GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

Rok XXI(226)

Człowiek według
Bożego serca

by służyć

K

iedy człowiek nawraca się i przeżywa
nowo zrodzenie, staje się automatycznie
członkiem Ciała Jezusa Chrystusa.
A jako członki Jego ciała - Kościoła, jesteśmy
powołani i przeznaczeni do tego, by służyć jedni
drugim. Apostoł Paweł pisze:
Z którego całe ciało spojone i związane przez
wszystkie wzajemnie się zasilające stawy,
według zgodnego z przeznaczeniem działania
każdego poszczególnego członka, rośnie i
buduje siebie samo w miłości. (Efez. 4:16)
Każdy z nas przez Boga został obdarowany
w indywidualny i szczególny sposób, ale tylko
działając razem możemy odkryć w sobie dary
i ich przeznaczenie.
Kiedy nasze nogi zaczynają chodzić, lub biegać
wytwarzają energię, która nie tylko wpływa na
mięśnie samych nóg, lecz także na cały nasz
organizm. Poprawia się kondycja, rozszerzają się
płuca, dotlenia mózg i usprawnia cały układ
krwionośny, co ma wpływ na pracę większości
naszych narządów wewnętrznych. Dzieje się to
automatycznie, jakby odruchowo, gdy części
naszego organizmu pracują zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Nogi chodzą, ręce pracują, płuca
oddychają, oczy widzą, uszy słyszą, palce czują.
Całe ciało pracuje dla naszego wzrostu, chroniąc
nas i prowadząc do pełnej dojrzałości.
Nikt nie jest samotną wyspą.
Bóg wybrał i przeznaczył ciebie i mnie byśmy
wykonali w Jego Ciele - Kościele konkretna pracę
(patrz 1 Kor. 12.18).
By twoje i moje życie mogło coś ważnego wnieść,
trzeba używać swoich darów, bo wtedy w całej
pełni możemy wspólnie doświadczać Boga
i Jego działania „A z Jego pełni myśmy wszyscy
wzięli, i to łaskę za łaską.” – J.1.16
Wróćmy na chwilę do przykładu naszego ciała.
Wyobraźmy sobie sytuację, gdy nasza nerka
decyduje się na niezależność i mówi:
,,Ja już nie chcę służyć żadnemu ciału.
Chcę mieć wolne. Niech teraz inni pracują, niech
przejmą moje obowiązki.”
Co dzieje się wtedy, gdy jakaś część naszego ciała
odmawia nam posłuszeństwa i przestaje
funkcjonować?

Zaczynamy się źle czuć. Pojawiają się stany
chorobowe. Nie tylko w ciele, ale i w narządzie,
który zaczyna powoli obumierać.
O takiej „chorobie” i niebezpieczeństwie pisze
Ap. Paweł w Gal. 5.13:
„Bo wy do wolności powołani zostaliście,
bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie
pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim
w miłości.”
Służenie jest odwrotnością naszych wrodzonych
cielesnych skłonności, a te musimy umartwiać,
bo wpatrzeni tylko w siebie - giniemy.

Nie ma życia poza Chrystusem,
a Chrystus jest w Kościele. (J.1.4)
On powiedział: Albowiem Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć
i oddać swe życie na okup za wielu. (Mar. 10:45)
Jezus przyszedł, by służyć i dawać.
Te dwa czasowniki niech określają nasze życie.
Jesteśmy Mu to winni za to, co dla nas uczynił.
REASUMUJĄC:
Jednym z powodów, dla których jesteśmy
włączeni w duchową rodzinę, jest spełnienie tu
na ziemi swojego przeznaczenia i powołania,
by służyć innym wierzącym w praktyczny sposób.
Nie zaniedbujmy tego!
Używanie swojego życia niezgodnie z
przeznaczeniem jest jak zabawa z niewypałem,
który może w każdej chwili narobić tobie szkody
i przynieść wokół wiele cierpienia.
Musimy pamiętać, że służba innym ubogaca
i nadaje znaczenie, podnosi wartość i sens życia.
Kiedy służysz, zmieniasz się. Zmienia się twoje
życie i twoje myślenie. Ale to nie wszystko!
Zmienia się również życie tych, którym służysz.
Stajesz się zachętą i przykładem dla
dla pokoleń. Stajesz się błogosławieństwem
i jesteś błogosławiony przez Pana.
Bo „ ...roztropni jaśnieć będą jak jasność na
sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą
do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki
wieczne” (Dan. 12:3)

Billy Graham
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pytałem pewnego profesora o to, co jest naszą
największą potrzebą. Zanim odpowiedział,
zastanawiał się przez chwilę. ,,Mogę dać panu wiele
odpowiedzi - odrzekł - począwszy od ulg podatkowych,
a skończywszy na rozbrojeniu. Może pana to zdziwi, bo nie
jestem religijnym człowiekiem, ale wierzę, że obecnie naszą
najgłębszą potrzebą jest duchowe przebudzenie, które
przywróci indywidualną i zbiorową moralność oraz
zjednoczy cały naród".
Nie wystarczy nazywać się chrześcijaninem. Szczycimy się
tym, że jesteśmy narodem ,,chrześcijańskim", ale jeśli nasze
postępowanie nie dorasta do chrześcijańskiego standardu,
spadną na nas potępiające słowa:
,,Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły" (Obj 3,1).
Nie wystarczy chodzić do kościoła. Jeśli nie pozwalamy
Chrystusowi być Panem i Mistrzem w naszym życiu,
musimy przyjąć sąd Boga, który mówi: ,,Lud ten czci mnie
wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie" (Mt 15,8).

mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg,
to Ja wysłucham z niebios" (2 Kron 7,14).
Głęboko w sercu musi istnieć tęsknota za przebudzeniem nie zwykłe mamrotanie słów, pobożne frazesy i religijne
deklamacje, ale szczera, żarliwa modlitwa.
Biblia powiada: ,,Wiele może usilna modlitwa
sprawiedliwego" (Jak 5,16).
Pozwól, by twoja dusza była udręczona, by płynęły łzy,
by serce było przygniecione z powodu zgubionych ludzi.
Łzy są całkiem na miejscu, bo Słowo Boże mówi:
,,Kto wychodzi z płaczem niosąc ziarno siewne, będzie
wracał z radością, niosąc snopy swoje" (Ps. 126,6).

Łatwo jest unosić się na fali przypływu religijnego
entuzjazmu i nie mieć żywej, osobistej społeczności
z Bogiem. Wrogi świat wrze od nienawiści, intryg,
bezprawia i bezbożnej agresji. Nikczemnym powodzi się,
a w wielu regionach świata sprawiedliwi cierpią.
Ludzie żyją w zamieszaniu, są niestali i nieszczęśliwi.
Chyba nigdy dotąd dobrobytowi nie towarzyszyło takie
bezprawie, bunt i brak szczęścia. Ale serce świata tęskni
za pokojem, za rzeczywistością i za Bogiem.
Prorok Habakuk stanął pewnego razu pośród ludu, który
został obsypany wielkimi błogosławieństwami, ale utracił
duchowe zdrowie i zawołał: ,,... widziałem, Panie, twoje
dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie"
(Hab. 3,2).

Kłótnie, uprzedzenia, zła wola, zawiść, zazdrość, gorycz,
krytykanctwo wśród wierzących ludzi muszą się zakończyć,
zanim rozpocznie się przebudzenie.
Świat odczuwa zgrozę na widok niezgody, walki
i nietolerancji pośród tych, którzy wyznają Chrystusa.
Przebudzenie musi rozpocząć się w sercach wierzących
ludzi, zanim Ewangelia zostanie zaniesiona światu.

PO DRUGIE - musimy porzucić nasze grzechy.
Biblia mówi: "Niech bezbożny porzuci swoją drogę,
a przestępca swoje zamysły i niech nawróci się do Pana”
(Iz 55,7). Powiada też: "... (jeśli) odwrócą się od swoich
złych dróg, to Ja wysłucham z niebios" (2 Kron 7,14).

Duch Boży nie może działać w klimacie niezgody i kłótni.
Musimy porzucić naszą małostkowość, zrzędliwość i nasze
zachcianki.
Wróg dusz osłabił efektywność Kościoła ponieważ
wyspecjalizowaliśmy się raczej w sporach i kłótniach niż
w ,,wychodzeniu z płaczem i niesieniu cennego ziarna"
(por. Ps. 126,6).
O wiele mocniej podkreślamy znaczenie instytucji niż
modlitwy i Boga.
Oby Bóg nam przebaczył i pomógł porzucić nasze
nacechowane pogardą, nikczemne postępowanie.
Jeśli mamy przeżyć przebudzenie w naszych czasach,
musimy odwrócić się od naszych grzechów, indywidualnie
i zbiorowo, jako wierzący ludzie.

Ale jak - ktoś może spytać - osiągnąć odnowienie
i przebudzenie?
Jakie kroki prowadzą do duchowego przebudzenia?
PO PIERWSZE - musi mieć miejsce gorąca modlitwa.
Biblia mówi: ,,I [jeśli] ukorzy się mój lud, który jest
nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać
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Nie zadawaj kłamu chrześcijańskiej wierze przez
wyznawanie Chrystusa ustami bez posiadania Go w sercu.
Nie zamykaj drzwi kościoła na klucz niekonsekwencji
i powstrzymywania zgubionych od przyjścia do Chrystusa.
Nie bądź przez swoją niewiarę i brak modlitwy przeszkodą
uniemożliwiającą przyjście przebudzenia.
Nie pozbawiaj się duchowego zwycięstwa pozwalając na to,
by grzech cię zniewolił.
Szukaj oblicza Bożego i odwróć się od twoich złych dróg.

PO TRZECIE - Bóg musi stać się dla nas realny.
Biblia mówi: ,,I [jeśli] ... będą... szukać mojego oblicza...,
to Ja wysłucham z niebios" (por. 2 Kron 7,14).
W świecie pełnym beznadziejnego materializmu
usiłowaliśmy zredukować Boga do naszego rozmiaru.
Nasz Bóg wydaje się być zbyt mały, a my jesteśmy winni
intelektualnego bałwochwalstwa.
W naszych umysłach stworzyliśmy sobie boga, który nie
jest Bogiem objawionym w Biblii.
Zbyt często kojarzymy prawdziwe, żywe, osobiste
chrześcijańskie doświadczenie z ludźmi, którzy są bardzo
uczuciowi. Wielu powiada: ,,Jest dobrą rzeczą chodzić do
kościoła i każdy powinien być przyzwoitym człowiekiem,
ale nie warto przesadnie angażować się w religię".
Tacy ludzie myślą, że wiara chrześcijańska, to fobia
i ograniczenie umysłowe.

Kościół trzyma klucze do przebudzenia. Jest ono w twoim
zasięgu.
Czy odpowiemy na to wezwanie?
Czy zechcemy zapłacić cenę?
Czy przyjąłeś Chrystusa jako swego Zbawiciela?

Jeśli coś ma jakąś wartość, to właśnie chrześcijaństwo
jest wszystkim. Jest albo najistotniejszą sprawą w twoim
życiu, albo wcale nie warto się nim zajmować.
Możesz poznać Boga. Miliony wierzących mówią z
przekonaniem: ,,My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do
żywota" (1 Jn 3,14); ,,Wiem, komu zawierzyłem"
(2 Tym 1,12). W Biblii czytamy: ,,Jeśli kto chce pełnić
wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga" (Jn. 7,17).
Potrzebujemy przebudzenia się chrześcijańskiej wiary,
chrześcijańskiego doświadczenia, świadomości Boga.
Bóg powiedział: ,,I [jeśli] ... będą... szukać mojego
oblicza..." (por. 2 Kron 7,14). Jeśli na nowo odkryjemy,
że On jest święty, sprawiedliwy, realny, absolutny i jest
Osobą, że jest Bogiem miłości i miłosierdzia, wtedy ta
rzeczywistość zostanie przeniesiona w świat i nastąpi
przebudzenie.
To działało w przeszłości. I sprawdzi się znowu.

Jeśli jesteś szczery, przyznasz, że głęboko w twoim wnętrzu
jest pustka, która potrzebuje napełnienia.
Twoje serce tęskni za pokojem, radością i przebaczeniem.
Istnieje próżnia, której nic ziemskiego nie zdoła zaspokoić.
W centrum historii na pagórku w Palestynie został
wzniesiony krzyż - krzyż Chrystusa, Syna Bożego.
W cudowny, Bogu tylko znany sposób wszyscy, którzy
spojrzą na Baranka zabitego na krzyżu, mają życie —
nie tylko ci dobrzy, zacni i przyzwoici, ale i podli,
nikczemni i wyrzuceni poza nawias społeczeństwa.
Łotr wiszący na krzyżu spojrzał z wiarą na Chrystusa
i otrzymał pewność życia wiecznego (Łk 23,40-43).
Biblia mówi: ,,... przez Niego wszystko ... pojednało
się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża
Jego" (Kol 1, 20).
Oddaj swe życie Chrystusowi dzisiaj.
Niech przebudzenie, którego świat
potrzebuje, rozpocznie się w tobie.
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Charles R. Swindol

Dzieje Apostolskie 1,8

M

ożesz się śmiać, jeśli chcesz, ale musisz przyznać,
że Eskimos po lewej jest przygotowany na coś
wielkiego. Możesz być pewien, że jego towarzysz
uważa go za wariata. Może nawet mamrocze pod nosem
słowa krytyki, jak na przykład: ,,Jak można być tak
chciwym?” Albo: “Ale chce się pokazać!”
Ale jest jedna rzecz, którą musi przyznać: Jego kumpel
myśli w dużej skali! Na przygotowywania do połowu
poświęcił dużo czasu i wiele wysiłku – prawdopodobnie,
wyżynając w lodzie tak wielki otwór, zużył ze trzy piły.
Ale nie było nic, co by go odciągnęło od realizacji planu.
Nie było nic, z czym nie byłby w stanie sobie poradzić.
Od samego początku projektu ten człowiek miał wizję.
Wizja jest zaraźliwa. Nie posiedzisz zbyt długo obok
takiego rybaka, nie zaczynając powiększać swojej własnej
przerębli.

A jeśli nie będziemy uważać, zaczniemy
krytykować i szydzić z tych, którzy, jak to ujął Luis Palau,
,,mają wielkie marzenia i snują wielkie plany”
Nazywamy ich ,,niepoprawnymi marzycielami”.
Albo jeszcze gorzej – ,,głupcami”.
Jezus, gdy powoływał Andrzeja i Szymona, obiecał:
Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami
ludzi (Mar.1.17)
Tych dwóch galilejskich rybaków prawdopodobnie myślało
w zbyt małej skali. Łukasz opisuje ich reakcję, gdy –
za radą Jezusa – zarzucili sieci po drugiej stronie łodzi.
Rezultat? Dwie łodzie pełne ryb. Po prostu oniemieli!
Ale Jezus odpowiedział z wielką wnikliwością:
„Nie bójcie się, odtąd ludzi będziecie łowili”. (Łuk.5.10).
Wydaje się, że Jezus jest świadomy wbudowanego w ich
serce “strachu” przed czymś wielkim. Stawia im wyzwanie:
,,Nie martwcie się, dzięki Mojej pomocy będziecie łowić
ludzi tak skutecznie, jak złowiliście te ryby.”

Podziwiamy osobę, która robi rzeczy z wielką wizją, rzeczy
stanowiące wyzwanie dla naszej wiary.
Początkowo jednak takie działania mogą wydawać się
nieracjonalne.
Dzieje się tak, gdy nie znamy stojących za nimi faktów.
Słyszałem jakiś czas temu o zakonnicach, które pracowały
jako pielęgniarki w szpitalu. Pewnego razu, gdy jechały do
pracy, zabrakło im paliwa. Stacja benzynowa znajdowała się
w pobliżu, ale nie miały kanistra, do którego można by wlać
benzynę. Jedna z kobiet przypomniała sobie,
że w bagażniku samochodu ma patelnię. Wlały benzynę na
patelnię i bardzo ostrożnie przeniosły ją do swojego
samochodu. Kiedy przelewały ją z patelni do zbiornika
paliwa, obok przejeżdżało dwóch mężczyzn. Patrzyli na nie
z niedowierzaniem. Wreszcie jeden mówi do drugiego:
,,To się nazywa wiara!”
To, co zrobiły zakonnice, wydawało się głupie.
Problem polegał na tym, że obserwujący to
z powątpiewaniem mężczyźni nie znali wszystkich faktów.
Jakie było ich zaskoczenie, kiedy zakonnice wyminęły ich
na autostradzie!

Ile czasu minęło, odkąd zrobiłeś przerębel w lodzie
i zarzuciłeś wędkę?
Może to oznaczać „przełamywanie lodów” z sąsiadami lub
kolegami w pracy, którzy nie są jeszcze wierzący –
wychodzenie poza powierzchowne tematy, takie jak pogoda
i sport czy stan trawnika. Może to oznaczać, że poświęcisz
czas i włożysz wysiłek, by praktycznie okazywać miłość
i współczucie ludziom wokół. Łowienie ludzi nie dzieje
się przypadkiem.
Czy spodziewasz się sukcesu?
Posłuchaj Joe Aldricha: Pierwszym krokiem w dotarciu
do innych z Ewangelią jest właściwa postawa.
Jeśli myślę, że mi się uda, tak się stanie.
Jeśli zakładam, że nic z tego nie będzie, prawdopodobnie
taki właśnie będzie rezultat. Zwykle to, czego oczekujemy,
jest tym, co otrzymujemy.
Jeśli powiesz: 'Nie potraﬁę tego robić', prawdopodobnie
masz rację, zwłaszcza jeśli mocno wierzysz, że nie
potraﬁsz. Bóg jednak mówi, że możesz to zrobić.

Tak wielu rzeczom, które robimy, brakuje wizji.
Wycinamy w lodzie nasze małe przeręble i planujemy
wrócić do domu zmarznięci i głodni.

KOMU ZAMIERZASZ WIERZYĆ?
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Piotr Karel
(Pastor senior )

BOGU
(historia prawdziwa)

(Gruzowisko po trzęsieniu ziemi w Armenii w 1988 r.)

„W 1988 roku w Armenii doszło do potężnego trzęsienia ziemi, w którym w mgnieniu oka zginęło 25 tys. osób.
W północno - zachodniej wiosce ormiańskiej zawalił się cały budynek szkolny. Jednym z jego uczniów był
13-letni Armon. Jego tata Samuel był w pracy, gdy trzęsienie ziemi nawiedziło jego wioskę i zawaliło szkołę.
Samuel udał się do szkoły, w której był Armon, z łopatą i zdjęciem w ręku. Ojciec zaczął kopać wśród gruzów.
Kopał przez 4 godziny… 8 godzin. Inni przybyli ze zniczami i krzyżami, ale nikt nie pomógł Samuelowi kopać.
Widzisz, Samuel mówił swojemu synowi, odkąd był małym chłopcem: „Bez względu na wszystko, zawsze będę
przy tobie”. Samuel kontynuował kopanie, 12 godzin, 16 godzin... sam, 24 godziny, 28 godzin, 32 godziny, 36
godzin. W 38 godzinie podniósł kamień i usłyszał głos. Krzyknął: „Armon?” „Tak, tato, to ja. Powiedziałem
innym dzieciom, że przyjdziesz, gdybyś jeszcze żył, i tak zrobiłeś. Armon i 13 innych młodych ludzi zostało tego
dnia uratowanych z gruzów. Nadzieja Armona była w jego ojcu.”
( tłumaczenie z angielskiego Edyta Kocur)

N

Pomyśl o Bogu. Pomyśl o Jego Synu, Jezusie Chrystusie.
Pomyśl o Duchu Świętym, z jaką nieustanną troską
i determinacją szuka każdej zgubionej duszy.
Czasem wiele lat.
To jest prawdziwa i niezasłużona miłość z jaką Bóg pała
do każdego człowieka.
Jezus powiedział: „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraﬁcie
dawać dobre dary dzieciom swoim, to ileż więcej Ojciec
wasz, który jest w niebiesiech, da dobre rzeczy tym,
którzy go proszą” (Mt. 7,11).

aszą nadzieją jest Jezus Chrystus. O Nim Biblia
powiada: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,
aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk. 19,10).
ożemy być pewni, że w Swojej pracy i determinacji
Jezus nigdy nie ustaje.
On próbuje ratować ludzi skazanych na niechybną śmierć.
Po to przyszedł na ziemię, aby wyzwolić i „objawić się
tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci”
(Łk. 1, 79)
Armon i jego 13 kolegów właśnie „siedzieli w ciemności
i mroku, związani nędzą i żelazem” (Ps. 107,10).
Nie mogli liczyć na własne siły, one były niewystarczające.
Ba, zupełnie zawodziły.
Sytuacja wydawała się beznadziejną, a oni uwięzieni
pod zwałami gruzu mogli jedynie liczyć… na śmierć.
I oto zjawia się ojciec Armona.

Pomyśl człowieku, czy ciemne i mroczne lochy są twoim
przeznaczeniem? Czy sidła grzechu, które skrępowały twą
duszę mogą być zerwane? Czy pragniesz ratunku i
wyzwolenia oraz wolności jaką może dać ci Jezus?
Wołaj do Niego, a On cię usłyszy!

Można podziwiać jego determinację.
Można podziwiać jego szaleńczą, bezustanną pracę.
Można podziwiać jego charakter, gdyż obiecał synowi być
zawsze z nim. Ale to, co pozwoliło mu kopać, odwalać bryły
i zwały gruzu przez długie 38 godzin to MIŁOŚĆ do swego
dziecka.

W cytowanym Psalmie 107, jak refren powtarza się zdanie:
„Wołali do Pana w niedoli swej.
A On wybawił ich z utrapienia” (w. 6.13.19.28).
Słowo Boże zapewnia: „Wszakże każdy, kto będzie
wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie”
(Dz. 2, 21). Jedynie w Bogu nadzieja nasza.
.
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CZŁOWIEK
Gdy Bóg przygląda się ludziom w poszukiwaniu potencjalnych
liderów, nie szuka aniołów w ludzkim ciele.

Z

całą pewnością nie poszukuje ludzi bezbłędnych i na wskroś idealnych.
Szuka kobiet i mężczyzn takich jak Ty i ja. Zależy Mu na osobach,
które przejawiają podobne cechy i wartości, które znalazł w Dawidzie,
człowieku “według Jego serca” (zob. 1 Sm 13,14).
Co to oznacza, że ktoś jest człowiekiem
według serca Bożego?
To osoba, która trwa w harmonii z Bogiem.
To, co jest ważne dla Boga, jest ważne dla niej.
To co obciąża Jego, obciąża także i ją. Kiedy On mówi: ,,skręć w prawo”,
skręca w prawo. Gdy słyszy: ,,zatrzymaj się”, zatrzymuje się. Gdy Bóg mówi:
,,to jest złe i chcę abyś to zmienił”, godzi się z Jego wolą i przekłada ją na
działanie. Jest to esencja chrześcijaństwa w biblijnym rozumieniu.
Jeżeli jesteś osobą według Bożego serca, jesteś także wrażliwy na różne
aspekty życia duchowego.
2 Księga Kronik 16,9 określa to następująco:
Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają
wobec Niego szczere serce (oddane Mu serce).

Czego więc Bóg poszukuje?
Ludzi, którzy oddadzą Mu swoje serca całkowicie.
Oznacza to nie skrywanie swoich problemów i słabości przed Bogiem.
Nic nie powinno być zamiatane pod dywan. Jeżeli coś poszło nie tak, należy
wyznać to przed Tym, który „we wszystkim współdziała ku dobremu”.
Kolejną sprawą jest głębokie pragnienie, by Bóg miał upodobanie we
wszystkim, co dzieje się w naszym życiu.
On nie szuka doskonałej istoty rodem z baśni.
Chce współpracować z człowiekiem prawym i pokornym.
Słowo prawość jest wymawiane w języku hebrajskim jako thamam.
Jego synonimami są: słowność, sprawiedliwość, prostoduszność, autentyzm,
wierność, szczerość i prawdomówność. Prawość oznacza bycie tą samą osobą
zarówno kiedy jesteśmy obserwowani, jak i wtedy,
gdy nikt nie patrzy. Żyjemy w świecie, w którym panuje zasada tak zwanego
pierwszego wrażenia.
Słyszymy rady typu: ,,najważniejsze jest, abyś na początku wywarł dobre
wrażenie, a potem jakoś to będzie.”
Jeżeli żyjesz w oparciu o takie założenia, nie staniesz się człowiekiem według
Bożego serca. To tak nie działa.
Nie jesteś w stanie oszukać czy zmylić Najwyższego.
Nie robi na nim wrażenia twój wygląd zewnętrzny ani powierzchowność.
Bóg spogląda do wnętrza twojego serca.
Patrzy na cechy twojego charakteru.
A to są sprawy, które wymagają najwięcej czasu i dyscypliny.
Andrzej Podkowicz
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Charles R. Swindoll

Anna Grabowska

-10-8-

Dlatego dziewczęta dziękuję za ciepło, cudowną
atmosferę, kwiaty na stołach i prezenciki dla nas.
Wszystko dopięte na ostatni guzik tak,
abyśmy czuły sie naprawdę wyjątkowo.
I choć czasem jest ciężko i przychodzi zniechęcenie,
czekamy na kolejne spotkanie niech Pan Bóg Wam błogosławi.
A my wszystkie drogie siostry doceniajmy,
że mamy tak cudowne miejsce,
ciepłe i bezpieczne,
gdzie możemy mieć ze sobą społeczność.

Anna Gromska

Terenia Kaliś

Miłujcie nieprzyjaciół
Ew. Łukasza 6,35 (BG)

Słowa Pańskie

W

spaniałomyślność, to druga natura
wierzącego. Jezus nauczał, że prawdziwych
chrześcijan będzie można poznać po ich
miłości. I to nie tylko okazywanej tym, którzy ją
odwzajemniają. Często to właśnie wielkoduszność
wobec nieznajomych, a nawet wrogów stanowi
najlepsze odzwierciedlenie nauczania Jezusa. Ludzie
obserwujący nasze postępowanie, nawet jeśli sami nie
są przedmiotem naszej miłości, są oszołomieni tym, co
widzą. Wyobraźmy sobie pokrzywdzonego pracownika
będącego chrześcijaninem, który modli się o swojego
szefa, choć ten niesłusznie wyrzucił go z pracy.
Pomyślmy o sile oddziaływania pogrążonych w żałobie
rodziców, którzy wybaczają pijanemu kierowcy. Świat
nie rozumie wspaniałomyślności. Robi ona jednak na
nim ogromne wrażenie. Okazuje się bowiem, że nigdy
nie jesteśmy bardziej podobni do Boga niż wówczas,
gdy jesteśmy wielkoduszni wobec innych. Bóg oddał
swojego jedynego Syna, aby objawić światu swoją
miłość i dokonać dzieła naszego zbawienia.
Co takiego mógłbyś zrobić dzisiaj, by czyjeś serce
otwarło się na Chrystusa?

Psalm 12,6 (BW)

W

ielu ludzi całym sercem wierzy w półprawdy.
Niezależnie jednak od tego, czy są ateistami,
agnostykami, buddystami czy hinduistami, nawet
największe poświęcenie z ich strony nie zdoła zamienić ich
fałszywych przekonań w fakty. Szczerość nie wystarczy, jeśli
rozmija się z istotą rzeczy. Chrześcijanie natomiast mogą
oprzeć swoją wiarę na niezmiennym i pewnym fundamencie
Słowa Bożego. Wiedzą bowiem, że jest ono prawdą.
W obliczu tego faktu nie możemy sobie pozwolić na
beztroskie podejście do treści Pisma Świętego.
Czy trzymasz się Słowa Bożego z równą nieustępliwością,
jak innych wartościowych rzeczy, które posiadasz - pieniędzy,
czy swojej reputacji? Choćby wszystko inne miało się
wyślizgnąć z rąk, to jednak Słowa Bożego trzymaj się
za wszelką cenę.
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w nas i chcenie
i wykonanie.

ŚP. Emilian Witkowski urodził się w rodzinie

W 1995 roku sprzedali swoje gospodarstwo w Kinowie
i przeprowadzili się do Kołobrzegu, gdzie mieszkała
większość ich dzieci. Był to szczególny rok w życiu rodziny
Witkowskich. Dobra Nowina o Zbawieniu w Jezusie
Chrystusie zaczęła docierać do serc ich dzieci.

Pawła i Józefy w dniu 20 października 1929 roku
w miejscowości Grudż k/Garwolina. Był jednym
z dziewięciorga rodzeństwa wśród 6 braci i trzech sióstr.
Od dzieciństwa uczęszczał do kościoła, a z powodu biedy,
jako dziecko do 14 roku życia procował u ludzi na służbie.

Dobry Bóg dotknął również serca Ś.P. Emiliana,
który w 2008 roku nawrócił się, przyjął Pana Jezusa do
swojego serca i ustami jak nakazuje Biblia wyznał Go
swoim Panem i Zbawicielem. Na dowód swojej miłości
do Boga przyjął również chrzest w Kościele Chrystusowym
w Kołobrzegu. Od tamtego czasu razem z żoną
i większością rodziny uczęszczał na niedzielne nabożeństwa
modląc się i dziękując Bogu za życie wieczne.
W swoich modlitwach zanosił prośby o zbawienie
wszystkich swoich dzieci.
Dzisiaj jest już w niebiańskiej ojczyźnie u Pana tam, gdzie
nie ma łez, chorób, cierpienia, tam gdzie jest wieczna radość
i pokój.

Danusia
i mąż
Dmitry
W wieku 17 lat
opuścił
rodzinne
strony i za chlebem
wyjechał do starszej siostry na zachód.
Tam zapoznał przyszłą żonę Janinę, z którą mając 20 lat
ożenił się. Razem w 1952 roku zamieszkali
w miejscowości Kinowo, prowadząc małe gospodarstwo
rolne. Dodatkowo pracował w ﬁrmie budowlanej oraz
w ﬁrmie poszukującej ropę w naszym województwie.
Krótko po ślubie poszedł na 2 lata do wojska, do
Białegostoku.
Był człowiekiem skrytym, mało opowiadał o swoim
dzieciństwie i czasie wojny.
Razem jako małżeństwo przeżyli 72 lata.
Bóg obdarzył ich ośmiorgiem dzieci (5 synów, z których
jeden zmarł zaraz po porodzie, oraz 3 córkami).
Mógł cieszyć się także widokiem 13 wnuków oraz 17
prawnuków.

Wspomnienie syna Tadeusza, o Tacie.
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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

Święto Żniw

T

egoroczne Święto Żniw połączone było z oﬁcjalnym pożegnaniem
pierwszego i drugiego pastora Zboru w Kołobrzegu. Po 43 latach służby
pastor Piotr Karel przeszedł na emeryturę. Swoją służbę, z powodów
zdrowotnych, zakończył również pastor Andrzej Ostrowski.
Na uroczyste nabożeństwo przybyli braterstwo Sandy i Dawid Hatﬁldowie
z USA, gdzie dyrektorują Polskiej Misji Chrześcijańskiej oraz braterstwo
Urszula i Andrzej Bajeński – Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego
w RP. Nasi goście przybyli do Kołobrzegu w piątek 1 października, w którym
to dniu Prezbiter Naczelny spotkał się z Radą Starszych Zboru.
W sobotę natomiast na uroczystej, pożegnalnej kolacji, przygotowanej przez
Natana Polakowskiego z zespołem, spotkali się pastorzy Okręgu i kołobrzescy
Starsi Zboru wraz z małżonkami. Na spotkanie przybył również dyrektor Misji
Kościoła Chrystusowego „Dobro Czynić” br. Radosław Gasza.
Niedzielne nabożeństwo Święta Dziękczynienia, przy przepięknej dekoracji
(dziękujemy braterstwu Sękowskim i Pilichowskim) prowadził br. Mariusz
Polakowski. W czasie spotkania pastor David Hatﬁeld dzielił się osobistymi
wspomnieniami z początków kontaktów z Kołobrzegiem i osobistym z pastorem
Karelem.
Z ramienia Polskiej Misji Chrześcijańskiej podziękował pastorom odchodzącym
na emeryturę, za ich wieloletnia pracę. Kazanie zaś, nawiązujące do 100 - lecia
Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich, wygłosił Prezbiter Naczelny –
Andrzej Bajeński.
Złożył również podziękowania ustępującym pastorom w imieniu Rady Krajowej,
jak i modlił się o nowego pastora br. Zbigniewa Babicza z Małżonką.
Po nabożeństwie odbyła się tradycyjna agape, gdzie zaserwowano oprócz chleba
ze smalcem, kawy, ciast i owoców, przepyszną grochówkę. Dziękujemy braciom
i siostrom za zangażowanie w przygotowanie posiłków dla naszych gości.
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listopad 2021
04.11 - Czwartek - godz.18.00 Studium Ew. Łukasza
11.11 - Czwartek - godz.18.00 Spotkanie modlitewne
13.11 - Sobota

- godz. 9.00 Śniadanie braterskie

14.11 - Niedziela - godz.10.00 Gość- Mateusz Rose
18.11 - Czwartek - godz.18.00
Spotkanie dla małżeństw
25.11 - Czwartek - godz.18.00
Wieczór pieśni i ballad żydowskich gość Jan Białęcki

W dniu 24 listopada siostra
Irena Rosińska oraz braterstwo
Grażyna i Andrzej Sękowscy wspominają

30 rocznicę chrztu wiary.
Ten dzień odmienił ich życie, za co są wdzięczni
Bogu do obecnej chwili. Jako Zbór życzymy im
dalszej wytrwałej wędrówki za Jezusem
i przeżywania nowych błogosławieństw na drodze
wiary. Niech Słowo Boże będzie dalszą zachętą
na następne lata życia, a ono powiada:
„mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się
od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając
świątobliwości swojej w bojaźni Bożej.”
[2Kor 7, 1]

- o nabożeństwa i uroczystości w listopadzie
- o czas jesiennej ewangelizacji
- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie wiary
- o pastorów i starszych Zboru
- o zachowanie zdrowia w czasie jesieni
- o zachowanie „otwartych drzwi” kościoła
- o tych, co ostygli w duchowym boju
- o małżeństwa w Zborze
- o osoby starsze i pomoc w chorobach dla: J. i T. Świercz,
J. Witkowską, Cz. Zawołek, I. Rosińską, L. Puc,
T. Szyszkę, Z. Dołkowską, J. Grudzińską, Z. Soboń,
J. Lewandowską, M. Wasylów, H. Paprocką, R. Słodownik,
M. Bassarę, B. Froncala, M. Bakowicz, L. Lewandowską,
H. Stranc, E. Janiszewską, B. Kamińską, J. Calów
- o zdrowie Janka i Haliny Matulewicz i Jolanty Antczak
- o problem Czesławy Kulczyńskiej
- o Julkę Dziadosz – jej rehabilitację
- o R. Zagrodnik i M. Stasiaka w DPS-ach
fot.M.J. Karel
- o zdrowie Jana Lewandowskiego i Magdy Pazio
- o nową pracę dla Arka Jakubika
- o transmisje nabożeństw na online

- za poprawę zdrowia Oli Piechoty
- za udaną operację Piotra Frysiaka
- za efekty leczenia córeczki Ł i N. Dobrowolskich
- za działające służby zborowe
- za osoby udzielające się w naszej kawiarni
- za październikową wizytę gości i Święto Żniw
- za rozpoczęty i trwający kurs dla małżeństw
- za czwartkowe studium Słowa Bożego.
- za działalność naszej biblioteki i jej czytelników
- za oﬁarodawców składających swe oﬁary na potrzeby Zboru
- za osoby w kraju i za granicą słuchających naszych
nabożeństw na on-line
- za 25 lat działalności kościoła Braci Ewangelicznych
w Nowogardzie

URODZINY OBCHODZĄ
01 Alina Babicz
03 Aleksandra Celińska
06 Regina Słodownik
06 Aleksandra Kamińska
07 Barbara Głembska
08 Dawid Maksińczyk
10 Nelli Karel
13 Agnieszka Żygulska
14 Jolanta Tkaczyk
14 Ewa Kruszewska
14 Arkadiusz Jakubik

15 Józef Łachwa
17 Janina Świercz
19 Barbara Froncala
21 Maria Lewandowska
21 Hubert Sękowski
23 Bartek Staszewski
24 Kamila Strzelczyk
28 Zdzisław Świercz
30 Zenon Paruszkiewicz
30 Wiktoria Żygulska

Życzenia urodzinowe składamy również:
Tomaszowi Buraczkowi (07), Pawłowi Wróblowi (09), Mai Tkaczyk (11), Czarkowi Mące (13), Natalii Nadłonek (21),
Rubenowi Karel (22), Małgorzacie Kurkiewicz (24), Valentinie Denisyuk (24), Sarze Rygielskiej (25),
Honoracie Witkowskiej (26).
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