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„A potem wyszedł i ujrzał celnika, imieniem Lewi, siedzącego przy cle. I rzekł do niego:      
Pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim”  (Łuk.5.27-28). 

Dziś na tle panującego i wszechobecnego konsumpcjonizmu, gdzie człowiek stoi w centrum, postawa 
Lewiego świeci, jak jasna gwiazda. Trudno się przy niej nie zatrzymać i nie poddać refleksji swojego życia! 

Jak my wypadamy na jej tle?  Co dla nas dzisiaj znaczą słowa: Pójdź za mną? 

Gdy Bóg prawdziwie nas dotyka, to jesteśmy gotowi zostawić wszystko, co do tej pory było dla nas ważne. 
Autorytet i Słowa Jezusa wystarczą, by człowiek przewartościował swoje życie,  a możliwości jakie oferuje 
świat, przestają mieć znaczenie.

Czy jest coś, co muszę zostawić? Z czymś lub z kimś się pożegnać?

Lewi będąc poborcą podatku, pracował przy drodze z Damaszku do Akry, niedaleko od Kafarnaum. I to 
właśnie na tej drodze – jak ujmuje to jeden z przekładów Nowego Testamentu – „Wypatrzył go Jezus”, 
kierując do niego słowa: Pójdź za mną!  A ten w odpowiedzi, bez wahania,  dosłownie zostawia wszystko. 
Wstaje od swego stolika, by pójść za Jezusem.  

Spotkanie z Jezusem sprawiło, że Lewi stał się innym człowiekiem. Do tej pory był skupiony na sobie 
i swoim życiu, gdzie pieniądz i zysk jest najważniejszy. Teraz, będąc pod wpływem Słów Jezusa, staje się 
szczerym i ofiarnym Jego wyznawcą. 

Co się stało, że ten zdolny i wykształcony człowiek, który do tej pory racjonalnie i zimno kalkulował swoje 
życie, w pewnym momencie robi coś, co w pojęciu ludzkim jest nierozsądne, naiwne, a wręcz nawet głupie? 

Jeden z największych proroków, u kresu swoich dni dał dobrą radę, którą powinniśmy wszyscy przyjąć:                  
„On musi wzrastać, ja stawać się mniejszym.” (Jan 3.30). Dzięki Bogu, że jest to proces, który trwa przez 
całe nasze życie. Jego łaska i cierpliwość prowadzi nas w miejsca, w których kształtowani, stajemy się 
podobni do obrazu Jego Syna. Amen.

Istnieje niebezpieczeństwo, że rzeczy dobre mogą stać się ważniejsze, od najważniejszych.                                           
A zewnętrzne formy przysłonić nam istotę sprawy i zastąpić prawdziwe chrześcijańskie życie.

Ewangelista Łukasz pisze: „Gdy zaś szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą dokądkolwiek 
pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn człowieczy nie 
ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw 
odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś 
Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z 
tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się 
wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.” (Łuk.  9. 57-62). 

Pójście za Jezusem oznacza bezkompromisowość w stosunku do wielu, nawet dobrych dziedzin naszego 
życia. Bo „On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On też jest Głową 
Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.” 
(Kol. 1.17- 18).

Niezależnie od tego, czy jesteśmy na początku drogi za Jezusem, czy mamy duchowe doświadczenie, chcąc 
mieć Bożą aprobatę musimy poddać się pod stałą regułę – Pan musi być pierwszy! Im szybciej zdamy sobie 
z tego sprawę, tym lepiej dla nas. Bóg nie chce, byśmy czyniąc inaczej, ponosili jakąkolwiek szkodę.

A może są dziedziny w naszym życiu, gdzie nasz Zbawiciel nie ma jeszcze dostępu? 

Biblia przypomina, że On cierpliwie stoi u naszych drzwi i kołacze, gotowy wejść, jeśli mu otworzą 
(Obj. Jana 3.20). W takich momentach pojawia się dramat wielu ludzi, którzy chcieliby wpuścić Jezusa 
w swoje życie, ale boją się porządku, jaki on mógłby w nim zrobić. Chcą doświadczać Jego mocy, ale dalej 
trwają w swojej hierarchii wartości, nie podporządkowując się  hierarchii Bożej. 

PÓJDŹ 
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ZA MNĄ!

Bóg oddał wszystko co miał najcenniejszego 
i tego oczekuje w życiu swoich wyznawców.

Pastor Zbigniew Babicz
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Trzecia historia to historia „zaginionego syna”, który odchodzi 
z domu Ojca w buncie i nadziei „wolnego” życia z dala od 
rodzicielskiego domu. Będąc młodym, z pokaźną sumą 
pieniędzy, które zostały mu podarowane, wkrótce przekonuje 
się, czym jest prawdziwe życie.
Bowiem życie na własną rękę w krótkim czasie weryfikuje 
podjęte złe decyzje i stan w jakim się później znajdujemy. 
U tego młodzieńca pieniądze szybko się skończyły. Hulaszcze 
życie przyniosło twardą rzeczywistość wegetacji 
wśród trzody chlewnej, doskwierającego głodu i 
pragnieniem kawałka chleba. W domu Ojca było 
go pod dostatkiem, nawet dla sług. 
 Co pozostało? Oprócz koryta napełnionego 
świńskim omłotem, rozpierająca serce tęsknota za 
pobytem w Ojcowskim domu. Czego mu w tym 
domu brakowało , że podjął decyzję, by go 
opuścić, a przede wszystkim rozstać się 
z kochającym go Ojcem?

Jak to dobrze, że Pan Jezus nie stroni od grzeszników i z nimi 
zasiada do stołu. Jak to dobrze, że Pan Jezus nie gardzi żadnym 
człowiekiem, ale szuka tych, którzy się w życiu pogubili.

Jesteśmy pewnie świadomi tego, iż Pan Jezus nie przytacza owe 
historie tylko dlatego, by opowiedzieć coś o smutku utraty 
czegokolwiek co możemy utracić.

Druga historia to historia zagubionego pieniążka. Oto niewiasta 
mająca dziesięć drachm gubi jedną z nich. Ta drachma musiała 
być niepostrzeżenie przez nieostrożność upuszczona przez ową 
kobietę i gdzieś się zawieruszyła. I choć to tylko jedna 
z dziesięciu to jednak duża i bolesna strata.

W pierwszej pasterza, któremu zaginęła owca. Nie wiadomo 
czy to wina pasterza, który nie upilnował owcy, czy samej owcy, 
która być może oddaliła się od stada szukając bardziej zielonej 
trawy. Tak się przecież zdarza i czasem owcom wydaje się , że 
trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Wtedy 
oddalają się od stada i często popadają w różne nieszczęścia 
wikłając się w przeróżne cierpienia i kłopoty.

Trzy podobieństwa opowiedziane przez Jezusa są spięte jakby 
wspólną klamrą, wspólnym mianownikiem. Wszystkie 
opowiadają o tym, iż stało się coś złego i niedobrego. Pierwsza 
z nich opowiada o zgubionej owcy (w. 4-7), następna 
o zgubionej drachmie (w. 8-10) i w końcu trzecia – najbardziej 
znana, o zgubionym synu marnotrawnym (w.11-24). Każda 
z tych historii to opis innej przyczyny owego smutnego 
wydarzenia i przeżycia.

Jak to dobrze, że te trzy historie choć rozpoczynają 
się wielkim smutkiem, to jednak każda z nich 
kończy się radośnie. To, co wydaje się na początku 
złe, może być obrócone w dobre. To, co napawa 
smutkiem może być obrócone w niewymowną 
radość. Po burzy przychodzi słońce, po czarnej nocy 
jasny dzień.

W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza zapisane zostały trzy historie 
opowiedziane przez Pana Jezusa. Opowiedział je gdyż: „zbliżali 
się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać”. 
Natomiast: Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: 
Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi ( w. 1 i 2).

Jest i trzecia historia. Dotyczy Boga Ojca, który wypatruje 
zbuntowanego syna. 

„A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje 
i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje 
przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, 
gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!” ( w. 5 i 6).

Tak więc: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga 
i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami

A co ze zgubioną drachmą? Czyż kobieta, „gdy zgubi jedną 
drachmę, nie bierze świecy, nie umiata domu i nie szuka 
gorliwie, aż znajdzie?”( w. 8). To ona przeszukuje wszystkie 
zakamarki swego domu szukając tej jednej, która gdzieś się 
zapodziała. Czy nie może czuć się szczęśliwą posiadając 
jeszcze 9 drachm? Czy nie powinna pogodzić się ze stratą i nie 
zaakceptować ów brak utraconej jednej drachmy? Nie, ona 
bierze świecę, by rozświetlić każdy zakątek swego domu, 
wymiata wszystko, co jest śmieciem i zbędne, tylko po to, by 
odnaleźć to, co cenne. Gdy zaś ją znajduje pojawia się radość! 
Czytamy bowiem: „ A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz 
sąsiadki i mówi: Weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, 
którą zgubiłam.” (w.9)

Po dobrym Pasterzu pojawia się więc druga osoba Trójcy 
świętej. Bo czyż to nie Duch Święty penetruje nasze serca? Ta 
boska Osoba zagląda do każdego miejsca i zakątka naszej duszy. 
To Duch Święty oświeca nasze serca i czyni je czystym, 
wymiecionym z każdego grzechu, tak by w owym naczyniu 
glinianym odnaleźć i pozostawić to, co jest prawdziwym 
skarbem.

W tej historii Pan Jezus nie mówi już o owcy czy 
drachmie. Nie mówi o rzeczach materialnych, które 

mogą być utracone, ale mówi o CZŁOWIEKU, 
mogącym zginać na zawsze.

Owcę szuka Pasterz. To sam Pan Jezus jest naszym najlepszym 
Pasterzem. On zostawia Swoje stado 99 owiec, by szukać tej 
jednej zaginionej, poranionej, zaplątanej, bezsilnie beczącej, 
uwikłaną w swoich biedach i problemach. „Idzie za zgubioną, 
aż ją odnajdzie”.

Pewnie głośno nawołuje i pewnie uważnie 
słucha, czy owca gdzieś nie kwili zaplątana 
w jakieś gęstwinie. Jaka radość, kiedy ją 
wreszcie odnajduje.

Miłosierny, kochający Ojciec otwiera szeroko swoje 
ramiona i równie szeroko otwiera drzwi swego domu, dla 

tych, „którzy byli umarłymi, ale ożyli, którzy zginęli, ale 
odnaleźli się” (w. 24).
Czy ktoś może zrozumieć tę ojcowską miłość? Czy ktoś może 
na nią zasłużyć? Z pewnością nie ci, którzy wybrali życie z dala 
od Niego. Tylko właściwa ocena swego położenia, decyzja 
powrotu do domu i szczere wyznanie swego grzechu Bogu 
Ojcu, przywraca radość z przywróconego dziedzictwa 
i właściwego miejsca. Tego miejsca, gdzie On przebywa.

Z niecierpliwością każdego dnia czeka na powrót 
swego utraconego dziecka. Ktoś słusznie zauważył, 
iż ta historia nie jest tylko o marnotrawnym synu, ale 
przede wszystkim o kochającym Ojcu gotowym 
przebaczyć i przywrócić godność swemu dziecku. 
Serce Ojca pęka z żałości, kiedy widzi Swoje 
stworzenie w obdartych łachmanach, samotne 
i głodne przy korycie świńskim. Miejsce syna jest 
w domu Ojca.

„Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się 
upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują upamiętania”( w. 7).

Bowiem wszystkie te historie przedstawiają sytuacje w jakich 
może znaleźć się człowiek, a z których wyrywa go Pan. Nic sami 
bez Niego nie możemy uczynić. 

I znowu Pan Jezus odnosi tę historię do radości nieba. „Taka, 
mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym 
grzesznikiem, który się upamięta”. ( w. 10)

Głęboki sens owej przypowieści Pan Jezus kończy, powiadając:

 wszystkimi.Amen” (2 Kor. 13,13).

Trzy historie

Pastor senior Piotr Karel



Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, 
że jestem marionetką i podarował mi 

odrobinę życia, wykorzystałbym ten 
czas najlepiej jak potrafię.

Gdyby Bóg podarował mi odrobinę 
życia, ubrałbym się prosto, 

rzuciłbym się ku słońcu, odkrywając 
nie tylko me ciało, ale moją duszę. 
Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są w błędzie myśląc, że 
nie warto się zakochać na starość. Nie wiedzą bowiem, że 
starzeją się właśnie dlatego, iż unikają miłości! Dziecku 
przyprawiłbym skrzydła, ale zabrałbym mu je, gdy tylko 

nauczy się latać samodzielnie. Osobom 
w podeszłym wieku powiedziałbym, że 
śmierć nie przychodzi wraz ze starością, 
lecz z zapomnieniem (opuszczeniem). 

Nauczyłem się, że kiedy nowo 
narodzone dziecko chwyta swoją 

maleńką dłonią, po raz pierwszy, palec 
swego ojca, trzyma się go już zawsze.

Tylu rzeczy się nauczyłem. Nauczyłem się, 
że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, 
zapominając, że prawdziwe szczęście kryje 
się w samym sposobie wspinania się 
na górę.

Prawdopodobnie nie powiedziałbym 
wszystkiego, o czym myślę, ale na 
pewno przemyślałbym wszystko, 
co powiedziałem.  Oceniałbym rzeczy 
nie ze względu na ich wartość, ale na ich 
znaczenie. Spałbym mało, śniłbym 
więcej, wiem, że w każdej minucie 
z zamkniętymi oczami tracimy 
60 sekund światła.Szedłbym, kiedy inni 
się zatrzymują, budziłbym się, kiedy 
inni śpią.

Nauczyłem się, że człowiek ma prawo 
patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, 
kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.  
Jest tyle rzeczy, których mogłem się od was 
nauczyć, ale w rzeczywistości na niewiele 
się one przydadzą, gdyż, kiedy mnie włożą 

do trumny, nie będę już żył. Mów zawsze, co czujesz, 
i czyń, co myślisz. Gdybym wiedział, że są to ostatnie 
minuty, kiedy Cię widzę, powiedziałbym „kocham Cię”, 
a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz. Zawsze 

List Gabriela Gracii 
Marqueza,  
74 letniego pisarza 
kolumbijskiego chorego na 
raka.

więc okaż swym przyjaciołom 
i bliskim, 

jak bardzo są ci potrzebni.

Bądź zawsze blisko tych, 
których kochasz, 

mów im głośno, jak bardzo ich 
potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla 

nich dobry, miej czas, aby im 
powiedzieć „jak mi przykro”, 

„przepraszam”, „proszę”, „dziękuję” 
i wszystkie inne słowa miłości, 

jakie tylko znasz. 
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje 

myśli sekretne, 

Gdy znajdziemy czas,on szybko jak potok płynie w dal,

cieszmy się każdą chwilą,żeby nie było nam żal.

Nie doceniamy tego co już mamy, szukamy czegoś,czego nie znamy.

I choć bardzo chcemy zatrzymać czas, on ciągle pokonuje nas.

Nie mając czasu, bądźmy przy Panu blisko, 

On zawsze ma czas, to z nim przetrwaliśmy wszystko.

Możemy je pielęgnować w sobie, zapamiętać  w swojej głowie,

gdy minie czas i nas zasmuci, to miłe wspomnienie do nas powróci.

Jest czas rodzenia a potem radość z nowego istnienia.

Jest czas płaczu i lamentu, co oczyszcza wnętrze aż do szczęśliwego 

momentu.

Są to nasze wspomnienia, to jedyne co się nie zmienia.

Jest czas narodzin i czas zgonu, tak jak czas zasiewu i czas plonów.

Idźmy z tym czasem,danym nam przez życie,

bo minuty, godziny upływają cicho i skrycie.

Czas przemija, odchodzi w zapomnienie, tylko wiara ma sens 

i znaczenie,

Choć nie zawsze mamy czas, szarym dniem zajęci, 

codziennie o Tobie Panie myślę i mam Cię w mej pamięci.

Stracony czas Panie po nocach nam się śni, przez lata i kolejne dni.

Myśli codziennie w dal ulatują, tylko my wiemy, co nasze serca czują.

Cieszmy się czasem jako pięknym od Boga darem,

niech nas przenika, niech w nas tkwi, przez wiele cudownych dni.

Ale wczorajszy czas to sprawia, że coś jednak po sobie zostawia.

W trudnych chwilach Jego czas był niezwyciężony, 

w dniach radości, rozterek w swej sile zdwojony.

Nie marnujmy czasu, bo piękny jest Boży świat, dbajmy o niego,

czas ucieka i nasz też się skończy, ale miłość do Pana wszystkich nas 

łączy.

nieważne ile zostało nam lat.

s.Terenia Kaliś 

Dl a t e g o  n i e  
zwlekaj, uczyń 

to dzisiaj, bo jeśli się 
o k a ż e ,  ż e  n i e  
doczekasz  ju t ra ,  
będziesz żałował 
dn i a ,  w  k tó rym 
zabrakło ci czasu na 
jeden uśmiech, na 
jeden pocałunek, że 
byłeś zbyt zajęty, by 
p r z e k a z a ć  i m  
ostatnie życzenie. 

jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość 
zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę, 
i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym 
ci powiedzieć jak bardzo cię kocham i że nigdy cię 
nie zapomnę. Jutro nie jest zagwarantowane 
nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że 
dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których 
kochasz.

Czas
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a akceptacja i zrozumienie – praktyczne, a łagodność – 
sposobem życia.

co zewnętrzne, wyglądają tak realnie, a potwór jest tylko 
mirażem. Gdybym miał ponownie 21 lat drążyłbym ten 
mój wewnętrzny świat i w tych ciemnościach pod 
deskami podłogi znalazł uzdrowieńczy dotyk Chrystusa.

Te dziecięce rany, ten ukryty gniew, te długo ukrywane 
wspomnienia, skradają się jak potwór w piwnicy, 
czekając latami, a nawet dziesięcioleciami, aby podnieść 
się i dokonać zniszczeń. Ukrywanie potwora i udawanie, 
że go nie ma tam na dole, jest niebezpieczną zabawą. 
Pojawia się pokuszenie, aby stworzyć alternatywną 
rzeczywistość, w której sukces, osiągnięcia i to, 

 

Miłosierdzie sprawia, że miłość staje się realna, 

 

Prawdopodobnie nie jest możliwe przeżyć 21 lat, 
a co dopiero 64, bez zranień wewnętrznego 
człowieka – głębokich ran, które wymagają Bożej 

łaski uzdrowienia. Im częściej jestem świadkiem 
wewnętrznego uzdrowienia i im bardziej trafiam na 
swoje własne, wewnętrzne rany, tym bardziej szkoda mi, 
że nie umiałem wcześniej dopuszczać Mesjasza, aby 
dotykał w mym życiu moich wewnętrznych zranień.  

Tuż przed śmiercią mojego przyjaciela, Jamie 
Buckingham, poprosiłem go o słowo mądrości. 
Powiedział: „Lepiej być dobrym, niż mieć rację”. 

W wieku 21 lat bardzo agresywnie broniłem swojej 
pozycji. Dyskutowałem z nastawieniem na zwycięstwo, 
nie troszcząc się o serce mego „adwersarza”, który mógł 
nim wcale nie być. Zrobiłem z dyskusji ,,sport 
kontaktowy”. Głosząc, spuszczałem „złe psy 
z łańcucha” (ang. idiom pozostały po walkach psów – 
przyp.tłum.), ku zadowoleniu publiczności. Gdybym 
mógł podróżować w czasie i znalazł się z powrotem na 
ziemi w wieku 21, byłbym bardziej dobry i mniej 
zainteresowany tym, aby mieć rację. Zbyt wielu młodych 
ludzi za mało interesuje się dobrocią. 

Odkryłem to, że w kościele jest wielu ludzi, którzy chcą, 
aby ci krnąbrni „dostali to, na co zasługują”. Tak często 
brakuje miłosierdzia wśród uczniów Chrystusa, który 

w Swym najsłynniejszym Kazaniu na Górze błogosławił 
miłosiernych. Gdybym ponownie miał 21 lat uczyłbym 
się miłosierdzia i wprowadzał je w życie wiedząc, że sam 
będę go kiedyś potrzebował. Kościoły, rady, denominacje 
i poszczególni wierzący, którzy łakną sprawiedliwości, 
gdy upadnie kolega, mogą zasiewać gorzkie plony. 
Napawają się grzechami innych, upokarzają upadłych 
i domagają się, aby  administracyjnie wyłomotać im 
skórę. Konkurencyjność i legalizm to śmierć dla 
miłosierdzia. 

życie

W Bird-in-Hand, w stanie Pennsylvania, w samym sercu kraju Holendrów (Dutch country), 
w kuchni u Amiszów zobaczyłem napis, którego nigdy nie zapomnę: 

„Za szybko stary, za późno mądry”. 

„Co by było, gdybyś mógł mieć 21 lat i wiedział to, co wiesz teraz?” Wydawało się to bardzo pociągające, lecz prosiło się 

Myśl wydała mi się mało interesująca, lecz poczynił intrygującą kontrofertę: 

Mam teraz 64 lata. Napis mówił prawdę. Ostatnio pewien przyjaciel powiedział, że chciałby mieć znowu 21 lat. 

Kiedy to przeczytałem, wydawało mi się, że warto to zapamiętać, ale nie sądziłem, żeby to miało jakieś większe znaczenie.

Proponuję 10 rzeczy, z których żadna nie znalazłaby się na mojej liście priorytetów, gdy byłem młodzieńcem. 

o pytanie: „Co (jeśli wiem o tym dopiero teraz) chciałbym wiedzieć, gdy miałem 21 lat?”. 

Miałem wtedy 21 lat. Teraz te słowa mają już konkretne znaczenie, choć trudno mi sobie przypomnieć dom farmera. 

ZA SZYBKO STARY

lepiej być dobrym, 
niż mieć rację

wewnętrzne uzdrowienie 
jest ważniejsze 

niż zewnętrzne powodzenie 

miłosierdzie góruje 
nad sprawiedliwością

Mark Rutland
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Wypisują na Tweeterze raniące słowa, jak trujące ptaki 

prawda uwalnia i ... niszczy 

 

że mnie co najmniej to okaleczy, a być może zabije. 
Teraz wiem, że niewiele jest prawdziwej pełni, która

 

 
(ptaki, których zjedzenie bądź dotknięcie jest trujące – 
przyp.tłum.). Dowcip, szyderstwo, kwas i brak dobroci. 
Bardziej wolą być „mądrzy” niż dobrzy. Na światowych 
rynkach spadła wartość łagodności: gdybym miał znowu 
21 lat chciałbym znać wartość dobrego słowa.

na każdy temat. Chcę wiedzieć, 
rozumieć i iść głębiej.

Ten tajemny paradoks był ukryty przede mną, gdy 
miałem 21 lat. Bałem się złamania, uciekałem 
przed nim, a gdy za bardzo się zbliżyłem, 

walczyłem z nim z całej siły. Gdybym tylko wiedział 
wtedy, że złamanie jest kluczem do mojej pełni, tak 
wiele strachu zostało by zdjęte ze mnie. Sądziłem, 

Szkoda, że nie zmieniłem 
dzieciom więcej pieluszek, 
zamiast zostawiać to żonie. 
Szkoda, że nie podałem im 
więcej posiłków, nie przeniosłem 
do domu więcej siatek, 

Jestem rektorem uniwersytetu Oral Roberts 
Univesity (ORU), który jest wspaniałą uczelnią. Nie 
chodzi mi o to, że wyższe wykształcenie nie jest 

ważne, mówię jedynie, że nienawidziłem zdobywania 
wykształcenia. W wieku 21 lat byłem nieszczęśliwym 
uczniem ostatniego roku Koledżu. Byłem 
nieszczęśliwym uczniem od pierwszej klasy przez 
wyższą szkołę i zdobywając stopnie naukowe. Byłem 
nieszczęśliwy, ponieważ nie rozumiałem związku 
między edukacją, a uczeniem się. Gdybym miał znowu 
21 lat, też poszedłbym do koledżu, lecz tym razem 
poszedłbym po to, aby się uczyć, a nie żeby skończyć. 
Uwolniłbym swoją ciekawość, uchwycił się procesu 
uczenia, mniej martwił się o stopnie, a bardziej cieszył 

uczeniem się. Jakże to dziwne, że 
teraz, w tym wieku, w którym 
jestem, bardzo lubię się uczyć. 
Czytam żarliwie 

Gdybym miał znowu 21 lat, 
zabrałbym to ze sobą do szkoły.

Handlowcy „sukcesu” współczesnego chrześcijaństwa, 
otoczeniu swoimi świtami, wysoko stawiają na obsługę 
ich samych. Gdy byłem pastorem, kościół który 
prowadziłem, zaprosił do usługiwania pewien zespół. 
Lista wymagań, w tym konkretny gatunek pomarańczy, 
które miały być podzielone na równe ćwiartki (nie 
żartuję), miała pięć stron. Zrezygnowaliśmy. Dziś 
chciałbym, żebym jako 21 latek wiedział o tym, jak 
płytki jest ten cały zewnętrzny 
blichtr. Szkoda, że wtedy nie 
wiedziałem, iż Chrystusowi 
bardziej zależy na tym, abyśmy 
troszczyli się o innych, a nie inni 
o nas. 

 

nie wypływa z prawdziwego złamania.

Jezus powiedział: „Poznacie prawdę i prawda was 
wyswobodzi”. Mój przyjaciel, Jamie, dodał: „Lecz 
najpierw cię unieszczęśliwi”. To prawda. Jest taki 
popularny wśród wielu młodych dorosłych zwrot, który 
podoba mi się pomimo mojej niechęci do tych 
„popkulturowych tekstów”. Mówią często: „Nie 
udawaj” (oryg.: „Keep it real”). Nie znam całego 
znaczenia tego zwrotu, ale wiem, o co mnie chodzi. 
Szkoda, że kiedyś nie wiedziałem o tym, aby się nie bać 
prawdy o sobie. Szkoda, że nie wiedziałem, że warto 
jest przejść chwilowe nieszczęście poznania prawdy, aby 
żyć w wolności, którą ona niesie.

nie przytrzymałem więcej drzwi 
i nie ulżyłem innym większej ilości ciężarów.

 

Są takie rzeczy, relacje i serca, które raz złamane, 

 

Szkody, wypowiedziane beztroskie i niewrażliwe słowa,  
mogą zostać przebaczone, lecz zniszczenia przez nie 
spowodowane mogą nigdy ponownie nie być już 
odbudowane. Gdy miałem 21 lat chciałem, aby mi 

o czystej radości dawania. Wiem, że Bóg będzie nam 
błogosławił, gdy dajemy i czasami robimy z tego sposób 
na zarabianie. Szkoda, że nie zdawałem sobie sprawy 

Nie jest to najszczęśliwsza prawda, którą chciałbym, 
znać dawniej, lecz jedna z tych najbardziej 
otrzeźwiających. Gdybym wtedy o tym wiedział, 
byłbym mniej twardy, nieczuły, mniej lekkomyślny, 
a bardziej uważał na koszty. 

nie dadzą się „naprawić” aktem przebaczenia. 

i jestem dziś dzięki jego prawdziwości błogosławiony. 
Niemniej, szkoda, że mając 21 lat, nie wiedziałem 

Wierzę w prawa zbiorów. Jeśli istnieje takie miejsce, 
gdzie rozumie się znaczenie „ziarna wiary” to jest nim 
ORU. Ziarno wiary nie jest dla mnie czymś nowym. 
Wierzyłem w nie mając 21 lat. Praktykowałem je 

z radości jaką daje hojność. Dawałbym wtedy więcej, 
rozkoszował się więcej tym dobrem, które sprawia 
dawanie, a mniej otrzymywanym zwrotem.

lepiej służyć
niż być obsługiwanym 

większą wartość ma uczenie się 
niż wykształcenie 

złamanie jest drogą do pełni, 
wewnętrznej spójności 

przebaczenie 
nie załatwia wszystkiego 

słodsze jest dawanie 
niż zdobywanie 
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Widać to, że przez całe nasze życie, bez względu 
na wiek, konflikty są nieuniknione. Szkoda, że 
będąc młodszy nie wiedziałem 

o tym, że rozmawianie z Bogiem jest o wiele lepsze niż 
rozmawianie z ludźmi. W wieku 21 lat, prawdopodobnie 
ze względu na młodzieńczą ignorancję, myślałem, 

Gdybym miał ponownie 21 lat, spędzałbym więcej czasu 
mówiąc do Boga, a mniej (znacznie mniej) przekonując 
innych do tego, co ja chcę. Szkoda, że nie miałem więcej 
wiedzy, gdy miałem 21 lat. 
Może zastanawiałem się wtedy nad jedną czy dwiema 

10 postawach chciałbym wiedzieć, wierzyć w nie 
i czynić. 

przebaczano, ale szkoda, że nie chciałem wyrządzać 
mniej krzywdy.

 
Widziałem, jak Bóg wyłącznie przez modlitwę zmienia 
wokoło serca, organizacje, topi opozycję, wszędzie tam 
gdzie żadne przekonywanie nie mogły zrobić niczego. 

Nie sądzę, abym znowu miał 21 lat, lecz gdyby się to 
zdarzyło, gdyby jakiś zły geniusz zmusił mnie do 
powrotu i przeżycia całego życia ponownie, to o tych 

z tych prawd, lecz wątpię czy doceniałem pełną ich 
wartość. 

że mogę przepchać gadaniem swój sposób na wszystko. 
Samowystarczalność, niebezpieczne nawyki rodzą brak 
modlitwy. Im jestem starszy, tym bardziej okazuje się, że 

kryzysy prowadzą mnie szybciej na kolana, a coraz 
wolniej do telefonu. 

modlitwa jest skuteczniejsza 
od przekonywania 

Spytałem pewną parę staruszków, 
jak wytrzymali ze sobą 50 lat?

Odpowiedzieli: „Bo widzi Pan, urodziliśmy się w czasach, 
kiedy jak coś się psuło, to się to naprawiało, 

a nie wyrzucało do kosza.”

Wręcz przeciwnie. Każdego dnia pracujmy nad 
nim, gdyż wszelkie zaniedbania zadziałają kiedyś 
na naszą niekorzyść.

- słuchać, kiedy współmałżonek chce ci coś 
powiedzieć, nie przerywać jego wypowiedzi. 
Słuchanie to trudna umiejętność, wymaga 
cierpliwości, ale zawsze zostaje nagrodzona.

Pamiętajcie o Bogu. On jest twórcą małżeństwa. 
Będzie błogosławił związek, w którym bierze się 
pod uwagę Jego zalecenia zawarte w Bożym 
Słowie.

- przepraszać, kiedy stracisz kontrolę nad sobą, 
kiedy zamienisz dyskusję w kłótnię albo 
potraktujesz go niesprawiedliwie. 

Pamiętaj, więc by:

z miłością działa dużo bardziej skutecznie niż 
nieprzyjemny komunikat, który nie niesie ze sobą 
niczego, oprócz wzajemnej niechęci.

Przeprosiny to oznaka dojrzałości.

- komplementować swojego współmałżonka, 
chwalić jego osiągnięcia, doceniać drobne gesty, 
przyjmować jego pomoc.

- spędzać jak najwięcej czasu ze sobą. 
Rozmawiajcie także o czymś innym, niż bieżące 
sprawy.

Dbajmy o swój związek z takim samym 
zapałem, jak w dniu kiedy zaczęliśmy być 
razem. Fakt, że jesteśmy już 

małżeństwem nie oznacza, że rozwój związku 
będzie odbywał się bez naszego udziału. 

- nie krytykować. Oszczędzałaś/-eś partnerowi 
krytyki, gdy byliście w sobie do szaleństwa 
zakochani? Na pewno tak było! Teraz, zanim 
to zrobisz zastanów się. Konstruktywna uwaga 

kilka rad dla małżeństw

Pojęcie bratniej duszy ma swój początek w pierwszym 
małżeństwie – małżeństwie Adama i Ewy. To, co Bóg już na 
wstępie uznał za „niewłaściwe” miało związek z samotnością 
Adama. Boskim ideałem jest posiadanie przez każdego mężczyznę 
i każdą kobietę bratniej duszy w swoim współmałżonku, osobie 
przeciwnej płci, która będzie naszym doskonałym uzupełnieniem. 
Bóg był pierwszym anestezjologiem i uśpił Adama. 
Był też pierwszym chirurgiem, kiedy usunął jego żebro. 
Stał się również pierwszym mistrzowskim artystą, kiedy 
uformował z tego żebra kobietę. Był także pierwszą ,,swatką”, 
podobnie jak Ojcem Panny Młodej, kiedy Ewę oddał Adamowi. 
Ten był tak podekscytowany, że powiedział: „Kość z mojej kości, 
ciało z mojego ciała. Będzie się nazywała kobietą”. 

„Lepiej jest dwóm niż jednemu...”  –  Księga Koheleta 4:9

Czy jesteś dla swojego współmałżonka bratnią duszą? 

Każdy z nas szuka bratniej duszy, prawdziwego przyjaciela 
– osoby, która wniosłaby coś do naszego życia i której 
życie moglibyśmy uczynić bogatszym.

Bo to jest właśnie to, czego Bóg chce dla Twojego małżeństwa.



Świat jest zbawiony przez Jezusa 
Chrystusa, ale też dzięki cierpliwości 
Boga Ojca, który daje każdemu czas, 
by właściwie wykorzystał swoje życie, nawrócił się, 
i doszedł kiedyś do wiecznego szczęścia w Niebie. 
Ale my gonimy w piętkę, życie toczy się i zapominamy. 
Lato zmienia się teraz w jesień, wracamy do naszych 
obowiązków i po prostu zapominamy. Czy też tak masz? 
Po urlopie przyczepiasz się znowu do jakiejś sprawy, idei 
lub pragnienia, jak rzep do psiego ogona. Żyjesz tym, 
nawet nie wiedząc, że życie staje się rozhulanym 
bączkiem, który wprawiłeś(aś) znowu w ruch, a horyzont, 
który się przed Tobą roztacza, nie jest wcale Niebem.  
Cierpliwość jest ważna, ale jak każdej umiejętności trzeba 
się jej nauczyć, więc niecierpliwość jest powszechna. 
Cierpliwość wymaga od chrześcijanina studiowania 
Słowa Bożego i nieustannej jego praktyki. Jeśli lepiej 
zrozumiesz Słowo Boże, będziesz wiedział(a), jakiego 
postępu można się spodziewać, a także będziesz w stanie 
dostrzec, że Bóg ma dla Ciebie plan i ma na niego czas. 
Zaczniesz zauważać wtedy oznaki pozytywnej zmiany – 
zobaczysz, że rzeczy rzeczywiście się dzieją. 
Niecierpliwość pojawia się, gdy nie rozumiemy, na czym 
to polega. Opanowanie jakiejkolwiek umiejętności – 
nauki języka, gry na instrumencie, gotowania – zajmie 
trochę czasu. Jeśli spodziewasz się zostać ekspertem 
w ciągu kilku dni, prawdopodobnie zniechęcisz się 
i zrezygnujesz, niecierpliwość cię bowiem pokona. 
Ale jeśli skupisz się nie na wynikach, ale na swoich 
postępach, możesz zobaczyć natychmiastowy wzrost 
swoich umiejętności – a zobaczenie, że coś się dzieje, 
zmniejszy Twoja niecierpliwość. 

Siedzę właśnie w pociągu. Przede mną pięć i pół godziny 
jazdy, a ja już robię się niecierpliwa. Dopiero ruszyliśmy, 
a ja chciałabym być już na miejscu. Cierpliwość – 
wspaniała cnota chrześcijańska – jak często jednak dla 
nas trudna, przecież my nie mamy dzisiaj na nią czasu. 
Pomyślałam, że ta podróż może być fantastycznym 
czasem na zatrzymanie się i porozmyślanie o cierpliwości 
i o Bożym czasie. Po co nam cierpliwość? Otóż 
cierpliwość pozwala osiągnąć nam zamierzone cele, 
i zbudować życie jakiego się pragnie. „Niechaj Pan 
skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 
Chrystusowej.” 2 Tes. 3:5. Jezus przyszedł, aby dać nam 
życie, prawdziwe życie, obfite życie, pełne życie. O to 
chodziło w krzyżu. Zajął na nim nasze miejsce. Spłacił 
w ten sposób nasz dług. Wyszedł nam na przeciw, abyśmy 
mogli przeżyć Jego moc zmartwychwstania! 
„Po to właśnie się trudzę walcząc Jego 
mocą, która potężnie działa we mnie.”  
List do Kolosan, 1:29.  

Znajomość Słowa Bożego 
minimalizuje niecierpliwość, 
ponieważ jesteśmy zajęci 
wykonywaniem planu Bożego. 

W mieszkaniu, w którym mieszkam mam kilka rzeczy, 
które mają dzisiaj dla mnie wyjątkowe znaczenie, 
ponieważ przypominają mi tę prawdę. Niektórzy mogą się 
zastanawiać, dlaczego wymieniam akurat te rzeczy, ale to 
takie, nazwijmy, moje małe własne rekwizyty, żebym 
właśnie o Bożym planie dla mnie i Bożym czasie nie 
zapomniała. Rzeczy te są dla mnie wizualnymi 
przypomnieniami, dzięki którym pamiętam o tym, czego 
Bóg nauczył mnie podczas mojej dotychczasowej 
życiowej drogi. 
Należą do nich moje ulubione puzzle, które przypominają 
mi, że: „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani 
według [Jego] zamiaru.” List do Rzymian, 8:28. Nie 
musisz rozumieć elementów układanki swojego życia. 
Mają sens dla Boga. Skup się na skończonym obrazie, 
w którym On pracuje przez ciebie… nawet teraz. Lubię 
też spoglądać na mój ulubiony kubek, który pozostawiam 
dzisiaj jednak zawsze pusty. Przypomina mi on bowiem 
wtedy, że muszę pozostać pustym naczyniem, przez które 
Bóg może przelać swoje życie. Każdego dnia Jego 
pragnieniem jest żyć we mnie Jego słowem i życiem. 
Muszę pozostać pusta, aby być Nim napełnioniona. Przed 
przeprowadzką do Kołobrzegu dostałam drobny 
upominek od drogiej mi osoby, do dzisiaj go jednak nie 
otworzyłam – przypomina mi on, że każdy nowy dzień 
jest darem i że muszę w pełni stawić się w obliczu tego 
cudu Bożego daru, który otrzymuje każdego następnego 
dnia. Przypomina mi on również, abym była wdzięczna, 
żyjąc z oczami szeroko otwartymi na Boga we wszystkich 
zwykłych rzeczach w moim życiu. Pan powołał nas, 
abyśmy byli jego codziennymi naczyniami! A o czym Ty 
musisz dzisiaj sobie przypomnieć? Może tez możesz 
umieścić coś w swoim domu, co przypomni Ci, ze warto 
praktykować cierpliwość i uważność na Boga, bo 
wszystko zależne jest od czasu i ostatecznie od Boga.

Tego uczy nas właśnie Słowo Boże. Bóg konsekwentnie 
uświadamia nam, że poruszamy się często zbyt szybko 
i często wtedy musimy zwolnić, aby nauczyć się poruszać 
wolniej i według Bożego planu dla nas. Podejmując 
samemu ważną decyzję, można łatwo stać się 
niecierpliwym i po prostu podjąć decyzję w emocjach, ale 
jeśli zrozumiesz Słowo Boże, wtedy zrozumiesz, ze warto 
Bogu zaufać. „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona 

godzina na wszystkie sprawy pod 
niebem.” Księga Koheleta 3:1. 

MYŚLI BIEŻĄCE

Edyta A. Kocur

margines na człowieczeństwo

Małe przypomnienie: 
Wszystko zależne jest od czasu 

i ostatecznie od Boga
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W moim życiu wydarzenia zeszłego roku zmieniły wszystko, 
dosłownie, dzisiaj czuję, jakbym narodziła się na nowo, mój 
świat został przewartościowany, ale doświadczyłam i nadal 
doświadczam Bożej laski i błogosławieństwa każdego dnia, 
za co Bogu dzisiaj tu w Waszej obecności dziękuję.  

Wraz z upływem czasu i dorastaniem byłam coraz bardziej 
niezadowolona z kościoła. Nabożeństwa skupiały się 
głównie na długim i nudnym wykładzie księdza, który dla 
mnie nie był, ani interesujący, ani pouczający. 
Z perspektywy czasu moja wiara stała się martwa. Nigdy nie 
czytałam Biblii, nie wiedziałam nawet, ze można mieć 
własną i czytać ją samodzielnie, rzadko się modliłam, bo nie 
wiedziałam po prostu jak, a z czasem pozapominałam 
wyuczone niegdyś na katechezie modlitewne rymowanki 
i wierszyki. 

Dorastałam w atmosferze „wolności” od kościoła, choć 
spuścizna chrześcijańska była zawsze obecna w mojej 
rodzinie. Moi rodzice, mama Ninka i tata Wiesiu, uczyli mnie 
i pielęgnowali w naszym domu wartości chrześcijańskie, za 
co jestem im bardzo wdzięczna. Chodziliśmy czasem do 
kościoła, głównie jednak z okazji rodzinnych uroczystości 
oraz większych chrześcijańskich świąt, ale nie znałam żadnej 
społeczności kościelnej, do której czułabym przywiązanie.  

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty 
jesteś ze mną.” 

Msze w Sentrums były niesamowitym przeżyciem, 
z radością czekałam na te spotkania niedzielne, pomimo, że 
wtedy nie rozumiałam, że to co się tam działo to była po 
prostu realna obecność Boga wśród nas. To, czego tam 
doświadczałam, było czymś fantastycznym, czułam, że 
jestem częścią czegoś większego i lepszego niż do tej pory. 
Patrząc jak wszyscy radośnie wielbią Pana z uniesionymi w 
górze rękami, było czymś naprawdę niesamowitym.  

Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 
dowiadujemy się więcej o obecności Boga w ciemnej dolinie 
niż na szczycie góry. W ciemnej dolinie jest wbrew pozorom 
ogromna wartość. Bóg nie prowadzi nas przez nią, aby nas 
zniszczyć, ale robi to, aby rozwinąć naszą wiarę. Chwile, w 
których czujemy się bezradni, to chwile, w których pokornie 
szukamy Boga i On się nam wtedy objawia. Bóg na nas czeka 
i On ma czas, to On nim zarządza, nie my.  

Tym sposobem, dzięki córkom, ponownie trafiłam do zboru 
protestanckiego i społeczności, która tym razem stała się 
moją prawdziwą duchową rodziną i centrum mojego 
duchowego życia. Od tamtej pory zaczęłam uczęszczać 
regularnie na spotkania. Chociaż nie rozumiałam 
wszystkiego, co się tam ze mną działo, to w sposób całkowity 
je pokochałam. Podczas tych spotkań odkrywałam po woli 
kwestie wiary i zabierałam z nich jednocześnie ze sobą tak 
wiele na cały kolejny tydzień. 

Interesującym i istotnym faktem w tej historii jest, że gdy 
nasze córki podrosły na tyle, żeby móc samodzielnie 
zadecydować o swojej tzw. „wolności” od kościoła, wkrótce 
do domu za płotem wprowadziła się nowa rodzina, 
przesympatyczni sąsiedzi, Norweg i Macedonka – 
Per Eivind i Vesna, którzy jak się ku naszemu zdziwieniu 
okazało – byli młodym małżeństwem pastorów z lokalnego 
kościoła norweskiego zielonoświątkowców pod nazwą 
Sentrums, czyli Centrum. Szybko się zaprzyjaźniliśmy 
i pomagaliśmy sobie jak to sąsiedzi. Per Eivind i Vesna mają 
dwie przeurocze córeczki, sporo młodsze od naszych córek, 
które czasem potrzebowały opieki, a nasze córki były już na 
tyle duże, by moc się z nimi pobawić i czasem zaopiekować 
na godzinę czy dwie. Spędzając u pastorów w domu coraz 
więcej  czasu,  obie nasze córki  podjęły decyzje 
o przynależności do ich kościoła.  

Nigdy nie bój się powierzyć nieznanej 
przyszłości Bogu, któremu ufasz, usłyszałam 
od pastora, który mi błogosławił w chwili 
największego zwątpienia w moim życiu, 
zeszłego lata, kiedy moje dotychczasowe życie zawaliło się, 
a ja nie wiedziałam, co robić, byłam bezradna. Opadłam z sił 
i wydawało mi się, że już nic i nikt ich nie wskrzesi, że moje 
życie skończyło się.  Pastor miał rację.  Potem ktoś, nawet 
już nie pamiętam kto, podarował mi wers 4 z Psalmu 23: 

Wzięliśmy z mężem ślub i zaraz potem ze względu na moje 
studia i stypendium, wyjechaliśmy do Norwegii, gdzie 
zamieszkaliśmy i założyliśmy naszą rodzinę. Tam urodziły 
się nasze córki, Viktoria i Emilia, które z czasem zaczęły 
uczęszczać do międzynarodowej szkoły i jak większość 
tamtej społeczności zaczęliśmy chodzić z córkami do 
kościoła baptystów. To było moje pierwsze spotkanie z 
protestanckim zborem. Ze zdziwieniem zaobserwowałam, 
ze ludzie byli tam dla siebie mili, a przyjazna, wręcz rodzinna 
atmosfera była czymś zupełnie naturalnym. Kazanie było 
inspirującym nauczaniem dotyczącym ważnych spraw 
ludzkiego życia i ukazywało Boże spojrzenie na nie, Boga 
uwielbiano w pieśniach i z radością, nikt się nie smucił, 

ludzie się modlili w ciszy lub na 
głos, własnymi słowami. Po 
nabożeństwie każdy mógł zostać 
na kawę lub herbatę i kawałek 
c i a s t a ,  a b y  p o r o z m a w i a ć 
z innymi. Dzieci w tym czasie 
bawiły s ię  ze sobą.  Córki 
uwielbiały tam chodzić. Nie 
przypominało to w żaden sposób 
sztywnego i protekcjonalnego 
kościoła z moich lat dziecięcych.  

Zastanawiałam się, czy naprawdę można czcić Boga w taki 
sposób? Spotykaliśmy się w wynajętym szkolnym teatrze, 
który niczym nie przypominał tradycyjnego kościoła 
z mojego dzieciństwa, a jednak jak nigdy wcześniej gorliwie 
się modliłam i z zaciekawieniem słuchałam słowa Bożego. 
Wtedy kupiłam sobie moją pierwszą własną Biblię. 
Zaczęliśmy też z mężem uczęszczać na modlitewne 
spotkania w domu u naszych przyjaciół, Elisabeth i Leifa 
Gunnara, gdzie nawiązaliśmy nowe wspaniałe przyjaźnie, 
które trwają do dzisiaj i których, dzisiaj wiem z pewnością, 

świadectwo

Edyta A. Kocur

Dowiadujemy się więcej o obecności Boga 
w ciemnej dolinie niż na szczycie góry.



W moim przypadku wydaje mi się, że Bóg pozwolił na to, 
abym doświadczyła okresu desperacji i bezradności, przez 
co chciał mnie przygotować do nawrócenia.  

Nie wiele pamiętam z wydarzeń zeszłego roku. Nie chcę też 
o nich tutaj opowiadać, bo są nadal zbyt bolesne, a dzisiaj 
wolę się z Wami radować.  
Dzisiaj wszystko ma dla mnie inny sens, wtedy nic z tego nie 
rozumiałam. Myślę, że w mojej decyzji o chrzcie nie tylko 
Duch Święty miał swój udział, ale Bóg miał po prostu taki 
plan dla mnie.  

Bóg taki miał dla mnie plan i poprzez wydarzenia zeszłego 
roku, po 30 latach życia w Norwegii przyprowadził mnie 

tutaj, do Kołobrzegu, do Kościoła Chrystusowego, 
z powrotem do korzeni, do moich rodziców i nowych 
wspaniałych ludzi i przyjaciół, którzy mnie wzbogacają 
każdego dnia.  

Wcześniej byłam bierna i moja wiara była powierzchowna 
i okazjonalna. Po moim przebudzeniu w obliczu rodzinnej 
tragedii zrozumiałam, że to jest dopiero początek, a nie 
koniec, jak jeszcze kilka miesięcy temu myślałam.  

inicjatorem był Pan, Bóg Ojciec Wszechmogący stawiając 
tych ludzi na mojej drodze, tak właśnie poznałam moją 
wyjątkową duchową rodzinę, która wkrótce miała mnie 
wesprzeć i ocalić w nadchodzącej rodzinnej tragedii.  

Bogu, mojemu Dobremu Pasterzowi, niech będą dzięki za 
to, że przeprowadził mnie przez ciemną dolinę, którą szłam 
do tej pory.   

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony”  – 
Ewangelia Marka 16:16. 

Dzięki tej właśnie drodze i tym ludziom, których Bóg 
postawił na niej, dotarło do mnie, że Bóg mnie wzywa tu 
jeszcze do czegoś, że pokierował moim czasem tak, aby 
wcale nie okazał się, jak myślałam, stracony. I oto jestem 
tutaj z Wami i już się nie boję. Wiem, że teraz Bóg Ojciec 
będzie wiernym i wskaże mi drogę, za którą będę podążała. 
Wyśle mnie na przygodę i jestem podekscytowana tym, 
gdzie mnie pośle.  

          
Edyta A. Kocur 

Bo to nasz Bóg!

Dziękujemy za grilla, który był 
wielką niespodzianką i miłym 

zaskoczeniem.                                   
Był to dla nas wartościowy czas 
spędzony w gronie sióstr i braci 
w sympatycznej atmosferze .               
Dziękujemy organizatorom, braciom 
i siostrom za przygotowanie 
smacznych potraw i Bogu za ten 
piękny dzień. 

Od rana dzień zapowiadał się 
wspaniale. Słońce świeciło 

przecudnie, a na niebie błękit bez 
jednej chmurki. W powietrzu unosił 
się zapach późnego lata. Świerszcze 
grały w trawach, na polach było 
pięknie. Dzień Pański – niedziela. Tym 
razem z wielką niespodzianką. 
Po nabożeństwie zostało ogłoszone 
spotkanie przy grillu, a nie, jak zawsze 
w zborowej kawiarence. Fantastyczny 

pomysł! Z przyjemnością, ciekawością 
i radością większość z nas poszła 
na plac parkingu zborowego. 
Aura zachęcała do spotkań, rozmów, 
bycia razem z innymi. Czekały też na 
wszystkich pyszne słodkości, kawa, 
a hitem były grillowane smakołyki – 
kiełbaski, mięsa i przepyszna sałatka.
Brawo dla Braci, którzy poświęcili 
swój czas na przygotowanie 
wszystkiego i włożyli w to 
przedsięwzięcie sporo pracy.
Myślę – uważam, że był to 
fantastyczny czas dla nas wszystkich 
i chwała Panu za taką możliwość. 
Pamiętamy przecież jeszcze niedawne 
niesmaki z sąsiadem parkingu. 
Na szczęście to już za nami. Bóg 
postanowił załatwić sprawę w tylko 
sobie wiadomy sposób. Uczynił 
kolejny CUD, którego wszyscy 

jesteśmy świadkami. Bardzo cieszę się 
z takiego obrotu sprawy. Dla Niego nie 
ma rzeczy niemożliwych. Świadomość 
tego, że ON może wszystko, i działa 
tam, gdzie my ludzie nie jesteśmy 
w stanie – jest bezcenna. I budująca.

 Agnieszka Żygulska

Terenia i Zbyszek Kaliś.

Wspaniała atmosfera, Duch Boży 
wśród nas i my wszyscy – Jego dzieci 
– sama Radość, Dziękczynienie 
i Chwała!                                                                                                                            

Spotkanie przy grillu

On zawsze ,,…wszystko dobrze 
uczyni…”.

W niedzielę 05.09.2021, tuż po 
nabożeństwie, wszyscy 

mieliśmy możliwość uczestniczyć  
w spotkaniu przy grillu. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, w atmosferze 
radości oficjalnie zamknęliśmy sezon 
letni. Bogu dziękujemy za darowane 
nam miejsce parkingowe, gdzie nie 
tylko możemy parkować swoje 
samochody, ale również wspólnie 
organizować plenerowe spotkania. 
Wszystkim zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie bardzo dziękujemy.

Niedzielna niespodzianka
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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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Usługa Prezesa Fundacji ,,Głos Ewangelii”

Oprócz interesującej prezentacji, wysłuchaliśmy ciekawego kazania zachęcającego 
i inspirującego do służby w kościele. Dla każdego, zgodnie z darami i talentami, którymi 
zostaliśmy obdarowani przez Boga – jest miejsce, przestrzeń w Bożym Kościele, gdzie 
można je oddawać, obracając nimi. A wszystko ku zbudowaniu innych i ku chwale 
naszego Boga. Po nabożeństwie można było zakupić płyty z licznymi reportażami 
traktującymi o ludzkich losach, ciekawe książki, czy audiobooki. Niektóre z nich nadal 
można zakupić w naszym zborowym sklepiku. 

12.09.2021 gościliśmy w naszym zborze Henryka Dedo – 
Starszego Zboru w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan 
w Warszawie, reportażystę tworzącego reportaże radiowe, 
zdobywcę wielu nagród i wyróżnień w tej kategorii, Prezesa 
Fundacji ,,Głos Ewangelii”. W niedzielny poranek mogliśmy 
wysłuchać krótkiego sprawozdania ze służby i pracy, jaką 
wykonuje Henryk na co dzień, a także obejrzeć ciekawe 
reportaże. Mieliśmy okazję zobaczyć również fragment 
ciekawego materiału szkoleniowego dla małżeństw (notabene 
materiał ten w pełni będziemy mogli oglądać na specjalnie 
z organizowanych spotkaniach czwartkowych dla małżeństw, na które zapraszamy).

Zapraszamy do ich nabycia.

EB
Dziękujemy Bogu za dobry czas, który mogliśmy wspólnie spędzić. 

Szkółka Niedzielna

W niedzielę dnia 19.09.2021 r. 
w naszym zborze nastąpiło 
oficjalne otwarcie Szkółki 
Niedzielnej i Spotkań 
Młodzieżowych w nowym 
roku szkolnym 2021/2022. 

Niech dobry Bóg błogosławi 
wszystkim, którzy podjęli się 
tej służby, a Rodzicom da 
mądrość w wychowaniu ich 
pociech. 

Brat Daniel Miszke modlił się 
o Boże prowadzenie dla 
dzieci, nauczycieli naszej 
Szkółki oraz opiekunów 
młodzieży. 

Do zobaczenia na kolejnych sesjach. 

Dobry i pożytecznie spędzony czas zwracający uwagę na ważność związku, jakim jest 
małżeństwo.

W trakcie poszczególnych sesji będziemy poznawać Boży projekt dla małżeństwa, a w czasie 
wspólnych dyskusji przerabiać ćwiczenia pomagające wejrzeć w nasze wzajemne relacje. 
Pomocnymi są Przewodniki, które otrzymaliśmy po to, by czytając, uzupełniając i dyskutując 
z małżonkiem można było iść o krok dalej, wzmacniając wzajemne więzi.

Przypomina, że małżeństwo, to fantastyczny dar od Boga. Bóg daje nam możliwość 
wyruszenia w podróż życia z drugą osoba. Kiedy wspólnie wypowiadamy słowa przysięgi 
i ślubujemy sobie miłość, jesteśmy pełni nadziei i marzeń. Jednak małżeństwo nie jest sprawą 
łatwą, a marzenia często zamieniają się w koszmary.  Jednak jest nadzieja – Bóg jest jego 
pomysłodawcą i twórcą, daje nam wzór do naśladowania.

To tytuł cyklu  dwunastu spotkań dla osób, które zawarły związek małżeński. Pierwsze 
spotkanie miało miejsce we wrześniu. W naszej zborowej kawiarni, przy kawie i słodkościach 
oglądaliśmy pierwszą część wideosesji, jak  nazywa projekcję autor wykładów – Chip Ingram. 

Zapraszamy wszystkich będących w związku małżeńskim bez względu na okres jego trwania. Boża mądrość jest 
niewyczerpana, a z jej zasobów można czerpać bez końca. 

Boże marzenia dla Twojego małżeństwa



26  Jan Lewandowski sen.
27  Wiktor Kluzik 
28  Helena Stępniewska

01  Angelika Sękowska

07  Elżbieta Kaczmarek
06  Janina Grudzińska

09  Zbigniew Babicz

14  Tadeusz Cymerman
13  Irena Rosińska

17  Kornela Downarowicz

05  Artur Dziadosz

20  Emilian Witkowski
21  Teresa Szyszka

23  Agnieszka Froncala,
23  Marcel Górski
24  Magdalena Pazio

08  Bartłomiej Celiński

29  Marek Stasiak
29  Włodzimierz Górski
30  Ryszard Kakowski

29  Magdalena Karel
fot.M.J. Karel

urodziny obchodzą

październik

- o studentów rozpoczynających rok akademicki

- o zachowanie zdrowia w zbliżającej się jesieni

- o kołobrzeski Obóz Gedeonitów

- o uroczystość Święta Żniw 

- o możliwość „otwartych drzwi” kościoła w nadchodzącym 

czasie

- o tych, którzy na drodze duchowej się pogubili

- o służby zborowe

- o osoby starsze i pomoc w chorobach dla: J. Świercz, 

H i J. Matulewiczów, J. i E. Witkowskich. Cz. Zawołek, 

I. Rosińską, L. Puc, T. Szyszkę, Z. Dołkowską, J. Grudzińską, 

J. Lewandowską, Z. Soboń, M. Wasylów, H. Paprocką, 

R. Słodownik, M. Bassarę, B. Froncalę, M. Bakowicz, 

L. Lewandowską, H. Stranc

- o nabożeństwa i uroczystości w październiku

- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie wiary

- o pastorów i starszych Zboru

- o naszych bliskich w Tczewie i Kaletach

- o transmisję nabożeństw na on-line.

- o R. Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach

- o zdrowie Ewy siostry A. Sekowskiego i Jolę szwagierkę

- o problemy zdrowotne: M. Pazio, E. Janiszewskiej, 

B. Kamińskiej, G. Kwiatkowskiej

- o zdrowie siostry Joasi z Łodzi 

- o operację kręgosłupa Piotra Frysiaka 

- o zbawienie dzieci i wnuków Br. Sękowskich

- o zbawienie dla męża s. Bogumiły Buczyńskiej oraz o zbawienie 

jej synów

- o szczęśliwy powrót Arka Jakubika i jego nową pracę

- o zdrowie br. Janka Lewandowskiego

O Bożą ochronę i mądrość 

dla wszystkich małżeństw w Zborze. 

Wzajemne oddanie sobie i pokorę współmałżonków.

- o pomyślność operacji krtani Pana Tadeusza Węglewskiego 

i uzdrowienie z choroby

Serdeczne wyrazy współczucia składamy Marii Wasylów 

z powodu zgonu męża Józefa, również dla synów i córki 

zmarłego, jak i dla Zofii Dołkowskiej rodzonej siostry 

ŚP. Józefa Wasylów. Niech Bóg pociesza.

Wyrazy współczucia

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

Wiesławie Wasilewskiej (03), 
Mateuszowi i Dorocie Witkowskim (03, 31), 

Lilii Graban (08), Ruth Zagrodnik (10), 
Czesławowi Dobrowolskiemu (10), 

Marcinowi Kulczyńskiemu (16), Nastazji Kieruzel (17), 
Sylwii Kurkierewicz (23), Joannie Piejko  (23), 

Zygmuntowi Karel (31).

Chwała Bogu:

- za spotkania młodzieżowe

- za poprawę zdrowia Oli Piechoty

- za udany sezon w naszym zborowym hoteliku

- za każdą wierną służbę zborową

- za możliwość rozpoczęcia nauki przez dzieci w Szkole 

Niedzielnej

- za składane ofiary na rzecz Zboru

- za nauczycieli szkółek niedzielnych i opiekunów młodzieży, 

którzy podjęli się służby nauczania w roku szkolnym 2021/2022

- za dobry czas zborowego grilla 

- za 50 lat pożycia małżeńskiego Haliny i Stanisława 

Kowalczyków 
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Zespół redakcyjny: E.Z Babicz, E.T. Kociela, P. Karel. Współpraca: T.Witkowski, M.J Karel
Nr. konta 76 1240 6508 1111 0000 5412 1733 BANK PEKAO S.A o Kołobrzeg

Adres e-mail: zbyszekbabicz@gmail.com, strona zborowa; www.kch.pl
Kontakt Tel.094 3517981, kom.728912844

Wydawca: Kościół Chrystusowy, ul. Jedności Narodowej 62, 78-100 Kołobrzeg.

Nauczycielkami Szkoły Niedzielnej są:
Żenia Pawlutkin, Anna Gromska, Agnieszka Miszke, 

Sylwia Pokorzyńska, Aneta Kulczyńska, Alina Górska, 
Justyna Kaczmarek, Beata Sienkiewicz, Elżbieta Kociela, 

Katarzyna Koziak

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym Zborze 

Opiekunami młodzieży są:
Justyna Jakubik, Daniel Miszke, Bartek Celiński, 

Bartek Staszewski

Niech Bóg Was błogosławi i da Wam mądrość 
w tej ważnej służbie, której się podjęliście 
– w nauczaniu naszych dzieci i młodzieży.

28.10 – Czwartek godz.18.00 – Spotkanie dla małżeństw

21.10 – Czwartek godz.18.00 – Spotkanie modlitewne 
14.10 – Czwartek godz.18.00 – Spotkanie dla małżeństw

31.10 – Niedziela godz.10.00 – Święto Reformacji 

03.10 – Niedziela godz.10.00 – Kazanie Andrzej Bajeński 

            Wieczór ballad i pieśni żydowskich – Jan Białęcki 

07.10 – Czwartek godz.18.00 – Studium Ew. Łukasza 

29.10 – Piątek godz.18,00  Spotkanie dla kobiet


