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aden prawdziwy dom nie obejdzie się bez kuchni, która już dawno przestała być miejscem tylko
do gotowania. Jest to pomieszczenie, które często staje się sercem domu i centrum życia
rodzinnego, a jedzenie wydarzeniem, wokół którego zbiera się cała rodzina.
Podobnie jest ze zgromadzeniem wierzących w Pana Jezusa. Bóg jak „dobry kucharz” chce karmić
swój lud swoim Słowem, gdy on wspólnie zgromadza się w Imieniu Jego Syna.
Jezus powiedział jedną z tajemnic życia:
„Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych”.
Przypomnijmy sobie, że tym ostatnim i najważniejszym słowem, które pochodzi od Boga jest Osoba
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak pisze apostoł Jan:
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma
jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” – J.1.14
Oprócz codziennych ﬁzycznych posiłków jesteśmy przynaglani przez Boga do „spożywania”
Bożego Słowa, smakowania Go i delektowania się Nim jak wyjątkową ,,potrawą”, którą dla nas
osobiście przyrządził sam Mistrz.
Bóg zaprasza każdego, by Jego Słowo zamieszkało w nim, byśmy mając życie wieczne (1J.5.12),
mogli doświadczać każdego dnia zwycięskiego życia w Jezusie i widzieć chwałę, jaką Syn
otrzymał od Ojca.
By jednak miało do tego dojść, potrzeba naszej aktywności, naszego działania.
Bo wyobraźmy sobie sytuację - jesteśmy w pięknej w kuchni, gdzie lodówka, piekarnik
i spiżarnie są pełne jedzenia i przygotowanych smacznych potraw, a my głodni z otwartymi ustami
stoimy w środku pomieszczenia i czekamy, aby ktoś nam coś włoży do ust.
Tragikomiczna sytuacja, ale może dotyczyć każdego z nas. Nic nie przychodzi automatycznie.
Po Boży posiłek musimy pochylić się sami. Musimy włożyć swój czas, pracę i wytrwałość by
doświadczyć wspaniałości, jakie Bóg dla nas przygotował.
Spróbujmy więc wziąć z tego „Duchowego Stołu” coś dla siebie. Ale uwaga!
Bóg swoje Słowo nie poda nam jako fast food (czyli szybkie jedzenie), które w świecie robi zawrotną
karierę. Bóg nie wystartuje w tych zawodach, bo On oczekuje spotkania!
Jego Pełnowartościowe, prawdziwe Słowo przychodzi do naszego serca tylko wtedy,
gdy poświęcimy swój czas na relację z Nim.

Okładka: Grupa Zborowników na obozie rodzinnym w Oćwiece

Ż

Dlatego po przerwie wakacyjnej, w czwartkowe wieczory chcemy kontynuować studiowanie
Ewangelii Łukasza. To okazja i możliwość, by poznać jeszcze lepiej naszego Zbawiciela, nabrać
duchowych sił i modlić się o siebie nawzajem i tych, za których jesteśmy przed Bogiem
odpowiedzialni. Rodziców zachęcamy, by przyprowadzali swoje dzieci na zajęcia Szkoły Niedzielnej
i przypominali młodzieży o spotkaniach, specjalnie dla nich zorganizowanych.
Nauczyciele naszej szkoły są gotowi, by rozmawiać, uczyć i pomagać waszym pociechom
w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zbliża się także powoli nowy sezon spotkań „Grup Domowych”, które rozpoczniemy
w październiku. Chcemy też na tym polu kontynuować Boże dzieło, ale już nie w takim kształcie jak
dotychczas, ale o tym będziemy informować na bieżąco.
Zachęcam do aktywnego działania na rzecz naszej społeczności, bo w taki właśnie sposób
przyczyniamy się do rozszerzania Królestwa Bożego w sercach ludzi.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie przez czas wakacji i urlopów służyli Zborowi
swoimi talentami i poświęconym czasem. Jesteście ważni i potrzebni. Wiecie to na pewno,
że Bóg wam za to sowicie odpłaci (Mk 9.41), bo dla Niego pracowaliście.
Naszych starszych braci i starsze siostry zachęcam do modlitwy za tych, którzy służą aktywnie w Bożej
sprawie. To rzecz ważna i słuszna, byście to robili. W ten sposób macie swój wkład w Boże dzieło do
samego końca. Bez waszej modlitwy nasza praca staje się daremna, a Królestwo Boże doznaje szkody.
Boże zasoby są zawsze pełne różnorodnego i wartościowego pokarmu.
Korzystajmy z tego i dzielmy się z innymi.
-2-

Piotr Karel
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łowa te były przewodnim tematem zwiastowania
Jezusa, gdy rozpoczynał Swoją ziemską działalność.
Ewangelista Marek pisze, że po uwięzieniu Jana
Chrzciciela Pan Jezus przyszedł do Galilei i głosił ewangelię
Bożą. Możemy być pewni, iż to co mówił Jezus było
i jest najważniejszym przesłaniem dla każdego człowieka,
tym bardziej, iż wypełnił się czas i przybliżyło się
Królestwo Boże.
Dziś jesteśmy o 2000 lat bliżej nadejścia Bożego Królestwa
niż z w chwili, gdy Jezus wypowiadał te słowa.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że czasy, w których żyjemy
są czasami ostatecznymi. Wszelkie znaki na niebie i na
ziemi oraz zapowiedzi Jezusa o Swoim powtórnym
przyjściu z zadziwiającą dokładnością spełniają się,
a kataklizmy jakich doświadcza ziemia powodują strach
i lęk bezradnych narodów (por. Łk. 21, 25-28).
Komu brak pokoju? Już prorok Izajasz pisał notując słowa
Boga: „nie mają pokoju bezbożni” (Iz. 48,22; 57,21).
Natomiast psalmista Dawid pisze:
„pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon.
Na niczym się nie potkną” (Ps. 119, 165)
Jakże wspaniale brzmi zapowiedź Jezusa skierowana
do ludzi, którzy Mu zaufali. Jezus powiada:
„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście
głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.”
(Łk 21, 28)
Boży ratunek dla ginącego człowieka jest ciągle jeszcze
aktualny. Nikt nie musi czekać nieszczęścia zagłady
i wiecznego potępienia. Pan Jezus dzięki Swojej śmierci na
krzyżu za grzechy każdego człowieka może ocalić każdego,
kto będzie wzywał Jego imienia. (Dz. 2,21; Rz. 10,13).
Warunkiem zbawienia (ocalenia) według tego, co
powiedział Pan Jezus jest: Upamiętanie i wiara Ewangelii.
Oczywiście są ludzie, którzy w kwestii zbawienia mają
fałszywe wyobrażenia, czasem zupełnie rozbieżne z tym, co
na ten temat mówi Bóg w Swoim Słowie. Przede wszystkim
musimy pamiętać, że zbawienie nie jest naszą zasługą i jest
oferowane darmo z łaski, każdemu kto zaufa Chrystusowi.
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Osobista wiara i powierzenie swego życia Jezusowi czyni
człowieka Bożym dzieckiem. Dlatego z takim naciskiem
pismo stwierdza: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz
zbawiony ty i dom twój” (Dz. 16, 31).
Ap. Paweł napisał:
„Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej,
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,
kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo
usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione,
z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary
żyć będzie. (Rz 1, 16-17)
Dlaczego mam wierzyć ewangelii? Odpowiedź jest prosta:
„bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione…”!
Tak więc tylko Ewangelia, Boże Słowo, zwane Pismem
świętym jest prawdą, która prowadzi do życia wiecznego.
Nie jakikolwiek kościół czy organizacja, lecz Chrystus jest
„drogą, prawdą i życiem” (J. 14,6). Kto Jemu zaufa nigdy
się nie zawiedzie. On jest w stanie przebaczyć naszą
grzeszną przeszłość i wymazać wszystkie nasze grzechy.
Pod jednym jednakże warunkiem.
Zauważmy, że oprócz konieczności wiary Pan Jezus
podkreśla w Swoim przesłaniu potrzebę upamiętania.
Upamiętanie, inaczej: pokuta, nawrócenie, wyznanie
grzechów jest pierwszym warunkiem naszego zbawienia.
Tragedią dzisiejszego chrześcijaństwa jest tzw. „wiara
w Jezusa” bez autentycznego nawrócenia, pokuty
i upamiętania. Ap. Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy nawoływał
tych, których serca były poruszone Bożym słowem:
„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dz. 2, 38).
Piotr mówi o pierwszym warunku zbawienia jakim jest
upamiętanie, a dalej powiada o konieczności wyznania
swojej wiary poprzez chrzest. Nawiązuje przy tym do
ostatniego polecenia Pana Jezusa, który nakazał uczniom:
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu
stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie
zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”
(Mk 16, 15-16)

W ostatniej chwili swego życia łotr wiszący na krzyżu obok
przybitego do krzyża Jezusa uzyskał zapewnienie, iż jeszcze
dziś będzie z Jezusem w raju. Jak to możliwe?
Ewangelie mówią o dwóch łotrach wiszących obok Jezusa.
Niestety jeden z nich do końca pozostał hardy w swoim
grzechu i myślał jedynie o ratunku dla swego ziemskiego
życia. To on urągał Jezusowi mówiąc:
„Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas.”
(Łk 23, 39).
Po co jednak miałby ratować i przedłużać życie takiemu
człowiekowi? Przy okazji pomyślmy o tym, po co Pan ma
przedłużać nasze życie? Drugi łotr jednak w ostatnim dniu
swego życia usłyszał słowa Jezusa: „Zaprawdę powiadam
ci, dziś będziesz ze mną w raju” (w. 43).
Co sprawiło, iż tylko ten łotr usłyszał takie wspaniałe słowa?
Czy tylko wiara w to, że Jezus może zbawić takiego
grzesznika, jakim był on do ostatniego momentu życia?
Nie tylko! Jego wiarę poprzedziło upamiętanie, przyznanie
się do grzechu. Posłuchajmy co mówi do swego
współtowarzysza:
„ … odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy:
Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na

tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną
ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie
uczynił.” (Łk 23, 40-41)
Uświadomienie sobie swojej grzeszności i wyznanie swych
grzechów przed Jezusem to właśnie jest upamiętanie, które
jest kluczem do zbawienia. Niestety jako ludzie mamy tę
tendencję, by usprawiedliwiać każdy, choćby najgorszy
grzech. Wypieramy go z naszej świadomości, bądź
lekceważymy i nie pokutujemy. To droga do śmierci.
Bardzo często na uroczystościach pogrzebowych
wspominam tą historię o dwóch łotrach ukrzyżowanych
obok Jezusa. Bo czyż nie powinno to być czymś
zastanawiającym dla ludzi, którzy wierzą, że uczynkami
pracujemy na nasze zbawienie? Za jakie dobre uczynki tenże
łotr miałby dziedziczyć niebo? Druga kwestia.
Jeśli prawdą jest, że istnieje tzw. czyścieć,
to ile lat musiałby w nim „czyścić' swoją duszę wspomniany
łotr?
Jezus powiada: dziś będziesz ze mną w raju.

Księga Sofoniasza 3,9-13

11 marca 1942 r. Był ciemny, ponury dzień w Corregidorze. Trwały zawzięte zmagania
wojenne na Pacyku. Japończycy podbijali wyspę za wyspą. Wróg właśnie wkroczył na teren
Filipin, pewny siebie i metodyczny w działaniu. Poddanie się było jedynym wyjściem.
Błyskotliwy i odważny żołnierz, Douglas MacArthur, wsiadając do łodzi ratunkowej
zmierzającej do Australii, powiedział swym towarzyszom: „POWRÓCĘ TU”.
Dziewięć dni później, po przybyciu do portu Adelaide, sześćdziesięciodwuletni żołnierz
i mąż stanu zamknął swoją przemowę następującym zdaniem:
„PRZESZEDŁEM PRZEZ TO WSZYSTKO I POWRÓCĘ TAM”.
Nieco ponad dwa i pół roku później – dokładnie 20 października 1944 roku – ponownie stanął
na lipińskiej ziemi po bezpiecznym lądowaniu na wyspie Leyte. Oto co powiedział:
„Tu głos wolności, mówi generał MacArthur. Ludu Filipin: POWRÓCIŁEM!”
MacArthur dotrzymał słowa. Jego przyrzeczenie było godne wiary.
Bez względu na przeciwności losu, w tym presję i siłę strategii wroga,
czuł się zobowiązany i był zdecydowany, by spełnić swoją obietnicę.

T

Sędziowie często mają powód, by wątpić w zeznania
świadka. Rodzice mają często powody, by wątpić w słowa
swoich dzieci (i vice versa). Obywatele często wątpią
w obietnice polityków, a wiarygodność słowa pracownika
jest kwestionowana przez pracodawcę. Wierzyciele nie
mogą już dłużej wierzyć w słowną obietnicę dłużnika,
a wiele osób ma powody, by wątpić w słowa swojego
partnera. To okropny dylemat! Nieliczni ludzie robią to, co
mówią, że zrobią, bez przypominania, ostrzeżeń czy gróźb.
Niestety, jest to prawdą również w odniesieniu do
chrześcijan. Czy to prawda o tobie?

ego rodzaju ludzie są dzisiaj wyjątkiem.
Niezależnie od tego, czy jest to pracownik czy
praktykant, uczeń czy nauczyciel, biznesmen czy
sprzątaczka, chrześcijanin czy niewierzący – naprawdę
rzadko można spotkać ludzi, którzy dotrzymują danego
słowa. Rozpowszechnienie tego problemu przyczyniło się
do czegoś, co można nazwać kryzysem wiarygodności.
Powiedzenie, że ktoś jest „wiarygodny”, oznacza, że
„można mu wierzyć, jest godny zaufania”.
Stwierdzenie, że wiarygodność została „nadszarpnięta”
sugeruje, że istnieje „powód, by mieć wątpliwości”.
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Przeczytaj, co Pismo Święte ma do powiedzenia na
temat dotrzymywania słowa:

Karolina Walczak

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi
prawdę do bliźniego. (Efezjan 4,25)
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa. (Kolosan 3,17)
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto
zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje
bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w
swoim sercu. (Psalm 15,1-2)
Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a
ślubu nie spełnił. (Księga Koheleta 5,4)
Jeśli mężczyzna . . . zobowiąże się do czego przysięgą,
nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić
dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami.
(Księga Liczb 30,3)

PYTANIE BRZMI:
Na ile można tobie zaufać, że dotrzymasz danego słowa?
Czy jesteś człowiekiem wiarygodnym?
Pozwól, że pomogę ci w odpowiedzi, poddając pod
rozwagę cztery powszechne sytuacje.
Kiedy mówisz komuś, że będziesz się o niego modlić –
czy to robisz?
Kiedy mówisz komuś, że mu pomożesz –
czy może na tobie polegać?
Kiedy mówisz, że będziesz w jakimś miejscu
o określonej godzinie – czy jesteś?
Kiedy zobowiązujesz się do spłaty długu na czas –
czy to robisz?
Oczywiście, nikt nie jest doskonały.

„

Ale jeśli w czymś zawalisz, czy bierzesz
za to odpowiedzialność?
Czy przyznajesz się do winy, zamiast szukać
wymówek?
Jeśli tak, jesteś naprawdę rzadko spotykanym
człowiekiem. Taki, który jest dla innych zachętą,
a nie zniechęceniem.
Znam Kogoś, kto dawno temu obiecał, że powróci.
On dotrzyma słowa. Nigdy nie złamał żadnej obietnicy.
Jego wiarygodność w żaden sposób nie jest
nadszarpnięta. On wróci. Nie mogę się doczekać, kiedy
zobaczę Jego uśmiechniętą twarz.

Póki co, posmakuj zachęty płynącej
z Bożego orędzia do Jego ludu w
Księdze Sofoniasza 3,9-13.
Szczególnie rozważ Jego słowa o czystej
i prawdziwej mowie. Niech będą dla ciebie
dzisiaj motywacją, by żyć według
najwyższego Bożego standardu – uczciwości
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Andrzej Podkowicz

Księga Przysłów 16,21.23-24.27

Charles R. Swindol

N

że jest tak nietaktowny i nieczuły.
„Co powinienem był powiedzieć?” – zapytał.
„Powinieneś z wrażliwością dawkować tę wiadomość,
przekazywać ją po kawałku. Kiedy zadzwoniłam do ciebie
z Nowego Jorku, mogłeś powiedzieć, że pies wszedł na dach.
Następnego dnia, kiedy zadzwoniłabym z Londynu, że spadł
z dachu. Następnego dnia z Paryża, że zawiozłeś go do
weterynarza. I w końcu, kiedy zadzwoniłabym z Rzymu,
mógłbyś mnie poinformować, że zdechł.”
Mąż milczał, zastanawiając się nad tym, co usłyszał.
Wtedy jego żona zapytała:
„Nawiasem mówiąc, jak czuje się mama?” Odpowiedział:
„Mama weszła na dach!”
Beznadziejna historia, wiem. Ale i tak nie najgorsza…

azywany „zbawienną cnotą”, takt zdobi życie
człowieka, podobnie jak zapach przydaje wdzięku
róży. Jeden powiew czerwonych płatków wymazuje
wspomnienie kolców.
Jeśli jesteśmy taktowni, taki właśnie jest jego wpływ.
Takt sprawia, że unikamy sytuacji, kiedy kogoś
niepotrzebnie urazimy. Już samo to powinno skłonić nas do
taktownego zachowania. Jego podstawową funkcją jest silne
wyczucie tego, co powiedzieć lub zrobić, aby zachować
prawdę oraz dobre relacje. Takt jest cechą niezmiernie
potrzebną, mającą ogromny wpływ na relacje między
ludźmi, lecz niezwykle rzadką!
Czy miałeś kiedyś nauczyciela, któremu brakowało taktu?
Nauka codziennie poświęcana była na ołtarzu strachu.
Przed każdymi zajęciami z nim zastanawiałeś się, czy to
właśnie dzisiaj zostaniesz napiętnowany, upokorzony
i publicznie obrażony.
Przypominasz sobie sprzedawcę, któremu brakowało taktu?
Gdy to odczułeś (a zwykle nie zajmuje to więcej niż
sześćdziesiąt sekund), chciałeś tylko jednej rzeczy – uciec.
A może miałeś szefa w pracy, któremu brakowało taktu?
Nigdy nie mogłeś być pewien, czy cię rozumie
albo ceni twoją opinię.
Kto mógłby zapomnieć wizytę u lekarza, któremu
brakowało taktu? Dla niego nie byłeś człowiekiem, tylko
kolejnym przypadkiem – ciałem z ciśnieniem krwi 120/70 . .
. wzrostem 172 cm . . . wagą 96 kilogramów . . . historią
przewlekłej biegunki . . . kamieniami w woreczku
żółciowym wymagającym natychmiastowej operacji.
Wszystko, co mówił, wypowiadał monotonnym głosem
spoglądając ponuro w twoją dokumentację medyczną
wypełnioną wynikami badań, wykresami i długimi
kolumnami cyfr . . . błyskotliwy, zdolny, doświadczony,
szanowany . . . ale bez taktu.

Klasycznym przykładem braku taktu – przykro mi to mówić
– jest (tak zwany) chrześcijanin, który czuje, że jego
powołaniem jest walka o prawdę, bez względu na uczucia
drugiego człowieka. Oczywiście, podobno robi to w imię
Pana. „Powiedzieć to łagodniej czy w bardziej wyważony
sposób” – wygłasza taki człowiek z nabożnym wyrazem
twarzy – „byłoby pójściem na kompromis i udawaniem,
że wszystko jest w porządku”. Prowadzi swoją krucjatę,
miażdżąc uczucia ludzi jak wielki walec, wgniatając w
ziemię każdego, kogo napotka i, co najgorsze, pozostawiając
w nim głęboką urazę.
To, co mówi, może być prawdą, ale nikt nie chce jej słuchać
– i nikt nie chce zbliżyć się do Zbawiciela.
Wśród wszystkich cytatów z Pisma Świętego, które
z ognistym zapałem wychodzą z ust tego uzbrojonego od
stóp do głów krzyżowca, rzadko można znaleźć fragment
z Księgi Przysłów 18,19:
Brat obrażony – trudniejszy do zdobycia niż miasto
warowne, a kłótnie – jak zawory w twierdzy.
Jego ulubioną strategią jest frontalny atak.
Pozostawia po sobie krwawiące serca i zgorzkniałe dusze.
„Prawe serce rozważa odpowiedź” – pisze Salomon.
„Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość.”
„Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy” – dodaje.
I kto mógłby zapomnieć werset, który mówi:
„Język mądrych – lekarstwem.” Lub: „Odpowiedź ust
własnych cieszy człowieka, jak miłe jest zdanie
stosowne!”

Być może słyszałeś historię o pewnym mężu, któremu
brakowało taktu.
Wczesnym rankiem jego żona wyjechała na zagraniczną
wycieczkę . . . i tego samego dnia zdechł jej ukochany pudel.
Kiedy wieczorem zadzwoniła do domu i zapytała, czy
wszystko jest w porządku – jej mąż bez ogródek wyrzucił
z siebie: „Pies zdechł!” Zszokowana, zbeształa go przez łzy,
-6-

„Pani noga jest za duża na ten but!”
Zamiast tego nauczyłem się mówić: „Przykro mi, proszę
pani, ale ten but jest trochę za mały jak na pani stopę.”
Obie wypowiedzi wyrażały fakty, ale jedna była obraźliwa,
a druga stanowiła taktowny komplement.
Te same fakty, różne słowa.
Nie zmniejszyło to jej stopy, ale uratowało poczucie
godności. I o to właśnie chodzi.

Jest pewna reklama telewizyjna promująca maść
przeciwbólową, która mówi: „Przestań cierpieć . . . zacznij
się leczyć”. Inna oferuje bandaż, który „uśmierza ból”.
Tym jest dobra i taktowna rada.
Bądźmy delikatni i wrażliwi, gdy dotykamy uczuć innych.
Trudno wyolbrzymić znaczenie taktu w relacjach z dziećmi.
Niech twoje napomnienia będą trochę łagodniejsze!
Umocnisz w nich poczucie własnej wartości i zdobędziesz
ich szczery szacunek, wierz mi.
Nawiasem mówiąc, będąc taktownym, nie musisz pomijać
żadnych faktów.
Wiele lat temu pracowałem w sklepie obuwniczym jako
sprzedawca. Z błyskiem w oku mój doświadczony
pracodawca poinstruował mnie, abym nie mówił:

Takt "uśmierza ból" w relacjach
międzyludzkich.

John Adair

łaska to

B

na trudne czasy. Ocala życie Jonasza, zbuntowanego
proroka. Daje nową szansę Dawidowi, splamionemu
cudzołóstwem i morderstwem władcy Izraela.

oży charakter jest przepełniony życzliwością.
Możemy być tego pewni, ponieważ mamy tego
liczne dowody – w Piśmie Świętym i w naszym
życiu. Czytając uważnie Bożą Księgę, odkryjemy, że niemal
na każdej stronie opisane są różnorodne przejawy Bożej
łaski. Już pierwszy rozdział Biblii – stworzenie świata –
pokazuje dobroć Boga, kiedy z pasją przygotowuje dla
ludzkości wspaniałe środowisko życia.

Nowy Testament kontynuuje ten wątek. Jezus, był – według
słów Apostoła Jana – „pełen łaski i prawdy”
(Ew. Jana 1,14). Przyszedł, byśmy
„mieli życie, i to w obﬁtości” (Ew.Jana 10,10).
Święty Paweł wtóruje temu, pisząc do wspólnoty w Rzymie:
„Ci, którzy otrzymują obﬁtość łaski i daru
sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu
Jednego – Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5,17).

Nasze istnienie jest niezwykłym, bezcennym Bożym darem.
Żyjemy dzięki Bożej łasce. Bóg miłości powołuje nas do
istnienia i chce, by to istnienie było wypełnione szczęściem.
Tak, łaska to życie. Łaska przynosi życie, chroni je, sprawia,
że rozkwita.

Jak wskazują na to słowa Pawła, ŁASKA wywiera wpływ
zarówno na naszą teraźniejszość, jak i przyszłość.
Łaska sprawia, że nasze życie tu na ziemi ma smak,
łaska troszczy się i podnosi w chwilach zwątpienia.
Jednocześnie, Boża łaska jest drzwiami do wiecznego życia
w zupełnie innej, przekraczającej wszelkie wyobrażenie
rzeczywistości.

O Noem Pismo Święte mówi, że „znalazł łaskę w oczach
Pana” (Księga Rodzaju 6,8; Biblia Warszawska). Inne
tłumaczenia oddają Bożą przychylność wobec Noego
słowami „życzliwość” (Biblia Tysiąclecia), „upodobanie”
(Biblia Warszawsko-Praska). Jest to pierwsze użycie tego
słowa w całej Biblii. Nie jest przypadkiem, że wzmianka o
łasce pojawia się tuż po tym, jak Bóg oznajmia swój zamiar
zgładzenia ludzkości z powierzchni ziemi. Boża łaska dla
rodziny Noego oznaczała ocalenie. Łaska przyniosła życie.

Przesłanie Biblii jest jasne:
Tylko dzięki łasce Boga możemy odnaleźć życie w jego
pełni. Bożym pragnieniem jest, by każda ludzka istota –
dotknięta Jego łaską – weszła w proces odnowy do
pierwotnego ideału, jakim jest życie wolne od tyrani
grzesznych nawyków, życie wypełnione miłością do Boga
i życzliwością względem ludzi.

W Starym Testamencie znajdziemy wiele historii, w których
niezasłużona Boża przychylność przynosi ludziom cudowny
ratunek, ochronę, odnowę, nową szansę. Bóg ratuje swój –
nie grzeszący zbytnio wiarą i optymizmem – lud z egipskiej
niewoli i wprowadza do ziemi obiecanej. Wybawia
Izraelitów z ustawicznych kłopotów (spowodowanych ich
własną głupotą), posyłając sędziów – mądrych przywódców
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świadectwo

mojego serca
Leokadia Puc

P

nabożeństw i które czytałam mu z Pisma Świętego.

ochodzimy z rodziny katolickiej.
Moja wnuczka Martyna w wieku 11 lat traﬁła do
Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu na
zaproszenie swojej koleżanki z klasy, Sary.
Opowiadała, jak podobały jej się nabożeństwa
i atmosfera tam panująca. W niedługim czasie Martynka
zaprosiła do zboru swoją mamę, a moją córkę,
Bogusię. Natomiast mój pierwszy kontakt miał miejsce na
siostrzanym spotkaniu.
Była to uroczystość wigilijna 2002 r.
Uczestnicząc w tym spotkaniu, byłam pod wielkim
wrażeniem atmosfery tam panującej.
Pomimo że nikt oprócz córki mnie nie znał, nie czułam się
obco. Byłam miło i ciepło przyjęta.
Zachęcona i zapraszana, zaczęłam uczęszczać na
nabożeństwa niedzielne. Potem brałam udział
w czwartkowych spotkaniach, na których czytaliśmy
i omawialiśmy Słowo Boże. Przychodząc do domu,
opowiadałam o swoich przeżyciach mężowi.
Jednak nie był to chyba jeszcze odpowiedni czas,
gdyż nie docierało to Słowo do niego tak, jak do mnie.

Wreszcie nadszedł odpowiedni moment i Tadeusz zaczął
coraz częściej przychodzić do zboru.
W Sylwestra 2005 r. Bóg dotknął mojego męża, a on
odpowiedział na Jego wezwanie i przyjął do serca
Pana Jezusa. Rok później, tj. 16 grudnia 2006 r.
przyjął chrzest wiary.
Od tego momentu chodziliśmy razem z Panem.
Uczęszczaliśmy na nabożeństwa, wszelkie uroczystości
i spotkania czwartkowe. Jedynie choroba powodowała,
że nie zawsze mogliśmy w nich uczestniczyć.
Z powodu choroby nowotworowej męża, jego stan zdrowia
się pogarszał. Pomimo cierpienia, jakie znosił, był pogodny
i radosny w Panu. Ostatnie dni swojego życia spędził
w kołobrzeskim hospicjum, pozostawiając po sobie miłe
wspomnienia wśród personelu.
Był lubiany i odwiedzany przez wiele osób.

Co prawda zapraszałam męża na nabożeństwa,
ale on uporczywie chodził do kościoła katolickiego.
Nawet (jak później mi opowiadał) miał nadzieję,
że ja do niego tam dołączę i będzie tak jak dawniej.
Jednak stało się inaczej.
Poprzez regularne słuchanie i czytanie Słowa Bożego,
Bóg pobudzał moje serce i wzrastałam w wierze.
Dzięki ewangelizacji, która odbyła się wiosną,
Bóg dotknął mojego serca i wtedy to przyjęłam Pana Jezusa.
Stałam się nowym stworzeniem i byłam gotowa przyjąć
biblijny chrzest wiary, a stało się to 4 maja 2004 r.
Chrzest przyjmowała też ze mną moja córka Bogusia
oraz inne osoby.
Od tego czasu chodzę z Panem po dziś dzień.
Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa.

Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim,
którzy byli z nim, modlili się, czytali Słowo Boże
i śpiewali pieśni. 11 września 2019 r. mąż odszedł do Pana.
Ja z perspektywy dwóch lat od śmierci męża dziękuję Bogu,
że jest ze mną i jest moją nadzieją i radością.
Wierzę w to, że się spotkamy u Pana. Póki zdrowie mi
dopisuje, chodzę do zboru i cieszę się każdym dniem
przeżytym z Panem Jezusem.
Dziękuję Bogu za moje dzieci, wnuki i prawnuki, które mnie
odwiedzają, pomagają i wspierają na mojej drodze życia.
Jestem też wdzięczna Bogu za moją Rodzinę Duchową,
z którą się spotykam i która jest gotowa zabrać mnie
do kościoła samochodem, gdyż nie domagam –
zdrowie już nie te.
„Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu,
A On wszystko dobrze uczyni”
(Ps. 37,5)

Chodząc z Panem, dzieliłam się z mężem swoim
świadectwem i Słowem, które słyszałam podczas

Pozostanę ten sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych
będę was nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.
Księga Izajasza 46:4
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*

*
fot.M.J. Karel

Spotkania

Klasy alfabetyzacyjne dla ludu Tsamakko
W obu gminach ludu Tsamakko - Birayle i Luqa nauczanie w klasach alfabetyzacyjnych zostało na
pewien czas wstrzymane, z powodu pory deszczowej
i konieczności pracy na polach uprawnych.
Okazało się, że nauczyciel Giisha zakończył już
nauczanie w jednej z klas, które prowadził,
i przygotowuje uroczyste zakończenie
kursu dla uczniów. Nauczyciele Oyta i Ayala też
zbliżają się już do zakończenia kursu alfabetyzacji.
Módlmy się o możliwość zorganizowania spotkania,
na którym będzie można omówić doświadczenia
nauczycieli w procesie nauczania, oraz określić
szczegóły elementarza do poprawki.

Wizyta w niewielkiej społeczności w Pruszczu Gdańskim oraz
udział w Nabożeństwie Zborów Baptystycznych Okręgu
Gdańskiego w Sopocie, były okazjami do opowiadania
o służbie alfabetyzacji w Etiopii. W Sopocie, Dyrektor BSM
i jego żona rozmawiali również z osobami zainteresowanymi
spojrzeniem na misje w szerszej perspektywie.

Przygotowanie materiałów dla przedszkola
Moja koleżanka z SIL Ethiopia niedawno poprosiła
mnie o pomoc w przygotowaniu materiałów dla klas
przedszkolnych 1 i 2. Koleżanka jest specjalistką
wychowania przedszkolnego i nadzorowała już
przygotowanie podobnych materiałów w dawnym
okręgu Bench-Maji. Tym razem pracuje w projekcie
przedszkolnym dla ludów Ale i Konso w dawnym
okręgu Segen w Etiopii. Mamy do przygotowania
lekcje w ramach sześciu przedmiotów, którymi
sprawiedliwie podzieliłyśmy się po połowie

Módlmy się o:

Danusia
i mążBogu
Dmitry za:
Chwała

- pokój w Etiopii, dotkniętej wieloma

- postępy w nauczaniu klas alfabetyzacyjnych
w jęz. tsamakko;
- zaawansowaną technologię komunikacji,
dzięki której można prowadzić spotkania
i dyskusje online;
- okazje do rozmów o służbie BSM;
- pokojowo przeprowadzone wybory
w Etiopii.

konﬂiktami;
- pomyślne zakończenie próbnego kursu
alfabetyzacji we wszystkich klasach
Tsamakko;
- Boże prowadzenie podczas pracy nad
materiałami dla przedszkola;
- Boży czas na moją wizytę w Etiopii.

Iza Karpienia

BSM (Biblijne Stowarzyszenie Misyjne) ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń biuro@bsm.org.pl www.bsm.org.pl
Dary można przekazywać na konto BSM (tytułem: Darowizna na cele statutowe - I. Karpienia) ING Bank Śląski o/Ustroń
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 Nr IBAN: PL32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
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28 sierpnia

o godzinie 18 w naszej

kawiarence zborowej odbyło się spotkanie grupy młodzieżowej.
W spotkaniu oprócz młodzieży z Kołobrzegu wzięli udział również
nasi goście ze zboru w Polkowicach.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i krótkiego Słowa, którym
usłużył nam lider młodzieżowy Bartek Staszewski.
Następnie zjedliśmy wspólny, ciepły posiłek.
Kolejnym punktem programu były gry i zabawy integracyjne
przygotowane przez młodzież z Kołobrzegu.
Została zorganizowana zabawa o charakterze „escape-room”
która polegała na rozwiązywaniu zagadek, odnalezieniu ukrytego
hasła oraz lepszemu poznaniu biblijnych historii.
Przez grę przeszli wszyscy uczestnicy spotkania podzieleni na
cztery grupy. Nasi goście bardzo mile wspominali tą atrakcję.
Następnie młodzież miała możliwość zagrania w
biblijne kalambury oraz grę wymagającą większej sprawności
ruchowej - „Twistera”.
Na koniec zostały ogłoszone wyniki punktacji z gry „escape-room”
oraz rozdane nagrody. Spotkanie zakończyło się około 23.
Takie spotkania bardzo pomagają młodzieży budować relacje
z innymi wierzącymi i nawiązywać nowe znajomości.
Był to bardzo udany początek, miejmy nadzieję owocnego
i bogatego w pracę, roku szkolnego.

a
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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

*

ODWIEDZINY GOŚCI

L

*

ato w Kołobrzegu to okres, w którym goście przyjeżdżają, wypoczywają, jak również odwiedzają nasze nabożeństwa.
Wśród licznych gości, byli starsi i pastorzy innych zborów, z których usług mogliśmy korzystać. Tego lata odwiedzili nas i
usługiwali nie tylko na niedzielnych nabożeństwach, ale również w czwartkowych i sobotnich spotkaniach:

Adam Prajsner, Dariusz Pacan, Lesław i Elżbieta Juszczyszyn, Rafał i Agnieszka Gorączkowscy z Warszawy, Janusz Bigda,
Arek Kotlewski z rodziną, Jerzy Karzełek, Marek Gigoń z Koszalina i Tomasz Jakubowski z młodzieżą z Polkowic.
Wszystkim naszym gościom dziękujemy za usługę i zapraszamy na następne lato.
Ela Juszczyszyn

*

*

Kołobrzeg, to miasto leżące nad Morzem Bałtyckim. Z radością witaliśmy więc
wczasowiczów przyjeżdżających do naszego miasta na odpoczynek, a w szczególności
naszych braci i siostry wypoczywających w naszym zborowym hoteliku.
Mogliśmy z nimi dzielić społeczność podczas niedzielnych nabożeństw i nie tylko:
w dniu 31.07.2021 w sobotę odbył się wieczór poezji Agnieszki Osieckiej.
Usługiwała nam śpiewem oraz czytaniem wierszy siostra Elżbieta Juszczyszyn.
Akompaniował jej Rafał Gorączkowski.
W niedzielny poranek nasi goście Agnieszka i Rafał Gorączkowscy oraz Elżbieta
i Lesław Juszczyszyn usługiwali nam podczas nabożeństwa prowadząc uwielbienie.
Słowem Bożym dzielił się brat Lesław.

W
(Janusz Bigda z żoną i braćmi Starszymi Zboru )

*

T.W

spotkanie z Januszem Bigdą

dniu 05.08.2021 gościliśmy po raz pierwszy brata Janusza Bigdę,
który sam o sobie tak napisał „Gram i śpiewam o tym, w co wierzę.
Piosenki, które komponuję i nagrywam traktują o tym, co wykonało
się swego czasu na ziemi, a co stało się ratunkiem dla ludzi, zmieniając
rzeczywistość i historię całego świata. Przyjście Jezusa Chrystusa i Jego misja
odmieniła wielu ludzi, a także swego czasu moc Jego słów odmieniła i mnie.
Dobrze jest śpiewać Bogu na chwałę i o Bogu.”
Był to cudowny wieczór obecności Pana Boga. Dziękujemy wszystkim gościom,
którzy w różnoraki sposób służą Panu Bogu i Jego Kościołowi.
T.W

Dnia 17.07.2021 r. w Montpellier we Francji, w upalną sobotę,
Alina Babicz zawarła związek małżeński z Mandjo Bore.
W tej uroczystości, ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania
Ali, udział brali jej rodzice, O.M. i P. Polakowscy oraz polscy
współpracownicy z Lamalou.
ALINKO - tobie i twojemu mężowi życzymy Bożego błogosławieństwa oraz
obtej łaski w czasie, który jest przed wami.
Niech dobry Bóg was prowadzi na tej nowej drodze życia i da wam wiele
mądrości w budowaniu waszego związku.
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Urząd Stanu Cywilnego w Montpellier

wrzesień 2021
2.09 - Czwartek godz.18.00 Studium Ew. Łukasza
5.09 - Niedziela godz.10.00 - Fundusz Misyjny
9.09 - Czwartek godz.18.00 Studium Ew. Łukasza
12.09 - Niedziela godz.10.00 Kazanie - Henryk Dedo
16.09 - Czwartek godz.18.00 Spotkanie modlitewne
23.09 - Czwartek godz.18.00 Spotkanie dla małżeństw
30.09 - Czwartek godz.18.00 Studium Ew. Łukasza

UWAGA
Zawsze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
w naszej zborowej kuchni, za niewielką odpłatnością
będzie przygotowywany obiad, na który zapraszamy
naszych i gości i zborowników.
Aktualne Menu będzie wywieszone
w naszej kawiarence zborowej tydzień wcześniej.
Na kawę i ciastko zapraszamy w każdą niedzielę.

ZŁOTE GODY świętują w dniu 11.09.
Halina i Stanisław Kowalczykowie
Z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia składamy najlepsze
życzenia: dalszych szczęśliwych lat we wspólnym podążaniu
za naszym Panem i w Jego błogosławieństwie.
„ A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha,
który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg
łaskawie obdarzył.” (I Kor. 2,12)

- o nabożeństwa i uroczystości we wrześniu
- o rok szkolny dla dzieci i młodzieży
- o sympatyków i osoby myślące o Chrzcie Wiary
- o osoby chore i starsze: H. Matulewicz 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, B. Głembską, R. Zagrodnik,
Marka Stasiaka w DPS-e, M. Bakowicz, H. Stranc.
- o zdrowie Ewy siostry A. Sękowskiego,
o Jolę szwagierkę A Sękowskiego, o zbawienie
dzieci i wnuków Br. Sękowskich i problemy w rodzinie
Angeliki Sękowskiej i Stefanię Jańczyk z Kalet.
- o problemy zdrowotne Grażyny Kwiatkowskiej
- o zdrowie dla Magdy Pazio
- o zdrowie brata s. Danusi Pałczak
fot.M.J. Karel
- o zdrowie Janka Lewandowskiego
-o nową pracę dla Arka Jakubika
- o zdrowie i zbawienie dla męża s. Bogumiły Buczyńskiej
i zbawienie jej synów

- za bezpieczny powrót z urlopów i wypoczynku
naszych Zborowników
- za pomoc i opiekę nad starszymi braćmi i siostrami
- za powrót do zdrowia Oli Piechoty
- za udaną uroczystość ślubną Aliny Babicz we Francji
- za wczasowiczów i gości, którzy odwiedzili Kołobrzeg
i usługiwali w naszym Zborze
- za nową obsługę naszej kuchni zborowej,
którą teraz opiekuje się siostra Edyta Kocur
- za brata Włodka Górskiego, który podjął się pielęgnacji
terenu zielonego przynależnego do naszego kościoła.

URODZINY OBCHODZĄ

40 rocznicę chrztu wiary w dniu 27. 09.
obchodzą siostry: Maria Lewandowska
i Czesława Kulczyńska.
Naszym siostrom życzymy mocy Bożej
do przezwyciężania każdego problemu
i wytrwania w wierze do końca.
Przyjście Pana jest bliskie i Jezus już nadchodzi.
On powiada: „Przyjdę rychło; trzymaj co masz,
aby nikt nie wziął korony twojej.” (Obj. 3,11)

03 Anna Grabowska
08 Czesława Kulczyńska
09 Teresa Piechota
10 Paula Polakowska
12 Krzysztof Kaczmarek
14 Emila Ostropolska
15 Iza Anglenik
15 Danuta Mijewska

16 Beata Kowalska
17 Marzanna Pinkiewicz
18 Natalia Celińska
19 Elżbieta Kociela
19 Bożena Sock
22 Violetta Stasiak
22 Agata Maksińczyk
27 Halina Matulewicz

Życzenia urodzinowe składamy również:
Martynie Buczyńskiej (03), Aurze Karel (04), Mirosławie
Otremba (05), Benjaminowi Świercz (07), Bolormie Bat-Uzii
(11), Krystynie Kotlińskiej (13), Beacie Myczkowskiej (14),
Malwinie Piejko (15), Jonatanowi Pilichowskiemu (16),
Pawłowi Wasylów (20), Jarosławowi Ściwiarskiemu (25),
Markowi Kurkierewiczowi (25), Henrykowi Peła (27),
Krzysztofowi Zarębie (29)
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