
umysłach. Zaczynamy widzieć wyraźniej, jakby uniosła się
mgła . . . i już dłużej nie uciekamy.
Nie jesteśmy już zagubieni, rozgniewani albo przytłoczeni.
Już się nie boimy.
Miejsca, gdzie nabieramy właściwej perspektywy, zawsze
znaczy ślad Bożej obecności. Kiedy tam jesteśmy, możemy
powiedzieć, że „mieszkamy w cieniu Wszechmocnego”,
o czym Dawid wspomina w Psalmie 91.
Czy nie nadszedł w twoim życiu czas, aby znaleźć
schronienie w Jego cieniu i zyskać Jego perspektywę?

Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego
powietrza pośród dusznych wymagań życia.
Charles R. Swindoll
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Jakiś czas temu usłyszałem, że Jezus „umarł za nasze grzechy”.
Jak mam to rozumieć? W jaki sposób Jego śmierć odnosi się do mojego życia?

?

U

mierając na krzyżu, Jezus wziął na siebie karę, na
którą zasłużyliśmy. Wykupił nas spod mocy
ciążącego na nas wyroku śmierci. Skorzystał z
prawa łaski i oﬁarował nam przebaczenie.
Każdy, kto uwierzy Jezusowi i odda Mu swoje życie,
zostanie nie tylko ocalony od duchowej śmierci, ale otrzyma
prawo do wiecznego życia razem z Nim.
W języku teologii nazywamy to „zastępstwem”.
Jezus umarł na krzyżu zamiast nas. Gdyby nie Jego
zastępcza oﬁara zostalibyśmy skazani na wieczne
potępienie. Oto kilka fragmentów z Pisma Świętego, które
mówią na ten temat:
„On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”
(2 List do Koryntian 5,21)

„I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa,
a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów].”
(List do Hebrajczyków 9,22)
Aby Bóg mógł przebaczyć nam nasze grzechy, trzeba było
uczynić zadość wymaganiom Prawa.
A to wymagało przelania krwi.
Ktoś może się oburzyć: „Przelewanie krwi wydaje się takie
barbarzyńskie! Czy naprawdę było to konieczne?
Dlaczego Bóg nie mógł nam po prostu wybaczyć?”
Ponieważ Bóg jest święty, nie może przymknąć oczu na zło.
Musi osądzić każdy grzech. Czy sprawiedliwy sędzia
zignoruje przestępstwo? Czy pozwoli, by zło pozostało
bezkarne? Bóg nigdy by do tego nie dopuścił.
Wykonał jednak wyrok na swoim Synu, Jezusie Chrystusie,
który z miłości do nas poświęcił swoje życie
i oﬁarował nam przebaczenie grzechów.
Bóg przelał swój gniew na Jezusa.
W ten sposób oszczędził nam strasznych konsekwencji
naszych grzechów. Takie właśnie jest znaczenie śmierci
Jezusa. Jest to fundament chrześcijaństwa, źródło naszej
nadziei.
Na kilka straszliwych chwil Bóg odwrócił swoją twarz od
swego Syna, gdy ten niósł na sobie grzech całej ludzkości
(zob. Ewangelia Marka 15,34), aby już nigdy nie odwrócić
swojej twarzy od nas. Dlatego zapewnia nas w swoim
Słowie: „Nie opuszczę cię ani pozostawię.”
(List do Hebrajczyków 13,5)
Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu
zamiast ciebie?
Czy wierzysz, że odkupił twoje grzechy, by oﬁarować
ci życie wieczne?

On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie
groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście
uzdrowieni. (1 List Piotra 2,23-24)
„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał
nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był
przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”.
Księga Izajasza 53,4-5)
Autor Listu do Hebrajczyków ujął to w następujący sposób:
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Czy wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, pokonując
moc śmierci i grzechu?
Jeśli twoja odpowiedź na wszystkie pytania jest pozytywna
to możesz z wiarą i pewnością przyjąć świadectwo
Apostoła Jana „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam
życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.

Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego,
nie ma też i życia.” (1 List Jana 5,11-12)
Konsekwencją grzechu jest śmierć.
W Jezusie jest życie. Każdy, kto wierzy
w Niego, ma życie wieczne!

Marian
Biernacki

C

hrześcijanie, dopóki są na świecie, wciąż stają w
obliczu rozmaitych dylematów.
W dniach pandemii covid-19 wielu z nas
boryka się z rozterką: Szczepić się, czy się nie szczepić?
Mając przed sobą alternatywę: Zaszczepić się i mieć dostęp
do wszystkiego, albo spotykać się z szeregiem odmów
i ograniczeń - ludzie chcą usłyszeć od swoich duszpasterzy,
jak powinni w tej sytuacji postąpić.
Czy już dziś mamy do czynienia z nadawaniem ludziom
znamienia drugiej bestii [zob. Obj 13,16-18],
czy może jednak to jeszcze nie to, czego przecież wszyscy
chrześcijanie na pewno chcieliby uniknąć.
Wychodząc takim oczekiwaniom naprzeciw, niektórzy
pastorzy zajęli jednoznaczne stanowisko.
Ich zdaniem ta władza nie jest od Boga, a więc nie należy
się jej podporządkowywać. Już też uznali szczepionkę za akt
przyjmowania znamienia bestii i nawołują chrześcijan, aby
absolutnie nie poddawali się szczepieniu. W licznych
wystąpieniach internetowych wyjaśniają, że prawie wszystko
wokoło jest elementem globalnej zmowy przeciwko
chrześcijanom.
Z ich przekazu wynika, że kościół powinien zaprotestować,
podjąć z tym walkę, a w razie czego zejść do podziemia.
Tymczasem Słowo Boże w trosce o prawidłowe decyzje
życiowe braci i sióstr w Filippi nie idzie w stronę udzielania
im gotowych wskazówek. Owszem, w przypadkach jawnego
grzechu mówi wyraźnie, że kto kradnie, niech kraść
przestanie [ Ef 4,28]. Wszakże zasadniczo Duch Święty nie
prowadzi chrześcijan za pomocą zakazów typu:
Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj [Kol 2,21].
Również tutaj natchnionemu apostołowi Jezusa Chrystusa,
chociaż może i oczekiwano od niego gotowych odpowiedzi,
zależało na tym, aby Filipianie dojrzewali do samodzielnych
decyzji.
„A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz
bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim
wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (KUL). [Flp 1,9-10a],

postrzeganiu, po to, byście umieli rozpoznawać rzeczy
ważne.
A Nowa Biblia Gdańska ten fragment oddaje następująco:
Modlę się także o to, aby wasza miłość jeszcze bardziej
i więcej mogła obﬁtować w poznaniu oraz we wszelkim
doznaniu, aż do waszej aprobaty spraw, które mają
znaczenie.
Oto biblijny azymut na właściwą ocenę bieżącej sytuacji
i podjęcie stosownej decyzji. Zajmijmy się lepszym
poznaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Nie marnujmy czasu na przeczesywanie Internetu
w poszukiwaniu sensacyjnych odkryć i wyjaśnień.
Osobiście czytajmy Biblię z modlitwą.
Zapraszajmy Boga do naszej codzienności i w praktycznych
sytuacjach doświadczajmy Jego działania.
Tak postępując, w bliskości z Panem, szybko nabierzemy
duchowego wyczucia i pojęcia, jak się rzeczy mają.
Będziemy samodzielnie myśleć i ciesząc się duchową
stabilnością spokojnie popatrzymy w przyszłość.
A Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić
wobec swej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej
radości, jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa
Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat,
moc oraz władza, jak przed wiekami, tak teraz - i na
zawsze. Amen [Jd 1,24-25].
Możemy z ulgą odetchnąć. Jeśli On wycisnął na nas pieczęć
i dał zadatek Ducha do serc naszych [2Ko 1,22], to kto
może, kto ośmieli się tę pieczęć naruszyć? Przeto, czy
żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy [Rz 14,8].
Najwyższy czas, abyśmy rozmiłowali się w naszym
Zbawicielu i lgnąc do Niego całym sercem osobiście
nabierali głębszego poznania. Nie jest to możliwe, gdy
zamiast dbania o to, aby na co dzień osobiście doświadczać
działania i bliskości PANA, będziemy nasłuchiwać, co
powiedział jeden czy drugi pastor w Internecie.

Odpowiedź na pytanie, co słuszne,
a co niesłuszne, również w sprawie szczepienia
przeciwko covid -19, ukryta jest w bliskości
z Panem Jezusem Chrystusem.

W przekładzie dosłownym czytamy:
I o to modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej i
bardziej obﬁtowała w [pełnym] poznaniu i wszelkim
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Iwona Dreger

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy
z tego, że w którymś momencie pojawia się w naszym
życiu. Nie jest ono wynikiem jakiejś decyzji, nie
przychodzi znienacka, ale pojawia się jako efekt
długotrwałych porażek w jakiejś dziedzinie naszego życia
albo w wyniku poddania w wątpliwość Bożego Słowa
lub postępowania.

Z

azwyczaj świetnie potraﬁmy wytłumaczyć i
usprawiedliwić ten stan - długie oczekiwanie na coś,
nieudana relacja, w której wydaje się, że „ta osoba
już nigdy się nie zmieni” czy odnoszenie kolejnych
niepowodzeń w jakiejś dziedzinie życia - to wystarczające
powody do tego, aby „odechciało nam się chcieć”.
Zniechęcenie jest warownią budowaną w naszym umyśle.
Powodami pojawiania się zniechęcenia w naszym życiu
mogą być niewłaściwe oczekiwania, nieuporządkowane
motywacje i źle ukierunkowana wiara.
Nasze oczekiwania i marzenia muszą być poddane Jezusowi.
Niewłaściwe oczekiwania sprawiają, że zmierzamy w złym
kierunku, nie dostrzegamy działania Boga, nie
rozpoznajemy dnia zwycięstwa. Podobnie, uczniowie idący
do Emaus, oczekujący przecież zbawienia Izraela, nie
rozpoznali go w śmierci Jezusa i nie byli w stanie wziąć pod
uwagę możliwości zmartwychwstania. Nawet jeśli mamy
wyraźną obietnicę od Boga, musimy czekać na jej
wypełnienie w określonym przez Niego czasie.
Nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie się dopasowywał
do naszych planów i warunków.

Nasze motywacje muszą zostać oczyszczone
Chęć osiągnięcia sukcesu jest bodźcem do działania i nie jest
niczym złym. Rzecz w tym, jak deﬁniujemy sukces. Jeśli
mierzymy go w liczbach czy innych namacalnych efektach,
możemy się liczyć z rozczarowaniem i zniechęceniem.
Musimy brać pod uwagę to, że Boże spojrzenie na sukces
jest inne niż nasze. On patrzy przede wszystkim na to,
co jest niewidzialne dla oka (l Sam l6:7b).
Dla Niego miarą naszych sukcesów i porażek jest przede
wszystkim postęp w osiąganiu dojrzałości, w rozwijaniu
charakteru - On chce nade wszystko zdobyć nasze serce,
a nie miasto. To drugie przyjdzie z czasem.
Nasza wiara w Boga musi stać się wiarą w wielkiego Boga.
Czasem wydaje nam się, że popełnienie przez nas błędu
popsuje Boży plan i tym samym pozbawi nas możliwości
osiągnięcia celu wyznaczonego przez Niego.
Kiedy Bóg nas powoływał do życia i do służby,
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doskonale zdawał sobie sprawę ze wszystkich naszych
niedociągnięć i wiedział o wszystkich błędach, które
popełnimy. Żaden z nich nie jest w stanie zniweczyć Bożego
planu, bo On jest większy od każdej naszej niedoskonałości
czy złego wyboru. Niewłaściwe decyzje mogą
skomplikować nasze życie, ale nie zniszczą Bożego planu
(Rzym.11:29).
Życie w zniechęceniu jest tożsame z wycofaniem się
z walki.
I chociaż przez jakiś czas możemy przekonywać samych
siebie, że lepiej nie czekać i nie walczyć, bo „przynajmniej
się człowiek nie rozczaruje brakiem spełnienia”
i że „nadzieja jest strasznie męcząca”, to na dłuższą metę
okazuje się, że sam ten stan przynosi kolejne zdradliwe
efekty - zamienia radość oczekiwania na spełnienie
w smutek poddania się, przynosi niechęć, lenistwo
i beznadzieję.

Życie w zniechęceniu to życie w kłamstwie
Dlaczego? Dlatego, że każda zniechęcająca myśl stoi
w sprzeczności z Bogiem i Jego Słowem. Bóg mówi:
„Ja jestem w stanie spełnić to, co obiecałem” (p.Rzym. 4:21)
i doprowadzić rzeczy do końca.
Zniechęcenie natomiast podpowiada:
„I tak się nie uda, nie ma sensu dalej się starać”.
Bóg zachęca do działania i wytrwania, zniechęcenie do bierności i poddania się.
W zniechęcenie się wpada, a wyjście z niego wymaga
decyzji i konkretnych działań.
Bóg nie zostawia nas w tej walce samych.
Zostawiając nas na ziemi i przekazując nam swój autorytet,
powiedział również, że nie spotka nas w życiu nic,
do walki z czym nie bylibyśmy wyposażeni.
Nazywając zniechęcenie kłamstwem, od razu odkrywamy
Bożą broń przeciwko niemu - Prawdę.
Biblia mówi: Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym,

co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste,
co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały
(Fil. 4:8).
Regularne czytanie Biblii powoduje odnowienie naszego
umysłu i sprawia, że taki sposób myślenia staje się dla nas
dostępny. Prawda Bożego Słowa ujawnia fałsz zawarty w
kłamstwach hamujących nasz rozwój i daje nam właściwą
perspektywę rzeczywistości. Bóg mówi, że Jego drogi są
inne niż nasze, tzn. że przez ludzkie myślenie nie jesteśmy
w stanie zrozumieć Bożych planów, dopóki nie zostaną nam
one objawione.
Fałszywe myśli postawione w świetle Bożego Słowa muszą
zostać zniszczone, a nasz umysł przemieniony.
Wypowiadanie na głos Bożego Słowa dodaje sił i ustawia
nas we właściwym kierunku.
Przeciwieństwem zniechęcenia jest wiara i wytrwałość.
Rodzą się one ze znajomości Słowa.
Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków zawiera przegląd
postaci biblijnych, które nazywamy bohaterami wiary.
Zapoznanie się z ich losami i poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie, dlaczego znaleźli się na tej liście, może stać się
inspiracją do radzenia sobie z przeciwnościami
i zrozumieniem sytuacji, w których jesteśmy.

Na końcu listy bohaterów znajduje się Jezus.
Chodząc po ziemi, miał powody do zniechęcenia.
Widział ludzi, którzy nie rozumiejąc głoszonej przez Niego
nauki, szukali w niej korzyści dla siebie.
Kiedy umierał za grzech całego świata, zdawał sobie sprawę,
że większość ludzi odrzuci Jego oﬁarę.
Wiedział, że głównym celem Jego życia jest śmierć,
a mimo to znajdował w sobie dość motywacji, żeby żyć
i zmagać się z rzeczywistością.
Bóg doprowadza sprawy do końca.
My, widząc tylko teraźniejszość, łatwo popadamy
w zwątpienie. Ale jeżeli Bóg dał obietnicę, On ją wypełni.

W

i przeszłości), czy
wychodzenie spod presji
nadmiaru obowiązków.
Bardzo cennym jest
rozdział z praktycznymi
radami w dobrym wejściu
w nowy dzień – dziesięć bardzo trafnych spostrzeżeń i rad,
których wprowadzenie w życie jest możliwe, gdy tylko
zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo mogą one odmienić
naszą codzienność. Zaczęłam stosować pierwszą sugestię
i moje poranki stały się bardziej spokojne i pełne miłości
w stosunku do bliskich.
Dlaczego życie w Bożym rytmie jest takie ważne?
Na czym mamy zatrzymywać swój wzrok by chronić
w sercu prawdziwą radość?
Jakie znaczenie w walce ze zniechęceniem mają marzenia?
Jak doświadczyć szczęścia w Bogu?
Jakie znaczenie ma obecność Boga w życiu człowieka?
Bardzo ciekawe, mądre i cenne spostrzeżenia!
To publikacja niepozorna, nieduża.
Mam jednak odczucie, że wyczerpuje temat dając zarazem
podstawowe narzędzia do wprowadzenia dobrych i trwałych
zmian. Sama książka jednak nie wystarczy. Dlaczego?

Jak długo podnosimy się, wyciągamy wnioski i idziemy
dalej, tak długo zmierzamy do zwycięstwa w tym, do czego
Bóg nas powołał. Porażkę możemy ponieść, poddając się
zniechęceniu i odmawiając współpracy z Bogiem. Jak długo
chcemy być z Nim, tak długo możemy się podnosić i wracać
na właściwy tor.
I tak naprawdę to jest ta rzecz, którą mamy do wykonania
na ziemi - za każdym razem się podnosić.

książce Pokonać zniechęcenie autorka pokazuje
krok po kroku jak odzyskać utraconą radość i
nadzieję, jak nie pozwolić, by zniechęcenie
okradło nas z życia. Książka podzielona jest na dziesięć
konkretnych (tematycznych) rozdziałów.
Na końcu publikacji znajdują się również praktyczne
sugestie (bardzo cenne, podzielone na funkcjonowanie ciała,
duszy i ducha, np. wprowadź dobrą dietę
czy odkryj swoje nowe marzenia).
Książkę kończy test do osobistego wykonania przez
czytelnika oraz bibliograﬁa.
Autorka opiera swoje rozważania na Słowie Bożym,
obserwacji siebie i innych – poznajemy wiele historii
trudnych, w których zniechęcenie nie pozwoliło bohaterom
na normalne funkcjonowanie.
Książka nie jest publikacją ani długą, ani nużącą.
Bardzo prosto, szczerze i kompetentnie porusza wiele
aspektów zagubienia i zniechęcenia, podając również
sposoby przeciwdziałania im w codzienności.

Wstyd, strach i kontrola niszczącego gniewu to często
towarzysze zniechęcenia. Dlaczego?
Co wspólnego z nimi ma nasza przeszłość? Jak nie uciekać
od problemów, które mogą pojawić się w przyszłości?
Jaką rolę odgrywa w naszym życiu zmęczenie i ﬁzyczne
wyczerpanie? Jakie są tego duchowe konsekwencje?
Co trzeba zrobić by w życiu pojawił się przełom?
Autorka kieruje wzrok m.in. na potrzebę słuchania Boga,
znaczenie przebaczenia (by nie tkwić w niewoli ludzi

Tego również można dowiedzieć się z lektury, do czego
szczerze zachęcam!
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Teresa Kaliś

Kwiecień - Maj 2021

fot.M.J. Karel

*

*

W imieniu zespołów alfabetyzacyjnych w Etiopii, dziękuję Wam za pamięć i wsparcie
w tym wszystkim, co w obecnej sytuacji udaje nam się kontynuować.

D

Engida Kussia (pierwszy z lewej) jeden z przyszłych konsultantów
alfabetyzacji i edukacji w Etiopii.

Nauczyciel Giisha
wytrwale prowadzi klasy
alfabetyzacyjne

wóch moich etiopskich kolegów, Engida i Fekadu,
powierzono mi jako podopiecznych w procesie szkolenia na
stanowisko konsultantów. Ostatnio jest to moje główne
zadanie, które pochłania większość mojego czasu.
Oczywiście proces odbywa się w internecie, ale dzięki naszym
spotkaniom na Skype'ie możemy się widzieć i rozmawiać, zamiast
tylko wymieniać się emailami. Zarówno Engida, jak Fekadu mają
wieloletnie doświadczenie w alfabetyzacji i edukacji, i wierzę,
że szybko uda im się uzyskać status konsultantów.
Dzięki temu SIL Ethiopia uzyska miejscowych specjalistów od
alfabetyzacji i edukacji, którzy będą szkolić i wspierać różne zespoły
alfabetyzacyjno - edukacyjne.

O

prócz tego, że jestem mentorką dla moich etiopskich kolegów,
sama też mam mentorkę, która uczestniczy w procesie mojego
dalszego rozwoju.
Jestem wdzięczna Panu Bogu za osobę, która dzieli się ze mną swoim
doświadczeniem i wspiera moje plany i aktywności. Jako mentorki
trwamy w przekonaniu, że całkowicie zależymy od Pana Boga
we wszystkim, co robimy i co planujemy - tak, jak Pan Jezus
pozostawał w głębokiej zależności od swojego Ojca
w niebie. Wspieramy się w szukaniu Jego rozwiązań i Jego prowadzenia
w zadaniach, które przed nami stawia.

Iza Karpienia

Módlmy się o:

Chwała Bogu za:
i mążwDmitry
- postępyDanusia
w nauczaniu
klasach
alfabetyzacyjnych;
- możliwości techniczne, ułatwiające
kontakt online;
- szkolenie lokalnych konsultantów
alfabetyzacji i edukacji w Etiopii.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa
i pokoju w tych ciężkich czasach.

- pokój w Etiopii, dotkniętej wieloma konﬂiktami;
- nauczycieli i uczniów klas alfabetyzacyjnych z ludu
Tsamakko;
- środki ﬁnansowe na regularne wspieranie Romów
na Słowacji;
- Boży czas na moją wizytę w Etiopii.
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WSPOMNIENIE

a

-10-

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

D

*

WNIEBOWSTĄPIENIE

iabeł nienawidzi święta Wniebowstąpienia. Ten dzień przypomina mu o intronizacji Króla królów i Pana panów –
Jezusa Chrystusa. Dlatego też przeciwnik Boży robi wszystko, by to święto usunąć w cień, a najlepiej, by było
zapomniane. Z tego powodu chrześcijanie powinni tym bardziej wspominać ten dzień dołączając do radości nieba.

Tam na górze Oliwnej, gdy Jezus odchodził z tej ziemi aniołowie przypominają uczniom tę wspaniałą nowinę:
„Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie jakoście go widzieli idącego do nieba”.
(Dz. 1, 11). Powtórne przyjście Jezusa spięte jest jakby klamrą z Wniebowstąpieniem.
Niedzielne nabożeństwo 16 maja prowadził starszy Zboru br. Mariusz Polakowski, zaś kazaniem dzielił się
Pastor Zboru Piotr Karel.

*

Pożegnanie Aliny Babicz

W

czasie nabożeństwa 16 maja żegnaliśmy siostrę
Alinę Babicz, która na stałe wyjeżdża do Francji.
Tam planuje założyć rodzinę.
Zbór żegna ją słowami Psalmu 86:
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w
prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko
pragnęło, bojaźni imienia twego! Będę cię wysławiał,
Panie, Boże mój, całym sercem i będę wielbił imię twoje
na wieki, ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie…”
Alinko, niech Pan Cię prowadzi i niech Ci obﬁcie błogosławi.

Czymże jest małżeństwo?
Dwoje ludzi, dwa światy, dwa życia połączone w jedno. Dwie historie, splecione
w jedną opowieść. Jedna miłość, dana od Boga Wszechmogącego, by zjednoczyć.
Natalia i Bartek są parą od liceum, a małżeństwem i rodzicami niemal od początku studiów.
Wspólnie przezwyciężyli wiele trudności. I wtedy, kiedy wszystko zdaje się być już łatwe, kiedy
życie wreszcie się ułożyło, kiedy można zacząć spokojnie się nim cieszyć wspólnie z tą drugą
ukochaną osobą – przychodzi rozstanie.
Czy to koniec? Czy trzeba pogodzić się z tym, co zdaje się być nieuniknione?
Czy należy bez walki rezygnować ze złożonych przysiąg, z planowanego szczęścia, stabilizacji?
Ta historia nie miała prawa się zdarzyć, chyba że w kinie, i to bollywoodzkim.
Ale życie ma to do siebie, że nie bacząc na to, co się zdarza lub nie, tworzy najlepsze
i najbardziej nieprzewidywalne scenariusze. A więc i ona się zdarzyła – nieprawdopodobna
historia prawdziwa.Wystarczyło tylko wysłuchać, wystarczyło ją tylko spisać.
Tylko trzeba było mieć serce i ucho czułe, a pióro lekkie – jak Lidia Czyż.
Magda Pazio
-11-

czerwiec
3-4 Czwartek, Piątek - Synod Kościoła w Zakościelu
06 Niedziela - Fundusz misyjny;
Piknik rodzinny w Kopydłówku (od godz. 14,00).
13 Niedziela - Chrzest wiary
27 Niedziela - Przekazanie służby Pastorskiej

Nabożeństwo Niedzielne godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz. 18.00
Studiujemy Ewangelię Łukasza.
Zapraszamy

Rocznice ślubu

10 lecie pożycia małżeńskiego
wspominają w dniu 18 czerwca
Agnieszka i Radek Froncalowie.

„Miłość małżeńska niechaj trwa”

Rocznice chrztu

35 lat w dniu 29.06:
Genowefa Gutkowska i Marzena Wojtalik

25 lat w dniu 30.06:
Irena Lamprycht, Aneta Kulczyńska,
Tadeusz Witkowski, Rafał Gromski

- o nabożeństwa i uroczystości w czerwcu
- o katechumenów i uroczystość chrztu wiary
- o obrady Synodu Kościoła
- o zakończenie roku szkolnego dla dzieci
i młodzieży
- o wczasowiczów wypoczywających w naszym
mieście
- o osobę, która zajęłaby się zborową kuchnią
- o osoby chore i starsze: M. Szanjder, J. Świercz,
J .i E. Witkowskich, I. Rosińską, L. Puc,
T. Szyszkę, Z . Dołkowską, J. Grudzińską,
Z. Soboń, J. Lewandowską, R. Kakowskiego,
Cz. Zawołek, H. Paprocką, R. Słodownik.
M. Bassarę. B. Froncalę, M. Sznajder,
fot.M.J. Karel
B. Głembską, R. Zagrodnik w DPS-e
- o Marka Stasiaka w DPS-e
- o zdrowie Ewy siostry A. Sękowskiego,
o Jolę szwagierkę A Sękowskiego, o zbawienie
dzieci i wnuków Br. Sękowskich, zbawienie
rodziny i problemy w rodzinie Angeliki Sękowskiej
- o problemy z kręgosłupem Oli Piechoty
- o problemy zdrowotne Grażyny Kwiatkowskiej
- o ciążę i dzieciątko
Natalii i Łukasza Dobrowolskich
- o braci i siostry w Tczewie
- o nabożeństwa na on-line
- o sprawy mieszkaniowe Anety Lewandowskiej+
- o zdrowie i zbawienie dla męża s. Bogumiły
Buczyńskiej oraz o zbawienie jej synów

10 lat w dniu 12.06:

URODZINY OBCHODZĄ

Beata Sienkiewicz-Jabłońska,
Janusz Jabłoński i Agnieszka Froncala
„Bądź wierny aż do śmierci a dam ci koronę żywota.”
(Obj. 2,10)

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Siostrze Ruth Zagrodnik wyrazy współczucia
z powodu śmierci syna Ryszarda.
Siostrze Genoweﬁe Gutkowskiej z Rodziną składamy
wyrazy współczucia z powodu odejścia do wieczności
męża – Zbigniewa.
Siostrze Renacie Łężnej- Słowińskiej
z powodu śmierci męża - Jacka Słowińskiego
oraz rodzinie p. Jadwigi Konopackiej
po tragicznej śmierci syna.

Życzenia urodzinowe składamy również:
Marcinowi Mazurek (15), Julii Szczurowskiej (18),
Wiesławie Kirdzik (22), Rafałowi Piekarskiemu (23),
Damianowi Kulczyńskiemu (27), Henrykowi Lesiak (28),
Oktawii Stępniak (29).

BLISCY SOBIE

