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No bo „życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie lat osiemdziesiąt, a to, co się ich chlubą wydaje , 
to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy”. A więc fizyczna śmierć nie oznacza końca! 
Odlatujemy z tej ziemi, by żyć wiecznie z Tym, który nas zbawił. Wielki apostoł narodów napisał: 
„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem… pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, 
bo to daleko lepiej” (Flp.1, 21.23).

To zawołanie Boga zapisał Mojżesz w Psalmie 90 wersecie 3. Psalm ten często jest cytowany 
na uroczystościach pogrzebowych. Do tej pory rok 2021 nie szczędził nam takich smutnych uroczystości, 
w których musieliśmy pożegnać naszych bliskich. Psalmista powiada: „Panie, Tyś był ostoją naszą 
Z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, 
o Boże! Ty znowu człowieka w proch obracasz I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!”
 Jednak to wielka łaska Boża dla tych, którzy tu na ziemi związali swoje życie z Chrystusem. Tacy ludzie nie 
umierają, gdyż zgodnie ze słowem Pana „przeszli ze śmierci do żywota”(por. J. 5, 24). To właśnie o takich 
ludziach mówi Bóg przez usta Psalmisty: wracajcie synowie ludzcy. Ciało obraca się w proch, lecz zbawieni 
wracają do Boga. Tu na ziemi jesteśmy tylko chwilę. Biblia mówi o nas jako o przychodniach, wędrowcach 
i pielgrzymach. 
 Ap. Paweł napisał: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa 
Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, 
którą też wszystko poddać sobie może. (Flp 3, 20-21).

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by 
chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. 
Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mk 8, 34-37)
Choćbyś pozyskał cały świat, całe bogactwo tego świata, choćbyś żył w dostatku i przepychu, to dla Boga 
jedynie liczy się przed Nim twoja i moja dusza. Ciało każdego obróci się w proch. Nic też nie będziemy mogli 
zabrać z sobą z tego świata. Wszystko pozostawimy, ale jak stanąć przed Bogiem, jeśli nie pomyśleliśmy 
o duszy? Jak może stanąć przed Bogiem człowiek, który nie pojednał się z Nim za życia? Biblia powiada: 
dzisiaj jest dzień zbawienia. Jutro do nas nie należy. Dziś zaufaj Jezusowi i powierz Mu swoje życie. 

                        Pastor senior Piotr Karel

 Wracajcie synowie ludzcy! Bożym pragnieniem jest, by każdy człowiek mógł powrócić do Boga. Niestety 
nie wszyscy spędzą z Nim wieczność. Cytowany Psalm powiada: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy 
posiedli mądre serce!” (w. 12.). Mądre serce to takie, które w tym krótkim życiu szukało Boga, znalazło Go 
i wypełniło Jego wolę. To jest prawdziwa mądrość! Tenże ap. Paweł na Areopagu w Atenach powiedział 
o Bogu, który „z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, 
ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może 
nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (Dz 17, 26-27).

Czyż może być piękniejsza perspektywa wiecznego życia i nadzieja niekończącej się przyszłości dla tych, 
którzy ufają Chrystusowi?

Pan Jezus kiedyś powiedział tak:

„Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby 
schronienie, gdzież by szczęścia mogło znaleźć zdrój?”

Jedna z naszych pieśni powiada:

PS. To wezwanie: „wracajcie synowie ludzcy” 
skierowane jest również do tych, którzy 
z powodu restrykcji i ograniczeń związanych 
z epidemią nie uczestniczyli w nabożeństwach 
w kościele. A więc wracaj bracie, wracaj siostro 
tu, gdzie jest twoje miejsce. Pan Bóg czeka i na 
nowo chce mieć z tobą społeczność w rodzinie 
dzieci Bożych w Jego kościele.

Wracajcie synowie ludzcy
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Nie był to, jak poprzednio areszt domowy, z wygodami 
i przyjaciółmi, którzy mogli go odwiedzać. Było to 
Rzymskie więzienie. Kwadratowa ciemna cela, gdzie 
więźnia opuszczano na linie przez jedyny i nie wielki 
otwór w suficie, przez który też dochodziło do celi światło 
i powietrze. 
Paweł nie miał złudzeń, wiedział, że z takich miejsc nie 
wychodzi się cało. Jest zmęczony, również fizycznie 
i rozbity przez uwięzienie. 

Czym można się podzielić? Co dać innym, będąc w takim 
położeniu?

„Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która 
była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce 
twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Z tego 
powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski 
Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. 
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, 
miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc 
świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale 
cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga” 

oczątki nigdy nie są łatwe. Zwłaszcza wtedy, kiedy Pma się za sobą pewne życiowe doświadczenie 
i musimy na nowo przetasować swoje życie i tak je 

ułożyć, by było zgodne z Bożą wolą. 

Ten wielki Apostoł Narodów, który tak wiele zdziałał dla 
innych, teraz u kresu obniża loty. Pozostaje samotny, 
opuszczony i bardzo podobny do swego Mistrza. 

To już nie jest człowiek pełen nadziei, ognia i śmiałości 
jaki wyłania się z listu do Galacjan czy Rzymian. To 
człowiek, który boryka się z codziennymi trudnościami, 
z podstawowymi brakami, opuszczeniem i samotnością. 
Bliska śmierć nie napawa go lękiem, raczej oczekuje ją 
z pogodą ducha, ale w końcowych słowach jego listu 
wyczuwa się pewną nostalgię i żal. 

Z treści drugiego listu do Tymoteusza wyłania się nam 
postać Ap. Pawła, który jest już w podeszłym wieku. Po 
niedawno odbytej trzeciej podróży misyjnej, w czasie 
prześladowań zapoczątkowanych przez Nerona, Paweł 
został powtórnie aresztowany (jest rok 63 naszej ery). 

Paweł będąc w celi śmierci i u kresu swych dni, pisze do 

bliskiej sobie osoby, bardzo osobisty list. To wielka łaska, 
że my dziś – też będąc u kresu wieku, możemy czytać ten 
osobisty list i skorzystać z jego duchowego bogactwa.

Podstawą naszego rozważania będzie tekst z 2Tym. 1.5-7. 

Co można napisać z tak ciemnego miejsca?

Co w takiej sytuacji powiedzieć tym, którzy zostali poza 
murami więzienia? 
W tym kontekście dzisiejsze przeczytane słowa zdają się 
naprawdę nabierać wyjątkowej wagi.

Ap. Paweł swemu umiłowanemu synowi w wierze – 
Tymoteuszowi przypomina, jego nie obłudną wiarę, która 
była zadomowiona w jego rodzinie i zachęca, by ten na 
nowo rozniecił w sobie dar łaski Bożej, który został mu 
udzielony.

- Co można powiedzieć komuś, kto wpadł w długi 
i próbuje swoją ciężką pracą z nich wyjść, ale widzi tylko 
pogłębiające się problemy.

Robisz jeszcze pewne czynności, ale już nie masz tej 
wytrwałości i pasji by ciągnąć w takim stanie to dalej. 
Przestajesz wierzyć, że coś się zmieni. 

Co powoduje, że ustajemy w drodze za Jezusem, że sobie 
odpuszczamy, że wycofujemy się, a wszelki zapał gaśnie? 

o się stało, że ten dar łaski, który Tymoteusz Cotrzymał od Boga, stracił swoją świeżość, stracił 
swoją siłę?

- Co powiedzieć rodzicom, którzy wiernie prowadzą swoje 
dzieci do kościoła i zapisując na szkółkę niedzielną, 

- Co powiedzieć matce, która samotnie wychowuje dzieci, 
a widząc nierozwiązane sprawy z bezsilności, popłakuje 
sobie cicho po nocach.

 Co się stało w życiu tego gorliwego i pełnego entuzjazmu 
chrześcijanina, że pojawił się lęk i wstyd z powodu 
świadectwa o Jezusie i znajomości z innymi wierzącymi? 

niechęcenie to taki stan, który przede wszystkim Zdotyka tych, którzy byli aktywni, którzy kiedyś 
działali, którzy kiedyś byli mężami i kobietami 

czynu. Ale pewnym momencie powiedzieli sobie: Mam 
dość, nie mam już siły ani energii, czuje się wyczerpany. 
Moje szczere wysiłki może kiedyś były dobre, ale teraz nie 
przynoszą efektu. Wszędzie widzę tylko kłody pod 
nogami. 
Ktoś kiedyś trafnie określił zniechęcenie jako „utratę 
serca” . Pojawia się, gdy próbujesz szczerze i usilnie 
czegoś dokonać. I wielokrotnie wkładasz w to swój cały 
wysiłek i entuzjazm i nic się nie dzieje, nie widzisz żadnej 
zmiany – jakbyś rozbijał się o mur. Wtedy zaczynasz 
wątpić i tracisz do tego serce. 

Pojawia się lęk, obawa, a nasz duchowy entuzjazm 
zamienia bierność i marazm. 

- Co można powiedzieć komuś, kto stara się i inwestuje 
w swoje małżeństwo, ale dochodzi do punktu, w którym 
dostrzega, że jego wysiłki idą na marne.

Wszystko od początku



A Paweł powiedział: „Dlatego to nie poddajemy się 
zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek 
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia 
się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia 
naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie 
w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne Bo to co 
widzialne jest doczesne, a to co niewidzialne wieczne. 
(2 Kor 4,16-18a).

Ale Bogu niech będą dzięki, że stawia na drodze 
Tymoteuszów takich swoich „Pawłów”, którzy pomimo 
swego ciężkiego położenia, wspierają, podnoszą na 
duchu mówiąc: „Nie poddawaj się, wytrwaj! Bóg będzie 

Charles Swindoll – wielki nauczyciel Słowa Bożego 
opisuje postawę w następujący sposób:
„Im dłużej żyję, tym bardziej przekonuję się o wpływie, 
jaki na me życie ma przyjęta przeze mnie postawa. 
Nastawienie jest dla mnie ważniejsze niż fakty.

Taka postawa zaufania przychodziła z pomocą 
wielu ludziom Biblii: 

Król Dawid, wypowiada szczególne wyznanie, które do 
dziś wielu daje otuchę w doświadczeniach: „Chociażbym 
chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze 
mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają” (Ps 23, 4). 

Nie można zmienić przeszłości; 
Nie możemy zmienić faktu, że ludzie 

zachowują się w pewien sposób; 
Nie możemy zmienić rzeczy 

nieuniknionych.

Jest pewne, że w naszych czasach wielu jest takich 
„Tymoteuszów”, którzy dobrze zaczęli, ale się 
wycofali, poddali zniechęceniu. Obici, wypaleni, 

zatrzymali się gdzieś w drodze.

Gdy czytamy o Hiobie jak stracił dosłownie wszystko, 
ostając się zaledwie przy życiu mówi „Lecz ja wiem, że 
mój Odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! 
Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, 
uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak! 
Ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny…” 
(Hiob.19.25-27) 

Jest ważniejsze niż przeszłość, niż wykształcenie, 
pieniądze, okoliczności, porażki, sukcesy, niż to, co inni 

myślą, mówią i robią. Jest ważniejsze niż zewnętrzny 
wygląd, zdolności i umiejętności. Może tworzyć lub 

rozbijać: towarzystwo, Kościół, dom.

Zauważmy, że ten który siedzi w więzieniu zachęca 
i pociesza tego, który zewnętrzne był w o wiele 
lepszych okolicznościach. Jak wiele zależy nie od 

sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, ale postawy jaką 

w danej chwili przyjmiemy.

Jedyne co możemy zrobić, 
to korzystać z pomocy, którą 

każdy z nas może uruchomić, 
a jest nią nasza postawa Jestem 

przekonany, że życie składa się 
w 10% z tego, co mi się przydarza i w 90% z tego, jak ja 
na to reaguję”.

Istotną rzeczą jest to, że każdego dnia mamy 
okazję dokonywać wyboru naszej postawy, 

którą chcemy w danym dniu przyjąć. 
Zniechęcenie jest starą jak świat diabelską 
pułapką. Oddala od Boga, od siebie 
nawzajem i poddaje pod wątpliwość 
wszystko. 

Nie wiemy, co byłoby dalej i jak potoczyłyby się losy 
Tymoteusza, gdyby nie jego Mentor i przyjaciel Paweł. 
Być może zrobiłby to, co zrobił Demas, który opuścił 
wierzących ludzi, bo bardziej umiłował świat doczesny. 
Jednak jak mówi tradycja Tymoteusz wytrwał i stając się 
ważnym filarem kościoła w Efezie. 

Tymoteusz był doświadczonym chrześcijaninem. 
Towarzyszył Ap. Pawłowi w podróży misyjnej. 
Prowadził Zbór w Efezie ustanawiając starszych 

i dbając o prawidłowość głoszonych nauk. Nie obca mu 
była troska i opieka nad słabszymi, czy rozwiązywanie 
problemów i pojawiających się konfliktów. Miał 
wieloletni staż pracy z ludźmi – „wiedział co w trawie 
piszczy”, a jednak… w pewnym momencie popadł w stan 
kryzysu. 

starają się i wkładają swój trud i pieniądze 
w wychowanie, by później się dowiedzieć, że ich 
pociecha zeszła na złą drogą. 

Diabeł bezlitośnie wykorzysta twoją i moją nieuwagę 
czy beztroskę, by choć trochę Boże plany zostały 
pokrzyżowane. 

Każde zniechęcenie ma swoje powody. Niektóre są 
bardzo osobiste i głębokie, a niektóre 
prozaiczne. Od nierealistycznych oczekiwań 
wobec siebie czy innych, po nieoczekiwane 
przeciwności losu, które potrafią zatrzymać 
w drodze i poważnie nami wstrząsnąć. 
Pozbawić nas radości życia, miłości 
i wzajemnej serdeczności.

Przeciwnik Boży w szczególny sposób jest 
skoncentrowany na Bożym Kościele. Z 
upodobaniem atakuje wszystkich, którzy niosą 
Bożą pochodnię. Którzy „przykładają rękę do 
pługa” (nie zależnie co robią dla sprawy 
i rozwoju Kościoła). By ich powstrzymać, 
zniechęcić, oszukać, odwlec, by Boża sprawa się 
nie rozwijała. 
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z tobą”!

Na wezwanie Jezusa wyszedł z łodzi i doświadczył 
w życiu czegoś, czego żaden człowiek w historii nigdy 
nie przeżył. 

Nasza wiara nigdy nikogo zatrzyma przy Chrystusie, 
jeżeli nie zatankujemy od nowa Bożego paliwa. Jeśli 
Duch Święty nie wypełni twojego i mojego życia to 
zardzewiejemy. 

To co zrobił Piotr było na sposób ludzki szaleństwem. 
Ale on to zrobił! 

Jeden zaufanych mechaników powiedział mi, 
„samochód nie może długo stać w bez ruchu”. Tak jest 
i z wierzącym. Gdy przestajesz angażować swoje serce 
dla Boga, to dary łaski zaczynają zanikać. Widziałem 
ładne samochody. Lakier, karoseria, silnik i inne 
akcesoria w porządku. Wszyscy go oglądają, ale nikt 
nie chce tego kupić. 

Moi drodzy w naszym życiu bywają etapy, w których 
potrzebny jest nowy rozruch. Nowe uruchomienie. 

Jednak by to było możliwe, potrzebne jest ruszenie 
z miejsca, a to wiąże się z ryzykiem. By doświadczyć 
na nowo czegoś z Bogiem trzeba zaryzykować. Trzeba 
porzucić swoją wygodną strefę komfortu i postawić 
wszystko na tą jedną Bożą kartę. 
 Ap. Piotr został wezwany przez Jezusa do opuszczenia 
bezpiecznej łodzi i towarzyszy, by idąc po wodzie 
spotkać Jezusa. 

To tak jak w samochodzie, w którym kończy się 
paliwo. Jedziesz dosłownie na oparach i stajesz. 
Samochód jest ciągle samochodem, jeśli zatankujesz to 
ruszysz, a jeżeli nie ruszysz, to zaczniesz powoli 
rdzewieć. 

 

Jeśli twoja wiara wobec Boga jest szczera, to 
powinieneś na nowo rozniecić w sobie dar łaski, 
którego Bóg ci udzielił. Inne przekłady mówią by na 
nowo rozpalić, na nowo rozruszać w sobie dar Boży. 

Co innego my, którzy już dłużej jesteśmy uczniami 
Jezusa. Którzy dawno temu deklarowaliśmy swoje 
oddanie i przywiązanie do Zbawiciela. Nasze zeszyty 
zapisane są nie tylko ładnym pismem, ale możemy 
znaleźć tam nie porządek, pomyłki, błędy, a czasami 
wydarzenia, którymi nie chcielibyśmy się dzielić 
z innymi.

Bo Bóg nie daje nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości 
i powściągliwości” 

Czy nie pociąga nas ta myśl? 
Czy dla takiej sprawy nie warto się poświęcić? 

Bóg przez Ap. Pawła oznajmia: Kto jest w Chrystusie, 
jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto 
wszystko nowym czynię (2 Kor 5, 17).

Nasz zapał może szybko opaść, w drodze możemy się 
wypalić, a doświadczenie miłości i Bożej obecności 
zamiast się pogłębiać, może zaniknąć. 

asza podróż z Bogiem ma swój określony Npoczątek i cel, ale droga która do niego 
prowadzi nie zawsze jest łatwa i prosta.

Jeśli są w tobie jakieś wątpliwości, to trzeba wziąć się 
do dzieła i zacząć okazywać Panu posłuszeństwo.

Dlatego o naszą więź z Bogiem – jak nigdy dotąd – 
powinniśmy się troszczyć i pielęgnować ją. 
Konieczność osobistej modlitwy i obecność Ducha 
Świętego w codziennym życiu. Wspólnotę z innymi 
wierzącymi i głoszenia tego, że Jezus jest Panem i 
Zbawicielem Świata. 

Może to czas, by zbadać swoje serce i zapytać siebie 

Czy wypełniam to, czego Bóg ode mnie oczekuje i do 
czego mnie powołał? 

Bo nasi nowi bracia i siostry zaczynają wszystko od 
nowa. 

Wyjdziemy wzmocnieni i nie będziemy się bali nowych 
wyzwań, które przynosi życie. Będziemy w stanie 
pomagać innym i staniemy się dla innych 
błogosławieństwem. Będziemy świadectwem dla 
naszych znajomych, przyjaciół, dzieci wnuków, że 
warto zaufać Bogu i iść Jego drogą. Doświadczymy w 
życiu spełnienia i autentycznej wdzięczności Bogu za 
przeżyte doświadczenia. I wreszcie poznamy Pana 
jeszcze 
bardziej niż dotychczas. 

Tak jak w życiu każdego człowieka zdarzają się chwile, 
w których czujesz, że się zatrzymałeś i masz wrażenie, 
że coś nie do końca jest w porządku w Twoim życiu. 

Jednak najcudowniejsze jest to, że z Bogiem zawsze 
można zacząć od początku. Nie zależnie od 
okoliczności, doświadczenia i naszego wieku. Zawsze 
można mieć czystą kartę. Bo „Krzyż Jego gładzi mój 
dług, a krew Jego zmywa mój grzech” (Ś.P. 250)

 zeszłym tygodniu byliśmy świadkami, jak Wsiedmioro osób oddało swoje życie ręce 
Boże, przyjmując Chrzest Wiary w 

posłusznej wierze, przysięgali wierność swemu Panu 
i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.

Kiedy usłuchamy Bożego wezwania, może nie 
będziemy chodzić po wodzie, ale będziemy 
doświadczać wyjątkowych rzeczy.

Czy jestem jeszcze na Jego drodze? Czy Mu do końca 
zaufałem?

Ich początek życia z Bogiem stał się przyczyną wielkiej 
radości i wzruszenia, które ogarnęło całe nasze 
zgromadzenie.

 Amen

To wielkie święto, być świadkiem tego, jak ludzie 
zaczynają od początku swoje życie. Są przed Bogiem 
jak Nowa Czysta Kartka. Jak nowy zeszyt 
z niezapisanymi jeszcze stronami. 

Młody Tymoteusz miał swoje wzloty i nie loty. Miał 
dni w których stawał na wysokości zadania i dni z 
których nie był dumny. 
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Wiemy o tym, że „stacja nadawcza 
Ziemia” jest wszechobecna 
i agresywna w swoim przekazie. 
Konieczna jest przeciwwaga. Stąd 
też zachęty Boże dla swojego ludu: 
„Słowo Chrystusowe niech 
mieszka w was obficie”! Kol.3,16 
„Rozmawiając z sobą przez Psalmy 
i hymny, i pieśni duchowne…” 
Ef. 5,19.

Historia ludzkości przepełniona jest 
różnymi królestwami. Były 
królestwa potężne, ekspansywne, 
długowieczne, a obok nich 
niezliczone królestwa, które 
rozkwitały nagle i szybko gasły. 
Wszystkie one miały wspólną 
cechę: rządziły się zbliżonymi do 
siebie prawami i wszystkie… 
przemijały. Czas zacierał ich ślady 
i ginęła pamięć o nich.

Królestwo Boże jest diametralnie 
inne. Po pierwsze – nie jest z tego 
świata. Przyszło z góry, z Nieba. 
Jest jedyne w swoim rodzaju. To 
jest naprawdę cudowne 
i niezwykłe! Bo chociaż przyszło 
z Nieba – udział w Nim mają 

Jeśli serce nasze i myśli nie będą 
nasycone Słowem Bożym – 
zaczniemy myśleć i żyć według 
destrukcyjnego słowa Ziemi. Tak, 
jak Słowo Boże jest oddzielone od 
ziemi, tak Królestwo Boże nie ma 
najmniejszego związku z żadnym 
innym królestwem.

„Królestwo moje nie jest z tego 
świata” – powiedział Pan Jezus 
Piłatowi. Jan 18,36.

Ale co za łaska! – jest obecne na 
Ziemi. Przyniósł je Pan Jezus 
Chrystus, pomógł zrozumieć, 
a kiedy odszedł do Ojca, dalej 
posyła je nam przez Ducha 
Świętego. Słowo to jest do dziś 
wśród nas. Aby mogło pomóc 
potrzebującym, aby głodny mógł 
się nakarmić, aby ślepy mógł 
przejrzeć. Aby grzesznik mógł być 
zbawiony, aby martwy mógł 
ożyć…

A jak mówi Niebo? Przede 
wszystkim – nie ma żadnych 
wspólnych „łączy” z Ziemią. 
W Psalmie 12,7 czytamy, że 
„Słowa Pańskie są słowami 
czystymi, srebrem przetopionym, 
odłączonym od ziemi, siedemkroć 
oczyszczonym”. Słowo Boże jest 
odłączone od ziemi. Jest tak obce 
dla ziemskiej rzeczywistości, jak co 
najmniej Marsjanin na ziemi!

Nie zmienia to jednak faktu, że 
Słowo Boże w niczym nie „pasuje” 
do tego, co ziemskie. Choćby nie 
wiem jak chcieć, nie uda się 
dopasować Słowa Bożego do 
ziemskich oczekiwań, pragnień, do 
ziemskich trendów i idei.

Dlatego świat nie może w żaden 
sposób pojąć, dlaczego na 
nienawiść trzeba odpowiadać 
miłością, dlaczego mamy 
błogosławić tym, którzy nas 
przeklinają? Dlaczego być 
zadowolonym z tego co mam – 
nawet jeśli jest to niewiele? Co za 
sens „wymieniać” wszechwładną 
i królującą pychę na skromność 
i cichość? To, czym jesteśmy 
otoczeni – oddziaływuje na nasze 
myślenie i postępowanie.

We współczesnym nam świecie 
czynne są dwie „rozgłośnie” – 
Niebo i Ziemia.

Wielu dało się zwieść głosowi 
Ziemi. Dla nich Niebo i Ziemia 
mówią prawie to samo. W każdym 
bądź razie jeśli są jakieś różnice, to 
da się to pogodzić.

Ziemia mówi dzisiaj potężnym 
głosem. Prasa, telewizja, znani 
i ważni ludzie, a nawet niektóre 
kościoły rozgłaszają, że należy nam 
się więcej, więcej i więcej. Po to 
jesteś na ziemi – mówią – żeby być 
i żyć jak bóg. Samozadowolenie 
ma osiągnąć szczyt. Niedostatek 
lub cierpienie? Precz z tym! 
Wszystko możesz robić – byle byś 
był szczęśliwy.

Nie jesteś szczęśliwy 
w małżeństwie? Nie męcz się! 
Znajdź drugą lub trzecią żonę. 
Nawet w tych trzech związkach nie 
byłeś szczęśliwy? To po co ci 
małżeństwo? Żyj w wolnym, 
niezależnym związku. Wstąpiłeś na 
drogę biznesu? Wspaniale! Nie 
zaniedbuj swych zdolności. Wejdź 
jeszcze w inną branżę. Bądź 
kowalem swego (pięknego) losu. 
Byle więcej cyfr na koncie. Bóg ci 
nie mówi, żebyś nie miał (?!) On 
tylko chce byś dobrze tym 
szafował… Prawda, że brzmi to 
prawie jak fundamentalny, 

ewangeliczny dogmat?

Nie z tego świata
Kiedy czytamy Słowo Boże, możemy bez trudu przekonać się, że świat i to, co zewnętrzne, nie ma żadnego 

związku z tym, co jest z Nieba. Przekonajmy się o tym na przykładzie trzech porównań: 
spójrzmy na Słowo Boże, na Królestwo Boże i na tych co należą do tego Królestwa.

Waldemar Świątkowski
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Są tylko różnice! I to tak wielkie, 
jak daleko jest wschód od zachodu. 
Inny jest Król, inna stolica, inne 
prawa, inne relacje między 
poddanymi itd. Różnica ogromna – 
nie tylko trudno ją opisać słowami, 
ale trudno pojąć umysłem.

Jak już wspomniałem, wspaniałe 
jest to, że do tak niezwykłego 
Królestwa należą ludzie mający 
pospolity ziemski rodowód, 
zwyczajni. Właśnie! Dochodzimy 
tutaj do momentu, kiedy po raz 
trzeci należy powiedzieć: Nie!

Drodzy Bracia i Siostry! 
Narodziliśmy się z Ducha i chyba 
nie jest to czymś niepojętym dla 
nas, kiedy słyszymy, jak Pan Jezus 
mówi o nas: „nie są z tego świata”. 
Ale tak naprawdę – do jakiego 
rodowodu łatwiej jest nam się 
przyznać: ziemskiego czy 
niebiańskiego? Nie wiem dlaczego, 
ale chętniej przyznajemy się do 
tego pierwszego.

Do Królestwa Bożego nie należą 
bowiem ludzie mający ziemski 
rodowód. Dlatego Pan Jezus musiał 
kiedyś powiedzieć pewnemu 
człowiekowi: „nie dziw się, że ci 
powiedziałem: Musicie się na nowo 

narodzić” Jan 3,7.

Nie ma żadnego podobieństwa 
Królestwa Bożego 
do jakiegokolwiek 

królestwa ziemskiego.

Może dlatego, ponieważ zbyt 
często słyszymy o tym, że przecież 
jesteśmy tylko ludźmi, że nie ma 
sprawiedliwego ani jednego, że 
jeśli zgrzeszymy, to mamy 
Orędownika u Boga – a zbyt 
rzadko, że nie jesteśmy z tego 
świata. Sprawia to, że 
identyfikujemy się (jako 
chrześcijanie) raczej z tymi 
z ziemskim rodowodem, niż z tymi 
„nie z tego świata” To smutne, bo 
wygląda na to, że czytając 
arcykapłańską modlitwę Pana 
Jezusa zatrzymaliśmy się na 
początku 11 wiersza; „I już nie 
jestem na świecie, lecz oni są na 
świecie…”

ludzie mieszkający na ziemi!

Coraz częściej możemy czytać 
szokujące wyznania ludzi 
wierzących o okropnych grzechach, 

które popełnili, poznajemy … 
upodobania filmowe, dowiadujemy 
się o sposobie spędzania wolnego 
czasu przez młodzież, o ich 
zainteresowaniach (film, muzyka 
rap, heavy metal, taniec). I nie 
słyszy się wtedy wołania: 
dlaczego?! Bo bliższy jest ziemski 
wizerunek niż Niebiański.

Jeśli chodzi o twoje życie, drogi 
czytelniku: ile razy możesz 
powiedzieć „nie z tego świata”? 
Słuchasz i żyjesz słowem z Nieba 
czy z Ziemi? Żyjesz w Królestwie 
Bożym, czy bliższe są ci idee i cele 
królestwa ziemskiego? Twoje życie 
świadczy o tym, że należysz do 
tego świata, czy też wskazuje na to, 
że nie jesteś ze świata?

Po drugie – Królestwo Boże jest 
nieprzemijające. Żadne z królestw 
ziemskich nie przetrwało nawet 
1000 lat. Królestwo Boże trwa już 
blisko 2000 lat i będzie trwało do 
końca istnienia świata. Więcej – 
gdy już przyjdzie koniec 
wszystkiemu – Boże Królestwo 
będzie trwało nadal. Na wieki 
wieczne!!

Bo do Królestwa Bożego należą ci, 
którzy „nie są z tego świata”! Jan 
17,16. A takimi są ci, którzy 
narodzili się z Ducha Świętego.

Chwała niech będzie Zbawicielowi, 
że chociaż znał słabości Apostołów, 
ich upadki, małowierność, to 
jednak świadom tego, jaką mocą 
zostaną przyobleczeni z wysokości, 
mocą do zwycięskiego życia, mógł 
powiedzieć: „nie są ze świata, jak 
ja nie jestem ze świata”. Kiedy 
bowiem został wylany Duch 
Święty – ich życie uległo 
radykalnej zmianie. Skończyły się 
zdrady (jak ta Piotrowa), skończył 
się strach („Panie, ratuj, bo 
giniemy”), a przyszła wiara 
w zwycięskie i święte życie. A za 
sprawą wiary przyszło życie czyste 
i nienaganne – prawdziwie, jak nie 
z tego świata.

ponieważ oni będą oglądać Boga.

ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Dawno temu, kiedy jeszcze nie było 
internetu, komórek i supermarketów, 

Jezus z Nazaretu zaproponował 
następujące zasady:

Szczęśliwi, którzy są świadomi swej 
nędzy,

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,

bo mają udział w Królestwie Niebios.

Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na 
cudzą niedolę,

bo sami doznają współczucia. 

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój,
ponieważ oni zostaną nazwani 

Synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani 

za sprawiedliwość,

ponieważ będą pocieszeni.

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce,

Szczęśliwi łagodni,

A może chciał uczyć takiego spojrzenia 
na świat, które pozwala wyjść z roli widza, 

być i angażować się, 
patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć.

ponieważ do nich należy królestwo 
niebieskie. 

W świecie Internetu, komórek 
i supermarketów ubodzy, cierpiący, 
czy prześladowani z definicji nie są 

szczęśliwi. 
Co więc miał na myśli Jezus 

z Nazaretu? Co chciał osiągnąć? 
Iluzję szczęścia dla tych, którym się 

nie udało? Idealistyczną wizję 
społeczeństwa bez wad? 

Świat 
według
Jezusa



Z

Prawdziwy odpoczynek czerpiemy 
z wiary, że Bóg bardzo nas kocha, 
że Boże obietnice są prawdą i że  
dotrzymuje ON słowa.

 Może jesteś zmęczony pracą, ludźmi, 
jakąś sytuacją, konfliktem przyjdź do Boga, 
odpocznij, zaufaj, a On dobrze wszystko uczyni.
Może ktoś z twoich bliskich lub znajomych 
choruje, a ty się martwisz  powierz to Bogu 
i odpocznij w NIM.

- w Ew. Marka 6.31 Jezus powiedział do uczniów 
„Idźcie na ustronne miejsce... ”

Może przed tobą trudny okres, jakiś wyjazd, 
spotkanie, egzamin, jakaś trudna sprawa  powiedz 
o tym Panu i odpocznij w NIM. 

Ty, który uwierzyłeś, możesz tam 
wejść.
W Panu Jezusie znajdziesz pełnię. 
On ci w zupełności wystarczy. On 
jest głową wszelkiej nadziemskiej 
władzy i zwierzchności i ma moc, 
która wszystko przewyższa.

Jest również inny odpoczynek, 
i choć nie jest związany 
z naszym fizycznym ciałem, 
to jednak ma na nie wpływ. 
Mowa tu o Bożym odpocznieniu. 
O nim nie możemy zapominać!

Mój ojciec bardzo ciężko pracował 
jako hutnik, przy piecu 
Martenowskim. Kiedy przychodził 
z pracy do domu był bardzo 
zmęczony. Wtedy nic nie można 
było wskórać, o nic prosić czy 
pytać. Jedyną rzeczą, która go 
interesowała to obiad i sen.

Hbr. 4 : 1,4,10,11
Potrzebujemy „świeżości”.

- w Nowym Testamencie 
Jezus często chodził na 
ustronne miejsca 
i odpoczywał w Ojcu

bliża się okres 
wakacji, urlopów, 
wyjazdów 
i odpoczynku, 
w którym będziemy 
nabierać sił.

Niezależnie od tego, co w życiu robimy, kim 
jesteśmy lub jak bardzo jesteśmy zajęci, musimy 
odpoczywać w Bogu. 
Odpoczywać w każdej 
sytuacji.

Jeśli nam tego zabraknie 
zaczynamy duchowo 
upadać, wypalać się, 
pozostawać w tyle. Baczcie 
mówi Biblia. Sam Bóg daje 
nam przykład:
- kiedy stworzył świat  

odpoczął od swoich 
dzieł

- u stóp Jezusa odpoczywała Maria 
(w przeciwieństwie do zapracowanej Marty)

Czytałem kiedyś o człowieku, 
który bał się odpoczywać. Spytany 
odpowiedział:

Kiedy wchodzimy do Bożego odpocznienia 
nabieramy nowych sił, jak mówi Iz. 40,31, 
i wzbijamy się w górę jak orły. Biegniemy, a nie 
mdlejemy. Idziemy z Bogiem i nie ustajemy. 

Pamiętam, kiedy wstawał 
po godzinnej drzemce był zupełnie 
innym człowiekiem. Uśmiechał 
się, był spokojny, pytał jak tam 
w szkole, interesował się 
wszystkim wokół. Jego spokojne 
usposobienie było wynikiem 
odpoczynku, który wówczas tak 
bardzo był mu potrzebny.

„Nie mogę pozwolić sobie na taką 
słabość. Mam zbyt wiele 
i odpoczywając, a nie pracując, 
wiele mogę stracić”. Nie trudno się 
domyśleć co się z nim stało. Jego 
ciało nie wytrzymało zmarł 
na skutek zawału serca.

Duchowy odpoczynek to 
odprężenie w NIM, złapanie 
Bożego oddechu, dotlenienie 
wewnętrznego życia.

Zbyszek B.

Stwórcę swoim schronieniem.

Obietnica Bożego odpocznienia 
jest wciąż ważna. Uczyńmy 

odpocznijw Bogu

Hebr. 4:10-11

Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął 
od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.
Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby 
nikt nie upadł...

„Boże słowa... są 
życiem dla tych, 
którzy je znajdują,
i lekarstwem dla 
całego ich ciała.
Czujniej niż 
wszystkiego innego 
strzeż swego serca, 
bo z niego tryska 
źródło życia.”

       Przyp.Sal. 4:22,23

Kochaj Boga całym swoim 
sercem, duszą i umysłem.

Śpij co najmniej osiem godzin 
dziennie.

Bądź świadom swoich myśli, 
uczuć i pragnień. Mów o tym 
szczerze Bogu.

Określ jasno własne granice  
co leży w twoich możliwościach, 
a czego nie jesteś w stanie 
zrobić.

Regularnie wykonuj ćwiczenia 
fizyczne.

Przebaczaj, kochaj bliskich 
i siebie.

Spędzaj czas z Bogiem. 

Pielęgnuj więzi z najbliższą 
rodziną, przyjaciółmi.

Dostrzegaj piękno Bożego 
stworzenia. Spędzaj czas na 
otwartej przestrzeni, ciesząc się 
przyrodą

-8-
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Tradycji stało się zadość. 
6 czerwca po niedzielnym 
nabożeństwie tłumnie, całymi 
rodzinami uczestniczyliśmy 
w pikniku rodzinnym 
w Kopydłówku. Wspaniały czas 
relaksu i wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży i starszych. Grilowane 
kiełbaski, karkówki, sałatki, 
chłodnik, ciasta, napoje, lody, 
wata cukrowa, mnóstwo gier dla 
dzieci i rozmów wśród dorosłych 
zostaną w pamięci jako dobry 
czas wspólnie spędzonego 
popołudnia. Pogoda dopisała, 
a spragnieni towarzyskich 
kontaktów wreszcie mogli 
nacieszyć się sobie bliskimi. 
Dziękujemy tym, którzy 
przygotowali ten wspaniały czas 
zborowego pikniku.

Piknik w KopydłówkuPogrzeb s. Marii Sznajder

W dniu 2 czerwca br. przeżywszy 75 lat 
odeszła do wieczności długoletnia 
członkini Zboru w Kołobrzegu.
ŚP. Maria Sznajder urodziła się 
w rodzinie Lidii i Józefa Wowczyk 
14 kwietnia 1946 roku w maleńkiej 
miejscowości Wiry k. Świdnicy na 
Dolnym Śląsku. Tam spędziła swoją 
młodość. Tam uczęszczała do szkoły, 
podjęła pracę zawodową w zakładzie 
produkującym galanterię skórzaną, 
a potem w 1964 roku wyszła za mąż za 
Tadeusza Sznajdera. W tym związku na 
świat przyszedł ich syn – Dariusz. 
Jednak ze względu na kłopoty 
zdrowotne syna za poradą lekarzy 
przeprowadzili się z Dolnego Śląska, 
właśnie tu nad morze, do Kołobrzegu. 
Były to lata siedemdziesiąte.
W Kołobrzegu Maria zatrudniła się jako 
klasyfikatorka w nieistniejących już 
Zakładach Mięsnych. W 1982 roku 
oboje z mężem przeżyli tragedię utraty 
swego jedynego syna, który zmarł 

tragicznie na wycieczce szkolnej 
w górach. Rok później Bóg pocieszył ich 
dając im córkę – Małgorzatę. 
W 2004 roku Maria pożegnała swego 
męża, Tadeusza, który spoczął obok 
swego pierworodnego. Do owego 
rodzinnego grobu dołączyła również 
ŚP. Maria.
W życiu Marii zmiany nastąpiły, gdy 
w latach dziewięćdziesiątych trafiła do 
Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu. 
Uwierzyła i zaufała swemu Bogu. 
Na znak swojej wiary 10 kwietnia 1993 
roku przyjęła chrzest wiary. Tu w 
kołobrzeskim Zborze znalazła wielu 
braci i sióstr w Chrystusie Jezusie.
Ostatnie lata były dla Marii dość trudne. 
Chorowała i cierpiała, a nawet 
wspominała, iż chciałaby już odejść do 
swego Pana.
Pogrzeb s. Marii odbył się 7.06. br. 
Usługiwali pastorzy: Andrzej Ostrowski 
i Piotr Karel.

W dniach 3 i 4 czerwca 

w  o ś r o d k u  P r o e m   

w Zakościelu obradował 

Synod Kościoła. 

 100-lecia 

Niech Bóg błogosławi kościół na następne stulecie.

To historyczne wydarzenie 

w trwających obchodach

Kościoła Chrystusowego 

na ziemiach polskich. 

Odbywający się co 5 lat Synod wybrał Prezbitera Naczelnego, którym 

ponownie został Andrzej Bajeński oraz nową Radę Krajową w osobach: 

Władysław Dwulat (Fundacja PROEM), Rafał Piekarski (SCH Tomy Tomaszów Maz.), Krzysztof Zaręba 

(SCH Warszawa Północ), Zbigniew Tarkowski (SCH Warszawa Puławska), Marek Sobotka (SCH Warszawa Południe), 

Andrzej Hara (KCH Grudziądz), Marek Charis (SCH Centrum Lublin), Mateusz Jakubowski (KCH Polkowice), 

Marek Kurkierewicz (KCH Koszalin). 

Synod Kościoła Chrystusowego w RP

z - teki bociana

Idąc zamyślony ulicą miasta, zostałem zaskoczony ostrym dźwiękiem nad moją głową. Kiedy spojrzałem w górę, 
stwierdziłem, że znajduję się bezpośrednio pod wieżą, na której olbrzymi zegar wybijał północ. Odruchowo spojrzałem na 
mój mały zegarek. Wskazówki pokazywały dokładnie taką samą godzinę. 

Jeżeli nasze życie przed Bogiem, ma być czyste i „na chodzie”, musi być często nastawiane przez Jego Słowo, by 
mogło dotrzymać Mu kroku.                                  
Jeżeli będziemy ulegać Bożym korektom, to On obiecał nam udział w swojej świętości i błogosławieństwie.                                                           

Wydawało się to prawie niemożliwe, aby ten malutki mechanizm w moim ręku, mógł dotrzymać kroku tej olbrzymiej 
maszynerii, która wypełniała całe pomieszczenie wieży. Miałem jednak przed sobą dowód. Kiedy patrzyłem na te dwie 
wskazówki, o tak różnej proporcji, zrozumiałem pewną duchową lekcję. 

          Hebr.12.10-12 
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Niedziela 27 czerwca 
2021 pozostanie 
ważną datą w życiu 
Zboru kołobrzeskiego. 
Tego dnia pastorzy
      Piotr Karel 
i Andrzej Ostrowski
przekazali obowiązki 
pastora Zboru swemu 

następcy br. Zbyszkowi Babiczowi. Nabożeństwo pełne 
wspomnień, wzruszeń i życzeń prowadził straszy Zboru 
br. Tadeusz Witkowski. W czasie nabożeństwa 
po wspólnej Wieczerzy 
Pańskiej dziękowano 
pastorom z ich 
małżonkami 
za wieloletnią służbę 
w Zborze. Br. Andrzej 
Podkowicz odczytał 
wiersz specjalnie 
ułożony na te okazję. 
Z kolei wieloletni 
przyjaciel Zboru, ojciec 

tragicznie zmarłego 
członka Zboru, Rafała 
Nawrockiego, również 
dołączył wspomnieniami 
i życzeniami dla 
żegnanych pastorów. 
Wzruszającym momentem 
było odczytanie listu 
najstarszego syna 
braterstwa Karelów – 
Dawida mieszkającego na 
stałe w Belgii, oraz 
nagranie filmowe syna 
Rubena z USA. Obydwaj 
wspominali chwile jakie 

przeżywali 
w rodzinnym domu 
i Zborze.
Głównym 
wydarzeniem 
jednak była chwila 
ślubowania złożona 
przez 
pastora Zbyszka 
i modlitwa 
starszych nad nowym pastorem i jego małżonką. 
W dalszej kolejności nowy pastor podzielił się 

świadectwem Bożego 
kierownictwa 
i przekonania go przez 
Boga do podjęcia tej 
służby. W końcówce 
nabożeństwa słowa 
pożegnania do zboru 
skierował pastor 
Andrzej Ostrowski, 
a kazanie na temat: 
„Nieużytecznego sługi” 

wygłosił pastor (już senior) Piotr Karel. Naszą 
uroczystość mogliśmy kontynuować w sali 
społecznościowej kościoła, przy pysznych tortach 
(dziękuję Emilo Ostropolska!), ciastach, kawie oraz 
pysznym chłodniku przygotowanym przez 
s. Edytę Kocur.                         Dziękujemy serdecznie.

jak jeden dzień43 lata minęły minęły 

przecież tutaj pracujesz dla Niego

mamy prężną społeczność zborową,

Słowo Pańskie powoli kiełkowało,

Dziś, gdy minęło lat ponad czterdzieści,

z jego pracy owoce wydało,

są tam, gdzie Duch Święty mu wskaże.

Piotrze, nie żegnamy Cię, nie oto chodzi,
dziś zapewniam cię z serca całego,

on wtedy już wiedział, ze jego korzenie

i uprawiasz Chrystusa winnicę.

kościół, który wszystkich ledwo mieści,
gdzie usłyszeć można Boże Słowo.

wielu ludziom otworzyło niebo.

Życzymy ci, wszyscy, zdrowia dobrego,

by usłyszeć z ust twoich coś zawsze 
pięknego.

lecz zetknęło tu się z żyzną glebą,

że każdy z nas tu z radością przychodzi,

obyś długo nam jeszcze okupował 
mównicę,

przez długich tyle lat.

Zostawił stolicę, zostawił marzenie,

na inny, duchowy świat.

za Twoje wołanie, 

by przybyć nad polskie morze,Swój Kościół zbudował Nasz Pan
i Piotra też użył, bym oczy otworzył 

Dziś dzięki Ci Panie

Przed laty mnie zrodził, 

jak brat.

za służbę Piotrową 

Na słowach Piotra, na Skale,  

nadzieją nagrodził,   

Andrzej Podkowicz

Emerytura Piotra Karela            27.06.2021



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.

Zapraszamy 
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W końcówce nabożeństwa nowo ochrzczeni otrzymali Biblie, mnóstwo kwiatów i życzeń od 

Zboru, przyjaciół i znajomych. Witamy w rodzinie: Danutę Rapacz, Wiktorię Żygulską, 

Edytę Kocur, Annę Grabowską, 

Dorotę i Henryka Peła oraz Zbigniewa Kalisia. 

Niech Bóg umacnia, prowadzi i błogosławi życie 

dla Niego i Jego Królestwa.

To był wspaniały dzień! Trzynastego 

czerwca – niedziela (trzynasty nie 

musi być pechowy). 7 osób 

postanowiło ślubować Bogu wierność, 

miłość i posłuszeństwo zanurzając się 

w wodzie chrztu. To wzruszająca 

chwila i dla nowych braci i sióstr, dla 

całego Zboru jak i dla całego nieba. 

Nabożeństwo prowadził straszy Zboru 

br. Mariusz Polakowski, przy chrzcie 

usługiwał straszy Zboru br. Tadeusz Witkowski. „Ci, co w Jezusa chrzczeni są, w Jego moc przyodziani są”– ten refren 

powtarzał się głośnym echem jako radość z powodu nowego życia darowanego z łaski Bożej wstępującym do Bożej 

rodziny. Kazanie na temat pytania: „Czemu zwlekasz?” wygłosił pastor Zboru Piotr Karel.

W czasie nabożeństwa miała też miejsce 

wycieczka dzieci specjalnym pociągiem po 

Kołobrzegu zakończona smakowitymi lodami. 

Dziękujemy br. Janowi Lewandowskiemu za jej 

zorganizowanie.

Uroczystość chrztu wiary

Błogosławieństwo dzieci

Kolejna niedziela 20-go czerwca 
to nabożeństwo, w którym rodzice 
przynosili swoje dzieci przed oblicze 
Pana. Ta wzruszająca chwila dla 
rodziców, dziadków, rodziny, gdy 
modlono się nad dziećmi jakie 
zostały ofiarowane Bogu. W słowie 
do rodziców zwrócono uwagę na 
potrzebę wychowywania dzieci 

w duchu chrześcijańskim 
i odpowiedzialność jaką mają rodzice 
przed Bogiem za prowadzenie dzieci 
do Jezusa. Nad dziećmi modlili się 
pastorzy Zboru Andrzej Ostrowski 
i Piotr Karel, którzy prosili 
o błogosławieństwo dla: Niny 
Maksińczyk, Blanki Celińskiej, Juli 
i Marcela Dziadoszów. W czasie 
nabożeństwa, które prowadził straszy 

Zboru br. Daniel Miszke oficjalnie 
podziękowano za wieloletnią służbę 
w Zborze siostrze Geni Gutkowskiej, 
zaś kazanie na temat potrzeby 
rozniecenia na nowo daru łaski Bożej 
i pokonania zniechęcenia wygłosił 
br. Zbigniew Babicz.



19 Agnieszka Dziadosz

27 Teresa Furmanek

02 Mariusz Polakowski

04 Radosław Froncala
04 Mariusz Łukomski

Lipiec:

05 Bogdan Pilichowski

12 Jacek Mazur
13 Jan Matulewicz
14 Artur Rapacz
15 Maria Kułakowska

17 Jacek Strzelczyk

22 Wanda Miszke-Zapora

01 Zofia Koziak (sen.)

13 Zofia Koziak (jun.)

09 Elżbieta Wiśniewska

Sierpień:

04 Helena Wójcik
06 Michał Stasiak

17 Oliwia Sadowska

23 Jakub Dobrowolski

31 Katarzyna Koziak

11 Agnieszka Miszke

03 Danuta Sadowska

13 Józef Calów

02 Henryk Podgórski

14 Andrzej Sekowski

21 Feliks Borzyszkowski

28 Maciek Kociela

24 Kamil Kamiński

19 Lucjan Łukomski

24 Żenia Pavlutkin (Królikiewicz)

18 Jakub Karel

fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

urodziny obchodzą

lipiec - sierpień

- o bezpieczne urlopy i czas wypoczynku

- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie

- o osoby starsze i naszych seniorów; J. Świercz, 

J. i E. Witkowskich, I. Rosińską, L. Puc, T. Szyszkę, Z. Dołkowską, 

J. Grudzińską, J. Lewandowską, R. Kakowskiego, Cz. Zawołek, 

H. Paprocką, M. Bassarę, B. Froncala, B. Głembską, 

R. Słodownik, M. Bakowicz, R. Zagrodnik, H. Stranc. 

- o zdrowie Basi Głembskiej, 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 Stefanię Jańczyk z Kalet.

- o nabożeństwa w okresie letnim

- o wczasowiczów wypoczywających w naszym mieście

- o uroczystość ślubną s. Aliny Babicz we Francji

- o pomoc Bożą i mądrość w prowadzeniu zboru przez nowego 

pastora

- o powrót zborowników na nabożeństwa

- o zdrowie dla J. Lewandowskiego, O. Piechoty

- o dzieciątko braterstwa N. i Ł. Dobrowolskich

- o nabożeństwa na on-line 

- o Boże prowadzenie dla nowo ochrzczonych

- o Marka Stasiaka w DPS-e

- o sprawy mieszkaniowe Anety Lewandowskiej

W dniu 20 czerwca na niedzielnym nabożeństwie 

podziękowaliśmy za długoletnią pracę w Zborze 

w charakterze skarbnika Zboru, wcześniej gospodarza 

obiektu, s. Geni Gutkowskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu za 

jej pracę, trud i poświęcenie na rzecz naszej Społeczności. 

Od 1 lipca skarbnikiem zborowym jest s. Aneta Kulczyńska 

(Tel. 502 241 627).

Nowy skarbnik Zboru

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

30 lat wspólnego kroczenia w małżeństwie świętują 
w dniu 6 lipca Elżbieta i Tomasz Kociela.

15 lat w dniu 1 lipca wspominają 

„A w czynieniu dobra nie ustawajmy, albowiem 
we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia” (Gal. 6,9).

Rocznica ślubu:

5-lecie chrztu wiary wspominają w dniu 17 lipca 
Żenia Królikiewicz i Bartek Celiński.

Rocznica chrztu:

Żenia i Aleksander Królikiewiczowie.
„A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, 

która jest spójnią doskonałości” (Kol. 3,14).

W lipcu: Małgorzacie Pękul (07), Katarzynie Hausmann 
(08), Milenie i Remkowi Neumann (11), Łukaszowi 
Dobrowolskiemu (13), Łukaszowi Płóciennik (18), 
Amelii Miszke (18), Sarze Orłowskiej (20), 
Jolancie Krempa (21), Krzysztofowi Zaczat (25), 
Henrykowi Kułakowskiemu (25), Tomaszowi Piela (26), 
Sebastianowi Pachnik (27), Bronisławowi Hury (27), 
Mirze Jagielskiej (29), Ani Kazana (30).
W sierpniu: Andrzejowi Bajeńskiemu (02), 
Morenice Oyedemi (03), Agnieszce Kałużyńskiej (05), 
Darkowi Lechoszestowi (06), Danucie Ryżyk (07), 
Adamowi Otremba (08), Zbigniewowi Tarkowskiemu (08), 
Agnieszce Świercz (14), Iwonie Zaczat (14), 
Marcie Winiarczyk (14), Natanowi Polakowskiemu (17), 
Władysławowi Dwulatowi (20), Agnieszce Ostrowskiej 
(22), Urszuli Świątkowskiej (27), Adzie Karel (30), 
Urszuli Bajeńskiej (31).

Przypominamy również o zakładaniu stosownych ubrań, 
gdy idziemy na nabożeństwo do kościoła.

Co w lecie?
Nasze czwartkowe spotkania biblijne w miesiącu lipcu są 
zawieszone. O wszelkich wydarzeniach zborowych 
będziemy informować na naszych niedzielnych 
nabożeństwach. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pastorem 
Zbyszkiem Babiczem Tel. 728 912 844.


