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Bardziej sugerują coś nie dokończonego,
niż pełnię, czy jakąkolwiek kompletność.                                                                           
W Bożej ekonomii jest jednak inaczej. 

i oprze na prawie i sprawiedliwości, 

W dobie powszechnej konsumpcji takie 
słowa, jak skromnie, niewiele, czy 
niedużo, bardziej wskazują na biedę, 

czy brak życiowej zaradności, niż na 
powodzenie, czy sukces. 

Dawno temu Bóg przez proroka Izajasza 
zapowiedział: 

Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest 
nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, 
i nazwą Go; Cudowny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna 
będzie władza i pokój bez końca na tronie 
Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją 

odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość 

Lekcja która płynie z Betlejem nie jest łatwa.

i co w zupełności nam wystarczy, znajduje się 

Bóg umieścił „małe ziarno” w Betlejemskim 
żłobie, a gdy ziarno wyrosło wydało plon i stało 
się dla nas wielkim błogosławieństwem 

Wytęskniony Mocny Bóg, Cudowny Doradca, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju pojawia się na 
ziemi w postaci niemowlęcia owiniętego 

                                                                    

Prosta zamiana.

i zbawieniem od Boga.

i zależny od innych. 

– Ew. Mat.13.31-32

 

i  kładzie go w brudnym żłobie, byśmy Jego 
chwały dostąpili. (J.1.16, 2 Tes. 2.14).  

„Dosyć masz gdy masz łaskę moją, albowiem 
pełnia mej mocy okazuje się w słabości.
 2 Kor.12.9   

Wiele lat później Jezus porównał Królestwo 
Boże do małego ziarnka gorczycy. 

Boża moc przychodzi zawsze w naszych 
słabościach i potrzebach. Objawia się w naszej 
zniewadze, doświadczeniach,  prześladowaniach, 
czy uciskach, które znosimy dla Chrystusa. 
Wtedy, kiedy my stajemy się mali, Bóg staje się 
wielki. On powiedział: 

Spójrzmy na Betlejem, może uda nam się 
dostrzec, że to czego naprawdę nam potrzeba 

w stajni i …  leży w żłobie.

w pieluchę. 

Ojciec obdziera z chwały swego Jedynego Syna 

Wielkość drzewa zaczęła się od małego ziarnka. 
Na tym polega jego fenomen.                                                           
Bóg przychodzi do nas w słabości, ale nie jest 
słaby. Bóg przychodzi do nas jak ubogi i nic 
nieposiadający, ale mający wszystko. 

Pana Zastępów” Iz. 9. 5-6 

Na początku daje się poznać w niewiele 
znaczącej postaci, jako ktoś mały, słaby 

„Podobne jest Królestwo Boże do ziarnka 
gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał 
na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze 
ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest 
największe ze wszystkich jarzyn i staje się 

drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie 
i gnieżdżą się w jego gałęziach” 

chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym wiernym Czytelnikom, 

Fakt ten na nowo nas zachęca i pobudza do jeszcze lepszej pracy dla chwały Bożej. 

Błogosławimy Was i życzymy zdrowia duchowego i zycznego. A nad to Bożego pokoju 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i kończącego się Starego Roku 

którzy co miesiąc oczekują pojawienia się nowego numeru naszej Gazety. 

Przy dzisiejszej wielości aktywnych mediów świadomość, że choć w małym stopniu 
uzupełniamy potrzeby duchowe naszych Czytelników, 

napawa nas wdzięcznością dla Boga i nadaje sens naszej pracy. 

w tych niełatwych czasach. Niech słowa Psalmu 46 będą dla Was pociechą i napełnią ufną 
odwagą na przyszłe dni: „Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się 

w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody…  . Jest rzeka, której nurty 
rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. 

Bóg wspomoże go przed świtem” (Ps. 46. 3-6 )

Pastor Zbyszek Babicz

lekcja z Betlejem

Pastor Zbigniew Babicz
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Powrót do fundamentów

MOMENT SPOTKANIA
Zanim powstanie jakiś projekt, ostateczna wersja to 
powstaje szkic. Szkic, który przedstawia dokładny obraz 
tego jak to wygląda. na którym się opieramy. Gdy chcemy 
coś zmienić to wracamy do szkicu, pewni tego, że to jest 
prawdziwy obraz, bez żadnych poprawek.

Myślę ,  że  jes t 
wielka wartość 
w  t y m  k i e d y 
c h c e m y  l e p i e j 
zrozumieć w jaki 
sposób Bóg nas 

kształtuje i prowadzi do dojrzałości, abyśmy coraz bardziej 
odzwierciedlali obraz Jezusa. Posiadanie rzeczywistego 
obrazu siebie i zrozumienie tego, co Bóg pragnie w naszym 
życiu uczynić jest niezwykle istotne. Bóg stworzył nas na 
swój obraz i na swoje podobieństwo. Jako ludzie 
odzwierciedliliśmy naturę (charakter) Boga podobnie jak 
Chrystus, o którym jest napisane w Liście do Hebrajczyków, 
że jest odblaskiem Bożej Chwały. 

 Nie wiem jak Wy, ale kiedy ja wychodzę z domu, 
przeglądam się w lustrze i widzę, że włosy nie leżą tak jak 
powinny, te kolory nie pasują do siebie, raczej staram się coś 
z tym zrobić. 

Kiedy czytamy tę historię z 2 Księgi Mojżeszowej,  możemy 
zauważyć, że namiot był poza obozowiskiem. Wiemy 
dlaczego, znamy kontekst tej historii, ale gdy spojrzymy na 
to z trochę innej perspektywy  to możemy zauważyć, że ten 
namiot był poza tym życiem codziennym, poza tą krzątanina 
życia, wyborami, decyzjami, które trzeba podjąć. Był obok. 
Był gdzieś z daleka od tego wszystkiego.  Wierzę, że każdy 
z nas potrzebuje miejsca kiedy może się odciąć od tej 
krzątaniny życia i będzie mógł wejść do namiotu spotkania, 
aby poznać wolę i zdanie Pana. 

Ewangelia Mateusza 6:33 „Ale szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne 
będzie wam dodane.”

To jest właściwy czas na powrót do fundamentów. 
Na powrót do Bożego Słowa. Tak jak Mojżesz, który 
wchodził do namiotu spotkania, aby poznać zdanie i wolę 
Pana, tak i dla nas jest to dzisiaj najlepsze rozwiązanie.

RZECZYWISTY OBRAZ

Grzech jednak zamazał ten oryginalny obraz, zniszczył go 
i wykrzywił, zmienił. 

Ewangelia Jana 14:6  „Jezus mu odpowiedział: Ja jestem 
drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak 
tylko przeze mnie. ”

Tak często w naszym życiu, kiedy Bóg pokazuje nam pewne 
rzeczy, które wymagają przemiany – ignorujemy to lub 
przekładamy na później.  

List Jakuba 1:22-25 „Bądźcie więc wykonawcami słowa, 
a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli 
bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, 
podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze 
swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł 
i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się 
w doskonałe prawo wolności i trwa [w nim], nie jest 
słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten 
będzie błogosławiony w swoim działaniu. ”

 Dzisiaj w kulturze, w której żyjemy jesteśmy 
w świecie gdzie jedna z głównych myśli brzmi: żyj jak 
chcesz, rób co chcesz – wszystkie drogi prowadzą do nieba, 
Biblia to jakaś przedawniona księga. Każdy robi to co uważa 
za właściwe, nie ma już czegoś takiego jak moralność. 
Żyjemy wśród ludzi, którzy mają jakieś zdanie, opinie, jest 
nasza przeszłość, jest rodzina, każdy ma swoje zdanie. 
Każdy ma swoje argumenty, swoje powody, swoje 
doświadczenia. Media kreują obraz z jeszcze innej 
perspektywy, a my jako społeczeństwo próbujemy na tej 
podstawie zbudować swoją własną rzeczywistość i zdanie. 
Odbijamy od tego wszystkiego i w pewnym momencie tych 
odbitek i zmian w stosunku do pierwotnego obrazu jest tak 
wiele, że bardzo prosto można się pogubić. 

Ludzie, gdy mówią nam „prawdę o nas” niekoniecznie robią 
to, bo nam dobrze życzą. Gdy Bóg mówi nam prawdę o nas, 
zawsze to robi, abyśmy na tym dobrze wyszli, Boża prawda 
nas wyzwala!

Często przemiana naszego wnętrza rozpoczyna się od 
spotkania z Bogiem. Moment zrozumienia i powrotu 
rozpoczyna się od spotkania z Bogiem. To w Jego obecności 
poznajemy prawdę o sobie. 
Bóg dał nam swoje Słowo, abyśmy się w nim przeglądali, 
jak w lustrze i mogli zobaczyć (poznać) prawdę o sobie… 
jacy naprawdę jesteśmy, co jest w nas dobre, a co z Bożej 
perspektywy kwalifikuje się do przemiany.

W moim życiu  nigdy nie doszedłem do wniosku, 
że traktowanie Bożych zasad jako fundamentalna prawda 
w ostatecznym rozrachunku doprowadziło do sytuacji, 
w której czuje się, że podjąłem złą decyzję. 

2 Księga Mojżeszowa 33:7-11 „Mojżesz zaś wziął namiot 
i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. 
A ktokolwiek chciał się zwrócić do Jahwe, szedł do Namiotu 
Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł 
do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów 
i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy 
Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał 
u wejścia do namiotu, i wtedy [Jahwe] rozmawiał 
z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał 
u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał 
pokłon u wejścia do swego namiotu. A Jahwe rozmawiał 
z  Mojżeszem twarzą w twarz,  jak się  rozmawia 
z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś 
jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza 
namiotu.”

Ewangelia Jana 8:32 „I poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli. ”

Prawda o nas jest taka, że potrzebujemy Boga, 
potrzebujemy zbawiciela, 

potrzebujemy przebaczenia win, 
potrzebujemy przemiany naszego wnętrza.

Prawdziwy obraz ma być impulsem do zmiany …  

Mateusza Rose 
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Jesteś Panie Księciem Pokoju i pokój 
świata w Twoim ręku spoczywa. Ty jesteś 
Panie Pierwszy i Ostatni, Początek 
i Koniec.

Panie, jesteśmy zmęczeni ciągłą gonitwą 
życia, niepokojami, złymi wieściami 
i obawami o nasz los.

A potem Panie nie odchodź, pozostań...

W ten cichy grudniowy wieczór wejdź 
Panie do naszych domów, wejdź Panie 
do naszych serc. Błogosław Panie nasze 
rodziny, nasze dzieci i nas samych.

Niestety nie potrafimy liczyć naszych 
przeżytych dni, i to liczyć je mądrze!

W czasie długich, grudniowych 
wieczorów przemyślmy i podsumujmy 
co zyskaliśmy w tym roku, a co 
bezpowrotnie utraciliśmy. Co możemy 
zapisać po stronie zysków, a co po 
stronie strat (szczególnie tych 
duchowych).

Szybko mijają lata. I oto zbliżamy 
się powoli do końca, tak bogatego 
w burzliwe wydarzenia, 2021 roku.

A jednak jest coś, czego nie potrafimy!
Nie potrafimy dogłębnie poznać siebie. 
Staliśmy się dla siebie samych tajemnicą.

Potrafimy dokładnie i bezbłędnie 
obliczać długość, szerokość i wysokość. 
Staramy się poznać nawet dalsze, 
dotychczas nie odkryte wymiary. 
Wspaniale potrafimy liczyć pieniądze 
i swoje i cudze. Potrafimy krzywdzić 
drugiego, mścić się, okłamywać, skąpić 
i zazdrościć.

Dlatego zatrzymajmy się na chwilę. 
Grudzień jest miesiącem szczególnych 
rozmyślań, rozliczeń, bilansów 
i podsumowań.
Grudzień to miesiąc pamiątki 
szczególnych narodzin......

Słowo Boże powiada, że nasze lata giną 
jak westchnienie, giną bezpowrotnie. 
Rzeczywiście prawdziwe są to słowa, 
dlatego „Naucz nas Panie liczyć dni 
nasze, abyśmy posiedli mądre serce” 
(Ps.90,12).

Oto wkrótce zasiądziemy do wigilijnego 
stołu, mniej czy bardziej zasobnego, ale 
zawsze swojego, ciepłego, rodzinnego. 
Zaśpiewamy nasze kolędy. W te stare 
melodie włożymy cząstkę naszego życia, 
naszych rodzinnych radości i smutków. 
Podamy sobie ręce, zbliżymy się do 
siebie 

Klony mają złote liście, świecą pięknie i ogniście.

Jesion ma liście brązowe, zgubił ich dawno połowę.

Dęby wokół się czerwienią, mieszają się na pół 
z zielenią.

Jesienne myśli

Ty Panie dajesz deszcz, co kroplami na 
ziemię kapie,

puste są już pola a spichrze w zapasy bogate.

Lecą liście z drzew różnokolorowe liście

stworzone przez Ciebie Panie, żółte, złote 
i brązowe.

Wiatr wieje, deszcz zacina, leci dym 
z komina.

Smutne bez liści stoją teraz drzewa a w górze Panie

jest coraz więcej nieba.

W słońcu pod drzewami, śpią w łupinkach kasztany,

każdy lśni błyszczący, niby malowany.

Spada liść za liściem, w lesie jest jaśniej 
i uroczyściej.

Listopad czerwonymi liśćmi płacze za przeminionym 
latem,

rano mgła świat przykrywa, a w południe wiatr się zrywa.

Ptaki Panie odlatują, daleko w ciepłe kraje,

tam, gdzie gorące słońce wcześnie rankiem wstaje.

Jaskółki, kukułki i jerzyki poleciały stadami do Afryki.

w tym tańcu cały las się oczyści.

Jesień na dębach liczy żołędzie i patrzy rankiem 
ciekawie, ile ich leży na trawie.

Wiatr miesza je z innymi kolorami liści,

w kraj nieznany za dziesiąte morze.

Już gromadką odlatują bociany w twe Panie niebieskie 
przestworze,

bo życia zostało mało, o tym nie myśli nikt z nas.

pomyśl o zbawieniu, bo to cię uratuje.

Jesienią, wiosną czy latem, Pan u drzwi twych stoi 
i czeka, zaproś go, niech serce twe nie zwleka.

Kończy się ten trudny rok, grudzień za pasem już 
o krok.

Przyroda zasypia i gdy noc zapanuje,

Pan czeka na ciebie cały czas,

s. Terenia Kaliś
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MYŚLI BIEŻĄCE

Edyta A. Kocur

margines na człowieczeństwo cz. 3

 Osobiście rozpoczęłam rok 2021 z niebywale niskim 
ciśnieniem. Moja ludzka bezsilność i frustracja po bolesnych 
wydarzeniach z 2020 ogarniała mnie z każdą kolejną 
mijającą minutą. Nie miałam już dosłownie 
na czym jechać. Teraz jest jednak ten 
moment, kiedy jestem gotowa uznać, że Bóg 
Wszechmogący nad wszystkim panuje. 
 Z wiarą proś Boga o to, o czym 
zawsze wiedziałeś(aś), że może uczynić, ale 
nigdy nie zapominaj o wyrażeniu Panu 
swojej wdzięczności. Nasze ludzkie oko ma ograniczony 
światopogląd. 

raz z 2021 rokiem przyszło wiele kolejnych 
doświadczeń, które nami wstrząsnęły i nadal to 
robią. Nigdzie nas tak naprawdę nie uczono jak 

dostosowywać się do aż tak nieprzewidzianych okoliczności, 
w których się znaleźliśmy, radzić sobie z ciosami pandemii, 
ze strachem, który sieje powszechne przerażenie i ból po 
ogromie strat, dla wielu ból czasem aż do szpiku kości. Nikt 
z nas nie był na to przygotowany. Nasza wiara została w tym 
roku po raz kolejny i wielokrotnie wystawiona na próbę. 
Wydarzenia zeszłego i kolejnego, mijającego właśnie roku 
powinny bez wątpienia wpłynąć na naszą wędrówkę z 
Panem w 2022 roku. Ale co teraz? Jak dalej żyć?

Za często zapominamy o Bożych błogosławieństwach, 
a kiedy cierpimy nie mamy czasu dla innych, a wdzięczność 
właśnie i dawanie jest kluczem do błogosławieństwa.
Kiedy piszę to do Was, na niebie właśnie zachodzi słońce. 
Dzisiaj to szczególnie piękny zachód słońca jak na tę porę 

roku i to on właśnie zainspirował mnie, by spojrzeć poza 
horyzont i wyobrazić sobie wszystkie możliwości, jakie 
może przynieść nam wszystkim nowy rok. Bóg jest nam 
wierny nawet w obliczu naszych bolesnych okoliczności, 
kiedy wszystko wydaje się stracone i opuszczone. 

Głęboko modlę się, mając pewność, że Bóg da nam pokój, 
gdy będziemy przechodzić przez ten trudny okres. Chcę Was 
jednak zachęcić do szukania tych wszystkich małych rzeczy, 
które Bóg robi codziennie, aby nas pobłogosławić, aby 
przypomnieć nam, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci 
(Księga Powtórzonego Prawa 31:6). Jest tam z nami i był 
tam przez cały czas. 

prowadzi nasze stopy (Psalm 119:105). Naszym najlepszym 
osądem jest dołożenie wszelkich starań, aby studiować Jego 
Słowo, aby Jego wola była odbiciem w naszym codziennym 
życiu. Jest to kluczowe w naszej duchowej drodze. Gdy 
światło Jego Słowa przenika nasze serca i wzbiera w naszych 
umysłach, ciemność rozprasza się, nasz wzrok staje się jasny 
(Mateusz 6,22; Łukasz 11,36). 

 Nie wiemy, co nas czeka, ale możemy być pewni, że 
służymy Wszechwiedzącemu Bogu (Psalm 147:5), który 
zaspokoi każdą naszą potrzebę (Fil 4:19), odkupi nas, 
podniesie i poniesie nas aż do momentu, gdy właśnie nie 
mamy siły, by już wytrzymać (Izajasz 63:9). Dlatego nie 
możemy tracić nadziei (Psalm 71:14), a zamiast tego 
wierzyć, że On ma dla nas to, co najlepsze! Jego światło 
odbija się w Jego spisanym Słowie, działając jak lampa, 
która 

 Kiedy bowiem odzwierciedlamy Słowo Boże, nasze 
interakcje z innymi będą obfitować owocami Jego Ducha. 
Będziemy dowodem Jego mocy, ilustrującym przymioty 
Chrystusa i przybliżającym innych do Niego. „Jesteśmy 
światłością świata” i będziemy świecić Jego chwałą i dzielić 
się nią z innymi. To jest nasz mandat i przywilej. Chwalmy 
Pana za moc Jego światła, która zwycięża ciemność. 
Potrzebujemy tego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotąd.

Wstawanie rano może być trudniejsze 
niż zwykle. Znalezienie energii, na 
cokolwiek, by iść dalej, może się 

wydawać dzisiaj niemożliwe. 

 Mamy adwent, do końca roku został już niespełna 
miesiąc, więc czy jest lepszy czas na skupienie naszej uwagi 
na wdzięczności, celebrowanie jej i dzielenie się nią! Biblia 
wzywa nas do dziękowania Bogu z całego serca i 
opowiadania o Jego cudownych czynach (Psalm 9:1). 
Dołączysz do mnie w dziękczynieniu? Za co jesteś 
wdzięczny(a) w tym roku? Będzie budujące usłyszeć, jak 
Pan nam wszystkim pobłogosławił! 

Bądźmy zachęceni do wdzięczności, do dzielenia się 
świadectwem i swoją wdzięcznością z innymi i tak 
pozostańmy wierni Panu! 
Niech rok 2022 będzie rokiem pełnego zaufania do 
Wszechmogącego! To co zasiejemy, zdecyduje o wielkości 
plonów, które zbierzemy. Żadne bowiem ziarenko nie jest za 
małe, by nie mogło się rozmnożyć. Zechciejmy je tylko 
zasiać z wdzięczności i z wdzięczności. 

Jest tam, działa za kulisami. Widzi krajobraz naszego życia 
i zaopatruje nas we wszystko, czego nam potrzeba. Jego oś 
czasu może po prostu akurat teraz nie pokrywać się z naszą. 

Pozostańcie zdrowi i bezpieczni 
w tym okresie świątecznym!

Rok 2021 był kolejnym bardzo ciężkim i nieoczekiwanym 
rokiem dla wielu z nas. Może 
zmagacie się więc dzisiaj ze stresem, 
lękiem, depresją, złamanym sercem 
po stracie lub żalem nie do opisania. 

 Podobnie może nam pobłogosławić dzielenie się tym 
z innymi, którzy akurat teraz są w potrzebie dobrego słowa, 
uśmiechu, ciepłego dreszczu zamiast całego tego dreszczu 
przerażenia.

Właśnie wtedy, kiedy nam 
najbardziej brakuje - dawajmy 

innym świadectwo z wdzięczności 
i z wdzięcznością!

-5-
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Problem niewierzącego świata polega na tym, że odrzuca on 
prawdę o Bogu, uznając jednocześnie prawdę o istnieniu zła.
 Jednak z tego pierwszego powodu człowiek zdaje się 
na samego siebie (mówiąc w uproszczeniu), przez co nie jest 
w stanie rozwiązać problemu zła na świecie. Dobitnie 
przekonują nas o tym dzieje ludzkości 
na przestrzeni wszystkich epok, z naszą 
własną na czele. 
 Jedyne co mu w tej  sytuacji 
pozostaje to rozpacz i kolejne utopie, które 
tworzy. Oczywiście nigdy się nie przyzna do 
całkowitej klęski swoich wysiłków, to by 
pokazało bowiem wyraźnie, że człowiek 
niczego się na odrzuceniu Boga nie nauczył. 
A własna duma nie pozwala wielu z nas w końcu do Boga się 
zwrócić z prośbą o rozwiązanie naszych problemów. 

 Możemy się karmić oburzeniem, na to co się wokół 
nas dzieje, ale to kiepska dieta. Bo zamiast wzmacniać 
osłabia. Zamiast dodawać nam energii, wysysa ją z nas. Niby 
ruszamy do działania, aby zaradzić złu, ale wciąż uderzamy 

w próżnię.

Człowiek jest grzeszny i zdolny do czynienia niegodziwości, 
jakie nie mieszczą nam się w głowie – czytając Biblię wiemy 
o tym dobrze. 

Bo jak pokonać zło, 
kiedy sami jesteśmy złem? 

Jak rozwiązać problem, 
kiedy sami jesteśmy jego częścią? 

 Bo prawda jest taka: tylko Bóg w pełni i doskonale 
potrafi rozwiązać problemy, jakie stworzył po drodze 
człowiek. 

Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje 
i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją 
będę go sławił.

(Księga Psalmów 28:7).

 Ludzie dumni do końca będa poszukiwać sposobów 
na zamianę piasku w złoto. Licząc na to, że w końcu 
te niezliczone zamki z piasku, które potworzyli, zamienią się 
kiedyś w to, czym zawsze w ich marzeniach miały być. 

Student gorączkuje się: „Powinien Pan zająć się chociaż raz 
porządnie naszą historią. 

Musiałby Pan usłyszeć, co ma nauka do powiedzenia na temat 
tych bajeczek o stworzeniu.” 

Po pewnym czasie młodszy z mężczyzn pyta swojego sąsiada: 

– „Tak...? Co w takim razie twierdzą dzisiejsi naukowcy?” – 
zapytał uprzejmie starszy pan.
„Hm, ponieważ muszę zaraz wysiadać, nie mam niestety 

czasu, aby Panu wszystko dokładnie objaśnić i wyłuszczyć. 
Ale – niech Pan da mi po prostu swoją wizytówkę, to prześlę 
Panu fachową literaturę naukową co do tej kwestii.” 
Na to starszy pan otworzył swój portfel i podał młodemu 
mężczyźnie karteczkę.

Skulony, ze schyloną głową i spuszczonym wzrokiem opuścił 
pociąg.

Za czasów rewolucji francuskiej 100 lat temu religia została 
zdemaskowana i obnażona jako zwykła iluzja! 

Jest rok 1892. W pociągu siedzi starszy mężczyzna i czyta 
Biblię. 

– „Czy Pan wierzy jeszcze w tę starą księgę pełną bajek 
i baśni?” 

Miejsce obok niego zajmuje młody student pogrążony 
w naukowej literaturze. 

Gdy ten na nią spojrzał... poczuł się mniejszym niż mrówka. 

– „Ależ tak, oczywiście” – pada odpowiedź – „z tym, że to nie 
jest żadna księga baśni, lecz Słowo Boże!” 

Chyba tylko ludzie bez jakiejkolwiek kultury wierzą jeszcze, 
że Bóg stworzył świat w siedem dni. 

Na wizytówce widniał napis:

Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego

prof. dr Louis Pasteur

Narodowego Uniwersytetu Francji

„Im więcej studiuję przyrodę, tym bardziej 
jestem zdumiony dziełem Stwórcy. 
Trochę nauki oddala nas od Boga, 

Louis Pasteur

zaś wiele nauki przybliża nas do Niego” 

Księga baśni i bajek ?
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A potem zdarzyło się coś, co wzbudziło 
we mnie znowu nadzieję na moje rychłe 
wyzwolenie z zapomnienia, na które mnie 
lekkomyślnie skazałeś. Twoje jedyne 
dziecko ciężko zachorowało, wzywałeś 
lekarzy, sławnych profesorów… nic nie 
pomogły lekarstwa, zabiegi. Dziecko 
twoje umarło, a ty pogrążony w bólu 
i rozpaczy siedziałeś w swoim gabinecie, 
w fotelu, przy zapuszczonych zasłonach 

i nieruchomym wzrokiem patrzyłeś w mrok zalęgający 
pokój. Nie mogłeś zrozumieć sensu śmierci twojego 
dziecka. Począłeś wątpić o sensie własnego życia, nie 
umiałeś dociec, dlaczego cierpi niewinne dziecko, 
a grzesznik żyje i bezkarnie tuczy się krzywdą bliźniego? 
Dlaczego bezlitosny los na ślepo w człowieka uderza? 
I wtedy serce gwałtownie we mnie zabiło, bo pomyślałem, 
że właśnie teraz nadeszła chwila, gdy wstaniesz z fotela, 
zapalisz światło elektryczne i zaczniesz mnie szukać, 
pośpiesznie szukać, gorączkowym wzrokiem biec 
będziesz po ozdobnych grzbietach książek, i wreszcie po 
tylu, tylu latach znajdziesz mnie, wciśniętą między tomy 
starej encyklopedii. Wstrząśniesz ze mnie pył, otworzysz 
i wyczytasz w moich wersach słowa pociechy o życiu, 
śmierci i nieśmiertelności. I znowu się rozczarowałam. 
I znowu przeżyłem jeszcze jedno złudzenie, ostatnie. Nie 
wstałeś z fotela i nie zaświeciłeś światła elektrycznego. 
Siedziałeś bez ruchu pogrążony w rozpaczy, 
z niezliczonymi pytaniami na ustach, które nie umiały 
udzielić ci odpowiedzi.

Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic? Przeczytać 
pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów? 
Spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić 
nabożnie na najwyższą półkę w księgozbiorze?

Więc po co mnie kupiłeś, człowieku, po co zapłaciłeś za 
mnie 300 zł, po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto, 
po co mnie przyniosłeś do domu, po co?

Stoję na najwyższej półce twojej domowej 
biblioteki wciśniętą pomiędzy stare, 
pożółkłe od wielu lat nietknięte tomy 
encyklopedii Orgelbranda, do której jestem 
podobna formatem i objętością.
I tak stojąc od wielu lat niedostrzeżona, 
nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję 
nad moim niewesołym losem.

Pamiętam jak raz podczas przyjęcia w twoim domu, ktoś 
w towarzyskiej rozmowie błędnie zacytował słowa 
Chrystusa, ktoś inny je sprostował, a gdy wybuchła 
między rozmówcami sprzeczka, który z cytatów jest 
właściwy, jeden z adwersarzy prosił cię o przyniesienie 
Pisma Świętego. Podniosłeś głowę i spojrzałeś w moim 
kierunku. Pomyślałam z radością, że wreszcie wybiła 
moja godzina, że podejdziesz do półek i wspiąwszy się 
nieco na palcach, ujmiesz mnie za gruby grzbiet 
i wyciągniesz z pomiędzy pożółkłych tomów encyklopedii 
Orgelbranda. Ale próżna była moja nadzieja, twój wzrok 
obojętnie mnie minął, prześliznął się jak po niewidzialnym 
duchu, przez ułamek sekundy błąkał się po niższych 
półkach i zatrzymał bezradnie na twarzach twoich 
rozmówców. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie ją 
postawiłem – rzekłeś.
Był czas, gdy przypuszczałam, że nabyłeś mnie po to, by 
móc w razie potrzeby pochwalić się moją obecnością 
w twojej bibliotece. Teraz dowiodłeś swoją odpowiedzią, 
że nie miałeś zamiaru stosować wobec mnie 
snobistycznego nawyku, który mimo wszystko mógłby 
być wytłumaczeniem mojej egzystencji pod twoim 
dachem. Twoją odpowiedzią rozwiałeś jeszcze jedno moje 
złudzenie: nie wiesz, gdzie jestem zapomniałeś, gdzie 
mnie postawiłeś. Słowa te wypowiedziałeś obojętnie, bez 
niepokoju, który zazwyczaj towarzyszy myślom 
o przedmiotach zaginionych, zawieruszonych, 
zapodzianych. Z bólem zrozumiałam, że minęła mnie 
wielka szansa wyjścia z tego kraju wygnania jakim jest dla 
mnie twój księgozbiór. Czy nigdy nie nastąpi mój exodus? 
Czy nigdy nie będę już strażować na twoim nocnym 
stoliku? Czy nigdy nie spocznę na twoim biurku, przy 
którym pracujesz? Albo na twoim stole, na którym krajesz 
chleb?

Więc po co mnie kupiłeś, człowieku, po co zapłaciłeś za 
mnie 300 zł, po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto, 
po co mnie przyniosłeś do domu, po co?

 Tematem moich najczęstszych medytacji 
jest pytanie: po co mnie kupiłeś, 
człowieku, po co zapłaciłeś za mnie 300 zł, po co 
dźwigałeś mnie w teczce przez miasto, po co mnie 
przyniosłeś do domu, po co?

A potem umarła twoja żona, a ty ugiąłeś się pod nowym 
ciosem, stałeś się niedołężnym starcem, przestałeś 
wychodzić na miasto i tylko przechadzałeś się po pustym 
mieszkaniu. Od czasu do czasu przystawałeś w oknie, 
patrzyłeś na ulice, na śpieszących przechodniów nie 
rozumiejąc po co oni żyją, po co sam jeszcze żyjesz i po 
co istnieje świat. I pewnego dnia umarłeś. Szybko zjawili 
się spadkobiercy i likwidując mieszkanie kiwali smutnie 
głowami nad twoim doczesnym majątkiem. Jeden znalazł 
mnie wśród książek zrzuconych bezładnie na podłogę. 
Schylił się, podniósł mnie i obejrzał. Otrzepał mnie 
z grubej warstwy pyłu i rzekł drżącym od ckliwego 
wzruszenia głosem do stojącego obok młodzieńca: 
widzisz, twój stryj nieboszczyk – Panie świeć nad jego 
duszą 
– był pobożnym 
człowiekiem, 
wziął Biblię,   
weź sobie z niego 
przykład.

BibliiLament nieczytanej
Roman Brandstaetter



Jeszcze się nie narodził, a już zaczęły się „schody pod 

górę”! Cesarz August zażyczył sobie, by przeprowadzono 

spis ludności w całym Imperium rzymskim. To oznaczało 

trud i niewygodę wędrówki wielu ludzi do miejsca, gdzie się 

urodzili. Józef z Marią musieli podróżować z Nazaretu do 

Betlejem, a ona była już prawie bliska rozwiązania. Jeszcze 

w tym nieszczęsnym Betlejem, od drzwi do drzwi, od 

gospody do gospody, wszędzie to samo: nie ma miejsca. 
Czas naglił i Józef zdecydował się na pasterską grotę 
przeznaczoną dla zwierząt. Tam przynajmniej nie było tego 
przejmującego nocnego zimna. Mówimy dziś o stajence, 
choć powinniśmy mówić o stajni, oborze dla zwierząt!!!

Czy to, aby prawda, że tak miał rodzić się Mesjasz? Król 

królów, Pan panów, Syn Boga najwyższego, Zbawiciel 

świata? I jeszcze to najgorsze. Świat go nie rozpoznał, 

nie przyjął, a w końcu odrzucił! Ewangelia Jana powiada: 

„Ta prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka 

przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, 

lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale 

swoi go nie przyjęli” (1.9-11).

 Józef nie mógł przestać myśleć o tym w dzień i w 

noc. Nie mógł poradzić sobie w tej nagłej nowej sytuacji. 

Pytanie: „dlaczego?” pozostawało wciąż bez odpowiedzi.

I nagle równie niespodzianie przychodzi Boże rozwiązanie 

problemu. Boża odpowiedź!

Już w Betlejemie przy odwiedzinach, najpierw przy 

odwiedzinach pasterzy, potem mędrców ze wschodu 

Maria z Józefem mogli słyszeć wiele dziwnych słów na 

temat ich dzieciątka, ale Maria zachowywała jakby jakiś 

dystans do tych słów. Nie wszystko mogła zrozumieć.

Biblia mówi: że „Maria zachowywała wszystkie te słowa 

rozważając je w sercu swoim”(Łk 1, 19). A potem dopiero 

jakby stopniowo odsłaniana była dla niej owa prawda, że 

urodziła Syna Bożego, Zbawiciela świata!

W Ew. Marka, 3,21 czytamy już o dorosłym życiu Jezusa, 

że rodzina jego chciała go porwać, bo mniemali, że odszedł 

od zmysłów. Jego rodzeni bracia nie dowierzali Mu. 

Ewangelia Jana notuje taki oto epizod z jego życia, który 

miał miejsce tuż przed świętem Paschy:

Rzekli do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judei, 

żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt 

bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany, skoro 

takie rzeczy czynisz daj się poznać światu..., (To była ich 

ironiczna interpretacja Jego posłannictwa, dlatego, że 

następny wiersz bardzo wyraźnie mówi) Bo nawet bracia 

jego nie wierzyli w niego. (Jan, 6, 3-5).

 Nie były to łzy radości, wzruszenia, czy 

jakiejkolwiek oznaki Jego triumfu, ale łzy nad miastem 

„które nie poznało czasu swego nawiedzenia”. 

Ewangelista Łukasz pisze: A gdy się przybliżył, ujrzawszy 

miasto, zapłakał nad nim mówiąc: Gdybyś i ty poznało 

w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest 

przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi 

nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię 

zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach 

Tuż przed swoją śmiercią, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, gdy 

tysiące ludzi, w tym i Jego uczniowie wiwatowali na cześć 

zwycięstwa Jezus rozpłakał się na widok miasta Jerozolimy.

Pismo mówi, że będąc sprawiedliwym chciał ją opuścić. 

Gdyby tak zrobił to zaoszczędziłoby Marii kłopotu. Tylko 

jak żyć dalej bez ukochanej osoby?

Dramat Józefa (Ew. Mat. 1, 18-25) polegał na tym, 

że przez pewien moment swego życia musiał 

zmagać się z „czarnymi myślami”! Kiedy 

wydawało się, że szczęście jest tak blisko, jak grom 

z jasnego nieba spadła ta wiadomość: MARIA JEST 

W CIĄŻY. A on był pewien, że to nie jest jego dziecko. 

Jak mogła coś takiego uczynić? Przecież oboje zapewniali 

siebie o swojej miłości, planowali przyszłość, byli już 

zaręczeni. Co ma teraz czynić? 
Według prawa taką niewierną narzeczoną należało 
ukamienować na progu rodzicielskiego domu. Publiczne zaś 
dochodzenie naraziłoby na szwank ich dobre imię. 

Ciekawym jest, że Ewangelie nic nie wspominają o tym, jak 

Maria tłumaczyła Józefowi swój stan? Czyż nie mówiła mu 

o tym szczególnym przeżyciu z aniołem, o zapowiedzi 

narodzenia Mesjasza? 
A zresztą, czy ktokolwiek z ludzi mógłby w taką 
niesamowitą historię uwierzyć?!

Anioł Pański przekonuje go, że to co się poczęło jest 

z Ducha Świętego, dlatego nie powinien obawiać się przyjąć 

Marii, żony swojej. Józef nie był teologiem! Był zwykłym, 

prostym człowiekiem, był cieślą jak jego ojciec, ale dlatego, 

że był sprawiedliwym człowiekiem, bojącym się Boga, 

mógł od tej chwili uczestniczyć w Bożym planie zbawienia 

okazanym w przyjściu na świat JEZUSA CHRYSTUSA.!

Przez Ducha Świętego został włączony do rodowodu 

Chrystusa jako naturalny ojciec dziecięcia Jezus. Czy w tym 

momencie skończyły się wszystkie problemy Józefa? Marii?

O nie! Życie ich samych, a też szczególnie życie ich Syna 

ciągle będzie znaczone niezrozumieniem ze strony 

innych, licznymi spiskami na jego życie, wreszcie 

ODRZUCENIEM I ŚMIERCIĄ!

GoAby poznać...
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twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na 

kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia 

swego” (Łk. 19, 41-44).

Do końca nie rozpoznali w nim swego Zbawiciela!

Jeśli zaś Duch Święty nas nie oświeci, światłość, która 
przyszła na świat pozostanie dla nas ciemnością!!! 
Naprawdę niewielu mogło Go rozpoznać! 

Starzec Symeon, z natchnienia Ducha w maleńkim Jezusie 

przyniesionym do świątyni widział „Światłość, która 

oświeci pogan i chwałę ludu izraelskiego” Oczy jego 

bowiem ujrzały zbawienie Boże!

Umierał samotnie. Wszyscy go opuścili. Złoczyńca Mu 
urągał: Jeśli jesteś Chrystusem ratuj siebie i nas. Żołnierze 
drwili: zstąp z krzyża, a uwierzymy ci...

I padło tam trochę odpowiedzi. A Jezus pyta: a wy? Co 

z wami? Za kogo wy mnie uważacie? To dobre pytanie! 

I wtedy Piotr powiada: Tyś jest Chrystus, Syn Boga 

żywego! Czy pamiętamy co odpowiedział mu Jezus?

Czy Jego przyjście na świat, Jego śmierć 

i zmartwychwstanie jest dla mnie osobiście 

najwspanialszą Ewangelią, tą dobrą nowiną?

Można przeżyć życie „w chrześcijańskim” kraju, wiele 

wiedzieć o Bogu, o Jezusie i Jego słowie, a też jednocześnie 

nie poznać Go osobiście.

Zachariasz, Elżbieta, jak i sama Maria będąc pod 

natchnieniem Ducha mogli mówić o nadejściu Zbawiciela. 

Tylko pod działaniem Ducha Świętego możemy dostrzec 

w historycznym Jezusie – swego osobistego Zbawiciela.

„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało 
i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebiesiech” (Mt. 16,16-17).

Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sądzie 

i sprawiedliwości! Duch Święty objawia Jezusa! 

Możemy o Chrystusie mieć dobre, a nawet najlepsze zdanie. 
Możemy nawet uważać Go za Syna Bożego, ale to nie 
będzie miało najmniejszego znaczenia i wpływu na nasze 
zbawienie, jeśli naprawdę nie przyjmiemy Go do swego 
serca, jeśli się nie otworzymy na Niego, jeśli nie będziemy 
chcieli wypełniać Jego woli!

Jeśli nie narodzimy się z tego Ducha na nowo – nic nam 

nie pomoże! Umrzemy w grzechach swoich! 

Kiedyś pod Cezareą Filipową Pan Jezus zapytał uczniów: 

Za kogo mnie ludzie uważają?
Ap. Paweł w I Liście do Koryntian ujął to tak: „Ale my tedy 

głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed 

wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Której żaden 

z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nie 

byliby Pana chwały ukrzyżowali” (I Kor. 2,7-8). 

Ileż to ludzi dziś śpiewających kolędy, zasiadających do 

wigilijnego stołu z wszystkimi pilnie przestrzeganymi 

obrzędami, zwyczajami, chodzących nawet do kościoła (jak 

ci w Jerozolimie, o których mówił Paweł), do tej pory nie 

rozpoznaje w Nim swego Pana i Zbawiciela.

Biblia powiada: „Którzykolwiek zaś go przyjęli, tym dał 

prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani 

z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało 

i zamieszkało wśród nas”. (Jan, 1, 12-14)

Dzięki Ci Panie, za Twoje przyjście na świat, za Twoją 

śmierć i zmartwychwstanie, za to, że dajesz ludziom 

możliwość narodzenia się na nowo 

i zyskania z Tobą życia wiecznego! 

Ani kolędy, ani dzielenie się opłatkiem, ani uczestniczenie 

w Pasterce, ani jakakolwiek tradycja, nie uczynią nas Jego 

dziećmi, jeśli świadomie nie zaprosimy Go do naszego 

życia!

ALE, czy poznaliśmy Go w Jego planie dla naszego 

życia?

Czy potrafimy to zrozumieć? Jak można o czymś czytać, 
słyszeć tak często, niemalże każdej niedzieli, a zrobić coś 
zupełnie przeciwnego?

Owszem dobrze jest, gdy nam pomaga, gdy wysłuchuje 
modlitwy, gdy troszczy się o nasze zdrowie, gdy mamy Go 
pod ręką, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Piotr Karel

Jezus powiada o ludziach, którzy mają oczy, a nie widzą, 
mają uszy a nie słyszą.

Łuski na oczach, czy też zasłona na oczach zostaje zdjęta, 

gdy nawracamy się do Niego!

Poznać czas nawiedzenia! Czy myślisz drogi przyjacielu, 

że to chodziło tylko o tamtych? Pytanie brzmi: Czy ty 

rozpoznałeś w Jezusie swego osobistego Zbawiciela? Jezus 

był niewątpliwie bardzo popularny, gdy darmo rozdawał 

chleb, gdy leczył wszelką niemoc i chorobę, gdy uwalniał 

ludzi od diabelskiego opętania, gdy potrafił uciszyć burzę, 

wskrzesić zmarłych. Nawet gdy nauczał, chętnie Go 

słuchali, bo uczył ich nie jak uczniów w Piśmie, ale jako 

moc posiadający...A jednak! Niewielu mogło Go 

rozpoznać! 

O
bawiam się, że dziś podobny los spotkałby 

Chrystusa, gdyby żył wśród nas!

Podobnie i staruszka Anna, która we dnie i w nocy służyła 

Bogu w postach i modlitwach, mogła wielbić Boga i mówić 

ludziom oczekującym odkupienia Jerozolimy o Jego 

przyjściu.

Przemawiając zaś w Antiochii Pizydyjskiej Paweł gorzko 

stwierdził: „Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni 

nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, 

czytane w każdy sabat” (Dz. Ap. 13,27).



Po lewej i po prawej dwa zdjęcia – nóżki przed leczeniem 
i w trakcie leczenia :)

Wiktoria, Natalia i Łukasz

Przede wszystkim dziękujemy za modlitwy. Pan Bóg 
działa i efekty wysłuchanych modlitw są niesamowite.
Przed nami jeszcze długa droga, ale nie jesteśmy w tym 
sami. Oddaliśmy to w Boże ręce. 

Baaardzo dziękujemy za okazane wsparcie i przekazane środki finansowe 
przez kościół w Kołobrzegu na leczenie naszej córeczki.

Wierzymy, że nóżki Wiktorii, które leczymy w Wiedniu, 
już niedługo będą niosły Ewangelię.

Cieszymy się, że razem z nami walczycie o zdrowie 
Wiktorii.

Mam nadzieje, że już niedługo się zobaczymy i będziemy 
mogli osobiście złożyć świadectwo Bożej Mocy.

Pozdrawiamy
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Dziękujemy 
Bracie Pawle!

Jubileusz 80-cio lecia urodzin w dniu 9 listopada obchodził 
Prezbiter Paweł Wróbel wieloletni pastor i dyrektor Domu 
Opieki w Ostródzie. Od ponad 40 lat członek Rady Kościoła 
najpierw w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym, 
a następnie w Kościele Chrystusowym w RP. Przyjaciel 
n a s z e g o  Z b o r u  w i e l o k r o t n i e  u s ł u g i w a ł  n a m  n a 

Ewangelizacjach i przy 
chrztach wiary. Obecnie 
na zasłużonej emeryturze.  
P a s t o r o w i  S e n i o r o w i  
kołobrzeski Zbór życzy  
jeszcze długich lat życia 
oraz dalszej pracy i służby 
w Królestwie Bożym.
„Pamiętajcie o swoich 
przywódcach, którzy wam 
g ł o s i l i  S ł o w o  B o ż e , 
a rozpatrując koniec ich 
życia, naśladujcie wiarę 
ich” (Hebr. 13,7).

Czują się dobrze i są zdrowi. Znalazły w mieście, w którym 

mieszkają Społeczność Chrześcijańską. Modlą się i chodzą na 

spotkania na Biblijne. Siostra Danusia pobiera z naszej strony 

co miesiąc gazetkę i cieszy się, że ma kontakt i wiadomości 

ze Zboru. Prosi o modlitwę za znajomą Joanną i jej 

zbawieniem.

Pozdrowienia od siostry Danuty Mijewskiej, 

córki Ani i wnuczki Hani.  

Siostro Danusiu będziemy pamiętać i wspierać Ciebie twoją 

rodzinę i tych, którzy leżą ci na sercu. Błogosławimy Ciebie 

w Imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

„Witam serdecznie, z tej strony 
Ania, córka Danusi Mijewskiej.
W imieniu mamy bardzo 
dziękuję za wersety biblijne, 
za pamięć, jest to dla mamy 
wsparcie duchowe i jest bardzo 
wdzięczna za to.

Ania

Proszę przekazać serdeczne 
pozdrowienia dla całego zboru, 
jak również dla Pastora 
i małżonki.”

W dniu 25 listopada gościliśmy Jana Białęckiego 
z koncertem pieśni Psalmów oraz pieśni przez niego 
skomponowanych. Nasz rodak, Jan Białęcki, który na 
stałe mieszka we Francji odbywa tournee po Polsce. Jego 
specyficzna muzyka (w większości sam jest jej autorem) 
wykonywana była w 
języku polskim, francuskim  
i hebrajskim. Wieczór 
pieśni dostarczył obecnym 
na sali, a też pewnie dla 
tych, którzy oglądali nas na 
on-line, wielu dobrych 
wrażeń. 
Z zainteresowaniem  
wysłuchaliśmy świadectwa 
nawrócenia brata Jana 
i komentarzy do 
poszczególnych 
wykonywanych utworów. 
Niech śpiewana Ewangelia 
przynosi owoc dla chwały 
Bożego Królestwa.

Pozdrowienia z Anglii

Wieczór pieśni i ballad żydowskichJubileusz Prezbitera Pawła Wróbla

Danusia z córką i wnuczką
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Spotkanie braterskie

 Dlaczego istotne jest, że Szamgar był farmerem? 
Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą mamy robić to zacząć tam 
gdzie jesteśmy. Wielokrotnie spotykamy się z myśleniem – 
„poczekam aż...”. Poczekam aż będę miał więcej pieniędzy, 
awansuję, zakończę ten etap, zakończę ten proces, zmienię 
pracę, aż sytuacja się unormuje, aż ktoś inny to zrobi, aż coś się 
bardziej wyklaruje. Jest wiele rzeczy w Królestwie Bożym, 
które się nie dzieją dlatego, że czekamy aż... Jest wiele rzeczy, 
z których okradamy sami siebie dlatego, że czekamy aż...

Brat Mateusz zostawił nas z pytaniem: 

Oścień to takie narzędzie, które z jednej strony służy do 
poganiania bydła, a z drugiej posiada małe „dłuto” do kopania. 
Jest to bardzo ważne narzędzie w rękach farmera. Kiedy 
myślimy o tym, kto miałby uratować lud Izraela w tamtych 

czasach to pewnie byłaby to jedna z ostatnich osób, o której 
pomyślimy. 

Po październikowym spotkaniu dla kobiet przyszedł 
czas spotkania dla mężczyzn. Tak to w sobotę 13 
listopada bracia spotkali się na przepysznym śniadaniu 

przygotowanym przez Natana Polakowskiego, by dzielić 
braterską społeczność. Gościem specjalnym tego spotkania 
był br. Mateusz Rose z Gdańska, który przybliżył nam dość 
nieznaną postać sędziego Szamgara (ks. Sędziów 3,31). I choć 
Biblia opisuje tę postać zaledwie jednym wersetem, jakże 
wiele mogliśmy nauczyć się patrząc na tego Bożego sługę. 
Szamgar był prostym człowiekiem, ale Bóg użył go do 
wybawienia Izraela z ręki Filistynów i to przy pomocy 
prostego narzędzia jakim był oścień na woły. Bóg może użyć 
każdego z nas, jeśli poddamy się pod Jego wolę.

Co jest takiego szczególnego co Bóg chce użyć 

w naszym życiu w celu budowania Jego Królestwa? 

 Ta sytuacja, w której jesteśmy w naszym życiu, to jest 
właśnie ta sytuacja, w której  możemy być wierni Bogu 
i zrobić coś dla Niego. Szamgar był niezadowolony z tego jak 
wyglądała sytuacja, więc tu i teraz zawalczył o zmianę. 

 Miał jedno narzędzie, ale dlatego, że wiedział, w jaki 
sposób właściwie go używać, zrobił dużo dobrego. Mógł użyć 
tego ościenia do poganiania bydła w zdecydowanie innym 
celu. 
Kiedy Bóg nas używa, czasem wystarczy wbrew logice, jedno 
takie narzędzie. Co jest naszym ościeniem? Powinniśmy 
wziąć to co Bóg nam dał i wykorzystać to do budowania 
Bożego Królestwa. 

W niedzielny poranek br. Mateusz usługiwał Słowem Bożym 
na naszym nabożeństwie. Zachęcamy do wysłuchania tego 

kazania z naszej strony internetowej. Społeczność niedzielną 
kończyliśmy wspólnym obiadem, ciastem i kawą. Raz jeszcze 
dziękujemy Natanowi i ekipie za wspaniałe jedzenie.

 Spotkanie było naprawdę bardzo pożyteczne. Bogu 
dzięki za możliwość spotkania się w gronie braci. 

Chrześcijański apologeta, Tertulian z Kartaginy, żyjący na przełomie II i III wieku miał mawiać: „Krew męczenników jest 

posiewem nowych chrześcijan”. Chrześcijanie tamtych wieków płacili życiem za swoją wiarę. Czy dziś jest inaczej? 

Według raportu Open Doors w 2021 roku prześladowanych na całym świecie jest około 309 milionów chrześcijan. Kraje 

gdzie chrześcijanie obecnie są najbardziej prześladowani, więzieni, tracący swe domostwa, bici, maltretowani i zabijani to: Korea 

Północna, Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Erytrea, Jemen, Iran, Sudan, Nigeria, Indie.

W niedzielę 22 listopada Zbór nasz dołączył do modlitw płynących z wolnych krajów na całym świecie za prześladowany kościół. 

Nabożeństwo prowadził br. Sławomir Kulczyński, kazanie zaś wygłosił pastor Zbigniew Babicz. Pamiętajmy, by ustawicznie 

(nie tylko w tym dniu) modlić się za cierpiących braci i siostry, a jednocześnie 

dziękować Bogu za wolność w naszym kraju. Obyśmy nie lekceważyli tego czasu.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół



02 Gabriela Paruszkiewicz

04 Dorota Oyedemi
11 Genowefa Gutkowska

14 Anna Olczak
03 Aneta Kulczyńska

11 Jarosław Ostropolski

16 Sylwia Downarowicz -
     Pokorzyńska
16 Teresa Kaliś
27 Danuta Pałczak

13 Elżbieta Bassara 30 Barbara Glapińska

fot.M.J. Karel

urodziny obchodzą

grudzień
- o nabożeństwa i uroczystości w grudniu

- o uroczystość chrztu wiary

- o sympatyków Zboru i kandydatów do chrztu

- o pastorów i starszych Zboru

- o zachowanie „otwartych drzwi” kościoła w czasie epidemii

- o tych, którzy pogubili się w duchowym życiu

- o czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

- o sytuację na granicy polsko-białoruskiej 
i br. Bartka Celińskiego

- o siostry Elę Kaczmarek i Grażynę Witkowską w szpitalu

- o zdrowie s. Barbary Głembskiej i brata s. Danusi Pałczak 

- o transmisje nabożeństw na on-line

- o siostrę Janinę Witkowską po stracie męża i jej całą rodzinę

- o osoby starsze i pomoc w chorobach dla: J. i T. Świercz, 
Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc, T. Szyszki, 
Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, Z. Soboń, 
J. Lewandowskiej, M. Wasylów, H. Paprockiej, 
R. Słodownik, M. Bassary, B. Froncali, M. Bakowicz, 
L. Lewandowskiej, H. Stranc, E. Janiszewskiej, 
B. Kamińskiej, J. Calów. J. i T. Antczak, Zofii z Kalet

- o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach

- o pomoc dla s. Cz. Kulczyńskiej

- o zdrowie dla Jana Lewandowskiego, 

- o sytuację ekonomiczną i spokój w kraju

- o szczęśliwy przebieg zabiegu dla sióstr Marysi Szymańskiej 
i Danuty Ostrowskiej

- o czas ewangelizacji

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

Krzysztofowi Wasylów (06), Irenie Karel (10), 
Jerzemu Bajeńskiemu (13), Davidowi Hatfield (19), 
Lidii Mazurek (26), Katarzynie Lewandowskiej (27), 

Trudzi Klamut (28), Gedeonowi Babalola (28), Edycie Nykiel (28). 

Chwała Bogu:

- za wyzdrowienie z sepsy s. Izy Anglenik

- za ochronę życia małego  Rudiego Karela

- za służby zborowe: muzyczne, techniczne, bibliotekę, sklepik, 
kawiarnię

- za poprawę zdolności poruszania się br. Ryszarda 
Kakowskiego

- za ofiarodawców łożących na potrzeby Zboru

Niech Imię Pańskie będzie przez to uwielbione!

- za wyzdrowienie córeczki Nelli braterstwa Maksińczyków

- za poprawę zdrowia Oli Piechoty

- za szczęśliwy powrót Arka Jakubika i Wowy Żabika

- za trwający kurs dla małżeństw

Chwała Bogu za wszelkie doświadczenia i trudności. 

- za zachowanie życia i poprawę zdrowia Jana i Haliny 
Matulewicz

- za piękny czas spotkania braterskiego

- za poprawę zdrowia Oleny Chernotkach

- za spotkania dla dzieci i młodzieży i ich liderów

Piękną, bo 60 rocznicę ślubu 
obchodzą w dniu 24.12. braterstwo Lucyna i Jan 

Lewandowscy. Niech ta rocznica będzie przykładem 
wierności, miłości aż po grób. Naszym Jubilatom życzymy 

jeszcze wielu lat wspólnego kroczenia za Panem 
w szczęściu i radości. Niech Bóg błogosławi.

02 – Czwartek  – godz.18.00 – Studium Ew. Łukasza
04 – Sobota  – godz.18.00 – Ewangelizacja
05 – Niedziela  – godz.10.00 – Ewangelizacja

  – godz.22.00 – Spotkanie Sylwestrowe

16 – Czwartek  – godz.18.00 – Koncert Świąteczny
23 – Czwartek  – godz.17.00 – Spotkanie świąteczne dla  
                      samotnych 

31 – Piątek  – godz.20.00 – Chrzest wiary
30 – Czwartek odwołany

09 – Czwartek  – godz.18.00 – Spotkanie dla małżeństw

10 lat mija w dniu 11.12. ślubowania wierności Panu 
siostrom: Annie Olczak, Zuzannie Pilichowskiej oraz 

br. Adamowi Kowalczyk i Stanisławowi Kowalczykowi.
5-lecie chrztu wiary wspomina w dniu 4.12. 

s. Natalia Celińska.
Niech Boży pokój, radość, miłość i Jego codzienna troska 

będzie udziałem tych, którzy podjęli najważniejszą decyzję 
życia, by kroczyć za Panem 

i być Mu wiernym aż do śmierci.

20 lat mija w dniu 16.12. od ślubowania wierności Panu 
siostrze Henryce Paprockiej oraz w dniu 01.12. braterstwu 

Bogusławie i Józefowi Łachwa.

40-to lecie chrztu wiary w sylwestrowy wieczór 
wspominają w dniu 11.12. siostry: Danuta Ostrowska, 

Marianna Szymańska, Pilichowska Ryszarda, 
Aleksandra Piłkowska-Tymek i br. Jerzy Kulczyński.

Swoje 35-lecie w ten sam dzień 
obchodzi s. Grażyna Walczak.

15–to lecie wspominają w dniu 10.12 
s. Danuta Fortuńska i br. Bartłomiej Staszewski.

50 lat kroczenia za Panem 
wspomina w dniu 24.12. siostra Halina Zabłocka.

       Do zobaczenia w wieczności

Magdziu, za niewiele czasu spotkamy się w miejscu, 
gdzie nie będzie już łez, trudu, żadnej choroby i rozstania. 

W dniu 1 grudnia odeszła do swego Pana nasza siostra Magda Pazio. 
Płaczemy z powodu tego rozstania. Będzie nam jej bardzo brakować. 

Niech Pan pociesza serce rodziny i tych wszystkich, których serca są rozdarte. ... 
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